
Her esnaf cemiyetinin 
bir kooperatifi 

bulunacak 

Sene 23 - No. 8052 - Fiati her yerde 5 kunI§ 

Yugoslavya 
tarihinin 

dönüm noktası 
-·-

Belgrattan dün akşama kadar 
gelen haberlere göre vaziyet şöyle 
hulft.sa edlleblllr: 

Almanya, Yugoslavyaya ttçlü 
ittifaka girmesini teklif ediyor. 
Fakat, bu ittifak mucibince Yu
goslnvyamn Mihvere yardıma 
mecbur olmadığına, Yugoslavya 

Yugoslavyada 
gerginlik 

devam ediyor 
İstifa eden Nazirlarin 

yerine kimse geçmiyor 

Almanyanin 48 aaat 
mühletli ültimatom ver· 

diği doğru değil 

topraklarının masun kalacağına A •• A .. ) T. 
· i · addeler Londre. 23 ( · - ımes ga-

dair teminat vene. yem m zetesinin Nevyork muhabiri bildiri-
UA.vesini kabul edıyor. 'yor: Belgraddan buraya gelen bir 

Bu teklif karşısında Yugoslav telgraf bütün Yugosiu:a daJU!in~• 
hükumeti ikiye ayrılmıştır. Bu- vaziyetin gergi~ ol~~~u bildir-

kabulline taraftar olanlar ve mektedir. Ordu ıle koylul~r Alm~-
nun Bazı nazırlar yaya verilecek bütün tavızata pd-
olmayanlar var. . naibi detle muhaliftirler. Hafta bidayetin-
istiğf a etmişlerdır. K~al w de Yugoslavyanın en me§hur gene-
Prens Polün mütereddit oldugu rallerinden dördünün azledilm.iı ol
anlaşılıyor. Belgrat resmi meh~- ması gerginliği daha ziyade arttır
fill Yugoslavya tarihinin bu mu- mıştır. R . 
h" ' d .. nüm noktasında, vaziye- Belgrad 23 (AA.) -

1 
hu~':k 

ım o . tl i- Balkanlarda enternasyona u 
tin müşkilfıtım ve mesulıye er. üstadlarından profesör Yovanovlç 
nin derecesini tartarak çetin bır cuma günü prens Paul tarafından 
vicdan imtihanı geçiriyorlar. kabul edilmiş ve teklif edil~n ~n~ar 

Yugoslnvyada umumi efkar manın mu~te!if hükü~~eriru ~!rı:;~~ 
Al a teslim olmanın aley- tedkik etmıştır. Profesor bu huk 

. man~ay . tl lü leri kabul etmekle Yugos~avyanın 
hındedır. Bılhassa ordu, ç bitaraflık siyasetini terketmış olaca-
Pakta girmek sureti!~ Yu~oslav ğını söylemiştir. . .. 
istiklalinin elden gıtmesınden istifa eden üç nazırın ye~ dun a~
korkuyor, dövüşmeyi tercih edi- şama kadar 20 - 30 Sırp a. tek~ı~ 

B bi haletin muhtelif edilmiş, fakat bunların hepsı teklıfi 
yor. u ru .. ri ter ihtt- reddetmiştir. Kabinede buhran de
tezahürlerl var: Numa) ş ' ve vam ettiğinden Yugoslav nazırları
yat zabitlerinin protestosu . nm en erken pazartesinden evvel 
saire ... Halk hükumetle aynı fı- Viyanaya hareket edem.iyecekleri 
kirde değildir. zannediliyor. 

Yugoslavya bu kararsızlık için- Almanyanın Belgrad elçisi v~n 

d d .. ·· ··p dururken sabırsızla- Heeren, Yugoslav cevaoının gecik-
e uşunu ' · b bl · · l ak .. 

nan Almanya cevap bekliyor. mcsı s~ ~. ~rınıBan amkil' ~CTot cut• 
• . wi h martesı gunu aıve 1 zıyare e .. Zira Balkanlarda gırışeceg er- . tı' 

mı§ r. 
hangi bir hareketin şekli ve pIAm Yeni Nazırlar tayin 
Yugoslavyanın alacağı vaziyete d"I" ., 

b n e ı ıyor mu. 
bağlıdır. Bulgaristanın ~enu u. - Belgraa 23 <A.A.> - D. N. B. bll<!l-

d ki hazırlıkları bitmek üzeredır. rlyor: Kral nalbl prens Pol bugun 
a ••• saat ıı de Başvekil Tsvetkovlç'l ka-

çok bul etrnlşt.lr. Başvekil, muhtelif siyasi 
Yugoslavya, asıl kararını .. - ricalle son günlerdeki konuşmalannı 

tan vermiş olsa gerektir. Bugun- anlatmış ve ıstıfa eden üç nazınn 
kü mesele bir şekilden ibarettir. yerine tayin edilecek namzetleri ar-

ı n zetnıiştir, .. Yazılan maddelerin, imza ana (Devamı sahife 7 sutun 5 de) 

Yunanlıların 
vaziyeti 

kuvvetlidir 

vcsikalann, verilen sözlerin kıy
meti hakkında, bu devirde çocuk
la nn bile şüphesi kalmamıştır. 
Yugoslavya Almanya ile ne im-
7.alarsa imzalasın, ister tadilatlı 
Üçlü ittifak paktı, ister basit bir 
ademi tccavUz muahedesi veya 
ezeli dostluk mukavelesi; yahut 

hiç bir şey imzalamasın; mühim Selanik cephedsüi. hergÜn 
olan nokta, ilerde Almanyamn şu takviye e ıyor 
veya bu şekildeki hareketleri kar- d 

23 
(A.A.) - B. Garvin, 

şısmda bilfiil alacagıv vaziyettir. Lon ra gazetesind" Balkanlardaki 
..... Observer . ed k nıuhakkaktır ki Yugoslavya askeri vaziyeti tedkik . ere ez-

bitaraf kalmak ve Almanya ile iyi '"role §öyle demektedır: 
. cu 'ki · · Yunanlıların va-gecınmek istiyor Bu demektir ki cMüttefı erımız le • 

. · . ek maddi, gere manevı 
§ayet ıki devlet arasında ittifak ziyetı, ger b dan t 5 gün evvel 
1 I b kımdan un 
mzn anmasa da, Almanya Yu- .. a .d d"lebileceğinden çok kuvvet-g ı 

v umı e 1 1 k Y 1 • os avyanın taarruzuna ugramı- "d' C ubi Arnavut u ta unan ı 
h ır. en d f tf'" d vl k Yacağından emindir. Fakat Al- ı iddetlo mü a aa e ıgı ag 1 

. arın ~ L ltalyr.nlar tarafından manya, en tantanalı merasımle erazinın ya nız ... 
1 1 

t Al-
. i d"l ·yecegı an aşı mııı ır. en parlak kağıtlar üzerinde, en ır zapte : eBmılk lardP muharebelerin 

'tr tluk anlar a an ,,azı V~ imzalarla en kati dos m "dd' tlisini yapmak mecburiyetin-
muahedesi imzalasa Yugoslavya edn ııkı la~akları için tehevvür içinde-
te ' e a 'k.l • d CaVÜze uğramıyacağından asla dirler ve tasavvur ettı enn en 
emin değildir. şu halde bütün uzaklara sürüklenmekten korkuyor-

meseıe şu suale varıyor: Alman- lar. 11 S laAnilc'i setreden cep-
y il bit Yunan ı ar e 

a e hoş geçinmek, fakat a- heyi her gün takviye ediyorlar. İn-
raf kalarak istik1Alini ve toprak- T )erin yapacağı kara, hava ve de
lannın masuniyetini korumak g~ ızyardımı ile bu cephenin daha zi
kaygısında olan Yugoslavya, bu ;:do kuvvetlenece~~ .. ~~phesizdir. 
kararını Alrnanyaya karşı sil~hla Muhtelif ihtima.ller ~u.şunu~~rek alın1-_,. d 'd' ? lan tedbırlerımız mukemme -unı afaa etmek azminde mı ır · mıf 0 Al J b'" ··ı. 
Eğ . Jir Diğer taraftan man ar uyuır;. .':r topraklannı kendi ku~ettle ku~vetlerle taarruza geçmek için ha-
mudafaaya karar vermemış ve zırlanmaktadırlar.> 
Bulgaristan gibi hareket etmek B. Garvin, cenubi Portekizin. Na
nJyetinde ise ttclü Paktı imza voleon'a gösteıdiği mukavemetı ha
etse de etme~ de bir gu·:n istiyrn- tırlatarak Yunanlıların da .. buırıa ben: 
""" ;ı;;.... b' k vemet gostermelen """ Us·~r, istikHllini kaybeder. zer ır mu a d' k"· 
Sa.yet A ihtimalinden bahsederken ıyor ı. 
l~n • iman ordulannı toprak- cNaziler bugüne kadar Avrupa 

na hiç bir vesile ile sokmama- kıtasında mağlubiyete uğramadılar. 
Ya, ~nlara geçit vermemeye, böy- Fakat şimdi muvaff akıyel'Sizlikle 
le bır teşebbüse silahla mukabe- karşılaşmaları mümkündür. Balkan
Ieyc azmetmiş ise imzalıyacağı tarda yakında beklenen çarpışm_a 
herhangi vesika Almanya lehine müthiş ol11caktır. Fakat ~unun hır 
.siyası bir nümayişten ibaret ka- sene evvelki yıldırım h~rbı olmasın.a 
hr, imkan yoktur. 181 l ın muhtens 

Napolee>n'u gibi Hitler de istibdad 
Nccmeddin Sadak senelerinden sonra kendi mezarını 

<Devamı sahife '7, sütun ı de) kazmağa başlamış bulunuyor.> 

Kadınlar için halk tipi 
kundura yapılması 

düşünülüyor 

PAZARTESİ 24 Mart 1941 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matba&SL 

Yugoslav Kral naibi Prens Paul 
ve Almanyanın Belgrad elçisi 

B. Heeren 

25 milyar 183 
milyon dolar! 

Amerikanin iki senelik 
askeri tahsisati 

V .. inaton 23 (A.A.) - Me
busu meclisi Maliye encümeni 
reis vekili B. Woodrum'un beya· 
nabna S[Öre. bu aene ve gelecek 
ıene için ordu ·ye donanmaya 
taluiıı edilen paranm yekUııu 25 
milyar 183 milyon dolara balii 
olmaktadll'. 7 milyar dolarlık 
fevkalade müdafaa bütçesi bu 
muazzam yekUııa dahil değildir. 

Nevyork 23 (A.A.) - Gene· 
ral Hugh Johnson. World Te
legram gazetC$İnde ıunlan ya
zıyor: a:Artık harpte olduiumuz 
bedihi bir hakikattir. Vakia he
nüz dU.manla atq teati ebniyo
ruz. Fakat bunun sebebi. iti •İm· 
dilik bu raddeye getirmenin akı· 
iane bir ıiyaset olmamasınd&!l 
ibarettir. Eller Japonya. Alman
ya ve İtalya ile yapbis muahe
deye istinaden harekete geçecek 
~ luna biz de iki Okyanusta har
be fiilen b .. tamalı: mecburiye· 
tinde kalacafız. Halbuki ancak 
bir Okyanusa mahs\1$ bir filomuz 
vanr. Maamaf'ıh harp gemileri 
m.asını o dettc:e süratle ilerlet
mekteyiz ki yakında bu hususta
t....: bo,luiu teli.fi eeceiiz. Bunula 
beraber milletten harbe l(irmesi 
İltenmi4 deiildir. Buaiin mUlet
ten talep ve on1D1 tarafından tas· 
vib edilım. olan ,ey. ,imdilik 
harbe müdahale ile iktifa etme
sinden ibarettir, Bu hal. bugün 
için harp ilanından daha faydalı 
•e müessirdir·• 

Habeşistanda 

Negelli şehri 
zaptedildi 

Keren etrafında şiddetli 
muharebeler oluyor 

ltalyan mukabil hücum~ 
lari püskürtüldü, Hür 
Fransızlar ilerliyor 

Kııhh·e 23 <A.A.) - Orta Şark İn
glllz umumt kararg~hının tebliği: 

Llbyada: Kaydedilecek bir tef yok
tur. 

ErltTede: Keren mıntaktı.smda mu
harebeler deTIUn etmektedir. Diln kı
talanmız bazı mevzıt muvaffakıyet
ler elde etmişler ve dfişmana ağır za
yiat verd1rmtşlerd1t. Ellmlze yeniden 
130 eslt geçmiştir. 
Habeşlstnnda: Mühim Negelli şehri 

za.ptedllmtştlr. 

Diğer bUtUn mmtak:ılarda hareklt 
leh1mlze lnldşafta devam ediyor. 

LondrA 23 (A.A.l - Kahire tebli
ğinde tsmı geçen Negelll şehrt Kenya. 
hududundaki Moyale kalesinin 180 
kilometre şlmall şark1sindedlr. . . 

Keren etrafındaki 
muharebeler 

Rartum 23 CA.A.) - İngiliz topçusu 
ve hnva kuvvetleri, Kerende ve Keren 
et.Ta.tında bulunan İtalynn mevzUertnl 
durmadan bombalamakta ve bu mti
him müstahkem mevklln zaptı için 
yapılan muharebe şayanı memnuni
yet bir tarıda. terakki etmektedir. 
Bu muharebenin neticesi, bUtün Erlt
renln ft.ldbetlni tayin edebilecektir. 

Kuvvetli tabıt rnüdnfanlnra ve müt
hiş bir sıcağa ra~en. İngiliz kuvvet
letl. elde ettlkleri mevzııerı tutmakta 
müteaddld mukabil hücumlnn düş
mana ağır zayiat verdirerek tatdet
mekte ve bütün noktalarda sarsılmaz 
bir tnzylk ldn.me eylemektedir. 

Hartum 23 C A.A.) - Keren mevzi
lerini bllyült bir şiddetle tutan tnglllz 
kuvvetlen İtalyanlann yeni ve §fddet
li bir mukabil hücumunu pDskilrtmüş
ler ve 80 esir almıflardır, Bu hücum 
şehrin gaı'bindek1 t.eı>clere hAklm Do
legerodok kalesine tevcih edllmtştJ 

H:ı.be§lstanda İnglUz kuvvetıerl!e 
Habeş cengberlert İtalya.nlan I>eb
ra - Markos etrafında. sıkıştırmakta 
devam ediyorlar. Bu kıtalar ıslmdl 
Adis - Ababa'nın 170 kilometre kadar 
şimali g3rblslnde bulunmaktadırlar. 

Hür Fransızlar ilerliyor 

BU SABAHKİ 

'l'ELGBAI' AB 

Yugoslavyanın 

kararı henüz 
belli değil 

Mihvere iltihak 
aleyhindeki cereyan 

kuvvetleniyor 

Lonilra 24 CA.A.) - (B.B.C.) Belg
raddan resmi hiç blr haber gelmemlf
tlr. Yeglne haberler, ajanslardan gel
mektedir. 

İstifa eden Oç Yugoslav nazırının 
yerine dl~erlerl ta.ytn edllmemşltlr. 
Mihvere iltihak aleyhindeki cereyan 
kuvvetleniyor. 

Yugoslav erkfmı harbiyesinin \ttlhaz 
edeceği hattı hareket, bugünkll vazi
yet fizerlnde kat! tesir yapacak blr 
lmll olacaktır. Belgradda ve dl~er şe
hirlerde nümayişler olmuştur. 

Belgmd talebesi prens Pol'a bir 

Beri ine 
hava hücumu 
Şehrin merkezine yangia 

ve infilak bombalan 
abldı 

Berlln 24 CA.A.) - Alman tt\dyoea: 
tng111z tayyareleri, ş1maU AlmanY&Ja 
blr akın yapmışlardır. Diğer tayyare.. 
ler, Alman payı.tahtına varma~ ı.. 
şebbils etmişlerdir. Za.yıt ha.va teeek;
küllert çok yüksekten uçata.k §ehrln 
merkezine yangın ve lntllllk bonıbaıa,.. 
n atmıglnrdır. Yangınlar çıkmış, fa.icat 
siiratıe söndürillmtlşttir. sıvıı halt 
arasında ölfi ve yaralı vardır, 

/ta/yanların 

mevzii hücumu 

Kendilerine ağır zayiat 
verdirilerek püskürtüldil 

telgraf çekerek Yugoslavyanm şerefi- Atina 24 (A.A.) - CB.B.C) Resml 
n1 korumak hnkkındakl kara.rlannı Yunan tebliği: Cephede topçu fao.Ii:ve
blldlrmlşlerldr. ti olmuş Aoos nehri mıntnkasınd& 

Politika gazetesi. Yugoslavyanm bU- blr İtalyan taarruzu düşmana ağır 
tün komşulanle dostane müna.sebat zaylat verdirilerek püskürtülmüştür. 
idame etmek hususundaki nzmlnl bil- Atlna 24 CA.A.) _ CBB.C.) Resmi 
diriyor. Yunan hatibi, son günlerde pek n~ 
Londrnnın kanaatine göre Almanya. zayiat veren italyanlann şimdi nisbe

nın Yugoslavyada sar!ettlC'l nevmlda- ten sakin bir devre geçlrmelerlnhı 
ne gayretler, vaziyetinin Y.a.yıfiığına. normal olduğunu söylemiştir. 
dell\let ediyor. Yugoslav mllletinin Yunan topçusu, İtnlynn b:ıtarynlan
mlhver aleyhlndeld düşman hisleri nı susturmuştur. İtalyanlar, şimdi Te
tabli telAkkl edllmektedlr. pedelen önünde siper knzmal:.la meş-

Bulgaristanda 

iaşe tedbirleri 
Tereyağ ve vejetalin 
vesika ile dağıblacak 

gul bulunuyorlar. 

Hava zırhlısı 

18 ton bomba taşıyacak 
tayyarenin tecrübesi 

yapıldı 

Moskova 24 (AA.> - CB.B.C.) Rad- Londra 24 (A.A.) _ Dünyanın eo 
yoya göre Bulgartstıı.ndn tereyağ, veJc- büyük bombardıman tayyaresinin tec
talin veslknya tAb1 olacaktır. , riibelerinln Amerlknda yapıldı~nı 

Ekmekler, pişirildikten 24 saat son- bildiren haberler Londrada büyük bir 
ra satışa çıkarılacaktır. sevinçte karşılanmıştır. Burada. tec-

Siva vahasında bombar-Hartum 23 CA.A.> - Keren cephe-
sinde harbeden hUr Fransız kuvvetle- dımandan sular fıtkırdı 
rJ, şehrin altı kilometre şimali şark!- Kahir 

24 
(A A ) Lib d 

rübeler bittikten sonra bu tayyarenın 
İngUtereye g5nderlleceğl ve Almn..'lya
ya yapılan hava akınlannda kullana
cağı tahmin edilmektedir. Bu tayyare
yi aynı tipte dJğcr tnyynrclerln t.nklb 
edeceği zannolunmaktadır. Hava zırh
lısı denilen bu yent tayyare .ao. ton
luk Boering tnyyaresldir. M~hur uçan 
kııleleri ımal etmiş olan fnbrlknlnr ta
rafından yapılan bu tayyare «181 ton 
bomba. taşıyabilecek ve atınntlği geçe. 
rek bombalarım attıktan sonrn yeni
den benzin almaıtn muhtaç olmadım 
Amerlkayn dönebilecektir. Tayyartnlıı 

sinde bulunan tepelere ka"1 yaptık- e · · - ya a 
lan taarruzu muvaffakıyetle Uerlet- cereyan eden muharebeler esnasın
mektedlrler. Fransızlar hücumlannı da İtalyan bombardımanlan ne
Ker~nden CUp CUp'e giden yolun ticesinde Siva vahasında yeni sular 
~arkına tevcih etmıglerdJr. KerendekJ fışkırmışbr. Bu sular içmek ve tar
Italyan mevzileri da1nı1 surette tay- lalan ıulamak için munzam birer 
ya.re ve topçu kuvvetleri tarafmdnn . . 
b6mba.rdıman edllmektedlr. kaynak t~kıl edccektır. 

Münakalat 
Vekili 

Trakyadan geldi, bir kaç 
güne kadar Ankaraya 

gidecek 

İki gün evvel Trakya.ya. gttmtş olan 
MünakalAt Veklll B. Cevdet Kerlm 
İncedayı, İstanbula. avdet etmlştlr. B. 
Cevdet Kerim İncedayı, dün kendlslle 
görüşen bir muharrirlmlze, Trakya 
seyahati hakkında: 

«- Trakya iskele 1§leıinl tedklk 
ettim, alAkadarlara lüzumlu direktif
ler verdlm, Daha. aonra. Tralcyadaki 
demlryollannm daima. istenen verim
le çalışabilmesi tçln icap edenlere IA
zım gelen emırıert verdlın.• demlıtır. 

Müna.kalAt Veklll; İstanbulda tkl tıç 
gün daha kalıp tedkll:lerln1 bltlrece
ğlnl, sonra Ankaraya avdet edecetınl 
söyleml§f;lr. 

mürettebatı on kişidir. Tayyarede bü
tün tecavüz ve müdafna sllllhlan vnrFransanın Paris sefiri dır. Tayyarenin ehemmiyetli kısımlan 

V:-L 24 (A A ) F hücumlara mukavemet edebilece-t 
k A ~Y. . 1· · - . ransız hü- kuvvetli zırh tabakaları ile kaplan-
umetının Jşga alhndaki yerlerde mıştır Sür'ati pek fazla olmayıp sa

umumt delegesi B. Brinon mare§al atte 200 mlll bulmaktadır. Fakat kuv
Petain ile uzun uzadıya görü§tük-j veu sürat azlığını kolayca teUıfl ede-
ten sonra dün Parise dönmüttür. cektlr. .... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Neler icat edilmeli? .. (5) 

Fikir birliğini bozmıyalım 
Vatandaş! Bil ki düşman evveli\ bir mem

lekette fikirleri perişan ediyor; sonra to
pile, tüfeğile görünüyor ••• 

Birleşik ve soğukkanlı olan Türk caml· 
ası içinde bir tek istisna bile bulunmazsa, 
bu vatanın görünür görünme-.ı: düşmanlan 
ilk teşebbüslerinde mağlQbiyete uğramış 
olacaklardır. 

~ ·-
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Dün Geceki ve Bu Sabahki aber er 

Harp tebliğleri 

İngiliz Orta Şark 
hava tebliği 

Kahire 2 3 ( A.A.) - Orta Şark
taki Jngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargahının tebliği: 

Şark Afrikosında, ordunun ha
reketlerine yardım .için şiddetli hava 

Mihver 
devletleri 

ve muarızları 
Moskovada çıkan Pravda l~~.:i~~~ 
gazetesinin bir makalesi 

faaliyeti devam etmektedir. Moskova 23 (A.A.) - Pravda 
Keren mıntakasında düşman mev- gazetesi cMotör harbi> ba~lığı al

zilcri mütcaddid defo lngiliz hava bnda yazdığı bir makalede Mihver 
ku~tvetlerine mensup bomba ve av devletlerinin muarızlanna nisbetle 
tayyarelerinin hücumlarına uğramış- nll!ıl bir vaziyette bulunduklarını 
tır. tahlli ediyor. Bu gazete İngiltere ile 

Balkan vazi
yeti hakkında 

mütalealar 
Mancheater Guardian 
cBüyük karar zamani 
yakla~ıyor » diyor 

Asmarada demiryolu istasyonuna Amerikanın maden ve petrol atok
dün şiddetli bir taarruz. yapılmıştır. lanna dair rakamlar zikrederek bu 
Taarruz esnasında, avcılarımız Fiat Lakımdac Mihverin gayri müsait 
CR 42 tipinde bir kaç İtalyan tay- vaziyette bulunduğunu yazıyor ve 
yaresine hücum ederek iki tanesini diyor ki: 
alevler içinde düı;ıürmüıılerdir. Ayni cBuna mukabil Almanyanın İn· 
tayyare filosu bir gün evvel de ayni giltereye nisbetle rüchanls olan tara· 
mıntakada <:R. 42 tipinde diğer üç fı, harpten evvel hazırladığı ham 
tayy:ıre tahrip etmiştir. madde ıtoklarının ltirnilen eli altcı-

Londra 2 3 (A.A.) - Mancheater 
Guardian gazetesinin diplomatik 
muharriri bildiriyor: Yakın Şarkta 
büyük kararlar zamanı yaklaşmak
tadır. Büyük Britanya, Türkiye ve 
Yunanistan Balkanlar istiklalini mu
hafazadan ibaret olan gayelerini 
şiddetle takib etmekte, Almanya 
ise bu ist.iklaü ortadan kaldırmağa 

Amerika fabıikalarınd:ı ingilteıe iı;in seri halinda yapılmakta olan t:ı.yyarel~r çalı~maktadır. Bugün ;Yugoslavya 

Condar mmtakasında lngiliz da bulunmaaıdır. Bu stoklara iHal 
bombardıman tayyareleri tarafından ettiği memleltetlerdeki stoklar da 
kışlalara ve antrepolara yapılan bir inzimam etmiştir. 
hücum netic~inde binalar arasında Binaenaley ıimdiki deniz harbi 
yangınlar çıkmıştır. :ıibai zaferde en mühim un.surlardan 

Berlin, anlasmanın 
imzasını bekliyor 

Yugoslavyanin üçlü 
pakta iltihaki kati 

addediliyor 

B. Matsuoka 
Moskovada 

Seyahatten makıadinin 
Hitler ve Musıolini ile 
tanıtmak olduğunu 

söyledi 

hültU.meti, parlimentosu •e milleti 
kendi iatildillerini, Romanya ve 
Bulgaristanın yaptığı gibi, feda et· 
mek. veya etmemek ve Almanlann, 
Yugoslavya için bir müttefik olan, 
Yunamistaru vurmalı: husuawıdaki 
kararlarını kolaylaştırmak biyanetini 
yapmak veya yapmamak hususunda 
karar vermek mevkiinde bulunmak
tadır. Yugoslav milletinin ıerefine 
muhalif bir harekette bulunacağı 
tahmin edilmemektedir. 

Fakat Almanlar tarafından yapı-

Cibuti - Ad~ Ababa demiyorlu biridir. Maamafih muharebeyi kaza
üzerinde işleyen trenlt.r cenubi Af- nacak olan ~as unsur adamdır. Ni
riko hava kuvvetlerine mensup bom- hat zafer en çok ve en iyi mütehas
bardıman tayyarelerinin hücumlan- •~lan oalna aittir. Bir tayyarenin 
na uğramıştır. Bir kaç bombanın imali 14 ila 16 İ)7çİnin bir ıene çalış· 
is;.bet ettiği bir tren tamamile yan· mau:u icap ettirir. Almanya uzun 
mıştır. zamanlardanberi endüstrisini tayya-

Berlin 23 (A.A.) - Bir husust mu- B •• B ı· h k lan tazyik 0 kadal· ağırdır Jci bunun 
ha.bir bUdlrlyor: Alman - Yugoslav ugun er ıne are ef altından kurtulmak için Yugoslavla-

Marda geçidi mıntakasında düş- re ve t:ınk imalatına hazırlamıştır ve 
man mevzilerine de ayni suretle hü- adam unsurunun ehemmiyetini ta-

mUzakerelerl nihayete ermektedir. edecek rın bazı müuadatta buloomalan ve 
Macar Hariciye Nazın lle Münlh'te -- geni~ bir ikti!adi itilana bir ademi 

cum edilmiştir. mamlie müdriktir.> 
yapılan görüşmeler, son ihtilafların k 23 <AA ) J H ı ı tecavüz paktına yanacmaları ihtimal 
hallini mümkün Jalacaktır. Belgrndm l\los on · · · - apon ar c - ~ 

Cnrbi Yunanistandaki bir karakola 
düşman tarafından yapılan hücum es 
nasında avcılarımız bir düşman tay
yaresini tahrip etmi,,ler ve diğer bir 
kaç tayyareyi de ağır hasara uğrat
mışlardır. lnı;iliz hava kuvvetleri in
sanca zayiat vermemişlerdir. 

Amerikada donan 
Fransız sermayesi 

Vlchy 23 (A.A.) - TaM: Sal~hlyetll 
Fransız diplomatik mahflllerlnde 
Birleşik Amerikada donan Fransız 
semıayesı yet6nu 220 milyon dolar 
olarak tahmin edilmektedir. 

kati kabulü, bugün 1ç!n beklenıımek- ye Nazırı B. Matsuoka bugün sa.at dahilinde görülmekt'!dir. Her halde 
tedlr. Üçlü paktın imzası, B. Matsuo- 15,30 da. malyetlle birlikte Moskovaya Vreme gazetesinin Yugoslavya ta
ka.'nın Berllne gelmesini müteakip varmıştır. rafından hastane trenlerinin geçme· 
olacaktır. Yarın akşam Berllne gitmek üzere sine müsaade edildiğine dair verdi-

"O"ç Yugoslav nazırının l.stlfası, Rer- yoluna devam edecek olan B. Matsuo- gvi haber bu dakikaya kadar teeyyüd 
lln - sı ü l"" t ka Sovyet hük6metlnin misafirlere 

e gore, Yugo avyanın ç u pak a tahsis· ettl"l binada oturacaktır. etmemiştir. -
iltihakı kararını teyid etmektedir. Bu ., 
üç nazır, Berllnde Alınan aıeyhtım B. Matsuokanm beyanatı Times'in makalesi 

Büyük b!r bombardıman tayyare 
teşekkülü Malta adasına hücum et
mişse de av tayyarelerimiz tarafın· 
dan püskürtülm~tür. Avcılanmız 
düşman tayyarelerin~ taarruz etmiş
lerdir. Avcılarımızm birini dü,,üren 
Messerschmitt 1 1 O tipinde bir dü~
man tayyaresi diğer bir tayyaremiz 
tarafından tahrip edilmiştir. 

olarak teldkkl olunmaktadır. Mosko.a 23 <A.A.) - D. N. B.: Ja- Londra 23 (A.A.) - Timesin 
Bugün için beklenen hnı.a, bir .kaç pon l{ariciye Nazın B. Matsuoka Mos- diplomatik muhabiri yauyor: 

gün sonraya talik edllml.ş gibi gözük- kovaya geldik.ten biraz sonra Japon lnoiliz tayyare adedi 
bir rekor teşkil ediyor 

mektedir. Fakat üçlü pakta iltihak büyük elçlllllnde Alman basınının Belgraddald siyasi mücadele Tür
ka.U glbl teliıkJd oltnablllr. Yalnı7. j Moskova müm~sslllerlnl kabul etmiş- kiye tarafından büyük bir alaka Üe 
pak+..ın mukaddimesinin imza edile- tir. takib edilmektedir. Türk ıiyasi mah-
cek metne dahil olması pek az muh- B. Matsuoka bu seyahate ümldleı filleri, Almanyanın kendisine derhal 
temel gözükmektedir. dolu olarak çıktıCını söylemiş, B. Hit- aevkulceni menfaatler temin etmi

Lord Beaverbrock imalat 
hakkında mufassal 
beyanatta bulundu 

ltalyada dahili vaziyet 
Nnyork 23 ı A.A.) - Hlndnstanın 

İngiltere fevkallde konilsert sır Firuz 
Han CUpper transatllntlk tayyyare
siyle buraya gelmlştlr. Bu tayyare 
lle gelen diğer bir yolcu da Aınerlk:ı
nın Roma deniz ataşesi yiizb~ı Kin
kald'dlr. B. Kinkaid'ln ifadesine gö
re İtalyanın işleri, son lkJ aydanberl 
pek fena gitmektedir. Bilhassa. mü
hlmınat ve yiyecek t«lnrlkl şimdi da
ha ziyade güçle§ml§tlr. 

ler, fon Ribbentrop Te diğer Alman yen bir itilaf ile iktifa edebilmesine 
rtcallle tanışacarPnd.an dolayı duydu- -gayri kabil naza.rilo bakmaktadır. 
ğu sevlncl bildirmiş ve demiştir ki: B b I y ı b 

Alman tebliği •Bu devlet adamlarile yalnız tanış- u ıe ep e u!os avyaru~ u tar~-
mağı değil fakat aynı zamanda on- da vukubulan agır taleplen reddedıp 
Jarlıı. daha sıkı temasa geleceğimi ebniyeceği ve binnetice muavenet 
ümld edl7orum. Bilhassa. üçlü pakt talep etmek üzere Müttefiklere dö· 
ile birbirimize bağlanalıdanberi Hlt- nüp doomiyeceği cay: sua~ görülmek
ler ve arkadaşlarile iyice tamşmağı tedir. Her halde Türkiye eskiden 
kendime bir vazife tel~kkl ediyorum. olduğu gibi bugün de Yunaniatana 

Bcrlin 23 <A.A.) - Alman ordulan 
Başkumandıınlığının tebliği: Hafif 
bomba tayyareleri dün Colchest~r ve Londr:k 2'l <A.A.) - Radyoda söy
Pctemead llmanlan tesisatına büyUk lediği bir nutukta tayyare imaHl.tı na
bir muvaftı:ıkıyeUe taarruz etnı~ler- zın Jord Beaverbrock, şöyle demiştir: 
dlr. - Geçen c;arşamba, derhal harekata 

Salnt Geoın·e knnalında SOOO tonl- baf]amağa hazır bir halde bulunan 
Uitoluk bir vnpur tam ortasına bir İngiliz tayyarelerinin bir rekor teşkil 
bomba isabet ettikten sonra batmıştır. ettiğini söylemiştim. Filhakika gerek 
OXforlness'in şarkında blr vnpur bom- bombardıman gerek avcı t.ayyarelerl
balarla ağır hasara uğramıştır. lngll- mlz tayyareclllk tarlhlmlzde şlmdlye 
t~nJn cenu;> s:ıhlll ynkmlannda kadar görüimemlş bir miktara baliğ 
mnyn gemilerine muvaffakıyetle ta- olmuşlardır. Şubat ayında yapılan 
arruz edilmiştir. ıbombardıman ve av tayyarelerlm.lz 

aBu pakt, Japon harici siyaseti içln, k 1 -L 1 taarruz halinde 
Japonyanın .\Ülldiye tadar iştirak et- arşı yapı ac~ 0 an . 
tlğl enternasyonal vesikalann en mü- Yugoılavya ile müıterek. bır hare
hlmmlnl teşkil eder. Bazı kimseler, ketten içtinap etmiyecektır. 
Almanyaya ve İtalyaya şimdi glder-

H ava akınları 
ken hususi niyetlerim olduğunu iddia 
ediyorlar. Halbuki yeglne arzum bu 
lld memleketin şeflerlle buluşmnk ve 

22 mart günü öğleden sonra bir sa- yeni bir 1mal!t rekoru teşkil etmı,,tır. 
vaş teşekkülü avcıların hlmayeslnde Şubat ayı zarfındaki tayyare motörü 
olarak Maltada Valetta limanına Donı- imalatımız da, bir rekor teşt.ll etme
balarla hücıım etmiştir. Vapurlara ve mekle beraber büyük bir yek6na. baliğ 
hava dafl bataryalanna tam isabetler olmuştur. 

İngilizler Lorient deniz
altı üssüne taarruz ettiler 

müşahede olunmuştur. Bu hücum es- Lord Beaverbrock hava nezareUnln Londra 23 fA.A.) _ Hava nezareti 
nasında vuku bulan hava muharebe·· taharrlyat dairesi tarafından son do- lstlh 
terinde Alrn~n avcıları Hurrlcane ti- tuz ayda yapılan işlerin o devreden barat servlslnin blldlrdltine gö
plnde yedi Inclllz av tayyaresini dil- evvel yapılmış olan işlerin heyeti re, cumartesi gecesi Fransa.da işgal 
§iirmüşler, kendileri hiç zaylatn uğ- umumlyeslnden fazla olduğunu söyle- altındaki Lorlent denizaltı üssüne ya
ramamışlardır. Valetta limanına ak- mJ.ştlr. Alt.ı yeni tıp tayyare servise l>ılan İngiliz han akını esna.mıda bir 
ıamleyln de tekrar taarruz edilm~ girmlştlr. Bu tipler şunlardır: Inglllz bombardıman tayyaresi, İngl
Te muvaftnk:ıyetıe bombalanmıştır. FUinar ve Beau, Wlrlvvind, sterllng, llz tayyarelerine hücum teşebbilsünde 

Şimali Afrllroda Alman ve İtalyan Haııtax ve Manchester. Bundan ma- ~~~nüş~~. Alınan av tayyaresini 
torpU tayyareleri, Agedabla clvannda da Hurrtcane ve Spltflre av tayyare-
düşman tayyarelerine taarruz ederek lerl ısıtın edllmlştlr. l.ondr~ 23 tA.A.) - İngiliz hava ve 
ateşe vermişler ve yine bomba ve mit- Lord Beaverbroock §1.Ulları illi.ve et- dahlll emniyet nezaretıerlnln bu s:ı
tıılyözlerle kıtaat tecemmülerine hii· mtştJr: bah neııredllen tebliğ: Dün, karnnlık 
cum eylemlşlerdlr. Barfz bir muvaf- _ Haleıı lkl yeni tip tayyare tekem- basmasmdaJL biraz evvel, bir düsm:ın 
fakıyet elde edllml§tlr. mül safhasından imal!t safhasın:ı tayyaresi, şark sahili clvannıı. bom-

Glrlclln cenubunda Alman savaş geçmlş bulunmaktadır. Geçen dotuz balar atmıştır. Bu bombalar, çok az 
tayyareleri kuvvetle himaye cdllm.lş ay zarfında beş tıp yeni motör imali- hasan muclb olmuştur. Ölü ve yaralı 
gemi kafilesine hlicwn etmişlerdir. ne başlanmıştır. yoktur. Blrnz sonra bu düşman tay
Tayyareler çok alçaktan taarruz ede- Lord Beaverbrock bilhassa t:Sa.b- yaresı, hava dafl bataryalan tararın
rek 6000 tonluk blr vapura tanı isa- re. motöründen bahsetmlştlr. Bu mo- dan tahrlp edllmJştlr. 
betler kaydetmişlerdir. Vapur yana- törden hava nazın Sinclalr de bahset- Bundan başka kayda şayan hiç b!r 
rak orada kalmıştır. Bu Jroflledcm dl- m~tı. B. Slnclalrln ifadesine göre bu §ey olmamıştır. 
ter iki vapur da hasara uğramıştır m.otör beygir kuvveu itibarııe büyük Alman kıflaları tahrib 
5000 tonluk bir ticaret vapuru da Kıb..:. bir lokomafJften daha kuvvetlidir. 
nsın cenubu garbtsinde ağır hasara ....................................... edildi 
uğrrunıştır. Bu vapura kaybolmuş na- f(irülmüştür. Londra 23 (AA.) - Hava ne· 
zarlle bakılmaktadır. Şarki Afrtkada düşman, Keren mın. zaretinin tebliği: Bu !abah Fransız 

Btr devriyemiz Norveç aahlllnde taltasında 21 mart gecesi tekrar ta- h ·ıı . .. · d ı h k 1 Brlstol - Blenhelm tipinde bJr İngllls a.rruza geçm.tşt1r. Düşman, zaylata •a 1 en uzerın . e yap~ ~n are et er 
bomba. tayyarc.s1 düşilrmüştilr. u~tıımat sureUie püskürtülmüştür. eanasında sa~ıl ıerv~ıne men!up 
Düşman dlin ne gündüz ne de gece Tayyarelerimiz bu mmtakada düş- tayYareler Quıberon lımanında top

Almanya üzerine akın yapmamıştır. manın çok Jyt müdafaa edilmekte lu bir halde bulunan Alman kıılala
Düşmanın dünkü hava zayiatı 8 olan mevzllerinl bombardıman etmiş-:- rına tahrib etmişler ve Brest civarın

tayyaredir. Bir Alman tayyaresi ka- Jerdlr. Hava muharebeleri esnasın· da bir düşman refakat gemilerine bir 
1Jptır. da tıç İngillz tayyaresi düşürülmüştür. tam isabet kaydetmişlerdir. 

/ı• [ bl • • Tayyarlerlm1zden lltlsl dönmemiştir. Ba hareketlere iştirak eden bütün ta yan fe ığı Oalla - Sidamo DJaveııo mıntaka- tayyarelerimiz .. 1 • d.. .. 1 • 
~ sma girmek teşebbüsünde bulunmuş . us erme onmuş er 

onlarla tanışmaktır.• 
B. Matsuoka bu seyahati, Alman ve 

İtalyan hük6metlerfnin daveti üzeri
ne yaptığımı, bunun tendi arzuıanna. 
da uydugunu, bu ve.5lle lle Almanya 
ve İtalya hakkında şahsen intibalar 
toplıyacağını ve bu lkl devletin z:ıfe
re giderken nasıl if gördüklerine ba
kacağını söylemiştir. 

l\loskova 23 CA.A.l - Japon mah
fillerinde beyan olunduıtuna göre, Ja., 
pon HarlcJye Nazın B. Matsuolta Ber
llnden dönüşte de Moskovadan g~e
cek ve bu dönüşte Moskovada tevak
kuf edecektir. B. Matsuokanın 18 n!
sanda Mostovaya dönmesi muhtemel
dir. O ıama.n Sovyet hüktimet merke
zinde ne kadar kalacağı henüz tesblt 
cdllmemlştlr. 

Bulgaristanda 
Harbiye Nazırı radyoda 

bir nutuk söyledi 

Sofya 23 (A.A.) - D. N. B. aJ3ll.'lı 
bildiriyor: Radyoda cOrdu saati• nln 
açılması münasebetiyle bir nutuk 
1rad eden Bulgar Harbiye Nazın ge
neral Da.skalof, Bulgar mllletlnln sul
bü sevd1ğ1ni, fakat cografl vazlyetı 
dolayısiyle dalma mücadeleye hazır 
blı- halde bulunmak mecburiyetinde 
oldQğunu ve bu sebeple Bulgarların 
sert insanlar olduklannı söylemiş ve 
söı.Jerlnl f(iyle bitirmiştir: 

Bundan dolayıdır ki Bulgarlar tyt 
bir asker olmuştur ve Bulgar milleti 
arasında askerll~e karşı hususi bll 
1stldad ve büyük bir şevk vardır. 

Yunanistana hava 
Roma 23 (A.A.) - İtalyan ordulan olan bir dilşmnn kolu püskürtülmüş- dır. 

umumi kararglhınm 289 numaralı tür. Düşman tayyareleri, Duedaoua 
teblltt: Yunan cephemnde topçu faa.- Keren, Asmara ve Eritre'nln diğer 
llyetı görüımUştür. Hava filolanmız, nottalanna taarruzda bulunmuşlsr· 
Kortu llmanı lle buradaki hava ~- dır. • ' 

taarruzları Faşist ideolojisi mektebi 
Atin:1 23 (A.A.) - Yunan umumi müdürü harpte öldü 

ne taarruz etmı.2lerdir. Blr vapur Asmarada lkl kişi ölmüş, dokuz ki~ 
batmış, diğer bir vapurla hava üssü- §1 yaralanmı.ştır. Düşmanın blr tay ... 
nün tertibatı hasara uğramıştır. Av- yaresl d~iitülmüştür. Diğer bir !11-
eı tayyarelerimiz, Pannlthya'da Yu- gtllz tayyaresi de Olredaoua'da. avcı 
nan tayyare meydanına detaatı:ı. pek tayyarelerimiz tarafından düşürül
alçaktan hücum etınJşler ve yerde müştür. 
bulunan üç tayyarede yangın çıkar- Zikri geçen harekf\t esnasında düş
m.ışlıır ve birçok tayyareleri hasaıa man, nvcılanmız tarafından düıiilrü
llğratmıılardır. Düşman avcı tayyare- len on bir ve Alman filolan tarnfın
lerine ka111 yapılan bir hücum esna- dan düşürülen yedi ki ceman on ıe
aında Gloster tlplnde Hd t.-ıyyarc dü- ldz tayyare taybetmlf'lr. 

emniyet nezaretinin tebliği: Düşman Roma 2S (AA.) - D. N. B. blldlrt-
hava kuvvetleri, dün, Kipartsya ,eh- yor: Mlllnodnkl cFaşlst ideolojisiD 
rinl bombardıman etm~tir. Hasar mektebi müdürü, Pavle ünlversltes~ 
ehemmiyet.sizdir, insanca zayiat yok- profesörlerinden B. Nicola Glanl Ar
tu.-. navutluk cephesinde Alp avcı tıtaln-

Kortu da. bombardıman fdilmlştır. nna men.sup bir teşlf mfıfrezeslnfn 
SlvU hallt arasında ölU ve yaralı var- b~ında düşmanla çarpl41lrken ölm~
dır. Hasar pek azdır. tür. Profesör G!ani daha önce İtalyan 

Eplrde ve GirJtte, Knndlyede tır hududunun gnrblnde ve §iman Afrl
mıntakalnı,na bombalar atmı§tır. Hi~ .tida cereyan eden muharebelere de 
bir hasar ve zayiat yokLur. i§t.lrak etml§tlr. 

lngiltereye yardım 
Dört motörlü Amerika 

tayyarelerinin ilk kafile
si lngiltereye geldi 

NeY)·oık 23 (A.A.) - Ta.ss: Asso
clated Press'ln verdiği blr habere gö
re, Consoııtated Alrcraft Company fir
ması altında. inşa edilen 25 tonluk Te 

beheri dörder motörlft 12 bombardı
man tayyaresl İnglltereye eevkedll
mek üzere !5 şubatta Amerikanın 
şark aahlllerinde bir yere gelmlştlr. 
İnglllz hükfuneUni tem.sil eden bir 
zatın beyanatına nazaran teşrlnisant
den beri bu tayyarelerden İngiltere
ye ve Uzak Şarka 20 tane gönderil
miştir. 

Londra 23 (A.A.) - Öğrenlldlğfne 
göre dört motörlü askeri tayyarelerin 
ilk t.afilesl Atıantlğl geçerek .ı\merl
kadan İnglltereye gelmlştır. 

Va,incton 23 (A.A.) - Ayan mecll
sln.ln maliye encümeni, demokrasile
re yardım için talep edilen 7 mllyar 
dolarlık krediyi müttefikan tasvip 
etml~tır. Ancak, daha evvel, bu mlk
dan yanya 1ndlrmeğ1 istihdaf eden 
bir t~:tllfl reddeyleml~lr. 

Berlindeki tahribat nasd 
gizleniyor 

Londr:ı 23 'A.A.) - Almanya.dan 
son zamanlarda çıtmış olan bir mil
§ahidln verdiği malfimata göre Al
manlar İnglliz hava kuvvetlerinin 
yaptığı tahribatı kapamak için şu 
suretle hareket etmektedir: Berllnde 
oturan bir kadın demiştir ki: 

.Berllnin en meşhur caddelerinden 
olan Tauenz.len Strasse'dek.i lk.:ım.et
gahlara İnglllz tayyareleri tarafından 
ehemmiyetli zararlar vertlmlştlr. Fa
kat bu tayyareler şehirden uznkla.şır 
uzaklaşmaz amele ekipleri hemen 
oraya sevkedilmektc ve sokaktan tah
liye ederek bombaların husule getir
dlli çukurlar kapatılmaktadır. Bu ça
lışma tamı neticesi olarak aradan 70 
datita geçtikten sonra rahneler göz
le görüieınlyecek bir hale gelmekte
dir. Almanlar bu tamir lıslnde hakt
taıaı birer tlatad kesllıniflerd.ir.• 

.&Li ile VELi 
--------------------------
Şaşılacak bir rakam ---
Ali - Eskideın hayret ediyor

duk, Veli ... cParis - Soir gaze
tesi Türkiyede 5000 tane sata
biliyor, ne iştirb diyorduk. Şim
di, daha ziyade §aşılacak bir me
sele kar§ısındayız. 

Veli - Neymiş) 
- Hükfunet merkezimizde 

cAnkarh ismile bir fransızca 
gazete çıkmaktadır. Normal sa
tışının ne olduğunu tahmin eder
sin) 

- Eh, edebilirim ... Istanbul
daki emsali 400 le 3000 arasında 
olduğuna göre kıyas etmeli f 

- Eve~ bu da o hudud da
hilinde olacak. Evvelce ayni ga
zeteden Fransaya 300 tane ka
dar yollanırmı~. Hem de bütün 
Fraınsayal Şimdi ise, o memleke
tin Almanlarca ~gal edilmemiş 
kısmında 38000 nüsha cAnka
ra> ıürülüyormu~ 

- Rakamda yanlışlık olma
ıın} Bir daha tekrarla, bakayım. 

- 380001 
- Azizim bu. yalnız Fransız-

ların, kendi matbuatlanrun hari· 
cindeki fikir ve havadisleri öğ
renme}t meraklarile değil, ayni 
zamanda şununla izah edilir: 
Ankarn'nıaı !!Özünün nafiz olu
~uylal 

Aliveli 

Kayıcisız ve 
şartsız istiklal 
Üniversite rektörünün 

Edirnede bir konferansı 

Edlrne 23 (Akşam) - Dündenberl 
şehrimizin misafiri bulunan İstanbul 
üniversitesi rektörü B. Cemil Bilsel 
Halkevlml.zln bugünkü toplantısında 
binlerce Edirnelinin huzurile ,Tnnzl
matın başaramadığı dava~ mevzulu 
konferansı verdi. 

Rektör: hitabesinde, Tan:ılnıntın 
Jlml blr tarifini yııpllUf. o devrin belli 
ba§lı hatalarından bahsetmiş ve 
Garpten meded umma zihniyetinin 
Ata.türkün açtığı büyük mücadele ile 
sona erdiğini ve) kayıdsız şartsız is
tikllıl !ışık ve müdafll olan ve bun
da asla fedakarlık ynpmıyan türkün 
yüksek vn.sfını anlattıktan sonra kon
feransına §Öyle nihayet. vermşlth". 

- cBu şuurlu azmin ilk remzi bura
d:uı uzak olmıyan hududlanmızd:ı 
nöbet bekllyen Türk askeridir. Onun 
artasında bu aziz yurda istikbal için 
emniyet veren Türk ordusu, onun ar
kasında fedakar Türk anası ve Türk 
babası ve onların yetıştJrdiklerl asll 
yürekli Türk gençlliğl ve nihayet bü
tün bunların hepsinin üstünde de dün 
olduğu gibi bugün de gururumuz ve 
1ftlhanmız olan Türk mllletlnln bü
Jiik evladı İsmet İnönü vardır .• 

Cebelüttan-kta 
İngilizler yeni toplar 

yerleıtiriyorlar 

l:lettire 23 (A.A.) - O.Fi: Cebel üt. 
tank.'ta büyük bir faaliyet görü!meJc
tedlr. ıo ticaret gemlslnden mürek• 
kep bir kafile üç torpidonun hlmnye
.!inde Atlas denizinden gelerek mez .. 
k6r limanda demirlemiştir. IJmanın 
müdafaası için büyük çapta yeni top .. 
lar yerleştlrllmektedlr. Kışlalar as• 
kerle dolu olduğundan yeni gelen 
kıtalar vnpurlarda yatıp kalkmakta
dırlar. 

Macaristandaki 
Almanlar 

Berliıı 23 (A.A.) - D. N. B.: M.ıc:ı· 
mtandakl Alman ırkı grupunun reisi 
B. Basch cuma günil Alnlan hususi 
polls teşkllrı.tının reisl B. Lelnricb 
Hinımler tarafından kabul edllerek 
uzun müddet kendlsile görüşmüştür. 

R asıl yazmalı? 
Hüseyin Cahit Yalçın'ın ma· 

\alesinde cbüyüh manasına 
gelen cazim> kelimesi ci> ile 
<azim> diye yazılıyor. Halbuki 
cazim> kelim~inden cgayreb 

anlaşılır. 
cHarbi bitirmiyeceği aıikar 

olan bir te~ehbüs uğrunda çok 
azim fedakarlıkları göze almak 
Almanya için bir zaaf teşkil et
mez mi)> 

diye yazmamalı; 
calmak> kelimesinden ~onra 

bir de virgül koyarak. c ..• çok 
azim fedakarlıkları ... > 

diye yazmalı! 

~---------------------- ... 
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Düğünlere dair •• 

Evvela ıu chürmet:t kelimesi hak· 
landa bir miifabede: Dedenı cıbor
meb teliffuz ederdi. (Yanm ~ 
evvelki ıöyle~ böyleydi.) Türkçeyı 
gayet iyi bilen amcam öğretm~ B. 
Retit Örücü cbörmeb der •.• (Bız~en 
evvelki neslin telaffuzu boyledır.) 
Ertuğrul Muhıinin de Şehir tiy~~~~ 
sanatkarlarına «hönneb dedirttiği· 
ne dikkat ettim. Fakat ,imdi İıtan· 
bulda ekseriyetle chünneb deniyor. 
Benim de. bu arada. dalgın dalgın 

Halk tipi 1 Şirketlhayriye haEstsannaefs·ı •er~=e~ ~~~ ;:rt 
k Un d Ura hattaki otomobilin pencere kenar• 

d lan çiçeklerle ıwlenın4ti. Ve be 

Kadınlar için de yap
tırılması düşü!1ülüyor 

Teessüsünden bugüne kadar taşı ığı arabanın içinde beyazlı bir kadm 

ıd . . . d Bir bina temini için elli ~Yaleti göilerimin önünden kayan 
yolcu mikdarı ve e e ettığı varı at bin lira toplanacak bD' yı)daz süratile aüzü1üp uzaklq-

!1- Bu gelin alayı bana çocuklu
gumda Kittiiinı düğün)eri habrlatb. Şirketi Hayriye vapurlarının yekünunda her sene bir mikdar 

Birleş!k esnaf hastaneslnln tevsilne O vak.itler çocuklan ilci • · 

konuıurken ağzımdan bu incelmİf 
,eki çıkıyor. Onun için Öyle yaz· 
dım. 

Fiat milrakabe komJsyonu bugiln 1940 senesinde taşıdığı yolcu ade- artış olınU§, umumt harpte~ bir 
saa.t 16 da. mıntaka. ticaret müdür- dinin geçen seneki yekündan aşa- sene evvel 1913 senesinde 
lütünde vali muavinlerinden B. Ah- ğı olduğunu yazmıştık. 18,613,453 yolcu ta§ımış, 209,881 
m~ Kınığuı riyaseti altında toplana- Şirketi Hayriyenin 51 senelik lira bilet hasılatı elde edilmiştir. 
c H~k tipi kunduroların lma.line ör- mazisi vardır. Umum müdürlük, Harbi umuminin ilk senesi olan 
nek olaca.le dört çeşit erkek aY'l!?.!: Şirketi Hayriyenin teessüsünden 1914 de Şirket vapurlarının taşı-

çalışılmaktMır. 50 bin Ilralık teberrü tanıdıklarına . - a erın!' 
llstesi hnzırlanmış, teberriiatın t-0p- iüne göf" .. t'~·-ş·ben:ıe~ her do
lanmasına. başlanmıştır. Şimdiye ka- as d ~ ed~.-~. undi!<ı çocuklu 
dar 15 bin lira kaydedllmlştlr. 50 bin ar m a . ·~ • URUD.? gıtmem~Jere 
lira elde edildikten sonra esnaf için rasgelebilasmız. Halbuki ben doku:ı 
yeni bir hastane binası saf.u?. alına- Yatma geldiğim zaman hemen he
cak veya lnşa. edilecektir. Istanbul men 8-10 dü~ne gİbniştim. 

Kelimenin gittikçe hacminden 
kaybettiği böylelikle anlqılmakta
dır. 

Allah vere de evladlarunız «her· 
meh> der.ıese ••. 

Torunlarımız cbirmeb deme-
se!! ..• 

Ve eski za"tlanan o kolkoca me-
rasimli, teşrifatı. cıthonneb i büsbü· 
tün mahiyetini değiştirmese, tanın· 
maz bir bale gelmese... Ortadan 
kalkmasa... • 
Şimdiki dünyada haylı eksil~n «h~· 

mel» i ah ış· te o zaman ihüyarlıgı-
' . mızda mumla, şamdanla bır araylJ 

arayacağız ki... 
Ji.Jiolio 

- Fako.t efendim, ya siz? .•• Me
sela tahsa.n ıen, evvelki gÜn yazın-. . d . ., 
da gençlere az mı verıştar ın • ••• 
Onları timarhanelik bile yaphn .•• 
Hatta kendi gazetende, Şevket Ra
do• nun mukabelesile kar,Jaşbn ••• 
Ya~lıların da gençlere bir hürmeti 
olmak lazımdır ••• O ıizlerde hani? ••. 

'f.lf.1(. 

Anla,amamazlığı aradan kaldıra
yun ! 

Dostum Şevket Rado, benim hak
kımda ,öyle yazıyor: 

o kaç defa, en hassas anl:ınnda 
kimin olduğunu söylemeden kendt:lne 
okuduğum mısraları beğenmiş, guzel 
bulmuş, sonra bu mısraların !fcnç 
şairlerden birlııe aid olduğunu soyle
dlğlm zaman birdenbire toparlanıp: 
•- Pakat nzlzlm ... • diye itlrauı. baş
lamış; hiç olmazsa: .,şiir bund~n 
ibaret değtldir, kiiçük şeyler ... • deyıp 
beğendiğini unutturmaya çalışnu~tır. 
Gençleri beğenmemeyi riayet etmeye 
::lecbur oldu~ıı bir prensip adde<!1yor. 

Gari.o ,ey ... 
Sevket o mısralan bana okuduğu 

zaman acaba kudemadan birine ani 
aid annıp beğenm4im? Meşeli Na
ilii Kadim'e mi? Yokıa Şinasi'ye 
mi? Hatta Faruk Nafize, hatti Necib 
Fazıl'a mı? .•• Eskilerin bir mısraiyle 
yenilerinkini kanıtırmama imki.n 
rnı gÖrmüs? Bu, bir kumqçıya 
«Hint şalı ile krepsaten'i ayırd ede
medi I» demek kabilinden değil mi
dir? 

Her halde arkadaşımın - beni 
kü~ült düşünnemek için - k2lay 
an•~ılır nevinden bir taka yaptığı 
dikkatli olıuyuculıırın gözünden 
kaçmnmıstır. 

bısının ayakkD..bıCJlar cemiyet! ........ ... . w • • 

tından hazırlanarak flat müra'k:abe bugüne kadar ta§ıdı{;rı yolcu mik- dıgı yolcu adedi 15,986,730, bilet 
biiroouna verlldl~lnl yazmıştık. Ko- danru elde ettiği varidatı göste- hasılatı 168,676 liraya düşmüş.-
misyonun bugünkü toplantısında bu ' · ilcl ·· d t' · t·· 1917 · d 11 058 388 kunduralar tedklk edilecek, ma~- ren fstatıst er vucu a ge ırml§- ur. • senesın e , , 
m.elerl, ım:ı.llye m:ı.srafian ayn :ı.yn tir. Şirketin ilk teşekkül senesi yolcu ta.,"llUllasın.a mukabil 125 
gö'Zden geçlrUecektlr. halk ti 1 k olan 1890 senesinde taşınan yol- bin altı yüz yetmiş dört lira bilet Bugünkü toplantıda P a-
dın kunduralarının imaline aid bll' cu adedi 9 milyon 49 bin 533, hasılatı alınmıştır. 
karar da alınacaktır. Halk tlpi ka- bilet hasılatı 115 bin 469 liradır. Bu tarihten sonra bilet fiatlerl 
dın kunduraları da ayakkabıcılar ce- • . . 'kd .. k lfl ı h 
miyetine yaptırılacak, müteakiben bu Bu tarıhten 1900 senesıne ka- bır mı ar yu se ı m ş, ~ er sene 
ayakkabılar komisyon tarafından ted- dar R§ağı yukarı ayni hasılat taşınan yolcu ndedl R§agı .~kan 
kik edilecektir. elde edilmiş, aynı mikdarcla yolcu aynı rakamı muhafaza ettıgı hal-

taşımıştır. Fakat 1901 senesinde de bilet hasıtanının eskisine nis
Otomobil lastiği tevzii yolcu adedi azalımş, fakat 1902 betle arttığı görülmüştür. 1923 
otomobil lastiği tevziatı devam edl- senesinde ıo 345,583 e fırlamış, senesinde 10,742,052 yolcu taşırı

yor. Komisyon yakında tevziat işlııJ biletlerden 134,668 Ura· hasılat el- dığı halde 860,476 lira hasılat 
bitirecektir. şimdiye kadar ithal edl- · d 

10 len ve tevziatı yapılan lastıklerln ço- de edilmi ~ur. TR§ınan yolcu ade- elde edilmiştir. 1930 senesın e 
ğu kamyon ltistlğldlr. Taksi .o~o- di ile bilet ücreti hürriyetin ilanı- milyon 112,040 yolcu taşınmış, 
bili lAstlğl ted~rlklndekl muşkulat na kadar pek az farklı olmuş, bir milyon 193,766 lira bilet hası-
gene devam edıyor. Tevziat işı ile . . d 
meşgul olan komisyon acentelere mü- 1908 senesınde vapurlarla 12 latı alınmış, 1934 senesın e 
racaat etmiş, bundan ~!lra.kl sipariş- milyon 28,305 yolcu taşınmış, 9,098,620 yolcu ta§ınmasına rnu
lerlni otomobil lA.stlği uzerinden ya- 155 699 lira hasılat alınmıştır. Bu kabil biletlerden 1,921,125 lira 
pılmasını istemiştir. • 

tarihten sonra yolcu ve hasılat alırunıştır. 

Otobüsler 
Lamba maskeleme terli· 

batının kaldırılması 
isteniyor 

Yenimahalle Ue Taksim arasınd.1 
Işllyen otobüslerin snat 19 dan sonra 
sefer yapmadıklanndan şikayet edil
miş, geceleri Uı.ksl otomobillerinin 
uzak semtlere gitmekten lstln.kA.f et
tikleri ileri sürüımüştü. Şoförl~rin. 
ldmbalar mP.skell olduğundan uzağı 
göremediklerini, bu yüzden vukua ge
lecek kaznlardıı. mcsuliyct kabul ede
mlyeceklerlııi ileri sürmeleri üzerine 
Yenimahalle ile Taksim arasındaki 
gece seferlerine tekrar başlanmamış.
tır. 

Şoförler cemiyeti, vllAyete müra
caat etmiş, otomatik olan lAmba mas
kelerlnln kaldınlmnsını 1steml.ş ve 
lstenlldl~I zaman tekrar takılabl!ece
ğinl blldirmlştır. VilAyet makamı şo
förlerin bu talebini nlfıkadar makam
lara blldlnneğe karar verm.l.ştlr. 

Bıcakla oyun talimi 
yaparken yaralandı 

Ahmed ve Muzaffer isimlerinde lkl 
kardeş ellerinde bıçaklarla bir oyun 
havası' talimleri yaparken Ahmed!n 
elindeki bıçak bir aralık kazaen ba
cağına saplanmış ve chemmlyetu su
rette yaralanmasına sebap olmuştur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ruz?. diyenlerin ayni sahifede ıöyle 
bir ese!' vermeleridir: 

Taşovada 
Tütün satışları devam 

ediyor 
Erbaa (Akşam) - Taşovada tü

tün satışları devam etmektedir. Bu· 
rada şimdilik piyasaya iştirak eden 
alıcılar başta inhisarlar idaresi ol
mak üzere Şevli Önder, Hakim 
oğullarıdır. Öğrendiğime göre Mi
tat Nemli, Austro Türk, ve F ele· 
menk - Türk tütün şirketleri de pi
yasaya yakında iştirak edeceklerdir. 
Fiatler hararetli olmamakla beraber 
3 kuruşla 95 kuruş arasındadır. 

Burada dikkat edilecek bir nok
ta vardır: Müstahsilin anbara get.ir
diği denkler ayrı ayrı dereceleındi

rildikten sonra gÖrml!'Z kısmına 3 
ve 6 kuruş gibi fiat takdir edilmi~· 
tir. Bu hal müstahsil Üzerinde iyi ve 
tatminkar bir tesir yapmamnktadır. 
Bu kısım tütünlerjn, umumi kalite· 
nin 'b 5~ §İni teşkil ettiğine ve ken
dine mahsus randımanı bulundu~u· 
r.a ısörc değer bedelle alınıp satıl· 
ması hakkaniyete aha uygun olsa 
gerektir. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Ortaköy fıkaraperver cemiyetin
den : Radyolin müessesesi köyümü
zün ilk okullarındaki yoksul yavru
lıır için cemlyetlmlze iki koyun hedi
ye etmiştir. Cemlyetlmlz bu lüturkAr 
yardımdıın dolayı sayın Radyolin mü
essesesine arzı şükran eder. * Şoför İslnm'ın idaresinde bulu
nan taksi, dün, Şişhane yokuşunda 
Ohanes ismlnde birine ı:.arparak bir 
kolunun ve bacağınm kınlmasına se
bep olmuştur. Polis, Ohanesi hasta
neye kaldırmış, §Oför tevkif edil
miştir. * Maarif Vekiktlle temas etmek 
üzere birkaç gün evvel Ankaraya git
miş olan maarif müdilrü B. Tevfik 
Kut, bugün şehrimize avdet edecektir. 

B. Tev1'lk Kut, bilhassa yaklaşan 
lmtlhnnlara nld bazı tnllnuıt nlmıık 
üzere Vekfıletle temaslar yapmıştır. * Salih lsınlnde biri lle arkııdaşı 
Etem, evvelki gece bir hnyll içki iç
tikten sonra blr nrahk aralanndnkl 
eski bir mes~leyl tazellyerek kavgaya 
tutuşmuşlardır. 
Ağız münakaşası, lçklnln teslrlle 

kısa bir zamanda büyümüş, bir ara
lık Etem, üzerinde bulunan bıç:ığuu 
çekerek Sallhln üstüne ııtılmış ve gc-
11.şigüzel blr!caç darbe lle arkadaşını 
yaralamıştır. 

Salih, k:ı.nlar lçlnde bir tarafa yıkı
Iınc:ı, Etem kaçmnk istemişse de hi
dlsedcn haberdar olan pollsler yeti
şerek Etem! bıçağlyle birlikte yakala
mışlardı:. Salih, tedavi edilmek üze
re ha.st.nneye kııldınlmıştır. 

. ~aldı ki ben, gençlikten mnzi ya
d ıgarlarına saygı beklediğim kadar 
şahsan istikbalin mümessillerine hür
~et beslerim. Gen~ neslin topıma 
b1rden tariz eden nesild~Jarımı 
haksız bulurum. Ben ki Bohstil mo-
d d b. Namütenahi canı sıkılan ndam asını a ı ilk defa k~fedip ortaya .. 

Eğe·· banlar İşe yaramıyorsa (pek 
ala yaradığı için alınmaktadır.) Hem 
müstahsili ve hem de alıcıyı beyhu
de emek ve masraftan kurtarmak 
jçin ihraka terki daha muvafık ol
maz mı~ Maliyeti bir senelik emek
ten bı:.şka kilosu asgari ( 40) kuru· 
ş nal olan Taşvoa mahsulünün bu 
günün şartlarına tamamile uygun te
miz ve nef:s denklenmcsi fiatlerin 
de buna göre uygun olmasını İcap 
e:tirecek başlıca sebeplerdendir. 

Küçük sanatlar kanunu· 
na muhalif hareket 

edenler atari e 1 • Her gun 
b

• <. ~ ?n~n mensup.arına zo:-akı Parkta uyuyor. 
ır Ştrınlik ızafe etmeğe çabalamış· 

hın' 1 K .... aA c Ik' ·· d ;:;,,...., (Bu şiir bu kadardır.) • • · ~ , vve ı gun say ı.,,~·· .. Jikk. · · ( !) " 
uırnler arıu;ında gençler de vardı. Bu bcduyat te ısının mu: 
Zikre'ıned·~· ·ı d d be~ nevver tahsilli, aklı başında, zevki ' ıgım ycnı er en e gen· • ı·-· b • mil diki • • d T" k genç ıgıne enun -• erım çoktur. Bunlar meyamnda ycnn. e ur ·- · ' . • 
~·~t keı:di olduğunu Şevket gayet Ietimm gençlıgıne, mal edılmesıne 
•Yı bılir. (Ve Bobstil meselesinde day~amıyor~... ~e ya'?ayun ? .•• 
Şevket k d' d -'-"l • t.... Beni ıster affetsmler, ıster lmç; ka-• en ın en sonr-ı erın ·~- . 
kanlığı karşısında benden çok daha l naatim bu merkezdedır:. ·~· 
zecri, müfrit ve vunıcu davrandı. yoksa, muhter~'!1 ~urk genç~•- ı 
Onu kimse hundar dolayı gençlik 

1 

nin v~ onun hakikı ~~essilleı:mm 
alevhtar) .. ·ı "th etmedi. Her kartısmda (bu sefer, hunnet kelıme-

ıga ı e ı am ~d il ı·ffu ed k) halde arlı: d en son gençliğin sini bütün ag as e te a z ere 
k a aşım 1 d 1 • . .. 1 .. 1 derim. endi nC3li oldui(unu sanmıyordur!! de e ermun agzıy e •oy e • 
1 te bu yeni ~iirler de manevi bir Hormetin ınkAr eden nıemde 
hobaülliktir. ) honnet bulmasın! 

Benim şimdiki itirazım cNedim'den 1 (Va _ Niı) 
bugüne kadar en iyi tiiri biz yazıyo-c:::: 

Şimdi öğre..,diğime göre Niksarda 
da deranbar başlamış borsaya ge
len mahsuller inhisarlnr tarafından 
jyi fiatlerle mübayaa edilmektedir. 

1941 iZMiR 
Enternasyonal 

PUABl'na 
şimdiden hazırlanınız. Bir mil
yon müşteri. İzmir Enternas-

1 
yonal Fuannda mallarımızı 
görecek ve satın alacakbr. 

20 Aiwtoı - 20 EylUI 1941 

KfiçUk sanatlar kanunu; muayyen 
bir takmı işlerı yalnız tilrklere inhi
sar ettırmlştlr . 

Ecnebi tebaalı bazı şahısların ke
nar köşe yerlerde kanunun menet
miş olduğu işlerle meşgul o1duklan 
görüldüğünden bunların tnklp edile
rek mahkemeye verilmeleri alii.kndar
lara btidlrllmiştlr. Bunlar vKiiçük 
sanatlar kanunuD na aykın hareket-

1 lerlnden dolayı sulh ceza mahkemele
rine verilmektedirler. 

Vali ve Belediye Reisi 
İstanbula döndü 

Vail ve Belediye Relsl Dr. T.tltfi 
Kırdar teftiş için Çatalca ve Hndım
köye . gitmışt1. Vall ve Belediye Relsl 
dün Istanbula avdet et~ır. 

Bay Amca.ya, göre ••• 

belediyesi, hastane için arsalarından O ne zevkti... Düğün evine d' 
'!>irini tcberrü etmeğe kanır venn\ştlr. gelmez ilk 4 gelinden tel ist g ~ 
Istanbul birleşik esnaf cemiyetleri ohadu. Çocukluğumda örd~· 
lıastııneslne 1941 senesinde 38,012 dinler· d- •· d'·~.. g gum 
lira harcanacaktır. Binaya 2,640 lira g b~e:!un ur zaman - her 
kira verllccek, hastaların ia.şesine ?.e .. - ~~. gözlerimin 
S,500, doktorlara 9,720, hemşire ve on~e heyecandan yuzü balmumu 
memurlara 3,960, ilAçlara 2,000 Ura gibı sararmış, v~ İmanlara 0 kala
tahsls edilccekUr. . balık içinde,. ~U: dal.:ika sonra bayı

Hastaneye :n esnıı.! cemiyetı yar- lı .cakmış tesırını uyandıran, bir ta
dan etmektedir. 1941 senesinde bak- kun zayıf gene kızlar gelir 
kallar cemiyeti 4,000, kahveciler 1;250. İşte böyle bir gelin başı~dan bir 
sucular 556, terziler 285, betb~rler .. .. 1 k b" . 
1,078, hamamcılnr 272, kapıcılar 600, IU?1°' te oparıp .1z.e. verırdi. Bu 
madeni sanatkllrlar 210, musiki sa- telı almca derhal fesmızı çıkaracnk
natkô.rlan 130, ekmek yapıcılıın 1,200, smız. Gümiiş teli püskülünüzün he
otelcller 200, garsonlar 1,100, lokan- men yanı başına. feainizin ibiğine 
t~cı~~r 2,000, nıilsklrnt fımlllerl 470, sıkı sıkı bağlayacak. fiy ngo yapa
sutçulcr 900, sekercller 1,700, leb!ebl- c~smız. Eee ..• Gelinden geldiğiniz 
eller 38, nrab:ıcılar l,000, ayakknbıcı- nereden belli olacak? 
lar 500, bahçıvanlar 1,350, balıkçılar • 
1,000, çiçekçiler 77, s:ındalc.ılar 1/100, ~ çocukları, gelmden aldıklan 
dokumacılar 200, fınncılnr 1,150, ka- tellerı parmaklan ile kıvırarak ya 
saplar 1,100, mıırangozlar 293, şoför- başlarına, ya göğüslerine takarlar
ler 645, sıvacılıır 50, yorgancılar 50, dı. 
yüncüler 1;2'10 liralık yardımda bulu
nacaktır. Be~ediyenln yardımı da bu 
sene 5,000 liradan 7,500 liraya çıkarıl
nııştır. 

Kooperatifler 

Bazan düğün evinıo getirilen ço
cuklar o kadar çolr olurdu ki, bun
lann yüzünder. biçare gelinin ba-
4Ytdaki teller adeta güdük kalırdı. 

Lakin asıl mühim iş ckoltuk• de
nilen heyecanlı merasimde "idi. Dü
ğün evindeki çocuklar damadı, belki 
de gelinden daha büyük bir ıabır-

Her esnaf cemiyetinin bir aızlık ve heyecarJa beklerlerdi. Bu 
"f" b 1 sabırsızlığın ve heyecanın sebebi 

kooperatı ı u unacak gayet basitti: Gelinin başından ser-
pilecek parala.:·ı kapmak! .•• 

Marangozlar, kunduracılar, doku- Nihayet «Mc.şallah.. «Tuh tUh 
macılar ve saraçlnr kooperatınerl bir tuh •.. Kırk bir kere maıallah,,, cı:gö· 
müddetten beri faaliyettedir. Ma- renler mafallah desin ayol..» sözleri 
denl sanayide ~çalışanlar da nlfı.kadar aıuında koltuk merasimi başlaym
makan~ara rnu:acant etmiş, koopern- ca artık çocukların beye a d • 
tlf teşkıline müsaade talebinde bu- ald 

1 
al 

1 
d c n an ya 

lunmuşlardır. n arı a 0 ur u. 
Esnaf kooperatırıerl çalışmaların- Nihayet gelin, güvey merdivcn-

dan iyl neticeler elde edllml.ştlr. İtha- lerden çıkarlarken havada ~öyle bir 
lat eşyalannın azaldığı ve beynelmi- el bar~keti ve «•mgırrrrrrru diye 
lel vaziyet dolayısUe blr kısım giye- bir ses ••• Ah o tıngırh !.. O düğün 
cek ve yiyecek maddelerinin piyasa- evindeki bütün çocuklann kalblerini 
YIL _çıkarılmadığı bu zamanlarda koo- durdurtacak derecedeki tatlı musi
perntiflerln mesaUcr:lnden ty:l netice- ki' Para er T k hakk k k. 
ler alınacağı ruılnşılmıştır. Bakk:ı.ll:ıı •·•• s pı ır en mu a ı 
'1e şekerciler cemiyetleri aldkııdar erkek çocuklar damattan. kızlar da 
malmınlarn b::ı.şvumıağa ve birer geJindeıı daluı fazla heyecan duyar
kooperntif teşkil et.meğe knrar ver- lardı. Mümkün olduğu kadar fazla 
~!erdir. Birleşik esnaf cemlyetle.rl P&ra kapmP.nm bu İşte üslad çocuk
relslerlnln geçen hattaki toplantıla- lar için bir usulü adeta bir teknia· 
nnda verdiltleri karara göre her es- vardı Daha ırüv~y er · h -• 
nar teşekkülünün bir kooperatifi bu- kald · 

1 
• ~~~. nvaya 

lunacak alış verişler bu koopcratl!ler ırır ka dınnaz sız bulun kuvve-
vasıtnsıİe yapılacaktır. tinizle ve imkanı olduğu kadar ba-

Her esnaf teşekkülimün bir koope- caklannızı açacak ve bu suretle vere 
ratı!e sahip olmak üzere tcşebbli~- eiilip gayet geniş bir sahn ahı1in
ta geçmesi aUi.kadar makamlar tara- deki paraları toplayacaksmız. Yoksa 
fından memm:nlye~rşılanmıştır. eğer kalabalı!, arasında sıkışınanız 
İmtihanla yabancı okulla- yan5dınız Ritti. k k h • 

• onra para apmn uscunaa 
ra gırecek yabancı rııkipleriı:niz yalnı~. çocuklar değildi. 

tabiiyetindeki talebe Büyükler de: «Gelir parası uğu:rlu-
Yabancı tnbllyettc olup da husu- d~r. Be~eket paras ynpncağım11 

si tahsil görduklcrlnden bahsederek dıye senplen paraya pek fazla rağ· 
imtihanla yabancı okullara girecek bet gösterirlerdi. Bunun icin yerde 
olanlar için Mo.arlt Vekl\letlnden is- oarz. arnstmrken baz.an bir de ba
t~bul rnaarlf müdürlüğüne ~allmnt kardmız ki genç bir kadının ayaRınn 
gonderllmiştlr. Bu tnllmata gor.e ya- giydiği botun topuğu altında bir 
bancı okullarn girmek lstlyen bu gibi • lb Çil ku d d 
talebeler, girecekler! okullarda bu ~1 

••• 
1 rusun varısı ışnn ~, 

okullıı.nn tedris dlllcrlle okutulan yarrı botun altında.. O zaman n-
derslerden lmtHıan edilerek U\yık ol-ı ca: 
dukları sınıflara alınacaktır. - Hanım teyze.. Aynğını ka!dı-

Türkçeye vukufları g!rcblleceklerl rır mısın? 
sınıtların sev!yesinden aşa~ oldu~u Halbuki hanım teyze paraya 
takdirde bu glbllerln türkçe okutulan mahsus ke d' · kn • · h 
d l J 1 b k 11 - • n ısı pması ıçın as-

ers er ç n, u o u arda turkçc- , ~·-· k d f •. 
1 

• d ı· · 
yi başından muntazam olarak takip mıştır . .t....allln ço e a ust erı e.ınıp 
etmemiş yabancı talebelere mnhsvs kJmızı, ye~il. sarı kurdeleler takılmlf 
kurlara. devam ettlrllmelerl uygun çil kuruşlardan birkaç tane kapmak 
görülmü..~ür. Manrlf Vekll.letinln yen! nasip olurdu. O zaman kendimizi 
kararından ~hrlmlzdekl yabancı Karun kadar zenRİn sanırdık. Baz.an 
okullar hnberdıır edUmiştlr. da güvey ıerptiii kişn~ şekerlerini 

* Kızıla7 Beykoz şubesinden: Kı- fazla, p~ayı .az atardı. O ~an 
.zılay Beykoz şubesi senelik kongresi çocuklar ıçlennde:a «am~a çmgene 
30 mart pazar günü saat ıı de Bey- damadmış ha ... • derlerdı. 
kozda Parti merkezinde toplanacaktır. Hikmet Feridun Es 

= 

% - Şub nynkkabı bahsine dair ne ... cYahu, derim, vaktile 
aman ir haber okusıım tepem pahalanırken ıncrdeydik. ? ••• 

atar bay Amca.•' 

pabuç] . . . cŞimdi ucuzlatmnk için kuru
lan meclisler ••• 

• •• cBulunan çareler .•• 

1 

. . . <0 zaman akledilseydi 
mı olurduL .. > 

fena B. A. - Fena olmazdı amma 
böylesi daha iyil. .. 

- } ... 
B. A. - Pabuç ucu~lnyacnk diye 

ıimdi hiç yoktan aeviniyoruzl ••• 
• 



Vücuddaki toksinleri 
çıkartmak için kolay 
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İlkbahar elbiseleri a 1 r 
Beşiktaş yüksek bir oyundan sonra 

Fenerbahçeyi 7 -1 mağlup etti 
Galatasaray, lstanbulsporu 4 - 2 kazandı 

Fenerbab çe kalesi önünde heyecanlı bir an 

bit ehemmlyet ta§ıyordu. 
Saat 17 de tarafdarlannın snrekll 

alkışlan arasında sahaya çıkan ta
kımlar ~u şekilde dlzlldllcr. 
~ldaoı: llfebmed Ali - Hristo, Ya

vuz - Memduh. Halit , Rlrat - Sabri, 
Hakkt, Saim, Şeref, Şükrü. 

Fencrb:\hçe: Cihad - Taci, Lebib -
ömer, 1-'ikret, Rü~eyin - Naci, Nly:ızl, 
l'ikret, Yaşar, RebH. 

Hakem: Sanıfh Duran soy idi. 
Oyuna başland ıf:ı zaman Bqıkta~ın 

vaziyete hAklm olmalrt& müşkü\A.t 
çekmediği görüHlyordu. Uzun boylu ye 
~eri !utbolcülerden mürekkep olan 
Beşl.ktaşlılar bugün tuhaf bir tekilde 
kurulan ve senelcrdcnbert gağnçı.k 
olarak temayüz eden bir oyuncunun 
merkez muhacim oynadıjp Fenerbah
çelllert kalelerinin önüne hapsetmek
te zorluk çekmediler. 
Müdafaanın da bozuk oyunu takım 

t~ltlllnde yapılan hataya 1nzlnuun 
edince Fenerbahçe takımının varlığı 

ottadan silinmişti. Bu mühim :fır.satı 
yakalıyan Beşiktaşlılar lstlfnde etme
sini çok lyi bildiler. 

Bütün kuvvetlerlle rakiplerine yük
lenerek tek kale halinde oynanı:ı~a. 
başladılar. Bu tazyik çok şiddetli ol
du. Fenerlilerin zayıf müdafaası buna 
fazla tahammüI edemedi. 

Beşinci dııkikndn soldan yapılan bir 
hücumda Şükrünün ortasına yetişen 
Sabri gilzel bir kafa ile Bcşlkt:ışın 
birinci golünü çıkardı. Fcnerlller he
nüz toparlanamadan Şeref müdnrnc
rln hatasından iklncı golü de yaptı. 
Biraz sonra da ceza çizgisi üzerinden 
bomba glbl b!r şütle Hakkı üçüncü 
golü atınca Fenerbahçenln mukadder 
llklbetı belll oldu. 

17 dakika içinde yapılım bu sayıl:ır 
FenerUleri biraz h~rekcte gct.lrlr ~1-
bl oldu ve d~enln nihayetine doimı 
bfr kargaş."llıktnn istifade eden Nacı 

(Dcnmı !>ahife 1 sütun 4 de) 

Yann akşam: SÜMER sinemasının 
Yıldızlar Yıldızı 

DEANNA DURBiNin 
KAY FRANCiS 

ile beraber çevirdiği 1940 
süper filmi 

BAHAR MELEGi 
Şaheşerinin ille iraesi aercfine vereceği GALA MÜSAMERE.Sİ için 

biletler §İmdiden ted nrik edilebilir. Bu müstesna film; Havayda 
Havaiyen dana ve prkı lan ara.sın da gcçmİ§ ve 

DEANNA DURBIN ile KAY FRANCİS'in 
bu filmde giydikleri roblarda" sonbahar tuvaletleri büyük bir 

servete mal olmu~tur. 
Bütün mu,iki ... Şarkı ..• Dans ... Şıklık ve güzellik bu fiimde vardır. 

Yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. Tel: '4 2851 

Harbin ÖLÜM ve A TES Jaiclırdıiı ... 
Beıerin zaftr ve wefi için çarpııhit ... 

LONôiiAilliiMüYôR 

Musiki ve yeni şarkılar : Üstad SADETTiN KAYNAK 
Yeni f&rkılan •ÖyÜyen 

. MÜNiR 
NUREDDiN 

BALIKÇI OSMAN Prenses ŞEHRAZAD'ın 
T aklidli mülc.Alemeleri y aıi ıarkıları 

FERDi TAYFUR MÜZEYYEN SENAR 

önUmUzdeki çarşamba M E L E K sinemasmda 
Büyük Rejisör ERNEST LUBiTSCH 'in eseri 

AŞK iLANLARI 
iki RollerCfeı MAROAR&'t SUUAVAN - JAMES STEWART ·FRANK MORGAN 

Kahkahalarla ,Ulc!Orectt Saatlerce düşündürecek nefis bir film 

• 



SÖZÜN 6EliŞi 
J KUŞ BAKIŞI: 

---------------------- Ferdin an d 80 yaşında Büyük zırhlılar 
Bariton ve komşuları 

Alman askerleri Bulgaıistana Harpten evvel modası . 
A rkadaşlanm<lım biri gecen akşam heni, itnlyada opera reji· girdikleri sırada eski Bulgar kra- geçttği iddia edilen 

sörlüğü tahsil edip gelen bir dostunun evine götür<lii. Tanış· Iı Ferdlnand seksen yaşına bas- bu gemı·lerı·n • 
tık: Yinni seki7.., yirmi dokuz yaşlarında, genç ve yakuık1ı bir mış, bu münasebetle Almanyada tnşasına her taraf fQ 
adam. Biraz konuştuktan ~oııra, neden opera reji~örliiğii tahsil oturduğu Cobourg şatosunda me- h 
ettiğini sorduğum zaman katıla katıla gül<lü. Hangi akıla hizmet rasiın yapılmışbr. Bir zamanlar aJ QTetle devam edilivor 
edip bu işi yaptığım izah edemiyor; vmiy<'tini olllukça tuhaf bu- ismi her gün gazetelerde geçen Avrupa harbl ~lamazdan ev-
luyordu. Net~kinı memlekete di)nüncc, a~lıktan ölmemek için Ferdip.nnd şimdi unutulm~ gi- vel bazı bahriye mütehassısları 
alım satım i§lcrile meşgul bir müessesede memur olmuş. 'bidir. Hiç kimse kendisinden bah- büyük zırhlılann artık modası 

Fakat musiki sevgı'si devam tdi,·or. Evi musiki aletltri. opera setmiyor. Artık çok ihtiyarlamış geçtig~inl . istikbalin tayyarele 
J di d d h t•• lü . ' • ~ 

eserlerile dolu. Konuşma fasılalannda, dişleri arasından bazı nağ- olan Fer nan a er ur sıya- tarafından yarclım gören küçük 
meler mınldanıyor. Bir aralık meşhur operalardan par{'alar te- si faaliyeti bırakmıştır. Kfilı ve süratli gemilerde olduğunu id
ganni etmesini rica ettik. (Sesi hakkında bir not ilave etmcği Cobourg şlatosu~d-a, ~azen Sl~-ı dia ediyorlardı. Bu iddia etrafın-
11nuitum: Bariton'muş.) Ricamızı memnuniyetle kabul etti. vakyadak ~alikancs~nde sakın da hararetıi münakaşalar oluyor
Dcrhal kitaplan arasından Rossini'nin meşhur rıScvil Berberiı> bir hayat gcçırnıektedır. du. Yeni harp büyük zırhlılann 
operasını çıkarıp öniine açtı. Piyanod.l bir müddet sesini ayar Ferdinanclın bu sakin hayatı, modası geçtiği iddiasının d -ru 
ettikten sonra okumaya başladı. yarım asır süren gürült~lü faali- olmadığını, elan denizlere b:~e-

Saat .}inni üçii geçiyordu. Madeni bir aıettt>n çıkıyonnu~ gi- yet~le tam ~lr tezad te~l etmek- milerin hakim bulunduğunu gös- . 
f>i tın tın öten, billur gibi bir ses! Akisleri küçük odaya .sığmıyor; , ~~;:· Ferdınand gençlıglnde za- termiştir. Bunun için şimdi her İnırilterenin en yeni zırhlılarından beıinci 
:yükseldiği zaman ııencereler zangırdıyordu. ~a~iton coşmuı:?tu. 1 Hı ı. 2-7 yaşında iken Avusturya tarafta zırhlı lnşası için hararet- mlşse blle girmek üzeredir. Sim- Denizaltı 103 
Kendisini belki de sahnede, kalabalık bir scyırcı karşısında zan- ı usar alayınd~ mülazimdi. Ya- li bir faaliyet varclır. Bu faliye- dilik dünyanın en muazzam~ ge- Tayyare 
netmektc idi. Teganniye devam edip tam, ciğerlerinin bütün vaş~yavaş ilerlıyerek general ol- tin ilk safında İngiltere gelmek- mileri olan bu zırhlılar hakkında gemisi 

ml··ısaadcsile nFigaro, Figaro, f<~igaroıı diye sesini son haddine çı- magı bekliyccekti. Fakat kendisi- tedir. fazla maltlınat ve:rll , ıecı· 
· d h b""yük· . memeK ır. JAPO!\T}"A· 

kardığı zaman, hiç beklcmc·diğimiz bir hadise oldu: Sağdaki ~11~ a a u erneııe.rı var~. İngiltere harpten evvel, 1936 - Diğer taraftan İtalya da 2 Kruvazar 4
4 komşu duvarı <ı.Tak ... Tak. .. Tak» ;ıırulma~a baş1~~1• Şaşır~ış- .. rad~ ~vrupada yem bazı ku- 37 programı mucibince 2, 1937 - zırhlı inşa etmektedir. Muhtelif Tor i ör 

135 tık. Kendisini susturmak iizerc ayaga kalktı!ırımızı goren Uanton çuk hukumetler kuruluyordu. 38 programı mucibince de üç ki devletlerin zırhlı inşaatı ve mev- DeJ~ı 
69 bize elilc «ehemmiyeti yok!» der gibi bir işaret yaparak, duvann Buı:tar~an birinin tah.tı_na otur- ceman beş büyük zırhlı inşasına cud gemileri yekOnu §Udur: Ta ar 1 

vurulmasına aldırmadan okumasına devam etti. magı bılc aklından gcçınyordu. haşlamıştı. Bunlar muhtelit ter- Mevcud 1 kO yy. e 
rr b" cd ·ıc kitabını kaparken O tnıihlerde Bulgaristan yenl sanelere tevzi edilmişlerdi Bar- İngilte 19 nşada Ye n gemısl 

Nihayet ani bir jest ve mu7.a er ır a ı ~ · ... . . .. t k.ı"b' h .. 11 t ,,..+ • re 4 23 
bize dönüp: ccDuvamı vurulmasına şaştı~ degıl nu .ıı dcdı, bıl- ~usa ıİ ı·~· uk m; . o~rtıu.ı":· row'da Vickers - Armstrong tez- Amerika lS 17 32 AL.,JANYA: 
miyorsunuz bütün kom~ulanm benden şikayetçidir. Sts müma- Başt!~ab ~gı ız ptrj~ ~nt~ en k et gahlan be.şinci George, Birken- Japonya 10 8 18 Kruvazör 7 
rcselerim :ruıhallenin su.kununu bozıluğundmı beni bu evclcu a IA""n eıg ge rılınış ı . Fa a head'de Cammel Laird tezgfilıla- Al 6 2 8 Torpiyör 47 
çıkarmak için bir mazbata tam:inıine çalıl5ıyor, imza topluyorlar- memlc~et ~ahilinde çıkan hadise- n Prince of Walcs, Clydebank'ta- tta~ya 6 2 8 Denizaltı 120 
mış. Bunu duyduğum zaman çok ı-c,·indim. Çiinkii oturduğum ler netıcesınde bu prens tahttan ki John Brown tezgahlan Duke Sovyetler 3 3 6 Tayyare 
evi ben de be"enmivorum. Fakat kontrat bir senelik. Derhal uzaklaştı , 7 temmuz 1887 de Fer- of York Swan Hunter tezg~hlan Bu hlıl d b . gemisi 

.., ., t t fünand Bulgar tahtına oturdu. JnJlı·c"n ' Faı·rrı·eıd t"zg~ ..... ıar d . zır ar an aşka ~emıle- İT çıkmama imkan yok. Halbuki mahalleli ~ikaye~ci. oı~.rsa kon ra • F ı . '" """• "' wı ı a r:ın mevcudu ve inşa edilenleri ALY~: 
montrat dinlemeyiı> beni evden atacaklar. Sesınu yuksek perde· :ra nand ~c:. ş~yden ev,el ?ar- Beatty zırhlılnnnın in§asına b~- sunlardır: Kruvazör 20 
lere çıkarmam biraz <la bunun içindir.ı• \Jdı~nBteveccui l~tınl:lkazanmatk dıstek- lamışlardı. • İNGİLTERE: Torpiyör 120 

·t ı ed k ar ı. unun çın og unu or 0 0 s Beş zırhlıdan bı·n·ncı"si 21 şubat ı . Denizaltı 97 Iliz hayret ettik. Gece ynnsı Barı ona .vet, a . er en ° ıs~ - zl b" fti tf d" d . Mevcud ll§ada YekQn 
la: «Gene beklerim. Allahaşkına sık sık gelın. dıyordu, belkı şu ~e 

1
1
: ı~ce vate z e .. ~r \~1~~ 1939 da, sonuncusu ise o senenin Kruvazör 6l 23 84 Tayyare 

nıazhata işini kolaylaştınnz.l> Bar ıga tl arşı k"~~~ g~ r . ı. sonlarına doğru denize indirildi. Torpiyör 222 18 240 gemisi O 
l'olda diisiinüyordum: zavallı Bariton! Senelerce terbiye d"u sure e mev ıını. uvve lendır- Bunlann teçhizatı süratle yapıl- Denizaltı 52 4 56 SOVl'ETJ,ER: 

~derek ctlindi~ri ~güzel ses burada ancak kontrat feshine yanyor- .. ı. 1908 d~ ~ulg~ı~~ v prensi dı ve birkaç ay evvel beşinci Tayyare Kruvazör 9 
dıı. Faknt o <la ~iipheli! Şevket Rado un~~nıru ıra ~ra ra lı~nı ve George zırhlısı, bunu takbien gemisi 6 6 12 Torpiyör 67 

Nnınmııııııın11ınumnı11u11urnıuıııı11111111111111m1111111111111111u11mH1t1llllHlll•n11111111111111111Nmıtuııummıı1111111rım ~aık Rumelinın Bulgaııstana Prince of Wales hizmete girdi. AMERİKA: Denizaltı 171 
----....-~------~~~'::"'--:::'7-:::"'::=-:::iiilm:~ ılhakını ilan etti. ! Diğer üç zırhlının da hizmete Kruvazör 37 48 85 Tayyare 

~ N ELED OLDU ~ı Bundan sonra Balkan harbinin girmiş veya girmek üzere bulun- Torpiyör 155 170 825 gemisi 
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3 ~~ ~@!{.S[3~ @[l;(!!J~ hazıı·Janrnasında en büyllk amil muş olması muhtemeldir. 
_____:,____ 1oldu. Balkan harbindeki ilk mu- ı Beşinci George sınıfı bu beş KO Y d v 

Garip bir org J, varrakıyetıer üzerine büyük 11a- ı zıhıının hacimıerı 35 bin tondur. n 8 8 8Q8Ç 
yallere kapıldı Fakat Çatalcadaki Uzunlukları 225,5, genişlikleri 

bayramı 
Amer:ka Miit tehit hükumetlerini b.~na,. ku~u~tur. ~~na?1ın y.a1:1klan mağltibiyet ve müttefiklerile _ara- 131 ,40 m etre, makinelerinin bey- H 

tekil ede., ~ 8 hükumetten biri bu- lru~gçaırk gırdıklc.tçed muothıı ~usıkkı •dcs- sının açılması bu haya11erin ta- gir kuvveti 130,000, silratıeıi 28 - alkevinde konferanslar devam ediyor 
fu.,an Kol o odo binlerce metre de- en arma a ır. erenın çı ar ı- ~. . .. ı . . 
ıinliğindeki uzun çukurları ile m~- ğı nağmeler etraftaki dağlara ak- hakkuk edemfyeceg-ını gosterdi. 30 mıldır. Hepsinde üçer tayyare 
burdur. settikçe muhteşem bir tabii musiki Bulgaristan bu harpten bir parça vardır. Silfı.hlnnna gelince 10 ta-
Tabiıı tın bu acaibini görmek için tcşki~ etmektedir. arazi ilhak ederek çıktı. ne 35,6 lık 16 tane tayyare dAfii 

hl'r sene Koloradoya milyonlarca Mılyonlarca dolara mal olan ve] U • . 13 2 lik ve birçok küçtlk toptan 
aey·yah .. ider. Bu hükumetin dahilin- Amerikanın en meşhur org sanat- mumı harp esnasında yem- :. .. 

0 J d ka"rlannı çalştıran bu tabiat ve saınat den tevessü emelile Almanya ta- m.u.re.kkeptir. Murettebatıan 1500 
deki Amnriliı şehri mimar arın an 1 k d İlk d f 1 ak b hlı 
Cuy Carıcnder isminde biri kendi harikası Kanon denilen tabii çukur- rafını tuttu. Merkezi devletlerin ışı ır. e a o ar u zır -
tehrine daha fazla seyyah celbetmek !ardan ziyade Amerikada guaip mağlubiyeti bu defa yalnız ha- Jarda taretıcre dörder top kon-
için tuhaf bir şey icad etmiştir. meraklılarını~ hoşun~ .~itmiştir. Bu yal sukutuna değil, tahtını da· muştur. 

Şimal ve cenup rüzgarlannın şid- sayede Amarıl!o şehrı tulc.cnme~ ve terketmesine sebep oldu. Ferdi- Almanya da harpten evvel hc-
d 1 b d · bir gelır membaı tcmın et- h · k •t 3 h e: e c.tıtiği dar ve derin ir ere- ze~~ın nand AJmanyaya cekildi ve zira- men emen aynı uvveı. e. zır -
nin ağLına org şeklinde bir yüksek mıştır. ate merak sardı. · lının inşasına başlamıştı. !kisinin 

Azgın kurt sürü sü arasınde . \ . .. ismi Bismarck, Admiral von Tir-
1kınci buyuk merakı da kelebek pitz'ti, üçüncüsünün ismi henüz 

. Şimali Norveçte, Kirkenes köyü açmağa uğraşırlarken, b~ı1·~ k1ı!m~klda avı ve kıymetli taşlar toplamak- kararlaşmamıştı. Bu zırhhlar 35 ı 
cıvarında Norveçli bir mühendisle keskin dişlerile otomo ı ın astı . e- tır. Ferdinandın şatosunda dün- bin ton hacminde 8 tane 38 lik 
ıoförü çok t hl"k 1. b" .. dicılemeğe başlamı§lardır. yanın en büyük kelebek koleksl- topla mu··cehhez su'.·ratlan 27 _ 2n . . • e ı e ı ır macera ge· rını :r b·ı · · ;ı 
ç~rm~!l.erdir. Mühendisle §oföriin Mühendisle ıoförün otomo 1 ıçın- yonu vardır. Burada dünyanın mil olacaktı. B~lardan ikisi de- Konya ağaç bayramına aid bir intiba 
hındıgı t b"I b · · de ne kc..rkunç anlar geçirdiklerini her taraf ndaki k 1 beki d ·· 
· · b" 

0 
omo 1 ozulmuş ve tamırı h ._t Ku tlar ı c e er en nu- nize indirilmişti. Bunlann ikm0 l Konya (Ak•am) - Şehnm' ı'zde K f 

lÇın ır orman kenarında durmuş· söylcmeğe acet yoa. uhr. r .k• ] b ı ktad ""' -s on eransın mev2uunu c 1 3 ve 
lardır. tomobili eaatlerce mu asıtra cttı - mune er u unma . ır. Ferdi- edilmiş olduğu anlaşılıyor. Al- ağaç bayramı, bütün okulların, par- 14 üncü asırda Anadoluda içtimai 

Bunlar, otomobilin tamirile meı- kri hald..ı içindekileri paralayıp yiye· ~andb?uArner~kk sevkile bi~ defa manya ayni zamanda beheri ti ve hükUınet erkanınm ve kalaba- hayat ve kültür> teşkil ediyordu. 
gul olurlerken ormanın içinden, aç miyeceklerini anlayınca, ormana da- enu ı men aya kadar gıderek 19,250 tonluk iki tayyare gemisi lık ~ir halk ~ütlcsinin iştirakile Ala- Konfe:-anscı Konyanın çok eski bir 
•.e azgın bir lc.urt ··u··ru··su-nün üzcrle· lıp gözden kaybolmuşlardır. kelebek avlarnıştır. . d b lamı t Il J d eddın tefsesı sahasında kutlandı. kültür kaynağı oldugwunu sö .... Jemi<L 

.. k .. h d" 1 f··r k ku mşasına a aş ş ı. un ar a T·· e .:kı·ı ·ı b 1 d J "" nne yürümekte olduğunu görmüşler Fa at mu en ıs e ıo o , or - E k k 1 . . or ne su a marşı e aş an ı. eııki asırlarda yaşamış olanları bi-
•e muhakkak bir ölümden kurtul- dan bayılmış oldukları cihetle, ken- s i ra .. ~_;rmet~ı taşla~1 da şimdi ikmal edilmiştir. 1 Ziraat müdürü Halil Yardımcı, va- rer, birer tedkik etmiştir. Hatip 
mak için otomobilin içine kendilerini diler,ae gelip dışarı çıkmamışlardır. çok se~er. Buyuk bır servetı bu- Amerika Birleşik hükümetlerl, tanda~ların ağaca kar~ı vazifeleri, şidc.etle alkışlanmıştır. 
dar atarak kapılarını içeriden ıım Bereket versin ormanın kenarından lundugundan pek çok kıymetli Avrupa devletlerine nisbetle bir ı ağaç se-:vgisi hakkında bir aöylev Köy günü 
ııkı kapamışlardır. kızaklarla geçen bir köylü kafilesi, taş toplamıştır. Bilhassa zümrüd, par<'a geridedir. İnşasına başlan- verdi. Söylevi müteakip büyükleri- K·· .. .. . • . .. .. _ 

Şikarlarını elden kaçırdıklarını otomobilin kapılarını kırarak baygın yakut opala ok r kı ·d • . miz ve halk tarafından bu sahaya oy gunu vılayctın butun koylc-
cören kurtlar otomobı"lı· hakiki bir şoför ile mühendisi dıı1arı çıkarmış· ' ç me a vaı ır. mış olan 35 bın tonluk North Ca- b" k v fd d"k"ld" rinde merasimle kutlannıı~tır Ha~ 
ınuh"'Aa 1 1 1 bı"r '~ısmı lar ve lc.endilerini ayılttıktan sonra Bunlar şatoda vitrinler içinde du- rolina ve Vaşington yeni denize Hınclya ·ın. agaç ı anı ı ı ı. zırlanan programn göre her . köyde 

..., ra atına a mıı:ı ar, a. ki . 1 d" rur a k d k f J ı &stüne çıkarak pençelerile bir deük CD yakın hastaneye na etmış er ır. . indiriliyor. Ayni seriden diğer -;vın e on erans ar öğretmcnleı tarafından konuşma ar 

1 
dört 7Jrhlı (lndiana Massachur- Cumhuriyet h k t" . 1 yapılmış ve bu vesile ile binlerce 

[ 5 
, ar par ısı gene ~ d"k"I . ·w 1 t t' G·u·Nu· ·N ANSiKLOPEDi i Sıvaıta dokumacılık sette, Alabama, South Dakota) sekr~tc~liğin:e .. ter.~ı?. c~len kot~ ;~~':niı~i;.mış, mı ı 0

>-un ar er ıp 
- kursu nın inşasına yeni ba.~lanmıştır. rd~~lsbakr. acı .. u, çuncusu. f oçdent H. lk- Mevvah ağaçlara zarar 

Bunıar ancak gelecek sene hazır u. a ı u pınar tara ın an a - ~ ~ • . • t f • ı Sıvas (Aksam) - Sıvasta doku- . . . evı l.:onferans salonunda vem . Geçen hafta yagan karları ta1ı:ıp 

lngl•ıı·z tıcare 1 OSU macılık kurs~ ikt d V k"I tı" olabıleceklerdır. · Amenka zırhlı- Konferansta vali. kumandan, hüku- eden tiddetli ıoğukların me.rvalı 
ısa e a e nce la ·· t• 27 29 ·ı 1 · 1 d"W• ••• ·ı · · di<;er bazı m·u·h· ·ı· ti ruun sura l - mı olacak, met crkaıu ve birçok münevver er. a'-aç ara zarar ver ıgı ogrenı mıştır. 

b ? • ım vı aye CT meya- M · · hl"k k Kac tondur ve nekadarı attı. ı.ında ı:ıehrimize gönderilen eı do- her birinde dokuz tane 40,6 ıık buıunrr.uıtur. ezruat ıçın te ı e yo tur. 
, kuma tezgahları ve çıkrık ve tefer- top bulunacaktır. 

Atlantlkte bilyük bir deniz müc:ı
delesl devanı ediyor. İngilizler, Ame
rikadan ve kendi lnıparatorluklann
dan nakliyat yapmağa. uğraştrlarken. 
Almanlar d:ı. bu nakliyatı yapan vu
Purıarı batırnıağa, böylelikle dü.şın:ın
!annı kôtürümleştırmeğe çabalıyor
:ır· Hele bu son haftalar zarfında 
c~nn. dcnlzaıt.ılannın (ki bir rlva
~ ~ gore buıılann adedi bin kad'.lr
d~kıa~nıe:.ıknn sulanna kadar şoi<ul
vnpurı~ Söyleniyor. Batırılan Inglllz 
Buna rının da mlkdan artmıştır. 
Ye Am~~kabll İngilizlerin tedbirleri 
şıyor 0 ık1nlıların yardımları fazla'a
lnr. · en zaıtı avcı gemileri yapıyor-

vardı. Domlnyonların 4,000,~0 ton ruatına ait malzemelerden bir kısmı Amerika bu sene içinde diğer Trakyada yazlık ekim 
gemisi mevcuttu. Almanların istıla ~t- daha gelmiştir. . . 
tikleri memleketlerin vapurları d:ı. In- . . . .. .. . ıkı zırhlının daha inşasına başla- Mevsimin müsait gidişinden istifa-
glfülerln eline geçti. Bu meyanda Pır~ın'.k koyundekı kursa Veka- mıstır. Jowa ve Montana adın- de eden Trakya çifçisi yazlık ekimi-
Norveç gemilerinden % 80 l . Yaı;11 letçe ıplık g.önderilmi, olduğundan daki bu zırhlılar 45 bin ton hac- ne devam etmektedir. Seylap dola-
4,000,000 ton hacminde vapur, Ing.- usta nezaretınde devam eden hu mindedir Her birinde 12 tane yuile kışlık zeriyatın noksanlığını 
llzlerin emrindedir. Hollandanın kursta dokuma işleri başlamıştır. · . 
2,000,000 ton, Belçikanın 800,000 ton __ 40,6 lık top bulunacaktır. lkt zırh- ~a~~rı dikkate al~n köylümüz geniş 
gemisi de kez:ı. inglllzlerdedlr. Yuna- lı ancak 1943 te donanmaya ilti- olç.ıde yazlık ekım< sarılarak bu 
nlstaııın da. 1,780.ooo ton hacminde Çorluda kad astro i~lerİ h k ed kt" B d b k a· nok:sar.lığı telafiye çalışmaktadır. 
607 gemisi İngiliz bayrağı çekmiştir: a . ece ır. tın an aş a .1• Mevsimin yağışlı gitmesinin de bun-
Inglllzlere Amerikan limanlarındakı Çorlu (Akşam) - Çorluda ka- ğer bırkaç zırhlı daha inşa edıl- da büyük yardımı olmuı1tur. 

Denizlide tek tip ekmek 
D~nizli 23 (A.A.) - Yüzde 

1 5 çavdarlı undan tek tip ekmek 
yap!lmasına fiat murakabe komisy0 • 

nu tarafındar;ı karar verilmiştir. Bu 
lc.ararın tatbiki neticesi olarak unla
rı Denizli fabrikalarında öğütülmek· 
te olan Muğla vilayeti ile Nazilli 
kazası dahilinde de tek tip ekmek 
istihlakine başlanacaktır. 

bazı eski gemller. de verildi. Bu . . rn- dastro işleri hayli ilerlemiştir. Mcr· mektedir. • ç·f · · · ·b ·ı '" h 
reUe harp içinde Inglllz ticaret fılosu ,. J 43 b' luk Ü 1 çı mevsım ıtı an e cno ut, mı- T k 
30 milyona yükseldi. kezin ''e Kara Mehmed, Muradlı, aponya ın ton ç zuh- sır, çavdar, yulaf ve bakla, Güne- O atta bahçeli evler 

---
ık il d 11 mllvon ton Sekmen, Maksudlu köylerinin ka- lının inşasına hararetle devam bakan gibi hububatın ekimine önem y.,.pılıyor 

İ!igUiı 
atalım: 

Amer anın e n e J d" B 1 l l d d" 4 l k d" B .. k- u hacminde 4500 gemi vardır. dastrosu bitmiştir. Banarlı nahiye e ıyor. U zır l ı ann a e l O - verme te ır. ugun u duruma göre Tokat 2 3 ( ~\.A.) _ yeni imar 
ticaret tllosWla blr naz:ır Almnnlar geçen aya kadar 8,000,000 merkczile Ballı hoca, Önerler, aşa- duğu ve 40,6 hk, hatttl daha ağlr k~lık mezruatın .~~!işimi çok İyidir. :}laııına uygun olarak buradn yapıl

ton düşman gemlsl batırdıklarını, ğı 5evindikli köylerinin de tahriri topları bulunacağı söyleniyor. Her J Bo~e ~evadmk.ettıgı takdirde Edirne n asına karın verilmiş olan bahçt!li Harp bn~langıcuıda İngilterenln 
17,890,000 toıı hacnıinde 7000 vapuru IngUfzler lse 5,000,000 ton zayiata uğ- . . . halde bu zırhlı la hi l . l ve ra ya a ı mahsul bereketli ola- c\'lrrle vali konağının ıemel ııtma 

TadıkJarını iddia ediyorlar. b tn_ı~tıT. f zme e gımlC· ı Laktır. m<.r.lsİmİ clün yapılmıştır. 



8ah1IC d AKŞAM 

HElt AKŞAM 
BİR ntKA \'E DöRT YOLCU Pudra ve dudak boyası 

Fransız kadınlarının pudrasız Kalmı
yacağı anlaşıldı, endişeler zail oldu 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN] 
auneşll bir gündü. Dort ıırkrdaşı şıklı bulan düz siyah saçlı esmer bu 

trenle btanbuidan epeyce uzakta olan sefer de: 
bir yere gidiyorlardı. Yolo. çıkalı iki - Hayır, dedi, bu adama hiç yaşlı 
s:ı:ı.t olmuştu. Trene binerken satın denilemez ... Tam erkek ... Olgun er
aldıkları gazeteleri okuyup bl tlrm.ı~- kek.-
terdi. Şimdi can sıkıntılarını gider- Bu sözlere öyle~lne sevinmiştim k1 
ınek için birbirlerine eski halıraları • kalkıp esmer ve guzel kadının boynu-
nı anlatıyorlardı. na s:ı.rılacaktım. Hiç değilse blrkao 

Hamdi Fikret · sözle teşekkür edecektim. LAk1n ne 
- Bundan b~ş altı sene evvel ba- yazık kl bir müddet evvel ~anımda 

şamdan geçen bir tren yolculuğunu top patlatsalar lşltm.edlğl.mi soylemlJ
hatırladıkç:ı. hıiH'ı gülerim. Gene tim. Esmer kadın sözlerine şöyle de
böyle trenle istanbuldan on saat öte- vam ettl: 
de b!r yere gidecektim. Biletl.m birin- - Zaten bu yaştan daha genç er
ci mevkldl. Trene girdim. Küçük keklere de ben Adeta. çocuk nnzarlle 
çantam elimde oturacak münasip blr bakarım. Erkek kırkını geçmeli ca.
yer arıyordum. Blr ıırnhk blrlncl nım! •. Sonra glylnlşlne dikkat edl
mevkl bır kompartımanda iki genç ve yor musun? Gayet şık değil mi? LA· 
guzel kadın gördüm. Yanynna otur- kln öyle: aAnne benl.m cicim van 
muşlardı. · Karşılarındaki iki k1şi1Ut şıklığı değil, a~ b~lı, fakat gilzel 
geniş kadife koltuklar boştu. Fazla bir giylnlş tarzı değil ml? 
dıişünmcğe Jüzum görmeden Jçerlye E'smer kadının sözlerini dinlerken 
gl.tdim. Onları başımla seli'lmladım. kendi kendime: 
çantamı rafa yerleştirdim ve poş kol- cMcğer ben ne l.mişl.m! .. Ne iml-
tuklardan birine oturdum. ikisi" de şiml.• diyordum. 
ayak ayak üstüne atmışlardı. Pek Bu sırada trenimlz bir istasyonda 
goz alıcı mcıhluklardı. durmuştu. Buradan yeni yolcular 

Bir nrnlık hissettirmeden btna b:.ı- blndi. Bizim kompartımana da u!alı: 
kıp gayet ynvaş sesle konuştuklarını tefek fakat sevimli yüzlü bir delikanlı 
gordüm. Muhakkak bana dal.? konu- bindi. 

' 

Tefrika No: 74 

Çalı bey, vened.iklilerln bel' sene 
Osmanlı devletine verdi.kleri verglnın 
ınJkdarmı dahJ arttırmak istiyordu. 
o, bu madde üzerinde ısrarla. durmuş, 
ve sefirler faıla muhalefet etmemiş
lerdi. 

Bu kadar iyi ve müsald bir sath:ı.ya 
glrmlş olan sulh müzakeresinin lü
zumsuz taşkınlıklar yüzünden llıl!ll 
eclllmeslnden Çalı bey kadar Gellbolu 
halkı da. müteessird1. Durup durur
ken birçok insanlar telef olmu§tu. 

Gelibolu sokaklarında dul ka~ 
kadınların, oğullarını kaybetmiş ih
tiyarların, öksüz çocukların ağlaşma
ğa bo.~laması, şehir muhafızlarını ve 
geride kalan denizcllerlmizi coşturu
yordu. 

Fakat. donanmamız ma.hvolnıuştu. 
Bu coşkunluk neye yarardı nrtıkl 
Böyle blr donanma vficuda getirmek 
için uzun yıliar çalışmak, tezgt\hlar 
kurmak; işçiler, ustalar bulmak lft.zım
dı. Düşman, donanmamızdakl ya
bancı tay!alnnn ve usta denizcilerin 
hepslnl kılıçtan geçlnnlştl. Gellboiu 
tczgil.hlarımızda ancak iki Venedikll 
usta. ne Kala.bralı bir demirci ve 
birkaç da a.d~ı Rum kalmıştı. Öteki
lerin hepsi de harp ba§larken gemile
rimlzde birer vazife alarak d~an 
üzerine hücum etın.lştl. 

Gelibolu muhafızı Ibrahlm bey, ge
ride kalan denizcilerimize: 

şuyorlardı. Onların hakkltndlt söyle- Yeni yolcu daha ilk dakikadan itl
diklerinl işitmek içln blrçqk :fednklir- baren gözlerini karşısında. oturau 
lıklara ı:ızı ldım. Tren knlktl. Onlnr iki genç kadına dikmişti. Bir fırsa.
hii.lll bana bakıyorlar \'e tonuŞuyorlar. tını bulup onlarla konuşmak isted!ğt 
Merakımdnn çıldıracağım ... bu sırada her hareketlncicıı anln.şılıyord~. Bi.r 
kompartimanıınızın kapısı önii!lde ara lçomparthn:ınımıza kondüktörle 
genç bir kondüktör peyda oldu. IşLe beraber kontrol memuru gircll. Bilet.
o zaman nklıma bir şeytanlık, bir lerl munyeM ettner. Sırn bana ı:;elln-
nıuzlplık geldi. Bllirsiniz ben böyle ce genç kondüktör kontrole: 
şeyleri severim. " - Efendim, dedi, bu yolcu yanın-

Kondüktör kompartimcının kapısını da t-0p patlatılsa işitmezmiş!.. Bunun 
açtı. Ba:ıa doğru için kendisine ne söyllyeceksek yaz-

- Siz müteeslr olmayın! Tür'.cler 
bu donanmayı hJç yoktan vücuda 

1 getirdiler. Bıı felıiket, hepimize bir 
ders oldu. Yarın, inşallah daha mü
kemmellni, daha büyüğünü yaparız. 

- Biletiniz? .. diye sordu. ma mız lazım ... decll. 
Işte o zaman düşündüğüm eytnn- Kondüktörün bu sözlerini 60nra- Fransada son zamanlarda kadın-ı şey yoktur. Buradar çok saf Car-

lığın tntbiknt kısmına geçtim. dan trene binen genç adam aUika ile lar arasında büyük bir tela• ba• bonate de Chaux elde ediliyor. Bu 
Genç kondiıktöre: dinliyordu. Tren son istasyondan " " 
- O~lum, dedim, yammtla top pat- hareket ettiğinden bir saat :sonra göstermi§tir. Buna sebep pudra bu- toz: bembeyazdır ve tamamen talk 

!atsan benim kulaklarım işitmez. Ne ufnk tc!ek delikanlı ne yapıp yap- lunmı:yacağma dair çıkan rivayetle~ (talc) yerini tutmaktadır. Bununla 
diyorsun?.. Ne ~adar bağırsan nn- mış genç kadınlarla ahbap olmak dir. Pudra iyi pirinç unudur. Fraınsa- kağıt hamuru beyazla§tırılıyor, sa-
1'ile ... Duymuyorum. Sen ne istediğini fırsatını ele geçirmişti. Vakla. beni da ayda nüfus başına ancak 150 kız: yapılıyor. Bu toz: boyacılıkta da 
bir kfığıda yaz ... Ne yapayım? Kulak- olgun ve y~şıklı bir erkek bul1!-11 gram pirinç verilirken pirinçteın çok kullaaıılıyor. Yapılan tecrübeler 
lanm hiç lşlt!'.1eY;. ben}~.. esmer ve guzel kadın o~a pek yüz pudra yapılamıyacağı pek tabii bir bunun tamamen pudranın yennı 

Genç konduktor gulumsedl ve mı- vermiyordu. Fakat kcndisınln sarışın · d ' B k d 1 d b I le tuttugu"' nu göstermi•tir. irine bir 
rıldandı: arka.dnşı ile dellkanlının yıldızlan , ?e.y ır. azı a ın ar, P~. ra Uma. ~ r 

- Bir bUetçi yokudan ne ister .. pek çabuk bnf'l9lll1ştı. Genç adanı ıçın, hu 150 gram pırınçten hır parça esans katılarak arzu edileın 
Tabii bHrt... Maamafih m,ademkl ku- onları eğlendirmek, vakitlerini hoş miktannı terketmeğe razı olmu~lar· renkte ve kokuda pudra yapmak 
laklnrı hiç l.ş!tmlyor ... Yazalım ba- geçirtmek, kendilerlnl güldürmek lçln dır. Fakat hükumet pirinç vesikasile kahil olacal;tır. 
ri... dedi. Ben bu sözleri kntlyen duy- elinden gelenı yapıyor, onlara neler pudra tevz:iini k.abul etmemiştir. Lavanta, dudak boyasi 
muyomıuş gibi yaptım. Biletçi cebln- neler anlatmıyordu. HattA bir :ı.ra.- Bunun için kadınlar teli.o etmİ§ler- Bu haber Franııız kadınlannı tes-
den sigara kutusunu çıkardı. Ve bu- lık sözü döndürdü, dolaştırdı, benim d' 
nun arkasına : ııBlletlniz! n diye yazdı üzerime çevirdi. Şunları söylemeğe ır. kin etmiştir. Fakat bu defa ortaya 
ve bana gösterdi. O zaman işi anin- başladı: Bunun üzerine bir Fransız gazete- lavanta ve dudak boyasının vesika 
mışım gibi gülümsiyerek ve yüks-:?k _ Şu sak.in sakin oturan ve yanın- ıi tahkikat yapmıı ve kadınlara ile satılacağına dair bir şayia çık
sesle: da top patlatılsa işitmlyeceğlnl söy- pudrasız kalmıyacaklarını müjdele- mıştır. •Bu şayia üzerine birçok ka-

- Hanaa ... Bilet ... Bllet öylemi? .. liyen yol arkadaşımız yok mu?" Ben miştir. Gazete: cMadamlar müste- dınlar mağazalardan lavanta ve 
İşte.- dedim, biletimi cebimden ~ıka- kendislnl gayet lyl tanırım ... Evll ve rih olunuz, pudrasız kalmıyacakaı- dudak boyası sabn alarak evlerinde 
rarnk uzattım. Koni diükktör\lkkitegenç ka- çoluk çocuk sahJbi bir adamdır. Fa- nız, Provence'de Orgon ta• ocak- t k !ardır Fakat bu haber"ın 
dının da biletler n est n sonra kat genç ve güzel kadınlara nasıl yi- .., ıı o yapını§ . 
gitti. Biz gene üçümüz başbaşa kal- yecek gibi bakıyor değil mi?.. lan size istediğiniz: kadar pudra de doğru olmadığı anla§ılmııthr. 
dık. Delikanlının bu sözleri üzerine az verece1ctir.> ha111ığı ile yazdığı bir Hükiimet lavanta vo dudak hoyaın-
Lfıkln nrt.ık ikl genç ko.dın benden daha yerimden fırlayıp yakasına sa- makalede diyor ki: nı vesikaya tabi tutmağı aklından 

katiyen sakınmağa lüzum görmeden rılacaktım Çünkü yalan söylüyordu. cFransanın cenubunda Avignon·a geçirmemiştir. Stok yapmağa geHn-
gayet yüksek sesle konuşuyorlardı. Esmer kadın ona alaka ile sordu: yakın Orgon' da büyük bir taı ocağı ce, bir kimyager dudak boyalan 
Ben de bir kitap açmıştım. Lakin ku- _Ya. bu z:ıt evli demek kll .. 
laklnrım hep onlarda idi. _ Tabii evli.. hem ne zalim bir vardır. Buradan bol bol pudra elde uzun müddet dayanmadığından bun 
Kadınlardan esmer ve dUmdüz si- adamdır bu ... zavallı kansını girlp edilebilecektir. Taı ocağından pud- lardan çok miktarda biriktirmenin 

yah ~çlı olanı gülerek: çıkıp döğer ... HattA oturdu~ mahal- ra çıkanlması belki garip gelecek- manasız bir hareket olacağını söy-
- Demlnd"n beri boş yere lhtiynl lede buna: cM:ıvi sakat. derler. tir. Fakat bunda hayret edecek bir }emiştir. 

göstermişiz. B:ıksan a yanında. top Fena halde kızmakla beraber, bu 
patlans:.ınız duymazmış. Dedi. baştanbaşa uydurma sözle.re gillece-

Bu sôz üzerine daha ziyade alakam ğim gelmşlti. Hayatt:ı ne palavracı-
arttı. tar vardı .. Demek ben cıM:ıvi sa'kah-

Onlar benim işitmediğimden kati· mışım ha.. karımı döğermişim.. de
ycn emin olarak konuşmalannn şoyle llkanlının bu sözü üzerine sarışın 
dev:ı.m ettiler: genç kndın benim hakkımda.: 

Lii.kin MualUının ni.şanlısına ne _ vay canavar heri! vay! .. dedi. 
kadar benzıyo:- değil ml?.. Bir nınlık genç adnmla. sanşın ka-

- Evet anımn bu onun biraz daha dın vagonun koridoruna. çı~lar
yaşlısı fakat dahcı güzeli, daha ya- dı. Ben esmer yol arkadaşımla yalnız 
klınklısı!.. kalınca gülümsedim: 

Diyerek, kendilerini teselll ediyor
sa. da, hakiknt çok acıydı.. felA.ket 
büyüktü. Açıl:ın boşlukları ancak za
manla doldurmak mUmklin olabUc
cektl. 

••• 

Saide ölüm döşeğinde 
Gelibolu muhafızı ibrahl.m bey, ar

tık Saide ne fazla me~gul olmuyor
du. Donanmamızın duçar olduğu :re
lA.ket karşısındn Saldenin duydu~ 
teessür çok derindi. O, bu mC§ıım 
!ikıbetl görmemek için kaç kere öl
mek istemişti. 

Saldeye: 
- Geride kalan gemllerimlzl de 

Bozcadada yaktılar. 
Dedikleri zaman, kahraman .ludın, 

başını yastıktan kaldırarak duv:ırlara 
vurmuştu. 

Saldenin bacağındaki sızılar bir 
türlü geçmlyordu. Derdine şifa. bul:ı
mıyor, gün geçtikçe vücuddan d~Ü· 
yor, zayıflıyordu. 

Çalı beyin düşman eline esir düş
tüğünü duydu~u gün, Saide kendini 
zehirlemek 1çln. bahçede rasladı!P blr 
akr bı b:ıca~ın• yapışt.ırmış.. akrep, 
Saldenin bacağını soktuğu halde bir 
şey olmamıştı. 

Saide: 
- Bu kara günleri görmemek i~in 

ölmek istiyorum. Ne yazık kl, düş
mandan anamın, babamın öcünü a!a
madmı. Şu kadirgalardan bir tanesı 
benim altımda olsaydı, neler yapmaz
dım. 

Diye söyleniyordu. Saldenln ötmek 
istedlğln1 Gelibolu muhafızın:\ ha
ber vermişlerdi. İbrahim bey bir gün 
yoldan giderken, :ıyağı o semte di.i.'
tü, Saldeye uğrndı. 

Saide çoktan beri göremediği şehir 
muhafızını knr~ısında görünce sev!ıı
dl. başını yastıktan kaldırtlı: 

- Hayır haberler var nu? 
- Sefirler Edlrneye gittiler. Hil.li'l 

Bunu tşlttlğim zaman duyduğum «- Affedersiniz, dedim, kulaklıırım.
nliik:ıyı belli etmemek için kendimi da. hiç bir hastalık yoktur. Hakkım.
zor z:ı.ptedlyordum. Muaııtı. ismlnd" bir da konuşmalarınızı işitmek için böy
kndının nlşanlı"ına benzetilmlştım. le bir lüleye kalkıştım ve bunun için 
L!\kln ond:ın ynşlı olmak canımı sık- affınızı rica ec!erlm. Bu işltmemezllk 
mıştı. Buna mukabil o bence meçhul rolünde devam edec~ktlm. LAldn yc
olan c Muııllfmın niş::ı.nlıs!D ndan da- nı yol nrkadnşımızın uydurduğu saç
h::ı. güzel ve d ·ha yakışıklı olmam da malan işitince dayanamadım. Ne ev
ayni zamanda b nl memnun etmişti. Uyiml Ne de çocuğum var ... Ne de 

• dönmediler. Bir şey öğ'renemejlk 

Genç kadınlardan sarışın olan: mavi sakalım .. " 
- Evet ... dedi, bu ondnn yaşlı!.. Ben bunları söylerken esmer yol 
Scrı~ın kadının bu sozlerlne !en:ı arkadaşım tatlı utangaçlık ve sıcnk 

hnlde ıçerlemıştlm. Fakat tabii gene bir gülüşle: 
hiç beli! etmedım. - Demek, bütün söylediklerimlzl 

Biraz evvel bent o.Mualliinın nişan- duydunuz öyle mi? .. diyordu. 
lısh ndan daha güzel ve daha yakı- Hikmet Feridun Es 

Manisa (~am) - Halk.evi yardım kolu vaıı ve re!Jkasınm huzurtıe 
bir toplantı yapmıştır. Toplantıda 23 nisan çocuk bayramında. fak:1r va kim
sesiz çocukların glydlrllmes1 1çlıl 5 nJsanda. bir ça.y tert.U>l ka.rarlaştınlnıış
tır. Kol reıst 1ş bankam. mlldilrll B. Cemil ve o.rkadll.fla.n büyük faal.l.yetie 
çalışıyorlar. Yukanld rcslm toplantıda bulunanıan gösteriyor. 

- Aldıkları esirleri geri vemıly(;cek
ler mi? 

- Sulh imzalanırsa, umanın ki, 1k1 
taraf da esirleı1ni birbirine iade eje_ 
cektlr. Çalı bey Ue beraber diğer de
nizcilerimiz de o zaman gelecekler. 

- Çalı beyin yaşadığından e:nin 
mlslniz? 

- Evet. Haber aldım.. esirler 
(Tenedos) limanında. bir kalenin 1çt
ne atılmış. Gelen kayıkçılardan bın 
Çalı beyi kaleye sırtında su tn§ırken 
gördüğünü söylecll. 

- Burada aUşman esirleri var mı? 
- Var. Hem de pek çok. 

Tefrika No: 22 binde de külliyetli miktarda para cak, yavrucuğum ... . Haydi evladım, rile, kimin evindeyiz burada) ... 
bulunduğunu biliyoruz. haydi... Benim amca nuihabmı Recebin evinde değil, benimkinde 

G •• l G •• ı •• K - ) · •• dinle... değ!I. .• Sonra o borsacının buraya uze OZ 11 1Z - İ§te efencüm buraya gelioimiz- Leyi!. eski AFi.nm gözlerine bak- gelit şeklini de unutmayın aslanım ... 
de hem ziyaret. hem ticaret maba- tı. Adliyenin nazarında bu iıte sizin 

Aşk \'C macera romam - Nakleden: (Vi • Nft) dı var ... Yani Recep size veda et. ntıiyerdiı parmağınız: olduğu muhakkaktır ... 

1 
ki b b k d d llık melde beraber, bizler mieaflrlnl- - Demeti sen liırsiz mıpın... He'lı heh ... 

Çaçaron dedi ki: un~ ozaca erece e apta zin paralanna sahip olmak niyet.in- Erkek omU% .tlktlı - 1 ... 
- Yolda gelirken bu dostuma etmez:~ın. b deyiz:. - Sen bunu bilirdin... - Öyleyse ne derneğe karşı du-

rasladım. Onu sen de taınırsın... Ley a, iraz bozularak: Leyll, korkaralt gerilodiı • cevabını Terdi. • ruyorsunuz, güzelim) 
Haydar Şakir ... Sakin haha... Dü- Maksadınızı anlamıyoruml .. ·_Aman yarabbi!... Şimdi ber - Evet... R-epı 

k d d b 1 d d . Faliat senin p~an oldufq:ıu san- .... ._. 
§Ündüm i şaye o yanım a u u·

1 
e ı. ıeyi anlıyorum. mı•tım. - Bitirelim... - diye yürüdü. • 

nursa fikirlerimi daha çabuk kabu - Bizim için karlı bir iı var... Saatçi devamla: E" rke,: ·~edik.l• Bize · itaat edecek misin) .. , Evet 
edersin ... Dün meseleyi iyi kavrıyn· Bunun bozulmasını istemiyorsun... _ Alacağımu paralan yan yari· &. 0 • mi. bayır mı) 
mamıştın ... Gözünü kırptı: ya taksim edueğlz. Fakat ırfze Cfe - Hırsızlarla oroıpular çab"ult - Hayır, hayır, hayır ... 

- Fakat benim kararım verildi... - Ve bozulmamasi senin Cle münasip bir hiseo ayırmağı unutmı- Pİ§man olmazlar n aralannCJa 1yi Genç kadın kapıya doğru yürü-
Ok yaydan fırladı ... Bu İ§İ yeniden menfaatinedir. Hisseni alacaksıın. yacağız, kmm. uyuıurlar. dü. 
münakaşa etmek istemiyorum... Leyla, mevzuun nerelere ıürü1'- Kadın: - Halbuki vicdan a.z:abi çektiğini Çaçaronı 
Beklediğim zat. nerede ise gelecek... leneceğini henüz farkedemediyea _ Asla, ula .... (Iiye liaylc.ir<!1. • eöylUyordun... Seni dinleseydim. - Nereye)· .•• - CJ.iye ıordu. 
Beni sizinle beraber görmesini iste- de: istemem ben ... DünyaCla Iatememr beni de cinayetler• silrllkleyecek• _ Cemal Nermi beye haber ve-
m'yorum... - Sizinle mü~terek hiçbir ıeyim Bunun ilz:erlne, Recep, ba1n btr mfpln.- receğim ... Tuzağınıza düşmemesini 

Haydar: olmasını istemem... Rica ederim ifadeyle baıını glSğailne lldJ. Kor- - J\h ıenJn gibi sefil bir adamla söyli;yeceğim ... Onun için ko~uyo-
- Bak küçük hanım nasıl açık buradan gidiniz .... dedi. kunc; korkunc; bakarak,• metresine btrh'lcte ıraıadıiuna ne Jıata etıııf- rum ... 

konuşuyor ... • dedi. - Fakat aıeza- - Haydar, mutad soğukka.nlıti- doğru y'ürUd\1. tim. - Heh heh... Demek ıanıyor-
ket, resmiyet bahsi bertaraf edilsin, ğile: - Şayet biibn1e bera'ber l\ardiet Haytlar Şaklrı sun ki projelerimizi öğrendin, bun-
dostum Recep bizim burada niçin _ Evladım .... dedi. • Dostumuz ederaen cinayet falan çıkacak deifi,. _ Mii8aAdenlzle araya eireyfuı... lan o herife haber verecek.in ... Bı-
bulunduğumuzu size anlatacaktır. Recep, sana iyi anlatamadı. 1ılSrO- Cllr... • Cle<IL .. Bu fuzuli mtlnakapmı: aile rak:, mıyız eanıyorsun) 

R ecep: yorum ... Fakat yazık oluyor ••• Zira Salın ba!>a. a11Jor yllz!lec liavpaı balln! alacak. ~anucufum. Recep Leyl&yı .iki b.ilefinden ya. 
- Evet, anlatayım ... - diye söze dakikalarımız kıymetlidir... Siz de - ~a ... C&rllyor mu.un. 1'.0çWi Şunu 1i.llm!t olun ki fUl*da ne yapar- kaledı. 

devam etti. - Hnydar Şakir babay- zaten beklediğiniz: zatın hemen g• lianun !Cıııim, eler 'blz:fm Cle<uklert- nk yapalun, e1zfn encamınız bizbnld - Şanu aklına yatır ••• B~ iJi sen-
la ben, bir plan kurduk ... Umarım leceğini söylediniz... O P.e1fA _. mm yapma7.1Nl.I\ ~ fony fe~a ~- ile f;>lrleomi§tlr ... Zira. ~ctico ltiba· tiz de yapabilirlx ••• 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

- Siz de onlara tat taşıtınız ... Yol 
yaptırınız. 

Sa.ide fazla bir şey söyllyeınJyorda 
Bu haberden c; kadar müteessir ol• 
muştu kl .. 

- Keşke ölüp glt.Beydlm de bu ha.. 
beri almasaydım._ 

Demekten kendlnl alamamıştL 
İbrahim bey o güne kadar Salde

nln ne temiz kalpll bir insan oldu
ğunun, hayntmı tam mrı.naslle Turk· 
lero vakfettığlnln farkında. dcğlldl. 
Onu bu kadar meyus görünce: 

- Korkma, Saide 1 decll. Türk mil
leti böyle hezimetlerle kolay kolay öl· 
mez. Yarın birdenbire nasıl dirilip 
Akdenize h!\ktm oldu~muzu sen da 
göreceksinl 

- Benim daha fazla yaşıyacağım
dan emin mi.siniz? 

- Genç bir kadınsın .. yaşamak hak
kındır: Ölme!t, Acizlere, znyı!lnra ya
raşır, Saide! 

* Saide, İbrahim bey gittikten sonra: 
.öımek Acizlere, zayıflara yar~ır.ı 
sözünü tekrarlamağa başladı ve başı
nı kaldırıp yata~m içinde doğrul
du. Kendisine bakan ihtiyar bir ka
dın da onun hastalığlyle u~rıışnıa.Jı;
tan usanmıştı. 

Saide, göğsünde düğme dıye kullan
dığı lncilerln sonuncusunu da ihUyar 
kadına uzattı: 

- Al bakalım gu inciyi, 1ht 1yaı: 
nine! 
Kadın inciyi görünce sevindi. inll

yar, Sa1deye ı.ocilerin hatırı için b:ı.
kıyordu. Saide ölüm döşeğinden o gün 
İbrahim beyin sözlerini duyarnlt na.· 
sıl d:ı. canlanıp kalkmıştı yal 

Saide bir mllngala ateş koyduıılu. 
ateşin lçlne iki demir gömdü. Bu de
mirleri kızgın olarak ayağına d~ğln
dı .. bunu yaparken: 

- Ya birden öleceı:tlm .. yaut yıı.şı
yacağım.. iyi olup kalkacağım 

Diyordu. 
Bu d:ı.ğlama işi Saldenln ke!ldl ka

blleslnlıı eski lideUydl. İhtiyar ka
dın, Saldenln yaşıyacağından cnıın 
değildi. Saide kızgın demirle ayakla
rını dağladıktan sonra, can acmn
dan bayılmıştı. İhtiyar kadın, o:ıu 
öldü zannederek, üstüne yorganını çe. 
kip komşuya koştu. 

- Saide öldü .. cenazesini kim kal· 
dıracak? 

Komşular, ihtiyar nineye yol gös
terdiler: 

- İbrahim beye haber gör.deı-. O 
kaldırtır onun cenazesini. 

Çarçnbuk Gelibolu muhafızına h::ı.
ber gönderdiler. İbrahl.m bey, Saldc
nln öhimüne çok acımış ve cenaze:ıl· 
nl knldırtmnk için, tersnn<.'de ç:ılı§:ı.n 

denlzcllerden beş on klşl göndernuştl 
Denizciler eenazeyı kaldınnak ıç:n 

eve geldikleri znman, Saide de kendi
ne gelmiş, gözlerini açmıştı. 

Denizciler Saldenln yaşadı~nı GÖ· 
rünce şaşırdılar. 

- Sen yaşıyor musun? 
- Öldüm mü s:ı.nıyordunuz? 
- Bizi İbraim bey, seni mezara g~ 

türmek üzere göndermişti. 
Saide nyaklnnnı kımıldatamıyordu. 

Fakat, çoktan beri uyuşmuş vücudun
de bir ranlılık hissediyordu. Bu söz
leri duyunca glilmeğe başladı. 

- İhtiyar kndın beni öldü sanmış. 
Görüyorsunuz ki, ben yaşıyorum. Ib
ra!hm beye söyleyin, eğer bana bir 
lylllk yapm:ık istiyorsa, beni padişa
hın yanma göndersin. 

Denlzcllcrdcn biri kaba, saygısız b!r 
adamdı. Saidcye: 

- HünkArın hortlaklarl:l 1şl yok. 
Diye .söylencll. Saide bu kab:ı. o.da

mın lfı.flarına cevap \'erecek halde de
ğllcll. Denizciler dönüp gittiler. 

Gellboluda Saldenln kahramanltk
lannı tanıyanlar da vardL O sabah 
öldüğünü duyup müteessir olanlar, 
öğleden sonra yaşadığını haber :ılınca 
sevinmişlerdi. 

Saide Uç gün sonra cllrlldl. 
Ayaklarının yarasını sararak oda

mn içinde dolaşablllyordu. 
Sokağa çıkabilmesi lçln, aradan ~n 

aşağı on beş gUn geçmesi lil.zımdı. 
(.\rk:ısı var) 

Kadın çırpınarak: 

- Haykırırım... lmdad ça{;ırı
rım ... Gelirler ... Sizi yakalarlnr ... 
Ne derseniz deyiniz ... Adliyenin na
zarında da temize çıkarabilirim ... 
Cemal Nermi bey şahidim olur ••• 
Ben sizi. •• 

Sakin Baha, genç kadının manto
sunu arkasından çevik bir hareketle 
tersine çevirmeğc, bununla yüzünü 
öğretmeğı. muvaffak oldu. Ağzını 
da bir hamlede tıkadı. 

Recep te ondan daha nz atik de
ğildi. Metresinin kollarını bağladı. 

Haydar, bu işi bitirdikten sonra. 
etrafına bakındı: 

- Küçük hanımı şimdi ıne yapa
cağız) - el İye sordu. 

- A§ağıda bir bodrum Yardır. 
Oraya götürürüz. 

Saatçi: 

- Muvakkaten öyle olsun .. . 
Sonra ne yapacağımızı düşünüruz .. . 
Muhterem hamisinin işini halledelim 
biryol; görürüz bakalım ... 

Leyla, artık kımıldanamıyacak 
bir haldeydi. Gözleri yaş dolmu§tu. 
Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Fakat 
aciz mevkideydi. 

(Arkuı var) 
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Fransanın altınları 
945 milyon dolar kıymetindeki altın, harbin 

kadar Martinique adasındaki sonuna 
bir kalede saklanacak 

Altuılan nakleden F.mile Bertin kruvuörü 

Franaanın altınlari ıimdi Ameri· 
kada Fransız müstemlekm olaaı 
Martin!que adasında bulunmakta
dır. Fransada Lyon ıehrinde çık· 
makta olan Sept Jours mecmuası 
Fransız hazinesinin Alman işgal or
du.sunı.rn eline düımekten nasıl kur· 
tarıldığınt ıöyle anlatıyor: 

l 2 haziran J 940 gÜnÜ Emile Ber
tin kruvazörü Brest limanında nh
t.ına yanaşmıştı. 5886 ton hac· 
rninde olan bu hafif Fransız kruva· 
zörünün saatte ıürati 39,8 mildir. 
15,2 milimetrelik dokuz, 90 mili· 
ınetreljk dört, 37 ve 13 milimetrelik 
•ckizer top ile mücehhezdir. Gemi
de ayrıca iki tayyare mevcuttur. 
Kruvazör 200 mayn de ta§ıyabilir. 

Kruvazör, açık denizde vazife 
törmekte iken müstacel bir telgraf· 
la derhal Brest limanına gelmek 
emrini almıştı. Gemi ıüvarisi Battet 
ile beıs yüz tayfası, kendilerine tevdi 
rdilecek herhangi vazifeyi derhal 
ifaya ha.zır bulunuyorlardı. 

O esnada cepheden gelen haber· 
ler berbaddı. Almanlar, aşağı Seine 
nehrini geçerek Reimsi almııslar, 
Paris üzerine yürüyorlardı. Fran11z 
hülrumeti T o ura ıehrine umwnt 
karargah da Briare' a çe'llilmişti. 

Kruvazörün y1111aıstığı rıhbmda 
lnrbiri üzerine muntazam bir ıuret
te iltif edilmiı 14,000 dolu çuval 
ınevcuttu. Her çuvalın ağırlığı alt
ttıı§ar lciJodan ibaretti. Bu çuvallar, 
Fransanm altın hazinesini ihtiva edi
Jordu. Çuvallar içinde bulunan al
bn çubuklar 945,232,344 albn do
lar kıymetinde idi. 

İıte bu kıymetli hazineyi emin bir 
fer~ nakletmek icap ediyordu. 

Emile Bertin kruvazörüne verilen 
Tazif e de bu altınlan emin bir yere 
sötürmekti. Altın çubuklar ile dolu 
çuvallar, kruvazöre dikkat ve itina 
Ue yerleotirildikten sonra gemi li-

mandan çıkmıı ve denize açılmıştı. 
Gemi nereye gidiyordu) Tayfalar 
bir noktaya dikkat etmitlerdi. Emi
le Bertin limandan çıktıktan ıonra 
f ngiltereye giden ıimal istikametini 
tutacağına, garp istikametine dü
men larmııb. Bu istikametten kru
vazörün kıymetli hamule.ile bera
ber, Amerikaya gitmekte bulunduğu 
istidlal ediliyordu. F altat nereye> 
Bunu kaptandan baıka kimse bilmi· 
yordu. 

Kruvazör azami aüratle seyredi
yordu. At!antikte düşman denizal
tıları pusu kunnuıs, ıikar arıyorlar• 
dı. Gemide, herkes, dikkat kesil· 
mişti. 

18 haziran ııı.bahı, uzaktan bir 
kara görünmüıtü. Ufukta görünen 
kara parçası, Kanada aahillcrinde 
yeni İskoçya 1ahilleri idi. Kruvazör, 
uzun ve tehlikeli bir seyahatteuı ıon· 
ra kıymetli hamulesile beraber Ha· 
lifax limanına varıyordu. 

Kruvazör kumandanı, altınları, 
Kanada makamatına tevdl ve teslim 
etmek emrini almıştı. Gemi limana 
girerek rıhhma yanaımak manevra
sile meşgul iken iüvariye ıifreli bir 
telgraf getirilmiıstir. Bu telgrafta 
mare§al Pctain hükumetinin Alrrum
yadan tatili muhasamat talebinde 
bulunduğu bildiriliyor ve mütareke 
imzalanmazdan evvel Martinique 
adasına gitmesi emrediliyordu. 

Bu telgraf, kumandanın, canını 
sıkmlfb. Limana girmezden evvel, 
hu telgrafı almıt olsaydı, Halifax· a 
hiç uğramaz, doğruca Martinique 
yolunu tutardı. 

Rıhtımda Kanada hükumet me· 
murlan, Fransız kruvazörünü bekli
yorlardı. Mutad karşılama merasi
minden ve cHoş geldi.Un sözlerin
den ıoııra oradaki cın büyük Kana
da memuru, altınları tesellüm etme· 
ğe memur olduğunu ve bunları da· 

hile nakledecek olan trenin de asker 
muhafazuında latasyonda bekledi
ğini Fransız lturnandanına söylemiş· 
tir. Fransız kumandanı ıu cevabı 
vermiıtir: 

- Madem ki timdi dolt bir li
manda bulunuyorum. Aceleye hiç 
lüzum yok. Adamlarım, çok yorul
dukları cihetle, biraz istirahate muh· 
taç bulunuyorlar. Bundan başka 
Fransız amirallığından mütemmim 
talimat istiyeceğim. Beni mazur gö
rünüz. aradan birkaç saat geçmeden 
bir §ey söyliyemem. Ben ııize malu
mat veririm. 

Kanada memurlan bu cevap üze
rine ısrar etmiyerek çekilmiıslerdir. 
Aradan kırk sekiz aaat geçmİ§ti. 
Fransız kruvazörü, Halifax limanın
dan çıkmak için hazırlıklannı bitir· 
rnişti. Muvasalatının ikinci günü ak~ 
şamı, Emile Bertin kruvazörü, ma
kinelerini işleterek deıüze açılmış 
ve Martinik adası yolunu tutmuştur. 

Hadiataiz geçen bir ıeyahatten 
sonra 22 haziranda Fort de France 
koyuna varmış ve orada bulunan 
25,000 tonluk Fransız Bearn tay
yare gemisile diğer birkaç harp ge
misinin yanında demirlemişt ir. 

Bugün F rnınsanın kırk milyar 
frang kıymetinde olan altın hazinesi 
Martinique adasında Desaix kalesi· 
nin yeralb mahzenlerinde mahfuz· 
dur. 

Bu kale eski Jules Ferry kruvazörü
nün 16 3 milimetrelik dört topile 
mücehezdir. Bu toplar, 23 kilomet
re mesafeyu kadar gülle savurabilir. 
L:manda demirl: bulunan Fransız 
harp gemilerile binlere varan mü
rettebatını da hesaba katmak lazım
dır. F raınsanın altınları, harp bitin· 
ceye kadar Anti1 denizinde bulunan 
Martinique adasında kilin Desaix ka
lesinin yeraltı mahzeınlerinde kala
caktır. 

İngiltere ünrine yapılan hava alanlarında 305 adlı Polonya ta,,-,·arc llilotlan bilhassa t 
-"• f-.: .. 1 d. Bu fi) -•-- fn . . J J • en1a~ 
J ..... e •• ~ er ır. ı o YIUllD. gıltere üurinde 126 Alman ta~·ar,..,· ;w·· •• •• t•• o d 

• • .JJ ...... ı (ıU~urmu~ ur. nun an ha ka 
harbın ibtıdasıncJa Polonyada 200 Alman tayyaresf düşilrmiiştü. Yukardaki resimde İngiliz llnv:ı 

Nazın Polonyalı pilotlar arasında görülüyor. 

Dörtler kupası maclan Yugoslavyada gergin Trakya da 
<Bat tarafı 4 üneii sahifede) 

Fenere yegcne golii tem1n ettl ve dev
re 3-1 Be§lktaşın lehine kapandı. 

i:ıdncı devreye Beıtkta.şlılar aynı 
enerji ile başladılar ve hft.klmlyeU te
m etmekte gecikmediler. Fenerlilerin 
arada sırada yaptığı tek tük hücum
lar müessir olmaktnn uzak bulunu
yordu. 

Dördüncü dakikada merkezden y:ı
pılan bir hücumda Hakkının verd!lıl 
nefis bir ara pasını lyl kullanan Sab
ri takımının dördüncü blraz sonra 
yine Hakkının paslle Sabri be§incl 
golleri çıkardı. Artık Fener takımın
da. müdafaa kabiliyeti bile kalma
mıştı. 

Bundan lstlfnde eden Slynhbcyaz
Wardan Hakkı altıncı, Şeref yedlncl 
sayılan yapmakta hiç bir mti$.illlı.ta 

maruz kalmadılar ve mllsabakıı. bu 
netice değişmeden '1-1 nihayet buldu. 
S:ı.rıH\ch·erdlUer, bütün futbol tarih
lerinin c l ağır ma~lfibiyetlle karşı
laştılar. Tesadüfi neticeler alma~a 
mahkilm görünen bir hücum hattı, 
bazan ç:ok parlayan fakat baun de 
kabiliyetinin çok aşaR"ısına inen b!.r 
muavin hattı, hiç mevcud olmadığı 
hissini veren bir müdafaa ve önünde 
o~ıyanlnrm kahnnı çeken bir .kaJecl 

l§te Fener'bahçenln dünkü hail bu 
ıekllde fdl. Rakibinin bozuk oyununn 
mukabil harikulade güzel bir anlaş
ma ve ıyı futbol nilmuncslndcn blr 
oyun çıkaran Beşlktnşlılnnn kazan
dıklan caLbe normaldir. Bu gnlebeyı 
tesadüfe. fena. oyuna ve do.ha bir ta
lı:ım sebeplerle kötülemeğe lmUn 
yoktur. Tarihlerine haklı olarnk şe
refli bir galebe kaydeden Beşlkta~lı
Iuı te-brlk ederiz. 

lik devam ediyor 
(Ba, tarafı ı net sahifede> 

Almanya ile yapılan 
müzakereler 

Londra 23 <A.AJ - Times'in Bel
grad muhalılrl blld!rlyor: Kabinenin 
son gürültülü 1çtlmaından sonra hasıl 
olan nzlyetl, iyi haber alan mahfll1er 
şu suretle hlllftsa etmektedirler: 

Yugoslnvya şimdiye kadar tnklb et
tıtı katı bitaraflık slya.sct1nl, blr ta
rartan Balkanlardaki Mn vaziyet do
layıslle ve diğer taraftan kendi coğ
:ran nzlyetinl nazan dikkate nlarnk 
detiştlrmek mecburiyetinde bulunn
cakm. 

Kabinenin bu ıçUmaında IDı.rlclye 
Nazın M&rkovıç, Almanya tarafından 
Yugoslavyay:ı. :yapılan teklifleri izah 

Edirnedeki Sokullu 
Mehmedpa§a hamamlari 

tamir ediliyor 

Edirne (Akşam) Şehrimiz 
hususi muhasebeııi tarafından istim
lak edilen mehunr Sokullu vezirin 
Mehmed paşa hamamlarının tamiri 
karc:.rlaıstırılmış, keşifleri vilayetçe 
tasdik edilmiş ve münakasaya kon
muştur. Bu münakasaya talip çıkma· 
dığından, hamamların vilayet nafin· 
sı tar ... fındnn emMlet suretile tamir 
ettirilmesine karar verilmiştir. , 

Bundan bir ay önce Mezit b ey 
hıoır.amının yanması dolnyısile şehir• 
de hissedilmekte olan hamam ihti
yacı bu suretle önlenmiş olacaktır. 

etmlştır. Bu ızahata nazaran Alman- Su baskınına m 
ya, Yugoslavyaya üçlü paktı tmza ta- aruz 
lebinde bulunmamış n fakat haddl- bulunan Biınaköy baska 
zatında, yalnız askeri yardıma dair kl d·ı· · 
maddeler müstesna olmak üzere, ay- ~ere na e ı ıyor 
nı paktın imzasını ve pek a~r olan Su tugyanlanna maruz bulunan 
bazı teklltler aerdetml§tJr. Bu arada Meriç sahilindeki (Bisna köyü) nün 
Almanbrın harp levazımı, mühim- kar§ı aahildeki (Tayakadın çifliği) 
mat '\'e meenıhlann nakline müsaade ne nakli için yapılmakta olan incelc
edilmesl talebinde bu~unduklnn ve meler sona ermi~ ve sözü geçen çif· 
Yugoslav matbuatı üzerinde en lik 30 küsur bin liraya hük.. f · 
sıkı bir lı:ontrolun tatblkln1 ~- umc ımız 
dlkleri anla.şılmalı:tadır. Bunlnm mu- tara?zıdan .. satın alınmıştır. 
kn.bll Yugosln'fya üçlü palı:tı imza et- Bı.sna koy, halkının pek yakında, 
m~ olan bütün devletler tarafından hükumetimizin yardımı ile Tnynkn
mülki temamlyetlnin garantisine nan dma nakledileceğini ve köylünün yaz 
olacak ve kendJMe Ege denizinde lılc zeriyatıo:ıd başlama!! için gereken 

M 
bazı arazi Dbalı:ı da vadolunacnktır. tedbirlerin alınmış olduğu öğren il-

:Vugoslavya tarihinin Fransaya 8 u L A c A M 1 z Yürüyüş musahakası Yugoslavya.da açılan hükümet buh- miştir. 
d

. 1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 İstanbul bölgesi direktörlüğünün ranının birlncl derecede bir ehemm!-
önüm noktasi bed bl yetl haiz olmasına intizar ed!lebifü Samsunda fahrı.. hastaba-• k 1 en ter yesl mükellefleri ara.~md:ı Kabinede bulunan bütün demokrat 

<Ba~ tarafı ı ncl sahifede> yıyece - - - - - - - - tertip ettiği 20 kilometrelik yürüyüş Sırp nazırlar Alman teklltıerinl kabul lcıcılık kursu kapandı 2 _ __ __ __ _ ___ I_ __ müsabakası dün sabah Şişll ile Bü-
Yalnız unutmamaııdır ki Al- yükdere aruıındn yapılmıştır. etmekten 1se istifayı tercih etnıışler- Samsun 23 (AA.) - Askeri 

manyanın ": d .k bük• ,. t• "ki 3 !3üyük bir lntizam içinde geçen bu dir. Buna mukabil Hırvat nazırlarla hastanede açılmış olan üçüncü fahri 

usun 
ıuç eğ~meyen tedrici Amerı a ume 1 1 4 - - - -.,- - - - - b kn IIarlc!ye Nazın ve Sırplardan Alman ha•tabakıc 1 k k d ' ' k 

r1 
musa a • yn 320 sporcu iştirak etml§ . ~ ı ı ursu un apanmış 

M e var. Bir memlekette bir vapur un gönderiyor 
5 

- - - .- - - - - ve neticede mükellefler haricinde tarartarlığ:le maruf olanlar teklifle- ve müdavim 62 hanaya merasimle 
hükfimete e 

1
.. klüpler nnmına iştirak eden Galat!\- rln kabulu lehinde rey Terml§lerdir d ' 1 ı . d ' I . . 

vve "' dostluk vesikası 6 - -,-F--.- saraydan İzak 2.18.15 ile blrincillğl Şayanı dikkat bir nokta Başvekilin: ıp oma arı tevzı ~ 1 mı~tır. Bu m\i-
fınzaıaıı:, bir parça hulCU ederek Vqineton 23 (A.A.~ - Harici-

7 
- -- - .-- kazanmıştır. Mükellefler nrasında da Sloven partisi rc1sl Kuloveç'in ve dl- nasebetle. ordu evınde yapılan tö-

orada nüfuz sahibi ol So ye müıte§arı B. Welle1 ~~al al.tında Bakırköy mükellefleri birinci gelml~- ğer lkl nazırın lehte n aleyhte her rende valı, tüm komutanı, parti mü-
kencUsin ur. nra bulunmıyan Fransaya gonderilmek 8 - -F-,-.. '1--ı-- tir. hangi bir rey dermeyanından 1çUnap f.:ttip resmi ve milli müesseseler 
f e daha dost ve daha üzere iki vapur unun h~~ bu!undu- g -Fı--_

1
_-.ı_-_-_ etmiş olmalarıdır. Başvekili bu yold:J. müdürleri ile seçkin bir davetli kit· 

azla inanan in6anıan fa b~~na ;;unu biJJirmi§ ve deınıştir kı: l Bisiklet seri yarışları lstinkfıfa sevkeden sebep gözönünden lesi hazır bulunmuştur. 
O'N>f "'? ....,... • Bisiklet ajanlı~ı tarafından seri ha- uzak tutulmaması 1cab eden mühim 
.,~~. rmeye r~ı...... onlarla mun·· a- cBu"yu''k Britanya hükUıneti, un b bet ~~" bl k linde tertib edilen yarışlar dün sabah bir amildir kl o da ordu n halk ara- Kastamonu urgancı 

dt
se l sıkl~tınr, ve nihayet ken- hamuleailt.: hu. iki

1
va

1
purudn bal 0 a· Soldan sal:\ ve yakandan aşağı: Şişli ile Büyükderc arasında yapıl- sında. gittikçe büyüyen mukavemet adamıannı 1ktida • k dan geçerek. ıısga. atın a .u un~ı- 1 - Yağlı sirkeli çiy sebze - Tersi mıştır. fikridir. esnafı bir kooperatif 

r.orıa g1 . ra getırere yan bir Fransız limanına gıtmesme ısımdlr. 14 kO§ucunun iştirak ettiği müsa- ı·h • b" kuruyor 
tuıur nnek.kül!etinden de kur- mu··saade etmi•tir. Ancak laıgiliz hü- 2 _ Kuvvetu bir hamız. baka neticesinde Topkapıdan Halid tiyat za ıti federasyo-

k din 
" 149 11 bin ı sül Kastamonu 23 (A.A.) - Dün 

' en 1 davet ettirir ..• '-.t':.-eb·, i .. gal altında bulunmıyan 3 - Um.>n §erbetı satan. · e ne• eymanlyeden Ha- nunun protestosu 
Alm 

&;1.Uu " 4 ze M 
1 

'-A r:üambo lklncl. Agop üçüncü olınU"- valinin haşkanlıiında olmak üzere 
anya ile başlanan bu müna- Franaaya gidecek yiyeceklerin mün- - rre - emur arın maaş 44• lıı.rdır. ~ Rel:rad 23 IA.A.) - Reuter: İhtı::rat ticaret odasında toplanan urgancı 

bseü~~ler tehlikeli kar toplandır, ha.sıran bu ını.nta!·adaktle"':zi .olun) cal- r.~n~ Şafak yeri - Gecelik elbise. subayları federasyonu, kral naibi canah aralarında bir kooperatif kur· 
JUdükçe dah hı lı 

1 
ğ.na ve muadı.I yıyece enn ışga a • 6 - Sinir hastalıkları ilmi. Galatasaray • Beşiktaş prens Paula aşatıdakl telgrafı çek- maya karar vermiısler ve içtimada 

~ a z yuvar anır, tında bulunan Fransaya gönderilmi- '1 - Küçük dolap _Merkez. B takımları berabere miştlr: eMllll .şeref ve mllU 1stlk1A.Ule bulunan urgancılar 524 hisse ile ko· 

1 
1 ~ereye götüreceği belli yeceğine dair Fransadan teminat is- 8 - Tarakla saçlarını düzelt _ ·Kü- gayrikablll tell! bir anl~nın akdi operatile i,tirak eylemişlerdir. 

b
o maz. Bır devlet ayagınıw n ucunu temi .. tir. çük salon. kaldı arifesinde bulunduğumuzu öğrendllc. 

U tuzağa ,. 9 Tersi """ O 1ı hail! slı Dünkü b- -k lard Buna. karşı protesto makamında biz 8"J İld "" b kaptırma d d h l Am 'k d·· - ""'n smıı.n e ıln uyu maç an evvel ya.- ihtiyat subaylan, •·•lrnA•·-·~· 'ı-·- ı ec e agaç ayramı ya ursun... Vapurların er a en aya o- ismidir. pılan Galatasaray _ Beşlktaı> B t.a- ....,_... .. ""~ ._._ (AA H 
Yugoslavya bugün bu vaziyet. neceği vt. Ame?ka Kız_ılhaçını?1 ne- 10 - Başına cŞ• gellrse kuşun öt- kımlan maçı 1-1 beraberlikle netice- hetmeğe karar .erdik. Aynı samanda, Bilecik 23 . .) - er sene 

tedir. Top,..,lrtft--·- asuni t• zareti albnda yıyeclkenn tevzı olu- mes1d!r _ Vakit gösteren filet. lcnmlştlr. ıstiklfilimlzl, hllkü.mranııtmuzı ve hu- olduğu gibi hu yıl da burada yapı-
·~lll.Ul m ye ı- f I · d'l • t• Ge b im dudlarımızın tamamlyetinl canınuzb lan .c;a.,. bavramı veailesile Kırklar 

nJ siJA.hı nacağı ngi tereye temın e ı mış ır. çen u acammn halli B .., J - " "· a müdafaa etmeye karar B' 1 •)_ A ik d Soldan sap 't'e yukandan aşalh: eog uspor Vefayı müdafaa etmeRe 't'e milli anane ..,. tepesine Yiliyet fidanlığında yetişti· 
vem-.;~,- iki vapur unu ır eşır. mer a ev- ı De •• ide il d Whem laralc _,,. ·ye il bini v dik 1 --'47wr Al h d k - niuıler, 2 _ Ezine Niza mag" liib ettı" :ı er en m o -...-- r en erce agaç · i diği gibi 
e•- k • manyayı memnun Jeti Fransız milletine e iye etme - 3 _ N.lzameddin, 4 _İnan, Sl, 5 _: memlekete mı.dık :ıı:aımata hazır bu- Arifi fd 1 w d • .1 l w.ue için de b ...:1.~ d' z Dün sabah Şeref stadında Bey~lu- lundu~wnuzu da beyan edertz.11 Y~ 1 anilcıgınk.an getirtı e.n e • 

şu veya u ve;:,J,lU\yı te ır.> em, Ilaet, 6 - Esiralma, 7 _ ın· dl- v• • m ...... f 1. fi t---· spor ile Vefa A ve B takımları arasın- a, • .,.ne, er • ıraz ve ıc ta ı ·-
~anıakta malı go··rmı·ye- , .. .,, .................................... , faeder, 8 - Lld, Al daza, 9 - Ezlle:nez, Belnad 23 (A.A > Reuter· x-... d ı il B · biUr z~- zur . . . stedlxıl 10 _ Ran. Tamsa. da hususi birer müsabaka yapılın!§ - · - • ~J-.::- an an e ursa z:ıraat mektebi fi. 

• ~tl imzalanacak şey fiıll Emindır, fakat onun f 6 ., ve B takımlannda Beyoğluspor 2 - ı nı:filfe ~or~~aş:a va.b tanl perver te- danlığından mübayaa edilen binler· 
VS.Ziy t 1 ----- .kaz:ınmıştır şe er e ya su ay annın yap- lr. f }' fd 1 d kerı .. : 1 boznuyacak, alman as- bitar~flık değil, Yugoslavyarun ANKARA RADYOSU 1 A ta.kım~n arasında yapılan t.nr- tığı teşebbüse milşabih teşebbüsıer ce • ayı.aı, ıe ta' ı. an ann an da 

...... , Yugoslavyadan geçmiye- kendislle beraber olmasıdır. Bu- . şılaşm:ı. çok heyecanlı olmuş vefalı- yapmışlardır. ycnı meyvalıklar tesıa olunmuştur. 
cektir F . . A d 24 !'tfart nazar•~ı 0··~ıe -e a1ra~m lar ilk devreyi 1-0 gallb bltlr .... 1 

.. 
1erdir. Almanyanın Yugoslavyaya '8 saat- C b"' 

zum 
· .. akat Almanya b""''° ıu··- nu, sıra ile biıtim vnıpa an ve ,,,, ~ • • ..._ ""9' ilk ·· enu ı Amerika bükU' " • ......._. l2 30 p Fakat ikinci devrede Beyoğluspor üs- mühlet verdiği ha.kkındakl haber 
go..r. 1 ı· ist ' : rogram, 12,33: Hafif prkı- tün bl d l sanıldır. •urse, hnzaladığı kAğıda Balkanlardan s ıyor ve eye- ıar, 12.50: Ajans haberleri, 13,os: Halk r oyun an S0I1ra ikl gol yaparak er, ~ına göre, yalandır. metleri Amerikadan 

hiç bir kı ktir türküleri, 13,20: Ka~ık program maçı 2-ı gallb bltlrnılştlr. Yunan· t nJ v si Ymet vermez, bilakis o ce · - ıs ana geçe er silah istiyorlar 
n

eel kada kendi hareketı'ne beha- Hulftsa, bütün mesele şundan <PU. - 18'03
: Radyo ca.z orkestrası, İkinci küme terfi Belırad 23 <A.A.) - Rcuter: Hu-

er buı 18,40: Solist okuyucular, 19,15: Film •• b k duddan gelen bir habere göre ikisi NnyorJı. 23 CA.A.) - Tass: Nev-
y ur. Eğer Almanyanın ibarettir: Yugoslavyanın imzala- musikisi <PU, 19,30: Ajans ha.bcrlerı, . muaa a ası blnba.şı biri yüzbaşı olmak ilz~re 'Üç yort: Herald Trlbune gazetesi yazıyor: 
ugosıavyacıa t ' 

1 
.. esik ın ma 19,45: Ziraat takvlml, 19,50: İncesaz _ 2ncl kilme şampiyonunu tayin etmek Yugoslav kurmay suba,,,, kılıçlıı.nnı Birleşik Amerika gen 1 kurmay relsl 

hakikaten ve opraklannda maya razı o acagı v an - heyet!, 20,15: Radyo gazetesi. 20,45: uzere gıup blrincucrı arasında tertip Yugoslavyada bırakn.ra~o1Y.unan'~~-a general MarshaU matbuata verdi~ 
yoksa tgöıü ve bir isteyeceği hiyeti ve ilerdeki neticeleri, vesi- Debussy'nln Pttlüd'lertnden, 21: Din- edilen mU&ıbakalnra. dün Fenerbah- geçmiştir. Kılıçlanna ~lfü olar:ıkb~- beyanatta bazı ıatın Amerikıı.sı mem-
lnak ı' lnınu laka blrşey imzala- kanın muhteviyatı ile değil ketıdi leyicl isteklerı, 21,30: Konuşma, 21.~: çe stadında ba§lantnl§ ve Şl§ll Güne§ raktıklan bir beyannamede bu üç leketlerinin ve bu arada Brezl.lynnın, 

ç yapıl b Radyo orkestrası, 22,30: Ajans ye lle Davudpqa takınılan ... ft,..,ıln""'"l- subay, derhal ,.,,.....,ışmak a~ ..... ~ .. A bu memleketlere icar ve iare Jtnnu-

sebcbl . an u tazyıklann topraklanın silahla müdafaaya bo h b 1 r1 22 45 Cazb d <Pl) .ıı.u.,.. ....... .., lr-.ı- ........... \,U, 'bl ı1•h erllmA'"' h ...... ~ ned rsa a er e ' ' : an . • lardır. Cok sıkı g~en bn müsabaka- bulunduklarını bildinnlşlerdlr nu mucı nce s ... v .,... a ......... . 
cum d ır? Yugoslavyanın hü- karar verip vermediğine göre de- . ıs M:ırt ~b sa'balu nın ilk devresi ~olsüz olarak bitmı~ Dlter blr habere göre de, dört Yu- da Birleşik Amerlka ııe mllzake:-eye 
biı:r:ı ~ mı korkuyor? Onun ğişlr. · 8. Program, 8,03. Ajans babetler1, tkincl devrede Şifll Güneş hl.tim blr gos}av pilotu. tayyarelerinı müttefik glr~~~~~~1~11=~~c1l#:fne ıgöre 

lgindan erntn değil midir?) Necmedclin Sadak 8,18: Hatif program <PL), 8,45: Ev oyundan tonra 2-1 ıa&lblni matlOp kuvvetlerin emrine vermek üzere. ü~ bu ısteklrr müsald bir .surette karıt-
kadım. etınl§tir. ıan.are ıı~ Yunanbtana cıtm!§tiı;. ı:ın:ıcaktır. 



• Yukarıda gösterilen §ekilde her nevi MOZAiK ve KAROSlMAN 
çtN1LERINlN imalab hakkı, İktisad Vekaleti S. M. MüdürliiğünUn 

6492 sayılı ilmühaberile münhasıran ıirketimize verilmiı olduğu 
görülen lüzum üzerine ilan olunur. 

cKA YA Yapı Malzemeai Şirketi Galata, Perıembe Pazarı, Etki 
Yağ Kapan Arap Kayyum Sok. 16/22. İstanbul 

1941 iKRAMiYELERi 

T. iŞ BANKASI 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lir 
3 

" 
1000 

" = 3000.- • 
2 • 750 .. = 1500.- .. 
4 .. 500 .. = 2000.- .. 
8 .. 250 .. = 2000.- .. 

35 .. 100 .. = 3500.- .. 1941 Küçük 
80 .. 50 " = 4000.- u 

300 .. 20 .. = 6000.- .. Tasarruf H esaplari 

ikramiye Planı Keşideleri: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus
tos, 3 İkincitcşrin tarihinde yapılır. 

,, , 
TURI< TICA~i;T .~ANl(ASI A.} 
l(UPONLU VAD~ll MJ;VDUAT 

PARAN 1 BURADA ~·~LET 

~ 1 ~ 

~ A. ·ı· ..,.iNi .--~ .... 
ı Devlet Demiryolları ·Ve Limanları lıletm;--nl 

Umum idaresi ilanları 11 
İde.rece temin edlllp müteahhide verilecek 500 ton bllster ~akınn ifle

nere!t mamul halde İdareye tesllm.1 işi 2/4/1941 Çarşamba günü saat 15,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin edilen bedel 210,000 llradır. 

Pazarlık An.karada İdare binası içinde Malzeme dairesinde topla.na.n 
komisyonda yapılacaktır. 

T!\Uplerin aynı gün ve saatte teklif ve kanunt vesik.alarlle birlikte Ko
mlsyo!ı •• müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm Şefiiğinde, Ankarada 
Malzeıne dairesinde görülebilir. (2109) 

* Muhammen bedeli 22.500 (Ylrml 1k1 bin beşyüz} lira olan Sterlll.zasYOn 
c!hazları ve teferrüatı 5 Ma.YIB 1941 pazartesi günü sa.at 15 30 da. ka.palı 
zarf usullle Ankarada. İdare binasında satın alınacaktır. ' 

Bu işe girmek isteyenlerin 1687,50 (Bin altıyüz seksenyedi Ura. elli ku
tuş) llra1ık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettlği vesika.lan ve tek
llflerinı aynı gün saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri !Azım.dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydar-
paşa.da Tesellüm ve Sevk Şef! '1J1den dağıtüacaktır. 'c2201) 

' Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Hasan Tıraş 
BIÇAKLARI ""1f! 

Yeni modeller, en iyi kumaş 
cinsleri ve en ehveıı fiatlarla 
yalnız: 

Dünyanın En iyi Tıraş Bıçağıdır. ZAR t F 
Tüccar terzihanesinde 

temin edebilirsiniz. Beyoğlu is
tiklal caddesi No. 378 Haşet 

kitaphaneai karşısında BASAN TJBAŞ SABUNU, BASAN TIRAŞ KREMİ, B ASAN TDtAŞ PUDRASI 
tıraşuı zevklnl ltmam eder. Ti.raf bıçağı ıo a dedi 40 k\ll113. Tlrllf sabunu 

kremi ve pudrası 40 kuruş. 

re:~:.ruı;~t:~ pnö- ı HASA N D E PO SU 

Fen Memuru yetiştirmek üzere memur tayini 
hakkında ilan 

, 

Maliye Vekaletinden : 
o.h 

6/ 9/ 940 tarih ve 2/ 4605 numaralı resmi gazetede münteşir, 17/8.1040 
tarih ve 14177 numaralı karamame:ve bağll toprak tevzi talimatnamesi
nin tatbiki için teşldl edilen ve eı;u,ıseek olan komisyonlarda istihdam 
edilmek üzere yetlştırilmek için tapu ve kadastro U. müdürlüğü ren tat
bikat mektebinde stajlan temin edilmek üzere memur alınacaktır. Bu 
memuriyete talip olanlardan aranan şartlar ve vesaik aşağıda. göste....U
ml$1r. 

Aranan şartlar 

1 - Yaşı 40 dan fazla olmamak; 
2 - En az lise 10 uncu sınıfta veyahut bu dereceye muadil diğn bl 

mektepte tahsil görmüş olmak; 
3 - Halen resmi bir dakede müstahdem ise, lnfikak için muvafakat 

alınış olmak ve siclll itibarile kendisinden istifade edileceği anlaşılmak; 
<rillıı 

~füraC'aat :ıekli 

Yukarda.ki şartlarla haiz bulunan taliplerin, aşağıda yazılı vesikala
rı bir istida ile en geç 20 Mayıs 1941 tarihine kadar Maliye VekalctL'le 

«Mi111 Em1ftkı göndereceklerdir. 
ı - Nüfus hüviyet varakası aaslı veyahut noterce veya resmi bir ma

kamca musaddak sureti:o 
2 - 6 kıt'a fotoğraf o:altı buçuk dokuz eb'adında» 
3 - Mektep tasdikname veya şahadetnamesi «aslı veya musaddak 

suretiıı 

4 - Memuriyette bulunmuş ise, tasdikli sicll karnesi veyahut bulun
duğu memuriyetler için ayrı ayrı vesikalar; 

5 - Sıhht durumunun köylerde ve her iklimde vazife ifasına elve
rişli olduğuna dair bir hükumet veya belediye doktorluğu raporu. 

6 - C. Müddei umumili~inde mahkfımlyetı olmadığına dair vesika 
«istida zirine müddei umumil!kçe tasdikli meşnıhıtt verilmesi kli.fidlrı 

7 - Hüsnühal kağıdı; 
8 - Askerlik vesi kası wüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca ıst.e

mez.ı 

9 - Talip olan şahıs resmi bir dairede müstahdem ise, ayrılmasında 
mahzur olmadı~ına dair vesika «talebe müteallik istida ve merbut.u ve
sikaların o dalre vasıtası ne gönderilmesi halinde ayrıca muvafaktname
ye mahal yoktur.ı> 

10 - Aşağıda yazılı şekilde teahhütname; aBu teahhütnamedekı 

müteselsil kefilin resrr..i dairelerden veyahut ticari, mali veya sınai mü
esseselerde müstahdem olması ~arttır .• 

NOT: Bu kefaletname noterce resen tanzim <>lunacaktır.ı 

<ılVn 

Taahhütname 
Maliye Vekaletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için teşkil 

edilecek komisyonlarda istihdam edilmek üzere, fen memuru olarak yc;
tiştirilmek için bir vazifeye tayin edilerek talim ve staj maksadı ile tapu 
kadastro fen mektebinde talim ve tahsilim neticesinde bu nıektept.;n 
mezun olamaz veyahut mektepten mezun olöuktan sonra beş sene müd
detle hL?filet ifa etmez veyahut istihdam edildiğim vazifeden istifa eder 
veya idare hizmetimde memnWl olmayarak vazifeme nihayet verirse 
hem cezai şart ve hem de tazmin mahiyetinde olm:ı.k üzere, yedi yüz el
li lira ooemeği ve bunun için hakkımda dava ikamesine ve ilam ~t1hsa.
line lüzum olmadan bu taahhütnamenin ıcraya vaz'ı veyahut hazmeden 
alacağım varsa bu alaca~·ımdn def'aten takas ve mahsubu; ve yine bu ta
ahhütnameden mütevelllt her hangi bir 1ht!1af !~in dava ikamesine lü
zum hasıl olursa bu davanın Ankara m:ıh:,cmelerlnce rüyetini kabul ve 
taahhüt ediyoı;um. 

Adres: 
Nüfus hüviyet varakıı.sındaki hüviyeti; 

. . . . . nin cezai şart olarak taahhüt ettiği yedi yüz elll liraya ka
dar aynı şartlarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 

Kefilin meslek \'e adresi: 
Nüfus hüviyet varnk:ısındaki hüviyeti 

c.;V» 

Kabul edilecek t:ıllplere. mektepte her ay devam edecek sta~ları 
müddetince aylık 50-60 lira ücret ve mektepten m:_zuntyetini müteakıp 
liyakat derecelerine ve teadül kanunu esaslarına gllrc 100-150 aylık üc-
ret verilecektir. 0638 - 2211) 

Yapı ve İmar İşleri İlanı 

Nafıa Veka~etinden 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Hukuk fakültesinin kalorifer, mut

tah ve çama~ırhane tesisatıdır. Keşif bedeli 190112.94 liradır. 
2 - Ekslltme 4/ 4/ 1941 Cunırı. günü saat 15 le Nafia Vekaleti yapı ve imar 

~ıerı reisliği eksiltme komisyonu odasın~a kapalı zar! usullle yapüacaktır . 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna muteferri evrak 9 lira 50 kuruş bedel 

mukabilinde yapı ve imar işleri reisli ğinden alınacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10755 lira 65 kuruşluk mu

vakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekaletinden bu işe girebUeceklct'ine 
dair. alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

Işbu vesllı:ayı almak için eksiltme gününden •tatil günleri hariç• üç giin 
evvel bir ts\ida ile Nafia Vekaletine müracaatları ve dilekçelerine en az hir 
kalemde bu işe benzer «50000» liralık iş yaptıkla~a dair işi yaptıran idare
den alınmış vesika raptetmeleri lazımdır. Bu muddet zarfında vesika tale
blnde bulunmıyan eksiltmeye giremez. · 

İstekliler teklif mektuplarını iha1e günü olan 4/4/1941 Salı günii saat 
14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabUlnde vermeleri 
lhımdır. 

Pootada olacak gecikmeler kabul edilmez. 0536) 12080) 

Maden Mühendisi ve fen 
memurları aranmaktadır 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Umum müdürlük Tuz fen şubesi kadrosunda münhal mühendlsllklar ve 

fen memurluklan için maden mühendisi ve fen memuru alınacaktır. 'l'alip 
olanlaıın evrakı müsbitelerile Galatada İnhisarlar umum müdürlüğü Tuz 
fen sut<·sf müdürlü~üne müracaatları ilan olunur. (20171 

Ankara Belediye Reisliğinden : 

BAHÇE, ORMAN ve 
SALON FİDANLARI 
Mevsim münasebetile ucuz 
fidan edinmek isteyenler 
bunları bahçemizde kolay
ca bulabilirler. 

ÇAM, PALMiYE 

kok, koli, piyosiyanlklerln 
ptığı çıban, yara akıntı ve 
ild hastalıklarına karşı cok 

iilı•• tesirli taze aşıdır. ••ııııil 

ı ---------.. Fabrika ı;e matbaaya 
elverişli bir BI NA 

SATILIKT/R 
Cağaloğlunda rabı·ika ve 

matbaa ittiha7ma elverişli 

1 
betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. «Akşamı> idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 

1

, , 

SİRKECİ 
SalkunsöiüC: D emirkal>t 

Halil Sezer 
vesair seçme fidanlar 1 

Adres: P:ı.ngaltı Fiat garajı ya
l nında Yedikuyular caddesi No. 6 

l \ı ' ı 

Karyola fabl'lkasındaki 

Serg;iyi ziyaret ediniz. 

j . Uoktor j 111mm• Prol. Dr. 1 
1 Bahaddin LOtfi Kemal Cenap 

Va rn a h ... 0.oğ·u-P·al·as-2.-La·m·a·r·ti•nllC•a•d•5J OPERATÖR 'ttROLOG Taksim. Telefon: 43963 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassl.Sl -Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2 . 
Tel. 42203 

ZAYİ 
1 Malatya vilayeti Arabk.lr kazası nü
fusundan alınış olduğum nüfus cüzda
nım ve 1clnde bulunan askeri terhl.s 
tezkeremi zayi ettiğimden yenisin! 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Adres: Kasunpaşa Zlncirlikuyuda 
Arnavud Mehmet Ali evinde Arab

kirll 322 doğumlu Mahmud 
cığlu Hüseyin 

ETi B ANK D i vriği 
Demir Madenleri İşletmesinde n: 

9 - 18 kiloluk raylan istenilen kutra göre bükmeğe elverişli 

RAY BUKME MAKiNESi 
Satın alınacaktır. Taliplerin resim, evsaf ve satma şeraitini acele (Eti 
Bank - Divriği Demir Madenleri İşletmesi - Divrjği) adresine bildir
n.eleri ilan olunur. 

Maarif matbaası müdürlüğünden: 

Cinsi 

150 santim eninde 
yerli patiska 

Mikdan 
1000 metrt 

Tahınint 
bedeli 

Metresi 75 Kş. 

% 7 .5 Muvakkat 
pey akçası 
56,25 Lira. 

25.lll.1941 salı günü Aya.sofyadakl Matbaanın İdare komisyonu odasın .• 
ela. saat 15 te acık ek.slltmesi yapüacak olan cins. mlkdar ve evsafı ynzı.Iı 

1 

yerli patiskaya istekli olanların pey akçaları makbuz veya teminat mektup
lariyle o gün muayyen saatten evvel Matbaada hazır bulunmaları. 

, Şartname parasız olarak Müdürlüğümüzden tedarik edilebilir. (1798) 

1 Toprak mahsulleri ofisinden: 
Değirmenlerin hususiyetlerine uygun şekilde Mikset çuvalı pazıı.rlıkla 

satın almacağındıın talipleı-ln 24/3/941 pazartesi günü saat 15 de Limnn 
hanındaki şubemize müracaattan. o:2202t 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR 
Anadoluda Sınai Tesisat içln ikinci veya üçüncü sınıftan ruhsatna
meli tecrübeli bir Elektrikçiye ihtiyaç vardır. İsteklilerin hal tercü
melerini fotoğraflar!le birlikte (Elektrikçi) :rumuzlle Posta kutu.su 176 
numaraya öndermeler1 ve isteyecekleri aylık miktarını bildirmeleri 

Jlan olunur. 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü Uanları 

Umum 

24 Marttan 31 Marta kadar muhtelif hatlara kal
kacak vapurların isimleri, kalkış giln ve saatleri 

Kara deniz hattına 

Bartın hattına. 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Salı 12 de (Erzurum>. perşembe 12 de (Ege) ve 
pazar 16 da (Karadeniz) . Galata. rıhtımından. 

- Salı 18 de (Çanakkale}, cumartesi 18 de <Anafar
ta). Sirkeci rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi, salı 9.50 , çarşamba, perşembe, cuma 

Bandırma hattına 

Ka rabiga hattına 
İmroz hattına. 
Ayvalık hattına 

16 da (Trak), cumartesi 14 de (Sus) ve pı:ızar 
9.50 de (Trak). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba. ve cuma 8.15 de (Sus). Galata. 
nhtımından. Ayrıca çarşamba ve cumartesi 20 ıte 
(Saadet). Tophane nhtımından. 
Salı ve cuma 19 da. (Seyyar). Tophane ,rıhtımından 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımmdan. 
Çarşamba 15 de <Bursa), cumartesi 15 de (Ülgen>. 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sürat hattına Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
İzmir aralık po<>tası - Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

(2266) 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon nu
maralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 42362 

Müdürlüğü binası altında. 
Su ~lerl müdürlüğü için 40 m/m ye kadar muhtelif kuturda su sayacı Galata Şube 

alınacaktır. AIA.kadarlarm verebilecekleri sayaçların, marka, fiat ve evsa-
Galata. rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 
Sirkeci, Yolcu salonu . 

40133 

fını mezkür müdürlüğe blldlrmelerı. (2073) · Sirkeci • • 22740 


