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Tek bilet sistemi Üsküdar 
ve Kadıköy tramvayların

da da tatbik edilecek 

lıluır çarşısının etrafında 

diikkinlar yapıl
•••ı•a itiraz ediliyor 

modern 
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Yugoslav 
ordusu 

hükumetin 
teşebbüsüne 
mani olacak 

İprens Pol hükQ
metı takviyeye 

çalışıyor 

Halk aras:ndaki kanaate 
göre, Yugoslavyaya 

'hücum edilirse Türkler 
ve lngilizler Almanlarla 

mücadele edecektir 

Şarki Afrikada bindirilmiş lngiliz askerleri pek yüksekten uçan 
ltaıyan tayyarelerine maklnell tüfek ile aU. ediyorlar 

Bugünkü dünya 
hidiseleri karşısında 
Türkiyenin vaziyeti 

lngiliz 
istihbarat 
nazırının 

beyanatı 

Bulgarlar muhakkak 
piıman olacaklardır. 

/ ngilizler ile Yunanlılar 
orasında müıterek bir 

cok şeyler var 

BU 8.&B.&BKİ 

'l'BLGB.&l'LAB 
-........... ~ 

Yugoalavyada 
halk arasında 

bi1yilı bir 
infial var 

3 erkinılaarp zabiti 
kılıçlarını barakara1' 
Yunaııiatana geçti 

3 tayyareci tayyarelerile 
Atinaya gitti 

iki vali istifa etti, 
her taraftan protesto 

sesleri yükaeliyor 

Nevyork 22 (A.A.) - Reuterı 
New Yorlc Times gazetesinin Bel
grad muhabiri bildiriyor: Çifçi par• 
~ini idare edenlerin teyit ettiklerine 
.göre partinin, Yugoslavyanın MM
kovadaki elçisi olup Belgrada gel-

1 f . B G 1 · y Londra 23 (A.A.) - (G.B.C.): 
mekte 

0 
an şe 1 

• avri ovıç u• ' ' K J • Ü b • 'll Yugoslavyada halk arasında Al-~oslavya üçtü pı..kta girmek üzere en rne g Venen ır Mti et manya ve ltaıra tarafına geçme 
lıatta tadil edilmi~ bir muahede aleyhindeki cereyanın her dakika 
m etni imzn et.~e dahi istifa edeceğini mağlu"p edı·ıe--ez. LJe 'e •n fl4 fi kuvvetlendiğine dair haberler gel-aöylerniştir. mektedir. ·, 

Halk arasındaki umumi kanaate ·ıı T k l 
1 mı t H Dün ordu reisleri bir toplantı 

eörc ordu hükumetin A mıtnyaya 0 e Ur 0 Ur&a ••• " 6. Duff Cooper yapmışlardır. Bu toplantıya Bel-
l,.rardım etmek için yapacağı her te- gradda büyük ehemmiyet veriliyor. 

·:~::~\~~~~t ~ji~~~i v;a~~~~= M b slarımız konfera slara ba lad lar Atina 22 (A.A.) - Atina ajaaı- Üç erkanıharp zabiti kılıçlarını 
rrfürkler ve İngilizler berabCT olaun e u n ~ 1 • bildiriyor: bir tezkere ile memleketlerinde bı-
~eyn olmasın Almanlarla mücadele '1 Proia gazetesi, Loadra muliabiri- rakarak bugünkü ihmal ve karar-

nin istihbarat nazın Ouff Coopor sızlık yerine hemen Almanya aleyhi
edecelttir. Ankara 22 '(Telefonlar - Bü.- t.ecavü.z pakttan imzaladığını kay- ile yaptığı bir mülakah neıretmek- ne harbe Qiriımek için Yunanistana 
Yugoılavyanın Moıkova yük Millet Meclisi rib vekill Sıvaa deUnJJ, bundan sonra komşula,. tedir. İngiliz nazın bu mülakat cana- gitmiştir. Üç Yugoııla.v tayyarecisi 

elçisi istifa etti mebusu B. Şemseddin Oünaltay nma:ada ~ eden siywd ve 1Mtda billuuea deıniotir ki: do Atinaya gelerek tayyarelerini 
Dem 22 (A.A.) - O. F. l. Fran- «Bugünkü dünya hMiselerl karş- askert hMiı!eteıi anlatıa.ııak demif- - Donanmamız parlak bir faali- ~üttefiklerin emrine tevdi etmişler-

•ız ajanm Mos~o':'~~an İsviçre Tel- .8Ulıdıa Türldyenhı v&Zlyetl.. mev- tir ki 1 yet göaterm!ttiı. Milletlerimit ara- dır. 
•raf ajansına bıldırıliyor: etratlnd& terti aında milperek bir eok ıeyler var- Prote.tolar 

Bazı malumz.ta g_ö~e, Yug~sla; ~ ilklnf P edilen Jaonf• _ i' .... t abr de takdir edersi- dır. Fakat iki millet ara11ndaki en Londra 23 (A.A.) _ (B.B.C.): 

Canın Moskova elçısı B. Gavrilovıç bugün aaat 16 da -a... ,... ._..a...ı. ,,__L.uri tinin aılr.a bağ desaiz qkıdır Yunanistanm B I dd I h b 1 •• ·r · · A_,. __ H-"-evind _,,,,4.,..1_ - .a ~•Luu)'e ~ ye · e gra an a ınan a er ere gore, tı asını vermıştır. ZUJ.A.QJ.Q. CWA e veu~ .. A Tür- kahramanca hareketi henilz tered- Al f t" .. .• d M'L 1 
.. · sulh aev•lllc slJaseti bazı §Sl'tlar- . . . man ıe are ı onun e ınver a ey-Prens Paul hükumeti kiye Cümhuriyetinin ~ död ıçınde bulunan bazı memleket- hinde nümayişler yapılmııtır. Vila-

k • J gündenberi harici siyasetinde de- la mukayye'"1P. Bu şartların ba- leri Balkaınlann iatilı:bali Mihvere bo- :retlerdek.i hissiyat da Mihvercilcr 
ta vıyeye ça lflyor ğişmez bir esas kabul ettiğint ve §lllda befkala.npın da blztm istik- ~n eğı:nekt~ olmadıima foandı?11:"- aleyhindedir. Belgradda üniversite· 

Bem 22 (A.A.) - (O.F.l.) ı yurd ulhdan W Ye hil.rri,.umtze hürmetkir ga genıı mılcyaıta yud.a etmtJtlr. liler viliiıyette askerler ıokaklarda 

~ · bu esasın u 8 ayırma- O · ti b" ük b" ' ' viÇre ajansının Belgraddan aldığı .. sulh 1 1n aam1ml o1malan gelir. Binaenaleyh bütün onov~nın zıy~re n• . U.,Y • ır dolaıarak ln&riliz Tjperary ıarkısım 
abcrlcre göre kral naibi prens Paul mak ve dunya U Ç gayntıerımı.e rağmen Yakın eh~mıyet nrdım. Ba gıbı 21yaret- aöylemişlerdir. 

ve Baıvekil kabineyi tak · tm k gayret sarfetmek olduğunu tebe... Qa~kta da bir non... ulh bozul ak lerU1 daha adı: olarak yapılmas1111 te- . . . . . 
ı1 • 1 ~~Y• • e , ti h1 bir meml&- ....-. aw.u 8 &c menni ederim. Reuter a1anaı ıhtıyat zabıtlerı fe-
• çı? ça.ıııyorlar. Pr~n~, UC} N~ 1'ÜI ettıren ha p, ç olursa onun muullyett aaMl bizde . . derasyonunun mütaaavver anlqma-

lngiltereye vapur 
Amerikada 200 vapur
dan bqka daha 400 

vapur yapılacak 

VaşlıaPC>n. 23 CA.A.) - (R.R.C.) 
Amerikada lnrlltere için 400 tica
ret v•puru lnfa edUecekiir. Bun
laırn bedel.l, yardım için Amerika / 
senatosunda bulunan bir milyar 
dolarlılı: tahsisattan veriler.ektlr. 
Bu 400 gemi, 51 tersane tarafın
dan mpsına başlanılan 200 yük 
vapurile ayni tipte •olacaktır. 

Arnavutlukta 
ltalyanların 

gece hücumu 
Yunanlılar bu taarruzu 
tardettiler, İtalyanlar 

darmadağınık 
çekildiler 

Atlna 23 CA.AJ - (B. B. C.) Dün 
gece neşredilen Yunan resmi tebliği: 
Arnavutlukta topçu raallyet.l oldu. 
birkaç estr alındı. 

Atlna 23 (A.A.) - CB. B. C.l Atına 
radyosunun dün geceki neşriyatına 
göre İtalyanlar Arnavutlukta gecele
ylln yeni bir taarruzda bulunmuşlnr, 
fa.kat Yunan kıtaatı ta.rafından püs
kürtülıntlşlerdlr. İtalyanlar büvült 
zayiata uğramışlar ve dnrmnda~ın 
rlcat etmlşlerdır. 
. Matbuat Nezaretinin tebllğlnc gora 
ıtalyanlar Arnavutlnkta pek a~ır 
zayiat vemıekte d~ vam ediyorlar. 
Yunanlıların esir ettikler! fnşk..-t 

liderlerinden Pellgrtnt, faşistlerin Yu
nanlılann ccngfwerllklerlnl tnkdlr 
etmedlkforlnl wylt'mlşUr 

Japon Hariciye 
Nazırı 

Bugün Moskovaya vasıl 
olacak, yarın akşam 

hareket edecek 
ietıf~ıw k~bul .. ~~ııtır. Bqvekil ket toprağında gözO. olmıyan deiildfr. (Şiddetli alkışlar). ~~~rıatıa";8 g~l.ln~•· Bulgarların yı protesto etmek için teşkilatı Jağ-
~ar~ .ıeflerıl·e· g .. oruımüo, fakat _9ifçi Tilrldyenin uzak ve yakın bir çok M ilk iharıeö d~ğildır. 1913 t.e de vetmeğe karar verdigwini bildir- Moskova 23 <A.A.) - <BB.C.) Ja-

t h l d 1 Bi.ılgarlat' Y sta S b t pon Hariciye Nazın B. Mntsouka. bu-par ısı er tur u avet ere karp M- memleketlerle d~luk ve ademi (DeYum aalah 8. aitun 2 de) • lcad una.İı aı Y.e .. ır " anı mektedir. Karacorct viç nipnile gün ôCleden sonra Moskovaya vasıl 
iır kalmaktadır. ~l af ı;rmul art. Büyuk harpte taltif edilenlerle vatanperverler ce- olacak, :ıst.:ı.syonda Hariciye koml~erll-

(Denmı sahife 2 süta.n 5 de) r::.~d~ndar • er~ er olmutlar~L ırüyeti de buna benzer teııtahüratta /l. Jiikset memurlan tarafından kJ\r-

lngiltereye 
20,000 
tayyare 

verilecek 

lta l yan Moskova ..-.. ı o aynı feY1 yapJTor1ar, Pıt- bul...nmuttur. tııanacaktrr Akşam üzeri Japon se-
man olacaklan muhakkaktır. Nazi llı:.i b"' .. k . ·r ..... ;.. . faretlnde ,erefine bir zlyafet vertle-
tahaklcümünll bir kılç gün tecrübe B l duyu b. ~Vud ıstı ~· ~~d":!tır: cektlr. Nazır, yann aant 111 daB. Mo-

zayl•atı elçı· m ı·z ettikten ıonra orta ıeviyedeki Bul- un ar an l l~I ~r ar v~ ~ı.. ı1eerı lotof Ue görüfeeek, akşam sat 23.ZO dt 
1 b I'--' d h . d"d • Hırvat eya etı valı muavınıdır. Moskovadan areket edecektir gar ar e ıa a a fmt ı en pııman · 

olmuılardır. Kabinede azaaı bulunmıyan tek-

pek aftır mil muhalif partiler anlaımaya mu-
~ B. Ali Haydar Aktay haüftirler. Müııtakil demokrat par-

SoyYet H~e komis• Tarihi bir lokanta tisi protesto için hükumet idarele-

Bir ıtaı,. .. fırblİD<lan 
yalniz 800 kiti kaldl 

muaYİnile ... x..:ı. .. tü vaconu rinde çalıpn azalanna hemen istifa 
eva-. llelttn 23 (A:..l.) _ (D.N.B.) oe- etmelerini tavaiye etmiıtir. 

- • - t,9fm. harpte Compiegne'd& lçlnde mil- B · l d .. • ] 
Moekova 22 (A.A.) _ Reutw: taııe.~enln ımza. edlldlfi tarlht vagon e gra a numayıı er 

T - l Yunan topçu.o cephane Buaün öğrenildiiine göre, Türlüye ::u±sızust.eanen'de t.eşhtr ~dUec~- Londra 23 (AA.) - (B.B.C.): 
' ay yareler yarı yo a pol - hav a u urdu bUyük elçisi B. Ali Haydar Aktay ~ v~ v::O.J~e~~ekt r. ,.Belgraddan alınan haberlere göre 

'kadar Amerikan pilotlar'i d#! arını ay ç dün akıam Hariciye komiser muavi- eonud11r. VnlrtUe Münih - ısta~~ ruçbir siyasi partiye menaup olnu-
•• •• •• ni B. Viçineld ile bir görüom• yap- eksı>re6inde ı11erdL Harbin fpUdasın- yan Patrik Gabril ve profesör 

tarafından goturulecek Atiaa 22 (AA.) - Yunan mlfbr. da Par~ bulunuyordu. Marepl Yanoviç de Mihverle anlqmaya 
reamt aözcüsü, dün akıam hareklt C-L- P'och'un trenme tlbe edllmiftl. muhalif bulunuyorlar. 

Nevyurk 22 {A.A.) _ Vaşlngtondan hakkında atağıdaki tafsilatı vermif- eu.lüttarık'a yeniden 
alınan telgraflara göre, hüldiınet er- tir: aıker geldi 
kttnı önümüzdeki 18 ay içinde ingll- Merkez cephesinde ıayam kayt Oebeli4.tanlı: 23 (A.A.) (B.B.C.) Son 
tereye 20 bin muharebe tayyaresi ver- bir muvaffakıyetle faaliyette buhı- ~de OıeıbetMtan~a yeniden ast 
:eğ[ istihdaf eden bir istihsal p!5.nı Yunan topçusu, per§embe g(i- eMnllMI ' 
azırlnmı.şlardır Bu plA.n mucibince nan l 1 d - ·------------==-•,4 Ödünç verme ve· kiralama. kanununa nü, talyan ~ıta arı ar~sı.n a agır za-

tevtlkan Yanst nlhr ve yan ağır ıxım- yiata sebebıyet vermııtir. Malzeme .. :J k k a •·I er S 
bardım:uı tayYaresl olmak üzere 10,700 depolarına ve nakliye kollanna da -------ı----._.::..:.._..:;;;,_,ıt 
tan:arc lle kanunun kabulünden ev- büyük haaar yapılmıştır. \ 
:~Q1~ciltere ta.rafından sipariş edllt>n İtalyanların geçen haftaki taarruz-

a.vyare Jnşa edilecektir. d · · k l it 
Salıiht t Iarı esnasın a ezıc.ı ayıp ar ay-

dl~i Ye tnr bir menbadan blldlrll- d . ld klan hakkında durma- Bir aaute. cl>iter milletl..m raci· 
ı ~ne göre orta mesafeler kat'ına etmıı 0 u r:- _• 

1 
. 

1!11üsa~t nvc• tnyyarelerlnln merhale- dan teyidler alınmaktadır. c:.ııır enn 'YO protrnmlannda mini martlar da 
ı'erıe IngU~.reye uçması için bir nava b;Jdirdiğine göre, tanklarla yapıla- çalmıyor. Biscle de niçin 15 • 20 da• 
~~nun tesisi hakkında tetkikler ya- rak muvaffakıyetaizlikle neticele~e~ ldka çahamaaın ?-. diyor. 
nına nJc?wr. Bazı müşahldlerln zan- son İtalyan hücumu esnasında ırti- Heybatl Kaç tane var ki ne çalm-

t ı:rgr,t -ltö:rıe bir yol tesis edildiği hatları kesilen kıtalar, Arditti bölü· 11n? cGÜDef ufuktan •imdi doğar!ıu 
1~t : yan yola k~.d~r ğüne ait bulunuyordu. Bu bölük, mı dinleteceğiz? ..• Ecnebi bir millet-

raknbışlar, kom• tarafından gotü- h·ı tnkalarında ag"ır zayiata ten adapte .•• Diğerlerinin bestesi de-
e edilecek sa ı mm ~· -:::ı. • bo k Ad akıl) 

kl olursa tedkik t k uğıntılmış Siena fırkasına mensup- ğiJae K .... esı zu ••• am 181 

_ı:t. aşıyaca iki üç tuıe ya var, ya yoktur •.• Tem-
Y eni tü•eler turÔğrenildiğine göre, Pinerollo fır· cit piJ:vı Ribi tekrarlayıp duracak 

Yeni sene mıııı- New-Yoık Sun kası ve bilhassa 1 3 üncü alay o de- mıyız· ~ • •• 
Ya.de talep gö.)te1ine göre, dünya- rece büyük zayiata uğramıştır ki, ge- Bestekarlar arasında bır mail mu-
Yadır. 1'iltünlerl1 biiyük bombar- riye çektirilmiştir. sabakası açıldı. Kazanan altısının 
sonrn Mısır t r l·ındn Atı •'k 1 ahi ) · ·· ı· il k Fa tnrd Lı n ıpr an~ı Esirler Leni an o fırkasından ya - s P erıne yuzer ırı. ver ece • -

n lr tfitun parlannn baıd:ye.- ' . . .. ·· ı k .. ft kt d · I • d yni 

Mühim temaslar 
Sovyetlerin Vaıington 
ıefri Amerika Hariciye 

Nazırile görüttü 

Londıa 21 <AA.) - CB.B.C.) SoY· 
yetler brlJİlnln Vaşington sefllt 
Omalısky, Amerika Harlclye Nazın B. 
llull Ue bir saat kadar 1eörllflnilfUlr. 

it alyan esirleri 
Hindiatanda yeni 

kamplar hazırlanıyor 

Kabil 23 (A.A.) - cıvıı nnd Mlll
tary Gazette'ln yazdığına göre 1ngt
llz - Hindistan hükfımetl Ghlzry'd• 
bir tayyare dafll topçu mektebi eç
maR-a karar: vermiştir. Bunun it.in D 
mil murabbaı e~ seçllmlştır. Aynl 
gazete Bhopal'da Italyan esirleri 1ç\n 
bir tahaşşüd karargflhı yapılmakta 
olduğunu yazıyor. Şimdi Rnmghare•
da bir. kampta 12,000, Bengruon'da 
24,000 Itruyan esiri bulunmnktadır 

Stoyadinoviç 
Muhafaza edilmesi için 
İngiltereye teslim edildi 

ilyYaredir ve le mr.ktedir. tarzda t r etme ıy ı. em, o~
sı il<' Amcrllm- Esirler arasında, ltalyadan gel- koca bir Türk miIIetine alh değil 
<'k ve hiç y ı" miş olan 1919 sınıfına mensup aı- altm1' marş kafi aayılmaz... Bu ne 

lctllmeI:teclir. 9 Douclns· tı·IO nız 800 kı,ı kalmış oldugunu soy e-ı at gu eahnoik asın a1.ndo~ırHerı e ak 

Kahire 23 !A.A.) - (B. B. C.) dila 
resmen blldlrJldtğine göre eski Ya
goslav başvekitt Stoyadlnoviç §imdi 

T ğı N 
1d ·· . İngfüzlefm elindedir. Alman cWftlul'f ereya - e en sana ((luks1> dediler, anlıyamadım!... hissiyatı dolayWJe atoyadlno~ •.. ~ 

• unebllecekt.ır. ı kerier de vardır. mwvi maheul kurakhiaL .. 
Kaşar - Bilmem amma lüks olmak için galiba kA..~rlanmıı rmuhafaza edilmesi için Yugo.slıiY hG-

1 ...... n ı.. 11<~·-I .,....- JtQmetJ tarafından lnalltetue7 ._.. 
o~ W.l..LLL.- 1111 tt•ı·apar • 



8ahlte 2 

( 
Harp tebliğleri . 

Alman tebliği 

İngiliz vapur kafilesine 
yapılan taarruz 

Düşman dün ne gündüz ne de gece 
Alman topraklan üzcfine akın yap
mamı~tır. 

Tayyare da!I bataryalanmız iki 
dilfman tayyaresi düşürmüşlerdtr. 
Gece ucı tanareım bir. bir mayn 

Geceki ve Bu 

23 Mart 1941 

Sabahki .Haberler ] 
ALj ile VBLi 

--------------------------"Tamir edilir!,, diyen 
mimarlann sözü 

muteberdir ••• --o--
Ali - cBoğaziçind'tki Meputa 

yalı tamir edilmelidir!> diye ga
zetemizde yazıldı idi. Bazı mi
marlar cedilemezb iddiasını 
ileri sürdüler. Ressam Melek Ce
lal'le mimar Sedad Çetintaı ise, 
makıiteler yazıp, ıadyolarda 
koınferanslar verip: • Tamir edil
melidir. Tamir olur. Bu, Türk 
sivil mimarisinin en kıymetli ya
digarıdır. Yıkılmasına gönül 
razı değildirb diyotlar. Hatta 
Sedad Çetinta§ ıöyle haykırıyor: 
cMeslek arkadaılarım namına 
temin ederim ki böyle bir bilgi
siz hüküm verecek Türk mimarı 
yoktur. Eğer hakikaten böyle 
söyleyenler varsa mimarlıktan 
anlamıyorlar; kendilerine mimar 
süsü veriyorlar... Amcazade 
Hüaeyin pap yalısı restora cdi
lebi1ir.> 

Veli - Mesele halledildi de
mektir. 

- Nasıl"/ 
- Bir hasta hakkında bir 

doktor: cÜmit yokf Ölecek I> 
dene, öbürü de: cBen yqatı
nml Niçin ölıünl> diye muka
belede bulunursa, ikinci hekimin 
iddiuı muteber tutulur ..• cTamir 
edilemezb diyen mimarların 
ı&zil arblt geçemez: cTamir 
edilebilirl> diyenlere vakit gc
çinnebizin bu iti havale ..• 

Veygand'ın 

beyanatı 

Franıiz Afrikaııni lier 
taarruza kartı müdafaa 

edecek 

Nevyork 22 CA.A.) - D. N. B.: Ge
neral Weygand, United Press'Jn mu
bal>lrlne beyanatta bulunarak fransnı 
Afrlkasının mareşal Mtaln'ln göster
dllt yoldan gidece~nı ve her tl\rlft 
taarruza k&11l Fransız mnstemlek• 
tmpa.ratorlutunu müdafaa etmek ka
rannda. buhmdutunu söylem}ftır. 
tnınteteye yapılacak yardım kanu• 

ııu battında kendlalne M>nılan blr 
l1l&le cevap olarak ıeneral Weygand 
ba JU'dDnın Franaız Afı1kalmdakl 
TUl,Je~ ilerinde mü~lr olmıJacaRı
m, OOnkil l'nuwz Afrlkaamm yaınıa 
FranllZ kıtaatı tarafmdan himaye 
edlleeeğlnl beyan etmlftlr. 

Macar Hariciye Nazırı 
dönüyor 

Hüni1ı 22 (A.A.) - Stefanl: Mlc:ı
rlstan Hariciye Nazın BardossJ, b11 
sa.bah saat ıo da Milnlhten aynlmıı
tır. Nazır tstasyonda Hariciye Nazın 
von Rlbbentrop, askeri ve mülki b!.r 
90t zevat tarafından uğurlanmıştır. 

•• demeli? ------------
Cumhuriyet gazetesi her han

gi millete mensup ecnebi bir 
phaiyetten bahsecf•rkeTo. ~ - • 
haıın önüne mons ·mÖsyö} 
manasına g~len Mini ko
yuyor. Halbuki. tfi>ay, bu 
:htiyaca tamamilebül et
mektedir ve bir .A kasdc
dcrkcn liııanımızd.ıızca el-
kaba hi; ihtiyaç y 

M. Göbbcls 
demp; 

B. Göbbcls 

dem 
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Mesleldafan Ulunay. Taa ~ 
ainde, Takvimci imzuile ta ....._. 
Yazmıtı 

Evvelki günkü Akıam refildmfzfn 
cDemeli. Dememeli> sütununda 
grup keümesinin p ile yazılmuı do
layısile cgrubunda> denilmeyip 
cgrupundu denilmesi tavsiye edili-
yor. 

Lisanımızda kaide hükmüne gir· 
mio bir teamül ile soınu cp> ile biten 
kelimeler harekelendiği zaman sa• 
killeşiyorlar. 

Kalıp kelimesi kalıbı, çalap keli
mesi çalabı, çalabın §eklinde telif· 
fuz ediliyor. 

Grup kelimesinin de ayni kaideye 
tabi olması doğrudur zannederiz. 

Kendisile mutabık kalamıyacağun. 
Kanaatimce türkçede böyle bir kaİ· 
de yoktur. Bilakis, umumi zannın 
hilafına. lisanunızda cbıt ile biten 
kelimeler vardar. .Çalabıt, ckalıb» 
da bu meyandadır. Onun için bun
ları a:çalabı», «kalıbı» suretinde 
hallere sokuyoruz. Bahsi geçen ke
limelerin müccerredken de •P• ile 
nihayetlenmediğinin isbah tudur: 

Kahve ithali 
Portaaid'den 30 bin 

çuval gelecek 

Birleşik esnaf cemiyeti eri Tek bilet 
.. tiyldroda dala& dotr-a WıtiD .... 

hastanesi koıtnresi 0ı:.ı:ı::yı:n~da.ı::y !=...,-: ..,":'!; ~ 
n H tatbik edilecek ~9: -::-.. b:"...~~ !~ 

Pott.ııatde htıtfunetlmlz h etabln& 00 .. 
0 

• 1 k b• d dar. 
Brezilyadan 30 b1n çuval kahve ıı•- cemıyet er mer ez ınasın a Martın bldaye\lndenberi İstanbul Kilçiikken ihtiy.. Fengİn bir 
rlldl~ yazılmışt.ı. SO bln çUftl kahff- tra.mvaylannda tatbik edilen tek bilet nıdatm ..n. .. --.:_e • ...:...ııerdik 
nln Port.sniddeld muamlesi 1kmal ) k t d•k ' _,__ .... 

1 in m1 "'-tıml7ıe ıt- top anara raporu 8S 1 Ve yeni usulüne devam ediliyor. Tmmvay, «Bahri bey» admda b. • N edllml~. kahve er me e..., elektrik, tUnel işletmesi umum mü- zaman L-..11.:....:_. • il' ~ttı. 
hali için müsaade aluunıştlr. •--... e.ıae eitaek 

Kahve tevziatı muayyen günlerde •d h t• • • t•h b ttİ dürlüQ'ü her ay elde edilen hasılattan ya babçeaincle • on 
kurukaJmıcller tara.tından yapılıyor. 1 are eye ını ın 1 a e ve bilet satışlanndan, yolcusu azalan line aoktah • y~ evinde atölye ba· 
TeTZiat, müstchllklere dotrudan dol'- veya çoğalan hatlar hakkında Bele- simi ,..,,_{er e yailı boya re-
ruya yapıldığından bakkallara sa.tAI diye reisliğini haberdar edecekf.lr. ~ en aöriirdük. Onun. 
için kahve bıra.kılmlyor. nak1raUar ve Birleşik Esnaf cem.lyetlerl has- 14617 llra tahsil edilip iş banka- Tedklkatın şimdiye kadar verdiğt 1 .. _ ea beri •ef.aL hir resim 
kahveciler cemlyetı itııall~ birlikleri tanesi kongresi dün saat 11 de sının İstanbul şubesine yatını- neticeye göre tek bilet sistemi mem- amatörii oLlatmn. itibnittim. Ha 
umumi kitlpl.iğine bal vurm.Uf, b~kkal Cemiyetler merkon bı----da tı nunlyet verici bir mahiyet gösterlycr. tında bellQ J'fizdea fazla taW P· 
ve kahvehaneler• tevzi. edilmek uzere ~ ul&':Wı ~ r. Belediye relsllğl aynı usulü, Üskü~ar llllfb. Tamdlldanna 

0 
yap-

cemiyetlere blr mlkdar kahve veril- toplandı. Toplantıda Ticaret oda-
937 

esind üaf.... Kadıköy ve havalisl .~ramvay hattına siml..ıe aiialii Ya-blrı!"~:!ı~ re-
mesini ıstemişlerdir. 81 tmıuınt kAtlbl B C ad Dü- sen em S'""'rek yardım da te§m11 edecektir. Usküdar Kadıkoy di. Bildikl.ind iki L:-~-~e ~-- . 

İngiliz kontrol mataınlan çuval, · ev esası kabul edilerek teşkil olunan ve havalısı tramvay işletmesi umum d _ ... ___ • • -..-nan e.min ' 
dd ı rln zenıli Mıntaka İktlsad m"dürü müd.iklüAii blrlncı ve ikinci mevki uv..-.-- ~imler Yapmqb. Hatta 

kahve, kauçuk gibi ma. e e mem- • u Danışma bürosu dördüncü sene- "-"'alarda mııteber olacak •-k bilet tavanlanm. • br takım r-imJ--ı- a:; •• 
Ieketimlze ithali için müsaade verm!ı- B. Haltlk, müraldp B. Ferid Ha- . .. • ..., "" .... _.., -
lerdll' . mal, Cemiyetler idare heyeti Aza- sini idrak e~tır. Danışma bü- fia.tlerlnl ve bu hususa aid proJcy.i lemifti. 

İstanbul vilayeti 
halkına konferanslar 

rosuna muracaatta b lurumJe,.. hazırlamıftır. ProJe yakında tas.lllt Likin cBabri lHr • 
lan ve reisleri bulundu. u edilmek l!!Me ala.kadar vek!letlere aiJ d 'Y• .'. anc:.Jc bir 

Riyaset divanı intihabınd ~her sene bir miktar daha art- gönderilecektir. veUlctıerln muvafa- e •e oet eerçeveaı içİncle tanır-
an tıgı anlaşılmıştır. katı alındıktan sonra tatbikata geçi- dık. O aaclece mütenaa. iddiaaız hir 

sonra idare heyetinin bir senelik lecektır. resim amatörü idi. Barin «Bahri 
Avrup:ı haminin son günlerde al- mesai raporu okunmuştur. Ra- Hastanenin b~hekimi Dr. Atıf Aktarma bilet. sisteminin tatbikine bey» gibi kaç kiti ..-ar? 

Çalab uğrunda, 
Çalab için, 
Kahb üstünde. 
Kalıb içinde. 

ddıilşğıu"nvdazu .. ıı?:ükzau~ve bduagünınlf!~tçe m~~ porda 24 yataklı hastanede yatak Potungll, hastanenin vaziyetini de nisanın dördüncü günü sabah!n- So•a k_encli kendine nwnmmeler 6...... ~ dan itibaren geçlleceği yazılmıştı. Ak- _::.,ı_ 
• letçe nasıl çahşıp hazırlanacağımızı adedinin 48 e çıkarıldığı, hasta- anlatmış, A.za ta.rafından yapı- tarma. biletlerde ikinci mevki blr gün yazan. _.....-. sueller, nesir par. 

gösteren ana. hatları halka anlatmak neyi genişletmek maksadile ge- lan yardımın gittikçe arttırılma.- lçin 7,5, blrlııci mevki ıı kuruş.tur. çalmı kal-. alan edebiyat ama
maksadlle vll~yet dahlllnde konfe- 8 1 • 1 • lnl 1 t . Dbrt nisana kadar bu husustaki hazır- !ö.rleri ne kadar ~u. Ben bunlu 

Lütfen vaslederek - liaiaon 
yaparak - telaffuz buyurunuz: 

ranslar tertip edll~tlr. Konferans- çen yıl hük\'.lmetin müsaa.desile ı azım ge eccg şaret, e mış- !ıklar ikmal edilecek, aktarma. biletler ıçm m ... nam •külliyab len olan-
lara Unlversltcdc ve Istanbul k:ızala- esnaftan tahsil olunan teberıiiat tir. tab ve tevzi olunacaktır. Aktarma bl- I~ bilirim. Lakin kendileri ede-
rında nisanın beşine kadar de-ram vekUnunun on beş bin U bul- Hastaneye iki kutu korunası Jeti alan yolcu o gün zarfında blnriiği bıyat amatörliiiünii 0 de--eye •e-
edllecektlr. · rayı istikamete gltmeğe mecburdur Ak- • · ı .... '" ~ 
İstanbulda verilecek konferan~lann duğu ve bu paranın bankada bu- k.a:ar~~mıştır. ~u kutular~~n tarma ınahalllnde bir trn.mv~ydan tirmq erdi ki yazdıklarını hiç bir 

tertibine Sivas mebusu profesor B. Iunduğu yazılmakta Parti reisi- bırı şık~yetıere, dığcd ~ekkur- inen yolcu, diğer tramvaya derhı>l yerde n~retmezler. oelı pek me-

Çalapuğrunda 

demiyorsunuz; 
Çalabuğrunda 

diyorsunuz! 
Şeınseddln Günaıtay memur edilmiş- U 1 li ,.' 

1 
Ti. ıere tahsis edilecektir binmeğc mecbur değildir. Diğer tram- seli bir ~ mecliaincle. neteıi bir 

, tir. Profesör ilk konferansı salı günü ne, mum mec 8 aza anna, - · yay:ı. ibir kaç saat sonra d:ı. blnllse anlannda: 
saat 17 de üniversite. konferans salo- caret müdürlüğüne, Esnaf teşkl- Bundan sonra idare heyeti in- caiz olacaktır. _ Ebbb ... Biz de edebiyatla bi-Kalıpiçmde 

demiyorsunuz; 
Kalıbiçinde 

diyorsunuz! 
llh, il~. ilh. 
Ne yazık: Türkçenin Arap harf· 

leri zamanındaki iyi bir kaidesi bo
zuldu; cb, c, d haflerile kelime bit
men dendi. Ahmed'leri, Mehmed' • 
leri, bakrac'lan, Habib'leri ille d, 
c;. p » ile nilıayetlendirmek kaygısına 
düşenler zuhur etti. 

Halbuki Mehmed'in sonunda eh 
değil cıı:dı. oldu~ «Mebmed Ali» İs· 
minden bellidir: «Mehmetali» diye 
telaffuz etmiyoruz, «HabipamÜıt 
demiyoruz. cıı:Bakraçiçinde» demiyo• 
nız. Bu kelimelerin sonu zaten cıı:b, 
c, dıt le bittiği için tahriklerini de 
Alunedi. HabiLi. bakracı tarzmda 
yapıyoruz. Buna mukabil: cAtlla
tündu, •bac:alhnda», «kiİpİçindeıt 
tarzında sesler çakanyonaı:; zira 
«al», ııcbaç». «kÜpıt kelimeleri haki
katen «t. p, Çıt le nibayetlenmekte
dirler. Onlan da ayni sebeble «a_!tıt, 
«haçı•. «küpü» suretinde tahrik 
ediyorm. 

Türkçenin bu sahadaki kaideai 
tudur: 

Sonu «bıt midir, «pıt midir mÜ• 
cerred halindeyken iyi tefrik ~ile· 
miyen kelimelerin imlasını tayin için 
bunlan başka hallere sokmalı: Me· 
sela, «kufo», cıı:kulpu» •.• Demek «P• 
ile imiş! Halbuki cıı:kalb». «kalbiıt ••. 
Demek cb :o ile! cıı:Çalabıt, «çalabı»; 
«kalıbı>, «kalıbı.,. ... Demek eh"» ile! 

(Ayni kaide cıı:c - ç», «d • b te
reddüdleri hakkında da tatbik olu· 
nur.) 

Bazı yabancı kelimelerde halk ta
'ınmş olabilir. «Bakkal Filibi gör
düm:o dhebilir. Fakat genç aktör
lerimiu ve spikerlerimize sahneden 
ve radyodan: «Bakkal Filip'i gör
mü,ıt diye fasih fasih teliffuz ett2-· 
meliyiz. Tahsilli olanlar da: «Bak· 
kal Filip'i gördüm» demelidir. 

Bu izahatlar sonra, tekrarlamama 
mütaade edilsin: • 

«Parti Grubunda» d eme m el ı; 
zira bu telaffuz bira:! da giineşin 
RUrubunu hatırlatıyor; «Parti Cru
punda,, d em e 1 i! 

(Va. Nu) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Veresiye kuma§ ıatıf· 
larında kar haddi 

YerU yiinHi ve pamuklu mensucat
la, yerli yün ve pamuk lpllkler!ndı? 
toptancı ve perakendeci satıcıların 
Ur hadleri flat mürakabe komisyonu 
tarafında~ tesblt ve ilan edilmişti. 
Toptancı Ue perakendeci arasında 

Yapılan muameleler çok defa veresiye 
ol~nktadır. nu hususu lncellyen fiat 
nıilrakabc l:o:ıılsyonu yeni bir k:ırar 
\'Cnnlştlr. Bu knrara göre yerll yünlü 
ve Pnınuklu mensucat ile yün ve pa
muk ipliklerinde toptancının pera
k~ndec:lye vcreslye satışlarda v!\deslne 
~re _perakendeciye verilen karın l!za-

YUzde 20 ~i toptancıya ald olacak
tır. 

rıı:~şlıır, konılsyon tnrafmdan nıü
kl oh c cdllecek, yeniden itirazlar va-

ırsa tcdkikl ile me~gul olacaktır. 

y Yeni tütünlerimiz 
Yad~~~ene .!1'•nhsulü tiitünlere en zi
yadır. 1fut~s.tcren memleket Alnın.n
sonr~ lıerlmlze Almanyadan 
tnrd~ b~~r _trıllptlr, Kulliyctli m!k
letllmctt td~tun partisi Mısır için yük-e ır. 

n unda verecektir. Vilayet kazalarında IAtı b~c:müriı.kibl B. Kazım Yo- tihabına g1>rllmı'stı'r. B k 11 BiletçUerln bllellerl daha kolayca __ , 1 ak • 
konferans verecek olanlar bu konfe- ; .. . . . ~'.r :. •• .. a a ar kesip tevzi edebilmeleri için bir !or- raz metKua 

0 m utemİ$tik!.. Sö:ı:· 
ransta bulunacak, B. Şemseddin Gü- rulmaz la muraklp Ferıd Hamala cemıyetı reısi B. Ruştu Toraç, mül aranmaktadır. Belediye, her t,ür- lerini aiızlarmdan kaçırırlardı. 
naltaydan direktif alacaklardır. teşekkür edilmekte ldl. Rapor re- Balıkçılar cemiyeti reisi B. Yusuf lü yenl!lğl hal.km rahatça seyrüsefer O zaman etraftan ısrarlar baf-

Vllli.yet idare heyeti toplanacak, . . edebilmesi maksadlle ya tığ d t k lardı: 
Halkevlerinde, muhteut mahallerde ye arzedilmlş, heyetı umumıye Yarar, Ekmek yapıcılar cemiyeti bilet ve aktnmııı. bilet P ta;;;!~~ -~ 
kimlerin konferans vereceklerini, ken- idare_ heyetini ~bra etmlştir. reisi B. Şevki Başkaya, Arabacı- umunıl vnJ"ldntm azalmasına ch~m~ - Kuzum. rica ederiz. Sürleria-
ferans yerlerlr.t ayıracaktır. Bfrl~lk Esnaf hastanesinin Iar cemiyeti reisi B. Faik Demir- mlyet verllnılyecektlr. den birini ob... Hiç deiibe INr P· 

Mısırçarşısı 

Çarşının etrafında 
modern dükkanlar 
yapılmasına itiraz 

ediliyor 

Mısırçarşısırun etrafında bulunnn 
dtllı:kAnlar lstiml&k edilerek ;yıkılacatı, 
lçlndekllerln tahliye edilerek burası
nın modem bir hA.l haline konacaı-a 
Yazıl111Jft.L Bu ı ioler yapıiıMen bina
nın vaziyeti bozulmıyacalctır. 

Mı8ırçal'1ıaının lçlne ve dafma veri
lecek yeni tekil için Bel~ tarafın
dan blr proje vftcude getırilmlştlr 
Şehircilik mütelwısısa B. Prost, çal'Jl~ 
nın etrafını modem dükkAntarla. süa
lemek niyetindedir. Bu nokta! nazara 
Maarif Vekfılptl eski eserleri koruma 
kurumu itiraz etmektedir. Kurumun 
itirazına göre tarlhl binanın etraflll!l 
yeni tarzda blnalıır yapıldığı takdir
de Mısırçarşı.sınm tarih1 tekli bozula
co.ktır. B. Prostun iddiası 1se çarşının 
etrarına. dükk~nlnr yapılmadığı tak
dirde uzn.ktı:ı.n çıplak blr manzara ar
zedeceğl merkezindedir. Vali ve kurum 
Azalan Mısırç:ırşısını gezmiş, tedkl
kattıı bulunmuşlardır. 

Bina !çlnde sonradan yap!lmı.ş böl
meler yıkılacak, ışık tertibatı .klfııyet 
etmediğinden yeniden bir kaç pencere 
a~acaktır. 

Paraşütçülere karıı 
müdafaa tecrübeleri 

Geçenlerde Sarıyerde pasır korun
ma maksadile paraşütçülere karşı ne 
şekilde hareket edlleceğlne dair bir 

muhammen geliri 26,862 liradan can, Marangozlar cemiyeti reisi 

Halk kunduralan 
zel )Utfel. .. 

Ve ....tör nice warlardan. ric:a
lardaa aoara nihayet 7ola Relirdi ve 
sevdiii bir tİİr parçaann mabçup bir 
eda ile okur ve bitirince sanki bir 
kabahat yapmıa RilM: 

ibarettir. Bunun 25292 lirası tah· B. Alaeddin Kunt, Kahveciler ce· 
sil edilmiş, Belediyenin yardımı miyeti reisi B. CelA.l Bozkurt, Es
ile gelir tutan 31245 lirayı bul- na! hastanesinin idare heyetine, 
m~tur. 50 bin liralık teberrü Hamamcılar cemiyeti reisi B. Os
makbuzlanndan 19,200 liralık man Gürsay, hastanenin idare 

Yarın dört tip kundura 
tedkik edilecek - Efendim böyle aaçma ,eyler· 

le bot yere ı,..mır ainttun ! .. diye 
üstelik bir de özür dilerdi. 

makbuz cemiyetlere verilerek müdürlüğüne seçilmiştir. 

Karilerimizln 
mektupları 

Haaköyde Keçeci Piri 
mahalleaindeki ağaçlar 

Bot ve ~a.çaız olan salıU, kırla
rın ağaçlandınlmasa için Belediye
nin büyük blr program hazırladı
ğını ve mevcud ataçlann bakımı 
hususunda biltçeye ayn bir ta.hsisa.• ayrıldığını geçen günkil gaze• 
tede okurken, lk1 gün evvel gözle
rimle şahit olduğum bir vakayı te
essürle hatırladnn: 

Hasköy, Keçeci Plrl mahaliesı, 
Okmeydanında mevcut olan 5 - 8 
ağaçtan bir kısmını aynı mahalle
de ikamet eden bir memurun odun 
yapmak mnksadlle kestlğlnt, gör
dfun. 

Bomboo kalan bu kırda atiıç ye
UşUrmemlz 1cab ederken, ve Bele
diye de bu hususta esaslı blr tedbir 
aldığına göre, acaba. mevcud a.Auç
lan ortadan kaldıranlan görmü
yor mu? 

llasköy: Kısılm.lnare 
Baydar Gürsu 

Hava kurumu 
umumi heyeti 

Etimeauttaki atelyenin 
fabrika yapılmaaı için 

500,000 lira aarfedilecek 

H:ı.lk tlpl kunduralıır imal edlleceğl., Yalnız arüzel aanatlar mı?.. Her 
kunduracılar cemlyetl tarafından yn- · 1 
pılan dört tip kunduranın fiatı mü- feym amatör en vardı. Hatti ama· 
ra.kabe bürosuna verlldlği yazılmıştı. tör olarak, zevk için oymacılık. kak· 
Fiat müraka.bc koml.syonunwı yarınki macılak, marangozluk. demircilik 
toplantmnda. kunduracılar cemiyeti- edealeri ililinlik.-
nln ayakkab!lan tedklk edilecek, mil- 8..... .ı.. 19er tarafmcla 
naslb görülürse halk tlpl kundurnla- her t&-1& _,_t~-· .. 
nn evsafı llı\n olunacaktır. _. -~ M.-.. amatörce 

maş•- _..._. bİreolı itler Erkek ayakkabılanndan .sonra kı:ı.- dır .a._-%1 __ _. L-•-- • • Yar-
dın ayakka.bılan lçln de halk tipi · ~a - lelll birçok 
ayakkabılar yapılacaktır. Fiat. mürn- gece d ........ eri. enatİtiiler açd
kabe komisyonunun yarınki t.oplan- DU4br. Sut tamİrcİaiae kadar her 
tısında bu hususta alınacak karardan nevi amatön ,.......,İDİa. Ve çok 
~nra aya.kkab!Cllar cemlyetı kadın c;al..-n. dehtetJi yandan A--.. 

Ankara 22 CA.A.> - Türk hava "ipi halk kundural:ınnın ımaİlne ı;e- ldar amatör •--•- -""LI-- • 
kuruma umuml merkec heyeti ııon çecektlr . o-.. PllKl&lan 1'1erle 
toplantısını bugün Y9.PIDlt ve tetkik- · dmlendildaini icldir ederler. Vakia 
lerlnl tamamladıktan sonra bütı:eyl Halk tipi kadın ve erkek kundura- ~ deiittinneai imam dinlendirir de ... 
tasv1 ~arını her müessese imal edebilecektir HalL-L! L!_ 

P etnı)I, :stlmesuttakl tayyare ve Imalathane, kunduranın malzemes!nİ umq UGde amatör denilince 
plAnör atölyesinin fabrika h:ıllne ırc- y~ ayakkabıcılar veya flat mürnkabc bir tek insan alda seliynr: Spor ama
tlrilmest için, ihtiyat paradan beş yüz burosuna. bildirecek, kontrollar esn:ı- törü ... 
bln Urasınm, ihtiyaç olduğu takdirde, sında bu husus gözônünde tutulac:ık
bu maksada sarfma sal!hlyet vcmı~ tır. 
tir. 

Bu toplantıda genelkurmay dcl~esi 
hava kurumunun mesaisini takdirle 
anarak kurumun tayyareci yetl.ştır
mek hususunda da hava ordusuna 
çok büyük hizmetler ifa ettiğini ve 
önümüzdeki çalışma. yılında ş.ynı mu
vaffakıyetıerln elde · edlleceğinden 
emln bulunduğunu tebarüz ettJrm~ ve 
genelkurmayın memnuniyet ve şfık
ranını ifade eylem.Iştır. • 

Yerli Mallar paznrlarındıı satılıın 
kunduraların lnıallye ücreUerl, m:ı.l
zemelerl hakkında Sümerb:mktan 
mnlftmat lstenmtşU. Fiat mürakabe 
bürosu tarafından istenllcn bu malü
mat gönderildikten sonra Yerli Mnllıı.r 
pazarlannın kundurolanna da alk 
tipi kunduralar denebllecektır. 

Hikmet Feridun Ea 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nip.dır ve kalay 
tacirinin mahkumiyeti 
Nişadır ve kalay rıatıertnde lhtlklr 

yaptığından dolayı; Marko Patdo ıs
~lnde bir tac!r. muhakeme edl!m"t 
uzere adliye7e verllmlşt!. Mar:eonun 
blr müddettenberl devam et:n !rte 
olan ınuhak~mesı dün asliye bir ncl 
ceza :r.tahkemEslnde intaç olunıın:.ş
tur. 

tecrübe yapılmıştı. Te<:riibede bulunan 
mütehasSJslann hazırladığı rapor all- Alemdar Belediye 
kadar makamlar tarafından tedkik hekimlig" 

1
• 

Umum' merkez heyeti, idare heyetl 
lle kurum başkanına muvaffakıyet 
dileyerek toplantısına nihayet verml§
Ur. 

Sahte evrak kullanmıt 
K:ısımpaşada oturan Zck!U lsmlııde 

biri, Üsküdar tramvay idaresi bUr.:> 
işlerinde bir vazife almıı.k fuıere tcia
reye müracaat etml.ş ve bu meyanda 
da ilnlversite tahsUI gördüıüne d:ılr 
bazı Ve8al~ ibraz eylemiştir. 

Marko Pardo; 1kl sene mUdd uı 
Kırşehire sürgün edllml§ ve beş )'ÜS 
Ura da para cezası ödemeğe mahküna 
edUm!ştlr. 

edllml§tlr. 
Yakında Üsküdar ve Adalarda birer Her giin saat ondan on be§e kadat Terfi eden nahiye 

tecrübe daha yapılacaktır. Hangi ka- Alem.dar nahlye.alnde Belediye mevki müdürleri 
zada daha evvel ve hangi tarihlerde hek.tm1 tarafından 1 .. M- ha.atalar Tabfnı nalıJ7• müdiirü B. Haldun 
tecrübe yapılacağı vaıı tarafından - Akp 
tesblt edilecektir. Tecrübeler esna.sı.'1.- muayene edllmektedlt. Reçeteleri pa- ulat, Küçtlkpazar nahiye müdürü 
da paraşütçüler indlrllecet, para§ilt- r&m olarak ecmnelerden Japtınl• B. A11 Rı7.a Erman vaztfelertnde göa-
çlilerıe mücadele ekipleri faaliyete maktadır, terdltlert ~ dola71 birer de-
geçlrllecektlr. Mahalll ~At vaat· rece tıerft ett1rllmltlerdlr, 
taslle evvell paraşütçüler zararm 
hale konacak, blllhare imdad kuY
vetlerlnln gelişine intizar edllecekttr. 

Bir tayin 
VllA.yet nüfus memurlanndan B. 

Muhtar, Blleclk vllAyetl niitua müdür
lüğüne tayin edilmiştir. 

Dökmeci dllkkinında 
feci bir kaza Bu vesfkalart tedklk eden t\mır; 

bunlann sıhhatinden şüphelenmiş ve 
meseleyi tc.mlk edince bu vesall:ln Galatada .Arapcamı.ınde Klrlı:or'Ull 
.sahteliği meydana çıkmıştır. dökmeci düklnuıda oallf&ll Musı •-

Bun un üzerine Zekdl, zabıtaya tes- fa, Cemal, All ve t.ı&m, lmnlnd kt 
Ilın edilınlf, oradan da hakkinda tan- ameleler. erJaUt nı.una potal ra 
zlm olunan tahkikat evraklle birlikte dök.mek&e JkaD eller1Ddet1 kuanı ı!ü
adllyeye verllnılftir. Zelı:ll birinci ağır tilrmilfler ve d:zlerlnln &f&lı tısımıa
ceza mahkemeainde muhalı:eme 1:~e- nn~~n ı.tlanllllflardar. 
cektlr. Dort ameli? de polis tarafından 

Beyotıu hutaneaine J'&tlnlmıftu. 

Haydar, haatanede öldü Francala fınnların 140 
Terkos gölü civarında bir infaat al • a 

itinde çalışan Haydar lsmlnde blr ÇUV UD Verılecek 
ge.nç, evvelki gün bir kaza neticesı Belediye reısııtı tehrlmlzdeki !r:.uı-
yarahmmıı, berayi tedavi hastaneye cala ve makama imal eden fırınlarla 
kaldınlmıştı. Haydar. dün hastanede imalathaneleri tesbit. etmiştir H"zır 
öldiltü cihetle müddelumumlllılt ha.- !anan listede hangi !ınncı veya 1~ 
berdar edilml.§, adliye doktoru B. En- lathane sahibine ne m.Ikdar un , 
ver: Katan cesedi muayene et.m~ ve leceğ! gösterilmektedir. en-
gömülmesine 1zln verm~ir. Belediye tarafından hazırlana , 

Kaynana katilinin 
muhakemesi 

tıeıer yann •roprak mah~ulleri11 oi·~· 
l~tanbul fubesfne gönderllecekttr H • 
gun francala fırınlanna 140 çuv~l U! 

ver!leceğl yazılmı§tı. 140 çuval ı.:r'· 
francala imalatı ~burl olaral: :, .;.;z.~ 
de otuz bet nlsbetlnde azalacak•ır 

Beşiktaıta yangın 
Beşiktnşta Screncrbey yokuşu :ja 

oturan mebus· B. Mehın d ~r.ı " 
evinde dün bir yangın baı:langı~: 0~ 
muşsa da de!'hal yetlf!ll itfaiye l;'"U· 
PU taratm<Luı söndürülmüştür. · 
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Hayalimin kadını! ... 
-1-

Muudum.. hayala değilim küskün, 
H.er günüm demektir, her gecem düiün. 
Bıt aydır bağrıma nur dökülüyor, 
Yüreğim aydındar •• yüzüm gii)üyor, 
o~,...idim dirildi; neşeli. dincim, 
kımden ~ıyor artık sevincim. 

Aaılatsaın. dinleyen haklı bulacali. 
Su rım' ıöyleyim. oldu olacak: 
Bir kadm yqardı muhayyelernde. 
ÖyJe ki; yıllarca kalbim elemde, 
Bu alev hasretin gelmedi sonu, 
Ömrümce her yerde gözledim onu, 
Gördiığüm giizeller buna benzemez, 
Birine bakmazdun, usanırdım tez. 
Aklımı çelmedi onlann teki: 
Sevmedim.. eşsizdi hayalimdeki. 
Muhayyel sevgilim başka iletti, 
Görmedim.. yıllardır beni bekletti 
Saı;ları kumraldı. · gözü laciverd, · 
Ve derin bakışı yüreklere derd. 
Yirmi bq y~mda •• balık etinde .• 
Yürürken en küçilk hareketinde 
Endamlı bir ceylan ahengi vardı, 
Sü2ülür, bir pınar gıoi akardı. 
Andırır o temiz. boyasız yÜ.zÜ 

Bulutsuz, gölgesiz doğan gündüzü 
Alc~e benziyen o kızıl aizı 
Bir mağrur R'iilii$le açılar bazı, 
Görünür biçimli ve beyaz d~ler; 
Bu asil tebessüm kalbime iıler. 

Yıllardır aklımda ya.pttmı.. fakat 
Nihayet bu hayal oldu hakikat: 
İşte bu kadını buldum geçende. 
V t. bir- an dinlendi cözleri bende: 
Ne mutlu .. bakmaia etti tenezzül; 
Ki on.l ezelden venniftim gönül. 
Bir aydır yaratan budur neıemi, 
Su tımı kimseye açmayın, e rni. 

-2-
B<.nzedim dört yanı tubı$an eve: 
Yüreğim yanıyor altt aleve. 
lJfkunıu kaplayan bu kmllıiın 
Hududu büyüdü. bqladı yaopı. 
Bu yolda Yet"diiim boı bir emektir: 
Gönlümün .Yangını ıönmİyecektir. 

Yoluma çıkıyor kadın her alqam. 
Alı .. nasd konlJISam , nasıl tanıf.Sam ? .• 
Yürüyor kibirli. &idiyor ciddi; 
Y &kl~ıp söz atmak .• bu, kimin haddi. 
Yt.;züne bakanlar esalet okur. 
Ne yüksek bir kadın .. muhterem, vakur. 
Boııa yüz vermiyor .• fakat arada 
Gülüyor .. mesele itte burada: 
Kabil mi yollarda düşüp ardına 
Sokulmak bir böyle kibar kadına?. 
Bu olma%.. pekala vu mı geçeyim? •• 
Ayrılık zehirdir, nasd içeyim? •. 
Halbuki sert değil .. demek ümid var. 
Yoluma ç~ sanki bir duvar, 
Aşmasam bir türlü, qsam bir türlü. 
Bazı ~ canlıyım, bazı gÜn ölü: 
Bir hafif gii)üşle baktığı zaman 
Yüreğim yeniden buluyor derman. 
Yüzünü asıp da mağrur geçince, 
Az önce duyduğum tatlı sevince 
Bü zehir karışıp. berbad oluyor, 
Ve ölü rengile benzim soluyor. 
Hulasa; derdlerim ~undan taşkırı, 
Nerey"' sapmalı yolundan ~kın? •. 

-3-o, gijndür güneşim doğdu; ne mutlu •• 
Değildir bahtımın ufku bulutlu , 
Kolmadı gönlümiin artık tasası: 
KadınJa konuştum. sözün kısası 

Kendime diyordum: Bahhnla öğün .• 

Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

Gezmeğe gitmiştik.. tqıdı o gijıı 
Ec gÜzel vücudü otomobilim. 
Yanıma oturdu .• titriyor elim: 
Tutamaz olmuştu direlaiyonu. 
Üç ıaat gezdirdim Boğazda onu: 
Bu, benim ömrümde en mesud gündü. 
Ve her şey gözüme &iizel göründü. 
Kalbimde yeri yok derelin, elemin: 
Y aruında kadını muhayyel emin. 

Saatler geçmişti.. gittik uzağa, 
Farkında olmadan vardak Knaia. 
Biraz da e) ele yaya gezindik. 
Bir yeşil yarna(ttan denize indik; 
A.lqamdı .• aahilde oturduk biraz. 
Ne kibar kadındı; anlablamaz, 
Kalbimde fu iki duygu yar11b: 
A,kıma bir derin hürmet kar"tı. 
Birkaç söz dii4medea hele dilimden. 
Bahsetti hayattan, qktan, ilimden. 
O, böyle büyüdü; bense ufıJd1m, 
Denize nisbetle bir damla kaldım, 
Ve ouun cMuhayyel» koydum adını, 
Çünkü hayalimin oydu kadını. 

Sahilden ayrıldık giines sönerken. 
Cannr.ız ııkJdı fakat dönerken: 
Yolun dört yanını sarmıştı çalı. 
Kadma sarıldı çalının dalı; 
Kukandı bu gÜzel, canlı çiçeii, 
Takıldı.. yırtıldı biraz eteği. 
~bre bu yırtıkla nasd ıPderdi ? .• 
Bir iine. İplikti kadının derdi. 
DMlim ki: 

- ftimad ediniz bana, 
Skinle gideriz apartımana: 
Hiı.metçim bu işe bir çare bulur! .• 
Düşündü.. karan vermişti: 

-Olud .. 

Bu vaka b~ımdan Reçtiği zaman 
Bekardım .. sarmıştı ufkmnu duman: 
Dünyayı görmezdim sevgiden bqka. 
Ve evim sahneydi ne kadar ~ka. 
Ona da gelmişti öğünmek demi: 
Kadının en kibar, en muhteremi 
BuP.ün ~İğine ayak basacak; 
Evim~ nasibtir hu ,eref ancak. 

-4-
- ~uyurun! •. 

Bir koltuk gösterelim ooa.. 
O, mahçup tavriyle girdi salona. 
Bu gÜzel talihe ıqmıştım.. fakat 
Ansızın hayretim oldu ilci kat: 
Soyundu .• uyu,tu beynimin içi: 
Dedi ki: 

- Götürün, dikai,., hizınetçi! .• 

Yırtılan esvabı bana uzatb, 
Kendini divanın üstüne attı. 
Bi'sbütün f&IU"dun .•• İşin garibi, 
Bakmışb: .:Yanıma sokul! •• » der gibi. 
lcimde yakıcı bir arzu uydum; 
Her ıeyi unuttum, ,eytana uydum, 
Eline sarıldım: 

- Sevgilim!.. diye. 
Dünyada unuln}am: Tam o saniye 
Kalbimde, &1kf deneo, heyecan dindi. 
Ve sanki b&funa bir balyoz indi. 
Demi,tim: 

- Göğsünüz taheser bence!. 
Mübarek nazlandı: 

- Öyleyse, önce 
O göğse bir elmas kolye takmalı, 
Güzel mi, çirkin mi sonra bakmalı t •• 

Hayalim kırJdı .. bu, nastl ~ti: 
Bu. demek bir adi alış ver~ti? ! .• 
Su döktü kalbimin son alevine: 

Soiudum .• ayrıldık, gitti evine. 

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

"AKŞAM,, ın 

Tarih 

30/3/941 

6/f/941 

&/4/941 

13/4/941 

19/ 4/941 

20/4/941 

26/4/941 

27/4/941 

3151941 

4/5/941 

11/5/ 9U 

17/5/941 

18/ 5/941 

24/5/941 

25/5/941 

31/5/ 941 

1/ 6/941 

7/ 6/ 941 

8/6/ 941 

15/ 6/941 

21/6/ 941 

22/ 61941 

29/6.19U 

5/7/941 

6.1 7/ 941 

İstanbul 

Fener - Galatasaray 
İ. - Beşiktaş 

Beşiktaş - Gençler 
İ. Spor - Demlrspor 

Beşlktaş - Jilemlrspoı 
t. Spor - Gençler 

Fener - BC§lktaş 
Galatasaray - t. Spor 

BeşJkta.ş - Barblye 
t. Spor - Maske.spor 

B~~ - Maskespor 
1. Spor - Harbiye 

~ 

Salatasaı:ay - Beşiktaş 
Fener - I. Spor 

Beşiktaş - Altay 
t. Spor - Altınordu 

• Beşiltta., - Altınordu 
t. Spor - Altay 

# 

Gençler - Galatasaray 
Fener - Demir.spor 

Gençler - Fener 
Demlrspor - Galatasaray 

Fener - Galatasaray 
Beşiktaş • İ. Spor 

Fener - Beşik.ta~ 
Galata.saray - İ. Spar 

Galatasaray - Altay 
Fener - Altınordu 

Galatasaray - Altınordu 
Fener - Altay 

Galatasaray - Beşlktaş 
Fener - İ. Spor 

Fener - Harbiye 
Gala ta.saray - Maskespor 

Galatasaray - lkırblye 
Fener - Maskespor 

milli küme fikstürü 
Ankara 

Demlrspor - Maskespor 
Hari>lye - Geneler 

Demlrspof! - Gençler 
Harbiye - Maskespor 

Beşiktaş - Demirspol 
Gençler - t. Spor 

Beşiktaş _ Gençler 
Demlrspor - t. Spor 

Altay - Genc;ler 
Demlrı!por - Altınordu 

Altmordu - Gençler 
Demlrspor - Altay 

Galatasaray - Harbiye 
Fener - Mastespor 

Fener - Harbiye 
Galatasaray - Maskeşı>or 

Gençler - Maskespor 
Harbiye - Demlrspor 

Fener - Gençler 
Galatasnray - Demir.spor 

Galatasaray - Gençle11 
Fener: • Demir.spor 

Altınordu - Harbiye 
Altay - Maskesı:ıor 

Altay - Harbiye 
Altınordu - Maskespor 

~eşiktaı - Harbiye 
I. Spor - .Mukespor 

Beşiktaş - Maskespor 
1. Spor - Harbiye 

Denı.lrspor - MaskC$l>OJ 
Gençler - Harbiye 

Den1l.rspor - Gençler 
Har'btye - Muke!PO? 

Gençler - Maskespor 
Harbiye - Demlrspor 

lzmir 

Altay - Altınordu 

Altuıordu - Harbiye r 
Altay - Maskespor 

Altay - Harbiye 
Altınordu - l\l:ıskespor 

Fener - Altmordu 
Galatasaray - Altay 

Galatasaray - Altınordu 
Fener - Altay 

Altay - Gençler 
Altınordu - DcınJrspor 

Gençler - Altmordu 
Altay - Demirspoı· 

Beşiktaş - Altay 
Aliınordu - İ. Spor 

Beşiktaş - Altınordu 
Altay - İ. Spoı; 

Altınordu - AltaY. 

...._ ________________________________________ j 

Oen_aze merasimi J 

Müessif irtihalini dünkü nüsha
mızda haber verdiğimiz profesör 1 
dok.tor Akil Muhtar Özden' in refi-: 
le.ası bayan doktor Seniye Muhtar 
Özden'in cenaze meral\İmi dün icra 
edilmiştir. 

Cenaze Fuad paşa türbesi karşı
sındaki evden saat bire çeyrek kala 
kaldırılmış ve genç tıbbiyelilerin el
leri üstünde Beyazıd camisine gö
türülmüştür. 

Bu Salı Aktami SÜMER sinemasının 

f Deanna -
1DUHBIN' 

Vaai salocdannı doldta"acak ıeyirc· 
kütlesi Yıldızlar Yıldızı 

DEANNA 
DURBiN'in 

KAY FRANCiS 
ile bcırabeor çevirdiii en ıon 

BAHAR MELEGI 
'enazeyi, harp akademi!!i komu

tanı general Ali Fuad, Gülhane has
tanesi başhekimi general Süreyya 
Hidayet, şehrimirfo tanınmış bütün 
doktorları ve profesörün dostlann- Süper filmini takdir nıu.arluile ıeyredecek ve candan alkıfJayacaktır. 
dan mürekkep büyük bir kalabalık DEANNA DURBIN; Bu rdmde Nevyork Metropolitan Opera Trı-
takip etmiştir. Eanni Hey'etinin iştiraJüle 3 OPERA, 2 VALS ve M~hur AVE 

Camideki dini merasimden sonra MARIA de GOUNOD'ı teganni edecektir. 
senaze hususi vapurla Üsküdata 
nakledilerek. aile makberesme def- Bu Filin zenginlik ve güzellik itibarile ıimdiye kadar görülen ill••••••• filiınlerin feYkindedir. nedilmi. tir. Muhterem profesöre 
en samimi taziyelerimizi sunarız. 

BUGÜN NEFİS ve Ş.ı\lL<\NE bir filmin SON' GÜN'LERİ 

JEANETTE MAC DONALD 
ve MELEK 1 Rize eşr~n~a:A~ Rı"!: Mataracı 

müptela olduğu hastalıkdan kurtula
mryarak dünkü Cumartesi günü Al-

Dünya destan ve efsanelerine ka nıan: S.bl itik.adlar ülkelerinin 
ıihir ve elıanla dolu maceralar masalı 

SİHİRLİ YÜZÜK 

' 

Einemasında NE LSO N E OD y tarnfından yaratılan 

AT DOGARK E N 
Aynca: en son gelen Foks dünya haberleri - Bugün saat 11 de tenzilitlı matine 
DİKKAT: Program önümüzdeki çarşamba akşamı kat'i olarak değiştirilecektir. _, 

BUGÜN 

i PEK 
Sioemuuıda 

Baş döndürücü - Müthiş - Heyecanlı, muazzam 
sahnelerle herkesi alakadar eden meraklı 

mevzuu ile 

ATEŞ BUlbUTLAR I 
AmCTikada müthiş bir iftira ile hakıız hüküm yiyen bir adamın tüyler ürpertici mace.ruı 

Bat Rollerde: EDWARD G. ROBINSON • RUTH HU~Y 
AYRICA: ilave olarak: En aonFOKS dünya bavadüıJed ve müthi~ harp sahnelerini göateren 

~-- HUSUSi HARP HA VADlsLERI GAZETESİ Bugiin saat 11 de tf11Ui1itlı matine 

Büyük Rejisör ERNEST LUBiTSCH 'in eseri 

AŞK iLANLARI 
Margaret Sullavan - James Stewart - Frank Morgan 

man hastanesinde rahmeti hakka 
intikal etmiştir. Cenazesi bugün 23/ 
Mart/ 194 1 saat 11 de hastaneden 
kaldırılarak Eyüpte aile makbereai-
ne defnedilecektir. Köprüde Eyüp 
iskelesinde saat 1 I, 30 da hareket et
mek üzere bir motör bulundurula-
cakbr. Cenabı hak ailesine ve do:st-
lanna sabır, kendisine ma~feret ih
san eylesin. 

Finl&ndiyada balık ve 
geyik avi serbeı 

Helsinki 22 (A.A.) - Stefani: 
Yiyecek. ve bilhassa et kıtlığı dola· 
yıaHe ıeneınin büyük bir kısmında 
balık ve geyik avının herkes için 
aerbes olduğuna dai1' hazırlan.an 

kanun D.iet meclisi tarafından ka
bul edilmiştir. 

Bulgar Yahudilerine 
kartı ithamlar 

Sofya 22 (AA.) - Stefani ajan-
11ndan: Bir mebu' birçok yahud.ile
rin İngiliz ca.sualarile birlikte çalıı
tıklan için yahudilerin bundan ıon

ra telefonlardan istifade etmeleri- , 
nin menedilmesini istemi§tir. 

TÜRKÇE SÖZLÜ .,. TÜRKÇE SARKIU 1 
Pek yakında T AKSiM sinemasında 

SUMER sineması 
Bugün; seyircilerine ıeırı. neteli, zarif ve sevimli bir 

film takdim ediyor. 

MEL WİN DOUGLAS • JOAN BLONDEL 
tarafından yaratılan hareltetU, kuvvetli ve kahkahalı 

GüZEL KIZLAR PARiSE 
Fransızca ıözlü filmini gidip sörünüz. 

iLAVETEN: Fevkalade halihaxrr manzaralarına ıöıtcrcn 2 fUnu 
Atinada Bay METAKSAS'ın cenaze merasimi, Afrika harbi. Binga
ziniiı zaptı, ve ıaire ... 

Bugün saat 11 de tmzilitlı matine 

lW'k filimciliiUıin IOll zaferi 

KIV IRCI K 
PA Ş A 

Abdülhamid devrinde en 
&iiliinçlü vak'alar 

~------' 

T epebaoı dram kıımı 
gUndü:r: •aat 15,30 da 
gece saat 20,30 da 
Lnralmın lnsanlan 
;Yazan: Vedat 
Nedim Tör 

İstiklll caddesi kome
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HAFTA SONU NOTLARI 
~ir edebi manif est münasebetil e 

Muharrirlerimizin fiirden 
bahsetmeleri için mec• 

mualardıı tuhaf, garip ıürler inti· 
tar etmesi lizım geliyor. Böylo 
bir ıiirin görünmesi eanki ~uh-:~
nrlero cayni zamanda bır ıur ~ 
münekkidi> olduklarını hahrlat• 
maktadır. Garip ıiirlerin dediko· 
dusu haftalarca, aylarca ıürüyor, 
Muharrirler şiirden bahsetmiyor· 
larsa bilin ki pirler - tabii renç 
tairlerden bahsediyorum - he· 
nüz bir tuhaflık yapmaya muvaf
fak olamamıılardır. 

Kötü ıiire isya..."\ temayülümüz 
p ek inceldiğ: halde güzel ıiire 
hayraıfl olmak kabiliyetimiz git
tik~ kütleşmektedir. Bu yüzden, 
acayip şiirler yazan ıairin ltafaıı· 
Jıa sopalar indirmek üzere hııım· 
la havaya kalkan kolumuz güzel 
b:X şiir söylemeğe muvaffak 0.la· 
Jlı okşamak için uzanmıyor ?.ıle. 
Şiir tcnkidirr.izde yalnız cmu~a
zat> faslı var. Bu. şiir münekkıd· 
!erimizin şiire ıahid .. n bağlı ol· 
rnadılde.rını, onu sahiden sevme· 
diklerini gö~terir. 

B ütün go:ıç 1a:rJerin, daima 
güzel şiirler ~azdıkla~~~~ 

iddia etmiyorum. içlerınde kotu 
yazmakla kalmayıp gülünç olma· 
ya ~-adar gidenler var. Fakat a~a
larında hakiki şairler bulundugu: 
nu inkar etmek kabil mi? Eskı 
ıiirle biraz meşgul olanlar, şiire 
en yakın oldukları anlarda nasıl 
hiç farkında olmadan Baki' den, 
Fıııul:' den. Nedim' den birkaç 
mısra mırıldanıyorlar.sa yeni ıiir· 
le meşgul olaaıların hafızasına 
da Ahmed Muhib Dranas' tan, 
Cahid Sıdkı Tarancı'dan, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca' dan, Ziya Os· 
nıan Saba· dan, hatta neslin en 
yenileri olan Orhan Vt!li'den, ?k· 
tay Rıfat' tan, Mdih Cevdet tr-n 
mısralar sinmi~tir. Onların da 
tekrarlandığı anlar oluyor. 

c Yeni ~mirler topyekun her· 
bacidırlarl; diyen adamın genç· 
lerin şiirlerini gündelik gazeteler· 
dr- göriip okuduğuna emin olu
nuz. Çünkü gençlerin şiir neşret· 
tikleri mecmualara göz atan mu
harrirler oralardan yalnız garip 
nümuneleri çıkarıp gazetelerine 
&etiriyor; onlardan, nükteye mü· 
aaid oldukları nisb~tte bahsedi· 
yorlar. Bir koyunun bet ayaklı. 
iki kuyruklu bir yavru dünyaya 
getirdiğini haber verir gi.?i:. Jnaa· 
nın buna bakarak artık butun wko
yunların acayip yavrular dogur
cluğunu ilan etmesi üstelik . her 
ıey bitmiş gibi cNerede eskı .k?· 
yunlarf> diye hayıflanması ıc;m 
epey safdil olması icap eder. 
E~er mnlisus yapmıyorsa. 

yazdığı §iirlerin mutlaka ~eğenı1· 
memesi llzun geldiğine kani ol
muı. O kaç defa, en hassas anla
nnda kimin olduğunu M>ylcmc• 
den kendisine okuduğum mıs• 

ra]an beienmiı. ~üzel bulmuı, 
aonra bu mısraların genç ıairler
den birine aid olduğunu söyledi
iim :uman biıdenbire toparla
nıp: c- Fakat az.izim ... > diye 
itiraza baolamtf; hiç olmazsa: 
cŞür bundan ibar~t değ~ldir, .~ü: 
çük ıeyler ... > deyıp begendıııını 
unutturmaya çalıım11tır. Gençle· 
ri be~enmemeyi riayet etmeye 
mecbur olduğu bir prensip adde-
diyor. . .. 

Bunun için gençlerin ganp ıur-
le.ini ele alarak topuna birden 
hücum etmek fırsc\ttnı hiç kaçır· 
maz. Ve onu böyle bir hücuma 
aevketmekten kolay bir ıey )'Ok· 
tur. 

N etekim evvelki gün Do· 
ğan Nadi ile buluşmuılar. 

Doğan ona <Yenilik> gazetesin
de çıkan birkaç küçük şiir göster• 
mi~ cBak ne garip! Haydi bun
lar~ aleyhinde yazalım!> demi~. 
Oturmuşlar, yazmışlar. 

(Va - Niı) dünkü yazısında ga
rip şiirleri altalta sıraladıktan 
sonra: cNedim zamanından beri 
raslanmamış ıiirler bunlar mı
dır?> diyerek aklı ıelime iltica 
ediyor. lmdad çağırıyor. Bütüın 
muharrirleri bu şiirleri kötüleme
ğe davet ediyor. Doğan Nadi ile 
beraber cebedi manifeet> neşret
tiklerini söylüyor. 

Daima samimi olan sevgili 
dostum (Va - Nu) yalnız 

bu gı..nç şairler bahsinde samimi 
değildir. Edebi manif eslinde de 
samimi olmadığı kudretli şairle
rımızı sayarkt"n büyük Yahya 
Kemal'le Celal Sılay'ı yanyana 
getirmesinden belli. lki!İni bir
den ıenç şairlerin karşısına 
çıkararak: cBı.mlar püf müdür· 
ler} > diye soıuyor. İnsan yalnız 
bu yanyana getiriş- kızıp: cP_!jf
türler ı~ diyebilir. 

H er hususta hakkı teslim 
eden (Va - Nu), ralnız 

genç şairler bahsinde hakkı tesJiın 
etmiyor. Eğer <Yen ilik> mecmu
aaanda ukalaca yazılmıı bir ya
zının altındaki o ıiirlct'i senç ıair· 
lere hücum etmek için kifi biT 
sehep addetmeyip gözünü biraz 
sağa kaydırsaydı, orada Oktay 
Rıfatın: cGün sonu lı:onuımaaı> 
i~imli uzun ıiirini görecek ve o 
ıiirin aşağıya aldığım: cBen ko
nuşuyorum> parçasın~, ıiirden an· 
)ıyan bir adam sıfatile, her hal
de beğenmeye ve hücumlannda 
totalitt"r olmamaya mecbur ola
caktı. İşte, o parça: 

H ya'iadığıou hatırlatıyorum . 
ep krnı1ı'lte 

Sevgili dostum (Va - Nu)· 
nun ıiirden rnlamadığını 

aöylemek tuhaf olur. Hem de çok 
ince bir şiir zevki vardır. Günüı: 
birinde, Divan ıairlerinden bı'rı'· Ve diyorum: .işim acelem ı .. ne el kalacak tatmak _çln, 
n~ aid, hiç de meşhur olmamı§ ::~ )~~~7imrk lc;in bacak, 
hır mısram güzelliğini keşfetmiş .Ne bnlutlann seY'"!: 
olarak gelir; onu günlerce dilin· .,.., ... bir hitıra dunyamızdan. 
d d ._..,e nt' l 'bi 

en üşürmez. Yahya Kemal'in «Çünkıi ııfıtıralar, kuş ar &'I ' 
tiirlerini okurken adeta ateşi yiik· ~Dal i<tieı konac:ık. 

1. S .. 1 d Bir orıin yaslanmak istesen ıe ır. on gun er e Ahmed Ha· « " penctrrye, 
tim'in en güzel oiirinin en güzel «Diz çiikmtk is~estn ... Nafile. 
ikt mıeraını: <ıİŞ isten gec;mış olaca~ .. ·~. . .. 
Ateş gibi bir nehr akı\ordu Görülüyor ki yeııı şıırın de gu· 
Ruhumla o rubun ~rasından... zel olması, insana bir §eyler h~-
Beytini, bütün güzelliğine va- hrlntması, düşü:ıdürmesi ~abıl. 

rnralc tekrarlıyor. Niçin güzele güzel dememelı} 
Faka~ anlıyamadığım bir tarafı Şevket Rado 

-=~iti'imi~iiflif 
Kısl,cançlaktan karısınının yüzünü ke·smiş 

M b l• erilmiş ve mahkeme huzu· 
acaristanda Amyasar kasa a· ıyeye v . • • k' 1 t' '-

d 2 d b • d üzel zevcesın: CJr ın eş ırme11. 
hı a O yaşında Filo namın a ır run a g f d • 'I k 
l " J" lc: d h ba•kası tara ın an ıevı meme 

oyu, endisinden bir kaç yaş a a ve " k t'W' · müdafaa ma· 
l " "k 1 d b' k ı · · burnunu es ıgını uçu o an Elen namın a ır ız a ıc;ın . . .. ·· tür 
evlenmi~, fakat gelin izdivaçtan bir kanıınd~ ılerı ı~m~:dia~den ıonra 
l:laç gün sonra lc:enGisini terk edip Karı k o~~· ~ yatamaia baı· 
açmışhr barışara ır ara a hk h kule 
F"·ı • d l lar ise de ma eme u u ı o, uzun araştırmalar an sonra am1ı dA ·· t ede 

•efasız karısını bularak, evine ön· umumiye namınnb' avayıhruye h: 
il':: • • • • d k lu kocayı ır sene apse ma 
.esı ıçıın yalvanp yakarmış ıse e re zor . . F k B d t deki 

hütün ricalarının neticesiz kaldığını kum etmııtır. a .at u apehşke 
• .. .. k · ahkemC!ı ceza ma eme· 

orunce., hiddetinden l ıçağını ı;e e· temyız m ,w• ' w b 1 k b' 
rek Elenin b k . tir sinin verdıgı cezayı, agır u ara ır 

F urnunu esmış · 1 . d' . t' 
il~ ~i derhal yakalanarak ad- ay hapse ın ırmış ır. 

Trakyada sıtma 
mucadelesi 

T etkili.tin aon yıl ' 
laaliyeti çok verimli oldu 

Edirne (~) -Trakyada kU
nılan ve faallyet sahasını her se
ne biraz daha genişleten .. Trakya 

Fransız müstemlekeleri 
Fransanın Afrika, Asya ve Avustralyadaki 

müstemlekeleri, buralarda general 
de Gaulle'e iltihak hareketleri 

sıtma mücadele teşkilA.tl» nın bil- laviçrede çıkan Die Weltwoc:be kiti olup merkezi )'aunde ıehri: reçmıitir. Buradaki Fransız. valisi 
hassa son yılı ba§anlı olmuştur. ıazeteei Frmsız müstemlekeleri hak- Toıo'nun mesahası 56, 169 kilo- az]edilmiı ve De Caulle taraftara 

Lüleburgaz 'Ve Çorluyu da faa- kında bir ~da~ale 1~,etretmiıtir. İaviç- ınetre murabbaı, 11üfu11u 753,611 bir zabit tarafından kumanda deruh· 
sıtma mü- re gazetesı ıyor .u: kiti olup merkezi Lome ıehridir. de edilmiştir. 

Iiyet sa.hası fçlne alan Fransa dün"'anın bütün ]utalann· Bu Fransız müıtemlekelerinin yu- G b 'd d 
ki Atı bl k k 1 • a on a a hürriyet hareke· cadele tef 1 r ÇO ana ve da müstemlekelere aahiptir. Şimdiki kanda gösterilen nüfusu 1931 ae· tinin bir derece ilerlediği zannolu-

arklan açtırmak, bataklıklan ku- harpte en ziyade mevzuu bahis müs· nesinde yapılan tahrire göredir. O nuyor. 
nıtmak. bend ve köprüler yaptır- temlekcleri Amerikada bulunanlar• zamandan beri nüfus bir mikdar F 1 k b 

_ i va i u mesele aslında F ran· 
mak ve gölleri kUrutmak suretue dır. Çünkü (Moınroe) kanununun artmııtır. Fakat esaslı bir değiıiklik ıızların dahili bir işidir. Fakat bu-

tma lfetinin azalmasına ve ıon Pan Amerik~~ ko?.ferannnda olmamııtır. radaki vaziyet Belçika Kongost:aıa 51 
.. •• .. kararla,.tırılan tefsırıne gore Fraruıa· Afrikadaki Fransız müstemleke- k d 

uınt ğl - b k hl t '" ve en isinin Cenubi AfrikaJaki um sa ıgımıza uyu zme - nın Amerika kıtasındaki müstemle· terinden yalnız: Cezairin biı hususi· ı k b 
yer erine arşı ir sed kurulmakta 

lerde bulunmuştur. kelerine Fransadan baıka hiç bir yeti olup Avrupadaki Fransanın olması itibarile askeri cihetten fn-
Öğrendiğime göre, Sltma müca- devlet tasarruf edemez. mütemmimi sayılmakta ve ayni şe- riltere için de ehemmiyeti haizdir. 

deles1 şu son sene içinde (160.433) Yeni dünyada1'i Fransız müstem- kilde idare edilmektedir. Zaten Sahra),kebirin geniş çöl
sıtmalı ve dalakhyı muayene et- lekelerini .. Fr~nsa başk~ bir devlete (Yalnız müslüman nüfus mede- leri Garbi Afrika ile Fransız l lattı 

. l ki •• terketmegc 1cbar edılecek, yahut ni haklardan mahrum olup Fransa Üstüvasını -şimale karşı hi , • 
rnış ve bunlardan (65.4 8) şıyı bunların j~gali için bir te~ebbüs ya- parlamentosuna Ceznirin .~üslüman mektedir. Filvaki Fransız n~:~=m~~-
tedavi altına almıştlr. Aynca sıt- pılacnk olursa konferansta verilen ol~ıyan halkı mebus gcndermck· ı ke idaresi kendisinin Şimali Afrika 
maile mücadele için (483.823) karar mucibince bu yeTler Ameri· tedır.~ • .. müstemlekeleri ile (Çad) havalisi 
kilo kinin (76.379) adet okinin, kanın himayes! altına alınacaktır. ~frıkadalu Fransız. .~ustemlekc: ı ve Senegal kıtası arasındaki muva-
78 adet (antiprln), (l2.200) adet Fransan~n başk.a kıtalardaki m~- len general D~ Gaullc un hareketı sala imkliınlarını 1slah etmek .. 

f • (1353) temlekelerme gelince, bunlar Afrıka ile aıkı .alaka.dardır. Bu generalin !çok çalışmıştır. Fakat büyük as~~~~ 
kuvvet kompr mesı ve kıtasında muazzam bir blok tctkil harelcet111e bılhassa Fransa Hattı 

1 

k'tlelerin hareketleri ic;;in d 
adet klnh1 ampuHi dağıtılmış ve ec!yor. Hiç bir devletin müatcmle· Üatüv~ müsteml~ksi ile Garbi Afri- y~llar asla kafi değildir. mevcu 
sivrisinek sürfelerlnl öldür- keleri bu kadar toplu değildir. Af- ka muatemlekesı taraftar olup ma· 
mek maksadile de bataklıklara rikadaki Fransa:. müstemlekelerinden rqal Pctain hükumetine muhalıf Fransan~n Asya .kıtasındaki müs-

1 C b 1 M d k d b 1 makt d ıar temlekelr:rıne gelınce Pondichery 
(223.478) kllogram pars yeşil\ ve ya .. nız . i ~ti i e. a agas ar a ası u un a ır • I T H' d' .1 h • 

.. .. .. .. .. munf erıd hır vazıyettc bulunuyor. Son haberlere göre Senegal ka· ~g.ı ı.z 1.n 1~~anı ı e m.u. attır. Hni• 
mazot dokturulmuştur. Fransanın ada halindeki diier hileleri rüesası general De Gaulle'ün 1 dıçınıdekı ?1~stemlekr.sı uc Japon-

Bundan başka gene bir sene müstemlekelerinin vaziyeti şüpheli- hareketine müsaid fikir ve temayül lann tehdıdıne maruzdur. Fransa 
içinde (14815) metre kanal ve dir. Fransanın Afrikadaki blok ha· bC3lemelttedjrler. Seıncgaldeki vazi· burada yalnızdır. 
ark açtınlmış, 745 mette kanal, linde bulunan müstemlekelerinin yetin büyük ehemmiyeti vardır. Avustıalya kıtasına gelince son 

mesaha ve nüfuslan ve merkezleri Çünkü en iyi asker yetiştiren bu ha· ~amanlardn buradaki Yeni Kale· 
57.575 metre nrk, (111805) me~.e şudur: valinin efrad dev§irme merkezi donya Fransız miistemlekesi sık sık 
dere, 4176 metre murabbaı gol Cezair müstemlekesinin mesahaaı (Dakar) da bulunuyor. mevzuu bahsolmuştur. Mevsuk <:>I· 
temizlettirilmfştir. (57818) metre 2, 196, 291 kilometre murabbaı, nü- Şu hdar var ki Dakar valisi ma- duğu iddia olunan haberlere göre 
murabbaı bataklık kurutulmuş fusu 6,469,898 kiıidir. Merkezi re~al Petain hükumetine sadıktır. burası De Gaullc tarafırıa geçmiştir. 
9234 metre çukur doldurulmuş ve Cezair ~ehri ve lim-.ıudı;· . Bu ~ali~ İngiltere .. i~~~ ~üyü!t Fransa, Avustralyanın ııark.md:ı 
b'. köprü ile üç bend yaptınlarak Tunusun mesahası 1~5.l30 kıla· ehemmıyetı vardır. Çunltu lngıltere- daha birçok adalara sahiptir. Bun· 11 

•. metre murabbaı, nüfuıu 2,4 l 0,696 den Cenubi Afrikaya giden bahri ların merkezi Tahiti adasıdır. 
(21.532) metre kare tutan golle- kişidir. Merkezi Tunus ~ehddir. yolların ba~lıca durak mahalli (Da-
rın de suyu boşaltılmıştır. Fransız Fas'ının meaahaaı 420,000 kar} dır. Garbi Afrikada lngiltere· Gerek l 6, 117 kilometre mura· 

-- - (çölleri hariç olarak) kilometre nin (Gambiya) ve (Sierra Leone) baındaki Yeni Kaled.:mya adası gc-

Vilayat 
bütceleri 

• 

lçtimaalrinı bitiren 
umumi meclisler 

Ankara 22 (AA) - Maraı. 
Afyon, Çanakkale, Amasya ve Ço
rum vilayet umumi meclisleri 1941 
bütçesini tasvip ederek toplantılarına 
son vermişlerdir. 

Bu Yilayellerimizin 1941 yılı büt· 
çelerinde muhtelif hizmetler ıçın 
ayırmış oldukları tahsisatlar etrafın
da aldığımız malumata göre Maraş 
vilayeti bütçesi 2 7 bin lira olarak 

murabbaı ve nüfusu 5,063,271 iti- olarak iki küçük müstemlekesi var- rek diğer Fransız adaları her ta· 
tidir. Merkezi Rahat şehridir. dır. lapanyollann da Rio de Oro raftan lngiliz ve Avustralya do· 

Fransız Garbi Afri\;asnıın me•a- müstemlekesi Garbi Arfika sahilin· mmyonu ülkeleri He muhnt ve mııh-
sur bulunduğundan müdafaadan hası 4,638,758 kilometre murabbaı dedir. mahrumduılar. 

ve nüfusu 14,404,042 ki~idir. Mer- İngilterenin toplu müstemlekesi 
kezi Dakar limamdır. ancak Aaltın ıahilinden sonra baş- Binaenaleyh Avustralya kıtasın· 

Fransız Hattı Üatüva müstemle· lar ve (Nijerya) müstemlekesi ile daki Fransız mfütemlekt>.si :\alisi 
kesinin mesahaııı 2,255,870 .kilo· (Çad) gölüne kadar uzar. lngiltereye karşı m~halef~t ve mu· 
metre murabbaı nüfusu 3 l 96 687 Fransız Hattı Üstüva müstemleke- kavemet edecek hır .. azıyette de
lcişidir. Merkezl Brazzavllle 'teh- sı ıse Gabon, Orta Kongo, Us- ğildir. 
ndir. bangui • Chari. Çad ve manda al- Birçok Fransızlar De Gaulle ha· 

Fran11z mandası altında bulunan tındaki Kamerun mt'ltakalarından reltetinin müatemleltelere yayılma· 
Garbt Afrika ülkelerinden Kame· mütqekkildir. aından mühim aemerelcr bekliyor
run'un mesahası 431.320 kilomet· Bunlardan Çad mıntakaaı tama· lar. Ahvalin inkişafı vaziyeti tenvir 
re murabbaı ve nüfusu 2, 192,000 miyle aeneral De Gaulle tarafın:ı edecektir. 

Pariste yiyecek 
kıtlığı 

tespit edilmiş ve bu miktardan 90 • 
bin 263 lirası nafia işlerine, 86 bin Bır gazete, Monte· Carlo 
105 lirası maarif ve mütebaki kısmı 1 kumarhanelerinin açıl
da vilayetin diğer muhtelif i,lerine maaını tenkid ediyor 
ayrılmııtır. 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
Amca zade Hüseyin paşa 

Alyo-n vilayeti bütçesi ise 963 bin 
1 14 lira olarak kabul olunmuı ve 
bundan 301 bin 33 lirası maarif 
işlerine, 89 bin 48 lirası sıhhat i~
lt.rine ayrılmış ve nafia işlerine de 
adi bütçeden 39 bin 8 70, fevkalade 
bütçedo."l de 162 bin 369 lira tefrik 
olunmuştur. 

552.191 lira olarak tespit olu· 
nan Çanakkale vilayet bütçesinden 
223.277 lira maarife, 65.788 lira 
nafiaya, 19. 9 35 lira ziraat işlerine 
tahsis olu·:ımuştur. 

292.381 lira olan Amuya vilaye
ti bütçesinden maarif iglerine ayrı
lan tahisat 97.950 lira, nafiaya ııy· 
rılan tahsisat da 13.595 liradır. 

Çorum vilayeti bütçesi 568.338 
liı a olarak tesbit edilmiı ve bunun 
196. 344 liruı maarif iılerine, 12 3 
bin 293 lirası nafia iflerine, 5 7.870 
lirası da sıhhat işlerine karıılılc: ola
ı ak ayrılmı~tır. 

lapartada tek tip ekmek 
laparta 22 (A.A.) - Martın on 

ikisindenberi vilayetimiz içindeki 
bütün ıehir ve kasabalarda yüzde 1 S 
çavdarı ihtiva etmekte olan undan 
imal edilmektt. olan tek tip ekmek
ten çok İyi neticeler alınmııtır. 

Paris 22 (A.A.) - D. N. B: 
cAujourd'hui> gazetesi, Paris'te ev 
kadınlannın yiyecek satan mağaza
lar önünde sıra bekledikleri ve iı· 
sizlerin ellerinde kalan cüzi bir var· 
!ıkla aile geçindirmeğe mecbur ol· 
duklnrı bir !ırada Monte • Carlo ve 
Nice' de kumar saloınlarının açılması· 
na ve halkın kıı yardımları meaıfaa· 
tine buralarda fedakarlık yapmağa 
davet edilmesine Jiddetle hücum et
mektedirler. 

Caıete, oyun salonlarının kapa· 
tılmasını ve müdavimlerinin mecbu
ri i§ hizmetlerinde kullanılmasını is
temektedi:-. 

Boğazlçlndekl •Meşrutn yalı. günün 
mevzuudur. Bugün ıAU ııe Vclh sütu
nunda da bwıdan bahsolunuyor. Bu 
bina, Hk sahlblnln lsmlle, •Amcazade 
Hüseyin paşa yalısı• dlye de anılır. 

1102 senesinde vefat eden Btlseyln 
paşa., ikinci Mustara. zamanında sad
razamlık etmiş vezlrlerdendlr. Köprü. 
lü Mehnıed paşanın küçült kıırdeşi 
Hasan ağanın oğludur. Fazıl Ahmed 

hafızı tayin edildi. 1690 da İstnnlul 
kaynıaknmı \'e l 694 te k:ıptanı d r) a. 
oldu. Sakızı kurtnrmaktn ynrnrlığı gö. 
rüldü. Belgrad muhnf1zlığma gitti ve 
1697 de .sadrazamlığa getirildi. 

O sıralarda Avusturyalıların henüz 
sulh yapılmamıştı. Ameaz:ıde büyük 
blr ordu ne Belgradn. gitti ve üç ay 
kadar orada. bulundu. Relsülkütt.ıb, 

paşanın amcasının oğlu oldu~ru ıçln yani Hariciye Nazın, Rami efendlnln 
Amcazade laknbı ile tanınmıştı. gı:ı.yrett ile sulh yapıldı. İstanbul~ do-

Mehmed ve Fazıl Ahmed paşaların nen Amcamde Hüseyin paşa, beş st'ne 
sadrazamhklan zamnnında. birçok ış- kadar sndrnzıımlıktn kaldı. Sonra. 
lerde kullanıldı. Sadrazam Mustafa hastalanarak Silivri clvanndakl çlfll
paşanın da. adamlarındandı. Onunla 
blrllkte - ıBeç• denen - Viyananın 

lklncl muhasarasında. bulundu. 1683 
tekl bozgun üzerine Zor vallliRlne sü
rüldü. Çardak muha!ızlı~a. getirtldl. 
·1688 de vezir oldu ve Seddülbahir mu-

~ine çekildi. Orada vefat edip S. raç-
hane clvannd:ı. yaptırdığı medresenin 
bahçesine defnedlldl. 

Akıllı, dürüst ve zevkine meclüb 
bir zattı. Mühtm işleri yukanda ismi 
geçen Rami efendiye bırakırmış .. 

Rumen Yahudileri 
Sütten yapılan şarap . . din değittiremiyeceli 

. Bundan bir kaç haft:ı evvel Ame· olar~k keşfetmiş olduğu:ıu ılave et· .~~ 2.2 (A._A. ) - Stefa~i: 
rıltanın Cle\' 1 .:ı h . d ·1 miştır. Dun neşredilen hır kararname ile 

. e anı:ı. ıe rın e ven en h'b' · l t • fabrikada d'I · b le -L b d' 1 2ı) afettr n · r· 1 k d'I . 'k Ev sa ı mm ça ış ıgı yahu ı erın aş a me,;ı,ne ve ın e-
ıaın edilen ıısa ırL er, ·en ı ~nneb ı l·- sütten istihsal edilen bir nevi §ekeıli 1 re girmeleri menedilmi§tir. Bu ka-

şarnmn nelasetme ayı • .. d d"f nu· h'IAf d h k d 1 mı lıır ve ev h. . usare, bir kap ıçın e tesa u en u rarname ı a ın a are et e en er-
im al ettiğ' • sa ıbınf bu şarabı nasıl tulmuş ertesi gÜnÜ, Tengi bozulan le bu gibi işlere alet olan papaa}ar 

Ev hı~bı .•orm.uş ardır. bu usa~e tatılınca, nefis bir prap agwır cezalara çarpılacaklardır. Ka• 
•a 1 1 bır 1 d kt d v " "1 b 'b ' d R . b ' az naz an ı an lezzet ve kokusunu ta~ı ıgı goru • tarnaınenin esba ı mucı eaın e u• 

~o~rad u ka~.ar beğendikleri ıarabı müttür. men ukının 1&fiyetini muhafaza için 
~;~ en d~gıl, hali..ı sütten yapmış Tabii bu ıütlü usare, inbiktm ge- bu tedbirlerin alındıiı kayde~ilmek• 

0 ulg~~u ·~~l~mit ve sütten f&rap çirilince berrak bir tekil a1mıı \'e ha• tedir. 
)'ıı.pı a ılc:ceıııru bir tcsadül eseri kiki bir ıarap olmuıtur. 

Eı:itre ~e Hindli kıtaat: Keren önünde Hindli a.,kerlcr 

loDUDU kamyondan indiriyorlar 
ltir dağ 
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Tefrika No. '11 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 
... - H1alt1atınm an'•dJm .rendim . 

Kocamın arkada.§larmdan bayan Qilnkil aJnt tanı uap1a.r& ben de D
Plaublan'ın evinde bulunuyordum. pıldun. 

F enerbabçe - Beşiktaş, Galatasaray -
lstanbulspor bugün karşılaşıyor 

Akil bir te.dClf Mert o1uU. ltlncl ttlnde 2ple blrlbirlne ba11a7ıp al c1J1 
blr okun pne am1nJ. Lofeduıonun 801 l1man& çekiyorlardı. 
yana~ saplanmas 1fl ~ O yobuzluk n o lptıdallik lç1nd• 

Oğlunun zevcesini orada gördüiüm· - Fakat ahı onun mNiaban.11 ümıt
den dolayı hayrete düft,üm. Bu 17.di· tlilll ... - diyerek tereddMle nm1rabe1e 

•vaç, ailenin yüz k ası hallndeydL ettim. - Ev1nJ7.e ıeld.llim ~ bunu 
Fevkalade hayret.: k ıpıldım. Dostum, bana haber vermlltlnbl. MllJ.t t1lmeye huırhl: mahlyetınd• 
gelini !le can ve gönulden konuşuyor~ Ziyaretime dair telm1hde bulunmam dört tl(1p arumda t.ertl> edllen Dört
du. Biran yalnız kaldık. sırrını ban• üzerine yanaldan tıplrırmızı tuUdL ıer kupam maçlanna bugQıı Şeref 
§Öylece anlattı: Genlf ı&Llerlnde bir pınltı hull oldu. ttadında devam edilecek ve bu suretle 

.......................................... - Hanımefendi. .. Affedin. 811.i al- Dörtler ltup::ua. maçiannın şampiyonu 
O~lumun karısından nasıl nefret datauttmı ... - dedi. befil olacaktır. 

f'dlyordum, biliyorsun. İ7.divacından - 7 Gilniln ilk ~ İstanbulspo!' ne 
dolayı Meta onunla allkayı kesm!.t- - O zaman benim de Roget'den h~ Galatasaray arasında olacaktır. Tur-
tun. Görüşmez olduk. Faltat o.raya habertm yoktu ... Setiz h&ttadan beri nuvanın en ıen9 tatımlanndaıı olan 
harp girdi. Yavrum seferber oldu. An- mektup alamadıtun için mu.u:zebttm_ Sanalyahlılann geçen hafta BeflJtta.,ı 
cnk bana veda için geldi. Öpil§tıp ay· Fakat sizi kar§ımda öyle perlfan bir matl1U> eden Galataaara.y ~da 
rıldık. Bu sırada, oğlum bana kanın· halde görünce kendimi tutamadım- alacalı netice meratıa betıenmekte
nın adresini verdi ve blr de eTlldı Yalan söyledim ... Zira. evlld muhab- d.lr. Çilnk11 tstanbulsporlular llglerfn 
dünyaya geleceğini söylec!f. betinin ne oldniunu ben de tatm1fttm son maçlannda Galatuarayı malld-
Ardı sıra, kocam da harbe glttJ. Gen9 kadın IUBtu. blyet.e ğratmıf b gal be3I. n mıııt 
Bunun üzerine müthif günler başla. Karşıaında tlt.redlttml duyuyor- kümey! glnn.etc ~!t:nınıehamrı!n~. 

dı. Uykusuz geceler ... Ah o geceler kl, dum. Demek .. Benlm için .• Bunu yap. Aradan bir buçuk ay geçtt Bu zama-
bır çok kadınlar bunu tecrübe e~- Jnlft.ı. nın Galatuarayın lehine tnldşat et-
Jcrdl. ••• tllt muhakkaktır. Neteldm bilttın İs-

Jlk öııce, scvglll askerlerden pek az İlk de!a olarak kabahatımı anladım. tan.bul talamlanna nasib olmıyan blr 
haberler alıyordum. Sonra, mektup- Bu lltlf kadına muhabbetle baktım. galebeyi geçen hafta temin eden sa
Jaıımanın arkası kesildi. xocaıiun ya- Gururum, azametim. duydutum hl&- nkırmızılılar Ug maçlarına lştl.ra.t 
ralandığını öğrendim. On'1\ tfazıın lerin karşısında hlçtl artık.- MatlO.p eden tadrolan il?.erlnde muhtelit 18-
gldeblllyordum. Fakat oğl11mdkl:ı .se3 olm~tum. Fakat mathiblyet1mden do- lahat yaparaJı: kuvvetli bir hale gel-
yo1', sada yok. layı saadet duyarak kollanmı açtım. diler. 

Aradan haftalar, aylar geçti. Bey- Genç kadını bağnma bastım: Buna mukabll İstanbulsporda böy-
nlmde çıldırma al~metıerl seziyordum. - Affet beni. yavrum, atfet .•• - de- le bir delffltllt yoktur. Yalnız genç 
Ne yapacağımı, nereden havadis ala- dlm. elemanlardan mürekkep blr takım 
r ımı bilemiyordum. Naçar vulyette, Bu genç omuza ba.§ıını dayayarak oldutıan cihetle raldplerlne her za-
mahud adresi aradım ve pefrpt ettl- uzun zaman atladım, ağladım... man mn-'rm vaziyetler lhda.s edebl-
lim gelinimin evine ğittim. Ayni gün zarfında, torunumu da '"'l•'" 

Beni bir odaya aldılar. Zevkle dö- bağrıma basmak fırsatını buldum. lirler. Maçın Sankınnızı takım lehine 
~enmlş bil" yatak odası. Siyah ~çlı bir .. . . . .. . • . . . . . . . . . . •. • • .. . . • • •• ••••••• .... kapanması normaldir. 
kadın yatakta soluk benzlle ~tıyor- Bayan Plaublan austu. Gilniln itincl ve mühim. karşıla'"° 
du. Bizi kar!j'llamak için hififç başım Bu bahse tema.s ettttınl, odaya glren ması Fenerbahçe lle Beflktaş arasında 
kaldırdı. Giızel bir el hareke.tile blr oğluna lflttlrmemek istiyordu. olacaktır. Bu mevsim zarfında hiç 
koltuk gösterd1. Tercüme eden: .Hatice Süreyya mağlftb olmıyan Beşiktaşlılar g~en 

_ Buvurunuz! _dedi. hafta Oalatasaraya mn~lub olduklan 
Fakat ben oturmadım. Rumen petrol fabrikalari cihetle bu maçın yegfıne entere~an 
nc~lkte m!nhnln! bir yavruca~ın Bükret 22 (A.A.) _ Stefani: tarafını teşkil eden kısmı ortadan 

j ttığmı görerek heyecana kapılın~- kalkmLŞtır. Yanı Fenerliler Beşiktaşı 
tım. Petrol tadiyehaneleri ile mensucat kazandıkl:ın takdirde nlmağlüb f.A-

Soz söylemeksizin yakl!l§tım. Toru- endüstrileri askerileştirilmiıtir. kımı yenmek şerefi kendilerine ald 
num .,ında.ydı. Kendisine karŞt ta-

olamı:vacaktır. Qaııktl bunu Oalataa• 
ray geçen hafta. temln etımlft.lf. 

Bu maçın hUB\181yetl her zaman ol· 
dtılU glbt fa?D.P)yonluıc yolunda 
kartı brfıJ& kalan lk1 kuneW ltUl· 
bün o gilntil kadrosunu görebllmelı 
ve alacalı net.lceyt otrenmelı:tlr. 08· 
çen hatta ayn, ayn tatımıarıa bt11· 
la.şan Beolktat ne Fenerınenn iyi blr 
gilnilnde olmadıkları gö.tterdiklert bo
zuk oyundan belll oluyordu. Bugün 
aynı oyunu çıkardıtları takdirde ma
çın zevt.sıs ıeçecetı mubalr'hktlr. 
Fa.tat gelecelc hatta mllll tümenin 
ba4fıyaca#ını gör.önünde tutanak bu 
tlüplere son tadrolannın kuvvettnı 
ölçmek için bundan 1y1 fırsat olamaz. 
Tam kadrolarlle çı.ktıkbn takdird' de 
maçın sıkı gaçecett tabUd.lr, İki tara
fın p.nsl. müsa.vldlr. 

Maçların programi 
Dörtler kupası tertip heyetlnden: 
Şeref Stadı: 

saat 13 G. Saray - Befikta.1 CB> 
hakem: Necdet, yan hakem: Bahaed
din - Bülend; aaat 14,30 G. Baray • 
tst. Spor hakem: Şazi Te~an yruı 
hakem: Feridun - Necdet; saat 16,30 
Fenerbahçe • Befiktaf hakem: Samlb 
Duransoy yan hakem: Muhtar - Ziya.. 

Yürüy\if müaabakaai 
İstanbul beden terbiyesi. dlrelctör

Iüğil tarafından mUkeUener aJ:'llSUlda 
tertib edilen bi\yük yUrilyilf müsaba
kası bu sabah Şl.şll ile BüyükdP.re 
arasında. yapılacaktır. 20 kilometre
lik bir ır.esafe üzerinde tertib edll_,n 
bu müsabakaya bütün kaza teşekkfil
lerl onar sporcu Ue iştirak edecekler 
ve kazananlara muhtellf mUkA!atınr 
verllecektir. 

hamuısucı bir Jnclzap duyuyordum. 
Gitmek! Kr..;-mak! Ne yapacatımı bi
lemiyordum. 

So&uk bir se~Ie: 
- Bayan: • dedım. - oğlundan ha

ber almnğa geldim. sızın ona datr 
nı:ılümalınız var mı? 

Bugünkü dünya hadiseleri karşısında 
Türkiyenin vaziyeti 

Genç kadın bana uzun uzun baktı. 
- Evet, hanımefendi_. Mektup al

d m .. - cevabını verdi - Roger hamd· 
olsun iyi imiş. 

Sonra, yorulmuş gibi, göz!erJpl ka· 
padı. 

Ka:bimde bir rahatlık duydum. 
- Mersl ... - diyerek, oradan ayrıl

dım. 
••• 

Fakat ıztırap, müteakip günler 
zarfında baş gosterdl. Vakitler geçi· 
yordu. Haber yok. 

Cünün birinde, oğlumun Iunsını, 
kı:.rşımda gördüm. Evime gelml§tl. 

San bukle bukle saçlı bir çocuğu 
bağrın:ı basmış, kucağında tutuyordu. 
Heyecaniı gözlerlle bana bakıyordu. 

Acaba bu kadın niçin evime ge!m!ş
li' .. Bunu duŞ"Unmilyordum blle ... Onu 
duşünmüyordum b!le_. Aklım fikrim, 
kucağında tuttuğu torumundaydı. 

- Hanımefendi... - dedl. - Evinize 
rr mek cesaretini gösterdlitm tçm be
nı af buyurun ... Ancak beni sevindiren 
bir mesele var da onun için buna ce
saret gösterdim Roger ağ"ır surette 
yaralanıp Almanlara esir düşmüş ... 
Şimdi onların ellndeymlş ... Fakat ha
yatta ve sıhhatteymiş ... Bunu haber 
aldım. Bildirmeğe geldim. Cesaretime 
sebep budur! ... Hata ettlrnse kusuru
mu af buyurun ... Hattı\ blr de müjdem 
var: Üsera mübadelesine tlbl olaralı: 
buraya gelecekmiş ... Zira, ağır suret.t~ 
yaralanmış olanlar böyle bir imtiya
za nnıt olmuşlar. 

- Nas'ı1'. Roger'ml!... Evlldım ... 
Yaşıyor demek? .. 

o kadar mtithlş azaplardan sonra 
boylc sonsuz bir sevince n:ıll oluyor
dum. 

(llattarafı 1 inci aalıifede) millet mağltlp edilemez. Hele o niı bir vuzuh içinde anlatan lConfe· 

Ç 
.. k" b i et kar d millet Tür kolursa... ramsçı, İngiliz ittifakınıı sadık oldu-
un u u vaz y şısın a ~ k d d k k . . . Hatip coşkun tezahürler ara- gumuzu ve sonuna a ar aa ı a· 

bızım için gidilecek yol 88.rlhtir. d .. 
1 

rini üml 1 1 b"t' 
1 lacağımızı tebarüz ettirmiı. çok sev-

Bu yol son ferdlrnize kadar güzel sı.z:ı ~ ~z e şu c e er e 1 ır- diğimiz sulhu ihlal edecek tecavüz-
ana rduınuzu atalarımıza lft.yık mışt r. .. .. lere karşı gününde ve vaktinde nasd 

yu - Bu ruh İnonulerinl, Sakar- hazırlandığımızı bütün dünyaya is-
bir şuur ve kahramanlıkla müda- yalan, Dumlupınarlan yaratan bat edeceiimizi aöylemittir. 
faa yoludur. Bunu bt\tün c\hanm ruhtur. Bu ruh heybetll ve ulvi Dinleyicilerin taıkın tezahilrleri 
böylece bilmesi icap eder. heyecandır. Bir heyecan ki hayat içinde hatip sözünü çok. kudretü kah-

Hatip bundan sonra kahraman ve tesanüd doludur. Bir heyecan raman, f~a~~r o~dum~za ve m~ll! 
.. , . deha ve bırlıgın tımulı olan Millı 

ordumuzun her tecavüzü karşılı- k1 sağlam Türk amıınt ve ırade· Şefimizle yenilmez bir millet oldu-
yacak bir kudrett.e olduğunu te- sini ifade eder ve hiç bir tehlike ğumuzu ifade etmiı ve sözlerine ıu 
harüz ettirmiş ve bu ord\lllun ta- karşısında sönmez • cümle il... nihayet vermiıtir: 

rihte emsalsiz hA.rlkalar yarattı- B. Hasan Retid T ankutun cGelecek varsa göreceği de var· 
ğını kaydetmiş, Çanakkalede ve nutku dır.> 
tstiklM mücadelesinde insanca ve Bursa gazetesinin 

k d,.''""' F.dime 22 (A.A.) - Bugün saat ,_ 
malzemece kat kat fal ""'iu•an 15 de Edirne Halk.evinde Parti umu- '"" başmakalesi 
kuvvetlerine karşı mucizeler ya- mt idare heyeti azasından Maraı 
rattığını llA.ve et~tir. mebusu Ha.san Reşit Tankut, Evin 

B. Şemseddin Günaltay sözleri- salon ve sokağını dolduran kesif bir 
dinleyici karıısmda dünya avhaü 

ne devamla, kuvvetine güvenen, 
icap ettiği zaman tstiklll ve hür· 
riyett lçln kahramanca mücadele
ye azmetmiş olan Türk milletine, 

hA.diselert soğukkanlılıkla takip 
etmeyi tavsiye etmiş ve şöyle de-
miştir: ~ 

- Tecavüz flkrlnl .önleyecek 
olan başlıca A.nıll, tecavüz tehlike-

sine maruz bulunanların kendi 

mevzulu konferansını verdi. 
Hatip, harict tehlikenin Balkan· 

lara inerek hududa yakl!lftığını bil· 
dirdikten aonra Mihver devletlerinin 
mabat ve gayesi hakkında izahat 
vermit, misakı milli ile hudutlanmıı 
topraklarımızdan bir kao,ına ve 
dünyanın nere.inde olursa olıun is
ti)dilimize teveccüh edecek her te· 
cavüzü milletçe karıılamaia hazır 
bulunduğumuzu ıöylerniftir. 

Bursa 22 (A.A.) - Bugünkü 
Bursa gazetesi, Millt Şefin iıaretini 
bekliyoruz, başlığı altında yazdığı 
bir baımakalede Balkanlarda hadis 
olan son vaziyeti tahlil ederek ez· 
cümle diyor ki: 

cHadneler ıüratle seyrediyor. 
Bu göz karartıcı. hatta hazan alda· 
tıcı sürat arasında Türkün uyanık 
gözii dört açılmıı, bunlan dikkat ve 

Haberi veren kadına, gellnlme kar- istlklft.l ve hürriyetlerin! müdafaa 
şı, kalbimde büyük bir minnettarlık 1 hususundaki sarsılmaz mücadele 
hissettim; boynuna sarılmak arzulan. 
m duyarak: kudretidir. Kendine güvenen bir 

Millt Şefin bqinci Kurultayın açı· 
lıı nutkundan aldığı cümlelerle da
ha evvelden ıezilmiı tehlikeyi karıı· 
lamak için nasıl tedbirler alın<ıığını 
ve tercih edilen İngili:: ittifakını gc-

hassasiyet ve en ogenİJ manada bir 
cesaretle takib etmektedir. Millt Şef 
emrettiği zaman onun emrinde çelik 
bir kale olarak göat(::diği hedefe 
koıacağız. Milli Şefin bir iıaretini 
bekliyoruz. O iıarettir ki dünyaya 
asıl kimin nizam vereceğini göstere
cektir. Her zamandan ziyade bugün 
daha çok hazırız.> 

Çalı bey zarurl olarak hal'bl tat>uı 
etm!ştl. 

Her ne kadar kaptan beJ'fıı tAtlbf 
Thomu: 

- Müsaade ediniz de bir kere ami
ral gem1s1ne kadar gidip haltitatl 
anla.tayım ve s1zin harp etmek fikrin
de olmadıRmızı. müzakereye hazır ol· 
dntunuzu blldireytm. 

Dediyse de, bu llr&da harp f.§a!'etl 
veren Venedlk taıyonlannın birka
çından Türit gemilerine topla mu
kabele edilmesi, artık Türklerin de 
ha.ri>l kabul etmelerlnl icap ettJnnJt
tl. 

Çalı beJ donanmaya hücum emtl 
Terdi 

Her 1k1 taraf da demlrlerinl aıarat 
yelken ve kürek üzerinde duruyordu. 
Venedl.tl1ler Oellbolu önilnde toplu blt 
halde ha.rb nizamına geçmişlerdi. 

Eğeı: Türk donanması limandan dı
p.nya çıkmamıf olsaydı, Uman med
ha.llnde bulunan kuvvetıı toplarımız 
vasıtasile düşmanın toplanna. faik bir 
atet açılarak Loredaonun donanma
sını kaçırmak mümkün olacaktı. Fa
kat, Ilınan ağzında bulunan gemile
rimizden sekiz on parçası Mahmud, 
Hasan ve İbrahim reislerle birlikte 
düşmanın amiral gemlsl üzerine ateş 
açarak atılması, limandaki gemileri
mizin de meydana çıkmasına sebep ol
m~tu. 
Çalı bey bu şırada garib blr tesadil

fUn kurbanı oluyordu: Uzaktan bü
yük blr gem.inin, düşman amlral ge
misinin arkasına geçmesi Çalı beyi 
~şırtmıştı. 

- Çocuklar, bir yelkenlimiz Loreda
nonun gemlslnl arkadan ku.şat.tı. Biz 
de gidip bu taraftan yaklaşalım ve 
amiral gemisini lkl ateı arkasında bı
rakalım. 

Dedi ve butun donanmayı limandan 
çıkardı. 

••• 
Gelibolu önündeki 

muharebe naııl oldu? 
Türk donanması limandan çıkar 

çıkmaz düşmanın kuvvetll top at~l
ne maruz kalarak, ilk hamlede birkaç 
gemi birden ateşler içinde y:ınmata 
başladı. 
Düşmanın amiral gemisi arkasında 

görünen Türk tipindeki büyük yelken
linin, Venedik kalyonlarının peşine 
takılıp gelen bir Ceneviz gemisi oldu
ğu anlaşılmıştı. 

İşte, bütün müverrihlerin lttlfakl:ı. 
ve teessürle bahsettikleri bu yan~ 
görüş hldlsesl harbin büyümesine ve 
kızı§ma~ına Yealle otmu,ıu. 
Çalı bey lşl anlamıştı amma, artık 

dövüşmekten başka yapılacak blrşey 
kalmamıştı. Türk denlzcllerı. yıllar
danberi Akdenizl kasıp kavuran ve
ııedik korsanlarından öc almak için 
aradıkları fırsatı nihayet ele geç:X
ınişlerdl. O kadar müthiş bir dövüş ve 
o derece kuvvetli hamleler yanılıyor
du ki ... F.ğer düşman kalyonları birer 
kale hcybetUe denızı kaplamanıış ve 
eğer onlar da Türkler gibi okl:ırı ve 
kılıçlarile meydana a\ılmış olsalardı 
deniz üstünde blr tek duşman neferi 
bırakmıyacaklardı. 

İki küçük teknemizde bulunan yüz 
yirmi Türk denizcisi, büyük bir kalyo
n un arka kasarasına yangın kunda{tı 
atarak kalyona yaklaşmışlar ve to,P
çularını topu kullanamıyacak blr ha
le getirerek gemiye tırmanma.~ baş
lıı.mı.şlardı. 
Düşman kalyonur:da Uçyüıe yakın 

muharip vardı. Bunlar Türk denizci
lerini baltalarla karşılıyorlardı. Buna 
rağmen korkudan denize düşenleri, 
boynuna kemend atıp yakalayarak 
Türk mevzilerine çekiyorlardı. 
Düşmanın gemileri ve topçuları ço!~ 

kuvvetJlycll. O devirde Venedlk do· 
nanması. bugünkü Inglltere gibi Ak
denlze hlkimdi ve devrinin en milte
kamil donanma.sına mallkt1. Böyle ol
makla. beraber, küçük teknelerimizle 
yaptığımız bu korkunç harpte düş
mandan pek çok esir almıştık. Deniz
cllerimlz. aldıklan eslrlert suyun üs-

Tefrika No. 21 teın sonra. Çaçaron dedi ki: vallahi de, billahi de, tallahi de ıe· Umulmadık bir halde onu ıaıırtmıı-

Giizel Gözlfi. K1z 
- Bu it senin tahmininden de ko- nin U.tcsinden ıeleceğim... Zaten h. Şimdi ı,eyli bunu düşünüyordu. 

Jay olacakbr, baba .• , yemiıı etmiştim... Gözünü patlat· c - Kolay atlattım ... > diyordu. 
- Jnpllah ..• Amma ıunu bil ld. makla kalmıyacağım, canını alaca· Netekim iıte bu akşıım gelmemiş. 

ben zaten bir iıe elimi değdirdim iun limallah ... Artık vuiyetname- yolu Üzerine çıkmamıı. onu rahatsız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Vl • Ni) 

--~~-----_. ______ _ mi, ,eytanm yardımı ile rii:zümij lu- ni haDrla yavruml etmemitti. Bundan dolayı memnun 

Kepengi indirdiler. Yedikuleye 
giden tramvaya doğru yürümei• 
baıladılar. Artık mahud mahanre
yi keımitlerdi. Gezrneğe çıkan. iki 
namuaklr efendi gibi, yağmurdan, 
gü-neıten bahsediyorlardı. 

Böylece Y edikuleye vanp Recep· 
le Leylinın oturdukları eve yakl&f"' 
tılar. 

Saatçi. evin içini de, dııını da 
iyice gözden teçirdikten sonra, iki 
- kadaı, istasyona doğru yürüdüler. 
Orada da etrafa bllktılar. Tarifeyi 
tedkik ettiler. 

Haydar, gözlüğünü takarak, uzun 
uz'ldıya bu i,le meşgul oldu. 

Recep: 
- Ne yapıyorsun, yahu} ..• 

Kaybedecek zamanımız yok ..• 

Sakin baba, arkadaşının kolunu 
okşadı. Kurnaz kurnaz, onun yüzü
ne bakarak: 

- Ben vakit a.i) an edenleı!!_en 

zartmam... · • Fifi olu)"ordu. 
değilim ... O cihete meraklanma... ••• c - Belki de ıu esnada Fifi"nin 

- Nedir baktıiın). Saat odkuz olmU§tu. Cenç liadmın yüzü kızardı. Be- yanındadır, onun yarannı iyileıtir· 
- Ekapr•. Leyli. çoktandır, aeyalıat liazırlı· yoğlunun arka eokaldannda bu fa- meie uğrqıyordurl> dedi. 
- Ne olacakmıı? ... ğını tamamlamıt bulunuyordu. Ea- hifeyle boğuıtuiunu hatırladı. Ki- Leyll, bu fikir üzerine gülümae-
- Onu otuz beı ıeçe ıec;iyor... aen 'baYUha da hafifti. Götürecek rnin uğrunda dövUımüıtü? Rece· di. 
- Evet ... Ne de hızlı ıider ••• pek fazla ... yoktu. bin... Omuz silkti. 

Bazı pencerede otururum ••• Geçİfin.İ O aırada. bahçe kapıamın zili C·- Vah vah ... > diye kendi ken· Şimdi kendini 0 insanlardan o 
uzaktan seyrederim.•• ~eri ıöiil çaldı. dine hayıfleında. kadar unk görünüyordu ki. .. 
oynatır... • Acaba Cemal Nermi mi ıel- O akpm hakikatte ancak nefsini Birdenbire düıiinceleri sekteye 

-:- .~ıcık dinlenelim;•• Dernınki mitti>... . . müdafaa e~ıti. Fakat ıayed Ce- uğradı. 
gezıntımıze devam ederız... l.eyll, pencerenın perdesml kal- mal Nermi önüne çıkmasaydı. onu Evet, bu sefer, iyi iıitmiıti. Evin 

Bir sıranın üstüne oturdular. Gesıe dınp bak.b. Kimseyi farkedemedi. kurtarma.saydı. akibeti ne olacaktı? civarında erkek adımlan duyuluyor· 
etrafı muayeneye giriıtile~. Ci~a: .~~. dikkatlice bak~ .. Posta Bunu düıündü. du. Gelen ıüphesiz Cemal olacak! 
daki vaziyet hakkınd:ı iyıce fikir muvezzu uzaklaııyordu. Gozune ka- B '- . . di h ._. Kapı gıcırdadı. 

d d . 1 " d b b" ·1· ti." ereıı;et yeraın ıırn erşe:y cıe-
edindikten sonra, Sakin baba e ı pının ara ıgın a eyaz ar ıey ı ıf ... • t" H tt- G" l c·· J" Kı G ı_ d · d · h 
ki. Gidip alda. gJf~I a.. a .. • ~. u~e • .oz ~ z enç .. ..a ın yın.e ~er eyı aç . 

· B f'fj' • .. d d·~· b' k ~sıyetı de olmuş. gıtmı§ti. Zıra o ıFakat agaçların vazıyetı ve karanlık 
. - Oldu ... Planı~ı yaptım ... Her u, 1 nın gon er ıgı ır me - sefil aııkından yakayı kurtarmıı bu· birıey görebilmesine mini oldu. 
Jf yolunda ..• Haydı yanum, gel. •• tuptu. lunuyordu Lambayla misafirini karıılamak 
Seni yemeğe davet ediyorum... Açıp ıu satırlan okudu. Yanlıı L l:t ·R t ·· l"kl k · t d' d b ff '- ola 

b. ·· k 1 k"b . . d •-· ey .., ecep en guç u e ya ayı ıs e ıyse e una mu va aıı; ma-
- Ben de ~eni baıka bir gu .. n da ır tur çey e, ra ı esıne dıyor u .. ı: b'l ~· • d.. .. .. t"' R d - sıyıra ı ecegını uıunmuı u. ecep, ı. 

vet ederim inıallah... _ metresi üzerinde pek ınüfuzlu oldu- Evin kapısı açılmııtı. Avluda biri-
sakl·n b b ·ı k d B d Ahlaknz karıl v " 1 b l d .. v .. " dil · ·· "d"v .. d 1 d Le la a a ı e ar a aıı. eyazı • y.. .. d k' . • - l) gunu eoy er, ununa a ogunur • nın yu::u ugu uyu uyor u. y a 

da bir lokantada karınlarını doyur- .T. uzum ke ~ ııar~ıİ ~zacı h ~a Fakat genç kadın kararını vermiı, titredi. Zira, gelenlerin bir değil, iki 
mağa aittiler. Kahvelerini ~e içtik- 0 ..':~~eyBe a ar ba ı.~.aaı"?' 'A~..:_rıonwı üzerinde haklın olmuıtu. kiti olduğunu yürüyüılerinden fark-

v~ waa aea ,.e eyq~ nuuua -

dentzcllertmıztn göeterdilt .kahraman.. 
lıklara blzzat Vened.ltlller de hayreti 
ediyordu ve amiral Loredano htdde
tlnden, ele geçirdllt hır15tlyan tayfa
ıarmızı: c:İJte, Türklere himnet et
menln cezası budur!• diyerek seren 
direklerinin cundalanna asıyordlL 
Türk esirleri gemilere alıp can!anna 
dokunmuyorlardı. 
Topçulanmızın hemen yok denecelE 

tadar az olması ve yalnız kaptan ge
mı.ı.nden top atılması diğer küçük 
gemllerlmizln mukavemet edernıye. 
relt mahvolmalanna sebep olmuı Ti 
bu yüzden yirmiden fazla gemlrnil 
kayoolduktan ba.J}ta, muharebe 80• 
nunda amiral geınimlz ba'ta olmalr 
üzere altı büyük gemimiz dfışmaıı 
eline e.sır düşmüştü. 
Harp akşama doğru kızıştıtı için, ve. 

nediklller bu gemilerdeki askerlerimi
zi tamamlle kılıçtan geçlrlyorll\rdı. 

Çalı beyin esareti geride kalan ve 
mukavemeti azalan denizcilerimiz, b'ia 
korkunç akıbet karşısında harbe de
vam edemiyerek, limana iltica etm ğe 
mecbur kalmışlardı. 

Limana dönenler, Çalı beyle bera· 
ber yerli reisin ve diğer gemilerin diit
man eline esir d~tü~ünu söylediler. 
Gelibolu muhafızı bu telA.ket. haberin· 
den çok müteessir olmuş ve kar:ıdaıı 
Edlrneyc posta çıkararak, hadiseyi pa. 
dlşaha b:ldlrmlştl. 

Gellbolu içinde çalkalanan bu tarl
anın tafsilatını hiç kimse bilmiyordu. 
Yalnız, amiral Lored:ıonun beş yerin· 
den yaralandııtı muhakkaktı. Sahile 
getirilen Venedlkll esirler de bunu t~ 
y!d etmişlerdi. Venedlk şövalyelerin· 
den yaralanan ve olenler de pek çok
tu. cu 

Bozcaada'da yakılan 
gemilerimiz 

D~man amiralı işe yaramadığını 
kani olduğu gemilerimizi, donanması. 
le Bozcadaya çekildikten bir gün son
ra, sahilde ateşleyip yaktırmıştı. 

Venedik donanması burada demir
ledikten sonra, Loredano muahe::!e ışı. 
nl Edlrnede bitirmek üzere derhal se
flrler!nl bir gemi He Blzansa gönderi· 
yor. Sefirler Bizans tarıklle Edirneye 
gidiyorlar. 

Oellboluda bu ha.her şayi olunca. 
Türk denizcileri çok haklı blr matem 
içinde kaldılar. Büyük mahrumiyetler 
içinde \"i.'ıcude getirdikleri gemilerin 
- işe yaramaz diye - Bozc:ıd:ıda ya
kılması. aynı zamanda Türklere b11 
hakaret telA.kki edilmiş ve halkın 
kinini uyandırmıştı. 

Gellboluda herkesin ağzında düş • 
manın ııeflrlertnl Blzanıı yolu lle Edlr
neye gönderdiği söyleniyordu. Acaba 
sefirler Edirneye varınca nasıl bir 
muahede yapacaklardı? Oelobola 
önünde başlayan müzakere şartlanru 
değiştirecekler miydi? 

Öyle ya ... Bu zaferin verdlltl neşeyle 
Türklere kata tutmıyacaklannı kim 
temin edebillrdl., 

Çalı bey, müzakereye başladığı Ut 
günün aiı.şamı ne kadar ümidli, ne de
rece sevinçllydi. Elçiler kendi gemlle
rine gittikten sonra, etrafını saran re
islere Çalı bey: 

- VenedlkIUere 1stcdlğlmlz1 kabul 
ettireceğiz. Onlar bizimle iyi geçinme. 
ğe mecburdur. Böyle olmasaydı, Ve
nedlkten kalkıp gelmezlerd1. 
Demiş ve yenl muahedeye ne gıbl 

maddeler ilflve ettirmek lstedljtlni dı 
söyleml.ştl 

<Arkası 9ar) 

(l) ul'enl mnahedenln, lmzal.ınma
sı için Çelebi Sultan Mehmed neadin• 
ı:önderditlnılz sefirlerden ikisi harifçe 
yaralandığı gibi, ŞÖY&lyelerimizdca 
beş kiti ôlnıiq .,.,_ b~oklan yaralana
rak Veuedite diwnüştür. Türk deuis
cUerf, 'denizcilikteki acemiHklf'rine 
ratmen Gelibolu deııb muhattbesinde 
biyük 1edakirlıklar ıöstermiştir. Ami
ral Loı-edano; amiral remlslne - to• 
u.tılırken - tırmanan Te ateşe ıötuı 
reren Türk denbcllerlnl rcnile rör• 
müştür.» 

- İtalyan deniz tarihleri-

etmişti. 
Ansızın geriledi. 
Recep, karşısında duruyor. 
Yanında da Haydar Şakirt. •• 

Dostu ve ıerikil 
Kadın donmUf gibi sordu: 
- Sen kimain) 
- Görüyorsun yal... Uzaklara 

gidiyonun ..• Seninle yedllapnadaa 
ayrılacağımı mı düıiinmüıtün) ••• 

Kadın: 
- Evet .•• -diye mınldandL. Ge

leceğini ummuıtum... Biliyordum. 
bekliyordum ... 

- Anahtarı da aana iade etmena 
lizımdı. 

- Adam sen de... Ne yapaca
ğım '? ... Ben d~ gidiyorum ... 

- Madem ki benim de bu evle 
alakam kesiliyor, böyle yapmam d .. 
ha muvafık .•• 

Arkadaıına dönerek alaycı bir 
sesle: 

- Otur azizim ..• Her halde Ler 
la, benim eski evimde azıcık ev sa
hibi muamelesi yapmamda mahzur 
görmez ... 

Haydar, o ana kadar kapının ya• 
nında durmuıken ilerledi. Hürmet-
karlığı ifrata vardırarak, derin deria 
eğildi, selam verdi. 

(Arkası var) 
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KOC::OK iLANLAR 
Fevtallde ahvalln devaml 

mtıddetınce ga.yrt muayyen &On· 
terde haftada lk1 nya no defa 
ne§l'Cdllecettlr. 

CAÖALO~L'CJ1-'DA - Çok munta- BOZKt?RT-EML1ıt - Fl~ada 
zam ya.pılmJ.t tlrglr ye apaztwııma iyi bir mevklde 18, 24, SO ve 12 Um tı
l!rd edlleblllr on W odalı ev .mtılık- ralı yanı senevi 984 Ura gellr1 olan ye
tır. Kalorifer, sıcat gu, telefon tes1.sa.- n1 model 3,15 kntlı btr aptı.rtımnn (11) 
tı oldu~ ıtbl dllfemele.rt parkedir. bln liraya. satılıktır. 
258 M2 sahn.'ft Tardır. 110 M2 bahçesi Ttıkslm Abdfühak HAm1d caddesi 
mevcuttur. cephesi bahçe ile beraber Bozkurt-Emlı\k No. 23 Tel: 43532 - ı 

tlSK.tlDARDA SATILIK KÖŞK -
4 odalı 15 dönüm bahçe 7 dlinünı bağ 
mütebak.ısı meyvalık tatlı su kuyusu 
elekt~ tesisatı mevcud tTsküdnr Kı
sıtlı ıımmvay durak yerinde mnhal-
leblcl M. Tlpl telefon: 60670 - 2 

• • 1938 iluamlyeU 19.85 
• • 1933 tkramlyell Ergani 

A. B. O. 
• 7 1934 Slvns-Erzurum 1 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1934 • • 
• • 1935 • • 
• 1938 • JI 

A. Demlryolu tahviU ı-n 
• • II~ 

A. Demlryolu mumessil senet 
Haydnrp:ışn Umanı 
H. limanı mümessıı senedi 

llİSSE SESETLERİ 

20.12 
19.30 
19.40 
80.50 
15.60 
29.50 
62.8'1 
42.50 
41.50 
38.50 
44..50 
40.50 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
18 metredir, Evin vaıiyetlne nara.ran 
satış bedeli çok müsaJttır. İstical lA.
zımdır. Dosya No. 455. 

BİR BAHÇIVAN iş ARl'fOR - Ça- Merkez: Gala.tnsarn.y lisesi karşısın-
lışkan tecrübesi fazla. clçek, meyfa, da. No. 184 EınlAklş. Tcleton: 49010 
sebze b:ıhçelerinde ç~l§ ve bun- Eminönü Anadolu h:ın No. 8 Emia.klş. 
la.rı yetiştirmekte ihtisası olan bir relefon: 24694 - 1 
Türk bnhçıvruı askerlikle 1l~l.ğl oln11-
yan vo dışarı gtdcbUen istenilen şahsı B ~KJRKÖ11JNDE - İstasy?nda on 
kefalet verebilir. Arzu edenlerin Ak- odalı güzel bir ~ 5000 liraya satılıktır. 
ş:ı.m gazetesinde R. C. rümuzuna met- Dosya No. 452 
tupln müracaat. Merkez: Galnt.as!\rny lisesi knrşısın-

da No. 184 EmlAklş. Telefon: 40010 

T c. Merkez banka.!!. 
T. İş banknsı nama muharrer 
T. ış bankası (hamile alt) 
T. iş banknsı mümessil hl.!. 

tş ARIYOR - Robert Kollej!n ı:a- Eminönü Anadolu hnn No. 6 Eml ki~. 
nayi kısmından mezunum. RP:;sam Telefon: 24694 - ı 
olarak çal~tım, makJne, elektrik te- --------------
slsatı ters1mlnde müktesebatım var- YAKACIKTA - Tamamen ovay:ı 

los.75 dır Ehven şcralUe çalışırım. A.13. O. ye ve denize hAklm dokuz odalı b:r köşk 
lO.ı5 mektupla müracaat. 3500 liraya satılıktır. Dosya No. 451 
10.40 -------------- Merkez: Galatasaray Usesl karşısın-

103.- MUHASİP - Lisan bilir çok tccrü- da No. 184 Emlak Jş. Telefon: 49010 
A Demlryolları şirketi l % 80) 
A. Demlryollnrı şirketi < 3 100 
Esklhlsar çlmento'şlrketl 
Şirketi Hayriye 

22.75 bell bir muhaslb günde bl.r saat çalış- Emlnöııü Anadolu han No. 6 Emlnklş. 
37.50 makin muhnsebenlzi ehven fi:ı.tla te- Telefon: 24694 _ 1 
'1.60 mln eder. Ak.şama kfıtip rünıuzuna 

26.- müracaatı. - 8 BEl'OGUlNDA - Caddeye yakın 
Şirketi Hayriye temettü 21.- merkezi bir yerde senede 1752 lira t.ra-

iŞ AIUYORUl\l- Eskl ve yenı türk- dı olan bir npartıman 20,000 liraya 
ECNEBİ TAllVİLLERi 

Kredi Fonslye 1903 (slgortalı) 
• ' 1911 
• , Amorti 
• ' Kupon 

JliUKUT 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası !banknot) 

J{A~IHİVO 

Lonctra üzerine ı sterlin 
Ncvyork üzerine 100 dolar 
Ct>nevre üzerine 100 frank 
Atfn:ı üzerine 100 drahmi 
M:ıdrld üzerine 100 pezeta 
Bt-lgrad üzerıne 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
6tokholm üzerine ıoo kuron 

112.-
102.50 
60.-
1.25 

24..70 
3.23 
2.50 

5.24 
132.20 
29.98 
0.99i5 

12.9375 
3.175 

31.1375 
31.0975 

çesi mükemmel nskerllkle llişiği yok. satılıktır. Dosya. No. 450 
He: ne iş olursa olsun )-apmağa mı:k- Merkez: Galatasaray lisesi karşısın
tedlr ailesi knlabalık bir Türk t;cnci da No. 184 EmlAk iş. Telefon: 49010 
iş anyor. Kurtuluş Elmas traş sokak Eminönü Anadolu han No. 6 Emlakiş. 
s No. Emin Hakkı Agalar. - 1 Telefon: 24694 _ ı 

BİR UAYAN İŞ ARIYOR - Eskl \'e 1200 LİRAYA - Balatta iyi bir nıev-
yenl yazıyı iyi okur yazarım. Har!çte kide üç odalı Urgtr bir ev satılıktır. 
bir erkek glbl çalışamıyorum. Kimsesiz Dosya No. 448 
bir bayan ve yahud bir bayın ev işle- Merkez: Galatasaray lisesi karşısm
rinl deruhte edebilirim. Taşraya da da No. 184 EmlAklş. Telefon 49010 
giderim. Amı edenlerin §U adr~sc Emlnöııü Anadolu han No. 5 Em1iık'ş. 
mektupla müracnatınnnı rica tder'ın. Telefon: 24694 _ ı 
Fındıklı Molla B:ıyın No. 16 Melahat · 

- 2 :Sİ~ANCADA - Beş odalı kfırglr ev 
------------- 3500 llraya satılıktır. Dosya No. "41 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
l\ttlREimilrn AltA~IYOR- Beş ya

şında blr çocuğa bakmak için lisan 
blllr bir mürebbiye aranı~·or. Akşam
da z. z. adresine yazılması. 

Merkez: Galatasaray lisesi karşısın
da No. 184 Emlfı.klş. Telefon 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emlak!~. 
Telefon: 24694 - 'ı 

EMİ&<.iıiNDA - Çok güzel btr mev
kide yedi odalı muntazam bahçeli 
karglr bir köşk satılıktır. Dosya No. 
415 dir. BAl'ıU~ ARANIYOR - Küçük apar

tun:ında yalnız bir kişinin ev işlerine 

[ANKARA RADYOSU) ~~~~~~t;,r. Akşamda A. T. rümuz~~ 
M~rkez: Galatasaray lisesi kaışısın

da No. 184 Emlak1ş. Telefon: 49010. 
Eminönü Anadolu han No. 6 .cmtakl.ş. 
Telefon: 24694 - l 23 J\l:ırt Pn7 .. ı r öğle •e aqam 

12,30: Program, 12.33: Kadın S('S!erl, 
12,50: AJ:ıns haberleri., 13,05: ince saz 
heyeti, 13,25: Salon orkestrası, ıe CIB: 
Cnz orkestrası, 18,50: Solo ~arkılar, 
19,30: Ajans hnbcrlerl, 19,45: Zim t 
takvımı . 19,50: Boğnziçlnden s" le:-. 
20,15: Viyolonsel resitali, 20,45: ı .ısıl 

heyctı, 21,15: Konuşma, 21,30: Paraço 
<>Pcrasmdan (Pi.), 22,30: Ajııns haber-
leri ve Ajans spor servisi, 22,50: Dans 
Dıüziğl <Pi.). 

!t l\lart Pazarteı;i sabahı 

.MtJREBBİYE ARA1''1Y0It - İyi 
arapça bilen bir çocuk mürebbiyesine 
ihtiyaç v:ırdır. Taliplerin Taksim TvP
cular caddesi Tepcpalas apartır.ıanı 
5 numnraya. müracaatları. 

KADlS AŞÇI ARA.'°IYOR - Ş·şl!de 
oturan lk! klşllll~ bir nlle Jçln kadın 
aşçı isteniyor. Ayda yirmi llrn vcrlle
cektlr. Gnyet iyi yemek pişirmek ve 
iyi hamur işi bllmek ş:ırttır. Bu ş::ırtı 
haiz olmnynnlnr beyhude mürac:ı:ıt 
etmenıelıdlrlcr. <Bonservisle nıilr:ı
caat yeri: Her gün öğleye kadar Şişll
de Küçükbahçe sokağında 3 numara
lı ev.) - 1 

BEŞİKTAŞ'fA - Caddede karglr bir 
:ı.partıınan \'e ahşap ev dükkanlarlle 
beraber satılıl:tır. İradı iyidir. Dosya 
No. 400 

Merkez: Galatasaray Usesi kar~ısm. 
da No. 184 Emlaktş, Telefon: 49010. 
Eminönü Anndolu han No, 6 Emlfik~. 
Telefon: 24694 - ı 

ARXA\TTKÖ\'fJNDE - Denize na~ 
zır kl'ırg!r nlt.ı odalı bir ev stltılıktır. 
Dosyn No. 444 

Merkez: Galatasaray lisesi karşısın. 
da No. 184 EmlAl:lş. Telefon: '49010. 
Eminön'ü Anadolu han No. 6 Emltıklş 
Tele ton: 24694 - ı 

SATII.IK APARTIMAN - Piruza~a.
da 1Y1 bir mevkide senevi (1080) Ura 
geliri olan yeni model 3.5 katlı blr 
apnrtıman (12) bin liraya. sntılıktır. 

Taksim Abdülhak HO.mld caddesi 
Bozkurt-Emlll.k No. 23 Tel: 43532 - 1 

SATILIK APARTil\IAN- Şlşll tram
vaya mnvazı bir cadde üzerinde ve ls
tasyonn f2) daklk:ıda 0040) Ura. geliri 
olan üçer odalı ve gömme bnnyo!u n 
bahçeli modem üç katlı yenl bir apar
tıman (14,500) Jlrnya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hlimld caddesi 
Bozkurt-Emltık No. 23 Tel: 43532 - ı 

MOBİLYELİ KİRALIK DAİRE -
Tnksinıde Topçu caddesinde uygun 
apartunanının 2 numaralı konforlü 
dalresl cşya.ıılle beraber yazlığı Jc1raya. 
ve.ı11ecektır. Hergün sıcak suyu Tardır. 
Jçlndekllere müracaat. - 9 

SATILIK ARSA - Samatyada Hncı 
Hüseyinağa :rnahallesı camıı şerll so
kağında 1411 numaralı 3.018 M2 mes:ı.
hal sathlyeslnde nrsa ucuz flyatl:ı. sa
tılıktır. Taliplerin Akşamda F. M. ril
muzuna mektupla müracant. - 4 

ACELE DBVRE'i SATILIK Dt1K
KA.N - Şehzadebnşında 133 - 135 nu
marah ıçtııı lo.ka.nta olarak kullnnıl

SATILlK APARTIMAN - Bomontl makta olan müşterisi bol, mevkii gll
istasyonu lle Nlşantaşı arasını bağl:ı- zel. Taşraya gideceğinden devredlle
yan cadde üzerinde (1040) Ura geliri cektır. Aksaray Kemalpap caddesi 
olan üçer odalı ve gBmme banyolu ve 9/1 numaraya müracnat. 
bahçell modem üç katlı yeni bir npa.!- _A_C_E_L_E_, _D_E_VR_Ol ___ S_A_'I_'l_L_l_K __ D_U_K_-
tıman <H.500) llrayn satılıktır. KAN _ Aksaray Yen'"-pı Kemalp"'-

Takslm Abdülhak Hamid cnddesl ""' .. 
Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel: 43532 - ı §8. caddest 9/1 numaralı töftecl ve tç

kUl lokanta. Jdevkll güzel ve müşterisi 
SATILIK AP,\R'.rll\IAN - Nişan- mebzul. Taşraya gldece~lnden devre

taşı Gilzelbahç sokak pcnevi (1320) ıı- dllecektlr. İçindekine müracaat. 
ra geliri olan üçer oda.il ve gömme 
banyolu ve bahçeli deniz görür mo- SATILIK ARSA - BaRda.d caddesi 
dem üç buçuk katlı ycnl bir np:ı.rtı- Erenköy tramvay 1stasyonunda Yirmi 
man (18} bin liraya satılıktır. lkl metre yüzü ve muntazıı.m duvan 

Taksim Abdülhak Hdmld caddasl bulunan gij.7.el bir arsa. 3atılıttır. Ta.
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 - 1 llp olanlar Kızıltoprakta. tl~ttr1k de

posu kar§l!lllda 134 No. 1a müracaat 
SATIJ.JK AP.ı\RTJl\IA.~ - Nlşantaşı eylemeleri. - ı 

Güzelbahçe sokak senevt (14201 l!rn 
gellrl olan dörder odalı ve gömme KİRAUK - Taksimde Lnmartln 
banyolu ve bahçell deniz görür ve mo- caddesinde üç od:ı.. bir hol, gömme 
dem üc: buçuk kntlı yeni bir apartı- banyo, sıcak su ve lı:aloriferll bir da
man <21) bhı liraya satılıktır. lre aylığı 53 liradan devren lı:lrnlıktır. 

Taksim Abdülhak ll!lmld cadde..-! Telefon: 24610. 

Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 - ı KiRALIK _ Tat.sım, U.maıttn 
SATILlK APARTIMAN - Nlşanta~ı caddesinde Şen apartımanının altı 

Güzelbahçe sokak senevi (1560) ıırn odalı tam konforu havı 'l No. lu dal
gelirl olan ve genlş cepheli dörder resi moble, buz dolabı ve rndyosile 
od'.llı ve gömme banyolu ..,.e bahçeli birlikte altı ay için deTredllec"ktir. 
keza deniz görür üç buçuk katlı mo- Mezkt'\r ma.hnlle mUrncaat. - ı 
dern blr npartıman (26) bln llrnya SATILIK KARGiR EV _ , kat üze
.satılıktır. 

Taksim Abdülhak Ham1d caddesi rine 7 oda elektrik, havagazı, Tcrkos 
ve k:ı.lorlfer tesisatını muhtevi cadde

Bozkurt-Emlll.k No. 23 Tel: 43532 - 1 ye yakın altında dükkAnı olan İtD.1-
SATil.IK APARTIMAX - Bomontı 

tramvay lstasyon~na 2 dakika mesa
fede ve r~ne'\1 (2112) llr:ı gellrl olan 
sağl:ım : pılı beşer odalı vo banyolu 
ve ezcün··" (100) metre kare ağaçlı 
bahçC'yi r"vl ve arkn balkonl:ın Me
cldlyeköyü ve Beşiktaş yeşil dağlan 

silsilesine ve sırtlarına cazip mnnzu
rah (5) katlı bir np:ırtımnn (32) bin 
llrnyn sntılıktır. 

Taksim Abdülhak HAmld caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tl.'l'. 43532 - 1 

SA'rlLIK APARTIMAN - Tarlabaşı 
caddesine 3 dakika mcsntedc Çorbacı 
sokfığındn 0020) lira kiraya elver4ll 
üçer odalı 'e alaturka hamamı ve bnh 
çeyi hnv! :- !'ka tnrnfı krıtnllen açık ve 
güneşli np:ırtımann kalbolmuş 4 kat
lı bir bina <8500) liraya snblıktır. 

ya.n tarzı nılınartslnde apartıman tar
zında miikemmel blr ev satılıktır. Os
ınanbey Rumeli cnddesı 138 No. için
de sahibine müracaat. - 2 

SATU.IK BİNA - Maçl:ada Bayır 
soka~ında ap:ı.rtım:ın tarzında h"r 
katta banyo hava gazı su bahçe neza
retll güneşll ayda 47 buçuk Ura kirası 
olan 7R numaralı bina satılıktır. Tallo 
olanlnnn içinde b::ıy Celfıln mürac:ıat-
1an. - l 

ACF.I.E DE\'RIDJ SATIUK FOTOO
RAFH&'lif: - İstanbul Dlvanyolu 99 
numnrn Foto artist 1çlndek1Jerc mil
racnat. - 1 

1: Program, 8,03: Aj:ıns haberleri, 
l,18: Hafif parçalar (Pl.), 8,<15: Ev ta
dnıı - Konuşma. 

3 - SATILIK EŞYA DE\.'REN SATILIK - Pangaltıda, Taksim Abdülhak H6.mld caddesi 
iyi işlek bir hnlde bir kebabçı dükkAnı Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 - 1 

BALI - fyi cinsten İRAN ~~lıları satılıktır. 

DE\'Rl~N SATILIK DVK.Kıi~ -
Enıinönil - Bebek tramvay durağı kar
şısında her işe elve~ll hllen BaJk:ın 
kahvesi olup C§yalı veya e§Ynsı?. ace-
le satılıktır. - 4 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

nlınıyor. Posta kutusu 26l e mu~~~- · Merkez: Galatasaray lisesi karşısın-
at. da No. 184 EmH'ıklş. Telefon: 4.9010 

ESKİ \'EYA BOZUK - Her marka - 1 
d olar piyasadaki en meşhur mar- VsKVDARDA - Çok merkezi b!r 

SATILIK ARSA - Cihangirde Ti!ke 
bahçesi altında mükemmel deniz gô
rür 054> metre kare bir arsa (3250) 
Uraya ve Nlşantaşında Ihlamur c:ı.d
deslnde 057) metre kare yanyana 
bitişik arsalar (3200) liraya satılıktır. 

KİRı\LIK APARTIMAN ARA.~1-

Gaip a.r&DIJ'Or 
Harbi umumide ~lncnrun tmku. 

tunda muhacir olmuştuk. Bu karışık· 
lıkta yolda küçük !kardeşim Tahir oğ
lu Nil.sretin1 alay krıtlplerinden br.,y 
Emine vermiştik. Amasyaya gittikle
rini ve omdan İstanbula. gcllp tekrn11 
buradan başka yere gittiklerini ö~
rendinı, kendisini anyorum. Kendini 
ve adresin! bilenler lfıtten ve 1nsan1-
yet namına şu adrese blldirmclcrlnl 
rtca ederim. 

.\drcs: Şişli Halaskar G:ı.ıi ~·:ıdde
si No. 371 'l'iitüncü Zekeriya Pzcı 

'Ve annesi Adile tJzeı 

'Vsküdar asliye lıukuk hakimliğin
den: 941/1309 Hndlyenln tisküd:ırd~ 
Altunlzade Sırmaperdc sok:ık 8 num~
r:ı.Iı evde sakin kocası Yusuf izzett'n 
aleyhine açtığı boşanma dnvnsınd:ın 
dolayı berayi tebliğ muddelaleyhe 
gönderilen dava :ırzuhall ..,.e d:l\Ptl 
verakasına mumalleyh sekiz sC'n" <-v
vel gittiği ve nerede oldul!u ınalOın ol
mn~ı §crhl vcrllerek blıtl. teb!Iğ larfc 
edllmlş \'e ilanen tebligat !er.ısına v~ 
tahkikatın 28/4/941 s:ıot 14 de taliki
ne karar verilerek bu babta davetiye 
vernkası \'e dava istidası sureti nı~· h
keme dlvanhnııesine talik edHmlş ol
duğundan müddeialeyhin tnrlhl m• "
kürde mahkemeye gelmediği ve dav:ı
ya cevab vermediği takdirde gıyab·n
da tahkikata devam edileceği llfın 
olunur. 

Z.\l.'İ - Kayseri nüfus memmJn
ltundan aldığım nüfus tczkerew ı \'e 
Kayseri askerlik şubesinden \•erilen 
askerlik tezkeremi kaybettim. YenLl
ni alaca~ımdnn csk!sinhı hfiknın vok
tur. Ovakim K~kcç -

Türtıye EcııebJ 

:1:rın 1941 modelleri ile en uygun şe- yerde tamamen denize nazır tramvay 
raıtıe tepdil edlllr Ak~amd:ı Radyo durağı önünde Jyl randımanlı iki kat 
rümuzuna mektupla muracaat. - 9 üzerine k1b-glr bir ev apartıman tar-

TILIK tKt KA:nlYON - Bir ta- zmda 9000 liraya .sr.tılıktır. Dosya No. 

Taksim Abdülhnk Hlimld caddesi 
Bozkurt-Emltık No. 23 Tel: 43532 - 1 

YOR - Takstm civarında denize na
zır moblell (telefonlu müreccahtır) 4 
v~y:ı. 5 od:ı.lı bir •Pa.rtunan aranıyor. 
Kiraya vermek 1steyen1er apartımanm 
mevkll ve rnüşt.emıl~tı hakkında. Mrlh 
malumatı Maçka Narmanlı apıırtuna- ZArt - Çoruh ''lliıyetı Hopa kaztı."l 
nı zemin kat 3 numaraya yıwnalnn Arhavi merkez ilkokulundan e hıızi-

SATJLIK ARSA a~ t ed veya 60931 No. 1a telefonla bildirme- ran 1935 tarihinde aldığım ilk t:ıhSll 
Senelik 1400 kuruı 2700 tonı3 
8 Aybt 750 • H50 • 
8 Aylıt 400 • 800 ,. 
1 AJJJt 150 • • 

Posta ltt.lh&11Ula 41.hll oımınn 
ecnebı memıetetıer: eenelltt: 3GOO altı aJlıtı 1900. Do a1Iı11 

1000 tuıııştur. 

Teıeronlarunıa: Başmuharrir: !05 
Yazı ltlerı: Z0715 - tcı.re ıoesı 

Mftd&r: %N97 

s. 
E. . 
Va. 

Safer 2C - Kasım 136 
lnı. on. ö~. tkı. Ak Yat.: 
9.55 11.35 s.ss 9.24 12.oo 1,s1 
5,18 6,59 13,21 16,48 19,24 20,55 

İdarehane: Babı!ll elvan 
Acunusıut aokat No. 13 

Uzun luo gecelerinde bo, vakit 
re~irmek için m~hur 

AR SE N 
LüPE N 

BÜ)-ük ve heyecanlı roman 
•erisini okuyunuz t 

SA mnrka bir tanesi 33 mo- 447 
• 

nesi Fordrdmarson ka karüserlll takat ı~s- Merkez: Galatasaray lisesi karşısın-
del Fo tır H ·· da No. 184 EmlflU,. Telefon: 490!0. 
tıtsfz iki kamyon satıl~k ; er .~un Eminönü Anadolu han No. 8 Eml~kl~. 
20992 Telefonla Hakkı Özak a mura3 Telefon: 2~94 _ 

1 
caab. 

IllK l\fVCELLİD MAK~E- ÇAM!-ICADA- Altunt zadede bir bu
S!aT otomatik pedal makas, bti- çu.k donünı,. bahçesi bulunan dönüm

LERI ·"k kambura dosyıı. zarfı maki- den hariç ... tatlı Marmaraya nazır 
yü~ dı ü~eaddld motörler kutu m;ıkl-ı b~~lı bir köşk 6000 liraya satılıktır. 
ne 1 ~arpuççularda 31 No. Mehmed MuştemllA.tı çok güzeldir. Asrl ahın 
nes mtıracant.. - 4 vardır. Dosya No. 113 
RlzaYR .. Merkez: Gal:ıt:ısaray lisesi karşısııı-

SATILIK DİZEL l\IOTORLERİ- Ö'ç da N~. 184 Emlfıklş. Telefon: 49010. 
tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey- Emlnonü Anadolu han No. 6 Emlaklş. 
glrltk kara ve deniz vasıtalam;d:ı kul- Teleton: 24694 _ 1 
tnnılır mükemmel bir halde dort aded 
(Mercedes _ Benz) marka Dizel motör- 1500 ı.~RAYA - Beşlktaşta Murn
lerl satılıktır. Her gün Tel: 20992. diyede knrglr bahçeli güzel 5 odalı bir 
Hakkı özaka mürncaat. - 3. :~2 satılıktır, Acele ediniz. Dosya. No. 

SATILIK PiYAJ'\0 - Yeni bir Al- Merkez: GalataMray llsest karşısın-
man piyanosu içi yukardan n~ağt de- da o.h 1~4 EmHiklş. Telefon: 49010 
mir ve çapnız olarak satılıktır. Taks!m Emlnonu Anadolu han No. 6 Emlii.kfş 
Tarla.başı Yağhane sokak No. 50 mü- Telefon: 24694 _ i 
raeaat - 1 

4 - Kiralık • Sabhk 
El\ILAıdŞ - Kızıltoprakta Kayış

dağı caddesinde dört buçuk dÖ;JÜm 
arazı 3000 liraya satılıktır. Dosya No. 
456. 

KİRALIK ODA AltA.NlYOR _ Mo
bllyell, telefonlu bir veya iki kiralık 
oda aranıyor. ~YBSPa§a, Takslnı semtı 
tercih olunur. IstlklA.l caddesi 3 numa
rada Ankara lokantasında <Anastase) 
namına mektup gönderilmesi. 

- oz ep e lstas- bitirme §ahadetnamcml zayi eltim. 
yona. (6) dakika mesafede evvelce len. - 2 Bu kere yenisini çıkaracağımd:ın es· 
kerlzme görmüş ve elycvm ntlınuııe SATlJ.IK AHŞAP llANIE _, oda '.kJslnın hükmü yoktur. 
bağı ve çifllk yapılma~ müsald (23) büyük sofa ve .... lık blru - ... ,.. ter- Arhavi Merkez okulu 116 ııum.ıralı 
dönüm arnzl (80) bin llra ve keza. - .-uvv 
Göztepede telefon santralı kar'1Sın<b kos elektrik ve havagazı 't'&ldıf. Cer- .aıehnıet oğlu Xa11m .Karamolboglu 
0840) t rabpaşa Küçiilc Mühendls JOtat No. a 'f•••••••••••m.. me re knra deniz görür bir ar- sabahlan 8 den 12 •e '"A .. ar t,.•-de'"'- • 
sa (4600) llraya satılıktır. Civarında J a..nu ıru.ı ıı...ı. 
çok lüks vıııaıar mevcud olmasına Iere müracaat. - 2 
na::arnn lstikb:ı.11 p:ırlaktır. DEVREN SATILIX BAKKAL Dt1K

Tak.slm Abdülh:ık mımld C:ı.ddesl ıt!NI - Hastalık dolayıslle 20 senelik 
Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel: 43532 - 1 işlek iyi Ur tcmJn eden diltttın 1çln-
KİRALIK SAYI<'İYE ve IIANE _ Te- deki mallar ve mostralarla satılıktır. 

şllköyün en muteıa bir yalısı olan ve Pangaltı Altınbakkal Cebeltopu sokak 
asırdlde nğaçlarln süslenml.ş fblr kö§- No. 26 - 1 
kün 5 oda büyük bir holü ihtiva eden CEVlzı.J.K.TE SATILIK ARSA -Ce
dalresl maa nıobllye mevsimlik (4.00) vizllk 1.stasyon yalanında 20 dönfun 
llr.:ı ve keza bu kö§kün nknn olan denize nazır ama acele satılıktır. Göz
Sürp Agop karşısmdn ürtnde sol{ak ~pe fırın knrşısmdaki kahvede dellru ı 
09) numaralı 4 odalı ve bahçeli kftr- Ism ıı ıı ş .. ·-- •-
glr temiz yapılı ve kullanışlı bir h:ı..- a e ~'kknlda berber J..'5-

malle müracaat. - 3 
ne (40> liraya kiralıktır. Tramvaya. 2 
dakikadır. SATILIK KÖŞK - 16 dön6m mey-

Taksim Abdülhak Hamid caddesi valık arnzı 2 bostan kuyusu ahır ve 
Bozkurt-Emliik No. 23 Tel: 43532 _ ı samanlığı ile 2 köşkü bulunan kiiçfik 

çamlıca 3 Pınar caddesi ll No. Ju Fu
SATILJK KÖŞK - Fcncrbahçe tren n.t bey köşkü satılıktır. İçlndekllere 

istasyonuna 6 dnklkada ve cadde üze- mür:ıcııat. 
rinde 3 dönüm ve 2000 ndet meyvn -------------

5 - MÜTEFERRiK 

TERCVMELER YAPTmILACAK 
Baslt ibareli İnglllzce metinler el yn-

Çocuk analan 
Babaları! 

cYavruma ne hediye verec~m .• 
diye artık dll.şllnmeytnJz. lşte 
emntyetlıt seçebUeceğlnla gQzel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Yazan: Faik Sabri Durnıı 
50 kuruş 

Tarih öğreniyorum 
Ynzan: Ahmed Retfk 30 Kr. 

Tevzi yerl: AKŞAM matb:ı.nsı 
Tel. 20681 

Yüzcle ıo tenmat kuponu 
Bu ktiponu kesip ıJpnrtş mek
tubunUZla gönderirseniz tttap 
rıatıertnden yüzde 20 tenzlldta 
hat kazanırsıru~ Slp~ bede-

llnl o suretle hesap ederek 
gbndertntzı 

• Ş'B acbi 6 b_üy~k ve resimli cilttir. 

Merkez: Galatasaray lisesi karşısın
da. No. 184 EmlA.klf. Telefon: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Eml~lş. 
Telefon: 24694 - 1 

._KÖŞK ALINACAK - Göztepe Eren
koyde vesaiti nakliyeye yakın cle-ktrlk 
ve h:ı.vagazını havı 1şlcnml.ş bnhçcll 
ve ağaçlıklı 4-5 dönüm arazi ve t-5 
odalı mutedll tlatlı bir köşk satın alı
nacaktır. Satmnk ısteyenler ndres ve 
son tiatıa A.k§am gazetesi E. K. o. ad
resine mektupla müracaat. - ı 

ağaclle sfislenml§ ve bina cephc.si(400) 
üzüm kütüğü mevcud üzüm ba{;rı bulu
nan ve cephede 2 adec! mazi ve çam 
ağaçları mevcud ve Çamlıcaya karşı 
cazip İnanz.·p·:ııı Ull odalı yarım kfır
glr maa m~temııfıt bir köşk (8250) 
liraya sntılıktır. 

Taksim Abdülhak Htımıa ~ddesi 
Bozkurt-Emll'ık No. 23 Tel: 43532 - 1 

zıslle Türkçeye çev1rtllecek, <Ankıırn · I""••••••••••• P. K. 507 O. R.) - 3 

e er cıldın fiati 80 koru~. 
6 Cildlik takımı 
bircJ_en. alanlar için 

r . lıatı: 4 liradır 
cvzı y · 

erı: AKSAM matbaası 
tel: 20661 

Yüzd, v· .. 
B u·nu ıskonto lruı>onu 

M tbu kuponu kesip «AKŞAM 
il ııaeı K 't •. 

t • • 1 ap acrvısıne> ge-
ırır veya .. d • 

.. . d gon erırıcniz fiat 
uzerın en size yüzde 20 iskon· 
ro vapılacakbr. 

VANJKÖYVNDE - Çok muntazam 
ve bahçeli sekiz odnlı bir yalı sa.tıık
tır. Dosyn No. 454 

Merkez: Galatasaray lisesi karşısın
da No. 184 EmlfıkLş. Telefon: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emlakiş. 
Telefon: 24694 - 1 

KiRALIK APARTll\IAN DAİltESJ -
Nlşantaş teşvlklye camisi arkasında 
Çlnar caddesinde on bir numaralı 

ACELE SATILIK APARTll\IAN - Fehmi apartunanının beş od:tlı denize 
Cihangirde Alınan hastanesi bahçe- nazır güneş! bol dairesi kiralıktır On 
Si karşısın~a Güneşll sokak elll altı numaralı dairesinde mukim snhib!ne 
numaralı koşebaşı müccdded her kon- müracaat. _ 4 toru havı .senev1 dokuz yüz llra lra-

KADIKÖYVNDE - Deniz ve Ka- dı bulunan bina nccle satılıktır. Tak- 30 KURUŞA l\IETRESİ AnSA -
laını.ş koyuna nazır 1kl bölüklü bah- sim İstlkl~l caddesi kırk üç numarah Göztepcde büyücek bir nrsa metresi 80 
çell ahşap bir köşk 4000 liraya. satılık- dükkAnda §ekercl Ali Dilere müra- kuruşa kati satılıktır. Kuyu elektrUt 
tır. 797 metre murabbaı sahası var- caat. _ 3 kumpanya. suyu ve nezareti mükem-
dır. Dosya No. 417 ---------------ımeldlr denlzt görür her türlü vesaiti 

Merkez: Galatasaray lisesi kar§lBlll- İKİ ODA ARANIYOR - Bir ana kız nakliyeye yakındır. Göztepede ıırın 
drı No. 184 EmlAttş. Tel!on: 49010 için kalabalıksız, 1Y1 bir aile 1s.nında. ka.r§fsındaki kahvede dellAl ismaıı ne 
Eminönü Anadolu han No. ı Bmlfıldş. panslyoner olarak 1kl oda aranıyor. ~bakkalda. berber ismalle mfira
Teleton: 24SH - ı Adres: PoM kutusu '161. caa\, - 3 

' 

PİYANO mmst - Yüksek tahslld~ 
ytm.. Konservatuann bh1ncl devreslnl 
bltlrdlm. KlAsik ve emin usulle ders 
veririm. Müracaat, Çemberutaş, Peyk
hane sok. Tıp talebe yurdu ı el şube 1 

1870 Ahmet Berksü _ 2 

MEKTUPLARINIZI ALDffilNIZ 

Gazetemiz idarehanesini adres 
olarak cöstermı, olan karller~
mlzden 
A. - H. D. - Radyo - l\l, A. -
iL E. S - A. S, G, - Z. z. -

namlanna gelen mektuplan ld:ı
rehanemlzden nldırmnları ,-Ica 
olunu . 

Çocuğunuza Dadı 

Bulmak için 
cAqam> ın KOÇOK Jı.A.N

LAR: en eüratli ve en ucuz 
vnsıtndır. 



Sahife 8 
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Yukanda gösterilen ıekilde her nevi mozaik Ye liaroıiman ~ 
terinin imalabnın İktisat Veltileti S. M. Müdürlüğünün 6492 ...,ili 
ilmiihaberiyle münhasııan Şirketimize verilmit olduiu ı&rüleu 10· 
zum üzerine ilan olunur. 

cKA YA Yapı Malzemeei Şirketi Galata, Perıembe Pazari. Eeld 
Yai Kapan Arap K.anum Sok. 16/22. l.tanbul 

Yeşilköy Palas Oteli 
A Ç ı. L M 1 Ş T 1 R. 

Her türlü asri lConfor, itinalı mathalı. kusursuz himıet 
YC§ilköy, Klüp sokak No. 4 Telefon: 16-86 

KAZAN ARANIYOR 
Bir adet altı atmosfer tazyikli, saatte 500 ili 1000 kilo 

Buhar verebilecek sağlam ve çahşabiJir nıiyette bir kaza
na ihtiyaç vardır. 

Eli BANK: ANKARA 
Adresine müracaat olwıınası 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dan telsiz bir kuruşluklann yerine Dantelll bir kuruşluklar darp ve pi

Jıısaya kAtl mikta rda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir Iruruşluklann 
31/ Mart/941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlması kararlaştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar ı nisan 941 t arihinden itibaren artık tedavül 
e tn!iyecek ve bu tnrlhten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal san
d:ı.tl!ı rlle Cumhuriyet Merkez bankası şubelerince ve Cumh uriyet merkez 
bankası şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat bankası şubelerince kabul edi
lebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanlann bunları mal sandıklarile 
Curr.hurlyet merkez ve Ziraat bankalan şubelerine tebdil ettirmeleri ilan 
olur.ur. (9035 - 12523) 

Agopyan hanında satın alma komisyonundan: 
İki kule inşasının pazarlıkla eksiltmesi 24/3/941 pazartesi gilnü saat 

14,30 da Agopyan hanında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Beherinin keşif bedell 4659 l ra 47 kuruştur. 
İlk teminat 350 liradır. Pll\n ve şartnamesi komisyonda gösterllecektıt. 

c2039• 

1941 iKRAMiYELERi~ \ 
ı adet 2000 l.iralık == 2000.- Lir 

AKŞl:M --- ---- - m 

r 
isteyenlere 

Sayft19 ' yederlnde evle$!, köştlerinl, yaiıla.ımı kitalaınak 

amı edenler adreslerinl derhal müessesemt• blldlrdllderi 
takdirde en mdsa1d teralt altında lstiekled yerine get1rW1'. 

Galatasaray Lflesl ka1'§18lllda No. 184 E M L AK 1 Ş 
Teleton: 49010 Eminönü Anadolu Han N. 8 EMLA Kf Ş 

Telefon: 24694 

'l'tlrki,.e Ottmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
KurulU§ tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk llruı. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevJ ban1'a muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
a:>. 50 llr:ı.<n bulunanlara senede 4 defa çekllecrk kur'a ne aşnğıdnkl plıln.ı 
qôre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 161) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llradan aşa~ı 

r•n.,nılvı.,.., lere ikramiye <'t!•t•rel takdlrdP % 20 fazlas\le verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylu1, 11 birincikanun, 11 mart l 'e 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

r,••e a ee+e ti++ 

İnhisarlar U. IVIüdürlüğünden: 

1 - Mevcud şartname ve eb'nd listesi mucibince c50Do M3 
kereste pazn.rlığo. konmuştur. 

2 - Pazarlık 31/ 31941 p:ı.zartesi günü saat 16 da Kab:ıtaşta Levazım ve 1 
mübayant şubesindeki alım komisyonunda yapllneaktır. j 

3 - Eb'ad listesi ve şartnar.ıe sözü geçeıı ~ubeden ve Ankara b::ış mü-
cllirlüğünden parasız alınabilir. ı 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve snntte tekllf rdceek
ıcrl fiyat ve mikdar üzerinden % 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. (2133 • j 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

24t3ı 941 pazartesi günü saat 14 de İstanbul liseler ınuhasebecHlğlndc 
tc..plnnan komisyonda 11099• llra 1114• kuruşluk keşlt bcdelll tamiratın pazar
lıKla ~ha~esl yapılncaktır. İsteklller 7o 15 temlnatıarlle pazarlıktan <ı3• gün 
C'VYel I stanbul vllfıyetlnden alınmış ehliyet ve ticaret odası veslkaslle m:.ırn-
c.r.:ı.tıan iltın olunur. (21! ı ı 

«AKŞAM» ın faydalı 
neşriyatı 

Tarih öğreniyorum 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 
Don Kişot Cervantes 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sa bri 

Kuruş 

30 

50 
25 

40 
75 

SERKL DORY AN 
Serkl Doryan dnimi azaları aşağı

da yazılı hususlar hakkında lazım 
gelen kararları vermek üzt:re, 29/ 
M::ırt/ 194 1 Cumartesı günü saat 18 

1 

de alelade heyeti um umiye halinde 
top la~,mağa davet ed;lirler: ı 

1 ) 3 H aziran 1940 tarhili umu-
mi heyetin zabı tnamesini tasdik et

l mek : 
2) 19 39 • 1940 devresini."\ idari 

ve mali vaziyctinr dair idare heyeti 
raporunun dinlenip tetkik ve 31 bi
rinci teşrin 1940 tarihinde kapatılan 

23 Mart 1941 

'. · - '~~ 

~&t;_;Di'; Kiili? ~ip, 'Romatizma .. 
~evraıJl:t ~ırıklık vı,- Bütiı~ 1aım•arıaızı Derhal Kese•-• , "' ' • .,. ~ ""\l 

: fcıblnd• eOadt. ate-sııaıblllr. T.A&.LITLERINOEN SAKININIZ! 
·- LiF.R 

1
VEROF.-.PULLU KUTl'LARI 1SRARLA ISTEVl~ IZ 

Fen Memuru yetittirmek üzere memur tayini 
hakkında ilan 

Maliye Vekaletinden: 
dıt 

6/ 9/ 940 tarih ve 2/ 4605 numaralı resmi gazetede münteşir, 17/ 8'040 
tarih ve 14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi talimatnamesi
nin tatbiki için teşkil edilen ve edilecek olan komisyonlarda istihdam 
edilmek üzere yetiştirilmek için tapu ve kadastro U. müdürlü~ü fen tat
bikat mektebinde stajları temln edilmek üzere memur nlmncaktır. Ru 
memuriyete talip olanlardan aranan şartlar ve vesaik aşağıda göstcrll
m~ir. 

Aranan şutlar 

ı - Yaşı 40 dan fazla olmamak; 

" 

2 - En ~ lise 10 uncu sınıftn veyahut bu dereceye muadil dl Pr bl 
mektepte ta.hsll görmüş olmak; 

3 - Halen resmi b_lr dalı-ede müstahdem ise, lnfikak için muvnfnkat 
almış olmak ve slclll ltlbarlle kendisinden istifade rollece~i anlaşılmak; 

ıılll• . 

Müracaat ~ekli 
Yukardakl şartlarla haiz bulunan taliplerin, aşağıda vazıh vcslıt:ıın

rı bir istida lle en geç 20 Mayıs 1941 tarihine kadar Mııllye Vekfılctlnc 
cMilli Eınlft.k, göndereceklerdir. 

1 - Nüfus hüviyet varakası aaslı veyahut noterre veya resmi btr ma
kamca nıusaddak suretı. 

2 - 6 kıt'a fotoğraf ualtı buçuk dokuz eb'adında11 

3 - .Mektep tasdikname veya şahadetnamesı o aslı ve)a mu .. add:.k 
sureti• 

4 - Memuriyette bulunmuş ise, tasdlkll sic!l knmesl veyahut buluıı
duğu memuriyetler için ayrı ayrı vesikalarj 

5 - Sıhhi durumunun köylerde ve her iklimde vnzlfe ifasına eh·P
rl!ıll olduğuna dair blr hük(lmet veya beledlye doktorluğu raporu. 

6 - C. Müddel umumillğlnde mahk(ımlyetl olmn.dığınn dair vP. 1kn 
clstlda zirine müddel umumillkcc tasdikli meşruhat verilmesi k!ifldlr. 

7 - Hüsnühal kfığıdı; 
8 - Askerlik vesikası cnüfus hüviyet varakasında varsa nynca U;~.c

mez.11 
9 - Talip olan şnhıs resmi bir dairede ınüstnhdem ise. nyrı lıııasındn 

mahzur olmadığına da\r vesika .talebe m\it.ealllk istida ve merbutu ve
sikalann o daire vasıtası ile gönderllınesl halinde ayrıca muvnfnktnnııı~
ye mahal yoktur.• 

10 - Aşağıda yazılı şekilde teahhütname; oBu teahhütnnmedekı 

müteselsil kefilin resır.i dairelerden veyahut tlcari, mnli veya smnl mU
cssesclerde miistahclem olmnsı şarttır.• 

• 'OT: Bu ke!nlctnnme noterce re.sen tanz!m rılunacnktır.• 

"'"" Taahhütname 
. Maliye Vekaletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki ıçın t"'şkll 

edilecek komisyonlt!.ıda istihdam edilmek üzere, fen memuru olnrak yc
tiştlrllmek için bir vazifeye tnyln edilerek tallın ve staj malts:ıdı ile tapu 
kndastro !en mektebinde talim ve tahsilim neticesinde bu meltt:?pt.'.!n 
mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduktnn sonra beş sene müd
detle hizmet Un etmez veynhut l.stlhdam edildiğim vazifeden ist lfn eder 
veya idare hl?.metımde memnun olmayarak vazlfeme nihayet \'erirse 
hem cezai şnrt ve hem de tazmin mahiyet.inde olmak üzere, yedi yüz el
li lira ödem,.~t ve bunun .için hakkımda ctav::ı. ikamesine ve tıtım lstihsıı.
line lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazineden 
alacağım varS.'.l bu alacağımdn def'aten takas ve mahsubu; ve yine bu t.a. 
ahhütnameden mütevellit her hangi bir lhtlllif, !eln dava ikamesine lü
zum hasıl olursa bu davanın Ankara mah!•emelerlııee rüyetlnı kabul ı,·e 
taahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus h üviyet varakasındakl hüviyeti; 
. . . . . nin cezai şart olarak taahhüt ettıttı yedi yüz cm llray:ı ka

dar nynı şartlarla müteselsil kem olarak kefalet ederim. 
Keruın meslek \'e adresi: 
Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyeti Gülliverin seyahatleri 

Yer yüzü, Gök yüzü 
Faik Sabri 

Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu Faik Sabri 

150 

he!!apların tasd iki; 
3) Müddeti biten Bay Fua t Ba: .ıV• 

T evzi yeri: 
cAKŞAM• matbaası 

«AKŞAM• karilerine mahsus 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

ban' ın yerine, niznmnamemizin 16 Knbul edllecek t:ı.Uplere, mektepte her ay devam edecek stnjlnrı 
ıncı maddesi mucibince bir Reis _ 1 müddetince aylık 50-60 lira ücret ve mektepten mezuniyetini müteakip 
V-ekili seçmek; liyakat derecelerine ve teadül kanunu esaslarına göre 100-150 aylık i.ıc-

4) 
.. . ret verilecektir. (1638 2211> 

ıznmnamenın 1 6 ı ncı madde- ,__ 
sine göre müddetle r; biten Bay Is- ı ~ • 
met Ko.radcğaı. ile Bav lzzet Melih 
Devrim'in ve ayn m..ıJde mucibince oa.k ann•an - Pek mühim 
kur· a ile çıkan Bay Faik Nüzhet T e- 1 çi Ul.stlkll. dışı Tpekll kumaş- Yahu şu Abdullah ErcndıClen 

' rem'in yer lerine üç iı:::anın btihııbı . I tan yapılmış çocuk donları ve Allah razı olsun, beni hlzmetçl 
4'•••ıi•mııı•••••Bl'iE~ fd nre H eyeti çocukaıtı muşambnlnrı çok da- derdinden kurtardı. Hem de 37 

yanıklı ve cok zarl!tlr. buçuk kuru§a bir günluk yeme-
«AKŞAM» neşriyatı 

ROMANLAR 

Küçük ilanlar 
Kıvtrcık Pata 

Va-Nü 

Sermet Muhtar 
Deli Selami lzzet 

Kuruş 

75 

75 
30 

Türkiye 

Palamutçuları 
Anonim Şirketinden: 

Markasına dikkat edip her yer
de arayınız. Toptan satış yeri: 

ği nasıl verlyor ben de şaştım 
kaldım. 

Har~lye Mektebi karşısında 295 
No. lstanbul tarafına da yemek 

göndermeğe başlamıştır. 

Dr. A. Asım Onur 

T. iŞ BANKASI :s .. 1000 .. = 3000.- .. 1 

2 .. 750 " = 1500.- .. 1 

Yalı Çapkını 
Burhan Cahit 

Bu perdenin arkasında 
z. ı . 

30 

Türkiye Pa!amutçuları A nonim 
Şirketinin senelik fı di umumi hisse
darlar toplantıs ı 2 5 / Nisan/ 941 cu· 
ma günü saat 1 S te İzmir Ticare t 
ve. Sanayi odası salonunda yapıla
cağından hissedarların toplantı gÜ· 
nÜ·;ıden on gün evveline kadar şir-

Sirkeci Orhnnlye Cad. No. 30. 
Tel: 20992. Telgraf adres!: ill••• İstanbul - Ateş •••liıi 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

1941 Küçük 
T aaarrul H eaaplari 

ikramiye Planı 

' " 500 .. = 2000.- .. 
8 .. 250 .. = 2000.- " ı' 

35 .. 100 .. = 3500.- .. 

80 .. 50 " = 4000.- .. 1 
300 .. 20 .. = 6000.- .. 
Keşideleri: t Şubat, 2 l\Jayı.s, ı Ağus

tos, 3 İkfncltcşrfn tarihinde yapılır 

40 
Düiün 1teceıi 

But han Cnhit ı 00 
Sumer Kızt 

fskender Fa hreddin 125 
Aıyadan bir günet doğuyor 

lskender Fahreddin 80 
P~mbe maşlahlı Hanım 

Sermet Muhtar 70 

j kete müracaatla toplantıya girme 
1

. 
kartı almaları ilan olunur. 

iDARE HEYETİ 1 

Müzakere ruznamesi 

.. ---•Dokt.or ----• 
Bahaddin LOtfi 

Varnall 
OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı Bir icadın geçti ı 1 - ida re heyeti ve mürakıp ra-
F abrika ce matbaaya Selami İzzet 20 porlarının okunması. 
elverişli bir B/N A V .. vler kaldırımı 2 - Bilançonıt:ı tasdikile :idare Beyoğlu, İş Bankası karşı--Dr. F ET H i 

Şehit gürültüsünden uzak b ir 
yerde b üyük b ir parkın içinde 
ve çamların or tasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iy: bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunı.. d inlend irmek ve nele.a
ba t devr ini geçirmek istiyen· 
lere mahsus ycgfine müessese. 

Telefon: 42221 
LABORATUVARI 

Cerrahpaşa hastanesi bakteri
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita. tahlilleri ve { id
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime gid erken 
MeşcliJ.. sokağı Fera h apartı · 

ııınnı ft"I: 40 5 ~ 4 

H alit Fahri 75 h ı sında. Emir Nevruz sokağı, 
SATIL[KTIR eyetinin ibrası. 

A.~k fırtınası 3 Panaiya aprt. No. 2. 
Cağaloğlunda fabrika ve Muazzez T a hsin 50 - T emettüün su:eti tevzii. Tel. 42203 

1 
matbaa ittiha'lma• elverişli ,, Tevri yeri: 4 - Nizamname mucibince müd- ' l•mmm•••••••••il 

11 
d etleri b ite.-. iki t.~anın yerlerı·ne I betonarme yeni bir bina sa- AKŞAM matbaası v• ..... 

t '
k endilerinin ve yahut ba,.kalarının Z:\Yİ - Kadıköy sultanisinden al-

tılık ır. «Akşamı> idare~ine AKS M " d ıı. t dlkn yl k b t ·-« . A ıt karilerine mahsuı 
1
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