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TUrk - Sovye-tler dostlutu 
Almanyanın giriştili 
büyük hareket hak
kında bazı tahminler 

-·-'f Harbin ilk senesi Alm.anya.nın 
her hareketinde kendisini İngil· 
tereye karşı zafere götüren bir yol 
aranır, her alman tecavüzü İngil
tereyi yenmeye yarayan bir vasıta 
sanılırdı. Bu görüşe alıştığımız 
için şimdi de Almanya kuvvetleri 
bir tarafa hücum etmeye hazır
lanınca, yahut bir memlekete gi
rince soruyoruz: «BU memleketi 
işgal etmek neye yarar, bununla 
İngiltere mağ!Ubedilmi§ olur 
mu? Şu memlekete taarruz et-

iki hükiimet arasında 
bir tebliğ neşredildi 

Türkiye tecavüze uğrar ve harbe 
girmeğe İnecbur kalırsa Sovyet

lerin. bitaraflığına güvenebilir 

• BU SABAHKi 

'l'BLGBAPLAB 

Yugoslav 
Nazırları 

Almanyaya 
hareket ettiler 

Yugoalavyanin üçlü 
pakta iıtiraki bugün 

imzalanıyor 

mekten ne çıkar, İngiliz harbi J M.h d l l • k 
orada kazanılmaz ki...» Sovyetlerin Tür ki yenin müşkü atından istifade ederek 1 ver_ ev et erı a• eri 

i §artları ve Y ugoalavya-
Y:~~~:~:t~;!~~r;e ~~::!~ ::;: kendisine hücum edeceklerine dair çıkan lan haberler dan harp malzemesi 
be karıştıktan sonra işin şekli S h••k" t• • • • f. k k d• geçirmek kaydıni 
değişmiştir. Artık Almanyanın OVyet U Ume lDID V8Ztyettne leva U etmeme te lr kaldırmışlar 
her yaptığında ~utıaka doğı:ı- Ankara 25 (A.A.) _ Türkiye 

Belgradda 
miihim bir 
tefebbaa 

Sovyetler Birliği BaJ. 
kan meselelerinde 
alikaıız olmadıimı 

Yugoalav hükUmetine 
bildirdi 

Madrid 2S (AA.) - (B.B. 
C.) M.dridcle ... .U:-. 
ıaz---.~dreS.... 
yeti• BiırUiinia Belsrad Hfiri 
dün, Y..,.la• hiik6meti ......... 
de bir t~ bulanarak 
Sovyet ~ Baibn m•ele 
lerincle alibm olmadıiım hil
dinnittir. 

Ba haber baldonda Aım
Harici,.e Newelinde tefaia .. 
bulunmaktan ~ ..W,.. 

dan doğruya ingıltereye çev_:nru- ve Sovyet hükQmetleri, bugün Alman yan 1 n Londr:ı 25 (A.A.) - CB.B.C.) Belg-
i bir maksat aramak dog ta.ddan gelen haberlere göre Yugosla.v ~------------

m ş Ankarada türkçe ve Moskovada Başvekili Tsvetkov1ç ile Hariciye Na- B M t k 
dc,ğildir. . t' lıı.". kolay rusçaolarakaşağıdaki tebllğineş- tem•ınatın·ın zm Markoviç, Almanyanın Belgrad • a suo a 

ngiliz adalannın ıs ıy ~ tın1 d' • sefirlle !birlikte dün gece saat yirmi 
olmadığı anlaşıldı. Böyle bir cesa- re ~~r ır · .. . ikide Belgmddan Almanyaya hareket 

ret, pek az bir muvaffakıyet ihti- .. Bugünlerde Sovyet ve Türkiye ma• nası et;ıı:~~~~~~Yanın nçın pakta iştlraki-
maline karşı Alrnanyanın bütün hüklimetıerl arasında bir dekl!- nl.n bugün öğle vakti Viyana.da imza 
maddi ve manevi kudretinin bir rasyon teatisi yapı~tır. · edileceği zannolunuyor. 

Dün gece Moakovadan 
Berline hareket etti 

Anda mahvolmasile netlcelene- Türkiye harbe girmeğe mecbur kil F • - Haber alındığına göre mihver dev- Londrs 25 (A.A.) _ (B.B.C.) Mosko-
Müsta · ransız ajansı- letıert, bu 1mznnın yıı.paca~ n~kül1- va.dan gelen haberlere göre Japon Ba-

billr. Almanya, böyle tehlikeli olduğu takdirde Sovyetlerln Tür- na göre harbin boğazlara meli nazan dikkate alarak pakta ithal riclye Nazın B Mat.Bu ta dü ece 
bir fedakfl.rlığı - yüzde beş ka- kiyenin müşkülA.tından istifade edilmesi lı\zım gelen askerl mahiyette Moskovadan B~rll.ne ~ket e~~ır. 

·· ·d·ı ·· 1 ed ek k d' in hü ed ,. yayılmasını önlemektir kayıdlardcı.n vaz geçmlşlerdlr. Bundan Mo-'- 23 (AA) _ B Mat. _ zanç umı ı e - goze a sa ve mu- er en ıs e cum ecel'\,• başka Yugoslav arazisinden Almnu ııaova · · 
vaffak da olsa harp gene bitmiye- lerlne dair ecnebi matb\latta çı- harp malzeme~! geçlrilmc.sl kaydından souka, B. Molotof tuafmdan kabu-
cektfr. Denizlere hA.k1m, donan- kan haberler üzerine ve bunlarla Loadra 2.ıf (A.A.) - MüatakiJ da vaz geçJidlll haber verfllyor. liinü mıı.-q. ,.......,. Fw .. 

Fransız ajann bildiriyor: H Ik d • f• 1 firleri, Macar. Sloftk. Bulpr, R.. ma•;ına ve hava kuvvetlerine sa- alAkadar btr istifsar .dolayıslle Balkanlardan buraya gelen ha- a arasın a m ıa men, Alman. ltaıyaa eefirlerile a 
hip kalan İngiltere, Amerikanın Sovyet hükfuneti Atideki hususatı ıber)er, Londranın diplomatik mah- Londra 25 <A.A.) - (B.B.C.l Yu- ayn göriipniiflerdir. YIJ 
bütün Avrupa istihsalinden üs- Türkiye hükômetine bildirmiştir: fillerinde gelecek hadiselere bir ha- ~~v::~: bl~=~!~/;: v:::iı~:~ B. Stalin ve Molotof& 
tün olan ynrdimilc Afrikadan ve 1 _ Bu gibi haberler Sovyet z:rlık olmak üze.re cııösteriı manev- ter ajansı 912 denbert Sırplann blr hedi--Jer 

d ed k raları:t suretinde telakki edilmekte- mesele iizerlnde bu kadar kati btr l>lr- ~ -
AJçdcnJzden harbe evam ece - hiikfimeti vaziyetine katiyen te- dir. ut te~kll etmediklerini, HınatlArla Moskcma 25 <A.A.) - <D.N.B.) B!Idl-
tir. Bunun içindir ki Almanya, vafuk etmemektedir. Geçen hafta .c>nunun ea heyecan- Sırpların tamamen aynı flklTde bu- rlyor: Japon büyilk elçlai dlln sabah 

· h be d So lı h d R T lunduklannı blldlrmektedir. Harlclye komlserlllt protokol tefi B. çok uzun sürecek bır ar n- 2 _ Şayed Türkiye hakikaten Y}'et HU'idye lcomiaeri B. Molotof a .iaesi. usyanın ürkiyeye ver- Dün Belgradda varakalar daıı.ıtıla- Barkof'!'-- B. staıın ve MolotoY'a al4 
k j ka ı aramakta · . diği teminattır. Sovyetler Birliği. "' olmak üsere J Bari 1 N 

dyanmAa 
1 

m n anbnı ünkü"" h - duçan tecavüz olur ve toprakla- Bu beyanat dolayıslle Türkiye Türkiyeye kar .. haamane hiçbir ni- rak hürriyet namına her fedatA.rlı~., apon c ye azın ta.. 
ır ma n ug are- ,... yapılması lstenml§tlr. Bir şehirde 30 rafından Retlrllen hediyeleri Termit-

. nya ın rını müdafaa için harbe girmeğe hükfunetl Sovyet hük6.metine en yet beslemediğini ve bir taarruz tak- bin klşl nümayL~ yapmıştır tir. Bu hedl1eler özertııe bir av aahn91! 
ketlerile - doğrudan doğruya mecbur kalırsa o zaman Türkiye, sanıimt te§ekkürlerinl beyan et- d~rinde kendini müdafaada tamarni- Yunan e!kdn • umumiye~ verıı~n tersi~ edJJndl bir paravana ile alma 
veya bilvasıta - lngiltereyi yen- ti ile arasında mevcut m4 ve Sovyet Rusyanın da böyle le serbes bırakacağına temin eyle- karan gayri dostane blr hareket nd- ve gümilf üzerine lflenmif bir tutadar. 
meyi kasteden askert manevra- Sovyei:: vüz ın1sakma istinaden bir vaziyete duçar olduğu takdir- miştir. İngiliz mahfilleri bu habere detmekte. bunu beklenllmeyen ve tn- Yanan t-LJiji 

. lardan ziyade, Avrupa kıtasında adem ca IJX-tnfn tam com- de Türki n1n tam eh verilecek tefsirCJe çok muhteriı gö- sanı arkasından vuran hancer darbe- ıııı:ru 
ycrl~meyi temin eden v h be Sovyetler Bir 6 .... 4"UM a ye cıcompr en- zükmüılerdir. Nikbinler bunu, Al- si saymaktadır. Atina 21 (AA) - <B.B.C.) DOn,... 
dev t k t e ar prehensloru ve bltaraflığına g(l- Blonıı ve bitaraflığın& güvenebile- manyanın Balkanlardaki hareketle- Benı 25 (A.A.) - Belgraddan blldl- ~:-:':=ev:!:'~ ~1';; 
1 am a ~ a mı .~rttıran lmkAn- venebllir. ceğinl bildirmiştir. rinden muğber olan Rusyanın vazi- rlldl~lne göre Sırp klllaest reisi havan topu atett olmQftur. ltaınnıu 
ar. aradıgına hukmetmek daha yetinde bir değişiklik alameti olarak patrik Ga?>ricl tarafından rr m:ırttıı mahalli hatlf taarrmlarda bulunm111-
doğru olur. y slav Japon Harı·c·ı- ileri sürmü,lerdir. Fakat umumiyet toplanmağa davet edilen piskoposlar lardır. tk1sl zabit olmak üzere 50 esti . ugo ''b "I t ·ı· hfill ' · • meellsl.nln bu davetı Yugoslavyanın alınmt" ve t•a1.. •·- rt tıı ı •• Ingiltereyt istiyl! etmek, bütün ılı .. arı .e. ngı ız ma erının umumı üçlü pakta iştlraklle alakadardır. " --.,anuu- ıe a mıı._. 
müsküJAtı w k tt ti- 1 N telakk.isı tudur: Moskova. Almanya dır. 

Ü na ragmen a ne nazır arı ye azırı ile her türlü ihtilaftan içtinap yo- ...................................................................... 1 •• 

ceyi vermiyeccğine. Amerikayı iş- lunda bugÜne kadar aldığı vaziyeti --..-~.---.~-------------. 
~1 etmek de imka.nsız olduğuna y· aya B. Molotofla değiştirecek hiçbir ,ey yapmıyacak-
göre Almanya için şimdilik yapı- ıya n br. 
lacak iki '.c:ey kalıyor: Bir taraftan • • Çok emin bazı bitaraf kaynaklara 

'"Jl d 1 go·· ru·· ştu·· l h b 1 b k hava hücumlanna -devam etmek, g 1 ıyor ar g~ en a er er .u no ~ai nazarı te-
Okyanust d • h rbini azam! yıd e~.ecek mahıyettedır. ~u haber-
d a emz ~ rl- lere gore Almanya Yunarustanı yola 

erecede şlddet.lendırerek Ame getirmek işini ltalyaya bırakarak 
ka yardımına zarar vermek ve Almanya ile pakbn bu· Bu milli.katta 8. Stalin kendi ordulannı en kısa bir zarnan-
1ngiliz adalarını abloka altına gün imzası muhtemel de hazır bulundu da Boğazlan tutmak üzere Türkiye 
almak. Diğer taraftan, işsiz kalan üzerine saldırmağı dü~ünmü§tür. Bu 
kara örd kull arak harbi _ B M tasavvurdan haberdar olan Rusya 
Akd . usunu an. k İn- Almanyanın Yugoalavya- · atsuoka'nın Londra az çok hayati addettiği bir mıntaka-

enız havzasına geçırme , ki.il ·ı ~ • t • .. nın yakınlarına harbin yayılmasını 
giltereyi evvela Akdenizden cıkar- ya yaptığı le ı er 1 fa ve ~§in'! ona gıtmege önlemek için a~amt ıeyi yapmağa 
nıaya uğr~mak. Almanyanın. bu edildi nıyeti yokmuı karar venniıtir. lıte Ru.yanın An-
gayeyt elde etmek için her careve (Devamı .. bife 2. Sütun 4) 

başvuracağından emin olmak la- lnailtere Yugoslav hükô· Japon Hariciye Nazırının ..... _ .. _ 'I 
zırndır. Balkan hareketi bunun ~- • d•kk - ..-.. .-.. B ., er 8 
başlangıcı olabilir. Fransa ve ts- metine bir nota verdı 1 ate ıayan beyanab -----.-------
Panya üzerinde yapılan tazyıklar - - On yedı •ene aonra 
bunun içlndi. Bu tazyıklann Bal- Betrrad 24 (A.A.l - Reuter: İyi • M~ova 24 (A.A.) - Taaa kullanılacak bir harita 
k 1 haber aıeltı söylenen bir menbadan aıaıı.ı bıldiriyor: Sovyetler Birliii an ardan sonra oralarda yeniden ı Ba.,,e Hal'- L ı b öRrenlldlğ ne göre Yugos avya "$' - .. .:omiaer eri reilİ ve Hariciye 
~laması, hattA bu memleketle- klll ve Harlclve Nazın bu aqam vı- komiseri B. Molotof 24 martta Ja· lnönü Anaildopecliai. iki sene aoa-

rin de işgaline tesebbüs edilmesi yanaya hareket cdeceklerd~. Aynı poa Hariciye Nazın B. Yosuke Mat- ra intit-a hathyacak; on bet sene 
1htirnaı haricinde değildir. ~cnbaa göre A~~o.n1:'ıı11e ::bin;~~ suoka ile refakatinde bulunan Ja- çal14ma71 mUtealdp tamamlaucak-

Balkanlardaki bu büyük siya- ;;~~~:ı ~:reetıe:eyen~· nazırlar ta- ~oktanın tl:.iva ~ü>:ük elçisi B. ~ir suete. fll 'battanaavma haberi 
~ ve askeri faaliyeti, Arnavutlu- yln edilmiştir a ava71 etmiftir. veriyor: 
e;U k rta · f 1 Jnn- B. Stalin de ba miillkatta hazır 
did u r:mnk yahut ingiliz tch- Belgr:ıd 24 CA.A.> - Ste an a bu)unmuttur. Cöriipne bir .. atten «Lia'atin haritalan timdiden ya-

lne karşı koymak gibi basit sınd:m: Kttblne Azalan ara51ndakl ta- fazla sürmüttür. pdmaldadll'.> 

nıgayeıere atfetmek hata olur. Al- dillıt tçtımnl muavenet ve ziraat na- Meseli, Almanyaıunlô de bu me-
anya 'ki zırlarının tnylnUe bu sabah hit.<una B. Mabuoka'nm beyanab yanda olmak icap eder. Cünkü A 

edi 
1 

dereceli hedef takib ermiştir. Drngomlr İkovlç lçUmat Moskon 24 (A.A.) _ Japon Mrfinde ... 
bl" t~or: Başarmak istediği ilk iş. muavenet nazırlığına, Şnslav Nlklto- Hariciye Nazın B. Matsuoka ıaze- H. l'ÜD Wr aiyaai tabıninde bu
m~n ~:vrupayı işgal etmek, al- vJç zirnat nnzırlığına. tnyl.n edilmiştir. tecilere beyanatta bulunarak Berlin lanan uıfilcimi:ııin muharrirleri, on 

kirnfyetinde bir Avrupa Adliye nazırı Kostnntl.novlç lstıtıı.sı- ve Romaya yapacağı seyahat hak- ;,edi aeae aonra istifade edilecek •a 
Necmeddin Sadak nı geri almıştır. Üç nazır saat 12,30 da kında şunları aöylemiıtir: coarafya kartlarını ele geçirip le 

yemin etmiştir. tefe'illeini ODA iatinad ettinel• 
<Devamı aahile f aita.n s 4e) (Devama aahife 2. ıiibm 6 da) '-'L.. <Dtvanıı sahife 4 sütun t de) 

\~ 



( Diin Geceki ve Ba Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Hava kuvvetlerinin 
Arnavutluk. ve Ha
beıiıtanda faaliyeti 

Yunan 
hududunda 

Alman 
harekatı 

Struma vadisinde büyiili 
mikyasta harekat· 
vukubuluyormuı 

Kahire 24 (A.A.) - Inglllz hava 
kuvvetleri umumi Jı:arargAhmm tebli
l:i: Arnavutluktaki İngiliz bava kuv
~etıerlne mensup bombardıman tay-
7erlerl dün Berat ilzertne bllyük mu
nf!akıyetıe neticelenen bir akın yap.. Belsrad 24 (AA.) - Reuter 
Jnışlardır. Berat uçuş sahasına ve da· bildiriyor: Burada dolatan f&yİa}ara 
tınık vaziyette bulunan düşman tay- göre, dün öğledenberi Struma vadi
yare!erlnc bir çok bombalar isabet et· sinde Yunan hududuna doğru AJ. 
mlştır. Bu tayyarelerden en aşaRı 1k1sl b"· . .::L "k 
tamamile tahrlb edilmiştir Diğer bazı man kıtaabnm u., ..... mı yasta ha· 
tayyarelerin hasara uğrad;ğı ve par- r ketleri vukubulmaktadır. 
faların epeyce yükseklere fırladı~ 

görülmüştür. AvCllarımız aynı mınta- B J • d 
tada c. 50 tipinde İtalyan avcı tay- U gaT lSfan Q 
yarelertnc rasuyarak iki tanesini mu-
hakkak surette düşurmüşler ve bir ço
tunu da ciddi haaara utratml§lardır. 
İki c. 50 tayy:u-esı de Berat hava 
meydanına yapılan hücum esnasında. 
yerde tahrlb edilmiştir. 

Bütün yağlar vesikaya 
tabi tutuluyor 

H.ıbeşistancıa Adis - Ababa yakın- S · 
Jarında Matahara'da 20 otomobil ve Solya 24 (A.A.) - tefanı 
bazı askeri :ntalar mltraly~ at<!,şine ajanaından: Bugünden itibaren Bul
tutulmuştur. Avqta motörlü nakil gariatanda zeytinyağı ile ıair yaila· 
vasıtalarına yapılan bir hücum:fan rın •atqı vesikaya tlbi olacakbr. 
sonra yangınlar çıktılı &6rillm0ftür. Harbiye Nezareti, tekllifi harbiye 

Inglllz Somallslnde pllotlar Zeila'da auretile köylülerden alınmıt olan 
)>ek çolı: yerlinin ellerinde .beY_!lZ ba~- beygirlerin ziraat iılerinde kullanıl-
raklar salladıklannı görmuşlerdır. k .. · d 1 • · k ı l 
Zeila'dalı:I binalar üzerinde İngiliz ma uzere ıa e ennı arar a tına a • 
bayralı:larının dalgalandığı görülmü§- mıtbr. 
tür. Moskova 2.f (A.A.) - Radyo· 
Avcı tayyarelerinin refakatinde nun bildirdiğine göre. Bulgarist81lda 

açan bir çok Alman bombardıman tereyağı ve vejetalin yağı vesikaya 
tayyaresi dün Malta.ya hücum etm1ş- tibi tutulacaktır. Diğer taraftan ek
t.ır. Avcılanmız dtlfmana ht\cum ede- mek de fırından çıktıktan 24 ıaat 
tek en az dokuz tane Yunkera 81. tay- . • 
yaresl düşürmüşlerdir. Dıter 4 düş· sonra sahhia arz~ilecektir. 

Erenköyde 
yangın 

Ey fınncı! •.• Bak, öteki fırınci, 
ayni tek tip undan ne iyi, piıkin,. 
lezzetli ekmek yapıyor ... Demek 
ilk İ§ aanati iyi bilmekte... Nefa
aeti temin etmek, halka iyi gıda 
vermek aenin elindedir... Hüne
rini ilerlet! 

Mebuslarımızın konleransları 

Her tecavüzü çelik 
bir kütle halinde 

karşılamağa hazırız» 
"Türkün çelik göğsüne çarpan 
kafa mutlaka parçalanacakbr, 

isteyen deneyebilir,, 

Berlinin 
en hayati 
kısımları 

bombalandı 

Büyük muvaffa
kıyet elde edildi 

Alman bükômet merke
zine on binden fazla 
yangın bombaıı ahldı 

Lonclra 24 (A.A.) - Hava Ne
zaretinin istihbarat aervisi bildiriyor: 
Bu gece bombardıman tayyareleri· 
miz Berlinin merkezine taanuz için 
ıiddetli bir baraj ateıini qmak mec· 
buriyetinde kalmıılardır. Fakat bu 
himaye teşebbüsüne rağmen büyük 
bir İngiliz bombardıman filosu mü· 
temadiyen Berlin üzerinde uçmuı· 
tur. Tayyarelerden bazdan Unter 
den Linden b~nca uçmuf, diğer
leri de bombalan ilk tayyarelerin 
tevlid ettiği yangınların üzerine at· 
11.1ılardır. 

Tayyarelerimi;. bundan baıka ıeh-
Klrldareli 24 (A.A.) - Parti laka parçalanacaktır. latiyen dene- rin cenubundaki emtia garları ile 

umumi idare heyeti azaandan Ma- yebilir> cümlai ile ıon vermittir. fabrikalan da bombardıman etmit
raı mebusu Haaan Rctid Tankut Bu konferana muhitte çok derin t~ )erdir. Tayyarecilerden birçoğu Ber-
dün halk.evi aalonunda aalon ve ırirler bırakmııtır. lini daha evvel bombarclmı8111 etrnif 
bahçeyi dolduran binlerce dinleyici Diğer konferanılar tayyarecilerdi ve hep•i de bomba· 
önünde dünya ahvali mevzulu korı- Boluda Bingöl mebusu Feridun laıını ıehrin en hayati lusımlarına 
feranaını verıniftir. Hatip hudutla· Fikri, Tokatta İçel mebusu Celal atmadan dönmemeğe azmetmifler· 
rımıza gelen tehlikeyi ifaret ve Mih- Güven, Niğdede Aydın mebusu A- di. Alman hük\ımet merkezine bin
ver devletlerinin haki1d maksad ve gih Sam Levend, Oiyarhakırda lerce yangın bombalarından mürek
gayelerinı taarih ederek Miaakı Milli Konya mebusu Ali Rıza Tören ta- kep dizilCT diifmÜf en ağır bomba
ile çizilmit topraklarımızdan bir ka- raflanndan ayni mevzua dair kon· lanrnızdan birkaçı ile büyük milt
r11ma ve mukaddes istiklalimize vu- feramlar yeriJmit n bunlar büyük tarda yükselt infilak bomba11 bun· 
kubu.lacü. her tecavüze bütün mil- bir alaka ile kartılanmıttır. Jarı takip etmiıtir. 
letçe çelik bir kitle halinde kaqıla- B. Şemaeddin GünaJtavin Birçok bombalanın bqhca hedefi 
mağa hazır bulunduğumuzu söyle- 1 .... olarak teabit edilen bölgelerde ve 
mittir. konferansları bu arada birkaç bombanın da be-

Hatibin bu ıözleri halk tarafın- C. H. P. lm-W ~et W.e deflerin ortumda patladığı görül-

lflJa--------------------'~ ALI ile VELi 

Eyüplü Halid, en parlak 
çağında bulunuyor! ---
Ali - Refik Halid"in c:Eyüp· 

lli Halid ve hen> diy" ıirin bir 
fıkrası neşrolundu, Veli .. . Ada
ıına §Öyle hitap ediyor: 

(Yirm· yaşında idim; bakı
yordum gazetelerde kadın avcı
sı bir Eyüplü Halid dillere des
tan olmuı. Belki sen de kahve· 
de oturup, münasip bir kadın 
gözlerken, ayni gazetelere göz 
atıyor, kendi kendine: c.Öte 
yanda bir adaıım da, kan değil
se de kari avlamakla meşgul I> 
diyordun ... > 

Veli - Pek zannetmem ... 
Zira, Eyüplü Halid, Refik Ha
lid'in açtığ sade liaan cereyanı· 
nın farkında değil.. . Hila ede· 
biyz.tı Cedidı.. üalubile kalem o). 

natıyor. Bak mahkemedeki son 
müdafaasının üs1Ubuna: (Elli iki 
senelik hayatı tarihiyemde hilkatı 
tabiat ve zaafımın aynası zabıta· 

da dosyamdır. Devrei ıebabım-
danberi . .• ilh ... ) Terkip dolu . .• 
Demek, Eyüplü Halid. ada~ının 
yürüdüğü yolu, mütekabilem, ga· 
zetelerde takip etmemiş!! 

- Makalenin öbür cümleleri
ni d inle: (Senin, hali. elli iki
sinde, kadınlardan iltifat gör
mene, benim de hala iyi kötü 
rağbet bulmama ıaııyorum . .. ) 

man tayyaresi de dafl bataryalan ta
rafından tahrib edUm[ftır. Dtlfman 
bombardımanı pek u hasar yapmış
tır. Yulı:anda zikredilen bu barekltıı. 
iftiralı: eden tayyarelerim1s, 11ı:l&t miis-
lesna olmak t\zere ILslerlne dönmüş
lerdir. Bu 11ı:l tayyarenin pllotıan pa
raşütle atlanıata muvaffak olmuşlar
dır. 

Dün :z·h • geceı nı pafa 

dan cHazırın aedaları ile kar§ılan- heyeti reialiiiad•: müıtür. Fabrikalar üzerine dütaı çok 
1 iDii ve alkıtlanllllfbr. Büyük Millet Meclisi reis nkili büyük bombalann qıjı ha fabrika-

Hatip bundan aonra, daha evvel- Sıvu mebuau Şem.ettin Günaltay lan aydınlatmakta idi. Arka arU,.. 
den aezilen tehlikeyi karplamak için l.tanbulda apiıda 7azıh sün YC çıkan yangınlar, sisi kwl ıpklarla 

- işte asıl isabetsizlik bura
da .. . Refik Halid adaşını nahak 
yere cesaretsizlendiriyor. .• Bü
tün dünyanın göz koyduğu ka
dın olan Greta Garbo

0

ınun bü
tün namzedler arasında seçtiği 
erkek, muıikiıinaa Stokovski, 
52 yaıındaydı ... Demek bu sin, 
erkek için en parlak çağ ... E
yüplü Halid, en baı döndürecek 
bir bayat devresinde bulunu
yor il... Azizim Ali, yalan da 
olsa, bu •Öze inanmak berkesin 
me.ıfaati dahilindedir .•. 

Alman teblili AliTeli 

llerHa 24 (A.A.) - Reaml tebllt: Şi
mali Atla.ata harekltta bulanan de
nızaıt.ııan 2'1 .500 tonluk düpnan Uca.
ret vapuru ve u.cümle bir peU'ol ge
mlsi batırmışlardır. Tayyareler de li
maı denizinde, Atla.sta ve Akden.1zde 
İngiliz vapurlarına muvattaltıyetle 

kötkü yandi 
cümburiyet bükGmetinc:e alman ted· mahallerde alıvali hazara 'H milli deliyordu. 
birleri ve lnsiltere ile akdohman iı. birlik halrlr•Mla k..ı.wlar ••e- Tan~elerimizden baaılan, ela. 

J 

Srenk6Jde Ttlccana.p .,....,... 1 tifakın lüzum ve isabetini derin bir cekdr. Vatandatlann 'bu mUhim nerlen H•novre Uzerfnden u~arak 
numaralı Z1hnJ Paf& katkünden dlin YUzuhla anlatarak çok sevdiğimiz k.onferanalarda hazır bulunmaları. •iddetli bir hücumda bulunmu§lar- Japon hariciye nazırı 

B. Molotofla oHrUştü 
rece 1&at ıuı de yangın cıkmı§tıJ'. . • L ı o " 
25 odah olan bu bilyilk k~ tamamen sulhu ihlal edeceklere aarıı nası 25 /Mart/9.f I aalı aaat 1 7 de • dır. Pilotla{ tehrin merkezinde tid-
abp.pb. Bu abeple JUlC1l1 derbal bil- cevap vereceiimizi de tebarüz ettir- niveraite konferam aalonunda, 21 I detli infilAklar ruubulduğunu gör· 
:rllmll 'Ye bina ttmnnı JUlJlllltlt. mittir. Mart/941 pertembe aaat 17,30 da mütlerdir. Hanovre

0

un im mahalle-
taamız etmişlerdir. . 

Keşit tayyarelerl Orcade n Feroe 
adalan açıklarında ceman 200 tonluk 
W küçült ticaret vapuru batırmıflar· 
dır. SheUand adalan deniZ böıgealnde 
1.000 tonluk sılihlı bir filebe tayyare
ler tarafından mU'faffalı:ıyetle hücum 
edilmiştir. 

Kliltte meıtıam Z1hn1 J>9PD1" da· Dinleyicilerin lıer • co9kun n Eminönü Halk.evi binuıncla. 28/ sinde pilotlar 9 küçük yuıuun ted- <Baı tarafı 1 nel sablfecle> 
madı l}OnJI Dnlet uablmdan mtl- heyec:anb tezabürab içinde hatip Mart/941 cama aaat 17,30 da Bey- ricea fabrika binalanna aİr1a7et ede- H" .. b · Mih · d 
teb1d B. Reıl&d otunnüt& idi. Bina kahraman ve feci.Ur ordumuzla, oilunda Franaız ~tronncla, 31/ rek nihayet muazzam yanıuılar hu- lar c ıç ~t esızkl • ~dmJk ~r· 
IOCIO liraya llCOrtah idi. Yangmm ne milli birliğimizin timaali olan büyük Mart/941 pazartesi aaat 20,30 da suJe geldiğini görmütlerdir. ımn ı._1017 yece e~b! 

1 
eme .. lr• 

nretıe f1tıalı tahkik edfllyor. Şe .. _._1 '---•• b. mili ld v . ..ı_,_.. Sür" • d 31 K b bard ~•-J aatmı uu acaiım gı ı on ara ıoy e· ~e, TCJUJmez ır et o u- ı~.:ıııu&oy eyya amemaaın a, eza om aman D1G aruaız • . • • _ • 

Akdenlzde. Alman tayyareleri beheri 
takriben e.ooo tonluk w. İnglllz flle
blne hücum etm1flerdlr. BunlardlLn 
biri petrol gemisidir. Bu sanıı~ ıe
misinin batmalı: üzere oldutu g5rül
mti§tilr. Ilı:lncl §ilep ciddi huara uğ
nyaralı: olduğu yerde talml,ftır. 

Hindiçini 
iumuzu aöylemit Ye MSzlerine: cTür· Nian/941 pertembe aaat 11,30 da büyük deniz ü..a olan Kieldeki dok· ~ek 18~~enrm ~e .soy~ebilece
kGn çelik göiaüne çarpan kafa mut· Şile Halkevi binumda. Jarla bahri tezPb1an ela bombarch- pn. Butün ıeyahatimın bır buçuk 

man etmitlerdir. Deniz teqilalanna aydan fazlL ıüreceiini annetmiyo
düten yüuek infilak bombalan 7 ~rum. Zaman müaait olursa döniift• 
büyük yangın çıkamllfbr. Moakovada fimdikinden fazla kala-Frama takviye kıtalari 

gönderiyor 

Llv:ıletta ıımanına 11ı:1 teslrl1 tur- Nnyork 24 (AA.) - TMI 
ruz _18Pılmı.ttır. 5 btıytik vapurıı en ajansı bildiriyor: A..ociated Prea
büyü.k çapta atır bombalar taabet et- ain .iatihbarma nazaran cDairad• 
m1şt.lr. Blr hafif ltrtınzöre 6ç tam l&ı- d · F 112-.:_ 
bet kaydedilmiştir. Tayyarelerlmlzle adm aki ramaz vapuru .-.suna 
lfblrllğl yapan İtal)'all avcılan 4 Hur- ma.temleke kıtalanna menaup 300 
rlcane t.a.yyaresı düşürmüşlerdir. ukerle 100 Fransız subayı ve kül-
Şimal Afriltasmda tetU ıanareı~rt liyetli mühimmat çıkannııhT. Bu 

düşman kıt.aa~ tahaft6dlerlne ıaarm uker ve mühimmat Fransadan ıe· 
ederek bir garda ngonlardan tndlrll- tirilniit olup yakutda )'eni tabiye 
mtş benzln bldonlan a~şe Terllmlştlr. lutalarınm gelmesi de bekleamekte-

Motörlü Alman ft Italyan kıtaatı dir. 

lngiltereye 1 

400 ticaret ge-
misi yapılacak 

. 
Bir Amerikan teraaneıi 

de gemilerin tamirine 
tahsia edildi 

Blrte çölünün dolu - oimal tımıınd:ı 
miişterelı:e.ı lstık§afiarda bulunm04-
Jardır. 

L 1.li.llll.LJllUJ.UU.l.Ul.l.J...Ll.LJ...l..l J 1 l NCYJorlt 24 (A.A.) - BalUmole Suıı 
gazeteaınln nqrewtı bir habere ıiSre, 

de tanare defl toplan tarafından il- VJrgbıJa'da Norfolk denls te7.glblan 
Bulgarlstruıda kıtaıarımızın hantA- kit edUmlft.lr. tamır edlleeN tngnız pmllertnbı em-

tı program muclblnce cereJ&n etmiş- llaltada tAJn Laftlletta den.iz llss11 rtne tahaf.s edllmlfUr. OueteJe göre. 
tir. mut.erreren Alman b&Ya kuvvetlerine bir tngWz Jrıiinzörü Norfolk ıetıglh-

23 a~şamı Hollanda sah.lllııe hticwn memup tayyareler tarafından bom- ıanna gitmek ilzeıe yoldadır. .AJneri
eden uç düşman bombardıman tay- bardunan edllın1ftlt. Bu ta;narelere tadan kafilelere refakat etmekte olan 
yaresinden 2 Brlstol me!1helm &'feıla.- hal,an 'fe Alman ueı ıa;narelert re- eliler İngiliz ham gemileri de bu ka
nınız tarafından dfl§lirülmfiftilr. tabt e\metıe kU. 1"azla olarat liman- laylıtlardan ıawade edebllecetıerdlr. 
Düşman bu gece §lmaII Alman~ dak1 tahtıma& lle bir muot deposuna. Vqlngtondan blldlrlldlllne göre. İn-

bertne bir atın J&pmlf 'H Alman bu- bir tııı'fuiSre, bfiy6t hacimde 1kt te gWz bllytik elçlal bir taç tnıruz geml
Hmet merlı:ezlnl bombardıman etmi§- orta hacbnde bir ftP1U'& mtıteaddld 81n1n tamir edilmek üzere .AJnerltaya 
tir. Berllnln moh&ellf maballelertne J.sabetıer 'falı:I olmuttar. Atılan bom- la Jktıtlanndan haberdar ohna
Jiibetıen J&lllll1 ft bıfUAk bombaıan balar, btlyilk gapta tdl. Bir hava mu- 10 ~ _,.-.. 
&tllmJ.ttu'. Bom .. ı., bazı mahalleler- barebeSinde öalıan &TCı ta11areleıi, dıtmı beyan e.._..-. 
de çata aralannda J&Dgm}ar t*armJf- &et ıatıhh ddrt dlfman ıanaıeaoı Muaz?.&m talıaiaatlar 
tır. Aatert hasar 'fUtu bnlmam•ttır. dilftlnD8flerdlr. 
llılmatıaruı dıpnda bulmwı bir taç §imali Afrltada AlmanJann mo&ör- Vqbııton H fA.A.) - B. Roosevelt 
ll'ftl 6lmfl§, bul a'flller J&nlanMJf- 11 btaatımn Sırt çölilntln lı:enarlann- 345 mllyon dolara malolacak deniz 
tır. da ııaret&t icra ettıtıert görülmQftilr. tahtlmat programının tatblklne me-
Dü.şman, AtdenJsde diıfllı1llen dön Alman han kuvvetlerine mensup IUlllyeı Temı kanon IA:ylhamıl imza 

&'fCıclan tatta 3 ı&nare daha lraJ- mtlfrezeler, sırenalk'te motörlil naltU etmlftır. Program Pa.sifllı: denlzlnde 
~lr. e Alman &anare&l ilalertne 'fuıtalarınuı bulundutıan mertesıert Ouam ve Samoa adalannda ..e Büyük 
d&unemlftlr. bombardıman etmişler ve mitralyöz BritaQ& tarafından kira ııe Terilen 

i / l ateflne tutmqlardır. Jeni Oalercle te'flla\ ı.tıer1n11htlva et-
ıta yan teb if i Ege'de a'fcı tayyareiertmJz, olrld mettedlr. 

adasındaki bir düşman hava üssünü Keza İngiliz arazlslııde hava tesisatı 
1tcnna 24 (A.A.) - ttaJJan ordula?ı bombardıman ederek yerde bulunan için de 66,()50.000 dolarlık bil: masraf 

umumi b.rargtJımm 290 numaralı bir tayyarede yangın çıkarmışlar va derpiş edilmektedir. 

lsveç 
endişede 

Müdafaa Naziri: cHer 
ihtimale kartı hazır 
bulunmalıyız• diyor 

!eal*Mn 24 (AA.) - ... 
..,_ ..... B. ..... ._. 
.W Oerho'da hd ettiii lair 
nutukta cliale,ica.iw lnecin 
ber tirli ilatiııule ......... ba
lanma11 limm seldiiini aöyliJe
rek ezcümle demittir ki: 

•$md0r hiçbir ~ ......,.._ 

imma tehdit -- sibi ıörün· 
miiyona da ön6rnüzdeki aylar 
İçincle mubarioleria kati bir ne
tice elde etmek icia .. ,... .... 
fetınelsi mab-.eldir ,,. ba 
mlddet ..mda ıeçirilec:ek te
reddüt dewreai dola,de her 
ihtimale bl1I buw baJnmneklı. 
ilma .......... Yüm ... ......,_ 
Jedir ki 10D ...... Mke1 ... 
............ tlılnV ..... .. 
lunuyonz.• 

Bqka pilotlar da infilak ve 7an· caiuru ümid ediyorum. Maksadım 
IUl hombalarile •Jni derecede mü• Sovyet devlet adamJarile tanıpnak 
kem.mel neticeler aldık.lanm bildir- ve ıörüımektir.> • 
mitlerdir. 8 M '- ·· d-··· k · 

Breme ve Emden limanlan da · atsuoıLa gor usu ço naz.a-
bombardıman edilmiıtir. Almanya. Uiı~ h?-!1~ kabuld~n dolayı mem· 
dlflDda Almanlar tarafından Jr.ulla- nunıyetını ızhar etmı§, fakat Japon -
nılan limanlua taamızlar yapılmıı- Sovyet münasebetleri haklmıda faz
hr. Calaia de doklar hombardunan la bir fey aöylemiyerek bu mevzu 
edilmit ve Dankerque' de birçok ile Moskovadaki Japon büyük elçi· 
yangınlar çıkanlmqbr. Bu aon bom· linin ala.kadar bulunduğun. beyan· 
bardunan küçük m.ikyuta olmu111a la iktifa e7lemi,tir. 
rağmen büyük bir muvaffakb-et el· 
de ediJmittir. Berlin ve Romayı ziyaretten son• 

Londra 24 (A.A.) _Bu aktam ra Londra ve Vaıington tarikile Ja
bildirildiiine ıöre. cumarteai seceai ponyaya dönmek isteyip iat~ediği 
İngiliz lıava kuvvetlerinin Berline bak.kında sorulan bir euale cevap 
yaptığı akın eanaamda ) O binden veren B. Matauoka, Japonyada bazı 
fazla yangın bombuile yüksek infi· kimselerin bu yolu tavsiye etmiı ol
l&klı birçok bombalar atdm19br. Bu duklannı fakat kendisinin böyle bir 
akına birçok Poloeyah tayyareci de niyeti olmadığını aöylemi}tir. 

iıtirak etmiftir. • •• • B. Matsuoka. daha üçler paktının 
Alman aıkerlerı uzenne imzasını müteakip Berlini ve Roma· 

mitralyöz aleti yı ziyarete davet edilmiı bulundu· 
Loadra 24 (A.A.) - Hava Ne- iunu aöylemiı ve bu lıuauata 27 ey

zaretinin istihbarat aervwi bildiriyor: 101. 9~0 tar~inde . !eJgrafl"! . teatt 
Sahil servisine mensup bir bom• edilmıt oldugunu ilave etmııtir. 
bardunan tayyaresi bu aabah Cher· Tolıyo 24 (A.A.) - Domei 

1 bours doklannı bombaladıktan ajansına Moıkovadan gönderilen bir 
sonra .d.11 ~ıh~~rdaa biri üzerine telgrafa göre, B. Matauoka Mosko
yerle1Hnlmı9 kuc;uk çapta toplara vada yapacağı resmi ziyaretler ara-
pike hücumu yapmııhr. Bom bardı- d F L -'lız" ı,·· • ..::L 1 · 

--------------~ • _ı_ı.__ -•--L an a ran.aız ve uqp u.Tua. e ç1· man tayyaremız QalMI aıya&tan aça- 1 il d .. .• Ltir· B -ı" '-

A 1 
_ L Ch b • d Baıfl er e e soruıece1L . u mu aa.al-manyan in ra& er ourg cıTann a eur '- B M · 
kuabuınm bathca caddeainde aa- lar, B. MatauoıLa . olotofu zıya· 
bab kahvaltısından önce kıfl~lan- ret ettikten sonra yapılacakbr. 

taml·natının manası om önüne dizilmit olan Alman ... 
kerlerinin teftia edilmekte olduğunu 

(a..t-afı t İDcİ aabifecle) görmüı ve bunlann üzerine ıiddetli ile demeli? 
karadaki tqebbüıünü bu bakımdan bir mitralyöz ateıi açmııhr. Bir sinema ilanında ıu ibareyi 

&ebllği: Yunan cepbealnde 1fara de~er diler bir çok tayyareleri hasara uğ
mühlm blr teY )'Ottur. Ha'fa fllolart- ratmışlardır. Şan:! Akdenlme Alman 
mız, Preveze iiastındeltl tahklmatı 'fe tayyarelrl, altı bln ton hacmlndekl blr 
Lilı:surl limanında demlrlem.l§ olan sarnıç gemt.mıı batımııfla.r ve düş-

mütalaa etmek gerektir. Ruayanın F d • r k •• •at okuduk: 
Kanadada asker"ı t-L-.·ıat fikri fU olabilir: Almanyayı, Türki· ranaa a gız. 1 • omuru ana f J t «Abdülhamid devrinde gü-

yeye taarruz etmeden evvel Yuna· aa ıye 1 lünçlü vakalar>. cGülünc;lü> di· 
dilşnıan gemllerlnl bombardıman et- manın bir ticaret gemlslnl atır hasa- Nevyork 24 (AA.) - Tasa 
mlşlerdir. Diğer tayyarelertınız, dilıt· rata utratmışlardır. ajanaı bildiriyor: Canadian Prea 
manın on birinci ordu cephesindeki l}art1 Afrib.da dtlfman, 22 mart re- . b·ıd· d .... · .. K d 
nıevzllerlnl ve barakalannı bombardı- eeat ve 23 mart sabahı Keren mmta- aıanamın ı ır ıgıne gore ana a 
man etmişlerdir. Düşman tayyareleri, kumdaki taamızıannı yenllemipe de Avam kamaran 1 niaanda bqlaya
Devell flzerlne bir alı:ın yapmışlardır. her tarafta azim zayiata dtlçar edll- cak olan yeni mali ae:ıe için t mil· 
Aftı tanarelerlmlz tarafından yata- met aureWe ptlatilrttıbntlftür. Dl.t- . 
lanan Hurrlcane tlpindek.111tl tayyare mandan elimize Lejyon Btranıe~ bir yar 300 milyon dolaıJ,k uker!_ tah-
41ütürfilmüş, aynı tipten bir tanare bayralı ıeçmlftlr. aiaat kabul etmittir. 

nistan üzerine :rürlimeie mecbur V"Jdıy 24 (A.A.) - (O.F.f.): 
etmek. Bu ıuretle Almanya. talii- Milli emniyet dairesi, Rhone, lsere ye bir 'kelime mevcud değildir. 
ni bir yerine iki yerde tehlikeye ve Drome departmanlarında gizli Böyle 
koymuı ok.caktır. Eğer hakikat bu bmüniat faali!·etini meydana çıkar- 1 dememeli; 
ise, Yunanistan bugün her zaman- mak üzere bir seri taharriyat yap- ! cKomih yahut cgüldürücü.> 
dan ziyade tehdit ediliyor demektir. mııtır. Bu taharriyat neticesinde. be- demeli! 
Herhalde Türkiye ciddi endifeler· yanname tabetmek.le olan 21 faal 1 
den kurtulmuıtur. ltomilıüst tevkif edilmittir. t -.------------• 
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Manzume ve 
mensure arasındaki 

lark nedir? 

RLERi lfnh--;..-pıda 

ı
Erkekler hakkınd 

fena propaganda Birinci sınıf 

mağazalar 
iş emniyet nizamnamesi ı Dört tip 

ayakkabı okuyuculan· Su cManzume> yj 
ma arzederim: 

UYKU ve KÖPEKLER 

Kıtmir 
Ashabı kehfin maP;'rasında. 
Yemllha uykusuna yatmış ... 
Hele uyku! 

Bunlarda kar haddi 
yüzde 30-35 olacali 

Vilayete bildirildi, 17 mayıstan 
itibaren tatbik edilecek 

Kadin kunduralarile 
birlikte Ankaraya 

gönderilecek 

Biiyülr: bir mafuanm 
dairesinden geçiyordum. 
ç':'it çeşit bebekler vardı. 
dikkat ettim. Bu bebeklerin en 
zelJeri, en aöz altalan, en sevi 
olanları hep «kızlar• dı Oyunc 

Kopek havlamasının 
uykuya 

pek giizel tempo tuttuğuna 

Bu, 
kan Um ... 

Çocukluğumun bir lntlbaıdıt. 
Uzaktan, 

mahalle köpekleri 

Kış odasında 
uğuldarken 

yorganımı başıma çeker, 

Piyanoda 

ne mes'ud. 
dalardım! 

Manifatura ve emsall eJYa satan İktisad ve Sıhhat Vekaletleri terek kovuşlar bulunacak, aileleri 
ma~aza ve dUkkAnlann masraflarına, - ek h ı · t işçil ;ı ..t-~ ,_, 1 
semtlerine, sattıktan eşyaların cins- tarafından muşter en azır a- ıle o uran ere mW>wıAıl ev er 
ıerine göre kftr haddi tesblt edildiği, nan işçi sağlığını koruma ve iş veya apartıman katlan temin edi
satışlanndan yiizde elll k~r esası kA- emniyet nizamnamesi İstanbul Ieccktir. işçiler her altı ayda bir 
bul edilen mağazalara luks maRaza . . . . 
adının verildiği yazılmıştL Bir çok vilayetine tebliğ edılmfştır. Nt- defa sıhhi muayeneden geçirile-
müessese sahiplerinin yüzde elli kAr zamnamede iş yerlerine, işçilere cektir. 50 işçilf 1ş yerlerinde bir 
sisteminden istifade matsadi~e fiatt aid lkametgMılara iş yerlerinde doktor bulundurulacak fqçl ade-mürakabe komisyonuna muracaa • , "' 
ederek ıots mağaza olmak istedikleri ku11anılacak AIA.t ve edevata, ma- dl beş yüz kişiden yukarı olan 
de maliimdur. ~, bll k kine ve iptida! maddeler yüzün- müesseseler için müessese sahip-Komisyon ttlrazları ka.~aya me . 
için Ifiks mağazalardan ha.şıka bir de den zuhuru melhuz kazalara, sart len tarafından hastaneler açıla
birinci sınıf maıtazalar ihdasına ka- veya meslekt hastalıklara mani caktır. 

d • • . 
aıreıune Relen çocuklar hep bu I'. 

aLcı. bu sevirn)j bel.ekleri beie 
yorlar, annelerine bunları satın 

Ayakkabıcılar cemiyeti tarafından dırtıyorlarda. 
nfimunellk dört tip nyakkabı imal Bu cansız kızlar d be~ il . 
edildiği, yeni ayakkabılann fiat mü- cek gibi de:ı:.:'dil L~I !!en mıy 
rakabe komisyonunun bugünkil tol)- KU er. u e lule, al 
lantısında gözden geçlrilecğl ve tesbit s~sı saçlar, ~ uzun kıvrık k' 
edllen fiatlerin tasdik edilmek üzere P~I~, .. Yahnl~111 zaman kapan 
Ticaret Vekflletlne gönderlleceiU ya- ~avı '°.?.zl~, ~z. burun, eşki zam 
zılmı~ı. ıuzellıg~ tarifine tıpatıp uygun 

Halk tipi kunduraıara ömek olacak H~kka ARız. hurma burun ... Elbise. 
kunduralaı • dün komisyon balan lerı de pek tık. ı>embe, mavi, İne 
tarafından tedkik edllm~1r. kumaşta.. ve etekleri kabarık kaba 

Halk tipi nyakkabı imali kadınlar nk... Başlannda, kırmızı mavi kur 
için de kabul edilmiştir. Halk tipi ka- deleler.... ' 

sağ elle melodi çalınırken 
sol elle akompanyman 

yapılır. 
havlay~lar 

rar verml~tlr. Lüks mağazalarda yün- t dbf 1 1 t ı 
ıu, pamuklu ve ipekli mammM yüzde e r er a ınmasına ve vası a a-
eııt. birinci sınıf mağazalarda yüzde nn kullanılmasına, müesseselcr
otuz veya otuz beş kArla satılac:ı.ktır. de iş kazalarına karşı bulundu

İş yerlerinde emniyet ve yangı
na karşı tedbirler alınacaktır. 

dın kundumlarile erkek kunduraları Lakin buna raimen çocuiun b' 
beraber tedkik edilecek, rıaUeri tasdik «Erkek bebek İsf d A ır 
edilmek üzere Ankaraya gönderilel!ek. A » ıyor u. nnes 
tir. Komisyon, dünkü toplantısında tezgahtara sordu: 

uyku nağmesine 
öylece 

Birinci sınıf mağazaların tesbltine Yeni nizamnamenin tatbikine 
ayakkabıcılar cemiyetine kadın kun- - Erkek bebd yok mu? 

refakat 
ederler 

geçildiği sırada evvelce lüks mağaza rulması mecburi tedavi levazımı- 17 mayıstan itibaren başlanacak
itibar edllenlerden bir kaçı birinci sı- nın nelerden ibaret olacağına ve tır. Bundan sonra yeni iş yeri ku
nıf mağaza olacaktır. iş yerlerinin ne suretle kurulaca- racaklar bu ni:r.amnamedeki ted-

duralarının imalini de havale etmiştir. Tezgahtar sanki «Erkek bt!b ,, 
--------·- tabiri pek komik bir ,eym4 g'bi 

giilürnsedi: Et fiati - Erkek bebek mi? Var ... dedi Derhal kaydedeyim ki, bu. yeni 
bir tai•in manzumesi değil; benim 
geçm hafta yazdıiım sokak köpek· 
lerinden bahis fıkramın rugele bir 
kaç cümlesidir. Ancak bunlan, ben, 
kelime değiştirmeksizin, cserbet 
mısrar halinde ~izdim. Siz de IUt· 
fen. az1C1k sesinizi titreterek, hece
leri lüzumlı. lüzumsuz uzabnağa ve 
lusaltmaia gayret ederek inşad bu
Ytınm. Şairliğim hasd oluversin l 
lüzumsuz uzatmağa ve kısaltmağa 
gayreerek. İnşad buyurun. Şairliğim 
hasıl oluversin! 

Sürp Agop ğına dair hükümler vardır. birlere uygun bir tarzda tesis ede-
İş yerleri; kapalı, yan kapalı ceklerdlr. Eski iş yerleri de birse

veya açık iş yerleri olmak üzere ne zarfında buna göre ta.dile uğ-

ve ortaya bir takım ucubeler"'k0 y. 
du. Kız bebeklerin harikulade gij
zelliiine rainıen erkek bebekler 
hakikaten ıtörüle-cek şeylerdi. Bun
lar kannlarma bastınlınca cık cık 
sesler çıkaran, eJJerindeki zilleri bir
birine çarı;an acaip. farfaracı, gü
rültücü, 7aygarac1 bir takım lı:ukla
lardı. 

Y kı d rıadaki yolla- ikf kısma ayrılmaktadır. Kapalı- ratılacaktır. 
a • n a a b I k ıardn işçinin çalıştığı yerlerde ta- Devlet, Vil!yet, Belediyelerin 

rın ınıaaına af anaca vanın irtifaı iki metre seksen bilumum sıhhat, fen, teftiş teş-
santim olacak, buraları tabit gü- kilatı ve zabıta kendilerine aid 

Dağcılık klübllnden Taşkışlayn giden i h 1 hakk d i · 
caddenin sol tarafındaki gazino ve neş ziyasile aydınlatılacak, sıhh usus ar ın a ş yerlennde 
barakaların yıktınlarak cadd~n!n ge- sartıarn uygun içme suyu bulun- kontrollar yaparken bu nizamna
n~letllmesı kararlaşmıştı. Istimlak durulacaktır. İşçilere temiz ve bir rne hükümlerinin tatbik edilip 
muameleleri bittiğinden genişletme . ~. 
işine başlanmıştır. örnek elbise giydirilecek, ikamet- edılmedlgınl aynca kontrol ede-

Böylelikle, Moliere'in «bil~eden 
nesir aöyliyen• kahramanı RIDI. ben 
de cbiJmeden manzume söylem.İt• 
oluyorum ... 

Dağcılık klübünün şimdiki ahşap gahlarda bekAr işçiler için rnüş- cektir. 
binası da yıktınlacak, burası Taksim 
bahçesine ilnve edilecektir. Dağcılık KÜÇÜK HABERLER 
kJübü lçln Sürp Agop mezarlığı saha-

.... .... .... .... 
Su cm~ure» yi de, geliti gÜzel 

bir fıkramu: bir parçası telakki ede
rek gayet tabii sesle okwnanw rica 
ederim: 

Hep, yaşadı~ıını hatırlatıyorum ken
dime; ve diyorum: 

sında. bir bina yapılacaktır. T!lksfm 
gazinosu inşa edilirken klübün tenls 
sahaları Sürp Agop arsasında yeniden 
vücude get!nlmlştl. Klüp binası da 
burada. yapılacaktır. 

Taksim kışlasının yıkılma işi ta
mamlanmış, buraların tanzimine, çu
kurların doldurulmasına başlanmt~tır. 
Yakında Taksim kışlası ve slırp Agop 
sahası dahilindeki yolların inşaatına 
geçilecektir. Bu husustaki hazırlıklar 
ikmal edildiği takdirde inşaata hazi
randa başlanacaktır. 

,- İşin acele ı Bir gün ne el kal:ı.cak 
tutmı:ı.k için; ne yürümek için bacak! 
Ne bulutıann seyri... Ne de bir hatıra 
dünyamızd2.n ... Çünkii hatıralar, kuş
lar gibt, dal ister konacak ... Bir gün 
yaslanmak istesen pencereye; diz 
çökmek istesen; nafile! ... İt l§'ten geo
mJş olacak ... 

İtfaiye kıyafetleri her 
tarafta bir olacak 

Re.vnl ve hwıusl dalre mensuptan 
lcıyafetlerlnln ordu kıyafetlerinden 

Halbuki bu d a 1921 de uzun ay- ayırd edilmesi için Dahlllye Vekaleti 
larınu het aüra birlikte sohbet ede- tarafından hazırlanan yeni tallmat
rek, fevza.larak 1reçirdiğim çok sev- name vllAyetc tebliğ ed.Jlm!ftır. Tall-

" mntnamenin Belediye zabıta memur 
diRim üatacı Samih Rifat merhumun ve Amirleri, sıhhat memurlan, itfal-
o~luna - yeni neslin Renç, zarif ve ye, tramvay, stadyom müstahdemleri
sevimli .-iri Oktay Rifat'a - ait ne nld kısmı vilayet makamınca Be
bir mar.zumenin tek kelimesi değİ.f- ' tediyeye bildirilmiştir. Belediye reisl!~t. 
memit; ancak «mısralar}) mürettip- Beledlyıı mensuplarının kıyafetlerınl 
lerce sııtır halin~ soku1mu, bir ,ek- buna gôre tanzim edecektir. 
lidir. Memleketin her tarafındaki itfaiye 

Gerçi bu benim ifademde hayli mensuplarının ayrı ayrı kıyafet taşı
u:ııakça ... Zira takdim ve t:birlere dığı Dahiliye VekCılet!nln nazarı dik
o derece iltifat t katini celbetmL5tlr. Vekalet, viklyet
seli. d b. e ~em ... Amma me- lere y:ıptığı bir tamimde, itfaiye kıya
il : e e 1 

• eserlerınde Etem izzet fetıerlnln İstanbul itfaiye mensuplnn 
enıce, «Bır Ak~mdı» romanında kıya'fetlerine uydurulmasını lstemlş

Peyttmi Safa, fılualarında Hakla tir. 
Süha ve di~er refikJer, bu satırları Tramvay, otobüs ''e tünel mfistah-
p~lcala yazmış olabilirler. demlcrlnlr. kıyafetleri Ankara Beledl-

:m yesl tarafından h:ızırl:ınan biçime uy-
Ö '"' durulııcaktır. Belediyeler, kıynfetlı>rini 

yleyse: Nazımla nesrin farkı, yakırl zamanda yeni şekle uyduracak
- yalnız mürettiphanede meydana ıardlT. 
getirilmif - bir dizme tertibinden 
mi ibaret olmalıdır? 

Hayır •.• Yangın batlangıçları 

* Bir sarhoşluk suçile Galata mer
kezine gönderildiği sırada orada polis
lere hakaret eden Mustafa isminde 
blrl, dün adliyeye verilmiş, asliye se-ı 
kizlnci ceza mahkemesinde muhake
mesi yapılarak iki ay on gün hapse ve 
elli lira ağır para cezasına m:ı.hküm 
edilmiştir. Mustafa karan . müteııkip 
tevkif edilerek tevkifhaneye gönderil
miştir. 

Karilerimiz in 
mektuplan 

Cevabı gelmiyen 
bir dilekçe 

"25-11-940 tarihinde taahhütlü 
olarak Maarif Vekl'ı.letine Cevdet 
Erkunt imzaslle gönderdi~lm di
lekçem hakkında şimdiye kadar 
hiç bir cevap ~lamadım. Bu hu 
susta e.üıabı mesalfhin ıttıertnı 
büyük bir sürat ve tJUzlfk.le gö
rülmesine taraftar olan kıymetli 
Maarif Vek.lllmlzl ndlkkatinl celb· 

* Tahsin ve Yaşar isimlerinde iki 
kişi dün llmaı~da Erzurum vapurun
dan yük boşaltırlarken kavga et!lllş
ler, Tahsin Yaşan bıçakla muhtt-l!f 
yerlerinden yaralam1'tır. Polis, carlh1 
yakaıamıı, yarahyı hııstaneye kaldu·~ 
mıştu-. * Tarlnbaşında Neba.het Jsminde bir 
kadınırl evinde, otobüsçü Hallll öldür
mekle suçlu Hnyreddlnln muhakemesi 
dün ikinci ağır ceza mahkemesinde 
bltmlştJ,r. Müddeiumumi mütalaasını 
serdederek Hayreddlnln kasden katil 
cürmtıe teczlyestnı istemi§, muh:ıkeme 
müdafaa e karar lçln talik olunmuş
tur. * Bozuk, mağşuş gıda maddeleri, 
kontrollan esnasında miihfirlcn~cek
tlr. Bunlar hakkındaki muamrlcyc 
ta.Jel> edU~cck mı:ı.hkeme kararınd!ln 
sonra başlnnaraktır. * Zabıtaca dün yapılan seyrüs~fer 
kontrolundn yirmi iki şoförle iki ara
bacı mulltem suçlarından dolayı ce
zalandırılmışlar, tramvaylar yürür
ken inip binen yirmi bir kişiden de 
birer lira para cezası alınmıştır. 

Yine dün y.'.lpılan Beledi zabıt!I. lton
trolunda da Beyoğlunda bir fırında 
kırk, Galalada bir fırında on dort "'k
mek tartısı nt'ksan olduğun.dan mu
sader1! edilml13tlr, 

ederiz. C. E 

iki fÜpheli ölüm 
Polis ve adllvc dün tkl şüı>heli ölüm 

tahklkatına el koymuştur. Bunlardan 
blri Edlmekapıdadır. Bu civarda bir 
evde oturan on yedi yaşlannda Dün
dar isminde bır genç, odasında ölü 
olarak bulunmuştur. Dündarın boğa
zında ip izleri bulunduğundan ndliye 
doktoru tarafından yapılan uıuaye
neslnde cesedinin morga kaldırılmn
sına lüzum görülmüştür. 

İkinci ölüm Mdlsesi de hemen he
men aynı şeklide vukua gelmistlr. 
Ayvnnsarny caddesinde 27 No. da otu
ran l-'anayot ısınlnde bir genç de ods.-
sında ölü bulunmuştur. Bunun da bo
ğ:ızında lzler vardır. Pıı.nayotun da ce
sedi morga kaldınlmıştır. Bir taraftan 
za'öıta, b1r tarnrtan adliye bu iki h'fl
dlsentn t.ahklkatue meşgul bulunmak
tndır. 

* Dahlllye VekAletl müst.eşnn B. 
Elem Aykut İstanbula gelmiştir. Nazım ve nesir, bakırla tahta ka

dar, havayla su kadar, otla et ka
dar, rnabiyet itibarile biribirinden 
ayrı •eylerdir. 

Dün Burgazadasında Gönüllü cad
desinde B. Yorgiye ald evin bahçcsln
dekl bahçıvan kulübesinden yangın 
cıkmış, bıı kulübe tamamen ve bltı
şl!tindekl kameriye de kısmen yandı
ğı hnlde ateş söndürülmüştür. 
Cağaioğlunda Hasanp;ı.şa fınnında 

talaşlar tutuşmuştur. Itfalye haber
dar edilince gelerek söndürmüştür. 

* Maarlf Vekfıletl gelecek sene ye
ni lise ve orta mektep binası lnş:ı ct
mlyecek \'eya satı.n ıııını~a,.ca'ktır. Mev
cud lise ve orta mektepler tamir cdl
lecek. çoğalan talebeye karşı bu bina
larda yeniden {;ubeler nçılacaktır * Amnvudköy tramvay cadde~inde 
oturan Mehmed Ziya isminde biri \lez. 
necllerde tramvaya binmek isterken 
düşmüş, muhtelif yerlerinden yııra
landığı cihetle polisçe tedavi altına 
aldırılmıştır. 

* Diin iki otomobil kazası olmuş
tur. Şoför :Mustafanın idaresindeki 
otomobll, Kızıltoprakta Tahtaköprü 
caddesinden geçmekte iken, Kuşdılin
de oturan altı yaşlarında Suna ismin
de bir kızın nıuhtelif yerlerinden ya
ralanmasına sebep olmuştur. 

Kıvırcık fiati bet kuruş 
indirildi 

Dün toplamın flat mürnkabe komis
yonu et fiatlerlnl tedkik etm;şti:'. 
Mezbahadan ve alakadar ınnkamlar
dan alınan kasaplık hayv::ı.n mm•:ı.rl
datı ve flatler gözden geçirilmiş, fiat
lcrde urak tadllnt yapılmasına lüzum 
görülmüştür. 

Komisyon kuzu etine de flat koy
mak için tedkikler yaptırıyordu. Şim
diye kadar yapılan tedklklerdn anla
şıldı~a göre kuzu eti muvarldat ı:ırt
tıkça ucuzlamaktadır. Bu yüzden kuzu 
etine daha bir müddet flat korımıya
caktır. 

Kıvırcık koyun muvarldat arttı~ın
dan kıvırcık etinin narh fiatl 80 ku
ruştan 75 kumşa lndirllmlı1t.ır. Bu su
retle bir müddet için kıvırcık ve dağ
lıç etinin kilosu 75 kuruştan satılacak 
demektir. 

Maarif müdürü Ankara
dan döndü 

Suratları rarip garip boyanmıştı. 
Yüzlerine bakılmca insanda gülme 
arzuları uyandıran pek komik man· 
zarı.ları vardı. 

Tezgahtar hun lan eliJe ileriye 
doğru uzatarak: 

- İ~te. ~i. erkek bebekler! .. 
«Erkek bebek» utiyen çocuk bu 

arzusundaı caymı,, pİfman olmut 
gibi gözlerini açarak bu garip ve 
camız erkekler«ı ibretle, dehtetle, 
istihfafla velbuıl kanna kantık ma
nalarla dolu gözlerle bakıyordu. 

Tezgahta':' zaman zaman bu tu
haf erkeklerden birini eline alıyor, 
kiminin karnına basarak onu cıyak 
cıyak baiırtıyor, kiminin elindeki 
zilleri birbirine çaıı>brarak acaİp 

Ankaraya giden maarır müdürü B. acaip sesler çıkartıyordu. Bualannm 
Tevfik Kut İstanbula dönmüştür. Ma- da İplerini çekiyor, onlara gayetle 
arif miidürü Aukarada imtihanlar -çe tuhaf hareketler yaptırtıyordu. 
kadrolar etrafında temaslar yapmış-
tır Buna mukabil km bebelJ. Mi-
~aftada 24 saatten fazla ders oku- ~.karyolalarda yabyo~larda.. Mini 

tan llse ve orta mektep muallimleri- mmı arabalar., yan .relmislerda. 
nln iizerlnden fazla ders saatleri ah- Bir terbiyeci: «Cocuia bayat 
nacaktı. Maar!f Vekiileti, ders se:ıesi hakkında ilk dersi oyuncağı verir.• 
sonuna kadar mualJlmlerln uhdele- diyor. 
riııdeki fazla ders saatlerini vek~!eten Doiı'udur. Zavallı erkekl hak-
ifa etmelerin" muvafakat etmiştir. k d ilk f d erkad ı 

ın a ena oropagan a ne ar 
Gelecek sene başına kadar ftızla erken b~lıyor ! 

ders saatleri maarif müdürlüğü tara- Hikmet Feridun Es 
tından tesblt edilecek, kadrolar onn ...................................... . 
göre hazırl:ınacaktır. 

Tokatta bet okulun 
Yaya kaldırımı in§aatı inıasına ba,Iandı 
Yaya kaldırımı inşaatına Beledlve Tokat (Akşam) - Tokat, Er-

fen heyeti tarafından hız verllmlştlr. baa, Niksar ve Reşadiye kazaların
~ıraserviler Ylllu asfalt yaya kaldırımı da yapılması tekarrür eden ilkokul 
~şaatı ikmal edllrnJ.ştır. Bir nisandan binalarının (72,000) lira bedelle 
ıtlbaren Flruza~adan Beledtye ha~a- müteahh.d' ·· · k t• ·h 1 • 
nesine kadar uz:ıyan yolun yaya kal- ı ı uzerıne a ı ı a esı ya-
dınmı inşaatına başlanacaktır. Burn- pılmıştır. Bunlardan başka Zile ka
nın kaldırımı beton kaplama olacak- zasında da beş dersaneli bir okulun 
tır. İnş<ısının emanet suretile yapılması· 

Bu kısmın inşaatı tnmamlandıkt:ın na başlanmıştır. Bütün bu okullann 
sonra h!\stane ile Taksim arasındaki 941 /942 ders yılına kadar mşaatı 
kısrnın beton yaya kaldınmı yapıla- bitecek ve dersleıe bu okullarda 
caktır. baıılanacaktır. 
ŞL'jhaneden Azapkapıya inen Meiıt -~---

yokuşu ve Şlşh~ne yokuşu gen~letll- İneboluda atıf 
mektedlr. Ik! yokuşun genlşletlJma~ı müsabakası 
için 15 bin lira harcanacaktır. 

Dünkü ihracat 
Dün muhte!lf memleketlere 800 bin 

liralık ihrac:ı.t yapılmıştır. Almanya 
ve Mısıra tütbn; İsvlçreye deri; Fills
tine balık gbnderllmlştlr. 

Kadıköy Halkevinden: 

İnebolu 24 (AA.) - l.neholu 
avcılar. klübü tarafından tertip olu
nan atış müsabakası dün kalabalık 
bir halk kütlesi önünde ve bilumum 
klüp azaları huzurile yapılmıştır. 
Müsabaka büyük bir muvaffakiyet 
ve heyecanla devam etmit ve atııa 
iştirak eden 25 kiti arasında Meh
med Denizci birinci. Mehmed Şa~ 

l,te aruz ve heceyi hatta Nazım 
Hi!.:rnetvari kafiye ve' asonansı terk 
ederek, manzumenin bütün maddi 
ve manev'i kaidelerini çiğniyerek 
«•~bea nıısraıt ı ihtiyar eden genç 
taınn uzuıı uzadıya diitünmeleri ge
reken bir bahis ... 

Taksimde Firuzanpalas apartımaru
nın da kalorifer bacası tut~ak su
retlle bir yangın başlangıcı olmuşsa 
da ateş genişlemeden söndürülmüştür. 

* Sarhoş olarak umum! istirahat.! 
bozmak suçundan yakalanan Ömer 
isminde biri, cıün adliyeye verilmiş, 
üçüncü sulh ceza mahkemesinde mu
hakemesi yaptlarak iki gün hapsine 
karar verllmiştlr. 

Şoför İbrah!min kullandığı blr tak
si de B~~·cğlundan geçerken yedi yaş
larında Surpık isminde bir kıza çarp
mış ve ehcmmıyetli surette yarala
mıştır. 

26 Mart 941 çarşamba saat 20,30 da 1_ 'k' . Ah d Ak ·t te üç" a 
bay Pror. Dr. Süheyl 'Ünver tarafın- aı;acı 1 ıncı, .me. ~~ • un~ 
dan (Dargınlık) mevzulu bir konfe- c>lmuş ve kendılerınc mukafat verıl· (Vi - Nu) 

A~aBiz~~ .. ıne:humun resmi bayı ... Çok yakışıklı adamdı 
ğ · buyuıttum, salona asaca- rahmet eylesin! ... un ... 

Allah l ... Pek ağır başlı, ' ı bir erkektl.. 

rans verllecektlr. Herkes gele«>IUr. mittir. 

Bay Amc a.ya göı-e ••• 

gözü yerdeı ... Sokakta giderken bir defa' ... ·Nerede şin ,:li bbyle kamilı B. A. _Tabii, 
0 

zaman henüs 
başını kaldırıp bakmazdı... jerkek.~e~_?· .. H!:!psin~ burnu hava- tayyare icat cdilmemiştJI ... 

da, gozu yukarıda .... 



• 

Gördüklerim, duyduklarım Yugoslavya nazırları Almanyanın gİrİftİği 
büyük hareket hakkıada 

bazı tahminler 

E k. M kt b. h b. Viyanaya gidiyorlar s 1 e e 1 ar ıye <Bat tarafı ı ncl sahifede> (llattarafı 1 inci sahifede) 

----------· İnailt . taa - blrıtğ1 yaparak istihsal bakırnın-
182S de yeniçeri ocaiı ortadan,rakol bölüiil bultmdurmak. Londn 24 ~~~=ter :ı1<11rı- dan kendi emri altında teşkllAt-

bldmlıp muntaaam ve talimli uker 1841 de Seliın papnın ye\rne yor: İngllterentn Belgrad elçisi B. !andırmak ve uzun harbe devam 
ibdu edildiği halde devlette (Mü- nazır olan Emin pqaıun (Mühe.n· Campbell Yugoslavya hükilmetlne bir takatını arttırmak. Bundan son-
heııdiahanei berrii hümayun) dan cliabanenin lllc baı hocası Kınınb nota Yermlşt!r. b"•tn- b mlek ti ri k di 

.c __ ..ı!_, 1 ... 1--d 24 'A.A.> - Reuter atansı ra, u uı• u me e e en -
J.qka uk.eri mektep yok. Bir ikin- Hilleyia Rıfkı e1a1aiuin oi u) vu- ..._.- ' rd tn 
cisin.in lüzumuna kanaat setiren tinde mektep (Mektebi ülumu bsr- blldlriyor: Ronald Campbell'ln bu sa- ne ya ımcı alarak giltereyl 
ikinci Mahmud fikrini fahri yaver- biye) ye (Mektebi fünunu idadi- bah Yugosla'f htlkiimetlne verdltı no- Akdenl?ıden çıkarmak, bu sayede 
Jerinden ve haua alayı miralayla- ye) diye ikiye bölünerek yeni ni· ~~ !~~~~:e~!ıııı~ra~ ı~:: Afrikayı da ele geçirerek harbi, 
nadMI Namık beye açıyor. (Bu zat zamlar ve programlar konuyor. dosthıla )faret edildikten .IOJlra Yu- uzun seneler dayanabileceği bir 
dokunma kadar yapyan, müfirle- Küçük Takairnde, yani fiındıki goslavyanm bitaraflık siyasetinde nn- kıta mücadelesi hAline sokmak. 
•in en 7aıl•ı olarak 1892 de vefat Panpltıda yap111 bitmek üzere olan :;:ın11 ~=~ =e:ı1:ı=~n do- Hayal sayılacak derecede mu-
eden Namık pqadır). Tophane hastanesinin harbiye sı- .,.- t 

Birkaç kere Avrupa parıtahtlan- nıflarına, Maçlca kıtlaımm da id!ldt Notada, Yugoslav hükumetinin, e~er azzam bir pilin. Fakat ngiltere 
1 nızamlannı f1 bu siyasetin mazur görülec~tttnı mn- ile Amerikayı cepheden mağltlp 

aa sitmit. ora uu ye sanı anna tahsisi kararlaşbnlıp bi- ned170rsa, aldanmakta oldutu 1llve tm 1_,.A_ o1m A1m 
sörmiit liaan bilen Namık beyle 0 naların tefeırüat ve tamirleri bit:n- olunmaktadır. e eye uıuuuı ayınca, an-
aaman mabeyin ve haua ordusu ceye kadaı her jki mektep muvak· Aleyhtarlık kuvvetle- yanın fena bir sulh 1mzalamadan 
mütiri olan Ahmed Fevzi pap ite k.aten Dolmabahçedeki Çinili kö~- m·yor yahut teslim olmadan evvel en 
teşebbüa ediyorlar. ke yerlefiyor · .. k l 

Maçk.adaki kı,laya (yerine ıı- Emin ullfAIUn Cebellübnana me- Kabare 24 (A.A.> - Yugoslavyadakl btlyu çare ere başvuracağını da 
lihhane yaptınlm11tıı) bi.r bab ea- mur edilmesinden aonra yerine resml İnglllz mahflllerlnden gelen son gayet tabii addetmek llzımdır. 
mi. iki büyük mektep, kütüphane. memur eclilme9İnden aonra yerine haberler bütün memlekette efUn Bu tasavvurlar hakikate çok 

umumlyenln Almanya ile her hangi . 
hamam, hastane. eczane ilave edi- f&D•n da mühim ulahah, müteaddid bir muahede imzalanmasına karşı yakın olmasa bile her ihtimali 
lerek, Avrupadan tahsil .,devatı, Avrupalı muallimelr tedariki, bun- mevcud aleyhtarlı~n gittikçe kuvv~ göz önüne getirerek kendimiz\ 
basmahane takımı ve !aire getirtile- lardan türkçeyi öğrenenlerin bizzat, lenmekte oldutunu göstermekt•dir. avutmamak bakımından vatan 
rek evvelce Selimiye kııluında nii- diğerlerinin lisan ifina tercümanl..u Bilhassa ordu bu fikirdedir. Mev.:uu- . . 

1 k · dil (S byan ·ı d ı k b bahs oldux..· "'ekllde bir anl""m"nın endışesıne uygun olmak meziye-mune o ara teaıs e en ı vaaıtası e ere erini ta rir mec ur·- 6" .. ...., " 

bölukleri) oraya naklediliyor. yeti gibi himmetleri çok. (Fransa· Yugoslav meıdaatlerlne mugayir ol- tine maliktir. 
T b h · d b lun b f 5 . • . . dutu pek 112.klı olarak tebaribı ettiril- N ....:ııdin S dak a ur eyetin e u an u e - nan aınt - Cyr asken mektebını bı· ettedir ecmçııa a 

radın zabit ve çavuılarından yüzba· tir~n. 185 3 Ru. harbinde Silish•e' - m Al· nl t ki• f• 
fi Kıbrıslı Mehmed efendi ve mü- yi müdafauile §Öhret alan, Rumf'li ma arın e 1 ı Büyük Millet Mecliıinin 
lazım Çırpanlı Abdi efendi müs- ordulara mütirliğinde vemt ede. Londra 24 lA.A) - Müstakil Fran-

kb 1. d • K b ı M h ed h . n 1 sız ajansı bildiriyor: Gazeteler, alınan dünkü toplanbıı ta e ın ıa razamı ı rıı ı e m mer um, anneannenun babaaıdır.) son haberlere göre, Yugoslav buhranı- .•.. 
paşa ve serdarı ekrem Abdülkeıim 184r de Pangaltı ve Mac;kadaki nın devam ettiğini ve etkin umumi- ~· ~~ CA:.A.) - Buyuk 
Nadır pa~dır. . • .. binaların levazım ve noksanları ılt- yenin tmask~ll bir tesllmlyete. karşı Mıllet ~ecluu bugu~ doktor Mazhar 

Mektebın teılulatına sore: Nefe- mal edilmekle mektepler yerlerıne gösterdliıl muhalefetin hafta sonıında Germenm baıkanhgında toplanmıı 
rat ıdtiz lusma ayıılır. Birinci ımıf- söç etmİf. Bu ııralar Harbiyede arttıtını tebaruz etUriyorlar. ve ruznamede mevcut olan Büyük 
takiler kum üzerine parmaklarile okutulan denleri uya)ım: Bu sabah lfp. edilen çok milhlm bir Millet Meclisinin 94 1 yılı ıubat ayı 
ıülüs ve rakkam meıkedip nıaıf Hendese, cebir 've mukabele, c- hAdlBe cer_eyan etml.ftlr. O da birinci hesabı hakkındaki Meclis hesaplan 
dairelerde tki harfli lUiatlerle elifba birin hendeseye tatbiki, meınazır, kısmı butgunf nedaşrediylece~.~lan ve Al- tedkik encümeni mazbatasının ok.un-

'- 1 N f d . 1 "k" '- • manya ara ın n ug ....... vyaya ya- - L• d 1 d • l cüzü oıı;ur ar. ısı. aıre .er ı ı ucu .ıtutuu mahrutıyat, hesabı tefazuli pılan teklifln TJmes gazetesinin Bet- masını mut~.ıı;ı!:' .. we'! et enuryo -
duvara merbut hır dem~r çe~~er ve temami, cerri e.skal, ilmi heye:. gradd:ıkl muhabiri tarafından hiil!s.-ı ları umum .~udur~ugıı 938 mal~ )'Ilı 
olup içine sınıf baıı gırer, dıger 1 hikmeti tabüye, hal ve terkibi ec- edllerek verilmiş olmaSldır. Tekllfln hesa.hı ka.tıs~': aıt ka?un liyıh~sı 
efendiler d111nda ayakta durarak •m, Fraınaızca, iıtilıkamah hafife ikinci mahrem kısmını elde etmek taavıp edılmıştır. Meclıs gelecek ıç· 
müzakere olunur. ve ceaime, tumbaz köprü kurmak. için sarfedllen gayret bir ne!lc~ ver- tim&ını çarşamba günü yapacaktır. 

lkinci ve çüncü sınıf üç harfh reııim, harita inf&ll, top, tüfek ve meml§tlr. Birinci kısım şu hukuml"rl 
lugvatlerle (Amme) cüzü tederrüa .n. tal· ı · · d .. • 1ht.lva etmektedir: Elim bir gaip .. .. .. . • . "':" ım erı, pıya e ve auvarı ta- Esas iı lü pattm bütün veclbele~ni . . .. 
eylerler. Oorduncu ıle bqancı ıınıf lunleri, ilmi ıebahat (yani ıuda ır t çk burt ti 1 k · ~ Adana mıntakası ıu 11len mufet-
·1 "h 1 _L .d. d" . t tah a eme mec ye o mama şa.- .:.ı·--· d .. L •t tü.. rd ··ı·· ı mı a ve aıı;aı ı ınıyeyı aş .- yüzmek)... tile Yugosmvyanm üçlü pakta Utihw. ~ ıgın e~ muteıı;aı cc~ ~ o u 
talarına yazarlar. Altıncı sınıf talı- Ertesi ıenenin tabanında imtihan- Yugoslavyanm hududlan ve toprak- bay lsmaıl Fuadın kardqı yüksek 
matname ve kanunnamei askeri, ye- lar yapılıp 9 aded piyade ,.kirdi I:ırı garanti edilecektir. Yugoslavya- mühendis Mmtafa NMlil- Antmen 
dinci ile sekizinci sınıf Tuhfe, yüzbqıhkla ilk şehadetnamelerini nın hududlan değlşmlyecek ve üçlü 24/3/941 tarihinde tutulduğu haı
Nuhbe, sarf. rıka ~~ ?1~sved.~e almıılar. Mülizımısanilikle çıkma- pakta dahll devletlerin bepst bu ga- tahktan k.urtulamıyarak rah~eti_ıah.: 
tealhim edelrer. Sekızıncının nıus- lan nizam iktizasındansa da bunlar rantiye riayet edilmesini temin ede- mana kavufJDuştur. Cenazeaı dunku 
taidlerinden 100 ıalr.ird ikinci mek- zaten beş senelik mülazım bulun- cekklterdllr. YugdoslavbUtopt rakdlanl tluçrllll Pazartesi günü Şiıli Haliaür Gazi 

ı_. 1 d h M d Lt pa ı mza e en un ev e e n dd . d H"" .. b 
t~ue. a ınıp .. ora a . esap, . e~mua.- uıı; an cihetle bu istiııına yapılmış. orduları için gayri kabili tecavüz ola- ca esın e usnu ey apartım~~n· 
tülmühendıaın, hanla teraırm, to- Ayni nnıhn iJeridelerinden bet caktlJ'. dan kaldırılarak namazı Tepikiye 
pografya ameliyatı, hendeııe okur- efendi de yüzbqılık.la ilk defa ola- Yugoslavya. paktı imza eden ct.-v- camii şerifinde kılındıktan 90nra 
lar. rak erlı:.im barbiye auııfma aynlmlf letıertn müşterek askeri hareket mec- Feriköy mezarlığına defnedilmittir. 

Serezli Yusuf pap zade kaymaw n ı 8<f9 da kolaia)ıkla çıkmıtlardır buriyetlne ald hükümlerden istisna Allah rahmet eyliye. 
kam Mustafa Mazhar bey miralay- ki birincileri Mahmud efendi Asi· edllecektlr. " . 
11'-Ja 1·ık nazırl•.;a tayin olunmuş. tane muhak t d · . • . .k Glzll tutulmak 1stcnllen hukumler T b d k 

ıı; - . .. . ema aıresı reısı ı en de şunlardır- epe a§l ram ısını 
icap eden muallimler Muhendısha- vefat eaen müıir Mahmud Mesud Ha te • y _, .. .. gece saat 20 30 da 

d h • t t d ·1c kılına~ b rp n sonra, ug..,...avyarun AA- • 
ne e.n ve arıç ~n e arı Pata v• ö ürleri derece ııruile es- deniz için bealedill emeller yenl Av-
ıak ııte bu veçhıle 1250 ( 1834 >. bale Hicaz valiai müfir Saffet pqa, rupa prensiplerine tevfikan tamamll!' llttRbET 
rılında. Ma.çlta .k•ı!ımiı.la Mektebı aeruker müfir Hüseyin Avni pqa, nazan ltlbare alınacaklardır. APARTMANI 
Harbiye tes11 edılmıt. hikmeti tabiiye muallimi kll}'JDakam Protokol muclbbıee Yugoslavya harp Yuan: Sedad SİmaYİ 

O vakitler T altvimülvakayi Nazı- Sabit bey. Erzurum valiliğinde ölen ve sıhhJye malzemesinin şimalden ce-
n olan sudurdan Eaad efendinin ( 1) müıir Foafor Muıtafa pqadır. nuba dotru ballıca demlryollanndan 

11 ı ı r ı ı 1 11 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı J r )'azdıiı kılanın aon beyti 1250 tari- 1851 ~--'L'-d M L bi H b. geçmesine müsaade ec:lecet ve bunak-
• • _ • nanauı e e~te ar ıye- Uyab kesmek \'ey& kontrol etmek hslc-

lıini goe=~ aktı Esad u tarihi iki erkanı harp ve dört harbiye ve tına malik olmıyacaırtır. Dtter taraftan Ttmea•ın haber Yer-
Yek e ç ifb metln baytar amıflımndan tqekkül ettiği, Yugoslavya tendi topratıannda dll1ne gör!' AlınanJaIUD Bellraddakl 
YapLı felı Mahmud Adil Mektebi mevcudunun 1O1 kiti olduğu, idadi mihver aleyhinde yapılacak faaliyet- ~~:Ut~e~ug:y =;! 

Harbiyeyi kımunm da bq 11n1f ve r 28 mev- lere mlnl olacaktır. tlll nezdJnde protesto Hm1ftlr. 
Şakirdan tram!'ete ile dersl~e cudlu bulunduğu kayıtlarından an- m!ı.'ı::a1~ s=~~=t=!~ 0~ yeni Zelandaclaki 

sirip çıkarlar: lcoguılarda gece no- laplıyor. cak tetU~e ıslah edecektir 
het beklemek. mutfakta yemek pi- Rusya ile vukua gelen Kırım se- Tlmes gaze~sinln muhabiri §Unlan Yul'Ollavlann kral 
firtmelc ve tapmak, karavana sil- feri esnaaında lıtanbula akın akın ilave etmektedir: naibine telgrafı 
mek. yatacak ve oturacak yerleri sü- selen müttefik beiliz ve F raıwz aa- Yunan!stan bn maddeleri milli men- Aacklaad 24 (A.A.) - Bbeı1&1 Hır-
pürmek gibi hizmetleri yaparlar, kerleri Pangalh ve Maçkadak.i bina- faatıerlne mugayir ~etmektedir. vatlardan mürettep olan Yeni zeıan
bir nevi kır renkli Misko çuhadan larda ikamet etti.rildijinden Harbi· Çünkü bu ~ddelerln hükmü ile Yuw dadatı Yugoslular kral nalbl prens 
elbise giyip meç takarlarmıı. ye serasker kapısındaki Taşkıflaya, dn~m~lnm bedırllmdtlşmanıne._._ .. , aÇo~~~-yabrlw Paul'a bir telgraf g&ıdereret mllıvm 

Ma)• 1 ıı· 1 b·tı id di d 0-'-""d d-'-' · b. ı.<:'lil a.ı.cuJr. • ~ r metanetle tartı u,m&mnı lsrar!a ta-umat ı mua un er ve za ı er a e a&U ar 1UU geDJ§Çe ır zamanda Yunaıııstanın JteJftyetl Bel- leb tmifl rdl T 1 na d uı . 
yetiştirmek için 1835 ve 36 da mektepte karar kıldıktan aonra, "grada b1r dekllrasyonla blJdlrmeslne ;ucosı:~me ~Al : =t1.tJİ 
Berline, Viyanaya, Pariae, Londra- Fransız yaralılaıma hastane yapılan intizar edilmettedJr. Yunanlılar bu to~manızı ıstıyonız.• n 
ya yollanan talebeler meyanında, ~ansaltadaki mektebin yanmuı üze- suretle İtalyanlann Adrtyatlt deniz K ıkl k -·•----=-
yukarıda ismi geçen yiizbqı Kıb- nne Gülhanede, ıonra Tıbbiye yolundan reçmete mecbur olmadan arq ı ~nanuf 
nsl• Mehmed efendi Berline, müli- olan müalle lAflnarak 1863 lfne- Arnavutluk cepheslnt tatvtye ed~ı- Belırd.24 <A.A.) - D. N. B. ajansı 
zım Çırpanlı Abdi efendi Viyana:>·• ıine kadar orada barmm11- l~ertnt zannedJ70rlar. blldirtyor: Salı\hlyettar Yagosla'Y men-
sidenlerdendir. Pangaltadak..i yanan mektebin YugoJa:::;~ =:ğı ~=~ ==rll~e ıöre BeJcradda 

1837 de mektebe üçüncü nazır tekrar İntaSına hqlanıp bir buçuk tıa olarak tabul ederek dl)'Or kl:r yapıldığı ve~ ~~\1!t,~ 
olarak ııelen Manaabrh Selim Sab sene içinde eskisinden daha mü- «Alm.anyanın harp ve .sıhhtye mal• memurlannm tstlfa eWtlerl ~
paşa Babıaliden yetifme. Divan ka· kemmel ve ilci katlı olarak tamam- zemesl nakletmeahıe müsaade etmeiU da Jşae edilen haberler Hassı'Chr ye 
leminde iken M..r nliai Mehm=.:i landığı ve her bir hususunun yeni- Atlna hasmane bir nztyet addetmt?k- ıart karp,şalıtıar çıkarmak ~ ny-
Ali pqanın latannldan brika-; den tedarik edildiği eanaJarda ve- tedlr.• durulmutlardır. 
muktedir katip istemesi üzerine kaletle mekih"bi askeriye nazırı bu· 1111111111111111111111111111a11111111111111111111111111111111111111111111011111 

Arapkirli Kamil efendi (Telemaque lunan mirliva Mahmud Meeud pa- f • k ı·d beh • b 1 b. b F !'-' . . z b h nımın k b·· .. L --·' ,__ t1ı ev a a e reaı u unan m atı ranaızca. i&inciıi Almanca. üçün· 
mütercımı ve eyne . a o- taııın uyuıı; gay~eri ıı;ayı dır. Macar Osman bey (pire Niglr ba- cüsü hem Framızca htmı de Alman-
cuı meşhur Yumf Ka.:nıl pqa) Ye Giilhanedeki talebeler yalnız birer nunın baL- -1 "'-man ftA ... ) muallı·m· b"J -

ıı ı d L t uaıı Vll r-r- ca ı en uç muavin verilerek MeU-
diğerlerile Mwra yo anan ar an. ıı;a çaJnqıılarile lı:.itaplannı alıp li .. · k ·b· '-• d ... ,,_ _.:_1_ cnne onmUf. h ı as.1;erive mu"fet•:..ı· umumf11' 11-0ra askeri mektebi rtezaretın e .• u- gemre • ....,._-. ... . . . ,, ~ 

1 · ı· l ken vali.ı.n 186.f yılında tatb'L dil Iah 1873 de ııfahi ımtı.'ıanlann mah- fatile iıe bqbyor. 
unup mar ıva 0 mut aıı; e en ıa a- 1 ·· k'· - eyyiz)... Bundan aonra erlı:.inı harbiye ve 

devleti aliyeye isyanı kendisine ağır bn baılıcalan da idadide Arabi ted· ~lanna. çun °.__~umyıl ıgl e kı;a- h b. 
ld"". d (N · ) b b risahn çoialbl F gm an zevatın -.. evve o u- ar ıye ıuullarının programlan u-

se ıgın en ezıp mu are esın- h · l muı, ranmzca)'.a duklan bahisleri unuttu.ki ıçm nn •on terekkıyatma göre yeni b••-
de bu tarafa iltica ve uhdesine fe· e emmıyet veri erek iptida alfabe- h I d 1_ I ba -La)an I -,.. 
"klilc ••tb . riJm• den ba•lanıp terakki - ..>...nl abr ann a ıı;a an 11Daıı; ıp aua • tan tanzim ve mektep günden süne 

n ru esı ve ıı. .,, •Knı ere gra- J . k 1 . L-- ' - '- t k ül ed k k d b 
Nezaretinde hayli nafi icraatı var merde Chapcalın. lektürde cRoben- en te rar etme enne, o ~·qauıı; e emm ere ÇO eğerli za it-

ki baılıcaları· lk.mali tah.il için Av- 10n> hikiyeıinin, mükllemede cOI- arasında çalıtkan talebelenn hakkı lerimiz :vetifmiftir ki bu huauata 
rupaya gerıe t~lebe göndermek; dere lendorf> metodunun okutulmaaı. aıaya kay~amuına binaen imtihan- nazır Zeki pqanın gayreti de unu
leri tanzim ederek ehil mualliml~r cimnastik müsamerelerinin de ko- lann tahrırt yapılmuı kararlqtınl· tulamaz. 
bulmak: resim için ispanyalı maruf nulmasıdır. llUf. Mektebi Harbiyeye. açıh,ından 
reaam Chirana'ı, piyade talim:ne 1866 da Mektebi Harbiyenin er- Metrutiyetin ilinma kadar gelen 17 
Fran.i"z yiizbatılanndan Mavonie.yi kim harpleıle beraber topyektln ta- Nihayet, ultert mekt~lerin te- nazırın ilki yukarıda da İmli secen 
ıetirtnıek: tabur heyetinde bulunan lebeai 453, idadininki 207 olarak rakkiaini temin mabadiJe Ik.inci Ab- kaymakam Muatafa Mazhar bey. eo-

L d 1 b ,_ - ·ı dülhamid devrinde Almanya impa- nuncusu mülir Mustafa Zeki pa-
faıı;ir ana ta e C Ünvanınl VermeK: g<Mten iyor. rat B" • i w· ,. fadır. 
ilmi aarf imtihanını kazananlara b:r 1874 yılındaki programda (ilmi ediİru it m~c • ı~elme muracaat 
K\İnqin ortuında yıldız ve üzerinde ıebahat) denilen ıuda yüzmek key- d C:ı:~jnu ::.ıh olunftrak Fon S.meıl Muhtar Alm 
frenk baiı bulunan onbaşı nitanını, fiyeti de var. Bu dera evvelce bu- er • ep 1 ıyor. 
çavuılara yıldmn yanında ay b.ı- lunurken Pangalbya çıkılıp aahil- . Mumaileyh Almanya erkanı harp (1) Vatantlvts, <1ts.!11 zafer> mu
lunanını ve nahiv imtihanını başa- den ıızakl11pldıiı için terkedilmit. bmbqıla~dan ~lup ze~ malılmat han1rl ve Yerebatandakl Jctlttlpbane
ran başçavutlara da ayı albndan Tekrar ehemmiyet verı1erelt Kuleli- ve eaerJerıle mumtaz; ımp&ratorun nJn .sahibi fmam zade Bad eteneli. 
olanını takmak: talebeyi karavana dek.I idadinin önüne Terea~n-e bir hafidinin {yani son imparator ikin· Babası Medine lı:!MhJııtma lklert:en 
tafımak. ortalık süpürmek pbi hiı- deniz ham•mı ppbnlıp yizücUlü- cJ WiJhelm) in de hocası. JOlda eemı batınca, o fttit ıs ntmda 
m~lerden kurtanp tamamiyle dert- i- aid &Jetler. dizlikler. kem•ler ve 1884 de latanbula aeiip, kendi- bulun~ 9lhı bir direlt l&l11arak mr
le megul etmek için ayrıca bir kıı- kabaklar hazırlanarak. Mbahatta ıine livalık rütbesi ve mayietine biri tuımu1-

Bu akşam SUMER sinemasında 
Yıldazlar Yıldızı 

, 

DEANNA DUR B i N'in 
1940 IÜper filmi olan ve Holivud' un zer afet kraliçeai 

KAY FRANCIS 

BAHAR yaMELEGi 
Sinema harika
sının ilk iraesi 

şerefine 

BÜYÜK GALA 
Müsameresi ~ 

-Deanna DUrliln l 

Bu Akpmki Gala i9n yer
lerinizi evvelden aldmnız. 

Kıamen Havayda, New -
York Metropolitan Ope
raa tesanni heyetinin it-

tirakile lüka ve ihtitamın; 
nefla muaikiainin Ye göz 

kamqbncı tuvaletlerin gü

zelliği arasında çevrilmif. 
tir. 
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SiHiRLi YUZUK 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

DODp del&an ft ~ Jrenpn b&till ltikatıar tllkelerlnin 
sfhJrlJ bir hikAyesL Dertli bir ~kın feryadını.. Sonsuz bir 
sevginin iztfrabını .. Çıldıı1an bir hasretin acı nağmelerini te
remıUm eden TQrk sazı ile Gsenllen.. Türk musikisi ile ğüzel
lfılen.. En güml Türk prkıJarlle süslenen bir Şark filmi. 

Musiki Adaptasyonu 

ARTAKi CAN 
OkaJUealar: SUAD G"ON - NUMAN IÇLISES - tBRAHiM 

OSMAN Ye ~BZIHI!: UYAR 

oaı.nı.r: SADi IŞllAY - şt)KBV TUNAR- CEMAL CCM
Ş - BASAN DBAMAU - EMİN - lsMAIL - H. TAHSİN 

Yar1n matinelerden itibaren 

TAK S 1 M sinemasmda 

Türk lfuıdMtıtnln - lrilyflk isimleri 

MÜNiR NUREDDiN 
SADETrlN KAYNAK 

MÜZEYYEN SENAR 
BüJiik Mr Şark efsanesi olan 

BiNBiRINCI GECE 
Şahelerlnl nen. pılalula ......, ... ve DAhl 1191erile alJI• 
mlflerdlr. Ba Jl'llmde llehkp Ollm.wn taklfUI milkalemelerl 

tonapn "FERDi TAYFUR 
Pertembe aktami 

Yalnız i P E K sinemasında 

Büyük bir febir, smgln bir Kanadab o1aD M A D L B B 
LA V R B B 81D artadan byboJmNmdan dolaJ1 br1m 
ve dehfetln dolurablJecell bir Jmılllallla :marua blmak teli· 

.......,,,.,,.. --bu 

GAiP IZLER'I 
aramaktadır. 

ACABA un, mi oı,mmut YOKSA UÇIRILDI mat 

işte ŞARK sinemasmda 
~--• Pm 1ÜJ"Ü u1aJWimıs m budur. 



SÖZON 6EliŞi 
Şehri güzelleştirmenin çaresi 

M erakb ev sahibi vardır: Arasıra evine dışarilan bir g~ 
atar. Sa~ağın bir köşesi sarkmışsa derhal tamir ettirir, 

IU oluklan çarpılmışsa düzeltir, sıvalar dökülmeğe yüz tutmuşsa 
yeniler. Kaplamaların açılmasına, kapının düşmesine, çerçevenin 
~rpılmasına meydan vermez. İstel" ki evi, dışardan da sevimli 
yüzünü muhafa:r.a etsin! 

Böyle bir ev sahibinin malına karşı gösterdiği şu dikkat ve 
itina, şu alika ve titizlik menfaat duygusundan gelen ferdi bir 
gayret zannedilmemelidir. O, aynJ zamanda, yaşadığı şehrin (tl
sel, sevimli olmasa için ilıerine düşen vazifeyi yapıyor, demektir. 
Fakat tstanbulda bu nevi meraklı ev sahibinin sayısı belld binde 
bir bile değildir. 

Yolda giderken evlere·şöyle bir bakınız: Bacalar çarpıJmış, 
duvann bir köşesinde sıvalar dökülüp tuğlalar görünmiiJ, alt 
katlardaki geniş pencerelerin demir parmakhklan boya sürülme
diğinden paslanmış. İki yüz bin liralık koca apartmıanın önün
deki kaldınmda bir taş sökük; gelen geçenin ayağı talulıyor. Ev· 
lerin ön cepheleri kir içinde. Bazılannda soba borusundan ~ 
ziftin çizdiği yol kaldınma kadar iniyor. Çocuklar boylan yet1!· 
tiği nisbette evlerin duvarlarına resimler çizmiş. Kınlmış b~ 
pencere camı yastıkla tıkanmış. Pencereler panl parıl paı:Jayacagı 
yer<lc kalın bir toz tabakasile örtülü. Umumiyetle evlenn ~: 
d ·· ·· ·· ·· T b yıkanmamış yil7' Ve pek tabu an gorunuşu: aranmamış aş, · . 
olarak böyle evlerden mürekkep şehrin manzarası da ayni intibaı 

Gazyağı, 
benzin ve 
motorin 

Yeni fiatler bugünden 
itibaren tatbik edilecek 

Ankara 24 (A.A.) - Ticaret 
Vekil:tinden tebliğ edilmittir: Gaz 
yağı, benzin ve motorinin yerıi fiat
ları: 

1 - 29 sayılı koordinasyon ka· 
rannın birinci maddesi delaletile, 
milli korunma kanununun 31 inci 
maddesine tevfikan :rrtayi mahrukat 
fiatleri yeniden tesbit edilmiştir. Bu 
fiatler 25 mart 941 tarihinden iti
barQD tatbik edilecektir. Buna naza
ran gazyağı, benzin ve motorin ls
tanbul, İz.mir ve lskende.run depo 
esaı· fiatleri şunlardır: 

Gazyağı çift büyük tenekede 
675,68, benzin çift büyük tenekede 
893, 94, motorin çift büyük teneke
de 464,74, gazyağı dökme kilosı'ı 
19, 11, benzin dökme, kilosu 31 ,28, 
motorin dökme kiloııu 1 1. 7 6, gaz
yağı dökme, litresi 15,61, benzin 
dökme litresi 22,83 kuruştur. 

Sacha Guitry'nin bir 
orta oyunu 

2 mart taıihli ci\1Cıam> Cla mü- sözleri de yazmış ve büttin teferru- rulur, takliler gelmeğe liaılar. Do
dafaasız kalan navallı orta oyunu> atını tesbit ederek ve pİ§ekarlığını kuz kiıi yani dokuz zıhniyet. Hep
nun fuzuli avukatlığını yaparken yaparak onu perdeye akıeturmiıı. si.-ıin, bütün orta oyunlarında oldu• 
aklımdan geçer miydi ki bugünkü Sacha Guitry

0

nin orta oyuınuna ğu gibi, gayesi bir. Bu oyunda gaye 
tiyatro ve sinemanın en yükıek şah· verdiğim isim: cOnlar dokuz be- hoşça bir vakit geçirmek kısa bir 
aiyetleıinden biri olan Sacha Guitry kardı>. Filim şeklinde bizde ismi müddet için olsun aefaletl;rini nunt· 
(Saıa Gitri) imdadıma yetişecekti. cBekarlar klübü>. mak. 
Hem de o hafta içinde bu bir haki- Bunların yedisinin evlendı"g-ı" yedı" Mevzuu: Jan bir nrkadaıı ile ye-
k.at oldu. mek yediği lokantadft rasladığı genç kadın, !ani yedi zenne de, yedi çok 

Sacha Guitry tam bir orta oyunu muhtelıf muhite mensuptur. Hepıı· 
b 1 le k ve ıgüzel bir kontes olan Staçyaya 

mevzuu u mak, yazma , oynama daha izdivacı akdetmcden b"ıle hu· 
1 1 w • çılgınca tutulur. Staçya çok heye-

suretile orta O.) Ununun ö mez iginı I d Ç"' k"" h .. k. ·-· susiyetlerini açıkça göstermektedir 
isbnt etti. can ı ır, un u u umet neşrethgı I · 

Onun bu •aheserini görenler ve bir kararname ile ecnebilerin uzun erv k" .. d h d 
" müddet Fransada oturmalarını men- a ab~tı. çozet n a ad -·ıoğnısu görecekler arasında, belki bugün o ... •unu ı ıren c uzsuz> e<• t t 

etmektedir. Paristeın ayrılmak iste- b~ '-ad ,, . b k~ 
1 

c::ı 8 sız oynanmıyan, orta oyununu kafi de- . " ki le 

1 

ır şaıı;. ır. ı aııu e ar ann arnma-
ı-ecede hatırlamıyanlar bulunacağın- mıy:n _taçya_Ya, .yanında avu atı mağı vadettikleri halde karılarını 
dan, tam bir mukayese yapılabilme- yegane çarenın .?1i Fr~ns;~lak.eSlen- aramağa kalkmalarıdır. Bu suretle 
si için İptida orta oyununun seyirci- mek ol~uğunu soy er. a u 1 taç· ıyedi zihniyet çarpısır. Yedi hayat 
leri güldürme imkanlarını tarif mu· y~n.ın bn dostu vardır. O da ecne-1 tahlil edilmiş olur. 
vafık olacak. hıdır. Bu izdivaçtan biri, biraz evvel 

Orta oyununda seyircileri güldür- Yemek yediği müddetçe gözlerini kaydettiğimiz gibi, cters t-vlenme> 

veriyor. 
Sa,'llnak halinde yağmurlar yağdıktan sonra İstanbul bir 

parlar, bir gmeUeşir. Bu galiba, yağmurlann pencerelerdeki toz: 
lan aşağıya indirmesinden, kapılan, duvarlan yı~am~dan ilen 
geliyor. Şehri güzelleştirmenin tek çaresi, ev sahıplerinln, kiracı
lann evin içi kadar dışına da ehemınJyet vermesi gibi, esasen pek 
tabii olan bir gayretin esirgenmemesinden ibarettir. 

mek üzere başlıca dört vasıtaya mu· ondan ayıramıyan Jan aklına gelt'n tarzında yapılmıştır. Fakat aşk ile 
racaat edilir: Tavır ve hareket - bir fikir sayesinde hem bu kad•na yapıldığı için cters olmaz. c YüZ> 
Kelime oyunları • Mevzun müteal- yaklaşmak hem de para kazanmak evlenmeğe bedel bir evlenme olur. 
lik tderrüat • Seciye tahlili. imkanını elde edeceğine emindir. Perdeye aksettirilen bu mük mmel 

Bu suretle halen cari benzin depo Mevzu, umumi olarak, bu dört Derhel işe koyulur. Kiraladığı kü- orta oyunu da bu •uretle• guzeke 
esa." fiatlerinde bir değişiklik yapıl- noktayı tebarüz ettirecek herhangi çülc bir malikanede «Yaşlı ve bekar biter. 

Şevket Rado 

•mamıştır. 

2 - Bu esas fiatlere nazaran gaz 
yağı, bengin vv motorinin Ankara, 
İstanbul ve lzmirde azami satı~ fiat
leri §unlardır: 
Gazyağı çift büyük tenekede An

kara da 845, lstanbulda 71 O, İzmir-

~~,~~-~tii2f ~~§~di~::~;~:.~;~~~i~~~:~~ 
~ ~[3 - 500, İzmirde 500, gazyağı dökme 

K Şan kağıd 1 kilosu Ankarada 25,95, lstanbulda 
onu 20,35, lzmirde 20,65, motorin 

Artık sesler, sözler kfığıda alınablll- Jar. Sonra bir orijinal fonotramdan, dökme kilosu Ankarada 19, 1 O, İs-
rl d matbaalarda gazete çıtanldığı sftrat- 3 1 . d 12 90 Jor. J{ilğıda ynzılı ses ve sözle n u- tc ,_.Adi~lmlz kadar milyonlarca fo- tanbu~da l .. ,-, . zm~r e • • 

YUlınası için ~konuşan kfıtıdt ın bir .,...., & - d k Ut A karada 
hUSUst clhnzdan geçlrllmesl llzımdır. notram elde edilir. gazyagı o me resı İ 
Ses ve sözlerin yazılması, sfnamadakl Adi kAğıd üzerinde fonoframlar ar- 21,30, İstanbulda 16, 70, zmirde 
filim şeridine benzemekteyse de bun- tık kitap gibi satılacaktır. Bunlar için 16, 95, benzin dökme litreai Anka
dan farklıdır. gazete, mecmua a.bonelerl gibi abon- rada 29,20, lstanbulda 25,20, İz-

Yeni keşfin başlıca hususiyeti kağı- manlar lkaydedllecektlr. Bu yıl sonun- mirde 25,45 kuru~tur. 
dının çok ucuz olmasıdır. Ses ve da konuşan kcğıda ses verici lOOO ka- 3 - Diğer yerlerde gazyağı ve 
sOzlerı havl bir fonogram kA~ıdı. aynı dar cihazla. 20.000 fonogram satılığa • . • r 1 • k 
uzunlukta bir rnıın şeridinden bir kaç çıkanlacaktır. Bu tonoğramlar, meş- benzının azamı satış ıat. en, ~u ~r
defa dnhn ucuzdur. Aynı suretle gra- hur tanınmış adamların nutuklannı, da gösterilen depo esas f ıatlerıne, ıs· 
mofıJn plfi~ından dn çok ucuzdu.r Bir konferanslarını; şarkıları vesaire ko- tihlak mahalline kadar hakiki nak
fll!m çcvrUnıcsl için ses alan, ziya ve- nuşmalan ihtiva edecektir. KonUŞ'ln liye ve teslim masraflarile mahalli 
ren gibi pek çok aletlerin çalışması kıiğıd cihazları, radyoda beğendiğimiz rüsumun, şirket bayilerine verilen 
lazımdır. ll:ılbuki bundaki fonoğratıar her hangi bir nutku, konferans veya karın ve listesi Vekalete tevdi edi
yalnız bir cihazla imal olunmaktadl .. - ııarkıvı ka!nda yazabllecektlr. len yerlerde 1su perakende satıcı is-

Oyun kağıtlarının menşei kontosunun ilavesi suretile tayin ve 
tesbit olunur. 

Oyun kilğıdlarının men1Cl lçln muh- Qlence lçln ve t&llh oyunu olarat .f - Her yerde halen cari moto-
tcll! rivayetler vardır. Bir rUayete gl>- oynanan sat'lar Ye oyun kltıdlan, rin aza.mr aaht Eiatlerine, mahalli 
re, oyun kağıdian, on beflncJ asıra karada, denlsde, tüccarlar, seyyahlar istihlak resimlerinde nakliye ve tes-
doğnı Fransada kral altıncı Karll e~- tarafından taşınınrıtf ve 15 inci uır- . fi d b" d .... k,.k 

da. venedlte getlrUmlp.lr. İtalyadan lım murr. arın a ır egışı u vu
lcndlrmek için lcad edllmlştlr. Bir rçabuk biltün ATrUpa:ya :yayılm]ftır. kubulır.amıpa, dökme kilo baıına 
ttvayete göre menşeleri şarlı:t Türkls- Ilçak oın•n 1.alkdJan Avrupada elle ter- 40 santim ve çift büyük teneke ba-
tandır. ,,~ ....... 

' sim ediliyormuş. Elle tersim edilerek- ıına 12 kuruı zammedilmiftir. 
Bugun kati olarak inanıldığına gö- klğıdı pılmuı 0 zam 

re, oyun kAğıdlan Çlnde icad edilml§- ten oyun ~halini lıruf ~= S - MahalU azami aatıı Eiatleri, 
tir. Daha 696 yılında, Çin tarlhçlsl lan Ad~ail bl1r9

sanacu .... - ado-: mat- ıirketlerin bayi tetkilitı bulunan 
H kaıı..d nln ke~ e un ~- ••.. hali d b"" ""k ··ık· oeytlnlu oyun ne:.• lanndan bah- b al d ~-··ımaı.a. - 1111.Y\...,,.tır. ae- ma er e en uyu mu ıye me-

a ar a u..... .. .._ _......,, 1 n b"ld" ·ı . . setmlştlr. Sanıldığına göre, oyun kA- rek elle teralın edllmlt ve gerek llk muruna te gra a ı ın mııtır. 
tıdlan rarıann Uğıda çevrUmif şek- tll§e Ue buılmış muhtelif devirlerde 
lldlr. ZarJardnn da domlna oyunu lcad oyun Jtlltdlan lçln Altenburg tehrin-
olunmuştur. de bir mtlze vardır. 

Ekmek buharından ispirto elde edilmesi! 
İsvcçte buyüit blr ekmekçi fınnın

da, pişirilen ekmeklerin üzerinden çı
kan buharlardan ispirto elde edilmesi 
hususunda yeni blr usul bulunmuştur. 

Hatayda 
tık veya orta tedrisata 
yeniden tayin edilecek 

muallimler 

bir hadisedir. Orta oyununda adeta Fransızlar misafirhanesi> ni tesis Bu filmin orta oyunlu-·u o kadar 
tili kalır. Orta oyununun esas yükü eder. Buraya derhal, hem de birbir· bariz, o kadar aşikar ki daha fnz a 
sıra ile pişekar, kavuklu, zenneler ve !erini tanıyan, dokuz bekar ihtiyar tafsilata bilmem lüzum var mı) 
taklitlerin omuzundadır. yerleşir. Şimdi iş. opları evlendire- Görenler, başlangıçta belki biraz 

Orta oyununda tavır ve hareketle cek yabancı zengın kadınlar bulma- dü~ünecek bile olsalar, derhal bu 
güldürmeğe misal olarak kavuklu- ğ~ kalı~. Bu da g ... ecikmez. Kadınla~ hakikati teslim edeceklerdir. 
nun, mevcut anane mucibince, sen- bırer bırer gelme~e başlarlar. Yedı Hele orta oyunu ölmüş diyenler 
deliyerek yürümesini, pişekarın şak· kadtn burada yedı erkekle evlenme- mutlaka bu filmi görmeli ve orta 
şağını yer yemez kavuğunu devir- ği kabul eder. Yapılan mukaveleler oyununun yasamkta olduğuna ka
rnesini, taklitlerin tavırlarını taklit mucibince bu izdivaçlar şekle ait ınaat getirmeli ve benim gibi iman 
etmesini gösterebiliriL Orta oyunu· bir izdivaç olacaktır. Jan gelen ka- etmelidirler. 
mın bütün şahısları için seyircileri dınlardan, vaziyetlerine göre, mü- Bu filmin hemen her sahnesi orta 
bu tarz ile güldürme 'arittir. him bir para toplar. Bunun yarısı oyunu ile tam bir mutabakat arzet

Kelime oyunlarile güldürmeğe mi· evlenen erkeklerindir. Geri kalan mektedir. Yazının başında saydığım 
sal zikretmeğe bilmem lüzum var iki bekar yine bir para mukabilinde orta oyununun dört başlıca güldur
mı) Türkçenin inceliği ve elastikiye- şahit olmağı kabul ederler. Yedi mc vasıtası dn burada fazlasile mev· 
ti, oyuncunun zekasına göre, bin bir izdivaç a~i zamanda yapılır: ~al- cuttur. 
çeşitli bir güldürme membaıdır. Or· nız Staçya ıle evlenecek olan,,ıhtıya- Janın ümidleri tahakkuk ettikçe 
ta oyununda bütün oyuncular bun- rın ~vra~ı ~amam olma~ı~dan, aldığı tavırlar, mıistakbel karı ko
dan istifadeye hakkile can atarlar. Jan ışlerı. ge.~ı .bırakmamak ıÇJn •. ona caların ilk tanışmaları nındaki hal· 
Zeka ve kabiliyetlerine göre de bun- da kendı huvıyet evrakını verır ve leri ctavır ve hııreket> le güldünne
dan istifade ederler. bu •~retle kendisi de Staçya ile ev- ğe mükemmel birer misaldir. Filim 

Mevzuun ve teferrüatının seyirci- lenmış olur. bu vaziyetlerle dolu. 
]eri güldürmesine misal mesela İzdivaçlarından sonra yalnızca Kelime cyunu aşağı yuka'tı filimin 
cKanlı Nigar> oyununda olduğu gi- misafirhanelerine dönen evli bekar- bütün mükalemesi. lnsan biri.le gü
bi pişekardan taklitlere varıncıya lar Jandan hisselerine düıen parayı lerken ancak ikinci bir güzel sözü 
k~dar bütün sahısların kabadayılık aldıklarındaın neşe ile geceyi geçir· kaçırmaktan korkuyor. Fakat ) ine 
taslad~ktan so~ra dayak yeyip sük- meği düşünürlerken aralanndan bi- baştan sona kadar yn tebessüm cdi
lüm püklüm meydana çıkmalandır. rinin teşvikile misafirhaneden kaç· yor, ya gülüyor. 
Her oyunda bir veya birkaç defa mağa ve ~ukavele hila!ına karıları: Mevz.ua müteallik tPferruatln gül
bu vaziyetten istifade edilir. Teker- ru hulmaga karar veruler. Hepsı dürmeie miaal seçmekten acızım. 
rür sıkmaz. Çünkü vakada tekerrür kararını yerine aetirir. KaTfl}qtılda- İçlerinde, evlendiği kadının kızları
varsa da cthasın bu vaka karıwn- n sahneler hepsi için sec.iyderini nın tanıdığı iki polisle nipnlı oldu
daki tezahürü muhteliftir. ortaya koymağa güzel birer baha- iunu cörünce eaki günlerini unuta• 

Seciye tahlilile ıüldürmeie misal nedir. Kimi muhit!ni .h~nim~, kim! mıyaeağını hisseden sabık dilenci 
bütün ıahıtların muhitlerine, zihni· yadırgar. Fakat hır ıstıana ıle hepsı ve yeni darr.adın c:hl!yatın levsi> ni 
yetlerme, ya§ayıı tarzlarına hla olan yine ilk v~Z;iyetlerine döneıler. Çün- görmemek Üzere gece oradan uzak
huıusiyetleri ortaya koymalarıdır. kil onlar ıçın esas odur. Tıpla orta laşma•ı gibi pek cacı handeler> 
Esasen orta oyunlarının heı sahnesi oyunlannda olduiu ııı"bi. uyandıranlar da var. 
buna bir misaldir. Orta oyununu biraz bilenler her Seciye tahliline gelince filimde 

Derhal ilave edeyim ki orta oyu- halde bu mükemmel orta oyunu mebzulen mevcut. Her ıahıs sec.iye
nunun teyircileri güldürmek için mevz:uunu derhal kavramışlardır. ıini tebarüz ettirecek hareketi yap· 
kullandığı bütün bu çareler, esaı Biraz tafıilat lüzumunu hissedenler makta ve bu hareketlerin içinde ol
deeişmemelc suretile, zamanla ta- için mukayeseyi müıahbaslaştıralım: maz gibi görünenlerinan de hayatta 
havvül eder ve etmiıtir. Hatta ae· Jan pijekardır. Arlc:adqı da ka- bir insanın başından geçebıleciğini 
yircileri güldürmek üzere ıık aık vuklu. F alı:at bililtizam her iki rolü bize aöatermektedir. 
tekrar edilen kelimeleri bile zaman- de kendi oynar. Orta oyununun bida Son söz olarak ilave edeyim ki 
la değiştirmek icap eder ve deiiıti- yetindeki tekerleme burada Janm bize orta oyununun ölmezliğini isbat 
rilir. lokantada Staçyayı gördüğü zaman ettiii İçin Sacha Guitry'ye olan ıük

Bu yenileırıme zarureti mevzular allına ıelen fikirdir. Fakat Jan onu ran borcumuzu ancak bu vadide 
için de variddir. Oyunun eaulanna anlatmaz. Derhal kuvveden fiile onun gibi yenilikler vücuda getire• 
dokunmamak şartile, ne kadar yeni çıkarmağa haılar. Bu ıuretle teker• rek orta oyuınuna, hu milli temaşa~ 
mevzu bulunur ve mevzuların tefer- !emenin mevzuu oyunun mevzuu mıza yeni bir hayat, yeni bir kıy-' Hamur halinde fırınlara atılan ek

meklerden çıkan buharlar hususi bir 
clha1Ja toplahlarak bir kondenzatöre 

geçlrllmekle 96 derecede ispirto elde 
edilmesine baılanDllft.ır. Bu ham is
pirto denatiirize edlldJ.tten sonra ya
kılmak için k.ullanılıyoı:. Tecrübeler 
iyi netice verdiğinden Isveçte bütün 
büyük fınnlara bu usulde elde edile
cek clhazlal' konacaktır. 

Askerlik 
dersleri· 

ruatı ne kadar yenilenirse oyun ve olur. met verdiğimiz zaman ödemi~ ot ... 
Ankara 24 (Telefonla) - Hata- oyuncular için muvaffakiyet ihtimali cYeni dünya> yani cYqlı ve cağımızı unutmıyalım. 

yın anavatana iltihakı tarihinden 
0 

kadar artar. '- _ F 

Subaylık 
tahsili 

Mevcut kanuna bir fıkra Memur ve askeri bocala: 
ekleyen layiha hazırlandı rın haftalık ders aaatlerı 

ne lcadar olacak 
Ankara 24 (Telefonla) - Yüksek 

muhendlsllk tahsili için yabancı mem
Jeket.ıere gonderlllp görülen lüzuma 
binaen menıleıtcte celbedllen talebe
ler vardır. Bu gibiler ecnebi me:nle
ketlerde görecekleri iki senelik tahsfi 
Ye staj mi.ıddeUnln mütebaklslnl, ye
dek subay olmak için, memleketimiz
de tamamlamı.şlarsa llyaketlerf tasdik 
olunanlar yedek asteğmen nasbedile
c:ekur. 
bl Bunu temin için mevcud kanuna 
h r fıkra ekleyen bir kanun lfıyUı:ısı 
azırJanmışt.ır. Yine bu Jfiylhaya ı;r;öre 

:::ı~Iekete cclbed!lenıerden mülıen
h tahsll!ııden sarfınazar ederek 
le~1 okull,ırıııa iade edilmiş olan ta
ıel l' ertn subaylık tahsilleri askeri li
ler~~~n harp okullarına geçen emsal
zunı na blaıına ve sanat lisesi m!?
nntka"ndan memurluk nasbları sa
sallerı1 °1 rat yetıştlr.!mlş olan cm
lec kt ~-n na blannn ore tashih ed!-

----
h~usul petro11erinden 
ıssemiz 1 milyon lirayı 

geçiyor 
Aııkar14 24 •T 

Petroıı i ' ele!onla) - Mum\ 
mızın er nden alınmakta olan hlssc-
rnvı ' 1941 mali yılında ı milyon H
aebe r~ı;eceğ! tahmin ediliyor. Bana 

P t!h.saı \"c sat.ışlann lnklfntıdır. 

Ankara 2.f (Telefonla) - Me
murlann haftada en çok dört saat 
ders deruhte edebilecekleri kanun 
hükümleri muktezasındaaıdır. Bu 
tahditten maksad memurların asli 
vazifelerinden haftada dört saatten 
fazla ayrılmamalarını temin etmek-

tir. 1 b . 
Askerlik dersi hocaları ta e eyı 

askerliğe hazırlamakta yani kışlaya 
gitmeden askeri talim ve terbiy.e ile 
meşgul ettiklerinden mektepteki ça
lışmalarının asıl vazifelerinden ay
rılmak sayılmıyacağı dü§ünülmüş
tür. 

Diğer taraftan mevzuattaki hü-
kümlerin askerlik dersi mua11imleri· 
ne tatbiki halinde bu dersler için 
yenid911 1200 subay öğretmen tah
sisi icap etmektedir. Bu sebepledir 
k: Meclise verilen bir layiha ile bu 
öğretmenlerin haftada dört saatten 
frzla ders verebilmeleri temin olu· 
nlc'!lktır. 

Askeri okullarda muntazam mu
allimlik yapan askeri memurlar da 
dört saat kaydına tabi tutulmıyacak 
ve bunlara ders saati başına 2-6 lira 
arasında ücret verilecektir. 

önce bu mıntakada en az 2 müte- oeklr ransızlar misafirhanesi> ku- Selim Nüzhet Gerçek 
Son seneler orta oyununun biraz mnmıım11nııııımmnıım1111111111nınınınnmmııınmın11111111nııu1111111ııu1111111111111111111111111 ıımıuınımııı • •ıı ~ 

ak.ip dere yılı muvaffakiyetle öğret- sukutu aıncak biitün bu huauılann 
menlik yapanlardan Türklük ve mu· ihmal edilmesinden ileri gelmiıtir. 
allimlik şerefini ihlal etmemiş ol· Bu ihmal ise tabiidir. Çünkü bu 
dulcları ve halen milli hudutlar da
hilinde bulundukları Maarif Veka· değişiklikleri yapmak pek kolay ol· 

maz. Yeni bir orta oyunu mevzuu 
Jeti müdürler encümcmi kararile tas-

bulmak veya eski bir oyunun mev-
dik edilenler, menşelerine bakılmak- zuunu yenileştirmt'.k için ferdi ol-
sı.~ın ~ens~.P .oldukları tedri~t maktan ziyade kollektif, edebi ol-
zumresıne gore ılk veya orta tedr:· ,_t · d · ti. • ,__L_mdan .. ... . . ;ınaıı;. an zıya e ıç maı DaJU 

sata o~retmen olar~k tayın edıl~- arastumalar zaruridir. Bunu yap-
ceklerdır. Buna daır hazırlanan la· · k- · t" · k d" · f"L • • b . . . . . ma ıs ıyenın en ını ve ıJturu u-
yıha Meclıse verılmıştır. na bağlayabilmesi lazımdır. Yoksa 

İlkokulların ulusal 
bayram tatili 

Ankara 24 (Telefonla) - Her yıl 
teşrinievvel ayının 31 ine! günlerı 
okuma çağındaki çocuklann sayısı 
tesblt edllccelt ve bu işte ilk tedrısat 
kadrosunda çalışanlar vazife alacl\k
tır. İlkokullann ulusal bayram tatıll 
blrlnclt.eşrlnln 28 inci günü öğlesin
den lklnclteşrln ı tarihine kadar ola
caktır. 

bugüne kadar orta oyunculannın 
yaptığı gibi sabahtan akşama kadar 
maişetlerini temin edecek parayı te
darike çalışmağa ve ancak gecele· 
rini, o da fisebilillah, Türkün bu mil
li temaşasını yaşatmağa mecbur 
olurlarsa, tabiatile bir yenilik, bir 

Adana (Ak.§aml - Adana Halkevı gençleri •Zehirli Kucak. adlı p·y 
muvaffakıyetle oynaDlfl}ardır. Yukankl re.lm temsilde vazife n 

Amiral Darlan'ın valilere 
direktifi 

terakki elde edilemez. ~leri göstermektedir. 

lşte biz bu suretle yerimizde sa: M k 1 d ki k 
yarken, hatta elimizdeki loymetlı e tep er e oopera-
oyunu takdir ve ondan istifade ede- tifler için yeni bir yasa 
memek yüzünden eerilerken Sacha hazırlandı 
Guitry yük~.e~ kabiliy~tıle o~t~ oyu: Ankara 2t (Telefonla) - Bugün 
numuzun butun ~ususı.yetlennı ıeze 1 mekteplerimizde 1şlemekte olan koo
rek mükemmel hır orta oyunu mev· pcratiflerln ta.klb ettikleri gayc1°r 

\'ich\' 24 (AA.) - D. N. B.: Başve- zuu bulmuş. arasında birlik bulunmadığı ve baz.ı-
kil muavini amiral Darlan iaşenin te- Sacha Guitry'trıin sabahtan akşa- lannın bu teşekkullerden beklenil"n 
mini için hukOmet tarafından ittihaz ma kadar diışünceai tiyatro ve &ine- terbiyevi gayelere ehemmiyet verr.ıe
edilen siyasi. iktisadi ve idari tedbir- ma olduğu için buldugu mevzuu iş- dfğt görüldüğünden Maarif Vekaleti 
ler hakkında direktifler ve izahat lemiş. Nihayet onu sahneye değil, okul kooperatifleri için yeni bir yasa 
· k ·· ere '•"al aıttnda bulunmt- ·· k "" "lk hamlede orta oyununu hnzırlamıştır. Okul kooperatlflerlnc 
~erme uz -=- çun u 1 

• h tlcarl bir gaye vermeyen yeni yasada 
yan ıo vllfıyet vallisln Vlchy'de Içtl- ı~hn.eye çı~arma~ın bır.az fazla te : bllh&ssa terbiyevi ve sosyal gayr>lP: 
maa davet etml.ştlr. İhtikarcılarla, lıkelı oldugunu hıssetmış olacak, aı· ~saaı tutulmakta ve koopemtırıe:tn 
mal toplıyanlara karşı şiddetle hare- nemaya layık &ÖrnıÜf. Durmamış talebe taı·afından idare edilmesi cözö-
ket et.melcrl v~re t.eblli edilnıift.lr. çalışmı1t düıünd~ü mevzua uyiun nünde bulundurulmaktadır. 

1 

MOVADO 



Sahife 8 

22 Mart Cumartesi ... f#JJilSJAlMJ~fSi»ff!fftl 1 1 ızmirde ilkbahar ~:·!~~:.:.; ~~~·~.. ORDULARI DURDURAN KADIN 
Cebinden not defterini çıkardı. Blr ı ka yerlere de u~ayacaktı. Artık 22 t 1 

Tefrika No. 75 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi ahpabının tele.ron numarasını anyor- mart cumartesi tarihi one. bir bilmece a yan~ an ~;.eaÔgyfed:~ b~ncspeorBegdü= ;:~:ny:l 
du. De.rterin yapraklannı çevlrirken gibi, bir zabıta romanının 1.sml gibi Y _. 
sahifelerden birinde şunlan okudu: 22 görünmüyordu. teşkilatına mensup be~ yüzü müte-ı Saide odasında yatarken, birkaç Saide, Cl<!llbolu muharebe.si sırala.-
mart cumartesi öğleden sonra.... İ.şlerinl istedlğlnden de erken bltlr- İzmir 24 (A.A) _ İlkbahar at caviz gencin talimleri ile uğraşılmı~ denlzci Ue ahbap olmuştu. Bu adam- rında yatakta. hasta. yattığı için, a.ml· 
Dudağını büktü. Kendi kendine mı- dl. Şirketten çıktı. Uğrayacağı yerlere yan§larının ikinci hafta koıulan dijn ve bunu halkevi ile memleket has-- la.r her gün Saideyi yoklama.ğa gel\- ral gemls1n1n şeklini uzaktan daht 

nldandı: gtttı. Saat biri yirmi beş geçe Modada Bucada koıu alanında on bine ya- tanesi arasında 5000 metre m~a- yor, hatta yJyip içmesine de bakıyor- görmemlşti. Bereket versin k1 Recep, 
- Bu da ne acaba? ... 22 mart cu- sevgilisini bekl!yorda LA.kin ikiye ka- kı b. k 1 b 1 '- .... d 1 f d hT d 1 k k !ardı. Saide tamamlle iyileşince harbe iştirak eden ve ölmeden, esti 

martesl, Öğleden sonra... Herhalde dar beklediği halde ne gelen oldu, ne n j ır d af a a 1~ onu.n e. Y.a~ı mı!- ~ a 1 ın. e. yap~ 8~. ır 01~~~w .ta- kendi kendine Edlrneye gltme~e ka- d{i.şmeden canını kurta.np Gellboluya 
bunları unutmıyaymı diye yazmışım. giden... tır. lk e a tatbık edılen ıkıü bahis kıp eylemış~r. l~ı gundenberı ogret- rnr vermişti. Fakat, bir gün odasına dönenlerden blrl idl Amiral gemlsl.nt 
LA.kin akslliğe bakın ki tamamlle ak- Ahmed Fuadı gene bir dü.şünce al- de bugünkü koşuların sürprızmı men okulu ıle lıse arasında devam uğrayan bu denizci a.rkadaşlanndan çok iyi tıınırdl Geminin seren dlre
lımdan çıkmış. Acaba 22 mart cumar- dı Handan niçin gelmeın!FJ? .~~nç teşkil etmeılcteydi. Neticeler §Unlar- etmekte olan atıı müsabakaları da Recep isminde blrt ona dedi ki: ğlnde n.mlral işaretlnl taşıyan daiınt 
tesl günü ne yapacaktım? Bugün ayın kadının evine telefon etmeği duşun- dır: dün sona ermi~tir. - Düşman gemiler! Bozcaada önlln- bir mavi fener yanıyordu. Recep ge-
kaçı? ... dil. Köşcdekl bakknla gitti. Telefonu Birinci koşu· Üç ya~ında yerli ya- Öğleden sonra da 940/ 94 t böl- de yatıyor. Bizden aldıkları gemlle- miyi bu fenerden truııyacaktL 

Elinde tuttuğu gıızetenin üstündeki ~çtı.d~::;:asr:~a~~~ıs'Ydl. Blllraz dsoi nra nm kan erkek. ve di§i taylara mah- ge futbol birincilikleri fmalı yapıl- rt de oraya götürdüler. Enınde bir Fakat, Bozcadaya yıı.klaştıklan za.. 
tarihe bir göz attı: 22 mart eumarte- d anAhmed Fu d kır nebl•a OsI• • yor- sustu. Mesafesi 1 000 metre olan bu mıştır. hafif tekne olsaydı.. yapacağımı ben man açıktıı balık tutan bir klşlllk kil· 
si• Yani defterde okuduğu tarlh... u a gın r se e. . H r . Elh b' . . bilirdim. çfik b!r kayık gördüler ... Kayıkçıyı çe-
G~~e mırıldanmasına devam etti: - Handan ... Beni bir buçuktan berl koşud;!.~aıd aHımın. 'k'an~ ırıınSclı, Bandırma Gençlik klübü ile Balı- Saldenin gözleri IJiıldadı: virdller. Bu, Bizanslı lhtlyıı.r bir balık. 

,. beklettlğin halde niçin h"'u evdesin? Kara vıımanın evesı ı ıncı ve e - kesir üçüncü Gençlik klübü arasında - Ellnae bir tekne olsaydı, ne ya- "l ollnasaydı, Recep onun don"nmıı.· 
- 'I'uhaf şey .. Bugün oğleden son- B "- ImJ k -'ftin w>A k .. .. .. 1 • • y .. ra acaba ne yap~am lazımdı? Ne yap- ugwı ge yece ıu.ı.:ı ? çu u uçuncu ge mı§tir. ve büyük bir seyirci kütlesi önünde pardın? ya gözcülük cdn bir hııflye olduğuna 

mağı düşünüyordum? Telefonda genç kannın hiddetli sesi İkinci ko,u: Üç yaıındaki halis yapılan bu birincilik müsabakasını - Düşmanın amiral gemisine kun- hükmedecekti. Dıtiyar Rum: 
işitildi: k A _._ ,_ d. . l h 2-1 gaÜp gelmek suretile Balıkesir dak atar, yangın çıkarırdım. - Nereye gıdlyorsunuz? diye sordlL 

D:ıklknlnrca boş yere kafasını yordu Maşallnlı Bul ğunız an rap era.Cıt ve ışı tay ara ma • _ Benlm öyle bir teknem ol.s:ı.ydı Recep rumca konuştu: 
Uıkin not defterine c22 mart cumarte- günler böyle mlsa~~tınnd:şa:!ı.ıyor? ııus olup mesafesi 800 metre idi. Gençlik klübü kazanmıştır. Çalı beyi kaçırmağa çalı§ırdını. _ Bozcnndaya." 
sl, öğleden so~rıı~ kellmelerlni niçin Bugün randevumuz var mıydı? Pazar- Güzel bir koıu yapan Kara Oama- 30 - Çalı beyin kaçırılmasına imkan - Gece limana glrme~e te"~bb{l.s 

d ~ bl turlu bul d Gür~ ajanlığından: mart pa- 6 ~ yaz ıı;ını r ama ı. test günü buluşacak değil miydik? nın Hevesi birinciliği, Fehmi Vura- yok. Çünkü onlan şehir lçlnde hap- ederseniz, canınızı yaknrlar? 
Çalıştığı şlrkete geldi. Masasının Hattl unutmaman lçin sen: c24 mart lın Tarzanı ikinciliği ve Fikret Atlı- zar günü Fatihte Güre§ klübü salo- setml§ler. Fnkat, düşman gemilerini - Nlçln? ... Limana. girmek yasak 

ba.{ına .. o~~rdu. Bu sırada göiü önün- pazartesı. diye tekrarlamamış mıy- nın da Gülgeci üçüncülüğü almı§lar- ınunda tecrübesiz gÜre~çiler arasın- kundaklamak, şehre girmekten çok mı? 
deki kuçuk bloknota. ilişti. Bum.ya dın? demek randevularımızın tarihine d da greko - romen, burgu, salto mü· kolaydır. - Öyle ya. Siz, muzaffer Venedllı: 
unutmayıp herhalde yapmak istediği bu kadar ehemmiyet veriyorsun hal.~ ır0. .. .. 

0
.. d h 1ıabakası yapılacaktır. Tartı 11 den - Böyl eblr telme bulursan, beni dono.nmn.sının Bozcaada önlerinde 

şeyleri kaydederdi. Bloknotu açtı. Bir- Böyle söyllyerek Handan hızla tele- çuncu koıu: ort ve 8 a yu- saat 12 ye kadardır. Müsabakalar yanmıı arkadıı§ olarak almaz mısın? yattığını bilmiyor musunuz? 
kaç sahife sonra gene aynı kelimelerle fonu kapattı. Fuad aptallaşmıştı. o karı yaştllki Arap at ve kı.sraklara ı 3 de başlayacaktır. Hakem nam- - Zaten ben de senln ağzını yokla- - Hayır. 
karşılaştı: 22 mart cumartesi öğleden halde 1122 mart cumartesl, ~leden mahsustu ve mesafe11i 1800 metre zedlerinin bulunmalan mecburidir. mağa ~eldim. Ben bu işi yalnız yapa- - O halde adanın arka snhlllerlnde 
sonra!... sonra» kelimelerinin esrarı hA!ı\ çö- idi. Sevim - Nergiz mücadelesi Sevi- 1 marn, Saide! geceyi geçirin. Güne§ doğduktan son-

Böyle iki yere birden kay~.et~lğlne zlilmllş değildi. Şimdi genç adam sev- min galibiyetile ırıeticelenmiştir. .~!.!~1.~.~~~~~~~!.:.~~~~~·.............. Receb, Saidenln de bu !ıkre temayüi ra Umana girersiniz. Sa.kın dedikleri· 
bakılırsıi'22 mart cumartesi gw1ü, ya- gilisinl bu yüzden danlttığını düşün- Nergiz ikinci ve Yıldırım üçüncü gösterdiğin! görün::e: nı1n aksini yapmayın ... Acının size! 
nl o gün, öğleden sonra çok mühim bir müyordu bile ... Onun kafasını işgal 1 • t" hendikap olması ve ikili bahsinin - Benim tnnıdığım bir küçük yel- - Gece llmana girmek isteyenler ne 
işi vardı. Lakin ne çare ki Ahmed Fu- eden biricik Jey hep o tarihti: 22 mart ge mış ır. de bu koşuda tatbik t.dilmcsi ı:ebe- kenli var amma ... Gelibolu muhafızı yapıyorlar? 
vd bu miıhlm işin ne olduğunu taş cumartesi!.. Dördüncü koşu: Üç yaşında ve bile fazla heyecanlı olmu~tur. lkra- müsaade etmezse, bu yelkenliyi elde - Amlral gemlslnden top atıp batı· 
çatlasa. hatırlamıyordu. Elleri arkasında tramvaya doğru bu koşuya kadar kazançlan yekunu miyesi dört yüz lira olan bu koşuya edemeyiz, dedl. rıyorlar . 

. _Dehşetli unutgan .. blr adamdı. Bu dalgın dalgın yürürken sankl yanın- bin lirayı doldurmıyan halis kan dört ve daha yukarı yaştaki halis Saide sevindi: - Amiral gemisi nerde yatıyor? 
yuzden hayatında oyle vakalar geç- dan giden ve gÖ'le görünmeyen bir in- l T k k d. . t 1 h kan İngiliz at ve kısrakları i•tirak - Ibrnhlnı beye bu işi a.çmağa gel- - Onu çok uznktruı bile göreblUr· 
mlştı ki bunlar herkesin tanıdığı meş- s:ın mütemadiyen kulağına fısıldayıp ngı ız er e ve ıııı ay a~a ma - v mez. Sen bana o teknenin bulunduğu siniz. Tam Umanın ağzında~. Ve dört 
hur unutganlara bile parmo.k ısırtırdı. duruyordu: 22 mart cumratesl, 22 sustu. 1600 metre mcsafes~ ?lan bu etmiştir. Haftanın en uzun mesafesi yeri göster ... Ben onu kaçırırım. kalyonun ortasında. 
Bunun için yapacağı ve katıyçn unut- mart cumartesi. 22 mart cumartesi ko;ıucla geçen haftanın galıbı Subu- olan bu iki bin metrelik koııuyu A- O gün iki arkadaş, bu işi blrllkte Recep ihtiyara teşekkür etti: 
maması lazım gelen bütün işleri not 22 mart cumartesi!... ' tay yine birinciliği almı~ Kara Os- lakuşun Dandisi rahat rahat kazan- ynpınaCn karnr verdiler. Ve Sa.idenin - PekAIA. Madem ki tehlike var" 
defterlerine knydederdl. Çalıştığı şlr- Tramvayla Kadıköy iskelsine gelin- manın Ruvası ikinci ve Kuvandıkıın dı, Sıkleti 68 kilo idi. 5 2 kilo ile ko- ayakl:ırı iyileştikten sonra., bir gece ll- Adanın arkasında geceyi geçiririz. 
k~tt.e _de .. masasının üzerinde ve dalma ceye kadar hep düşündü. Etrafı gözü Yeti11i üçüncü olmu~tur. şan Taııpınar ikinci, ve 54 kilo ile mandn demirli duran hafif bir yel- * 
gozu onundc bulunan not alacak yer- görmüyordu. Vapura glrdl. Bir köşe- Beşinci koşu: Bu son koşunun koşan Şipka üçüncü gelmişlerdir. ken gemisin! kimseye sezdl.rmeden 11- Gokyüzfi karanlıktı. Rüzgı\r blraı 
leri vard~. Lftkin işte lkl tarafa yaz- ye çekildi. onu karşıdan gören tabla- mandan çıkardılar... Yanlarına bir serlce esiyordu. Bozcaada önlerine gel-
~tğı şu kor olasıca .~22 ma~t c~artesi, tııı esrarını çözmek Içln mütemadiyen y I d İ mlktıır yiyecek aldılar... Kundakları mlşlerdl. " 
oi;leden sonra ...• cumleslnın uzerinde- d~ünen dalgın dıinyadan uzak baş- o amaya ave gündüzden hazırladılar. Birer ok te- İki arkadaşın sevk ve idare ettiği bu 
ki esrnn bir türlü kaldıramıyordu. kıı. dlemlerde y~şayan bir mm ~damı Fatih Askerlik Şubesinden: darlk ettiler. Geminin eksiklerini tıı- küçük yelkenli, büyük toplarla mil-

Zihni o kadar karışmıştı ki: eBe1kl sanırdı. mo.mlayıp, gece yansından sonrn Ge- cehhez düşman kalyonlan karşısında 
yapacağı':!l .~eyi hatırlarım, kafamı iş- Halbuki 

0 
sadece basit bir tarihi dil- 1 - İhtiyat erat yokln.mıılarile (337) (NOT> alarak mezküı' gOnlerde yok- liboludan Çanakkaleye do~ru açıldı- ne yapabilecekti? 

letlr ... 1> duşunceslle hiç mutndı olma- il .. d art 1, doğumluların ilk yoklamalarında aşa- lamaya müracaat ederek yoklamasını lar. Saide: 
dığı halde bir kahve getirtti. 'Masası- § nuyor u: 22 m cumartes · ·•· ğıda sösterilen günlerde devam edil- yaptıracak, aksi tııktlrde askerlik mü- Recep o gece yolda soruyordu: - Uzaktıı duralım ... Denize atlayıp 
nın gözünde daima bir paket sigara Birdenbire vapurda oturduğu yer- mektedir. kelleflyetı kanununun (94) maddesl- - Blrl kimse gördü mü? kundaklan ellmlzle dilşman kalyonla.-
dururdu. Binde bir öğle yemeklerlndf'n den fırladı: 2 - İzdihama meydan vermemek ne tevfikan ceza görecekleri 111\n olu- - Görseydi, İbrahim beye habeı ve- rına atalım ... Tekrar dönelim. 
sonra bu po..ketı çıkarır, içinden bir - Buldum! ... dedL Öyle teld§lı bir için her mükellef doğumu ıtlbarlle nur. rlrdl. Diyordu. E~er gemide bir kişi daha 
sigara alıp tüttürürdü. hareket yapmıştı ki bütün gözler ona (337> İlk yoklama İhtiyat yolaması - Bereket versin ki, topçu kulesi olsaydı, onu dümene bırakıp, lklsi blr-

Getirtti~l kahve He birlikte ve zlhnt- çevrlldl. Ahmed Fuad bunun farkına. muharebeden harap olmuş. Gözeliler den denize atlıyacaktı. 
ni toparlamak maksadlle bir sigara iç- varınca utancından kıpklmıızı kesile- 26131941 Çarşamba Şeıhrem!ııl nahiyesi Bütün şuJ)eye mensup <320> Doğum şimdi şehir içine girdiler. lklsl de lyi yüzücüydü. Su altında 
mek içlQ mas:ısının gözündeıtl paketi rek tekrar yerine oturdu Fnkat art.ık 27131941 Perşembe • • • • • • • - Limana girip çıkmak serbes ol- uzun müddet durablllyorlardı. 
çıkardı. Onun da içinde son bir sigara memnundu. E:vet 22 mart cumartesi 28131941 Cuma • • • • • • • masaydı, Gellboludan kolaylıkla ayn- Recep: 
kalmıştı. Bunu dudaklarının arasına tarihinin sırrını bu sefer bulmuştu. 31131941 Pazartesi Karo.gumriik • • • • >32u • lamazdık. - Ziyanı yok, dedi, nöbetle gidt'rlz. 

1/4/941 Balı • • • • • • • 
1llştir'dl. Bir kibrit çakıp slgıırayı yak- Yeşilköyde ihtiyar bir teyzesi vardı. 2141941 Çarşamba • • • • • • • Recebln bir endişesi vardı: Deniz kuşu gibi gecenin karanlığın-
tı. Elindeki boş kutuyu ma..c;asının Nice zamandar.bert kendisinin zlyare- 3141941 Perşembe • • • • • • • - Ç'ana}'Jı:aleden geçerken, kale da dalgalar arasında dolaştıktan son· 
yıınındakl sepete atacağı zaman bir- tine gitmiyordu. Bugün öğleden son- 4141941 Cuma • • • • • • • muhn!ızlarının bizi çevirmesi muhte- ra, biraz açıkta durdular. 
denbire durakladı. Kutunun altında ra ona gitmeğl vadetmişti. Unutm:ı.- meldir 
gene: t22 mart cumartesi, öğleden ması ~ç1n bunu birkaç yere yazmış ~~!;!!~ ;::rıesı : : : • •. <!22> : - Gece geçeriz. ~1~1~~ !~~~.hanglmlz denize inece. 
sonra• kellmelerlnl okumuştu. olacaktı. Vapurdan çıkar çıkmaz, - Top atarlarsa ... 

t tl d Sl k !,....,.,.,. 9141941 Çaf111nıb& • " • • • • • - İşaret veririz ... Sen merak etme. Recep: Çı!dırmn.k blrşey değlldl. Bu s:ıbah armvaya a a ı. r eci .., ...... ,,onuna be in ı d 
her t:ırnfta bu 22 mart cumartesi ta- geldi. Bereket tren hazırdı. Hemen bl- l0/ 4/ 941 Perşem • • • • • 11 

• - Mahrem işaretler hatırında mı? - Ben ey m ... Sen ka ınsınl Ha-
11/4/ 941 Cumo. • • • • • (323) • va biraz serin. Denizde belki fazla ka-

rlhl gözünün önüne dlklllyordu. Hal- let alıp bir vagona kuruldu. Ye~Uköy- 14141941 Pa.zartesl Fener • • • • • • - Merak etme ... Hepsi hatınmda. lnmazsın! 
bukt bu kadar zorladığı halde bu ta- de teyzesinin evinin kapısını kendlsl- Fakat, gündüz geçsek de kimsenin bl-
rlhte ne yapaca!fını imkft.nı yok bula.- ne ihtiyar emektar uşak açtı. Ad:ı.m- 15141941 Salı • • 11 

• • • • zl ~evireceğini zannetmiyorum. Dedi. Recebin bu sözü Saldenln ca-
mıyordu. cağız Fuada hayretle bakıyordu: 16/41941 Çarşamba. • • • • • (324) • ••• nını sıkt1; fakat o. Recebln bir l.ş gö-

17/4/941 Perşembe • • .. • • • • remiyecef;inl biliyordu. 
Sig:ırasmı 1çerken kendi kendine ht- - Teyzeniz Yalovada efcndlm ... de- 18/4/941 c S •d B d uma • • • • • • • aı e ozcaa a - Haydi git bakalım. 

tap ederek: dl, dün gitti.. "Slzl cvvelk1 glln bekle- 21/4/941 Pazartesl • • • 11 -. • • l d 
ııAhmed Fuad ... dedi, şimdi bir polis dl, bekledi. Gelmediniz .. HattA ken- 22/4/ 941 Salı • • • • • • 11 Ön erin a Diyerek kundaklardan blrkaçını Re-

hatlyesl, bir Şerlok Holmes bir Nat dlslne perşembe günü mutlaka gele- 23/4/9U Çarşamba • • • • • (325l • Çannkkaleden çok kolay geçml..şler- cebe verdi. Recep kundaklan bir me-
Plnkerton gibi bu 22 mart cumartesi ccğlm 20 mn.rt perşedbe günü, Kat.iyen 24141941 Perşembe • • • • • • • dl şln torba içinde başına asarak den!ze 
tarihindeki esrarı aydınlHmnhsın. Blr wlUtmam ... ~ demlşı;lnlz. Bunun için 25/4/941 Cuma • • • • • • • Hava çok müsaitti; yelkenini şlşlre- atladı. 
kere sen bugün oğleden sonra ne ya- siz gelmeyin:e biraz da kınldı sanı- 28/4./.941 Pazartesi Eyüp ,. • • • (326) • rek boıtazdan açılnn bu küçük tekne- Sn.ide yelkenleri gevşetmiş, dUıne-
ı: :ıblllrsin? Yapacağın leleri birer bl- rım.• 29/4/ 941 Salı • • • • • • » nln içinde Hcceple Saldeden başka ne gcçmlştl , 
rer gözden geçirelim bakalım. Bugün Ahmed Fuad içeri glrm«":den 1stas- 30/4/ 941 Çarşilmba • • • • • • • kimse yoktu. Recep dümeni. Saide yel. Recep llmann doğru sokuldu ve göz.. 
ögleden sonra şirket tn.tildir. Bunun yona. döndü. Başı dönüyor, gözlerlnin 115/ 941 Perşembe • • • • • • • kent idare ediyordu. Geminin içine eJII den kayboldu. 
için muayyen bir işin yok ... Birisini zl- önünde bir tııkım yıldızlar, bir takım 2/5/ 941 Cuma • • • • • • • kişi ıerahca blnebll!rdi. İki ~inin Saide büyük bir ümidslzlik içinde bu 
yıırete söz verd!n mi?... Znnnetmlyo- rakamlar uçuşuyordu. Bu raknmlann 5/ 5/ 911 Pazartesi • • • • • , • götürdüğü bu yelkenllde Adeta hJç tehllkell teşcbbllsün sonunu bekllyor-
rum ... Yoksa birisi ile mi buluşacak- hepsi 22 Jdl Trende mütemadiyen dü- 6/5/941 Salı • • • • • (327> • kimse yok glbiydL.. Uzaktan bo~ görü- du. 
tın! şündü. Tekrar Sirkeciye çıkınca de- 7/51941 Çarşamba • • • > • • • nüyor ve sankt kendi kendine gidiyor- Eğer düşman amlrııl gemlslnde bir. 

Buraya gcllnce Ahmed Fuad durdu. rln bir nefes aldı. Bu sefer katı suret- 8/ 5/941 Perşembe • • • • • • • du. yangın çıkarmo.ğa muvaffak olurlar-
Gözleri prırlaclı. Gülümsedi. Sonra da te hatırlamıştı. Handana hediye etti- 9/ 5/941 Cuma > • • > • > • Ikl mahir denizcinin elinde, bir yel- sa, bu Venediklllerln maneviyatını kı· 
yüksek sesle: ğl kllrkfin taksiUnl verecekti. Ve def- rm1111111111111111111111111111111111 • 1111111111111111111111111111111111111111111 k~nll, icabında bir Venedlk kalyonun- mcak bir hrtdlse teşkll edecekti. Zira 

- Ben hnklkııten budalayım ... Öyle terindeki 22 mart tarihi de bu idl Va- etmişsiniz ... diyerek paralan çekmece- da mı o?. da.n çok daha mühim işler göreblllrdL düşmo.n donanmasındaki şovalyeler 
ya bugün Handanla buluşacağım. Bak kıft. pek parasız kalacaktı amma §U 22 sine attı. - 1122 mart cumartesi günü öğleden Saide yolda giderken: arasında bir ihtilat çıktığı şayi olını.ı,ş. 
az dahn. um:tuyordum ... Ttıuu. Eğer mart bilmecesinden kurtulııcaktı ya." Şimdi Fuad hanclslne yo.nacaCını sonrakl :zamanımı tam bir ıstln\hatıe - Bozcaadaya gece yansından son- tu. Şövalyelerden bir kısmı meml\?ket-
randevusuna gitmeseydim belki de D!r Demek kilrkçllye: •22 mart cuma.r- bilmiyordu. Parasız alkdığınn mı? Hft.- geçireceğim. Kimseye söz vermlyece- rn g!dcceği;. Fakat, ornya varmrıdan, ıerine dönmek istiyorau. Diğer kısmı 
daha yüzüme bakmıyacaktı. Güzeldir tesı günü öğleden sonra taksiti getiri- lA 22 martın ne olduğunu öğreneme- ğirn. Hiç bir .y,ere gltnılyeceğlm. Evim- cralardan gelen bir balıkçı kayığını ise: «Buralardan ayrılırsak. Turl"Jer 
amma çok hırcın kadındır. Ne ise iyi rlm .. .> diye söz vermlştl. Beyoğluna d!ğine ml? ... Fena halde yorgun, bit- de bacaklanmı µzıtıp dlnleneceğln1. çevirip gemiler hakkında malümat gene baş kaldırır ... Onlar balıkçı tqı-
ki hatırladım. ~öyle şöyll~rek &-alış- çıktL Kükrçüye girdi. Cebinden para- kin bir J;\alde eve gelince hlzmetçlsJ diyordunuz da ... HattA bunun için de almalıyız. yıkln.nndo.n bile donanmrı yapmasını 
mağa başladı. Işinl çabuk bltlrmek Yl çıkarıp verdi. Khrkçü mali:buz\ı ke- ona sordu; derterlnlze not almıştınız. Halbukl ak- Diyordu. Recep de bu fikirde ıciı. bilen insanlardır. Bu mnğiublyetın ın. 
istiyordu. Çünkü Handanla blı'. buçuk- serken: - Bugün 22 mart değil mI efendim ... Şama kadar gelmedlnlz. Dinlenmekten zaten Receb!n b!r endişesi vardı: Ukıı.mını bizden almağo. a.hdetmlşlcr-
ta, Modadıı buluşacaktı. Şirketten on - Daha taksltinlz gelmemişti am- Ahmed Fuad hiddetle bağırdı: vaz mı g~tlnlz?... Karanlıktıı amiral gemisini nasıl seçe-, dlr.11 diyordu. 
ikide çıkması ll\zımdı. Zira daha baş- ma madem ki buraya kadar znhmet - Evet._ Ne olacakmış?·· Burada ' Diknıet Feridun Es ı ceğ'ini düşünüyordu. ı 
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Haydar, kuvvetli ve adaleli kolla- Öylece, dehşet içinde bekledi. 
rile onu bir tüy gibi havaya kaldırdı. Kulağı kiriıteydi. 
Recep, lambayı eline aldı. Öne dü- Aradan on dakika, bir çeyrek ka-
fÜp yol gösterdi. dar zaman geçtikten sonra. gecenin 

Bir kapı açtı. Buradan bodruma süktinu içinde bir otomobilin hayli 
iniliyordu. İndiler. Saatçi, Leylayı, uzakta durduğunu farltetti. 
bir çuval gibi, karanlık bir köşeye Birle.aç dakika sonra da, bahçeden 
attı. Burada bir kenarda kömür, bir ayak sesleri aksetti. 
kcnıırda odun, balta, testere gibi ••• 
ıeyler yığılmıştı. Bir kaç da kırık. Borsacı, kendini Recebin kar§ısin-
e~ya duryordu. Bazı boş şişeler de da görünce silkindi. 
mevcuttu. Saatçi ise, ziyaretçinin geldiğini 

Recep: farkedince, perdenin arkasına aalt-
- Kaçak rakı getirmi§lerdi ..• Şu- lanmı§tı. Perdenin önünde Lcylanın 

rada bir binlik saklamıştım... Çek bavulile sepeti duruyordu. 
bakalım, hazret ... - diye, büyük bir Çaçaron, m~afirin önüne büyük 
ıişeyi arkada§ına uzattı. bir aıezaketle çıktı. 

- Amma fazla kı:çırma ha ... Bir - Safa geldiniz, beyefendi ... 
iki yudum elverir... Yanılmıyorsam Cemal Nermi bey 

S 'h t• k d. zatı alini ... ı'nı
0

z" - eo;ı o nası a ı en ıne ver... ...., r 

Yumruk mezeleriyle ıığızlannı ııil- Borsacı: 
1f" 

diler. Sonra şişeyi nlarak, yukan - Evet ... - dedi. 
çıktılar. Leyla karanlıkta kaldı. Fe- - Burada benimle JCarıi1aşacağı-
na halde korkuyordu. nızı sanmıyordunuz, deiil mi. efen· 

dim> 
-Öyle ... 
Petrol lambasının ışığında alaca 

karanlık olan odaya ıöyle bir baktı. 
Vaziyeti meşktlk gördü, 
- Leyla hanım nerede> 
- Şimdi çı~tı. 
Melahatin kocası.. saatini çık.ardı. 
- Umanm ki uzağa gitmemiıttir. 
- Yok yolt ... Şurada ... Komou· 

ya Allaha ısmarladık diyor... Bilir
aınız. kadınlar gevezedir .•• Fazla 
lafa tutulmuı olacaltbr. 

Cemal: 

- Pelci ... - dedi> Ve kapıya 
doğru bir adım ath; - kendisini 
bahçede beltlerim. 

- Niçin ef endirn > .. • Orada do
namnız... İnce bir yağmur yağı· 
)'Or ... Rütubet iliklere ioliyor, 

- Otomobilim vat; içine girer, 
beklerim. 

- Emin olun, Cemal Nermi bey, 
burada kendinizi daha iyi lılssede
ceksiniz... Kalınız. 

- Merai ... 
Borsacı karşısındaki adamın kim 

olduğunu adamakıllı anlıyordu. Bu
nunla beraber, onun fen alık için gel
diğini sanmıyordu. Leylayı da bu 
yüzden kabahatli görmüyordu. Zira 

aşığının, son dakikada, vedalaomak 
için geldiğini tasavvur ediyordu. 
Genç kadın, a§ığı olan bu erkeği 
kovmak cesaretini göaterememiıti. 
Onu, sonuncu defa olarak .kabul et
rniıti. Cemal böyle tasavvur edi
yordu. 

Kapıya doğru yürüdü. 
Fa.kat Recep, artık bu te§rifatı bir 

yana bırakarak yolunu !testi. 
- Müsaade edin, Cemal bey ... 

Sizinle azıcık görüşmek istiyorum. 
Borsacı: 
- Sizi tanımıyorum ve sizinle 

bir jıim olabileceğini zannetmiyo
rum ... - dedi, 

- Zannedin... Şimdi öğrenirsi
niz... Her oeyden evvel de kendimi 
takdim edeyim, müsaade buyu
run... Bana Çaçaron Recep der~ 
!er .•• Almağa geldiğiniz genç kadı· 
nın sevgilisiyim ... 

Cemal Nermi, istihfafla: 

- <Sevgilisiyim> demeyin, <sev
gilisi idim> deyiniz... - diye dü
zeltti. 

Çaçaron, alaycı alayci: 

- Bu sözünüz, acaba, benim ye
rimi tuttuğunuza mı delalet ediyor> 

- Hayır efendim ... Bunun böyle 
olmadıiuu da iyice ~iliyorsunuz ... 

• 

Biliyorum, biliyorum .•. Leyla 
anlattı... Ayrılacağımız sırada bu
na inanmıı gibi de görünüyorum. 
Lakin beni olduğumdan da daha 
safdil saymamalısınız ... 

- Yapacağım işleri size anlat
mak. zaruretini kendimde duymuyo· 
rum... Gönlüm nasıl dilerse öyle 
yaparım... Buna rağmen şunu dil 
söyliyeyim: Ben fena bir harekette 
bulunmuyorum. Tamamiyle hüs
nüniyetle hareket ediyorum. 

Recep, başını salladı: 
- Ne yaparsınız, beycağızım .. . 

söylediklerinize inanamıyorum .. . 
Bana pek :kurnaz bir adam hissini 
veriyorsunuz ..• Kız hoşunuza gitti ..• 
Allah VCT6in, karınız da var ... Ap· 
tal kafosını allak bullak edecek 
birçok hikayeler anlatmışsınız ... Ne
ticede beni bıraktı, gidiyor ... 

Cemal Nermi, başını vakarla kal-
dırdı: • 

- Bu tarzda benimle konuşma
nıza müsaade edemem. 

- Hey hey... Kabarmayın ... 
Aramızda anlaşmamız da mümkün
dür... Bunu da haber vereyim .•. 
Asla kıskançlık meseleleri çıkarmı
yacağıma emin olabilirsiniz. 

- Bundan ııüphe etmiyorum, •. 
Aksi takdirde §İmdiye kadar takip 

(Ark:u.ı var) 

_ ] 

ettiğiniz yolla zıd bir iddiaya giri2-
miş olurdunuz ... 

Cemalin muhatabı birdenbire kız
mış gibi göründü: 

- Hey, buraya bak. hemıerim .• , 
Benim seninle ba~k.a türlü konur 
mamı istemiştin... Amma doğrusu 
senin konuıuı tarzın da hiç hoıuma 
gitmiyor ... Evvela, ben, sandığın gi
bi bir adam değilim ..• Meslek sahi
biyim... Seyyah tercümanlığı yapı• 
yorum ... Ecnebi diller bilirim ... Şa
yet §U sırada seyyahlar gelmiyorsa 
kabahat benim değildir. Herkes se
nin gibi sermaye sahibi değil ki, boro 
l<!da enayilere kazık atsın. 

Borııacı: 

- Ben kimseye kazık atmam ... 
- Öyleyse niçin ansızın lstanbul• 

dan ayrılıyorsun~... Kim bilir kim• 
!ere taktın. 

- Kimseye borcum yok ... Fakat 
sann ne derneğe hesap vereyim? 

Cemal Nermi, küsınhlığın bu de
recesine artık fena halde içerlemişti. 

Recep, bu derece ileri vardığına 
pi~man olmu§ gibi göründü. 

- Hakkınız da yok değil... - de
di. - Fakat asabiyetimin sebebini de 
aınlamalısın •.. Leylayı yakından gör· 
dünüz, tanıdınız ... Onu seviyorum; 
ayrılmak ağır geliyor. (Arkası var) 



25 Mart 1941 

Günlük Borsa 
• 

ESHAM ve TAHVİLAT - KA!IWİYO 
ve l\'UKUD FİATLERİ 

23 Mart 1941 KOCOK iLANLAR 
CAÖALOliLUNDA. - Çok munta- VsKtIDARDA. SATILIK KÖŞK -

DEl'LET BORÇLARI FevkaUlde ahvalln devamı 

L. K. 
,. 7,50 933 Türk bOrcu L D. m 18.8' 
• • 1938 ikramlycll 19.95 

müddetince gayrı muayyen Kiin
lerde haftada iki veya fiç defa 
neşrcdllecektır. 

zam yapılmış k1rı:rlr •e apartıınana 4 odalı l~ dönüm bahçe 7 dönüm bat 
ifrağ edllebllir on iki odalı ev .satılık- mfitebakısı meyvalık tatlı su kuyusu 
tır. Kalorifer, mcak su, telefon ıesısa- elektrik tesisatı mevcud 1isküdar Kı
tı olduğu glbl döşemeleri parkedir. sıklı tramvay durak yerinde mnhal-
258 M2 sahası vardır. 110 M2 bö.hçesl leblci M. Tipi telefon: 60670 - l 
mevcuttur. Cephesi bahçe Ue beraber MOBiLYELİ KİRALIK DAİRE -
16 metredir. Evin vaziyetine nazaran ı ı 1933 :tkramiyell Erganl 

A. B. C. 
ı 1 1934 Slvas-Erzuruın 1 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
• ı 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 
ı ı 1932 Hazine bonolan 

20.17 
19.32 
19.42 
G0.50 
15.50 
29.50 
62.87 
42.50 
41.50 
38.50 
44.50 
40.50 

MUHASİP - Ll.sıı.n bilir çok tecrü
beli bir mu.hasib g{inde bir saat çalış
makla. muha.sebenlzl ehven flatla te
min eder. Akşama katıp rünıuzune. 

satış bedell çok müsaittir. İstical la- ı Taksimde Topçu cnddeslnde Uygun 
zımdır. Dosya No. 455. apa.rtımanının 2 numaralı konforlü 

Merkez: Galatasaray llsesı karşısın- dairesi eşyasUe beraber yazlığı kiraya 
da No. l84 Emltıklş. Telefon: 49010 verilecektir. Hergün sıcak suyu vardır. 
Emlnönil Anadolu han No. 6 EınlAk~. lçlndel:Ilere mfiracnnt. - 8 • • 1934 • • 

• • 1935 • • 
• 1938 • • 

.&. Demıryolu tahvfll I-II 
• • m 

A. Demlryolu mümessll senet 
Haydarpaşa limanı 
H. Umanı mllmessll senedi 

HİSSE SENETLER! 

T. C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası lhamlle alt> 
T. İş bankası mümessil hl~. 
A. Demlryolları şirketi ( '7o 60) 
A. Demlryolları şirketi < '7o ıoo 
'Eskihlsar çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirkeu Hayriye temettü 

ECl\'EBi TAHVİLLERİ 

Kredi Fonslye 1!>03 <sigortalı> 
• • 1911 
• ı Amortt 
• • Kupon 

NUKVT 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı ,bankası <banknot) 

KAMBiYO 

Londra üzerine l sterlin 
Nevyork üzerine ıoo dolar 
Cenevre üzerine ıoo trıı.nlt 
AUnn üzerine 100 drahmi 
ldadrid üzerine 100 pezeta 
lltlgrnd üzerine 100 dinar 
'tokohama ttterlne 100 yen 
Btokholm üzerine 100 kuron 

müracaatı. - ' 

İŞ ARIYORUM - Eskl ve yeni türk
çesi mükemmel askerlikle lllşlği yok. 
He: ne iş olursa olsun yapmağa muk
tedir ailesi kalabalık bir Tilrk genel 
iş anyor. Kurtuluş Elmas traş sokak 
s No. Emin Hakkı Artnlar. 

Telefon: 246!)4• SATILIK ARSA - Samatyndıı. Hacı 
l'AIL\CJKTA _ Tamamen ovaya Hilscylnnğn mahallesi camli şerit so

ve denize hCıkim dokuz odalı b!r k~k kağında 14/l numaralı 3.018 M2 mes:ı-
3500 liraya satılıktır. Dosya No. 451 hal sathiyeslnde arsa ucuz fiyatla sa

Meikcz: Galatasaray llscs! karşısın- tılıkt!r. Taliplerin Akşamda F. M. rü
da No. 184 Emllik iş. Telefon: 49010 muzuna mektupla müracaat. - 3 

Eminönü Anadolu han No. 6 Emlaklş. SATILIK ARSA - Bo.Cdad caddesi 
Telefon: 24694 Erenköy tramvay istasyonunda y!nnl 

BİR 1.SAYAN fŞ ARll'OR - Esk~ ve 
109.- yenl yazıyı iyi okur yazarım. Hançt.e 
10.151 bir erkek gibi çalışamıyorum. Kl.mseslz 
10.45 blr bayan ve yahud bir bayın ev lşle-

103 - rin1 deruhte edeblllrfm. Taşraya da 
22:50 giderim. Arzu edenlerin şu adrese 
37 50 mektupla müracaatlarını rica eder'ın. 

1:60 Fındıklı Molla Bayın No. 16 Melahat 
26.- - l 

BEYOÖUl?lı'DA _ Caddeye yakın Jki metre yüzü Ye muntazıım duvarı 
merkezi bir yerde senede 1752 Ura ira- bulunan güzel bir arsa satılıktır. Ta
dı olan blr npartımnn 20,0GO liraya lip olanlar Kızııtoprakta elektrik de
satılıktır. Dosyn No. 450 posu karşısında 134 No. ya müracaat 

Merkez: Galatasaray lisesi karşısın- eylemeleıi. 
---------------------------da No. 184 Emlt\k lş . Telefon: 49010 KİRALIK - Taksım, La martın 

Eminönü Anadolu han No. 6 Emltıkiş. caddes!nde Şen apartımanının altı 
Telefon: 24694 odalı tam konforu havi 1 No. ıu dal-

21.-

112.-
102.50 
<50.-

1.25 

24.!lO 
3.2& 
2.50 

5.22 
129.20 
29.98 
0.9955 

12.89 
3.1625 

31.0175 
30.8875 

1200 LİRAYA - Balatta lyl blr nıev- resi moble, buz dolabı ve radyosUe 
iş AIUYORUM - 45 yaşında blr kide üç odalı kft.rcir bir ev satılıktır. birlikte altı ny için devrcdllec"ktlr 

Türk eski ve yeni yazıyı okur ve y:ı- Dosya No. 448 Mezktir mahalle müracaat. 
zanm. Arabi ve fnrlsl Usanlarlle konu- Merkez: Galatasaray lisesi karşısm- SATILIK KARGİR F.V - 4 kat üze-
şabUlrlm. İçki ve tütün kullanmam. da No. 184 Emlakl.ş. Telefon 49010 rin<.ı 7 oda elektrik, havagazı, Tcrkos 
Kaznnılmnmış haklardan nefret ed~- Eminönü Anadolu han No. 5 Emll~!ş. ve kalorifer tesisatını muhtevi cadde
rim Manevi mcsuUyctl olmayan bır Telefon: 24694 ye yakın altında dilkkfı.nı olan İtal
işl ~lan erbabına bir tecrübe Uridlr. ı ------------------------- yan tarzı mimarlslnde apartıman tar-
Akş:ı.nıda. (Da~tanlıl rümuzuna NİŞANCADA - Be§ odalı kl'lrgir ev zında mükemmel bir ev satılıktır. Os-
mektupla müracaat. • 3500 liraya satılıktır. Dosya No. 441 manbey Rumen caddesi 138 No. lçln-

Merkcz: Galatasarny lisesi karşısın- de sahibine müracaat. - 1 

2 _ İŞÇİ ARIY ANLAR da No. 184 Eml~kiş. Telefon 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 Emll'lki~. SATILIK Bİr.IA - Maçkada Bayır 

.... k Telefon: 24694 sokağında apartımnn tarzında h~r 
BAYAN ARANIYOR - Kuçu apar- ---------------------------- katta banyo hava gazı su bahçe neza-

tımanda yalnız bir kişinin e~ işlerine E:UİRGANDA - Çok güzel bir mev- retll güneşli ayda 47 buçuk llra kirası 
bakacaktır. Ak§amda A. T. rumuzuna. kide yedi odalı muntazam bahçcU olan 78 numaralı bina satılıktır. Tallo 
müracaat. -

1 
kiirglr bir köşk satılıktır. Dosya No. olanların içinde bay Celfıla müracaat-

• KADl!'li AŞÇI ARASIYOR - Ş!şllde 415 dlr. lan. • 
oturan ik! kişlllk bir aile lçln kadın M:!rkcz: Galatasaray lisesi karşısın- ACELE DEVREN' SATILIK FO'fOG-
aşçı Jstenlyor. Ayda ylrml lira verile- da No. 184 Emlaklş. Telefon: 49010. RAFHANE - İstanbul Dlvanyolu 99 
cektlr. Gayet iyi yemek pişirmek ve Eminönü Anadolu han No. 6 Emlflklş numara Foto artist içindekilere mü-
iyi hamur 1§1 bilmek şarttır. Bu §artı Telefon: 24694 rncaat. 
halz ol:nayanlıı.r beyhude müracaat --------------------------- ...;.;.;;.;.;.;.;.-;,.. __________________ _ 

[ANKARA RADYOSU] 

etmemelidirler. (Bonservisle nıüra- BEŞİKTAŞTA - Caddede karglr bir DEVREN SATILIK DUKKAN' -
caat yeri: Her gün öğleye kadar Şişli- apartıman Ye ahşap ev dükkanlarilc Eminônü - Bebek tramvay durağı kar
de Küçükbahçe sokağında 3 numara- beraber satılıktır. İradı iyidir. Dosya 4ısında her işe elverişli hfilen Balb.n 
1ı ev.> No. 400 kahvesi olup eşyalı veya eşyasız ace-

... k G 1 •ft 11 si ı sı , le satılıktır. - 3 %$ mart sah öile n akş:un l\IAKİNİST ARANIYOR_ ArmUr mer ez: a a ... saray se ~arşı ı. 
12,30 Program. 12,33 Türkçe plaklar, ki da No. 184 Emlaklş. Telefon: 49010. KiR:\J ~l{ APARTIMAN ARA..'il-

12 ki\ Ajans haberleri, 13,05 Tilrkçe veya Cakarhş dokuma ma naların- Emlnönii Anadolu han No. 6 Emlaki.,~. 
~ d ı a ayar ve lşletme-1·11 bilen YOR - 'raksim civarında denize na-p,A~•--, 13,20 K""""ık pro0ram (Pl.) an an ay n = Telefon: 24694 
~ ... .,,, • ki ı t l.. n1dır Telefo 212~2 2 zır mob!"'i (telefonlu müreccahtır) 4 18.03 Cazbıınd <Pl.), 18,30 Konuşma _m_a __ n __ s __ cı_zı __ • ___ n __ .,, __ -_ ----------------------

(Çlfçlnln anam. 19 ses ve tel blrli~i ARNAVUTKÖYtJNDE - Denize na- veya 5 cGalı bir apartıman aranıyor. 
torosu, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 zı- 3 _ SATILIK EŞYA zır kargir altı odalı bir ev satılıktır Kiraya vermek isteyenler apartımanm 
rant takvimi, Jtl.SO Muhtelit şarlnl:ır. Dosya No. 444 mevkii ve müştemilatı hakkında sarih 
20,1"' Radyo ga ... etesl. 20,•5 Snlon or- t tn M k • Gnln•ftsaray ı•--si kar•ısın malum~tı Maçka Narmtl.!llı apartıma-:t " " ... RAl,I - Y1 cinsten AN halıları er ez. ·• ....... >be .. • nı zemin kat 3 numaraya ynzmnlnn 
e6trası, 21,30 Konu§Jlla, 21,45 M::-ydan :ılınıyor. Posta kutusu 281 e mürnca- da No. 184 EmlA.klo. Telefon: 49oıo veya 60931 No. ya telefonla blldlrme-

fl.81J, 22,30 Ajans ve borsa hab::rlerl, at. _ 9 Eminönü Anadolu han No. 8 EmU'ı.klt lerl. _ 
1 22,45 Dana müziği (PJ.). Telefon: 24694 

28 """rt ,..,..,,.mba sabahı ESKi \'EYA ROZUK - Her marka SATIUK AHŞAP HANE _ 4 oda 
........ ..--·· l rl ,ı., ı ly"•"d"kl e h DE\.'Rl:.'IJ SATILIK - Pangaltıda a Program, 8.03 Ajans habere •• ra.....,o ar P ....,.. .. en m ş ur mar- büyük sora ve taşlık biraz bahçe ıer-

1,18 lhnf parçalar (Pl.), 1,-U Ev tadı- tala.mı 1941 modelleri ile en uygun şe- iyl işlek bir halde bir kebabçı dükkAnı kos elektrik ve havagazı vardır. Ccr
ıu. raitle tepdil edlllr Akşamda Radyo satılıktır. rahpaşa R'üçük Mühendis soknk No. 9 
•••••••-•• ............................ rümnzuna mektupla müracaat. - 1 Merkez: Galatasaray llscsi karşısın- sabahlan a den 12 ye kadar 1çlndekl-

B U L MAC A M 1 Z da No. 184 Emlaklş. Ttle!on: 49010 1 ·· ı ı 
SATILIK İKİ KA..'\IYON - Bir ta- ere mur:ıcaa . -

) 2 3 4 5 fi 7 8 9 ) 0 nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo- tJSKVDARDA - Çok merkezi bll' DEVREN SATILIK BAKKAL DtJK-
del Ford marka karüserll1 takat ~- yerele tamamen denize nazır tramvay KANI _ Hastalık dolayı3ne 20 senelik 

1 1 I I~ 1 Ukslz lkl kamyon satı~ıktır; Her ~gun durağı önünde iyi randımanlı iki kat işlek iyi Ur temin eden dükk.An için-
- - - - - - - 20992 Telefonla Hakkı özak e. mura- üzerine karglr bir ev apartıman tar- deki mallar ve mostralarla satılıkt1r. 

2 =ı • _ _
1

1_ ~ caatı. - 2 zında 9000 liraya satıhkt.Jr. Dosya No. Pangaltı Altınbakkal Cebeltopu rotak 
3 • 447 No.26 

4 
- _- _- _- - -_. _ SATILIK MVCELLİD MAKL1'l~- Merkez: Galatasaray lisesi karşısın-

.. LERİ - otomatik pedal makas, bu- da No. 184 Emll'lklş. Telefon: 490?C. CEVIZLİKTE SATILIK ARSA -Ce-
5 -k dikiş kambura dosya zarfı maki- Eminönü Anadolu han No. 8 Emtflkiıı. vlzlik istasyon yakınında 20 dönüm 
1:.--ı---ı-_LL- _ _ _ _ ~sı müteaddid motörler kutu maki- Telefon: 24694 denize nazır arsa acele satılıktır. Göz-
\J nesi Marpuççularda 31 No. Mehm;d ------------------------- tepe fırın karşısındaki kahvede deillıl 

• 
- - - RJzaya müracaat. - ., ÇAMLlC.\DA- Altuni zadede bir bu- İsmail ile Şa.şkınbatb.Jda berber is-

çuk dönüm bahçesi bulunan dönüm- maile müracaat. - 2 

' Sahife 7 

Fen Memuru yetiştirmek üzere memur tayini 
hakkında ilan 

Maliye Vekaletinden: 
•lıı 

8/9/940 tarih ve 2/4605 numarnıı resmi gazetede münteşir 17/8'940 
tarih ve 14177 numnralı kar:ı.rnameye baAlı toprak tevzi ıruın;ntnamesl
nln tntblk.1 lçln teşkil edilen ve edilecek olan komisyonlarda 1.sWıdam 
edilmek üzere yetiştirilmek için ttıpu ve kadastro u. müdtırlü~ü fen tat
bikat mektebinde stajlan temin edilmek tttere memur almacaktır: Bu 
memuriyete tallp olanlardan nrnnnn şartlar Ye vesaik aşağıda ~
m~. 

.,ıı. 

Aranan şartlar 

1 - Yaşı 40 dan fazla olmamak; 
2 - En az lise 10 uncu sınıftn veyahut bu dereceye muadll dlğer bir 

mektepte tahs:U görmüş olmnk; 
3 - Halen resmi bir dairede müstahdem ise, lnfikl\k için muvafakat 

nlmış olmak ve slclll ltibarlle kcndl.slnden istifade edlleceRl anllllılmak; 
dil• 

Müraraat :sekli 

Yukardakl şartların haiz bulunan taliplerin, aşağıda yazılı veslknla
n b1r istida ile en geç 20 Mayıs 1941 tarihine kadar Mallye Vektılettne 
cMilll Emlakı göndereceklerdir. 

1 - Nüfus hüviyet varakası caslı veyahut notercç veya resml blı: ıua
kamea musaddıık .suretb 

2 - 6 kıt'a !oton-rar .attı buçuk dokuz eb'adllldnı 
3 - Mektep tasdikname veya şahndetnamesl •afü veya musaddak 

suretlı 

4 - Memuriyette bulunm~ ise, tnsdikU sicil karnesi Teyahut bulun
duğu memuriyetler için ayn ayn vesikalar; 

5 - Sıhhi durumunWl köylerde ve her ikllmde vazife ifasına elve
rişli olduğuna dair bir hüktimet veya belediye doktorluğu raporu. 

6 - C. Müddel umumlll.ğinde nınhkö.miyetı olmadı~a dair vesllta 
•istida zirine müd"el umumllikce tasdikli meşruhat verllmesl klndlh 

7 - Hüsnfihnl kağıdı; 
8 - Askerllk vesikası cnüfus hüviyet varakasında varsa aynca iste

mez.• 
9 - Tallp olan şahıs resmi bir dairede müstahdem ise, aynlmaııındo. 

mahzur olmadığına dair vesika ctnlebe müteallik istida. ve merbut.u ve
slltaların o daire vasıtası llc gönderllmesı halinde aynen muvnfo.ktnaıne
ye mahal yoktur.• 

10 - ~ağıda yazılı şekilde teahhütname; cBu teahhülnnmedekl 
mütcselsll kefilin resret dairelerden veyahut tlcarl, mali veya ııınat mü
es.seselerde müstahdem olması şarttır.D 

NOT: Bu kefaletname nource resen tanzim l)lunacaktır.• 

«iV» 

Taahhütname 
Maliye VeUletlnce toprak U!vzl talimatnameslnln tatbiki için teşkil 

edilecek komlsyorilarda 1stlhdam edilmek üzere, fen memuru olarak yc
tiftlrllmek için bir vazifeye tayin edllerek tallın ve staj maksadı lle tapu 
kadastro ten mektebinde tnllm ve tahslllm neticesinde bu mektept.;n 
mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduktan sonra be,, sene müd
detle hlzınet ıra etmez veyahut istihdam edlldltlm vazifeden ı.stıta eder 
veya idare hlzınetlmde menınun olmayarak "fazl!eme nihayet ~;ertrsc 
hem ceza! şart ve hem de Uı.zmtn mahiyetinde olmak ilzere, yedi yiiz el
ll llra ödemeıtı ve bunun lçln halı.kımda dava lkameslne ve ll~m ı.stlhsa.
llne lüzum. olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazlneden 
alacağım varsa bu alncağımdn def'aten takas ve mahsubu; n yine bu ta. 
ahhütnameden mütevellit her hangi. blr 1htlllf lçln dava ikamesine lü
zum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rüyetlnl kabul ve 
taahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakasındald hüviyeti; 
. • • • • nln cezai tart olarak ıaa.hhü& ett.fft yedi yüz elll Unıya ka

dar aynı şııı.rt.larla mütesclstl tetıl olarak kefalet ederfnı. 
Kefilln meslek ve adreal: 
Nlltus ,!lilv1yet varatasmdakl hilTiyeU 

.v. 
Kabul edilecek taliplere, mektepte her ay devam edecek aıaJJarı 

müddetince aylık 50-60 llra ücreı ve mektepten mezunlyeUnl mfi~ 
Uya.tat derecelerine ve uadüI kanunu eaulann& ıöre 100-150 a1Iık üc-
ret verllecetUr. um - 2211> 

YANICI MADDE ALINACAK 
Z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürlüğünden: 
150 Ton Motorin 

1.000 Büyük tenete benzin 
1.000 BOyilk teneke petrol 

\; ·' tanesi 55 beyglrllk, bir tanesi 70 bey- bakımlı bir kôşlı: GOOO liraya satılıktır. 
~ - -.-- ~ı-+-1 SATILJ]( DİZEL MOTÖRLERİ - U'ç den hariç ~ katlı Marmaraya nazır 

~ • F-- glrllk kara ve deniz vnsıtaıannd:ı tul- MüştemllAtı çok güzeldir. Asrt ahın 

Muhammen bedell c37.000• lir& olan Ju.k.ar:ıda cins Te mlkdarlan 1azıiı 
üç kalem yanıcı madde Antarada wellüm edllmet üzere tapalı zarf wul1l 

KİRALIK E\' - Anadoluhisanndn ile aatın alınacaktır. 

10:.--1--1'!!!!!!1- - 1 !anılır mükemmel bir halde dört aded vardır. Dosya No. 113 
• (Mercedes - Benz) marka Dizel motör- Merkez: Galatas:ıray lls&si knrşısın

lerl satılıktır. Her gün Tel: 20992· da No. 184 EmlAkl§. Telefon: 49010. 
Soldan sata Ye yukarıdan aşq.ı: Hakkı özaka müracaat. - 2 Eminönü Anadolu han No. 8 Emlaklf. 

l - Yatıştuan SATILIK PİYANO_ Yeni bir AI- Telefon: 24694 2 - Hane - TÜrk.lyenln Asyadak.l tard ğ de 
&razlst. man piyanosu içi yuk tıl~ a~;a~~ 1500 11RAYA - Beşlktaşta Mura-

S - Alaturka musikide bir makam. mir ve çapraz olarn sa ır. diyede kArglr bahçeli güzel 5 odalı bir 
4 - Büyü.k köşk - İbrahlmln başı. Tarlabaşı Yağhane sokak No. 50 mn- ev satılıktır. Acele ediniz. Dosya No. 

1
5 - B~na cKı gelirse sıtma llAcı ,:ra::c:a::a,:t ____ -::".'~::-:":7.::-:;::::;- 462 

0 ur - Bir kadın Jsı:nl. BAV.~GAZI FJRINI ADIA.K İ~Tl!- Merkez: Galatasaray lisesi karşısın-
a - Portakal fasilesi. NİYOR _ Ustü çift ocaklı. musta- da o. 184 Emlf\kiş. Telefon: 49010 
~ - qdeme - Çoluk çocukla beraber. mel veya yeni olabilir. 49366 numara- Eminönü Anadolu han No. 6 Eınll'lklş. 

0 - Iç çnmaşırlanndan _ Başına ya telefon edilmesi. - 3 Telefon: 24694 
' •gelirse elbise olur. -""""'.":'--------------------... 

9 - Bir ~mız _ Kö lfuıün elblrll- S ) k KÖŞK ALINACAK - Göztepe Eren-
lile Ytlı>tıCJ ~. Y 4 - Kiralık - atı 1 köyde vesaiti nakliyeye yakın ele-ktrlk 

10 - Scçflınış _ IJmon lezzeU. ve h:ıvn.gazını havi fşlenmı., bahçeli 
Geçen 11 EMJ,Aıdş _ Kızıltoprakta Kayış- ve ağaçlıklı 4-5 dönüm araıı ve 4-5 

Soldan sah~:c1~~~unndahan ~-lh dağı caddesinde dört buçuk dönüm odalı mutedil tlatlı blr köşk satın alı-
1 il&;& ....-•• 000 l'-ya satılıktır Dosya No nacaktır. Satmak isteyenler adres ve ,,_ - &lata, Da, 2 _ .a .... ft_ft ..... , 3 _ arazi 3 ""' • • 
~ ~............... son fiatıa Akşam gazetesı E. K. o. ad-
""'-onatacı, ~ - Atom, Barem, 5 - 456. 1 •A- lJses1 kafGl.Slll resine mektupla mürncant. 
ı .... -:1, P1Jaına, IS_ Asabiye, '1 _ Eta- Merkez: oa a.....,.,.ray -
..._--:• Ö"a, 8 -Tara. Ada, 9 _ Dlcemlüd- da No. 184 Emltıklş. Telefon: -49010 
.::!• ıo - Akıma Sa t Eminönü Anadolu han No. 8 EmlAkl.f. 

· a · ~T!el!!:e:!!fo~n!.:.:~2~4~69~4:..-.--::-:--:=:== 
~ NEŞRiYAT: vANmöY'ttNDE - Çok muntazam 

ve bahçeli sek.iz odalı bir yall satuık-

8 (• n tır. Dosya No. 454 naz Merkez: Galatasaray Usesi karşısın-

iskeleye 300 adım mCMtede bol gün~, Kat'l ihale 10. Nisan. 1941 perşembt güni1 saat a de z. Vekfı.letl bina-
hava, manzara ve bahçe 5 büyük ve sında merkez satı.nalına tomısroınmda 1apılaca.ttu'. 
ferah odalı ev tlrnlıktrr. Anadı0luiı1- Bu işe girmek ısteyenlerln c2.TT!h llralıt muv&lkat t.emlnat ile kanunun 
san Otattepe caddesi 8 No. - 2 t&Jin ett!R'i vesika ve tekliflerlnl 10. Nlsan. 1H1 perşembe sünU saat 13 e 

kadar komis1on relsllltne nrmeleri llz:undır. (1455) (22'14) 
5 - MÜTEFERRiK YANICI MADDE ALINACAK 
TEJtCtll\IELER Y.APTl.RILA.Cı\.K -

Basit ibareli İngilizce metinler el ya- Z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 
zıslle Türkçeye çevlrtllecek. (Ankara· Müdürlüğünden : 
P. K. 507 O. RJ - 2 

150 Ton Motorin 
PİYANO DERSİ - Yüksek tahallde- 1000 Büyük teneke benzin 

yim. Konservatuann blrlnci devresini 1000 Büyük teneke petrol 
bitirdim. Kllsik ve emin usulle ders .Muhammen bedeli 33.000 llra olan 1\lk.arıda. clll3 ve mlkdarlan 1aztlı t1ç 
verlrlm. Müracaat, Çemberllta.,, Peyk- kalem yanıcı madde E~hlrde tesellüm edilmek üzere · Jı:apnh zarf usull 
hane sok. Tıp talebe yurdu 1 el §ube ile satın alınacaktır. 
1870 Ahmet Ber.ksü - 1 Ka\1 ibale .ıo. Nisan. 1941 pergembe cilnü aaat 14 de z. VeWeU bina-

. s.ında merkez aat.ı.nalma komisyonunda yapılacattır. 
TENEKE KUTU FABRIKAJ,ARININ Bu işe girmek ısteyenlerln 2475 l1rahk muYalla\ teminat ile bnunun 

NAZARI DİKKATİNE - Fazla mlk- tayin eWR! veslka Ye tetllfierlnl 10. Nlan. 1941 ~ güntlaat 13 e 
tarda tutu yaptıracaAlz elinde stok kadar koml&yon re~lne nnnelert ı&mndır. UMG> (22'15) 

bulunanlar da müracaat edebllir. AIA-1------------------------- ----------------------
ta~arlaJ'lll Beşiktaş Nall Halit Ecza.-
nesine mür:ıcaatlan. - 2 

l\IEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz 1darehane.!lnı adres 

olarak ıösterm1t olan ıcartıert
mtzden 
A.. - B. D. - Radyo - E. K. O. -

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

İstanbul elektrik, tramvay n tünel 1§1etmeler1 demir 7ollan fubeslne 
250 kunıf gdndeJJkle on usta b.ldımncı alınacaktır. 

Tallplertn nii.fu.! hiivfm ctDdam, htimı.G hal u u.lhk raportan U. bir
likte Metro han zem.in btmda sat ~eı1 mtıdtırUlHne milracaatlan Iıirumu 
blldirlllr. (2298) 

Zl;:nOınrtam~ şairlerimizden B. Yusuf da No. 184 Eml!klş. Telefon: 49010 
del.it çın t.BlnnazD lslmll üç per- Eminönü Anadolu han No. 8 Emltıklş. .. &d 
hnne:anzunı traJedisl Akbaba tütüp- ~T;,::e::.:;le:!:fo~n!.::~2:.::4::5:.94:-..---------- ---K-1-.R-A_L_IK_A __ PA __ R_T_ll\_l_A_N_D_A_i_R_E_S_i_-- - ass:a a 
olarak edebiyat ser1s1nın lklncl kttabı KADIKÖYVNDE - Deniı; ve Ka- Nişantaş teşvlklye camlsi arkasında 
clld ıı:ı.1:: itina fle hazırlanmış bir lamış koyuna nazır lk1 bölüklü bah- Çinar caddesinde on bit numaralı ...... ,.•••••••••••• tılı 

namlarına gelen mektuplan 1d&
rchanemizden aldırmalnn tice. 
olunur. 

ACELE SATILIK APARTL'\IAN -
Cihangirde Alman hastanesi bahçe
si karşısında Güneşll sokak em attı 
numaralı köşebaşı mücedded her kon
foru havı senevi dokuz yüz Ura lrn
dı bulunan bina acele satılıktır. Tak
sım İstiklfıl caddesi kırk üç numaralı 
dükUnda şekerci All Dllere müra
caat. - 2 

il. E. S. - Z. Z. -

defa Türk e ~l§ar etmiştir. Bir çok çell ahşap bir .köşk 4000 liraya sat.ılık- Fehmi npartımanının beş odalı denize ~ a yor 
beğenııınLş ~ esinde oyn:uımış pek tır. 797 metre murabbaı sa.hası var- nazır gün~I bol dairesi kiralıktır. On 

1 

Fabrika Ce matbaaya A9 
blntıa nıeş~~ % ~etu eseri ede- dır. Dosya No. 417 nmuu.!llraacraalıat.dnlreslnde mukim sahlb_ıne3 elverı·_.,[ı" bir BiNA İ 
ederiz. Fintı ao k r erınmc tavsiye Merkez: Galatasaray lisesi karşısın- • -s ' Marmaranın incisi olan YASSI ADA'yı-
BENbı "'' u~tur. da No. 184 EmlAldş. Tellon: 49010 1 SATJLJKTJR 1 uNİVERSİTELERlM Emlnönü Anadolu han No. 6 EmlAkl§. SO KURUŞA l\IETRESt ARSA - 1 E l . 
BüYfik Rus A Oöztepede büyücek blr arsa metresi 301 Cagw alogwlunda fabrika ve 1 ! m aki§ ıatı§a çıkarmıatir. 25,000 M 2 --La .. Gorki'ntn dü ediplerinden Maksiın .:,T,:;;el~e!.:fo~n:.:.:...:2::.::4:.:::69::.:":__---------- el , , ~ INlD 

ny .. kuruşa katı satılıktır. Kuyu ektrllt tb ittih ı ri ll ı 
olan bu nıe§h a olçüsünde tanınmış BıUURKö'YUNDE - istıı.sy•mda on :ımmpanye. suyu ve nezareti mükem- ma aa anna eve ş 1 il olan bu adada İmar faaliyeti baılıyacaktır. 
d.nflannıızdnnu~ esen, muharrir arka- odalı güzel bir" 5000 J!rnya satılıktır. meldir denizi görür her türlü vesaıu . betonarme yeni bir bina sa-
dan Ru~a n .. 1 asan Ali Ediz tarafın- Dosya No. 452 akındır Gı:..tepede tınn tıhktır Akş ld • 
..... ,..,.,_ "" ..., tndıın T" k m1z nakliyeye y . VL. • « amı> aresme ,.._,at.asaray I!---.· k·.-ısı No. 184, Tel~on.· 49010. u ..... ~tır R ur çe e çev- Merkez: Galatasaray llseısi kar§ısın- ed d na• +- U il uaı u:ia .... a 
dan · enızı Kltapevi rl t karşısındaki lı:ahv e e w umıa e , mura·· .... <>t•, Telefon·. 20681 1 

olı:ın bu ~eş ya ın- da No. 184 Em1Alti7. Telefon: 49010 Ş" .. ,,., .. bakkalda berber İsmalle müra-ı _... j lm••F.m••in•o• .. nu• "• A• na• d•o•lu• H• a•n•N• o•. •6ıİ, •T•e•le•f•o•n•: •2•4•6•94• . ••••• .. ıumye ederiz e!:1· okuyucularımıza Eminönü Anadolu han No. e Emllki~. e~ _ 1 ... •••••••••••"' 
• "' 411tl 50 kunıttur. Telefon: 24694 _.,. ~ 

• 



istidadı olanlara ve 

SJNJR 
hastalıklarına karşı 

kullanılır. 

Ec7.8Jlelerde bulunur. 
Küçük şişe 60, 
Büyük şişe 100 kuruştur. 

Memur ve Fen 
Memuru Alınacak 

Maliye Vekaletinden : 
tıl• 

6/9/1940 tarih ve 4605 numaralı Resmi Gazetede münteşir, 17/8/94-0 
tarih ve 2/14177 numaralı kararnameye ba~lı toprak tevzi talimatna
mesinin tatbik.l için teşkil edilen ve edilecek olan komisyonlarda çal~
tınlmak üzere A. - Reis: B .Aza; C cıFen memuru alınacaktır. 
. Bu memurlara, yol masrafian hariç, ayda maktuan verilecek üc.re-
tln f!zami miktan: 

Reise: 175 
Azaya:l50 
Fen memuruna: 150 

Reisten: 

db 
Aranan şartlar 

ı - Yaşı 60 tan fazla. olmamak; 
2 - Defterdarlık, tapu grup müdürlüğü, malmüdilrlüğü, vilayet ta

pu sicil muhafızlığı, veynhud bu vllZifelere muadil adli veya mail hiz
metlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicil itibarile hizmetinden istifade edilebileceği anlaşılmak; 
Aıalarda: . _ 
ı - Yaşı 60 dnn fazla olmamak; 
2 - Mal müdlırlilğü, sıcil muhafızlığı. Nahiye müdürlüğü, arazı tah

rir komisyonu reisliği veyahud bu vazifelere muadil adil veya malt hiz
metlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicil itibarile hizmetinden istifade edebileceği anlo.şılmak; 
l<'en memurlarında: 
1 - Yaşı 55 den fazla olmamak; 
2 - Tapu ve kadastro veya Na:fla veya imar veyahud askeri harita. 

u. müdürlüğü hizmetinde bir sene fen memurluğu yapttllş olmak; ve
yahud da Nafia veya tapu ve kadastro fen tatbikat mekteplerinden me
zun olmak; 

3 - Sicil itibarile hizmetinden tstırade edilebileceği anlaşılmak; 
cı:llln 

)lur:ıcaat şekli 

Yukarıda yazılı şartları haiz bulunanlar, bir istida lle aşağıdaki 
vesaiki eıı geç 15/41941 tarihine kadar Maliye Vekaletine cMllli Emlfık. 
göndereceklerdir. 

Komlsyonlann derhal teşk!ll mukarrer olduğundan, aranan evsafı 
halı: olanlar müracaat sırasına göre tayin kılınacaklardır, 

ulVıt 

Aranan ves:dk 
1 - Nüfus hüviyet v:ı.rkası cAslı veyahud noterce veya resmi bir 

makamca musaddak sureti.» 
2 - 6 kıta fotoğraf •Altı buçuk dokuz eb'adında» 
3 - Mektep tn"dikname veya şahadetnamest .. Aslı veya musaddak 

bir suretb 
4 - Bulunduğu memuriyetlere atd vesalkln aslı veyahud musad

dak sureti cTasdikll sicil karnesi veyahud musaddak sureti kafidir.» 
5 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazife ifasına mU

salt olduğuna dair hükümet veya Belediye doktorluğu raporu; 
6 - c. Müddelumumlllğlnden mahkiımlyetı olmadığına dair vesi

ka olstida zirine müddeiumumilikçe tascUkll meşruhat verilmek suretl
le de olabllir .• 

7 - Hüsnühal kfı.ğıdı; 
8 - Askerl!k vesikası •Nüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca is

temez. 
9 - Talip olan phıs bir resmi bir dairede müstahdem ise, bu dai

renin alelusul muvafakatini gosteren vesika cTalebe mütea!llk lstlda 
ve merbutu vesikaların o daire vasıtaslle Maliye Vekaletlne gönderil
mesi hal!nde ayrıca muvatakatnameye liızumu yoktur .• 

NOT: lstldanamedc bu vesaik!n cönderlld!ğl ve listesi yazılacaktır. 

10 - Aşağıda yazılı şekilde taahhütname •Bu taahhütnamedeki 
müteselsil kefilln resmi dairelerde veyahut ticari, mali veya sınai mü
esseselerde memur ve müstahdem olması şarttır.• 

cıV» 

Taahhütname §ekli 
Maliye Vekaletince toprak tevzi tallmatnameslnln tatbiki için teş

kil edilecek toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayinim halinde 
bu vazifeyi kabul edeceğimi ve en az 45 gün evvelinden haber verme
den bu vazifeden istifa veya bu vazifeyi terk veyahud hizmetimden 19-
tlfade edilmediği veya ıstlhdamımm devamının ca.iz olmadığı idarece 
takarrür ettirilerek vazifeme nihayet verlldlğl takdirde. komisyon mc
sjlislnln bu yüzden sekteye uğraması sebebile hasıl olması mümkün ve 
muhtemel zararlara karşı maktuan ve cezal şart olarak beş yüz lh"R 
tazminat vermeğt ve bunun için hakkımda dava ikamesine ve 1111.m is
tihsaline lüzum olmadan bu taahhfitnamenln icraya vaz'ı veyahulf 
hazineden alacağ_ım varsa bu alacaktan defa.ten takas ve mahsubu ve 
Yine bu taahhütnametıen mütevellit her hangi bir ihtilaf için davıı. 
ikamesine llizum hasıl olursa bu da\·a.nın Ankara mahkemelerince rü
yetin!; kabul ve tenhhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakruıındaki hüviyeti: 
. . • . . . . nln cezai şart olarak teahhüt ettiği be., yüz fü-a-

ya kadar aynı şartlarla mütcselsll kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresi: 
Nüfus hüviyet varakasındak.l hüviyeti, 
•NOT: Bu teahhüt ve kefaletname noterce resen tanzim olunaca-

tır.11 0531) (2070> 

Bulunan eve BAŞ ve 
DIŞ AeRISI, GRiP, 
NEZLE gı"bi liaatalık· 

lar gİrmez. 

PERDE 
ve 

SAHNE 
. aylık 

• 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuaaı 

Çıkaran: NEYİRE ER1UCRUL 
1 Nisanda ıkıyor. 

25 Mart 1941 

-M A R V t N LTiere pre.İzJ'on saatleri Altm • Metal 
L U X O R Radyolan Z E T Havapza ouklan • A E G 

Elektrik 1Utleri • Bisikletler • A visel• Ba,uuz ve ditiniz ağnmıya 
batladı mı, hemen gir kate 

NEVROZi İnebolu asliye hukuk mahkemesin- OSMAN ŞAKAR ve Şkl. 
den: 27/118 f 

Alınız. Birıeyiniz . 
kalmaz. 

Müddei İnebolunun Dlgöz köyünden T AKS TLE SA TJŞ Galata Bank.tar- Beyazıt - Klıd.kö 
Salcı oğlu Sallh1n o köyden olup ika.- ••••••••••••••••••••••••••••

icabında l[Ünde 3 kate 
alınabilir. 

•-• Dr. İhsan Sami 

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ· 
maca ve kızamık öksürükleri 

için pek tesirli ilaçtır. 
Herkes kullanabilir. 

metgahı meçhul bulunan kansı Şeri-
fe aleyhine açm13 olduğu boşanma 
davasının görülmekte olan muhake
mesi sonunda Şertrenln davacı ile ara
larında müşterek hayatın çekilmez 
bir hale gelmesini mucip olacak de:e
cede .şlddetll bir geçlıns1zlik baş gos-
terere k kabahatlı olan mumalleyha
nın kocasının evini terkedlp semti 
meçhule giderek ayn yaşadı~ ve k~n
dlslle }?lrlikte ya.,amağı çekilmez bir 
hale koyacak derecede haysiyetsiz blr 
hayat sürdüğü tebeyyün ettlilnden 
kanunu medeninin 131 - 134 - 135 -
150 _ 95 - 96 cı maddelerine tevfikan 
aralarındaki evlilik: rabıtasının kaldı-

Dr Horhorunı• ... rılarak boşanmalarına ve 3113 .. kuruş r • ~ masarifi muhakemenin de muddel-
Emlnönü Nimet Abla. gişesi aleyhaya aidiyetine temyizi kabil ol-

karşısındakl muayenehanesinde 1 mak üzere 21/6/940 tarihinde davacı-
hastalarını kabul eder. nın yüzüne karşı müddelaleyhanın gı 

İİİİI•• Telefon: 24131. yabında karar verilmiş olduğundan -------------- ı key!lyet tebliğ makamına kaim olmak 
ZAYİ - 19/31941 °tarlh!nde hü\i.yet. u.::::··z:.:.:.e;.;.r.::.e..;l;.:.;lü;;.;;n;;....;o;.;.h;...m;...u;...r;.... ______ _ 

va.rakamla beraber 1106 No. lı pasomu z,\ Yi - Fatih askerlik şubesinden 
kaybettim. Yenisini alacağımd:ın es- aldığım askerlik tez.keremi kaybettim. 
kisinin hükmü yoktur. Yenisini alacağımdan eskisinin hük-

Elektrlk idaresi Rölavaj servisinde mü yoktur. 
?\ecdet Topçu 1 329 tevellütlü Enver Yükselir 

Umumi Meclis A 

azasına 

Başvekalet Matbuat Umum 
Müdürlüğü şu şartlar dairesinde 
bir "Yürüyüş Marşı,, müsabakası 

açmıştır 
ı - Bu müsabakaya ~tlrak edecek bestekArlar Türlı:: olacaklardır .. 
2 - Marşların bestelenmslnde şartlar şunlardır: 
A - Marşlar küfte.siz olacakdır. 
B - Kiislk marş formuna, yanı, ikinci kısmı trio olmak üzere 1kl lcı· 

sımlık şekle uygun olacaktır. Entrodüksyon ve koda ihtiyaridir. 
Metronom 112 lll'ı 116 - dır. 
3 - Partisyon veya kondüktör piyano partt.sl ve bando lletlerlnln her 

birine mahsus partiler ma.vı veya siyah mürekkeple ve temiz yazıl~ ola
rak verilecektir. 

4 - Partisyonda başka. ma.rşlann çalınabUece~i bandonun tııetıer kad· 
rosu en az aşaindald cedvelde gösterilen sazlardan mürekkep olacaktır: 

Re bemol küçük fillüt, Do büyük fillüt, iki obova, 1 MI bemol klarnet, 
2 birinci Sl bemol klarnet, 2 ikinci Si bemol klarnet, 3 3 ün~ü 61 bemol 
klarnet, 2 Fagot, 2 Mi bemol trompet. 2 Si bemol kornet, 2 Buğl, 4 Korno, 
4 Trombon, 2 Si bemol Bariton, 2 MI ve Si bemol kontrabaz, 2 batarl. 
.cem'an 3411. 

5 - Marşlar tamamllc orijinal melodilerle yapılmış olacak ve her hangt 
bir marşın bu itibarla. ckısmen daht. benzeri olmayacaktır. Ancak muayyen 
b!.r melodi aynen alınmış olmamak şart.ile, yalnız üslup bakımındruı mllll 
na~melere uygunluk ve benzerllk bu kayıttan müstesnadır. 

G - Marşlar evvelce bestelenmiş, neşredllınlş ve işitilmiş olmayacaktır. 
7 - Müsabıklar 1s1nı ve adreslerini eserlerln!n üzerine sarih olarnk 

V ı • B I d" R • ı·"" • d yazmalıdırlar. Ancak, isteyenler isimlerini gizli tutabilirler. Bu takdirde, 
a 1 ve e e ıye eıs ıgın e~. =.. .. sarih adres yazılmak suretl!e müstear ısım veya rümüz kullanılıı.b\llrler. 

İstanbul Umumi Meclisi üçüncü intihap devresinin, ~çu_ncu yılı NL,an .8 _ Jürl, eserleri evveli\ partisyon veya plano, kondüktör, partisi Uze-
Jctımaının ilk 1n'ikadını 1/4/941 tar!~ine ratlayan salı g~nil ~aat 14 de rinde tetkik ne bir eleme yakpdıktan sonra, kalanlan bando lle dinleyerek 
akdedeceğlnden muhterem Azanın o gun muayyen saatte Umumı Meclis sa- ·orkestrıısyon bakımından da bir eleme daha yapacak; ve bu suretle en 
!onunun teşrifleri rica olunur. muvaffak olmuş marşları seçecektir. Bunlardan en eyl altı marşa 600 liralık 

RUZNAME: telif hakkı, behert lçln 100-er J!ra olarak seyyanen taksim edilecektir. 
ı - Kimsesiz çocukları kurtarma yurdu doktorunun vazltelerını gös- lh- Alt.mcıdan .ııonra muvarraltıyetu görülen mar§lann da neşir ve ta-

teren talimatnamenin tetkik ve tnsdlkt hakkında -t kl!t. mimi temin edilecektir. 
2 - Pansiyonlu ilk okullarda vlluyet hesabına okutulacak talebenin 10 _ Marşlar 15 Mayıs 1941 gününün akşamına kadar matbuat u:num 

sıııetl kabulü hakkındaki talimatnamenin tetkik ve to.sdlkine dair teklif. müdürlü~üne gönderilmı.., bulunacaktır. 0658 - 2275) 
3 - Zabıta! Belediye talimatnamesinin müzakeresi. (2292> 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (1660) Ura olan muhtelit eb"atta 1400 adet galvanize 
su kovası (7/4/1941) pazartesi günli saat ı 10,45) onu kırk beşte Hnydar
paşada Gar binası dahll!ndek! komisyon tnrafındnn açık eksiltme usullle 1 
sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (124) Ura (50> kuru§luk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettlğl vesa!kle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları Hizımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2227) 

İnhisarlar U. Miidürlüğünden: 

1 
1 - Mevcud şartname ve eb'ad llstesl mucibince ı509t M3 sandık.lık 

kereste pazarlığa konmuştur. . 
1 2 - Pazarlık 31/31941 p:ı.zartesı günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve 

l
mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eb'ad listesi ve şartname sözü geçen şubeden ve Ankara ba§ mü
dürlüğiinden parasız alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık Jç.l.zı tayln olun.sın gün ve saatte teklif c>decek-

komisyona müracaatları. <2133) 

1 

ıert fiyat ve mlkdar üzerinden % 7,5 güvenme paralar!le birlikte mezkur 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye 

Senelik 1400 kuruş 2700 kuruş ı 

6 Aylık 750 • 1450 11 
3 Avlık 400 • 800 • 
1 Aylık 150 11 • 

Posta lttlhar!ma dahtı olmıyan 1 
ecnebı memleketlt:r: Senel!ğt: 
3600 altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız: Başmuharrir: !OS6 
Yazı ı.ıert: 20765 - tcbre ıoaı 

Müdür: 2049'7 

Safer Z6 - Kasım 138 
s. tm. on. öa. tt1. Ak Yat. 
E. 9,49 11,30 5,54 9,23 12,00 1,32 
Va. 5,14 6,16 13,20 16,49 19,27 20,58 

İdarehan~: Babıftli elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

~'\\PARA_ ~ \ 

0

HAYA.T YARJŞININ 
DİREKSİYONU DUR ... 

~-------------·-···---- .... , . -
,, 

T. iŞ BANKASI 
Küçük taaarrul hesaplari 

1941 ikramiye planı 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İlcinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

POKER 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir 
• Traştan sonra cilde 

yanıklık vermez. 
Yüzü yumuıatır. 

Her yerde urarla Poker Trq 
bıçakl&l'Ull İsteyiniz. 

Zonguldak Belediyesinden 
1 - Bir ay müddetle kapalı zarf usullle eksiltmeye konulan umumt sı

nınağa muayyen olan zamanda tal!pll çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli d8.000• liradır. 
3 - Muvakkat teminatı cıl350• llradır. 
4 _ İhale 4 nisan cuma günil saat 16 da Belediye binasında daiml en· 

cümen tarafından yapılacaktır. 
5 - Şartname keşif ve projesini görmek isteyenlerin Belediye fen §U• 

besine müracaatları. (1826> --------------

İDARUİNİ-BİlUI .İS .. BAN~~!.!..~P"A 
iKRAMiVEL.l tiE~~B AÇAR 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 

Lokman Hekim Dantelsiz bir kuruşlukların yerine Dantelli bir kuruşluklar darp ve pl· 
1941 ikramiyeleri yrısaya kfifl miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 

(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili}re mütehassısı 
Divıımyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 31/Mart/941 tarlhlnden sonra tedavülden kaldırılması kararla.,tınlmıştır. 
3 .. 1000 .. = 3000.- .. Dantelsiz bir kuruşluklar 1 nisan 941 tarihinden ltlbaren artık tedavül 
2 ,. 750 .. = 1500.- ,. ııtn.tyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal san· 
4 .. 500 ., = 2000.- • dıklarlle cumhuriyet Merkez bankası şubelerince ve Cumhuriyet merkes 
8 ,. 250 ,. = 2000.- .. 1lnnkası şubesi bulun~ayan yerlerde Ziraat bankası şubelerince kabul edl-

35 ,. 100 ,. = 3500.- .. tebllecektır. 
80 .. 50 .. = «000.- " Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklar!le 

300 " ZO .. = 6000.- • Cümhurlyet merkez ve Ziraat bankalan şubelerine tebdil ettirmeleri llln 
\ Joıur:.ur. (9035 • 1U23) 


