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Yugoslavya' 
da hükum.et 

değişti 

Genç Kral iı 
başına geçti 

t Kabine istifa etti, yeni 
kabineyi teıkile general 
Duıan Simaviç memW". 

edildi 

T svetkoviç ve arkada§· 
larının tevkil edildikle
rinden, prens Paul'un 
nerede bulunduğunun 

belli olmadığından 
bahsediliyor 

YENi ÇIKTI 

o, 
Beyaz bir .kUt tu ••• 

Odıan Seyfl'nln nerı.. fllrleri 
her yerde arayıruzı Ff.at1 se kurut 

Sahibi: Necmedclln Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es _ Akşam matbaası 

lngiliz hava 
kuvveti -

Kanadada 20 bin 
tayyarenin mürettebati 

hazır 

Londra 27 (A.A.) - (B. 
B. C.) lnailiz tayyareci y~tir
me p)inı Almanyaya lwlı müt
hit bir ailih halini almqbr. Ka
nadada 83 noktada mektepler 
mevcuttur. Yalnız muallim ade
di 30 bindir. Önümüzdeki aylar 
zarfında Amerikanm teslim et
mesi beldenen 20 bin tayyarenin 
mlirettebılbm aaclec:e Kanada te
min ecleceld:ir. 

A vuatralya ve Yeni Zelanda 
da kendi biuelerine diiteni ya
pıyorlar. Bugün Avustralya ha
va kuvvetleri harbin batlanea
cmda oldaiundan 11 kere faz
ladır. Yeni Zelanda bava kuv• 
vetlerinde 23 bin gönüllü vardır. 

Cenubi Afrika hava kuvvet· 
leri Afrika harbinde büyük yar
dunda balunmuttur. Buraaı da 
Kanada R'ibİ kendi tayyarelerine 
pilot y~tirdikten batka Britan
ya ~in de tayyarec:i yetiftirmek
tedir. 

\... 

Yugo$1av 
halkına bir 

hitabe 
İngiliz Müstemlekat 

Nazirı «Henüz it İşten 
geçmemiştir» diyor 

Londra 27 (A.A.) - (BB.C.) Sırpça 
bilen İngllfz kabinesi azasından müs
temleklt nazın B. Amery dün gece 
k'adyoda Yugoslav halkına hitap et
mlştlr. Nazır dem~ kl: 

•Memleketlerlnizl kurtann.alc için 
vakit geçmemiştir. Hltler yeni 1mt1-
yazlar isteyecek, Yugoslavyanın hür
riyetine riayet etmiyecekttr. İngiltere 
ve mütteflklcrlnln zaferi muhakkak
tır. Teslim olarak tali blr ırk haline 
gelmeyiniz. Mihverle palet imzalanmış 
sa da henüz tasdik edllmcdlğinden iş 
işten geçmemiştir •• 

Bulgaristan memnun 

''J 'l ngı tere 
intikamcı bir 

sulh istemiyor,, 

Harbin bitmesi Ame
rikanın yardımının 

süratine bağlıdır 

Lord Halilax'ın 
gazetecilere mühim 

beyanatı 

Nevyork %7 (A.A.) - tngUb 
büyıik elçisi l.ora Hallfax raze
tttiler toplantısında yaptığı 'be
yanatta. deniz, kara ve hava 
kudretinin abluka ile birlikte in
giltereye zaferi temin edeceği hu· 
susuodaki kııti imanını bildirmiş 
ve demiştir ki: 

Harbin devamı Amerikan yar
dımının ıııür'atine tabidir. İngilte
re ieabedcrse 20 Sl'ne harp ede-

cektir. İngiliz milletinin Alman bom
bardımanlarına mukavemeti Al
man milletinin her an kudreti 
artan İngiliz bombardımanlarına 
mukavemetinden üstün olacaktır. 

l..ord Halifax harpten sonra 
dünyanın nasıl bir bal alacağına 
da temas ederek şöyle demi tir: 

l.ontlra 27 (A.A.) - Diln akŞa.Dl. bir
denbire susmuş olem Yugoslavya. rad
Yolan bu sabah erken mutad emJs
lYonlnnnı yapmamışlar, buna. mukabil 
saat ıo a doğru nşağıdakl emisyonu 
neşretmişlerdir: 

EvvclA bir askeri bando, «haydi za.
fer bayralkarı, uerb marşını ve bunu 
ınüteaklb Yugoslav mllll marşını çal
mıştır. Bunlar bittikten sonra spiker. 
f'.Şimdi kral Pierre'ln beyannamesini 
okuyorum.» diyerek aşağıdaki beyan
nameyi ihtizazlı, :fakat kuvvetli bir 
sesle okumuştur: 

Genç Kral İkinci Pi~rre ve prens Paul =============-========- lngilterenin 
tasavvur ettiği 

yenidünya 

Sofya 27 (A.AJ - Of! ajansı bildi
riyor: Yugoslavyanın üçlü pakta ııt.1-
hakı lle Bulgar rnnhflllerlnin içi ra
hatlamıştır. Balkanlarda sulhün artık 
müemmen olduğu kanaati vardtr. Bul
gar basını, Alınan - Yugoslav milza
kerelerinln daha ba.şlangıçlannda 
Belgrnd hüknmetlnln mihver slyaset.ı
ne iltihak edeceğini iddia eylemişti. 
Müzakerelerin müşkilliitını bazı endi
şelerle takib etmiş ve bundan kendl 
memleketleri tçln vahim ihtllf1Unr çık
masından korkmuşlardır. 

« İngiltere ve Amerika lıiribir
lerine ~yet jlkı olarak bağlı 

kalmalıdır. Diğer milletleri bir 
mıknatıs gibi demokrasiye doğru 
eekcr.eklerdir. Eğer Almanya da 
işbirliği yapmak isterse ingillere 
onu dışarıda bırakmıyacaktır. An 
cak Almanyanın dünya sulhünu 
bozamıyaC':ıtına emin olmak liı
:ıımdır ve bozması için de orta
da bir sebep olmamalıdır. İngilte
re intikamcı bir sulh istemiyor, 
fakat Almanyanın çıkardığı bu
günkü harbin ileride tekerrürüne 
mini olllcak tedbirleri almak 
emelfndedlr.-

«Vaziyetin arzettiği ka· 
i'anlık manzara karşisın· 
da babamdan mevrus 
olan memleketin idaresi
ni bugün elime almak 
rnecburiyetinde kaldım. 

Kabine istifa etmiştir. 
Yeni kabineyi teşkile ge· . . ,. 

'( neral Dutan Sımovıç ı 
t rnemur ettim. Bütün Yu

goslav vatanperverlerini 
taht etrafında toplanma· 
ğa davet ediyorum. Her· 
~esin sükun içinde itine 
devam etmesini isterim. :t 

Bu beyanname, ayni zamanda Belg
rad, Zagrcb, T.tıblana ve Üsküp radyo
lnrında okunmuştur. 

Eski kabine azası tevkif 
edildi 

ı.ondra 27 (A.A.l - Yugoslav rad
folanna naı.aran Svetkovlç kabinesi 
stlfa etmiştir. Kral yeni kabineyi teş

kile hava kuvvetleri umumt kumanda
nı genern1 Du.san Slmovlçl memur et
nılştır. Bir askerl kabine kuruldu~ 
~laşılmnkta ise de kimlerden te~k
:ul1 ett~ı bur.iin belli olacaktır. Svet

. 1°v ç ve nrkadaslannın tevkif edildiği 
~ vayetJerı vardır. Prens Pol'ün nere
de o!du~u belli de~lldlr, 
AJansın notu: Telgrafla teeyyüd 

~dinceye kadar bu haberleri ihtiyat 
, aydUc vertyoruz: 

.. ~Yugoslavya 
Üçlü paktın askeri hiç 
bir kaydından istisna 

edilmemi§ 

lngiliz 
donanması · 

Merkezi Akdenizde üç 
gün mühim hareketler

kle bulundu ve kafileleri 
himaye etti 

lakenderiye 26 ( A.A.) - A· 
miralbim tebliii: Akdenia filo
au, 21 marttan 24 ımrta kadar 
m•kesi Akdenizde hareketler
de bulunmut ve muhtelif kafile.. 
leri himaye etmittir. Bu ~t 
eanaamda bir diifman ketif tay· 

• d" ürüJ• " m:;. ve en u diiw yaresı ut .... 
bir tayyare de b~a uir~~.:' 
br. Dütmamn hİçbll' dems. uatü 
harp semisin• tesadüf edilme-

mittir. ki 
Cebelüttarıkta 

donanma 
El ire 26 (A.A.) - (O.F.l.) 

CH I .. 
Buraya gelen haber ere gore, 
Akdeniz lngiJiz Eilosunmı he

en hemen kıaım küllisi eenit 
;:'İr bafekete ittirılk etmek üze-

c bel••ttank'ı terke huırlan-re e u • • 
br Henüz tevsik edilemıyen 

M; .. ~ya A'öre İngiliz harp ge
milerinin Atlantiie açılacakları 
söylenmektedir. 

Milli Şef 
yeni İsveç elçisini 

kabul etti 
' -

Ankara 26 (A.A.) - Reiaicüm· 
hur ismet İnönü, bugün saat 1 6 da 

C kaya kö•klerinde, yeni lıveç el-
an ,. · " k b 1 t • 

çisi B. Einar Modıg hı a .u. e dmlf· 
Rern 27 (A.A.) - Bund gazetesi }erdir. Elçi, Reisicüm. u~a ıtima na-

Berıın muhabirinden şu telgrafı al- mesini takdim eylemışti~.. .. 
rnıştır: Yan resmi Alman mahfillerin- Kabul esn"'ında, Harıcıye Vekage beyan edlldi~lne göre Yugoslavya. Jeti· umumi katibi B. Numan Mene-

çlü J>aktın hiç bir askeri kaydından 
Sstlsna edilmemiştir. Yugoslavya. Ue mencioğlu da hazır bulunmuştur. . 
Pakta girmiş olan diğer devletler ara-
it11da hlç bir fark yoktur. Alman ve .. Ak_ k&. ~ I er S 
1 alyan hükumeti tarafından Yugos-
avyaya Verilen notaların asıl üçlµ ~--. ---=...;..__;, ______ _ 

Pa:t Ue bir aU\kası yoktur. Belediyenin hakki. 
go 1annedlldiğlne göre Almanya Yu-
Al 

5 avynnın Yardımını tstcmlyecektir 
ta~an:vanın istediği bilhassa. sırbls- .' Keresteciler ·- Eyüp hattında itli
nlha;e~lhver aleyhindeki tahrlka9 yen otobüslerde. yolc~ara bilet kes• 
!nlsinın verıımesı ve Yugoslav ekOll()o.- mek adeti hemen hemen kalkmlf· 
larına u~hvcr ekonomlsinln ihtiyaç- Otobüs hareket ettikten sonra biletçi 
uınısta m uruımnsıdır. Yakında bu yolculardan para1an topl~akla .ik
'Yug u]zakercler başlıyncaktır. tifa ediyor. Yolda ne bar beledıye 08 av §ehirlerinde 

memuru, ne bir kontrol! 
Belgraıı ~iirnayişle .. r ' Otobüslere verdiğimiz bilet para· 

Yanın ınuht 1~A A.l - ))un Yugoslav- sının bir kuruşu belediyeye aiddir. 
Çetine Sara e f şehlr~rlndı>, bllhassa Fakat bilet kesilmediğinden beledi· 
litlkası'nı p/t'Bosnnda hükumetin po- yenin hakkı da otobüsçülerin cebine 
Yişler Yapıl 0 esto !Rakamında nüma-
ti tenk'1 ~ıştır. Mabaletet hükume- gidiyor. 
DU§tır. Polis n b"'Yarınam"lcr dağıt- Bu hatta kontrolü fazlalattırmak 

Dıüdahaıe etmemlftlr. lizundar. 

Yunan 
hududundaki 

Yugoslavynnın mihvere iltihakı, 

h l k Bulgarlstanın sahne olaca~ yenı blr azrr l Lord Halifax söylediği şark cephesının kuruıması tehııkeıe-
b. uk b . h . rlnl bertaraf etmiştir. İtalyan _ Yu
ır nut ta unu ıza ettı nan ihtll~fı mevzl'leşmiştır soryada. 

Almanlar ilk defa dağlık Almanyanın bu 1htılfıfı pek. yakınd~ 
... azı.de L_-__: ~~ &.-.-.:s-:1....!! 6 • tasfi.ieye tevessül edeceJl azuıoıun-
_. · aar cuunyayı UUlırUftftU Tacıa- maktadır. 

..... 
W avell orda•und 
bir ki•minin emre cim e 
bulunduğa bildiriliyor 

nın tekerrüründen koru
mak için her ıeyi • 

yapacağız• 

Nevyork 26 (A.A.) - fngiltere. 
Londra 26 CA.A.) - Yarbay Lowe, nin Vaıington büyük elçisi Lo•d 

Da1ly Mall pzeteslnde ne§l'ettlğt blr Halifax cPilgrimn ler cemiyetinin 
makalede diyor kl: dün a)qamki ziyafetinde irad ettiği 

General Wavell ordusunun büyük blr bir nutukta lngilterenin harp ve sulh 
kısmı. lüzumu halinde Şarkt Akdeniz 1 · · · h · · 

mı k ti rlnd ... 11 1 k üz re gaye ennı ıza etm11tır. me e e e e .. u anı ma e l .1 . · ... · · 
emre Amade bulunmaktadır.Filhakika ngı terenın tuavvur ettiğı yenı 
İtalyan Afrika imparatorluğuna tas- dünyanın tarifini yapan Lord Hali
flye edllınlf nazarile bakılablleceRln- fax ezcümle ıunlan ıöylemiıtir: 
den, general Wavell dlledilU ta.k.dlr~ Herkesin yardımı ile kurulacak 
ihtiyatlarını başka yerde kullanabijir;. olan bu dünyada büyük veya lcüçü< 
So~ gelen haberlerden anla.şıldJlı: her milletin yeri olacaktır. Taahhü.:

na gore Almanlar Btruma vadlsln1ren erine sadak.at gösteren ve kendi 
ve Rupel geç!Uerlnden Ypna A •• • 

Derlemek üzere tertibat almı urdunda ıahsı hurrıyete yer veren 
Bu mıntakada Almanlar llk de ayni zamanda sulh ve refahı H· 

rak dajtlık blr memlekette ~ i~ ·hir surette arzu eden her dev-
mecburlyetlnde kalacaklardır,. et~ elele yürümeğe hazırız. Biz:ıtı 
nik'e vannak için yapılacak her ayemiz umumi refahın haklı bir 
ketin lstlnad edeceği tabiye, şlm şekilde taksim edilmesidir. 
kadar kullandıklan tablyeye uymıya- H"tl · • · 1 ,_ ·b 1 

Suriyede 
Yeni nümayİf)er ve 
çarpıtmalar oldu 

Lonclra 2'1 (A.A.) - (B.B.C.) Vlcby'
ye gelen haberlere göre tek:mll Suriye 
ve Lilbnanda nfunaylfler yap~. 
Beyrut, Şam, Humu.s ve Halepte nft
mayifçller POlLs ve askerlerle Ç&tplf
ml§lardır. Beş k1tl ölmilftllr. 

Habesistanda· 
Habeı vatanperverleri 
Aımara • Gondar yolunu 

kestiler 

Libyada vaziyet 
İngilizler, Ageila köyü

nün tahliyesine 
ehemmiyet vermiyorlar 

Londra 27 (A.A.) - Londranın a. 
kert mahfillerinde, Libyadald İngUm 
kuvvetlerinin en 1lert tara.kolu o1aa 
Agella köyünün dilpnan tarafındaa 
lfgal~e pelc az ehemmlyet verilmek
tedir. Agellayı ufak blr devriye kola 
tutuyordu. Bu devriye kolu dllJIIıanm 
o kadar mühim olınıyan kuvvetled 
oraaını işgal etmeden çeklllp git.mı,. 
tlr. 
Agellanın •Alınan Afrika teşekkfilllt 

ta.rafından 1.şgal edlldiği yolundaki Al .. ' 
man iddiası hakkında §U cihet tasrUI 
ediliyor ki: Londraya gelen haberler.' 
göre bu Alman m üfreR.11 pek az mUc~ 
tarda zırhlı ara.balan Uıtlva eden kü•" 
çilk blr llert müfrezeden ibarettir. caktır. ı enn yem nızamını as a -.a u 

Y "il t" • • etmiyeceğiz. İngiliz milletinin ve Hartum 27 (AA.) - «Dally Teleg-
unan mı e ının azmi onunla beraber mücadele edenlerin raphı muhabirine göre. Habeş vatan

Londra 26 (A;A.) - Atlnada intişar başlıca hedefi, beeşriyetin hürriy~ti perverleri Asmara ile Gondar 8.l'aslnda Arnavutlukta 
eden Joumal d Athenes, Elen milleti- davası uğrunda ya I b h • _ hayatı ehemmiyeti haiz bir 10ıu ke .. 
nln azmini ifade eden beyanat neş- .. . P~ an u aya. mlşlerdir. Bu mıntakalal'da. bulunan 
retmiştir. Bu beyanatta denlllyor kl: memat mucadelesıru kazanmakhr. İtalyan kuvvetlerinin 1a.şesl mezktır 
•Ne olup ne blteceR'lnl bllmlyoruz, :fa- <Denmı sahife 4, sütun 5 te) yoldan yapılmakta idi. 

Dün bütün cephede 
aükUn hüküm sürdü 

kat ne olursa olsun, ne yapacağımızı 11111111H1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
biliyoruz. 45 milyonluk bir memleke- Atina 2'1 (A.A.) - (BB.C.) Amavuı:. 

lukta. hemen bfitiin cephe boyunca 
sükün hüküm sürmtlftilr. As mllctar
da topçu ve devriye haretAtı olınut
tur. 

tin ordusuna karşı koyduk. İcab eder
se 85 veya 130 mllyona da karşı koya
cağız. Bu hususta kıymetli miltteflk
lerlmiz İngllizled.en yardım göerece
ğlz. Bugün düşmanlanmızm safla
rında harbeden ve fakat dbamızın, 
insanların şimdiye kadar uğurlannda. 
dövüşmüş olduklnn dbaların en doğ
rusu olduğunu bilen klınseler de ihti
mal mAnen blztm tarafımızda ola
caklardır.. · 

Yurdda 
konferanslar 
Ankara 26 (A.A.) - Aldı~ımız tel

graflar, dün de Kilis, Konya, Hendek, 
Kırşehir, Mardin ve Sıvasta mebuslar 
ve Partiye mensup hatipler tarafın
dan be~elmllel vaziyet ve Türldyenln 
durumu etrafında konferanslar veril- • 
diğlnl blldirmektedir. 

Bu arada Sıv:ı.sta verdiği konferan
sında Ağrı mebusu Süreyya Örgeev
ren, harp tehlikesinin emniyet saha
mıza girerek, hudutlanmıza kadar 
geldiğin! ve Balkanlara. inen bu lstlll 
seli karşısında millete düşen vazifeleri 
izah ederek Türk ordusunun vatan 
müdafaası kudreti ve hilldimetınln 
Türkün hürriyet ve ısttklf\linln müda
faası için hususi blr dikkat ve itina 
ııe aldığı tedbirleri anlatmış ve bu hi
tabe halkın içten tezahüratlle ka.rfı- 1 
laDJWIWI. 

- Sınırlar neden kırmızıdır baba? •• 
.:- JCammııı. ;JzUdtjl !çinJ .. 

ı Dün İtalyan tayyareleri PreveRJI 
bombardıman etmJflerdlr. B~ kadın 
ölmüştür. Bir mlktar hasar vardır. 
Yunan1Btanm cenuhugartitslnde bl2 
Jcöye birkaç ~a atılmıştır. Ne ba
sar, ne zayiat vardır. :Ege denizindi 
bir adanın sa.hlllndetı sandallara bom 
batar atılmıştır. Hasar yoktur. 

Yunan tebliği 
Atlna 27 (A.A.) - (BB.C.) Dün p.. 

ce neşredilen Yunan tebllt\dir: Hatif 
~ topçu faallyetı ve mevzll piyade çar

pışmalan olmuştur 

Times'in bir makalesi 
Londra 26 (A.A.) - Timee di

yor ki: cAlmanlar Yugoslavyaya 
tazyik. etmekle ilci gaye takip edi
yorlar. Yugoslavyanın pakta iltib .. 
kını bahane ittihaz ederek YUDan• 
lılara ve Türklere karşı propaganda 
ve korkutma siyaseti takip etmek, 
bundan sonra Yunan hududuna ka
dar Alman kıtalarını nakletmek jçia 
hastane trenler!ndeıı istifade eyi .. 
mek. 

Svetkoviç eğer Yugoslavyanm 
akıbetinin Romanya ve Bulgariata
nm akıbetlerinden farklı o)acağmİ 
düıünüyona pek eafdil bir adam· 

1 dır. S.rp milletinin büyülı: bir lu
~ .....,e 4 .a._ ı .. 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Rr.rlfo 26 ( A.A.) - Alman orduJan 

başkumandanlığının tebliği: 

Almanya ile 
Amerika ara
sında bir hadise 

Hava kuvvetleri, 25 martta, İngiliz 
.sahilleri açıklarında, ceman 20 bin to
nilato hacminde düşman ticaret ge
misi tahrip etmiş veya hasara uğrat
mıştır. Clacton on Sea'nın şarkınd~ 
bombalarla tam isabet kaydedilen iki 

Kanadadan kaçan esir 
iki Alman subayı Kana- ~~ . 

daya teslim edilmiş ·. ". 

bin tonUii.toluk bir ticaret gemisi ve Berfin 26 (AA) - Yarı resmi 
Brlst-01 kanalı methalinde üç bin toni- bir membadan bildiriliyor: Bit müd
ıatoluk diğer blr ticaret gemisi batını- det evvel bir A merikan jstihbarat 
mıştır. Great. - Yarmo1;1th açıklarında ajansı tarafından haber verilen bir 
sekiz bin tonılatoluk bır gemide yan- A . . • . . k .. 

j, 

Arnavutlukta 
ltalyan 

hücumları 
Bütün hücumlar püskür
tüldükten batka mevzile

rinden de atıldılar 

gın çıkarılmıştır. Newquay'ın şimalin- hkad11ısey1ı )~~kile ta;:sıf ehtm
1 

e ~çbı~ 
de dört bin tonilatoluk bir vapura al- u anı aca.. en mıaama a 1 ta ır Almanlann Tuna üzerinde vapurlarJa Jnırduklan köprü 
( aktan hücum edilmiştir. Bu vapur «civanmertlik hassasından mahru- ==============ı:ıı:=====================-== 

Atina 26 (A.A.) - Buın iıezıt
reti ıözcüsünün bildirdiğine göte, 
İtalyanlar, Arnavutluk cephesinde 
merlı:ez b ölgesinde Yunan hatlarını 
lunnak için muvaffakiyetaizlikle ne
ticelenen y eni tqebbüaler yapmııtır. 
İtalyanlar, geçen taarruzlan esnasıı· 
da kaybettikleri mühim mevzileri yana yatmış ve durmuştur. Nihayet miyet> dir . 

Feı·oe adaları cenubunda üç bin toni- Ber lin ıiyui mahfillerinin bildir
Jatoluk bir ~cnret vapunına isabet diğine göre Kanadada bir üsera 
keydcdllmlştır. ' kampından kaçmağa muvaffak olan 

Cenubi İngilterede, bir bombardı- iki Alman deniz subayı A merikan 
man tayyaresi, bir endüstri şeri.nde topraklarına geçmiıler ve Amen"ka
gaz fabrikalarına büyük muvaffakı- War tarafından Kanadadaki kampa 
yetle hücum etmiştir. iade edilrni§lCTdir. Düne kadar ha-

Cenubu şa.rki sallleri üzerinde vu- disenin bu ıekilde cereyan etmiş ol
tua gelen hava muharebelerinde! muına ihtimal verilmezken alınan 
düşman, bir Spitfire avcı tayyaresı h b I · h'"d. • t 'd ttı·v · 
~ betm" tf son a er erın a ıseyı eyı e gı 
&ay ış r. ·· l '- d " B 1 haf soy enme&.te ır. u suret e mu a-
Şlmal denizinde, bir karakol gemi- za altında bulunduruldukları üsera 

al . kendisine hücuma teşebbüs eden k d k y d 
bı 1 t lnl d .. - :;...+- ampın aaı açmaga ve onmuı 

r torpl ayyares uşurm-.ur. b 1 S · La h · · u unan aınt • urent ne rını geç-
Gece, düşman ne Almanya üze~ne, meğe ve Amerikan topraklanna 

ne de işgal altındaki mıntakalar uze- girmeğe muvaffak olan ilci Alman 
r:lne akın yapmıştır. ıubayı Amerikan makamlan tara-

İt l f b[•x. • fından tevkif edilmİ4lerdir. a yan e 15 l Berlin siyasi mahfillerinde işaret 
Jtoma 26 (A.A..) _ İtalyan ordulan edildiğine göre Amerikan gümrük 

umumi karargahının 292 numaralı muhafaza memurları Alman subay
tebliği: Yunan cephesinde bataryala- !arını kendilerini takip eden ' Kana
nn normal faaliyeti görülmüştür. İtal- da gümrük muhafaza memurlarına 
yan hava cüzütamlan, müteaddid de- teslim etmelcten bidayette imtina 
falar pev~ıı neh:inın sağ sahilinde etmişlerse de nereden verildiği an-
hava uslerınl ve duşınanın antrepo ve . . . .. 
kamplarını bombardıman etmişlerdir. laşılanuyan esrarengız hır emır uze-

. rioe bu iki Alman subayı Kanada 
Şimali ~!rl~ada Italyan ~e .~ma~ makamlarına teslim cdilmi§lerdir. 

tayyarelerı, duşmanın motorlu nakil B dak. k .. l h 
t ft'ft b 1 duklan yerleri ura ı anaate gore mese e u-

vası OUdnnın u un k 1c· 1 k . d hlAk•d· 
bombardıman etmişler ve mitralyöz u ı o ma tan zıya e a a ı ır. 
ateşine tutmuşlardır. 24/ 25 mart ge- Amerika tarafından da imza edil
cesi düşman, Trablusgarp üzerine bir miş olan La Haye mukavelesi mu
hava akını yapmıştır. Avcı tayyarele- cibince iki subayın, kaçmağa muvaf
ri?:iz bir kere daha_ c;:rı~d adasında fak olaaı harp esiri addedilmeleri ve 
knın Irok~ion ~ava ussunu bombar~- serbes bırakılmaları foap etmekte-
man etmışlerdır. Yerde bulunan bır c1· A . hfll d"" 1 a· 
dü~rnan tayyarnslnde yangın çıkarıl- ır: ~nı ma 1 er, .uş.?1an . ng ız-
mıştır. Düşman tayyareleri, Egedeki lenn b1le bu kadar çırkm hır ?are
b:ı.zı üslerJm!ze hücum ederek bir kaç kette bulunmıyacakları kanaatinde
ki~inin yaralanmasına sebebiyet ver- dir1er. 
mişlerd lr. Almanyanın hadiseyi diplomatik 
Şarki Afrlkada Keren muharebesi yollardan P.rotesto edip etmiyeceği 

şiddetle devam etmektedir. Her iki hakkında ~imdilik bir şey söylenme-
tarafın zayiatı büyüktür. • , mektedir. 

Galla Sidama mıntakasında düşma
nın Dabus gecldinl zorlamak lçin yap
mış olduğu teşebbüs bir kere daha 
ııüskürtülmüştür. Keren hava üssün
de vukua gelen muharebelerde avcı 
tayyarelerimiz, Hurrlcane tlpinde bir 
düşman tayyaresi dii.şürm~lerdir. Ha
va filolarımız diişmanın hava üslerin
den birini bombardıman etmiş ve yer -
de bulunan bir çok tayyarelere isba
betler olmuştur. 

----~~--~~---

lzlanda 
Alman deniz hareka ti 

mıntakasi oldu 

Berlin 26 CA.A.) - Resmen bildiril
diğine göre, Almanya, İzlandayı deniz 
harekatı mıntakasına. ithal etmiştir. 

Ticaret 
anlaşmaları 

Macarlarla müzakereye 
Ankarada devam 

edilecek 

T H k Sov' vet geri almak için Aoı ırmaiının ıimaur - J linde. pazartesi sabahı iki hücuma 

deklarasyonu 
Amerika ve İngiltere 
bunu memnuniyetle 

karııladı 

tqebbü. etmiflerdir. ltalyanlaı, bü
yük kuvvetler kullanarak, karanlıkta 
Yunan hatlarına yaklqmai a muvli
fak olmuılar, fakat Yunan aüngü~~ri 
ve bombalan ile temasa girince Eeri 
hçmatlardır. İtalyanlar kaçarken. 
birçok ölü ve yaralı ve mühim mik
tarda da malzeme terketmiflerdi'. 
Öğleden sonra da topçu hazırhğuı· 
dan aonra, Aoa ırmağının cenup 

Ankara 26 (Telefonla) - Peşteye . V-.~gt~n 26 (A.~.) 7: Ame· mıntakaamdaki mevzilere ıiddetli 
ticaret müzakerelerine giden hey~- nka Bırleşik devletlerı Harıcıye Na- bir hücum yapmıılardır. fakat hu 
mizln avdet ettijt1 malOmdur. Bu mu- zır m uavini B Sumner Wı;llea, dün h ". d • - ıc· · ü) - y 
zakerelere Ankarada. devam etmek . · . ' ucum a gen pu. urt muı ve u-
üzere blr Macar heyeti bugünlerde gazetecıler !oplantııında, !urk - nanhlar, mukabil hir hücumla dü,-
şehrimlze gelecektir. , Sovyet d eklarasyonu hakkında aıa- manı bidayette elinde tuttuğu mev-
Dlğer taraftan İsviçre ile aramızda, ğıdaki beyanatta hulunmuıtur : zilerden de atıruthr. İtalyanlara çok 

pek yakında t!caret milzakerelerlne ~merika Birleşi~ ~~.vl~tl~ri .hük~- b üyük zayiat verdirilmiıtir. Muhare-
başlanacaktır. meti, Sovyetler Bırlıgı gıbı bır bu- be meydanında birçok l talyan ölii-

Ankaraya evvelce gelmiş olan Ja- yük devletin, kom~u bir memleketin sü bırakılmıthr. Yunanhlar, ildsi 
pon ticaret heyet! ile yapılan müzake- hücuma maruz kalması takdirinde subay olmak üzere elli de esir al-
reler henüz neticelenmemiştir. Mu- · k · d b. b. fl k 
rahhaslar memleketlerinden talimat vazıyeti ta vıye e en ır ıtara 1 mıştır. - ---- -----
beklemektedirler. idame etmek niyetini yeniden teyid 

eylediğini görmekle derin bir mem· Yunan milli 
bayramı 

•• 
Orli idare 

Kanunun bazi maddeleri 
değiştirilecek 

Ankara 26 (Telefon) - Örfi idare ka
nununun bazı maddelerinin detlştl
rilmesi uygun görülmüştür. Bu mak
ııadla hazırlanan kamın layihası son 
şeklini alarak Büyük Millet Meclisine 
verilmlştır. Layiha, Mllli Müdafaa, 
Dahiliye ve Adliye encümenlerin de 
görüşüJdükten sonra ruznameye alı
nacaktır. 

Memur ayhklan 
2888 numaralı kanunun 

iki maddesine birer 
fıkra eklenecek 

Jl...nkara 26 (Telefon) - Devlet me
muru aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanuna ek 2888 sayılı kanuntm 
3 üncü maddesine bir fıkra llave eden 

nuniyet duymaktadır. 
Londra 26 (A.A.) - Türk hüküme

tile Rus hiiki'ımeti arasında beyanat
lar teatisi Londrada memnuniyetle 
karşılanmıştır. SalA.hlyettar mahafil, 
iki memleket arasındaki münasebat
ta vukua gelen salahın bu mıntakada 
istikrar husulüne yardım edece~l mü
taH\asında bulunmaktadırlar. Bun
dan başka Türk - Rus münasebatının 
salfıhı ile İngiliz - Türk ittifakı ara
sında tel1!1 gayri kabil hiçbir nokta 
bulunmadı~ı beyan edilmektedir. 

Dıs ticaretin~iz , 
Geçen seneye nazaran 

lehimize olarak iki ayda 
8 milyon lira fark var 

Atinadaki merasim, ve 
Atina gazetelerinin 

neşriyatı 

Atina 26 (AA) - İstiklal bay
ramı bütün Yunanistanda ayni ıevk 
ile ayn i ruhi h aletle teait edilmiıtir. 
Bütün gazeteler Churchill'in, lsmet 
İnönü'nün mesajlarını, Doktor Say• 
damın, mareşal Çakmağın, Saraçoğ
lunun, sükuta mahkiim edilmiş olan 
ve fakat muzaffer yaşayan F ıaınsız 
milleti namına de Gau!le tarafından 
gönderilmiş olan telegarafı, Lord 
Bayron'un ve Codrigton'un ahfadı 
tarafından gönderilmiş olan teleg-

,\nkara 26 (A.A.) - 1941 yılının ilk rafları ilh ... neşretmekte ve minınet· 
iki ayına ait dış ticaretimize dair ve- darane mütalaalar ııerdeylemekte· 
rilen resmi rakamlara nazaran dirler. 
13,937.915 lirası Jkincikanun ayına 25 mart bayramı Arnavudluğun 
ait olma~ üzere iklnclkAnun ve şubat ""k k dağlarından ve Makedonya 
ayları içındekl ihrncntımızın değeri ?'u se . "d 

Yunan tebliği 
Atina 26 (A.A.) -- Yunan ordu

ları Başkumandanlığı tarafından 25 
mart akşamı neşredilen 1 5 O numa
ralı resmi tebliğ: Cephenin muhte
lif noktalarında topçu düellosu ve 
mahdud keşif kolu faaliyeti olmuş
tlır. 

layiha ile Memurin kanununun 4 ün
Sovyet - Alman ahali cü maddesine bir tıı•ra ekllyen layiha 

.. b d I . Meclise gelmiş ve muhtelif encümen-

31.349,808 liradır. Btı iki aylık devre ıle Tr~~~ hududl~rında'.': Girı e 
içindeki ithalatımız ise 4,515,088 llrası kadar butun Elenlerın (Hur yaşa
ikincikanun ayına alt olarak 11 mll- mak yahud ölmek) suretindeki ye· 
yon 788,792 1lradır. . minlerinin taninendaz olmasma vesi-

1940 yılının bu ilk !ki ayı devresinde le teşkil etmiştir . 

Atina 26 {A.A.) - Atina umu
mi emniyet 11ezareti tarafından 25 
mart akşamı oqredilen remıi tebliğ: 
Düşman tayyareleri Mora yarımada
aının garbinde hrhk mıntakayı 
bombardıman etmiftir. Nüfusca za
yfat ve hasar yoktur. 

Prens Paul'a 
telgraf 

Yüzlerce köy lialki 
teessürlerini izhar 

ediyorlar 

mu a e esı 1 !ere havale olunmuştur. 
Moskova 26 (A.A.)- O.F.İ.: 1941 kfı.-

nunusanisinde akdedilen Sovyet - Al
man anlaşması hükümlerine tevfikan, 
Alman ve Sovyet ahali mübadelesi 
dün sona ermJ~tir. Sovyetler Birliğine 
gelenlerin miktarı 21,345 kişidir. Bun
lardan 9,248 1 Rustur. 11,995 i de Sov
yet tabiiyetine giren Memeı ve Suval
kl mıntakasındakl Lltuanyalılardır. 
İki memleket arasındaki hududu 

tayin eden anlaşma mucibince, Sov
yetler BirHğtne intlkal eden mıntaka
Jar ahalisinden 67,805 kişi Almanya
ya geçmiştir. 

Mübadele işlerile meşgul olan Sov
yet ve Alman komisyonlarının mem
leketlerine döndükleri b!ldirllmekte
dlr. 

Meclisin dünkü içtimai 
Ankara 26 (AA.) - Büyük Mil

let Meclisi bugün Refet Canıtezi'11 
başkanlığında toplanmış ve celsenin 
açılmasını müteakip tapulama ka
nununun geri verilmesi hakkındaki 
Başvekalet tezkereıi okunarak ruz. 
namede bulunan diğer rnaddelerin 

Kiralar 
Maliye Vekaleti, alaka-ı 
darlara süratli hareket 

edilmesini bildirdi 

Ankara 26 (Telefonla) - Koordi
nasyon heyetinin ev kiralan hakkın
daki bir karan ne, arada noterlikçe 
musaddak bir mukavele bulunmadığı 
veya tadilat yapılmadığı takdirde, ki
raların ne suretle takdir edlleceği tes
bit olunmuştu. Bu karardaki hüküm
ler, kira takdir muamelesinin uzama
sını intaç edecek ahvaUn önüne ge
çilmek maksadile konulmuştur ve 
münhasıran bu hallere aittir. 

Belcrad 26,(A.A. ) - ·(Reuter): müzakeresine geçilmiştir. 

ise ihracatımızın değeri 22,238,519 li- ----- ----
ra, ithaHl.tımız da 10.544,248 lira idi. 

Buna nazaran 1940 yılının ikinci
~ - şubat ~yları içindeki dış ti
caretimizin lehimize kaydetmiş oldu
ğu 11,694,271 liraya mukabil 1941 ·yı
Iııqp ayni devresinde gene lehJmize 
kaydedilen miktar 19,641,016 liradır. 

Hataydan bir yıl içinde 
yapılan ihracat 

Antakya 26 (A.A.) - Geçen bir yıl
da Hataydan yabancı memleketlere 
899.706 lira kıymetinde 6,675,557 kilo 
muhtelif maddelerle 9,295 baş hayvan 
ihraç olunmuştur. . 

Gene geçen bir yılda Iskeuderun li
manına 42 Türk ve 42 yabancı vapur 
gelerek 29,684,000 kilo mal ihraç eyle
mişlerdir. 

-------------~-

Tahvil ihracı 
Maliye Vekaletine 
azami bir yıl için 
mezuniyet veriliyor 

Vaşington 

transatlantiği 
Vapur kıtaat nakliya· 
tında kullamlacak 

Vqingtou 26 (AA.) - Harbi
ye Nezaretinin bir tebliğine göre 24 
bin tonilatoluk Vaşington transat
lantiğine deniz makamları tarafın
dan vaz'ıyed edilmiştir. Derhal hiz
mete girecek olan Vaşington bun
dan böyle kıtaat nakliyatında kul
lanılacaktır. 

Garbi Hindistanda kısa bir seya
hatten sonra sah günü Nevyorka 
dönen vapurun cuma gÜnÜ birçok 
yolcuyu hamilen Kalifomiyaya ha
reketi mukarrerdir. Vaşington vapu
ru, geçen kanunusanide Palmbra
ch' ın garbinde karaya oturan ve ha
len Brooklyn havuzuna çekilen 
Manhattan•ın eşidir. • 

Ankara 26 (Telefonla)- Yüzde beş . 
faizli hazine tahvillerinin ihracına ait Yunanistan müdafaa için 
kanun lft.yiha.sı Büyük Millet Meclisi- h b d d k 
ne ve,rllmiştu-. Bu I!ylha ile Maliye ar e evam e ece 

A l·i ile VELi 

Mesleğini iyi aeçemiyen 
bedbaht bir vatandaş 

Ali - Gazeteler ıöy)e bir 
zabıta vakası yaz1yor; okudun 
mu, bilmem: Bir bekçi, kendine 
emanet edilen ~asayı soymuş. 
(Bekçiliğe ehil olmadığı anlaşı
lıyor). Akabindt; ele de geç
mif. ( D emek usta hırsız da de
ğilmiş). Vakanın şöyle bir ga
rabeti var: Hırsız bekçi, soy
gunculuktan sonra, sözd e taar
ruza uğradığını isbat için kendi 
kendini öyle maharetle bağla
mış ki, ~eriki cürnı ü olmadığını 
göstermek üzere, bu hünerim 
zabıta huzurunda. tekrarlamak 
mecburiyetinde kalmış. 

Veli - İnsanın şöyle diyeceği 
geliyor: cA adam, m ademki 
hokkabazhğa iıtidadın varmış, 
ne derneğe körletirsin ~ . .. Çala
cağın parayı bu suretle alnının 
terile hak ederdin I> Mesleğini 
seçenlıyen ne insanlar var . .. 

Aliveli 

Acı bir 
yıldönümü 

Dün Edirnede hazin bir 
ihtifal yapıldı 

Edirne 26 (.Akşam) - Edlrnenin 
Balkan harbinde sukutu tarihi olan 
26 mart günü münasebetile bu sene de 
Halkevlnde blr ihtifal yapılmıştır. İh
tifalde binlerce Edirneli hazır bulun
muş, heyecanlı nutuklar söylenerek 
Balkan harbinde şehid olanların ruh
larına. ithaf edilmek üzere mevlüt 
okunmuştur. 

Alman devlet 
merkezi 

r ayyare taarruzlari 
artarsa Viyanaya 
nakledilecekmiş 

Nevyork 26 CA,A..) - Zürih'ten 
New - York Post gazetesine gönderi
len bir telgrafta, Hitlerln Berlfn şeh~ 
rinin İngiliz tayyareleri tarafından 
yapılan bombardımaniarının şiddet
lenmesi takdirinde Vlyanayı hükumet 
merkezi ittihaz etmesi mümkün oldu
ğu bildirilmektedir. Bu telgra!nnme
de Yahudilerin ve Çeklerin Viyana
dan kütle halinde çıka.nlnıalarının 
payıtahtın Viynaya naklinin bir mu
kaddimesi olduğu llave edilmektedir. 
Zannolunduğuna göre, İngiliz tayyn
relerinin Berlini şiddetle bombardı
man etmeğe muvaffak olmaları ha· 
llnde nakil keyfiyeti muhalckaktır. 

Bir Alman vapuru 
batırıldı 

Londra 26 (A.A.> - Hava. Nezareti· 
nln tebliği: • 

Pazartesi günü öğleden sonra 
bombardıman tayyarelerlmlz Hollan
da sahili açıklarında düşman gemile· 
r1ne taarruz ederek blr vapuru batır· 
nuşlardır. Tayyarelerimizden biri ka· 
yıptır. 

-------~-------

Eski Roman
ya krC!h 

Madam Lupesco He 
birlikte Şilide oturacak 

Sant:iago de Chili 26 (AA.) -
Hük.Uınet eski Romanya kralı Karol 
ile madaıu Lııpesco' nun Şildie ya~a
malanna müsaade etmiştir. 

Santiago 26 (AA.) - Şili hüku· 
meti, sabık Romanya kralı Karol"le 
madam Lupesko"nun Şilide ikame 
tine müsaade etmiştir. Sabık kralı
mabeyncilerinden general Urdari
anu ile B. Jeam Pangala ve 4 hiz
metçi k endilerine refakat edecektir. 

:N'e demeli? 
BeJ.,ad civarında Belipotok köyü Zi:raat bankasının göndereceği 
mA: tarafından prens Paule gönde-- hazine paralanndan posta Ücreti alı
riJen telgraf üçlü pakta iltihak edil- nıp alınmıyacağına dair bütçe encü
ln:İ~ olmasına kar~ı Yugoslav mille- meninin mazbatası tasvip edilmiş ve 
tinin hissettiği duygunun güzel bir umumi hıfzıssıhha kanununun 181 

Maliye Vekaleti, hususi idarece ve 
varidat dairelerince yapılacak tedklk
lerin en kısa zamanda ve tercihan ic
rasım, tadilat evrakının tadilat ko
misyonlarına süratıe tevdiini, komis
yonlarca da süratle hareket olunarak 
muayyen bir müddet içinde bir karara 
bağlanması ve bu kararlar üzerine ya
pılacak itirazların da çabuk tedk.ik 
olunmasını alakadarlara. bildirmiştir. 
Bu arada gecikmeye meydan vermi
yecek tedbirlerin alınması da tebliğ 
ec!!Im~tir. 

Memurlar talebe 
olamıyacaklar 

Vekaletinden a.zami bir yıl vadeli tah- Atina 26 (AA.} - Matbuat Tan gazetesinde Takvimci es-
viller ihracına mezuniyet verllmekte Nezareti namına beyanatta bulun- ki yangınlardan bahsederken nümunesiğir. inci maddesi metninde tashih yapıl-

Telgrafm metni şudur: maaına ait kanun da ikinci müzake-
Mazimizin ve tarihimizin kor..ın- resi yapılarak kabul olunmuştur. 

ması hususunda son ümidimiz oia- Büyük Millet Meclisi gelecek top· 

ve tedavülde bulunacak bonoların mağa memur olan zat, Yugoslavya· 
Azaml haddf tayin olunmaktadır. Ka- nın üçlü pakta iltihakı hakkında "IO· farisi muallimi Feyzi efendinin 
nun IAyihası İk:tJsa.d, Mallye ve Bütçe 1 b' 1 1 k d . bir beytini zikrediyor. Fakat 
encümenlerinde göriişüldlikten sonra. r~ 81! ır sua e cevap 0 ara emış- bunda bir vezinsizlik kulağa 

rak telakki ettiği~iz size, bugünün lantısını cuma gÜnÜ yapacaktır. 
eski muharip ve askerleri olan biz
ler, Belipotok köyünün ihtiyarlar!, 
kadınlarımız ve çocuklarımız, ebedi 
düşmanımız olan Almanlarla bir an
laşmaya iltihak edilmek suretile ı~ 
kelenmektcn bizi muhafaza etmeniz 
için yalvarırız. 

Ankara 26 (Telefon)- Memurların 
tahsil müesseselerinde talebe olaını
yacaklanna dair hazırlanan kanım Hi
yihası MecHse verilmi.ştlr. 

Muğla!~=~=amiş Yugoslav Nazırlari 
Mntta 2a CA..A.> - Vilayetimizde bu Belgrada döndüler 

yıl mahsulünden henüz satılmamış Belgrad 26 (A.A.) - D. N. B.: Ba.ş-
bln kilo tütün vardır. Bunlann hepsi vekil B. Svetkovic; ve Hariciye Nazın 
de Mu~IadadU'. Yeni sene tütünleri- B. CJncar Matkovlç, bu sabah Belgra
nin ihzarına hararetle devam ediliyor. da dönmüşleı:ı ve :istasyonda bütün 
Havaların milsalt gitmeslnden fidan- hfildlınet lizası ve ilçUi pak.ta dahil 
Jar çok güzel ve her türlü hastalıktan devleüerln diploma.tik miimes.sllleri 

Umumi heyete sevkolunacaktır. tir ki: . . • y 
1 

•
1
, çarpmaktadır: 

Yunan mılletinın ugos av mı 1e· ., 

Devlet', pansiyonlu mek· 
tepler 'd.e 1500 talebe 

okutacak 

tinin dürüstlüğüne itimadı vardır ve Dediler yandı bu şeb medrese! 
Yugoslav milletinin Yunanistaınm Sultani 
arkadan hançerlenmesine hiçbir za- Olamaz bence dedim bu Kazanın 

1mkRni 
man müsaade etmiyeceğini kuvvetle 
zannetmektedir. dememeli; 

Ankara. 26 (Telefonla.) - Yeni ı ' ı · · 
ders yılı içinde ticret ve masrafia.rı Sözcü şun an i il ve etmıştir =. Bu Kazanın olamaz bence dedim 
devletçe verilmek üzere pansiyonlu H~r . ne .. olursa olsun, .": unanıııtan imkl'tn i 

Prens Paule sair köylerden de 
bı.ma benzer yüzlerce telgraf göude
rilmiştir. 

' 
salimdir. tarafından karlılanm~latdır. 

mekteplerde leyll olarak okuttuıııla- kendim mudafaa etmek ıçın ·har bet- , demeli! 
ca.1c talebe a:a.yı.sı 1500 olatal; ıesblt mek hakkıinda kati kararını vemı:,-ı J 
edllm.l§ttr. tir. ~----------



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Son konak yandı 
-·-

Geçen aece. Taksimde, Anadolu 
kıyılarma nazır odamın penceresin
den pınl pınl bir yangın aeyrettim. 
Rüzaar uğulduyordu: 

«- Vah vah... Kimbilir neresi• 
dir? ... Çoluk çocuk ıeril sefil sokak 
ortalarında kaldılar ••• • diye basma 
kalıp söylenir dunırken, bir hissi 
kab)elvukua yakalanmQçasma, yü
reğiınde gittikc:e büyüyen bir üzün· 
tü kabarıyordu. 

Ateşi Kızıltoprak, Kalamıt taraf. 
larında tahmin ediyordmn. 

Ertesi giin gazetelerde Sirendim: 
Erenköyünde Zihni paşa köşkü yaııı
llllf. 

Kendi aile ocağım kül olmuş gibi 
üzüldüm. 

Burası, bütün bir Osmanlı salta· 
natmdan aon bakiye bir konakh: 
24 mart gecesi o da tarihe karışb.. 
Artık emsali yoktur. Bir daha da 
gelmiyecektir. 

Erenköyünde konak olmaz. ora· 
dakilere kö,k derler. BiJiyormn. 

Onun gibi, hatta daha büyük, da· 
ba feddadi binalar vardır. Onu da 
biliyorum. 

Fakat Zihni paşa köfkü harici 
manzarası değil, dahili hayatı nok
tasından konaktı. Aile erkim Üç 
dört kişi. Maiyet ise otuz kırk kiti ••• 
Beyaz bq örtülü yet.m4lik ve alil 
a.zadhlar... Gözlerini::ı akı mavileı
rniş ve ıin icabı ufala ufala çocuk-
1,..llllf zenci bacı kalfalar... Sütne
lerin torunları... Eski dadılardan bi
rinin kocası kaçm14 ve Üç çocuğile 
birlikte sıiınmQ hemşiresi, ilh .•• 

Bunlar, hep o eski ailenin damı 
altında yqayıp duruyordu. A,çıba· 
•mın dıf mutfaktan cDeıtur! Des· 
tur!» diye yolladığı tabla tabla ye
meklerle kann1arını doyuruyorlardı. 
Hamdü sena ederlerdi. 

Pek çok kimıe: 
- Niçin?... • diye fqacak. • Bu 

kadar insanı beslemei{e ne mecbu
riyetleri vardı?... Mademki ailenin 
hal ve vakti yerindeymif, modern 
bir aparhman tutup ohırıalardı ••• 

Fakat bir ayağı çukurda emek· 
tarlan ;okaklara dökememek insa
niyeti ve ananeden kopamamak mu• 
hafazakarlığı, Zihni pafa ailesini 
koskoca kümeslerle, ahırlarla çevrili 
bir bahçenin ortasındaki hayatından 
ayıramıyordu. 

Köşkün bahçesinden içeri girince, 
kendimi en azı bir çeyrek asır geri· 
de sanırdım. Eski devir konaklan· 
nın havasını benim ıribi iyi bilenler 
de buraya ıı:eldikleri vakit, kendile
rini canlı bir tarih içinde, bir İçtima
iyat müzesinde sayarlardı. 

Mükrim dost, nazik ev sahipleri
nin ikramİarile ve eski usul ü~ere 
terbiye tezahürleri gösteren maıye
tin hizmetlerile ağırlanırdık. 

Dahası da var. 
Bundan bir buçuk sene kadar ev· 

vel Vatan bafmul.arriri Ahmed E
min Yalman'la hayli müşkül bir va· 
ziyette kalmıştık: Amerikalı muhar
rirler ve fotof!rafçılnr «Türkler na· 
sı) ya$ıyorlnr ?» mevzuu etraf'!'d!' 
tedkikatta bult.-nmak üzere şehrunı· 
ze geldikleri zaman (devamlı ka
ı-ileriın bunu hatırlarlar) ne yapa
cağımızı bilememiştik; «bir hususi· 
Yeti vardır!» diye, neresini göste~e
ceğiınizi şaşınnışhk. Üç bet aile 
ikametgahı arasında Zihni Pllfa 
köşküne de, ricamı:ı: üzerine, davet 
olunan ve qsiz bir maddi ve mane
vi misafirperverlik gören ecnebiler, 
Çeşidi tüke!lmİş konak hayatının son 
nümuncsini Atlantik ötesi mecmua· 
larındnn birinde fotoğraflarla, yazı· 
larla tesbit edebilecekleri için me
sut olmuşlardı. 

Simdi biz bu yuvanın ve ihtiva 
ettiği maddi ve manevi hatıraların 
küllerini rüzgara savurmuf olmakla 
bedbahtız ••• 

1(.1(.1(. 

Yazı yuarken bir lastik karyola· 
nın altına düşmiif. Çakmak çakıp 
,bulmak istemişler. Çar,afan bir ke
narı tutuşmuş. Söndürdük ıanmJt• 
lar. Biraz sonra somyadan duman 
çıkınca kaldınp diklemesine · koy-
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latanbulda daha bir liaç 
gün tedkiklerde 

bulunacak 

Şehrimizde bulWlan MünakaUit V&
klll B. Cevdet Kerim İncedayı tedklk
lerlne devam ediyor. Vekil, dün öğle
den sonra Denlzyollnnnda ve mütea
kiben Limanlar umum müdürlüğünde 
meşgul olmuştur. Vek.ll bir Ud gün da.
ha kalarak şehrimizdeki tedklkler!-De 
devam edecektir. B. Cevdet Kerim ~
cedayı, bir muharrlrlmlze şunları SOY
leml§tlr: 

- Bugiln Den!zyoll:ı.nnda ve Liman
da. meşgul olmaktayım. Dentzyolların
da gemi süvarllcrlnl toplıyarnk blr 
hasbıhal yaptım. Toplantıda, vapur
lann mesası. 1htlyaçlan. süvo.rllerln 
çalış.malan etrafında konuştuk. 

Denlzyollan tcşkllatı ve faallyetl et
rafında da tedklkler yaptım. Tcdkik
lerime bır iki gün daha devam edece
ğim.» 

Sayfiye kiralan 
Bir sene evvelki kontra

tın aranması tavsiye 
ediliyor 

Sayfiye mevsimi yakla~mıştır. Bir
çok kimseler şimdiden sayfiye yerleri
ne gitmekte, ev, yalı ve saire kirala
maktadır. 

Belediyeye yapılan bir şlkfıyette, ev 
kiralarının geçen seneye nlsbetle da
ha pahnlı olduğu iddia edilmiştir. Be· 
Iediye reisli~inden kaza kaymakamla
rına gönderilen tezkerede, kaymakam
ların kira işlerile bizzat meşgul olma
ları, kira evlerini birer birer dolaşa
rak kontrat yoklamalan yapmaları, 
kira bedelini arttıranlara raslandığı 
takdlrde, bu gibi ev sahiplerine lazım 
gelen kanuni muamelenin ırasında. te
reddüt gösterl!memesi blldirllmlştlr. 
Kiracılardan, klralıya.caklan evler

den bir sene evvelki kontrntıan ls'".e
melerı, arada flat farkı görürlerse en 
yakın polis merkezine maHimat ver
meleri istenmektedir. 

Ayakkabı fiatleri üze
rindeki tedkikler 

Fint mürnkabc bürosunun aynkknbı 
kflatlerl üzerindeki tcdklklerl devam 
ediyor. Deri ithalClt.çılanndan, lt.hnl 
ettikleri derllerln kaça malolduğu, de
ri cinsleri, l>urnda yapılan masrafın 
miktarı istenmiştir. Bu malümat, 
ayakkabı flatlerlnln tesbitlnde işe ya
rayacaktır. 

Bir ihtikar evrakı 
mahkemeye veriliyor 

Dün 1.abıta tarafından Adllyey~ ye
ni bir lhtlkfır vakası tevdi edilmiştir. 
H klannda taklbatn geçllenler bir ba
b: He of:ludur. Bunlar, önce fnlzcillk 
!şile meşgul oldukları halde, harp çı
kınca on iki bin llralık manifatura eş
yası toplamışlar ve bunu depo ederek 
fahiş flaUe elden çıkarmağa knlkış-
mışlardır. h 

Müddeiumumilik bugun, haklann-
da.kl tahkikat evrakını mahkemeye 
verecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muşlar. Odayı duman bastığın~an 
pencereleri ve kapılan fora... Gıren 
hava, alevi canlandırmQ. Alev 
perdelerde... Gazete tomarlan tu
tuşuyor .•. Kızıl diller saçaklan yala· 
mağa başlıyor •.• 

Ve ertesi sabah, o hatıralar kay
- bir harabe haline geliyor .•• 

nagı lf.:f.:f. 

İtte, ~on konak böylece yandı. 
Ben evvelce de çok ~~~· arq

tırmıftım: Zihni paşa k?tku, o Atan 
hayatın sürüldüğü son ikametgahtı. 
Eti arbk kalmamlfbr. . . . 

O -azarımda canlı 1ribıydı; ev, u b • 
insan gibiydi: bir dost kay etm1tçe-

sine yanıyonan. (Va - Nii) 

H •• • et apartımanı velki bir cazete elime geçti. Hit urrıy ~~~odilinl~~man,bbuu~d~ecke~~adıb~ır. 
Belediye iıtimlik ederek ... a~ 

c 7 Gün> mecmuası sahibi SedaCI ıud olacaklardır. 
Simavi sanatkardır ve güzel sanat- Üçüncü perde de eşyalar toplan
ların birkaç koluna heveslidir; bu mıııtır. Aparbmana göç ediliyor. 
hevesle karikatür yapmıştır, roman Firuz çıkagelir. Tam bir züppedir. 
yazmıııtır, hatınmda kaldığına göre Elinde bir demet çiçek ve l...eylaya 
Galatasaray sultanisinde iken fran- bir niııan hediyesi vudır. Pa§Bnın 
sızca şiirler de karalamşıtır, ressam· apartıman sahibi olduğunu haber 
lığı da vardır, musikiye yabancı de· alıp ge1miştir. İnme neticesi huy de
ğildir. Gene bu hevesle bir de ti· ğiştiren ve karısı kadar kötü yü· 
yatro denemesi yapmış. cHürriyet rekli olan paşa. {Pa~ın o derece 
Apartımanı> amatör bir kalem tec· ahlakaızlaşmasını inmeden başka 
rübcsi ve profesyonel bir mecmua- bir şeye hamledemeyiz) . Firuzu gÖ· 
cının halk ruhiyatını kavramış oldu- rünce Kamranı vekilhar,lığa düşür
ğunu isbat eden popüler bir sahne mekten çekinmez. Kan koca gene 
eseridir. Leylayı Firuza vereceklerdir. Bu 

cHürriyet Apartımanı> nın tem- sırada Takaimde bir yangın olur. 
sili bir cyanlış> ile bir cdoğru> yu Paşa aparbmanı kara taassup yü
da meydana çıkardı. İstanbul Şehir zünden sigorta da ettirmepıiştir. 
tiyatrosuna bir edebi heyet yapmJ\k Bunu duyan Firuz, çiçeğini ve hedi· 
yanlıştır. Çünkü sahneye konacka 1 ycsini alıp kaçar. {Alkışlar). 
eserleri intihap etmekle mükellef Dördüncü perdede Kamraıhın ça
bir heyet olsaydı cHürriyet Apnrtı- lışma odasındayız. Yanında Leyla 
maau> nı reddederdi. Bu cyanlış> vardır. İki genç apartımanın yanmış 
olurdu: cHürriyet Aparhmanı> se- olmasına rağmen mesuddurlar. 
yirciler tar11fındnn beğenildi. Muh· Mülksüz ve parasız kalan paşa ile 
..,in Ertuğrul der ki: c:Bir eserin karısı ,gene Kamrana bel bağlamış· 
sahneye konmadan evvel tutup tut- !ardır, kızlarını gene ona venni~ 
mıyacağını kestirmek imkansızdır.> !erdir. Paşa gelir ve Kamrandan 
Bu cdoğru>. Misali de işte cHürri- af talep eder; ona karşı çok nankör 
yet Apartımanı>. davrandıklarını itiraf eder ve: cŞöy-

Geçen sene Sedad Simavi bana le karşımda yanyana durunuz, biri
eserini okuduğu zaman beğenme· birinize ne kadar yakışıyorsunuz!> 
dim değil, beğendim, fakat sahneye der ve ağlar. Bunun üzerine Kam
konup konmamasında mütereddid- ran da bir kabahati olduğunu &Öy· 
dim. Arkadaşıma: cBu eser kon· ler. Paşa buna İnanmaz. Onun gibi 
mazi> dedim. Sedad gülümsedi ve: yüksek ruhlu bir gencin kabahati 
cTutarl> dedi. Benim gibi rejisö· olabilir mi} Kamranın kabahati, pa
riin de tereddüdünü gören Sedad şanın istGmemesine rağmen aparh
ona da ayni iddiayı serdetti. Esasen mana on iki bin liraya sigorta et
o, eserini okurken her perdenin miştir. Paşa sigorta kağıdını inmeli 
sonunu: cAlkışlarl> deyip kesiyor· dile alır, buruşturarak ayağa kal· 
du. Son perde bittiği zamaın da: kar, bastonunu havada sallıyarak 
cŞiddetli alkışlar!> dedi. İtiraf edi- Kamranı ahlaksızlıkla itham eder. 
yorum, ben inanmadım. Sedadın O dolambaçlı yollardan giderek 
hakkı varmış. Buna rağmen eser Leylayı elinden alm:ık istemiştir. 
ilk gece kadar alkışlanacak, tuta- Artık onun bu çalı altında yeri yok
cak mıdır} Ben bunda hala müte- tur. Defeolup gitmelidir. Kamraın 
reddidim... İlk gece seyirciler ara· ağlayarak hazırlanır, tam çıkacağı 
sında müellifin çok ahbabı, dostu, sırada Leyla çarşaflanmış odaya gi-
tanıdığt vardı. rer. Kamran sorar: cNereye'h 

••• Leyla cevap verir: cSenin gittiğin 

Birinci perdede karşımıza iki 
vodvil kahramanı çıkıyor: Y averanı 
hazreti şehriyariden - türkçesi pa· 
diııahın yaverlerinden - Arif paşa 
ile .karısı İffet hanım. Bu perde 
vodvilimtrak bir tem,il ile bize :is
tibdad devrinin gülünç idaresind~n 
bir iki tablo çiziyor ve bu arada pa
şanın büyüttüğü, okuttuğu, hukuk
tan ıehadetnamesini o gün almış 
bir evladlığı olduğunu anlıyoruz. 
Kamran paşanın kızı Leyla ile be
raber büyümüştür ve ona aşıktır. 
Fakat iffet hanım bu izdivaca şid
detle muhaliftir; Kiı.mranın bir sı· 
ğıntıdan başka bir şey olmadığını 
söyler. PaJ<ı daha insaflıdır, bu ka
dE9 ~eri gitmez, fakat karısının tel· 
kt.,ine kapılıp Kumranı evden 
defetmek üzere çağırtır. Kızları 
yeğeni, Viyana sefareti kutip· 
!erinden Firuz ile nişanlıdır. Kızları
nı o pa~azadeye vereceklerdir. 
Kamran gelir. pa,aya hürriyetin ilan 
edildiğini söyler. Paııaya inme iner. 
(Alkışlar). 

yerel> Çıkarlar. Perde kapanır. 
(Şiddetli alkışlar). 

••• 
Münevvere hitap etmiyen bu ço

cukça mevzuun tahlile değer hiç 
bir noktası yoktur. Ancak cHürrİ• 
yet Apartımanı> m telif olduğu için 
hürmetle selilmlamağı bir borç te
lakki ederim. Rize çayı, Ereğli çi
leği hakkında aleyhde tenkid ne 
kadar haksız olursa, telif tiyatro 
eserlerini de. kimsenin göz yaşına 
bakmayarak hırpalnmak, o kadar 
insafsızlık olur. Nerede kaldı ki, bir 
tnşla birkaç kuş vurmak ıstıyen 
Sedad Simavi, istibdad devirlerinin 
scyyiatını belirtmeğe muvaffak ola
madığı. Bu eserde, karaktersiz bir 
tip yaratmağa ve sigortanın lüzu
munu meydana çıkarmağa muvaf
fak olmuştur. Hem .Sedadı, hem de 
başta 1 Galib Arcan olmak üzere 
c:Hürriyet Apartımanı> nın bütün 
mümessillerini tebrik ederim: inme 
sahnesinde yilksek saınatkar sıfatını 
gösteren Galib, son perdenin şid
detle alkışlanmasında da en kuv· 
vetli amil oldu. 

Selami izzet Sedeı 

ikinci perdede paşa inmelidir. 
iffet hanım kıyafeti ile kendi halin· 
de bir hanır.n hanımcık olmuştur. 
Vodvilimtrak temsil verine komed· 
ya kaim olmuştur. Hiirriyetin ilanı * Ellerinde deri, kalay, manifatura 

bulunduranlar, mallannın mlktannt 
ile nesi var nesi yok her şeyini birer beyanname ne Flat murakabe 
kaybeden paşa Kamranın sayesinde komisyonuna blldlrmeğe mecbur tu
barmacak bir çatı bulmu~tur. tulınuştu. Beyanname müddeti bltln
Kamranı baş tacı etmişlerdir. Bu ce kontrollara geçildiği sıradn birçok 
yükesk ruhlu genç, kızları için bir yerde gizli kalay, deri ve manifatura 
devlet kuşudur. Esaııen Leylii ile eşyasına raslanmıştır. 
Kamran da biribirlerine söz ver- Deri, kalay ve manifatura sakhyan
mişlerdir. Sevişiyorlar ve evlenecek- ların elln mevcud oldu!1-u anlaşıldı
ler. Kamraın, paşanın yirmi &ene· ğından, bu hususta yeni b!r karar 
d b • tt w f k t f k . alınmasına zaruret hası olmuştur. Fi-

en e~~ .~nu ugu u a e e ~ayrı at müraka.be komisyonunun bugünkü 
menkulunu satıp savmış Taksımde 1 toplantısında bu mesele konuşulacak 
bir apartıman almıştır. cHürriyet gizli mallann tamamen meydana çı~ 
Apartımanıt na yerleşecekler, me- karılması için tedbir alınacaktır. 

Bay Amca.ya göre ••• 

müzeler idaresine :;:n:;t!,~ ne kadar değişt.iğine bay· 

bırakacak ltte 00 iki sene evvelki gatezeden 
alınmış bir hırsızlık haberi· 

«Dün gece saat on iki raddelcrİJı. 
Kanhcadnkl Köprülü Amca Hüseyln d.e Beyoğlunda AynaLç-m-...ıe Ya· 

paşa vereseslne nlt yalının tnmlrl et- d -y .:u 
rafında ortaya bazı fıldrler atılmıştır. ııu namın a bir adamın lahb la· 

Belediye reisliği yalının tamir edl- sarrufunda bulunan haneye yan 
llp edllemlyece~e dlllr Fen işleri ~ıvarlanndan birini delmek ' sure
müdurlüğünün mütalaasını sormuş- t~e duhul. eden sarikler birçok qya 
tur. Fen heyeti mimarlarının yaptık- sırkatJe fırar eylemişlerdir. Zabıta 
lan tedklklere göre, tamir edilmek sarikler hakkında tahkiknta mül.>a· 
üzere yalı sökülürse, binanın çökmesi feret etmiştir.» 
tehlikesi mevcuttur, Viran yalı tama- Bunu okuduğum zam ilk 
men yıkılmalı, relövesı alınarak blna- teciliğe bqlad•;;.. an h K&.z

1
e

nın yerinde yenl.sl yapılmalıdır. ....m ~amanı alır a-
Müzeler ldnresl mlmnrlan ise başka d!"'. O zaman . !>0lıs mü~ürlüiüne 

noktnı naznr ileri sürmektedir. Yalı gıder, 24 saat ıçmde fehırde olup 
yıkümamnlı, eski şekli muhafaza eaıı- biten bll'Sızlık, yangın, cinayet gibi 
mek suretlle itlnah bir şekilde tamir vakaların raporlarmu kopye eder
edilmelidir. diın. Lakin bunları yazarken kendi 
Blnanın tamlrl yüzünden ortaya çı- aklımca bulduğum bir oüslübu aliye» 

kan lhtlli\fın halll lçln ~eledlye, ya- uydururdum. Meseli polis r • 
Jının tstlmlfık edilerek Muzeler idare- d b. b • d"-· aporu~ 
sine tcrkedllmestpe karar vermiştir. ~? ır eve ırsız R": ıgı. Y_az~.ı değil 
Yallı Müzeler idaresinin eline geçtik- mı··· Ben «ev» kchmesuu dunyada 
ren sonrn ıtızım gelen şekilde ta.mir kullarunazdım. «Hanen derdinı. 
edilecektir. Eğer böyle yapamazsam benim mll· 

Bir kadın h1rsız 
Bir çok hırsızlıklar 

yapan Adviye isminde 
bir kadın yakalandı 

Emniyet müdürlüğü lklncl şubesi, 
şehrin muhtelit yerlerinde gece ve 
gündüz hırsızlıklar yapan bir kadını 
yakalamağa muvaffak olmuştur 

Adviye ismindeki bu kadın, Hasköy, 
Hnlıcıoğlu Sütlüce, Beşiktaş, Kızıltop. 
rnk ta.nıfiannda yaptığı hırsızlıklar
da yükte hafif, bahada ajpr mücevhe
rat ve emsali ~ylerl çalmış. son defa 
da Ercnköyde bir köşkten eşya çala
rak kaçmıştır. Polls tnhklkat ve ta.
klbatın Advlyenln lzlnl bulmuş, yaka
lamıştır. Şimdi, Adviye hnkkındakl 
tahkikat derlnleştlrllmektedlr. 

O sküdarda yoldan geçen 
biri tramvay altında 

harrirliğİm nereden belli olacakta? .• 
Sonra hırsa kelimesi de bir tuhaf 
gelirdi. Onun yerine asarilrn ! .. \'e 
İşte bu suretle daiına csarikler hıt· 
nelere duhul ede:-lerdi» ••• 

A çocuk doğrudan doğruy:J: 
«Hırsızlar eve ginn~» diye yaz. 
san a!.. Hayu'! •• Sanki böyle yu.a
cak olursam bana yazı itleri mü
dürü: 

- Böyle çocuk dili üe yazı yuı· 
lır mı? Al bunu üslübu ali ile yeni
den tahrir eyle! .. diye müsvedde;t:ri 
önüme atacak gibi gelirdi. 

Bu yüzden ne garip kelimeler 
kullanırdım. cSariklerin haneye du
hulü» gibi yangın raporlannı d& 
ayni üsluba çevirirdim. Bu suret!e 
dalına «filanca numarah haneden 
harik zuhur etmiştir.» şeklinde ya
zardım. 

O zamanlar gazete!erde pek çok 
geçen garip tabirlerden bugün hi; 
biri kalmadı. 

Neı·cde «ramak kalml§tır» tabi· 
ri? Hani berveçhiat;? Nerede Ah-

kalarak öldü med namı diğer Mahmud? • Hıuıi 
DUn Üsküdarda feci blr kaıa olmuş- derdest edilmistir? Nerede atide-

tur: İcadiyc mahallesinde Paçacı Rnif ki beyanat? Hani amedeni laklak 
soka~da oturan Serkls isminde birl,, serlevhası? 
Fıstıkn~acı caddesinde yolun bir ta- Bir zamanlar bize sanki bun•:m 
rafından dll;cr tarafına geçerken Ncr- kullanmazsdı: yazı yazılnuu gibi gc
ses isminde bir vatmnn ustnsımn idn- r d. 
resinde bulunan tecrubc arabam, Ser- ır 1

• • • 

klse çarpmış ve bir müddet sfiriikllye- Halbukı buna mukabıl çocukk'!n 
rek ezmiştir bazan tek başıma Kadıköyüne s:iıt:-

Nerses, az sonra arabayı tevkife ğiın zaman «Gidit s:el~» biletl~r
nıuvarrak olmuş, yarnlı Serkls, polis nin altlanndab:i cAvdet • aziınct» 
tarafından Nümune hasta.nesin.~ nak- keliıneleri beni ne kadar şat.artırdı. 
!olunmuşsa cln az sonra olmfiştur.. Ce- H · · d tf ? H · • • • ? 
seu morga kaldırılmış, Nerses, Uskü- angısı ~v e . ır • an2'1Sı azıme • 
dar Adliyesine verilerek tevki! olun- Bunu tayın edınceye kadnr akla k:ı-
muştur. rayı seçcrdiın. Çok defa da avdet-

·- - te azimet, nz.İınettc avdet bileı;oi 
Belediye teftişleri verdiğim olt.ardu. 
hakkında bir rapor Bunları diişilnerek garip kclirnı--

ler kullanmamıığıı bnkacıık vc•d<!t 
Belediye müfettişleri Belediye hu- «üslubu &li» diye nelere kalkmıu;-

dutıarı içinde on !ki Belediye dairesi dık. ı Iikmet Feridun Es 
dahilinde beş aydanbert yaptıkları 
taft~lerden elde edilen ntlceyl Bele- •••••••••• ............................ . 
diye reisliğine bildirmişlerdir. Beş ay 
içindeki kontrollar sırasında 13485 ce
zn zaptı tutulmuştur. Bu miktann 
4561 ı Bcyoğlunn, 1729 u Fatihe, 106 sı 
Bnkırköye, 733 ü Beşlktaşa, 185 l Ada
lara, 185 ı Eyübe, 582 si Kadıkoyiıne, 
678 ı :Osküdara, 196 sı Sanyere, 4017 s1 
Emlnönüne, 513 ü Beykoza altt\r. 

Istntistlkten anlnşıldığınn göre en 
zlyade ceza zaptı kesilen, Beyoğlu, 
Eminönü, Beşiktaş ve Üsküdnr knza
larıdır. Bundan sonra yn,pılacak ter
Uşlerde bu knzalarn daha. tazın ehem
miyet verilecek, kontrollar sıklaştm
lacaktır. 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

Pasif korunma ve paraşütçülere 
knrşı mücadele tecrı.ibelerine pazar 
gi.ınü tisküdarda devam edilecektir. 
Bugün Vilayette Vali muavlnlerlndcn 
B. Ahmed Kınığın riyaseti nltındn 
toplanacak knymakamlar, tecrübenin 
programını hazırlıyacaktır. 

Polonyaya evvelce 
satılan tütünlerin bedeli 

Polonyaya evv<'lce satılıp da alına
mıyan tütün p&ralnnnın bir kısmı 
Merkez bankası tarafından tediye 
edilmişti. M::ıl sattıklnnna dair elle
rinde resmi blr veslkn bulunduramı
yan tüccarlara nlacnklan verilmemiş
tir. Bu tüccnrlnr. Merkez bankasına 
mur:ıcnnt etmiş, alacnklarını istemiş
lerdi. Müracaatın resmi bir mahiyet 
nl:ıbllmesl için Ticaret odası t:ırnfın
dnn tedklkat ynpılmnsı lazım gelml!k
tedlr. Tüccnrlnr arasından seçilen bir 
heyet, Oda ile temastadır. 

Mncarlstana tütün satan tüccarlar 
alncaklanndan üçte birini tahsil et
mişlerdi. Mutebakl alacağın tahsiline 
çalışılıyor. 
Fransız rejisi rıo.tıerde yüzde otus 

tenzilat yaparak tliccann tütün pa
rasını tediyeye karar verm~I. Fron
sadan nlncağl olan tficcarlnr hüküme. 
te müracaat ctml.ş, tnhsllAt için tavas.-. 
sut edilmesin! istemiştir. 

• 

k -:- Dünya gazeteleri mühim bir ı ... cBugün 
eşıften bahsediyorlar bay Amca... sındaaı .•• 

için uranium 
olur mu?> diyeceksm amma olmuş lan ustunde denemeler yapan bır maga muvaffak olmuşl... sırrı ke~fedildi desenci ..• 

bomba· ı c ... Uçan ~aleler~en mühim keşif 1 ..... ~~un zamandır kadın çora~-ı ·:· Hiç kaçmıyan İpek çorap yap-ı B. A. _ Nihayet aile saadetinin 

i§te... fen adamı ... 



·Lupe Velez yeniden 
filim çeviriyor 

Stüdyolarda herkese eliman 
dedirten Meksikalı artistin hayatı 

Huilivuttan. gelen haberlere 
göre Meksikalı artist Lupe Vela 
yeniden filim çevirmeğe başla.
mı.şlır. Lupe, Hollivutun en hır
çın, en }'aramaz kadırudır. stfüi
)'Olarda çalışanlara., hatta. birçok "· 
artisticre senelerce elAman de
ru rt.mişti. Meşhur yüzme şampi
yonu ve Tarzan rolleri kahrama-e'ı'-"''*~"'··,.!7> 
nı Johny Weismuller ile evlen
dikt.en sonra filiın çevirmekten 
vazgeçmiş ve bir kenara çekilmiş
ti. Fakat bir müddet evvel Johny
drn aynldığından tekrar eski 
mesleğine avdet etmi§tir. 

Lupe., Meksikalıdır. Çok asabi 
ve kavgacı bir kadındır. 'Fa.kat 
son derece zekidir ve kendisine 
mahsus bir tipi vardır. Seksapeli 
pek :fazladır. Bunun için daima 
iş bulmaktadır. Lupe, hayatım .şu 
suretle anlatmıştır: 

i-- 1910 sene.si temmuzunda 
Meksika.da San Luis Potosi ~eh
rinde doğdum. Babam Meksika 
crdusunda miralay, annem ope
Tarla muganniye idi. Artistlik he- ... 
vc.c;i bana kısmen annemden, kıs
men babamdan gel.mi§tir. Babam 
asker olmakla beraber fevkal.B.de 
dansederdi. Onun kadar iyi dan
scdcne pek nadir tesadüf ettim. 
.Bana dans hevesini babam verdi 
Ben de iyi dansetme.sini öğren-~ 

dini 
Artist olmağı, bilhassa. filim 

çevirmeğ1 akl1mdan geçirmiyor- . 
dum. Bir akşam bir hayır cemi- ~- O sırada çevirmeğe bazı.r- tA prensler Yardı.,, 

Lupe Vele-.c 

yeti menfaatine yapılan bir top- landığ'l Gaucho filmi için bana Lupe Ve1ez miikemmet taklit· 
ıantıda dansettim. Seyirciler ara- bir rol teklif etti. Bu başlan- çidir. Artistlerden lıeps1n1n taJC. 
sında. babaımn dostu o1an bir gıç benim için çok hayırlı ol- lid!nl yap Hırçmlqmadığı 
Amerikalı vardı. Dansımı görün- du, Meksikalı rollerde Adeta. .fhti- ar. •· 
ce Hollivuta gidip fılim çevirmek- sas kazandım, blrlblrl arkası sıra ~~çok ne;elldir . .En 90k se."· 

llğirni tavsiye ettL Bu t.avsiye birÇ()k !ilimler çevirdim. Sonra diğ:i şey elmastır. Eline geçen pa.
bende büyük blr heve.s uyandır- başka roller de verilmeğe başladı. ra lle daima elmas satın ahr. 
dı; kalktım, Hollivuta gittim. İlk Bazı !ilimlerde şarkı da söyle-- ============= 
ramanlar çok müşküla.t çektim. dim. Volga kayıkçıları filmfnde Tepebap dram lasmı 
Çok genç olduğumdan bahisle birkaç defa şarkı söyledim. Bu fl- gece saat 20.30 da 
bana iş vermediler. Ben de bir lim benim için unutulmaz h!tı- Hüriyet Apartumun 
müzikholde dan.setmeğe başla- radır. Çünkü figüranların çoğu Yuan: Sedad Sima...i 
dım. eski Rus zabitleri idi. İçlerinde lııtiklil _caddesi Jcome-

B• ...lrc-.,. Do ı b - ·k ~~-~-- dl kısmı ır ...n':i"""m ug as u muzı - uuu.w.uııa lruma.nda.n.ı erkam- 20 ~'"' d . . . . ~ . • gece ıaat ,:1v a 
hole gelmış, dansedişımı begen- harp zabıt!, saray kadınlan, hat- DA D ı 

Her biicumu öldürücü bir volkımla ~ .• Her kuvvetle anfaneasma boy~ 

LONDRA UYUMUYOR 
Bugünkü harbin yara.Uıiı bu epiz heyecan fırtınası 

Bu Akşam L A L E Sinemasmda 
Bombalara.- Y anpılara .•• Mütecavizlere kar,ı çelik bir kale aibl dman ~ uyamayan Loactr 

~- .... 
MUH1M tı.A~: Tayyare ile gelen en'~ ai laarp Jıunalı. 
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Bu akşam TÜRKÇE SôZLO 
ve iPEK ŞARK EFSANELERl9nin 

sinemasında EN GÜZELi 

Binbirinci Gece 
ZENGİN n IHT1ŞAMU SARA YlARDA CF.ÇEN BAGDA
D'm EN GOZEL MANZARALI .YERİNDE ÇEVRJLE.N 

B1R ŞAHESER 

~~~~ı~efis SADETTiN KAYNAK 
ŞEHZAJ)E BAHAmoırr. M·u·nı·r Nuredd·ın 

Yeni prlıla.nnı ıöyliyen 

SEHRAZAT SULTAM'm 
ıar\ılamıı ıByliyen 

Balıkçı Oemamn taklidli 
müiiJemd-aini ko110 a 

Müzeyyen Senar 
Ferdi Tayfur 

IUWJUlllfl IU&.IJUll 

Önümüzdeki panrlasi (~ ı iaci ..ı.iCale) <Baş tarafı ı aci sahifede> 

alqanü Çemberlitaş ~İne- MUletler de, fenller gib1, ancak kar- V°ıye.na. .ey~, 
1 

:ı:aetied.e~. ae 
- d b" .. şılıklı iktisadi retnhı temin içln 1.şbir- ..ıtır.sa olsım.. 11 u~os a~ da.hıimae 

masın a ır musamere llğl yapmap ~ icabma.a. müşterek jnkiııamın başl&nglelUl ifaret oldu--
tertip ediliyor müdatad~ bu1umnu~a hazı.ı;ı olduk· itınu :pckili. mlmelttedir. Nazi si a-

lan takdı,rdedir ki hün:lyet ve emniyet 9efuıin müteıuifesi icra ..ıt.a!.t 
Türk musiki hayatının pek değerll1 için.de ~a.şıyabll1tler: Fakat ta.sa.vvm .için te.f:rib. il.ka etnıe;. Hına 

slmalarmdan alaturka mu.c;ikl ilstadı ~ bu cmıl~ti:c. ~ir lmı.sı. dl- Naz lan ~- t 
IDd"U:f beıstet.lr Bimen Şen şerefine ğerle.r.l.ne t.aba"1irm etmek gibl bir •r. nı~ .muruakati ~lu 
&ıtb:nialeki Jl mart~ günü ihtirasa. asla 'kapılmamalıdır. Tecrübe ıakyhiade mıtiyazlar vadi 'ile e.1m
alqamı .saa.t '21 de Qemberlitaş sme- göstermiştlı *3. tııeynellıılllel müstakar mıı ~:ması muhtemeldir. 
masmda fevkalidc blr m'll.mUV'.Je ın-- bir nJzam. deyletler a.rnsmdakl müna- Viyanaya giden Nazıı:la.r ba lıace-
'ap edllecellnl haber aldık.. .sebetlerde intizam da_!ıllinde bir değ!- ketlerinin neticelcrizü müdrik değil 

Elli ımıede.nbm hayatını Türle ~'"k !"l"l'lmıı.snnı. ınlisalt bıll~- iseler 'b~arm inuıı.lımy:aaı.k. bda.r 
musilci:!d.De hmnete bas~. beste1-e- d!r. Bır !erci ınaml ıoemıy.ettn ~- Om. ~'Ji,lü e1dıııd:an hba.I k 
-dltl yü.deme pm ne maikimlsi. dil- b.mıı heDha. lmtma.k medıarlyetlnd.e • C . .. nı etın~ . 
ıe~ dol.~an yenJ na!mel-erle 21en0n- 'l:ralııneyorsa lh-eor 11ruıllet de Uerlde ITlll- ~m ~- Eicr 'bıı h:a.re'keı.lerm.1 
J('ftiren bilyü'lı:: üs.tad Bimen Şen.in Jetler t!ksine brfı ak 'talltlln. \'~- bılerek yapıyorlarsa bunlara ilıain 
lrl:lmetıni tebcil için ka.d.ir§lnas arka- k™' ~'ğh l;u1mıdn!mttı diqıWılmek demek fizmı.dır. 
da.ş.la.rı tarafından tertlp edilen bu ·z:i'l"llt"!!tin.eııl'!T. Hülaır, ~ şabsl. 1:5- Yugoslavyamn mutavaa.tı, Hirler 
Jevka.lMe miisamereae güzide mus'lltl- tıer m~ olS'llll, dalma vuil.eles:-e ~- bmıu fiti bir .sahaya intikal ettimcek 
lbl.aslarmuzdan mürekkep b!.r beyet lıdl!'. lyı bl.r wat;ındaşı il:üzm.efileriıni olursa. miittettldı:ım stratejisi - · 
t.a.nı.fm~n üstadın .eserlen ve Tü'Jit: devlete ~u veya bu şe~ilde ar~ yaıi mesddcr tz:v:üd cd ebıir ıçm 
mmi.khıln na.dl.de ~ çalma- sevkleyliyen his, bir ınulle!.e ele sıyast, L _. 1 , • ec _: . 
cak, uzun zamandanberi faal hayat- ild.lsadJ .şutlar .}'arat.maJJJ'lZ ki bun- .. ~te~ .'ı: ~an ve T urkıye 
tan ~kilen Bl.m.en Şen lJ akşam eskJ zur ıve ırel.a.h.u:u d.üşünme.lc mec.bunyc- humy.ctlerım mudafaaya katfyen az~ 
dostla.rı -ve arkadaşlan ~reflne kendi Ll.nJ. tabm.l.l eclcr. Ar.zu edilmiyen bir- met.n:ı:q 'bulwıma.lttadular. Yugoslav 
eserlerinden parçalar okuyacaktır. li.kleri cebren ka.bul ettirmen.in hlç.blr milleti imtilıan güni.inde meanie'ketin 
Çemberlitaş sineması bu müsamere kı~etı _YQktıır. :Bilakis öyle si~i :ve basuuLı Me.taksu gibi bir şef, kral 
!T~eb~.ayet güzel !ilimlerden mü- !kti~~ ~tlartlar Y::_:t~~~ ~ hı~- Georgcs ı;ib.i bir ıhülci.imdar bulun-
u..-.a.~1" il' ı>rogram -dıı. hanrlamıştll". ,-;ır ........ -e el" arasııı:ua ...... ~ ..... bır muş- d ~ t .. 1 .. ahed - .ll 
.Ma.tnrka mu.sl.ki :sevealerin bu :fırsatı ~ke ım!nh.aı bissmln doğmasına ~~ ıgtnı eessur e muş e oge-
~~tlannı tahm.ln edij{lnız !mkltn versin. bilir.> 

. Müstacel bir teşriki mesainin kati Alman gazeteleri 
Aydında da tek tip liizumuna inanıyor ve bunu cihanşü- .Berlin 2!> (AA) - (D.N.B.): 
ekmek çıkarılacak mul bir ırıikYasta tem:lıı edeeelc plan- Süti.in Alman gazeteleri. Yugosla\'· 

:A.'Ydııa 28 (AA.l _ Dlta' riayetle- larııı huırlanmas.ına ~ h~zxr yanın üçlü pakta :i1bhakını büyük 
rtm1sde oldnğu gibi. .a-ı~da da. tele bul~~oruz. Biz hnrbın sebebıyet·iman~eıler~e bildirmekte ' 'b had-· 

~U>ü verdığı faklrllğe :ve .o;e'falete çare bul- • h- _ "e u • 1 

tip emek ıısulünün tatbikine Viliyet mak jç.in Şimdldeıı .Projeler .tumrla- seye 1:ço~ _s:ı_tun1aruu tahsis ey1e-
flat münı.kabe komlsyanunu karar malttayrı. mek:'tedır. Butun gazeteler, bu ilti-
verllmlştır. Bu suretle ekme"k tıatttrl- h J;: Balk 1 ~ nin kiloda lkf buçuk ~-. ,__d"' 'T Ha..,..,te ki lın 1.."4 h "' l a an, an araa yeni ıniza.-rnıu le· ... w-u.,. ...... ... ~ .. n sonra ar '"il., er uang - - d - -h- ıı.._· __ ,._1 
ıJCuzlıya.eaf;ı :tahmln edi.lmektl!dlr. bir milletin tek başma başaramıyaca- eıı~usuı::ıe ·--o~u mu_ ım ·ı:1r m~e 

• • _ ~ı kadar muazzam bir iş olacaktır. teskil ettıgım 'tebaruz ettırmekteClır. 
lzmır ve cıvannda .İngiltere, imkan dahfünde olan hıx Y ug-0slavyada protesto 

zelzeleler ~i yapma.ıa. ıumıetm.lşth". Fakat t haz'" b 
dünyayı bu kadal' 'tahripkir bir has- e 111"a 

tzmi.T 26 {~.A.) :::-Blrl saat ı ~üç talıktan l!IOD.ra ~e b:vu.şbmınak Nevyodt 26 (AA} - Orak ve 
amye 'V& diğer!. ~~eden ısonn. a.a..t Jçln hüsnü niyet sahibi bütün insan- ltiirdderle müseilih iki hin tcc;ylünim 
18,3i te ili anlye suren hafit ftf 21el- Jaım ve bütün milletlc.rhı müşterek. merkezi Sırhistanda &.i. · f-Ud · · p . 
r.ıele olmu.şim. gayretlerine llıti.yaç vard . . . . ~ 1:1,. 11 0 

Torbalı kazasında. da sa.at 7 de dört lr.> povetz şehnn - ıstili. ıe!hgı ve mak-
sruılye devam eden ba!lf bir yer sar- Almuıyadan ba.h.sederı ~rd Ilall- mdlan.nın Yugoslavyanın mih-ı·ere 
smtısı hlssedllm1ş, Değ.ir.ınendere na- tar,~ memlekete, 11.ll~evı lhtiras:lar.ı teslimiyetini prcXesto etmek olda· 
b.lyesinde ise sa.at . 6,50 de uıro:n tü:ren :mı:1 ~1!.,:1: ~ =t ğW!l.u Nevyorlt. ~imes gazetesUıin 
olduk~ fiddet.U bir ııelııele olmuştur. :söylem.işı ve ~1e demiştlr- g Bdgra.d .mu.hahın .tarafından W-

Heyeı.""ndan z .. •ar gören- Har butik - diril:mdtted?r. 
u.a « ,_f 4•b'-~~cn :sonra .Alma.nya.run Banovie'd~ ve Bosnada ~e Kara-

1 K ı · d - samıuu ~ a.ı.-l&'ne kanaat getirinclye ..ı.;:._ı_ p d . . ere ızı ayın yar ımı kadar sulhu ve hürrlyetI mııba.faza. ~a& • o gonça, Çelme ve BeT~ 
An.lain 26 {A.A.) - Kızılay :mnıım.1 etm.eğe .azı:netnilş olnn m1Ilet1er, mı- :tebı.r'lennde de buna benzec ;niima-

mm~den:_ . deler'l.n1 tesirli bir hale koyal!alc hdar yifler yapıldığı h.ilclirilmektedir. 
lı'~~~d~~ ~ana~~ b~yetinde btacaklardır. Bu mesele lngilteredeki hissıya" t 
_,.eç ......,, ..... e nu~v. .wr;;JC'Uln mUselldlı hvvet ıte bulundumı..a.k mee- L · . 
netıcesı yardıma muııt.aç olanlara, ne Illl'l!r meseleler hususunda. !ngillz ond.ra 26 (A.A.) - lngı,lere-
tevz11çln telgraf ha~e Bhıg01 vs- ve Amerikan mllletlerine terettüp de umumi hissiyat, Yugos1avyanm 
lllllt1 emrine bin lira. gond.erlJm1'Ur. eden muazzam mli§terek mesuliyetln istikbalinin, milletin arzusu hilafına 

ehemmlyetin.1 lk:1 mUletln ele takdir haTeket etmiş olan Belgrad hülrurne
~n11imld -edfyonım.. llbaie'ki me- tinin hatııst -yüzünden 't~nkeyc c!fü~
.ııal lalrDll ~tb:Wı ~ benzer ıtiiğ\i ~a-k~-dedü. Sup mille-ti, 
bir zllmlyetle mejbu bulıınan :diğer Alman teklifleri hak'kı·ndaki diişüıı-

Suad Giin lıonaeri 
7 .nıan J)Ull1tell d:Dt akşamı -.at 

2ll.5 d9 Beyojlımda Saray lhıema
.mı.dıl. nrllec~. 

ÇEMBERliTAŞ 
sineması Bugün 

MATiNELERDEN lTIBAREN 
Mevwimin en kıymetli 2 eserini 

takdim eder, 
1 - Musiki dünyasmın ölmez 
melodilerini yap.tan··~ A.,k.taJı 
ilham, nqeden zeft; toplaya:ıı. •. 
Amdanm en güzel aesli artisti 

Crace Moore'in 
•e sevimli 

Melvin Douglas'ın 
SahC9eri 

AŞK 
SERE NADi 

2 - Atkm lıu.ia •• Le,ecanh 
anlannı Jalldılt 

Madelaine Robinson 
ve 

aniel Lecoutois'in .. yaratbğı 

·univeT siteliler 
Yurdu 

Pııop-ama ila·Hten: Dilnya 
~ \ıiFiik hizmetleri olan 
· ~ eabık S..velciti 
.,.. büyik .._tAaperveri müte
veffa General METAKSAS ıç· 
yapılan milli urıau mCl'Mİmi. 

lnsi)iz kıta.la.rı touafından Biıı-
1r&mia .. Eıitt--. iıPJi. 

AYRICA: Panmunı Junıal 
en son ha~ V• d~ lıa'beileri 

bütftn. milletlerln müzaheretin.1 kaza.- • • · d" ıL ~ - l_k • __ ,_ ·d- -"' ~· 1n ~"'" ...._, eesını şım ıye 'K.aa.aT aı:ım1ı1.anı.ne u
.u ....... A. unya. c ........ ,ewn ...,-uıcueuıu lı · - Vi 'L • • 
takviyeye hadhı.l o'lmamnı temen 1 ıır etmıştn ve ıyamı seyanatım 
ederlm.

11 
n de takbjh etmekt~İT. 

Nai.iler iıiÇbi::r zaman kcııdiJerine 
Amerikan - İngiliz verilen ıteJle iktifa etmezler. Y &pı-

İ§ birliği lan fedlli.rlı'k.ian daha meşum diğ~r 
Lo d H l"f 'I._ d A fedakarlıklara do.ğrıı brr adım tdü.-

r a 1 ax_ DUil an .$001"3., • k• d ) s·· ""k D • • • meribn _ l.....:ı.: .:.ı..:~.__ı _ h ı e er er. uyu onlıı.nya, mazının 
..gıuZ q1..11.1.ı.ıı&rnaa:ı ara- de-' · _L_ - 'f _ı • k 

retli bir mania bahsetm. vıe demok- :nwenn~ uh a<ıe etmıy.erf' 
il · h . ış memldcetı bu mefUm oçorumun '.ke-

raa en te dıt edein tehlilcelenn he· - · · LL • 1 y __ 1 - __ ,, lma w nanna sur11111.ıcm1ş o an ııg~av 
D.UZ -.ı.ı o (lığını Tibe eylemiıtir. ıı-lclımetin" b ·~ .. · ı•W• t ··f L d HaJjfıı.z tlrun .. I I u m a!':l'lı..-..s1z ıgme eessu 
~ • . na u 'fil aoz er e ~tmektedir. 

bit&uıiftir: ...................................... . 

istila tehlikesi 'hala :vardıT. 'Belki 'kahincsi aza~ıı ve lngı1iz mill~tin-n 
bana hir istila ı~bbüsüniin muvaf~ russjyabnı iyice biien biri sıfatile si
f.a'kiyetle ııeticclenmesi ihtimali olup ze tam bir kanaatla şu cevabı Yeri
olmadığını sorabilirsiniz. lngiliz .harp yorum. cHayın. 

~SAKARYA SiNEMASINDA--.. 
Danslar ..• ŞarkılaT... ve Musiki pTograro1. 

8 Ü y Ü K D A N s çlGAN MELODİSİ 
LUPE. VELEZ ve 

RODESANDOR 
ne me§bur orkestra~• tarafından 
oynanmış neşeli 1.:ahlı:.ahalı ve 

musikili t.lm. 

FRED ASTAİRE nı 
GtNGER R-OGERS 

tarafından oynamnıı amı-.ın b&tiiıı 
~tini östt:Ten füm. 

GAiP IZLER'i 
P.A.'IWi Al.'l'OA" EDIDCt.E 1DIDh" F.DEN 

M A D L E N L A "V: R E N S'ia abbet.i -. fecidir. 

( Oynıyan: KR1STJNA SÔDERBAUM) 
POl.1S MI MOcldMl SAlWIOR? 

B011JN ARA$TIRMALARA MANt OLAN xtMDtR? 
Bu muammanın halli 

YARIN AKSAM $ A R K Sinemasmda 
SA R A· Y sineması --. 

Miiauıriyeti; Hu aii• ht:r ıe.uu&a -1ommu ~ Lap 
dıDL!ıının -ve \ıQiillr. deıh.U.i.r 

Spencer Tracy ve Robert Young 
ta.raf.dm emsabiz bir tuzda yarahlan 

ZAFERE· DOGRU 



SöZOrt &ELl$i 
Gizli abideler şehri 

Istanbul 
• stanbula cGkll lbldeler şebrl>i de denilebilir. Bu sözü 98y
I lerken yeraltı hazlııeJerlnl kaldetmiyorum. Gizli dediğim 

lltideler yer üstünde duruyor ve her gün önler.inden pçtiğimis, 
etra.oannda ilolaştJğmus. kapılanndan girip çıktığmıız halde 
llf!lım biç kimse onlan görememiş, dışardan seyretmek uvkine 
~ştır. Bu yiizden Türk miınaıisinhı şiir dolu güzelliği 
ancak şehrin üzerinden semalara doğru yiik9elen beş on hey· 
lıeCli abidede tadılabiliyor. Ötekiler, sayılan ııimüterıahi olan 
itekiler, gizlidiJ'. Mimarisi her türlil zevkten mahnım, trenk 

b 1 ~~ bu'"g"'ru·· d~'-.... J:l-"Ar -ki binalar-taklidi, uydunrul, a us ev er, asu UIU\ı&lllll "'"' 

ıian ka1nın duvarlar, tahtaperdeler bu abidelerin etrafına ÜŞÜŞ· 
müş, onlan örtmüş, gözden saklamıştır. 

Hem ibideleriınizi görünür hale koymak, hem ile istanbula 
1'ir kaç meydan kazandırmak maksaclile girişilen hayırlı faali
yet, ilk defa olarak Yenicamiyi ghlilikten kurlardı. Etrafındaki 
~p süprüldüğü için artık onu olduğu gibi görebiliyoruz. 

Şimdi Beyuıd meydanı açılıyor. Dün orada, ağaçlar altın-
D,='·'·~-ı~- _...,,dıktan sonra dak:i kahvede otururken baktım: w-.ıuu.ı.uu .T......-S 

Reyazıd medresesi nefis bir abide halinde yükselivermiş. Orada 
böyle bir abide olduğunu kim bilirdi? Zannederdik ki Beyazıd 

ruha huzur veren yeşil bir avlu 
ıud medresesi dar bir kapıdan, 
Te beş on kubbeden ibarettir. Senelerden beri o çürük çarık 
dükkinlar, o qıun uzun evler Beyazıd medresesini, böyle güzel 

bir ibideyi gözden silmiş. 
Beyazıd meydanı şimdiyen, daha güzeldir. Yalmz meydan 

ak Olmamabdır. Bu her zaman iyi açmakta prensip sadece yıkm 
rıetice vermez. Mesf'la Beyazid meydanını açerken haraphğına 
bakarak Sahaflar rarşısmı da ortadan kaldırmak akla gelebilir. 

~ · · • zm· etliyor· onun ha-Halbuki Sahaflar ~ar~ısı Beyazıd camısını • 
\'asını tamaınJıyor. O Giderse Beyazıd camisinden de bir şeyler 
gider. · b 

Me) dan açar, gizli abideleri meydana çıkarırken daima u 
Teya buna benzer noktalan dü,ünmeli, ıüzuınluyu ve lüzumsuzu 

Şevket Rado 
gönneliyiz. ııt1t1lllllWlfllUlllUMllHUJIHUatlltlldlHDllllltMHl•••ttll11Hll11MUlllllU 

IUllJlllllUltlHUlllllUUlHHll•U•UUUJUUllUUHHUI 

En çok radyosu olan memleket 
Radyo bugün en büyük ihtiyaç 

halini almıştır. Son dünya hadiseleri 
radyo makinelerinin mikdarını her 
memlekette arttırmıştır. Neıredilen 
eon istatistiklere göre, .lsv~çt~.1,000 
kişiye 232 radyo makınesı duşmek• 
tedir. Bununla lsveç şjmdi dünyada 
en fazla radyosu bulnnan memleket 

f 940 yılımla I.veçte radyo 
abonmanları 112,000 kişi artarak 
1 ,470,000 e ç.ıkmı!'tır. lsveçte 
radyo imali de çok ilerlemiş ve bü
yük mikyasta radyo ihracı başla

mışt1r. 

Harpten evvel e.ı çok radyosu 

olan memleket Danimarka idi. 
olmuştur. 

Bağıran bisikletler! 
k anahtarı vardır. BisiklettenK İnd~~ 

Danimarka, Avrupada ~ ço ht I bu aleti kuruyor. en ısı 
bisikleti olan memlekettir. Mevcud anla ardaen evvel birisi bisildeti ça-
1... "-1 tl . mikdan bir milyondan ge mez . . ] L ,,.._ 
1>1Sıx e erın b. b. lıp yüriitecek olursa blllık et tellllKe 
fazladır. Şu halde üç kişiye ır ı· b b v 

aiklet düşüyor demektir. Buna mu· iıareti veren düdükler gi i agır· 
labil bisiklet hırsızlığı fazladır. Her mağa başlamaktadır. Bu suretle ça-

k b. ·kl t 1 nmaktadır. lınmıcı oldug-u anlaşılmakta ve der-ıene birço ısı e ça ı .. .. .. 
Bir bisiklet meraklısı bunun onu· hal hıuız yakalanmaktadır. 

k · · d"" ··nmü• taşınmış, Sahibı' gelı'p üzerine bineceği za-ne geçme ıçm uşu .,, 
"h t k .... k bir alet bulmuştur. gene anahtarla makineyi bağır-nı aye uçu l v· man k d" 

Bu alet bisikletin iki teker egı arb~- eak hale getirme te ır. 
1 k d Küçük ır mıya 11111111111111111111111uııuııı t11na konu ma ta ır. 11111111111111111 . ················•···•········· ---"'- . 

Deniz yolları 
kooperatifi 

Yıllık kongre dün 
öğleden sonra toplandı 
Denizyollan Kooperatil §irketinln 

Jıllık kongresi dün öğleden sonra. toP
lanmıştır. İdare mecllsinin bir yıllık 
mesai raporu okunmuş, ihtilAs suçu 
Ue Adliyefe teslim edilen blrkaÇ orta: 
l'm duruşmalarına Ticaret mabkemesı 
tarafından bakılacağı ve Koc&ta§ ga
&Ozu tevzi ve satışlaruıdan hasıl ~lan 
sararın sebepleri aıılatılm~tır. Mute
akiben mürakipler raporu ok.unm~ş, 
§frketln bir sene içinde 5483 lira ~r 
ettiği görülmüş, kar miktarının mu
tesaviyen ortaklara dağıtılması karar
Ja.'}mıştır. 

Bir sene içinde maaşlara 19591, ida
ri masraflara. 6237, ticari m.asratıarıı 
1553 lira ayrılmış, Kocataş gazozu 1.a
nı.nnın 6208 Ura 18 kuruştan ibaret 
oJduğu anlaşılmıştır. 

Büyük şaır 

Yahya Kemal 
llk mektebe nasıl ba~ladığını 

ARKADAŞ 
'- mccınuasının yannki aaÇocu&. 
da aınlatıyor, okuyunuz. 

yısın • 
Arkadaş'ın 

Yannk.i 12 nci sayısı 

Cemal Nadir Güler'in 
Nefis karikatürleıinden ~aı

ka bir çok değerli yazı ve resım· 

!erle doludur. • . . kJ basılmış eğlenceli 
lkı ren e 1 k 

. d bu sayıya ek o ara 
hır oyun a 
verilmektedir. 

KUŞ BAKIŞ/: 

BüyUk sahrayı kat 
edecek şimendifer 

GUAM ADASI 
hatları 

Amerikanın tahkim etmeğe karar verdiği 
bu adanın mevkii çok mühimdir 

Adada eskiden· kalma garip adetler 
Düğünler çok tantanalı olur 

Franaa htikumeti yeni ve mlihim 
bir karar vermiştir. Bu karara göre 
Fransanın. J\!rikanın ıarbintleki Se
negal, Koıilgo, Hathiiatüva ~frika!ı 
gibi nıüatemlekeelrini Akdenıze 6:ıg-
lamak Uzere Büyük Sahrayı kated~- Ame11k& lyan mecl.lslnln. Guam ve• 
cek uzun bir §imendifer hattı yapıl.ı- samoa adalarının ta.hldm.i için hm:Q-

caktır. __ ı. b d ::~~~ı :~~ ;~1:=~ 
Bir zamanlar <Sahra,. IAe İr> e- Bati taya b1t göz atmak bu lki &da 

d.iğimiz uzun çölü katedecek bir manzumelerinin ve bllha&'18. Guamın 
§İmend.ifer hattı yapılması fikri yeni büyük stratejik ehemml.yetlnl gôster
değildir. Harpten evvel bu nususta meğe kAfldlr. Birle.$1l: Amerikanın, 
hararetli münakaaalar olmuş, hattın biri Büyük Okyanusun en doğusunda. 
güzergahı tayin edilmiş, birçok as- San-Fransisko, diğeri de en bab.suıda. 
kerler bu .aimendifer hathnın yapıl- Fillpln adaları olmak üzere iki büyük 
ması fikrini hararetle müdafaa et- üssü vardır. Gene Birleşik Amerlka.nın 

bu 1kl ti.ssiin ortasında Hawa!.'de Pe
mişlerdir. Le Temps gazetesinin a5- arı Harbour, Mldwa.y, Wake ve Guaın 
keri muharriri genera] Brantier de bu üsleri mevcuttur. Büyük Okyanusta. 
mevzua dair birkaç makale yazmış, cereyan edecek bir harpte Amerika.lı
büyük çölü katedecek ~imendifer ların tabii müttefiki olan İnglllzlerln 
hattı yapılmasının lüzumundan uzun Slııgıı})Our ve Avustralya üsleri daha 
zadıya bahseylemişti. O zaman cenupta bulunuyorlar. Fillpln adala-

u 1 b rının merkezi olan Man!.lle üssü Ja-hattın inşası için ileri sürü en se ep-
ponyanm elinde bulunan Formose 

Ier şunlardı: adasının pek yakınında. olmak: ltlba-
1 - Bir harp vukuunda Afrika- rlle , Japonların denizden 1ndlrmete 

nın garbindeki Fransız müstemle- teşebbüs edecekleri darbelere manız 
keleri, bilhassa Senegal kıtaatı pek bulunuyorsa da Guam adası İnglllz ve 
abuk Fransaya nakledilebilecektir. Amerikan üsleri arasında. irtibat. va-

vardır. 

l\ME:RfKA 
~- -

ç zıresini görmek içln Meta tabiat ta-
2 - F ransanın yiyecek ihtiyacı· rafından yaratılmıştır. Guam ada:;ının m~vkiini gÖstttir harita 

nm mühim bir kısmı bu müstemle· 544 kilometre murabbaı bir saha 
kelerden temin edildiğinden yiye- işgal eden Guam adasının nüfusu 
cek nakliyatı da daha çabuk ve takriben 20,000 kLşlden ibarettir. Mer
daha emniyetli bir surette yapılabi- kezi Agana şe~ic:lir~ Adada.le iklridamllğ disU-

. sllesl vardır ... opraı;ı ço ve r. 
lecektır. plrlnç, şeker kamışı yetiştirir. Sahille-

3 - Sulh zamauında Fransa ile ı ri mercan kayalık.lan lle dolu 1se de 
bu müstemlekeler arasındaki muva· harp gemileri için Apra ve Uma.ta 
sala daha kısa bir surette temin edi- namında mükemmel lkl koyu vaıdır. 
lecektir. Hat hem askeılik, hem Guam adası_ 1898 senesine kadar İs-
ik · d b k d ı·· 1 d panyolların elınde bulunuyordu. Ame-

tısa a ımın an uzum u ur. rikan _ İspanyol harbi bitince 10 ld-
Şimendifer hattının inşası taraf- nunuevve1 1898 tarllilnde akted!len 

tarlan bu hattıın az masrafla yapıla- sulh muahedesi mucibince Btrleşik 
bileceğini, hatta Afrikada mevcud Amerikaya terkedilm~tır. O tarihten 
ve kullanılmıyan raylarla bunun itibaren yüksek rütbell bir Amerikan 
büyük bir kısmının inşası kabil ola- bahriye zabiti, bu adayı idare ediyor. 

Guam adasının büyük stratejik 
blieceğini söylüyorlardı. ehemmiyetini takdir eden Amerika 

Hattın İnşasına aleyhdar olanlar Bahriye Nezareti, şimalden gelecek bir 
ise deniz yolu serbes bulundukça tehdld ve tehlikeye karşı Flllpin ada
uzun bir şimendifer hattı inşasına Iarına bir istinadgah teşkil etmek 
ı .. ı d v b h ti ı için derhal bu adayı tahkim etmeğı . 
uzum o ma ıgını, u a a yapı a· düı.;ünmüş, fakat bu projesi, pahalıya Guam adasında hll' gurup 

cak nakliyatıın pahalıy:ıı mal olaca-
N h mal olacağı ve Ja})Onyaya. karşı btr ı !et olur, masran güvetı verir. ET mo- birkaç saniyede tırmanırlar, kurut· 

ğını iddia ediyorlardı. i ayet mas- tahrik teşkil edeceği lddiasile bin bir bllyesin.l güvet\ t.eda.rlk eder. Düttllı tuklan otlarla. beyaz sepetler imal 
raf edilmemesi için hatbn inşası türlü itirazlara hedef olmuş ve en nl- ziyafeti güvetının servetlle mtU.erul- ederek beyazlara satarlar. Adanın 
planı bir tarafa bırakıldı. hayet bu tasavvurdan vazgeçmiştir. stp olmak lazımdır. Ziyafette ene1A U7.&k yerlerinde bütün işler kadınlam 

Son harbin iptidalarında İngiliz 1914 - 1918 harbinden sonra Amer1· çorba tçlllr, sonunda. da. dondurma~· gördürülür. Çalışan ve c:lidinen kadın-
ve Fransız donanması denizlere ha- kan bahriye mütehasınslan, Büyük nlt. Dt1tünlerde gece kuşlannı dtrt dl- lardır. Erkekler tembel tembel otunır
kim ojduğu için bu müstemlekeler- Okyanusta. Amerikanın daha. raaı blr ri plşlrmek suretıle yapılan bir nevi lar, horoz dövüştürürler, kuşlar üze-

den Fransaya aalter ve yruecek siyaset takip eylemesi lehinde bir mil- yt!nel'e eok ratbet edilir. rinde bahls tutarlar. Talih oyunlarına 
.,, cadcle açmı,,ıarsa d& bundan da. blı': Ziyafeti muslkl 'Ye danalar taldp çok tutkwıdurlaf'. En fakir yedlledn 

nakliyatı kolaylıkla yapıldı. Fakat semere hasıl olamamış ve 1922 sene- eder. ta1JJı oyunlarına mnhsus bir keseleri 
Fransız bozgununda-n sonra bu sJnde Jmzalanan V:14lngton deniz mu- Guamda düfünJer cwıı& sünler1 ya- mevcuttur. YerlilerJn evleri ahşaptır 
memleket abloka altına alınınca kavelesine, Japonlar Ouam ada.sının pılır. Düğünden son:ra. gelinin, ge- ve kazıklar üzerine kurulmuştur. Ada
Fransa ile Afrikanın garbindeki askert hiç bir maksatla. kullanıla.mı- 11nlilt elblselerile Ye güveğinln refaka- da di.ter Slcak memleketlerde olduğu 
müstemlekeleri ile arasında rabıta yacağına dair blr madde koydunn.uş- tinde tanıdık aileleri birer birer ziya.· glbl cüzzam, verem, dizanteri h:ısta· 
kesildi. Bunun üzerine ~imendifer lardır. Fakat Japonya, 1936 sene.sinde ret etmesi Adettir. lıklan mevcuttur. Fakat Anıcrlkalılar, 

Vaşington deniz muahedesini fesh- Fakat o.danın ücra. ve ıssız köylerin- büyük blr bahriye hast.!l.ncsi ve birçok 
hattı planı yeniden ortaya çıktı. Bu edince Guamın tahkimi meselesi yeni- de halk eski Adetlerini hiç değişUrme- dispanserler nçmak suretlle bu sari 
planı Almanların da teşvik etmiş den canlanmış ve en nllıayet Ameri- miştir. Yerli kadınlar, bir maymun hastalıklara karşı çok miie;;slr bir mu. 
olmaları muhtemeldir. kan ayan meclisi tahkimat için taleb çevikliğUe en yüksek hurma. ağacma, cadele açmışlardır. , 

Ş:imo.-ıdifer hattı 2,000 kiJometre edilen 243 milyon dolarlık tahsisatı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 11 

uzunluğunda olacaktır. Şimdilik bu- kabul etmiştir. 
nun 200 kilometrelik kısmı yapıla- Guam'ın tarihi KüÇüK HABERLER 
caktır. Cezairde Oran limanından Guam adası 1521 senesinde, denizci 
çölün başlangıcında Colomb Bechar M:;.gellan tarafından yelkenli bir gemi * İstanbul Müddeiumumillğlndcn: * Süleymanlyedc b.r dokme fabri
noktasına kadar esasen bir şimt:!\- ile yaptığı ilk devrl&lem seyahatinde İstanbul mabaklm, devalrl adJiyooin- kasında. çalışan Demir Yılmaz ile Mıı
djfer hattı vardır. Y enj hat buradan keşfedilmiştir. Magellan Büyük Ok· de münhal bulunan 1000 kuruş maaşlı lıarrcm, bir para meselesindrn k:ı.vg ı 
başlıyacak ve cenuba, Niger nehri- yanusta 3 ay 25 gün çalkandıktan katipliklere Memurin kanununun etmişler Muharrem, Demiri odunla 
ne doğnı inecektir. İlk kısmı Segoa sonra ufukta bri kara parçası gör- 4 üncü maddesinde yazılı şartları lıa- başından ynralamıştır. 

d k B d müştür. Aylard:ınbcrl kara yüzü göre- iz ser! makine lle yazı bilir talipler * Bundan blr müddet evvel Dolap· şehrine ka ar uzanaC'a tır. ura an nıiyen gemicller bunu, bir halas ve se-
f d S d arasından bilmüsabaka münaslplcri derede blr cinayet isll'nmiş ve Tahir 200 kilometre mesa e e ou iln Jamet İ""'reti sanarak sevinm1~ıerdl. 

,..... "i alınacağından, isteklilerin gene 4 ün- isminde on sekiz yaslarınd:ı bir genç, 
ı,ehri vardır. Bu şehir 200 kilomet- Çunkü Magellan ile arkadaşları, aç cü maddede yazılı vesikaları hamilen Pembe ismindeki sevgUisini öldur· 
relik bir şimendifer hattile Dakar kalm~lar. açlıktan ölmemek için ge- imtihan günü olan 31131941 pazarLe· müitÜ. Tahil'in, blrlnci ağırceza mah. 
şehrine bağlıdır. Hat ileride Da· minin ambarında yakaladıkları fare- si günü saat 10,30 dan bir gün evveli.- kcmesinde yapılan muhakemesi diın 
kardan Yeni Gineye kadar uzatıla· leri pişirerek yemişlerdi. Skorblt has- ne kad~r bir dilekçe ile Adliye encü- bitmiştir. 
caktır. talığı gemicileri kınp geçirmişti. men reisliğine müracaatları. Mahkeme, Tahiri on sekiz sıme hap • 

k 1 Magellan ufukta karayı görünce o 
Hattın inşasında tekni güç üğe istikamete dümen kırmış. gü?.el bir * Adliyedeki son terfiler meyanın- se mahkiım etmiş. fakat cinayeti ış-

tesadüf edilmyiecektir. Eraz.i düz- koyda demirleyerek arkadaşlnrile be- da sekizinci derece müddeiumumiliğe !ediği anda on sekiz yaşını ikmal et· 
d .. Y 1 b" d b" k"" ·· terfi eden İstanbul müddeiumumi meınis oldur.undan, bu ce:.ı::mm ü~te ur. a nız ır yer e ır opru raber, uzun müddet istirahat etmiş, • ı; 
yapmak lazım gelecektir. Hat kum bol yiyecek bulmuştur. Fakat bu kaşif muavinlerinden B. Ziya Yazgan bi- jkisi d~lerek altı sene hnpslne kaıar 

rinci ağırcez:ı mahkemesi müddeiu- •erilmiştlr. tepelerinden uzak geçeceğinden bo- ada halkından hiç memnun kalmamış, ·r 
. 1 . ınumillğlne tayin edilmiş ve vazı e- * Alemdar zabıtası, dün nuııt:ıkn-zulması da tahmin edilmiyor. Bir gemıs nden bır sandal çaldıklan ci- 1 t 

h 1 x. sine ba.ş amış ır. sın da bulunan sincnrnları, fırınları • e mu·· .. ku··ı varsa o da su m••elesı"d·.·r. ete, onları aı:.ır bir surette cezalan- * o·· uhteı·r 1 k 'l 500 
y "" d un m ı meme c. ere yiyecek satan yerleri kontrol etmiştir. Lokomotl.flerı"n ço'"lde ·u bulması ka- ırmıştır. bl li lık "h t ıl t Ro · 

o n ra ı raca yap nuş ır. - Bu meyanda yiyecek ve içecek ni.ımu· 
bil olmadığında<n mayie pek az ih- Ada halkı manyaya 100 bln liralılr.: paçavra. neleri alınmış, tahlil için klmyahane-
tiyaç gösteren Semi Diesel motör- Guam adasında, beyazlarla yerllle- mubtell! memleketlere deri, tütün, ye gönderl.lmıştlr. 
?eri kullanılacaktır. Hat yapıldık- rln adet ve ananelerinin biribirine ka- yer fıstığı, anason gönderilmiştir. * Senelerdenberl dava.sı muhtelif 
tan sonra Niger havalisinin sulana- rı.,c;masından dllayı melez bir medeni- * Permanant makinelerini kulla- safhalar geçlren iki buçuk milyon U-

yet hasıl olmuştur. Adanın manzarası nanlarla, makinelerin evsafına. nit ralık takas sullstinrnli işi bakkınd:ı 
rak bir milyon hektar erazinin pİT'.ı.ıç çok şirindir. Toprağı uka.rıda dediği- Belediye Fen heyeti maklne şubesi evvelce üçı.iııcü crz::ı mahk('meslncc 
ve saire yetiştirmeğe salih bir hale mız gibi fevkalade verimli ve süratle müdürlüğü tarafından yapılan tali- verilen beraet kararı Tcmy\z mahke· 
getirileceği söy]enjyor. nebat yetiştirmek kabWyetınl haiz- matnamenln tatbikine bir tiirlü geçi- meslnce nakzedilmiş oldu~u ıçin. dün 

Yeni hat yapılırsa Afrika müstem- clir. !emiyor. Talimatname tatbik edileme- yeniden bu davaya bakılması liı.zım 
lekelerinden Cezair yollie 3 - 4 gün Yerlilerin sinemaya karşı rağbetleri diği için, permanant makinelerinde gr!lyordu. Kırk yrdi kişi suçlusu bulu. 
içinde Fransaya gelmek kabil ola- pek büyüktür. Yerll kadınlar, en çok sık sık kazalar vukua gelme~.te~ir. nan bu davada. dün bunlardan bir 

Shirley Temple'i beğcnmekt.e ve ço- Berberler cemiyeti, kazalann onune kısmı gelip, bir kısmına da hem.iz teb
caktJr. Şimdi yük vapurları bu me- cuklarmı ona benzetmcğe çalışmakta- geçilmesi için, makineleri kullana1_lla- llgat yapılamadığı anlaşıldı~ı cıhctle 
safeyi 24 günde katediyorlar. dırlar. OOkumuş, tahsil görmüş yerli- ra. ehliyetname vef'ilmesin! Beledıye- bunların cclblerı kararile muhakeme 

1 1 
Jer, ya ::ıdada memurdur, yahut den istemektedir. başka güne bırakılmıştır. 

Günün Ansiklopedisi da ticaretle meşgul oluyor. Birçok 1 Makinelerde vukua gelen kazaları * Bir kasap dukkanıııda çalışan 
gençler Amerikan üniversitelerindr azaltmak için Belediye kontrolları Abdullah ne arkadaşı Muhsin bir pa-

" Compre'hensı·on ,-, ı yüksek tahsillerini bltirmişlerdir. Yer- sıklaştıracak, ehliyetnamesi olmıyan- ra mesleslnden kavga etmi~lerdir. 
\ 11 kadınlar . .Amerikan kadu1 m6dasmı ıara imtihanla ehllyetnıune verilecek- Abdullah eline geçirdıği kasap bıça-

adım, adım takip . ediyorlar. tir. ğlle Muhslni muhtelif _yerlerinden ağır 

keıı·mesı· Yerlilerin kanı Ispanyol, Ingiliz, Al· *Beylerbeyinde oturan Şerif ve surette yaralamıştır ı:-e ı k 
maıı, Amerlkan kanlle karışmış oldu- .. .. . . . · .'< e oyan za-
ğ .h tı 1 eli 1 M 1 1 Şukrü isimlerinde ikı yoğurtçu, bı bıta memuıları carlhı yaklamış ya 

u cı e e mc ez r er. e ez o mayan b d oğurt te ekel rlni ' ı d 1 t ' ' • Stış hasılatı 46464 Ura 27 kuruş. 
muntazam ve müteferrik gelirler 1795 

lira 14 kuruş tutmuş, bir sene~ik bl
llnçonun 137,354 ııra 63 kuruş ile ka
pandığı anlaşılmıştır. 

Türk - Sovyet deklarasyonunda bu,ı yerl!ler, bununla iftihar ederler j çeşme aşın a Y n e yı- ra.ıyı a. ıas aneye kaldırmıştır. 
- Aksu vapuru süvarisi B .• comprehension• kelimesi geçiyor. ve asalet taslarlar. Yeril halkın dili lmmak ın~se!~slnde~ . kavgaya tutuş- * Fatıhte_ Samanpa1arında oturaıı 

Es~d ·Xo~~alzenıe şubesi muamelat Telaffuzu ııkompreans!orı. tarzında- Malaya dil grupuna mensup Hamoro muşlar, Şukıu, Şerıfı taşla başından Hasan Tahsın, Samatyada Ağaha· 
Sarı·dBOzeFgethl Atalık, muhasebe me- dır. dilidir. Fakat mekteplerde tedrisat yaralamıştır. marn caddesinden geçerken ay::ı.ğı 
şe ı ıan· ndan B. Abdi Gürön. ey, Sos- ş'emseddin Samı lügatinde, bu ke- yerli mu:ı.llimler tarafından lngilizce * ?1şa~tı d~vam eden ç_ocuk bah- kayarak düşmüş, mu elif yerlerin· Raporlar kabul edilmiş. idare ~e~

llsı azaları ibra ed!lmiş, nıüddetı bı
ten idare mcllsi Azası ve mürak.IP 1~
tilıabı yapılmıştır. Yeni idare ~eclısi 
Aza.lığına müfettiş B. Sadi Tcngızman, 
tlnvuzıuk şefi B. Said Salahaddin c;:ı
hanoğlu, muhasebe nıiidfır muavınl 
B. Baha Drğer, hukuk müşaviri B 

nıur b ş lime, şu suretle izah olunmaktadır: "apılıyor. çclerın1n .3 nısaı:a kadar ıkın~ll ka- den yaralandığından, cerrrıhpasa. 
ete Şı·ıep mu·· dürü Tahir Oıı:ya_y_ ' a - !.! v kuf t ~ rarlaşnııştır O gun Ç k Es ı y ak1 •Anlayış, fehm, idrak. ~ u u am. G d d ..... ·· 1 · ocu ırgcme ıastanesine kaldınlınıştır. 

makinist B . . E:;~! :::~::t ~:iri i;. yakin (mantıkta ve sarfta bir ismin Uam a . ug':1~ er Kurumu azal~ ~ahçe~eri gezecek, ÇO- it Tramvay dur::ı.kların::ı, tramvay-
JiğeemaFlenKadlaafıartoğlu, müfettiş .. B __ • Mec- mütezammın olduğu manalar.• Yerliler e\'l:nıne adetıerım beyazla-! cukların ı.aalıyetınl goreceklerdir. ların hareket va!dtlerlni gosteren b -
C Keıl·menın· aslı ıatincedlr: Compre- rın evlenme ndetlerlle karı~tırmışlar- * Beledıye kooperatifi kongresi ni- r-er lavha asılacaktır Tr:ı.mvny id:ı.ı·es.ı . d geçtı· muhasebe mudur mu- .. 1 
dı Ser en • 1 . t· · hensio: · dır. Duğüuler umum yetle çok mükel· 1 s&nın ücündt> toplanacaktır. Jfn·hnlnrı h:ızırlatmaktcıdır. 

. . B ITalit Sure! seç lmış ır. 
avını . :ı 



Erkekler radyoya benzer 
1

r#lf.il~l~Df"Jftl 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 
Kan koca o ccco Mebrürelerln evine ı lllm eser! glbl okumuş. ezberlemı.tl 1 n on u koşusu 

misafir gideceklerdi. Halbuki lk1 gün- Bu mesele etrafında ihtisas yapmı.ştı. f Tefrika No. 76 Yazan: ISKENDER F. SERTELL 
denberl aralrı.n açıktı. Bir hizmetçi Bazı fikirleri de vardı. Mesel& diyor- M •• b k 
meselesinden kavga etml§lerdl. Böyle du ki: . US8 8 ada şehrimizi temsı•ı edecek Böyle ihtllMlı blr zamanda büyük Recep kendi kendine: 
dargın drı.rgın misafirliğe gitmek va- - Radyo mernklılan iddia eder dil.şman kalyonlanndan herhangi bl- - Bu ışı ben beceremedim.. Salda 
kın tuhaf blrşey olacaktı. Lakin git- dururlar. Istanbuldan cMoza.molktl ti ti J • h k d k rlnln yanması, §(>valyelerl blrlb!.rlne nasıl yapacak? 
ıneseler de olmazdı. Çünkü gelecekle- dlnlem~k lmkfinı yoktur, derler. Ut._ 8 e er yarJD Zmtre are et e ece düşürrneğe kAfi gelecektl Diyerek, gözlerlnl uzaktan havalet 
rıne dair kaç defa Mebrureye söz ver- İstanbuJdan Mozambik mls gibi dinle- Saide bir saat kadar bekledi. halinde görünen gemllere dlkrni~, ·bek-
m ·terdi. Böyle blrlblrlerlne dargın ol- nir Lt\kln onun sarı.tini, dakikasını, 30 .. .. 1 . d H Ik al d 1 Recepten bir ses yoktu. llyordu. 
duklnrı zaman evlerine bir mısanr ge- radyodaki dalgasını, tuıünü, metreslnl mart paza.~ ~unu zmı~ .e y~- a evi 8 onun a at etlerle, eğit- Saide gözlerini llman a~ndakl ge- Recep lnadcı bir adamdı. VenediklL 
lirse veya onlar bir yere gltmeğe mec- bilmek lazımdır. pılacak olan lnonu koşusu ıçm la- men ve ajanlara federasyon erkanı rollere dikmiş, ne zaman yangın çı- lere klnl vardı. Onun yerinde başka 
bur olursa blrçoklım gibi dalma tat· Sami bu işe kendisini o kadar ver- zım gelen hazırlıklar ınihayet bul- tarafından bir kO'llferans verilecek- kacak, alevler yükselecek diye bekli- biri olsaydı, bu tehlikeli maceraya atı. 
blk ettikleri bir usul vardı. Herkesin mlştl ki bazı pek uzak istasyonlan .muştur. Bugüne kadar yarışa iştirak tir. lstanbul A takımını Rıza Mak- yordu. lamaz, geri dönerdi. 
yanında sanki arnlanndcı. hiç b!.rşey dinlemek ~çln gec:n~ saat iki buçu- etmek üzere 4 l bölge müracaat sud, Hüseyin Alhayraktar, Artan, Aradan biraz daha vak.it geçince, Recebin babası da. Yıldınm zamanı
geçm mlş gibi blrlblrlerlne karşı ga· ğunda, üçünde, dordunde yatağından ederek kayıtlarını yaptırmışlardır. Eşref, B takımınıKostantin, Remzi, küçıik yelkenlinin b~ tarafında bir· nın t::ınınmış denlzcllerlndendl. Bir 
:.et mtilteflt dnvrnnırlardı. Uıkln eve fırlıyor, radyosunun başına. v,eçlyordu. Bazı bölgeler fazla takımlarla gire- Halil, Abdullah, C takımını Hikmet, denblre blr hışırtı duydu. Başını uzat- zamanlrı.r babasının Akdenlzde yaptıtı 
doni!rıce veya kendilerine g len misa- Meseli Kasta Rlkayı dinlemek için kl . d .. b k d tı. vurgunlan hll} bir korsan yrı.pama.-
firler gidip de başbaşa kaldıkla.n za- çarş:ı.mba geceleri dalma sarı.t üçü ylr- c.e kerın e~ mu~a ~ a a 250 atle- Tokver, İznk, Raif temsil edecekler- - Recep ... Sen mlsln? mıştı. O, eski bir tekne ve ynnındald 
man surntlan asılır, çeneleri kapanır- mi geçe kalkar, radyosunu açarmış. tın oşacagı an a~ı mıştır. dir. Recep: yirmi ~e.ş kl§i ile Venedlk sularına ı-.a. 
dı. Bazen s::ı.atıerce ağızlarından tek Fakat Mebrbrelcrdeki rnlsaflrlerln Yarışı yakından takip etmek üze- Müsabaka mahalli lzmir Halkevi - İp at, Sa.ide! bayılıyorum... dar gitmiş, arkadan Türk gemileri ge. 
kellme çıkmazdı. • hiç bllmedlklerı bazı istasyonlan din- re Beden terbiyesi genel direktörü ile Alsancak arasında ve Kordon Diyebildi. Fazla S"sl çıkmıyordu. llyor hlsslnl vererek ortalığı kasıp ka· 

o gunıi de gene böyle y ptılar. lcmek için mutlaka gece yanlan ya· general Cemil Taner saha ve tesis- boyu yolunda 6500 metre olarak Saide denize ip attı ve arka.daşını vurmuş .. Sonra Arşlpel baskınında 
Mebrurclerln evinde birkaç ki~ daha taktan fırlamağa lüzum yoktu. Nete- ler müdürü Celal Dtnçer neşriyat tesbit edilmiştir. gemiye çekti. ilk Türk denizcllerlnln başında bulun· 
vardı. Ev sahibi ile misafirler &ı.mi is- klm o g~ü Sami orada bulunanlara ve propaganda müdürÜ atletizm Bütün memleket atletlerinin bu Recep bitkin bir halde idi. muş_. Ve başını da orada kaybetmiş· 
mlnde bir adamdan sık sık bahsedl- Knptovn u ve Şanghay'ı dinletmişti. f d b k S ff G·· I İ Saide sordu: U. Ona -- Blumden yılmadığından kt-
yorlıır ve arasıra: Şlmdl Ahmed ona bakıyor ve bu e e~asyonu aş anı a et uro münasebetle zmirde toplanması ge- - Ne oldu'! Blrşey yapamadın mı? naye olarak - Kasırga Mahmud der· 

_ Nerede kaldı acaba?... Şimdiye adamın radyoda hakikaten bir sanat- atletızm federasyonu mütehassısı niş bir alaka uyandırmıştır. A)'vı.i _Hayır. Boş yere gittim, Saide! lerdl. Mahmud bir kasırga gibi bir 
kadar Samin!u geımesı lazımdı!... kA.r ihtisası yaptığını tasdik ediyordu. ı 'aili Moran lzmire hareket etmiş- tarihte memleketin bütün spor böl- - Düşman gemilerine sokulamadın gün şurada, obürgım başka bir yerde 

Diye s::ıbır.,l'lık nHi.metlerf bile gös- Sami yalnız radyo çalma mütehassı- !erdir. gelerinde İnönü koşusu namı altında mı? eser, ele avuca sığmazdı. 
terlyorlardı. sı değildi. Ayni zamanda 11lozoftu da. Bu koşuya iştirak edecek olan müsabakalar tertip edilmiştir. Şeh· - Sokuldum. Hem de kimse görme- Kasırga Mahmud Arşlpelde yaka-

Ahmtd herkesin yanınd~ dargın- MeselO. bir ar~lık şunlan ileri sürdü: lsta.G'lbul takımları cuma günü Ban- rimizde yapılacak olan koşu Bal- dl. Fakat kundak barutları ıslanmıştı. lnnım7 ve Venedikliler tarafından de· 
lıkl:ı.nnı belli etmemel~ isteyen öir ta· - Erkeklerın hepsi birer rrı.dyo ma- dırma tarikile İzmire hareket ede- mumucu çifliğinde Erkek muallim Bir türlü ateş almadı. Bu yüzden kun- risl yüzüldükten sonra, kesik ba~ da 
vırla ve gulumsJyerek kansına sordu: klneslne benzerler. Kadınlar bazı er- kf 1 t b 1 b .. b k 1 •. b dakları gemiye atamadan dönmeğe liman ağzındaki kuleye asılarak o.y-

Kım bu Sami? Sen tanıyor mu- kekleri kendileri kadar hassas bul- ce ır. s an u u musa a a ara uç mekte inden başlayacak ve Likör mecbur oldum. lnn:a orada teşhir edllmlştl. 
sun? mazlar. Fnkat erkekler zannedlld!ğln- takım ve bir de mektepliler muh- fabrikası önünden avdet edilmek Recep titriyordu. Çarçabuk kaf'.ğın işte Hecep böyle-meşhur bir knhra-

Yaln•z- olsalarC:ı L la kocasının bu den- çok. .daha ince ruhlu nıahlfıklar- teliti halinde 4 ekiple iştirak etmek- üzere 6500 metre meııafede olacak· dibine indi; ıslak elblselerinl çıkardı. man Turk d:mlzclslnin oğluydu. Re
suııline katJyen cevap vermez, hatta dır. Onlann tllhlannın, radyolarda ol- tedir. Mektepliler muhtelitine Ka- tır. Koşuyu en fazla atletle teşekkü- Yedek elbisesini giydi. Biraz ısın:lık- cep, Venedlklllerden babasının lntlka-
yiızünu buruşturur, ona ters ters ba- duğu gibi, sayısız ist::ı.syonlan vardır. bataş lisesi jimnastik öğretmeni bay le lnönü kupası verilecektir. Ayrıca tan sonra kendine geldl mını almağrı. and içmişti. 
}·ardı. F::.kat bn sefet öyle yapmadı. L6.kln bu istasyonları bulabil,pıek.-dln- Hamdi. bölge takımlarına atletizm birinci gelon takım atletleri birer - Bu fırsatı bir dahıı. ele geçireme- Recep dalgın ve ümldslz etrafına 
Sadece: lemek blr mnrl!etilr. Bunun için rad- a"anı ha Ali Rıza ri aset edecek- b~yrnk alacaklardır. Ferden kaza- ylz, Sal.de! Bu akşam düşman donan- bakınırken, g5zü birdenbire uz.'\kta 

- Hayır, deJI, tanımıyorum!... yoyu muvaffak1yetıe, üstndnne çalmak ·'r Y Y masında şenllk varmış. Amiral, deniz- ışılda~·an alev sütunlarına ilişti. 
Bu serer Ahmed ynnında ~turan bir şarttır. Halbuki bazı kadınlar radyola.- tı · . .. . nanlardan birinciye kupa ikinci ve ellere şarap dağıtmış. Herkes sarhoş. - Işte... Yangın başladı. Aşkolsun 

kadın mlsıı.f!re: rında muayyen bazı istasyonları belle- Aynı gun atletızm federasyonu üçüncüye birer madalya verilecek- Yanına sokulduğum düşman kalyonu- Saldeye. Benim ynpamadığım lşi o be-
- S!z bu bay Samiyi tanır m sınız> mlşlerdlr. Zaman zaman on:ı.lan bu· teknik müşavere heyeti azaları da tir. Yarışın hitamından alb dakika nun arka kasarası önünde duran n5- cerdi. 

Kimdir bu? ... diye sordu. !urlar. Rıı.dyolarında başka lstrı.syon lzmire hareket edeceklerdir. Büyük s:>nra gelenler tasnife dahil olamı4 betçi bile oturduğu yerde uyukluyor. Diye ba!;ırdı. Recep oturduğu yerde 
O zaman genç kadın gulerek şu ce- nramağa liızum görmezler. Birgiln ge.- müsabakadan bir gün evvel lzmir yacaklardır. Bu !ırs:ıttan istifade edemediğime o sevincinden cıldıracaktı. 

vrı.bı vrrdl: llşi guzel radyoyu çevirirken bir de kadar yanıyorum ki... Barutu yakacak Alevler gittikçe artıyordu. Bir der-
- Bir musikişinas• ... Gelsin de bize bakarlar ki o zamana kadar hiç duy- çakmağımı da bu sırada denlze dı.i- ken, biraz sonra birkaç noktadın 

gu "ı şeyler di:lletsln diye sabırsızla- madıkla~ı bir musiki, guzel bir şark!, Milli küme maçları bu Spor salonu şürdUm. zaten kundaklar ıslanmıştı. yangın al~metrerı gorünmüştü. 
nıyoruz. yeni bir ıstasvonı. .. Eğer bunun farkı- F d d Dalgalar biraz şlddetıı. Meşin torb:ı-

- Ynaa ... Muslki 11.letlerindc:n han- na varırlarsa artık her zaman orayı pazar ener ata ın a Beden terbiyesi genel direktörlü- nın içine su gırmlş. Aksi şeytan. ne- * 
etsini çalıyor acaba? bulurlar. Lakin ne yazık ki çok defa yapılacak gu lstanbulun kapalı spor saloonuna nl az kaldı çılclırtacaktı. Şimdi biz gelelim Saideye." 

Genç kadın sakin bir tavırla cevap bu yeni istasyon sabırsız ve hoyrat Uzun dedikodulardan sonra on ol:ı • büyük ihtiyacını yakından hia- Saide, arkadaşırıuı canlandığını gô- Amiral cLoredano nun bulundu~u 
verdi· ı parmaltlnnn hareketile kaybolup gı- klüp arasında yapılması tekarrür settiği cihetle bütün ihtiyaçları kar· rünce: büyuk kalyona ynklaşm:ı.k inıkfı.nını 

- Radyo.... der... d ·ıı- k.. 1 h şılayacak bir salon yapılabilmesi için - O halde bu geceden 1.stlfade et- bulam:rnn Saide, boş denmemek için 
Ahmed dik dik yanında oturan ka- Erkeklerin radyoya benzediklerine e en mı ı ume . maça rına u pa- meliyiz, dedi. Bu fırsat her zaman ele - ne yapıp yapacak - rnevcud ka.1-

dınm yüzüne b::ıka kaldı. Acaba ken- şüphe yolctt:r. Onlan iyi çalmak için zar Ankara, lzmır ve lstanbulda lstanbul bölgeaine evvelce gönder- geçmez Şimdi sıra benimdir. Sen dü- yanlardan birini ateşllyecektl. 
dlslle nlay rr.ı ecfıyordu? Lfı.kln yanın- programlarını ezberlemek bütün ıs- ba~lanacaktır. Çekilen kuraya göre diği l O hin liraya ilaveten 120 bin mene gec. Saide bu maksatla dalgaları yararak 
da oturan kadın gayet ciddi idi. Bu- tasyonlarını i>Umek lazımdır. Sonra şehrimizde Galatasaray ile Fener- lira daha göndermiştir. Salonun 300 - Yedek çakmağın var mı? - klmseye sezdinneden - Vencdlk 
nun uzerıne Ahmed: unutmamalıdır ki, erkek ruhunun da. bahçe B~iktaı ile lstanbulspor bin liraya çıkacağı anlaşıldığında•n - Var... donrı.nmnsına yaklaşmıştı. 

- Fakat, dedı, radyo çalana o:musi- dalgaları. uzun dalgası, orta, kısa, pek Anka;ada Demin or ile Ma ke: bu paraya lstanbul bo"'lgesı· de 170 - Kundak torbasını iyi muh:ıfszıı. Bn gemiler arasında cKara konın.-
klşlnası> den!leblllr mi? Onu herkes kısa dalgalan vardır. Bazen de paı-ıızlt . I?w. . ~ etmeğe çalış Saide' Dalg ı ldd t nın kam kartalı• diye anılan büyük 
çalar. Mu iki sanatı bir lhtlsns mcse- yaparlar. Muhakkak ki bütün erkek- spor, Gençler bırlıgı ıle Harbıye, bin lira ilave edecek ve salon için len!yor. ~n de beni~ gibi ~i::e: ya;a~ bir yelkenli vardL Bu yelkenlide ayn
lesldlr. Halbu1·1 rndyo çalmak bir düğ- ler a.yni derecede meziyetll değillerdir. t~~ird~ ~!tay ile Altınordu milli tahsis edilen Sürpagop mezarlığın- madım dönersen, buralara kadar bo- ca yüz elliden fazla forsa çalışıyordu. 
meyi sağa veya solo. çevirmekten lba- Gene tıpkı radyolar gibi... Onların kl- kumerıın ılk oyunlarını yapacaklar- da ilk fırsattr inşaata başlanacak- şuna gelmiş oluruz. Ki.ırekçllerln hemen hepsi de Türt ve 
rettir. mi 4 10.mbalıdır, kimi 30 10.mbnJı ... K!- dır. - Allah bliyüktür, Recep! Bu gece- mi.ıslümnn esirlerlydl. cıKnra korsan. 

Genç kndın bunları kat!yen kabul minin markası çok iyidir. Kimi pek Şehrimizdeki maçlar için klüp tır. nln karanlığını yangınla sıyırp, şenlftl Akdenlzln meşhur yağmacılarınclandı. 
etmiyormuş ~ıbi başını salladı: mütevnzı ve ucuz mark.alıdır.. murahhaslarından müteşekkil orga- G ile uzaktan seyredeceğiz. Kendisi de o gece gemide bulunuyor-

- Hayır. dedı, hiç kimse Sami gibi Sami sözlerini: . nizasyon komitesi dün ak am fut- Üreş teşv Saide soyunurken: du. 
radyo <:nlnmnz. Gelsin, çalsın da siz de - Evet ... Erkekler bırer radyo ma- b 1 . N . ş w •• b k 1 - B b 1 ilk d r Saide, Krı.ra korsanın büyük gernt-
ııasıı bana ha,;: vereceksiniz... klnesldlr. Uı!c!.n onları çalmasını bil- o a!anı un Bosutun başkanlıgtn- musa a a arı - en u şı e a yapmıyorum - sine kadar yaklaşmıştı. 

Ahmetle kansı li.detn bu Samlyi son mell ... diyerek bitirdi. da ıllc toplantısını yapmış ve bu Güreo federasyonu tarafından diyordu - bir kere de köyüını.izün O gece Venedlkll nmlralın müsaadıı:-h f k" b k onllndckl korfezde dcmirllycn dli,şmruı 
derecede merak etmlşlerdl:Nlhayet sa- Bu sözler misafirler arasında büyi)k a ta ı müsa a al arın F enerbahçe hıtzırlanan senelik faaliyet progra- gemllerını gene böyle karanlık bir ge- slle billiUn donanma efradı şarap lçe-
bırsızlıkla beklenilen csanatkArıı geldi. alaka uyandırmıştı. Erkekler birer bl- stadında yapılmasın<. ve maçlann mına göre ajanlıkça hazırlanan tcş- cede kundak atarak tutuşturmuştunı . rek, eğlenerek vakit geçirmişti. Bozca. 
Daha kendisi bir kenare oturur otur- rer gelip Sanılye soruyorlardı: biletlerini tribün 75, duhuliye 40 Hem de bir gemıyi değil ... Üçünii bir- ada önlerinde koskoca bir donnııma-
maz et.raftan ricalar başladı: _ Ben kaç 111.mbahyım? kuruş olarak teabit etmiştir. Maçla- vik müsabakaları pazar günü Güreş den. Çünkü IJir gemide yangın çıtın- nın yatmasına rağmen , gece yansın-

- Bıze biraz radyo dinletmek lut- - Yrı. ben? raı hasılatından Fenerbahçe Beşik- klühünün Fatihteki salonımda ya- ca düşman dcnlzcllerl telaşa düşmü~ dan sonra deniz üstüne garib bir ses-
fuııda bulunur musunuz? - Benim markam ne?.. G 1 .. : • 1 dl G il l bl bi lad sizllk çbkmüştü. Kara korsanın gemi· 

- J-Iaydl bizi kırmayınız V S i 1 ıA- ala ta~ ve a atasaray yuzde yırmı ye- pılacaktır. Bu kar .. ıla:malarda gü- er . em er rer rer sıra un. ini k ka ö . e am on ann ı.uub nnı, rnar- d' f b 1 .. d d k ,.. Korsanlar: «Ateş denizin içinden çıkı- s n ar a sarası niınde iki nöbet· 
Sn.mi buyült sanatkarlara ht\.s bir kalannı - l<endilerlni darıltmıyacak ı, atan u spor yuz c on o uz reşçilerin tekr.ik kabiliyetlerini art- yor!• diye ba~ırışıyordu ... Ver heıT.cs çl dolaşırken, bir müddet sonra bu nö-

tevazu ile yerinden kalktı. Radyoya bir tanda - tayin ediyordu. alacaktır. tırmak gayesile yalnız salto ve bur- denize hücum ediyordu. Ben o gece betçller de sarhoş olarak, oturduklnn 
yaklaştı. Bu cm yaşlarında bir adam- O gece radyo mütehasmıııın sük- İkinci küme terfi gu oyunları tatbik edilecektir. Raki~ ~uyun Jçlnden çıkmamıştım ... An>.sın:ı. yerde sızmışlarf11. 
dı. Ins:.ının dlkkntlni ve alakasını ~en- sesi miıthlşti. Ahme:dle kansı misafir- ağzımdaki kamışı suya çıkarıp _ bu S::ı.ide bu g;m1!nin kıç tnrafına iyl.ce 
dl uzerlne çel~mesinl, sbzlerlnl tntıı llktcn dönerlerken yolda uzun müd- müsabakaları bini bu oyunlarla mağlup eden gü- suretle kendimi göstermeden _ nef"s sokulmuştu. Onu artık hiç kimse gör-
tatlı dinletme ini pek iyi blllyordu. det konu~adılar. Nlhyet Ahmed da- İkinci küme şampiyonunu tayin ,. reşçi puan kazanacaktır. alıyordum. O gece üç büyük kors:ın müyordu. Saideye talih de yardım rdl-
ı:ndınl!lr üzerinde şaşılacak derecede yan::ı.madı: k gemisini de yakmıştım. yordu: F!rtma biraz dinmiş, birlblrlnl 
. etme üzere grup birincileri arasın- k 1 d ıyı bir tesir bırnkıyordu. - Dn'-'dun mu? dedi, rndyo mesel""- 1 Ve Gellboludan gelirken aldıın bir ova o.yan algnlar hafiflemişti. 

n d b t d l Ü 
" " dn tertip edilen terfi müsabakaları ı· Ş ı;• Saide bu d .. rt d d lz a yonun ınnn ° ur u. B ran ::l - sini. .. Ben 30 lfımbaJı mükemmel bır kamış parçasmı ağzına aldı_ Kundak- sıra a, gu\·e e en rn e 

şundu ve mı!"11dandı. • radyoyum anıma gel gelellm sen beni bu hafta Şeref stadında yapılacak lan meşin torbaya sıkıca sanp başına baknrak h!zlı hızlı konuşruı iki Vene-
- Bu saat " Ame.rlknmn Kansas çalmasını beceremiyorsun!.. ve Alemdar ilı: Davudpaşa takımla- taktı. Beline hançerini bağladı. dik denizcisinin sbzlerlni işitti. Bu ko-

Clty radyosu rnyet gu.zel neşriyat ya- Leylil. bu söı.lere evvelli cevap ver- rı karşılaşacaktır. Recep: nuşmnlnr Sald<>nin cesaretini nrttır-
par. Sıze onu dlnlete,ım... medi. Ahmed devam etti: _Hançere lüzum var mı? diye sor- nııştı. Denlzcıler şbyle konuşuyordu: 
Kiıçuk bir parmak hareketi yrı.ptı. - Yoksa bir çalabllsen.- Bir çala. fst.anbulspor klübü idare heyetin· du. - Tıirkleri ndamakülı yıldırdık, dc-

Rndyonun du~eslnl fevknlfıde yo.vaç bllsen ... Benim ruhumun ne istasyon- den: Saide ce\•ap vermeden denize atıl- ~il mı:ı 
oynatıyordu. Bıraz sonra radyoda gü. lan vardır' Ne istadyonlnn... Amnuı. 28 3/ 941 Cumartesi günü saat 15 de 1 dı. - E\•et. Gemllerlni ,aktık ... B!r kıs-
zel bir cazb:ınd çalınmağa b::ı.şladı. Sa- çalacak kadın ister.. khip merkezinde revknlAde kongremı- ı Recep, Saldenln arkasındrı.n: mını da esir aldık. Faknt, Türkler ye-
mi: Bunun üzer!ne Leyla: zln akdi muknrrer olduğundan azanın __ Kadın değll. yaman bir kaplan ... ni bir donanma yapmasını ve tcıkrar 

- Işle, dedi. Knnsas Clty... - Kadınlar da rrı.dyoyn benzerler. teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. Diye söyleniyordu. Akdcnlze çıkmasını çok iyi blllrler. 
Şimdiye kadar böyle bir lstnsyon Asıl sen beni çalamıyorsunı_ ....................................... ••• - Bir Turk glbl konuşuyorsun• Ba-

dlnlcmek kim enin aklına gelmemlştl. - Hayır .. Katlyen .• Sen beni çala- fllozofan~ devam etmedi. (isen U d"• .. V d .k K I l l banı tanınınsnydım, nıllllyetin::!en 
Zaten Saminln de muvaffakıyeU . ..nh- mıyorsun... b I ft'ft ZUDı UZUn uşunme• 1 ene 1 a yonu a ev er şüphe ederdim. Onlar bu kndar doyak 

v- en c~nııyorsun•, ııben senl çllıunı- k retı burada 1dl. o blr radvoda kimse- - Kabahat hep senin ... Şimdiye ka· yorumD ~Ö'llerl onları gırtlrı.k gırtlaR:ı ğe lüzum yok! içinde yedi ten sonra. bir daha denize çık· 
nin bulamad:~, alamadığı en uzak dar ruhumun hangi 1stasyonlaruıı. getirdi. Ikl B:ln.t sonra erkek radyo I' mamağıı tövbe etmişlerdir. 
en çapraşık !stasyonlıın ynkıılnr ve buldun a rezil?. Sen bende hep gazelli cAKŞAM> a bir KÜÇÜK Recep dümende titr~~0~.du. Gece ya- - S"n Ttlrklerı tanımıyorsun. On-birkaç yerinden parçalanmıştı. Aı-tık nsındnn d lz t d " 1 ilk J ·ıd ·k çalardı. Dunun rııd'-'O programını, en istasyon nnyorsun... iLAN k k~f·d· ı sonra en us un e s~r n ar, 0 u ten sonra, tekrar dirllmcslnl 

J ,, sesi çıkmıyordu. verme a ı ır. artmıştı. Recebin ku-çük yelkenlisi dal- bili 1 d dl 
ınce tcferrüa:ına kcı.dar, ftdetıı. bir Ne çare kl kavga böyle uzun uzun r er e 

01 
ya. Hikmet Feridun Es • gnlar arasında bocalayıp duruyordu. <Arkası var) 

Tefrika No. 25 

G iizel Gözlii K:ız 
Aşk ve macera romam Nakleden: (Va - Nu) 

~-------------~ 
Cemal haykırdı: 
- Demek paramı almak için be· 

ni öldürebileceğinizi de söylüyorsu
nuz L .. Yaman te!lditl... 

Bu sefer, Haydar cevap vermedi. 
Recep söze karıştı: arkadaşına 

dönerek: 

- Bu münakaııayı fazla uzattı.le •.• 
Haydi, artık elverir ... Faaliyete ge
çelim ... işi bitirelim. 

Cemal Nermi: 
- Çekilin ... Yol verin ... Gidece

gım ... 
Leyliının nşığı: 
- Mangiz.i uçlan, geç... Eğer 

teklifimizi yeirne getirirsen vallahi 
söz veriyorum. gacoyu alır, yoluna 
gidersin. 

Saatçi tekrar lafa karıştı: 
- Aziz beyim... Size de para 

bırakacağız ... Cebinizdekinin yüzde 
onunu .. . Fenıı iskonto değil... Bu
günkü günde hangi tüccar yapıyor. 

Recep: -

Böylece yüzde doksanınızı 
verdikten sonra yolunuza devam 
ederseniz. 98'nki yolda soyulmupu
nuz gibi evinize telgraf çekersiniz. 
Dükkanlarınıı: falan varmış, satar
lar, başka para yollarlar. 

- Çekilin geçeceğim ... 
- Şu küçük merasimi yapmazsa-

nız, geçmek yok 1 
Melahatin kocası, önünde duran 

masaya yapışarak: 
- Savulun ..• - diye masayı ha

vaya kaldırdı. - Yoksa tepelerim. 
Recep cevap verdi: 
- Sizi yola getirmek için her ça· 

reye baş vurduk .•. Eğer hattı hare· 
ketim izi değiııtirirsek mesul değiliz .•. 
Kabahat sizde ... 

Tehditkar bir yürüyüıle iki üç 
adım attı. 

Cemal Nermi, taarruzun kar§ı ta· 
raftan gelmesini beklemiyerek ileri 
atıldı. Ümidsizlikten, hiddetten, 
kuvvetinin iki misli arttıiını hiuedi· 

yordu. ı imkan yoktu ..• Yer gök şahiddir ... 
Recep, masa darbesinden kendini Recep, böylece, kurtuldu. Elitı.i 

kurtararak hasmının vücudüne kol- boğazına götürerek uğuşturdu. Sağa 
lannı sardı. Boğuşma bşaladı. Ça· sola baktı. 
çaron düşmanının kuvvetli olduğunu Sakin baha, sırıtarak: 
hissediyordu. Cemal Nermi, çok - Geçmiş olsun ..• 
cesur ve ataktı. Recebi yere serdi. Recep: 
Göğsüne dizini hastı. Fakat Recep - Eyvallah ... - diye boğuk bo-
bu esnada yeninden bir bıçak çıkar4 ğuk homurdandı. 
mağa muvaffak oldu. Haydar, arkadaıının yerden ta-

Mela.hatin kocası, silahı görünce, mamile kalkmasına yardım etti. Re
abanmasını arttırdı. Ayni zaman- cep hala sendeliyordu. Bir iskemle
da, Recebin gırtlağını, boğmak is- ye çöktü. 
ter gibi sıktı. Ley)anın Aşığı, artık Saatçi: 
kımıldayamaz bir hale gelmişti. Su- - Haydi haydi, davran... Mırın 
ratı mosmor kesildi. Gözleri yuva- kırın etmenin zamanı değil... Eümi
hrından dı§arı uğradı. Boğuluyor zi çabuk tutalım ... 
gibiydi. Çaçaron kendini topladı. 

Haydar, aheste aheste, bu man- - Herif ne oldu? ... - diye sor· 
zarayı seyretmişti: du. 

- Anlaşılıyor ... Benim tekrar mü- Haydar, yere diz çöktü. Kulağını 
dahale etmem lazım ... Sakin sakin ... Cemal Nermi'nin kalbine dayadı. 
Köşede duran koca rakı hinliğini - Tık tak i§itmiyorum. .• Zem-
Y.~kalayıp havada bir savurdu. Bü- herek kırılmı~ olacak. 
tun kuvvetile, Cemal Nerminin ka- Recep boğuşma eşnasında ken-
fasına yerl~tirdi. dinden geçmiş bir halde bulımdu-

Bunun üzerine, zavallı borsacı, ğundan vakanın nasıl cereyan etti
sanki yıldırım darbesine uğramı~ ğini kavrayamamıştı. Arkadaşı ona 
gibi yıkıldı. izahıı.t verdi. 

Saatçi: ı Sakin baba: 
- Başka türlü hareket etmemize - Fazla lafa vakit yok... Mua-

meleye girişelim ... - dedi. 
İki haydut, şikarlarını derhal soy

dular. Bu jş bitince, Recep: 
- Cesedi ne yapacağız~ - diye 

sordu. 
- Ondan yana üzülme ... Bu me

seleyi düşünmüştüm. T edbirlerim 
alındı. 

- Belki de arkamıza bakmadaın 
kaçıp gitmeli ... 

- Aptal, sen de... Hem cesedi, 
hem de mahzendekini bırakalım öy
le mi? ... Deli misin? 

- Peki ... Sana tabi oluyorum .•. 
- Göreceksin... Planım fena 

değildir. 

- Anlat, neymiş~ 
- Saatçi: 

- Dur bakalım ... Şimdilik yapa-
cak başka şeyimiz var .•. Evvela so
kağa çıkalım ... Sana bir iş gördüre
ceğim. 

Recep, arkadaşının emirlerine ita-
ata karar vermişti. Alnının terini 
sildi. 

rı, ağzını tıkadıkları zaman: 
<- Recep fena insandır amma, 

cinayet işlemesi kabil değildir!> di
ye düııünüyordu. 

Şüphesiz, Cemal Nermi" nin ona 
vereceği paradan külliyetli miktan
nı sızdırmak için böyle numaralar 
yapıyordu. 

Fakat iki haydut onu bodruma 
atıp da yukarı çıkınca fena halde 
ödü koptu. iplerini koparmak, el
lerini ilmiklerden çıkarmak için 
hayli uğraştı. Amma nafile ... 

Bunun üzerine gözlerinden yine 
yaşlar boşandı. Her dakika ona sa
at kadar uzun geliyordu. Ansızın 
bir ümide kapıldı. Belki de Cemal 
Nermi gelmiyccekti. Lira hayli va
kit geçtiğine kail oldu. ihtimal mü
him bir mazereti zuhur ctmi~; ver
diği sözü tutamamıştı. İki cani tu· 
zaklarını beyhude yere kurmuş ola
caklardı. 

Lakin bu hayali nafileymiş me
ğer ... 

o\'Jt.\' Leylanın kulağına bir otomobil 
Güzel Gözlü son derece eındi- sesi çalındı. 

şeliydi. İki erkek Üzerine hücum «- Belki de Cem<l.lin otomobili 
ettikleri zaman böyle bir akıbete değildir ... Buradan araba falan geç
uğrayacağını sanmamı,tı. mez amma, belki de . . .> diye ümid-

Ellerini ve ayaklarını bağladıkla- lendi. (Arkası var) 
J 
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DEVLET BORCLAJtl 
L. K. 

"' 7,50 933 Türk bOrcu I. n. m. 18.85 
, , 1938 ikrıunl.1ell 19.95 
• , 1933 ikramiyeli Ergani 

A. B. C. 
• '1 1934 Sivas-Enurum 1 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1934 , • 
• • 1935 • • 
• 1938 , • 

A. Demlryolu tahvili I-II 
, • m 

A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaş:L limanı 
H. limanı mümessil senedi 

HfSSE SE.l\l'ETLERİ 

T. C. Merkez bankası 
T. İş bankas:ı nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt> 

20.111 
19.32 
19.42 
60.50 
15.50 
29.50 
62.87 
42.40 
41.40 
38.40 
« .50 
ol0.50 

KOÇ OK iLANLAR 
FevkalAde ahvalin devamı 

müddetince gayri muayyen gün
lerde haftada !ti veya tıç defa 
neşredilecektlr. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
MUHASiP - L1san blllr çok tecrü

beli bir muha.!lb gilnde bir saat çalış
makla muhasebenizi ehven fiatla te
min eder. Akşama katip riimuzuna 
müracaatı. - 8 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Eski ve 
yeni yazıyı iyi Okur yazarım. Hariçte 
bir erkek gibi çalışıı.mıyorum. Kimsesiz 
bir bayan ve yahud bir bayın ev işle
rini deruhte edeblllrlm. Taşraya da. 
giderim. Amı edenlerin şu adrese 
mektupla milracaatlannı rlca eder'm. 
Fındıklı Mo11a Bayın No. 16 Mell'lhat 

ERENKÖ'rtJNDE - Asfalt yol üs
tünde sekiz dönilın ı:amiı ve yeml§ll 
bahçe içinde 1kl kat 1lzer1ne dokuz 
odalı muntazam bir köşk ea.tılıktır. 
Dosya No. sı 423 

Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 Emlaki§. Telefon 49010 Eminönü 
Anadolu Han No. 8 Emlaklş. Telefon 
42694 - 2 

BAKIRKÖYtJNDE - İstanbul cad
desi üzerinde dört etrafı açık beş oda
lı muntazam ahşap bir ev satılıktır. 
Dosya No. sı 424 

Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 EmUiklş. Telefon 49010 Eminönü 
Anadolu Han No. 8 Em!Ak~. Telefon 
42f94 - 2 

YASSIADA - Marmaranın incisi 
Yassıada satılıktır. Dosya No . .sı 463 

Galatasaray IJsesi karşısında No. 
184 Emlfıki§. Telefon 49010 Eminönü 
.ı(.xadolu Han No. 8 Emlak~: Telefon 
42694 - 2 

-- ~-------

SATll.IK APARTIMAN- FlruzaRa
da iyi bir mevkide senevi (1030) I!ra 
geliri olan yeni model 3.5 katlı bir 
apartıman {12) bln llraya satılıktır. 

Taksim AbdülMk HAmld caddesi 
BO'Lkurt-Emliık No. 23 Tel: 43532 

SATil,IK APARTIMAN- Şişli tram- ~ ~~e~i Veteriner tatbikat okulu 
vaya müvazl bir cadde üzerln<ie n ts- m_udurlutunden: 2/ 3/ 941 Çarşamba 
ta.syona <2) dakikada (1040) lira geliri gunü Aat 14,30 da mekteb1mlzde top
olan üçer odalı ve gömme banyo!u '\"e !anılarak veteriner ba:ttertyolot fen 
bahçeli modern Oç kaUı yen! bir apar- şehltıerlmlzln ihtifali yapılacatından 
tıman (14,500) Jirayıı satılıktır. ano eden mealektaflarımmn :lftlrak-

Takslm Abdülhak Hlmld cadde.s\ lert rica olunur. 
Bozkurt-EmlAk No. 23 Tel: 43532 -Z4-Y-:-İ--Sah--i-b1-ol_d_ut_um __ 6_3_5_N_o_.-ıı 

SATlllK APARTIMAN - Bomont.l T. İş bankası mümessll his. 
A . Demlryolları flrketi (" eG> 
A. Demlryolları flrteti (" 100 
Esklhisar çimento flrteU 
Şirketi Hayriye 

109.-
10.15 
10.45 

103.-
22.65 
37.50 

'1.15 

işçi ARIYANLAR ACELE SATILIK APARTIMAN - istasyonu ile Nişantaşı arasını balla-
2 - Cihangirde Alman hastanesi bahçe- yan cadde üzerinde 0040) lira geliri 
BAYAN .ARANIYOR_ Küçük apar- si karşısın~a Güneş.~i sokak elli altı olan üçer odalı ve gömme banroıu ye 

hunsl otomobilin serbes aeyıilBeferl 
için nrilmlt olan doktorlara mahswı 
alameti maNusuını kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü ol-

(llrketı Hayriye temettü 
21.-
21.-

d aln bl klflnln ev işlerine numaralı koşebaşı mucedded her kon- bahçeli modern üç .katlı yeni bir apa!'-
tıman a J ız r rümuzuna ·!oru havı senevi dokuz yüz lira ıra- tıman l14,500) liraya satılıktır. 

madığı Uln olunur. Doktor 
A. E. Gürsel 

ECNEBİ TABVtı.ı.Eaİ 
bakacaktır. Aqamda A. T. dı bulunan bina acele sablıttır. Tak- Tat.sim Abdülhak Hii.mld caddesi 
müracaat. sim 1stiklll caddesi tırk ilç numaralı Bozkurt-Emllk No. 23 Tel: "3532 

Kredi Fonslye 1903 <s1eortalı) 111.-
102.30 
81.-
1.27 

MAKİNİST ARANIYOR - Armtır dükklnda şekercl Ali Dllere müra- SATILIK APARnMAN _ NL,an-
yeya Cakarl11 dokuma makln:ılann- caat. - 1 taşı Güzelb:ıhç sokak senevi (1320) 11-
dan anlayan ayar ve işletmesini bUen DEVRF.N SATILIK DUK.KAN - ra getiri olan üçer odalı ve gömme 
makinist llzımdır. Telefon 21242 - 1 Eminönü_ Bebek tram\'ay duratı kar- b:ınyolu ,.e bahçeli deniz görür mo-

AKŞAM 
• • 1911 
• , Amorti 
• • Kupon 

___ .......:N::.::O:..=.K~OT;.....__ __ 2_4.-85 3 - SATILIK EŞYA 
Türt altını 
Xülçe altın bir gramı 3.26 BALI - tyı cinsten İRAN batılan 

.::O::;::s:.:,m:,:a~n~lı:....:::,b:,:an~k~ası=....:':.:b::a.:.:11.:.:.kn;.:.o;:;.;t;.;.l ___ 2_.5_o alınıyor. Posta kutusu 281 e milraca-
KAMBİl'O at. - 8 

Londra üzerıne 1 sterlin 5.22 ESKİ VEYA BOZUK - Her marka 
Nevyork üzerine 100 dolar 129.20 radyolar piyasadaki en meşhur mar-
Cenevre üzerine ıoo frank 29.98 kalann 1941 modeller! ne en uygun şe-
At1na üzerine ıoo drahmi 0.9950 raıtle tepdil edilir Akşamda Radyo 
Madrld üzerine 100 pezeta 12.89 rümuzuna mektupla müracaat. - 7 

Belgrad üzerine 100 dinar 3~:~~;~ SATIUK tıct KAMYON - Bir ta-
Yokohatpa üzerine 100 yen 30 8875 nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo-
~S;;t.o;;;k;;;h;;o;;lm~;ü;;ze;.;r=ln=eıı=:ıo=o=k:.=u=ro=n==·== del Ford marka karüserlli fakat !~s-

i tıkslz iki kamyon satılıktır. Her gun 
B. Şemseddin Güna tayın 20992 Telefonla Hakkı özak'a müra-

bugünkü konferansı eaatı. - 1 
J:ıninönü Balkevinden: SATJI.JK MtlCEt.ıLiD MAIU~E-
1 - 27/3/941 perşembe (bugün) sa- LERi - Otomatik pedal makas, bii

at 17,30 da Büyük Millet Meclisi Reis yük dikiş kambura dosya zarfı makl
veklli ve Sıvas mebusu Şemsıedd~ nesi müteaddld motörler kutu makl
Günaltay tarafından (Umuml siyası nesi Marpuç~ularda 31 No. Mehmcd 
vaziyet ve milli birlik) mevzuund~bir Rir.aya mfiracaat. • - 2 
konferans verllecekUr. 

2-28/3/941 cuma günü saat 20,30 da SATJJ.IK DİZEi, l\IOTÖRJ,ERİ - Ü'ç 
Dr. Yavuz Abadan tarafından (Milli tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey
blrlik) mevzuunda bir konferans ve- glrllk kara ve deniz vasıtalarında kul
rilecek ve Temsil şubemiz <Himmetin lanılır mükemmel bir halde dört aded 
oğlu) plycslnl temsll edecektir. (Mercedes - Benz) marka Dizel motör -

3 - 29 3 941 cumartesi günü saat ler[ ~atılıktır. Her gün Tel : 20992. 
20,30 da Evimiz i.zalarından muhar- Hakkı özaka müracaat. ı 

şısında her Jşe elverişli hMen Balk!ın dern üç buçuk katlı yeni bir ap:ı.rtı- ._ __ 
kahvesi olup euaıı veya efyasız ace- man (18) bin liraya satılıktır. • -.....,. anebJ 
le satılıktır. - 2 Taksim Abdülhak Ht\mld caddesi Seneıa 
KİRALIK APARTIMAN DAhn:st - Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 1400 kurut 2'100kllr1al e Aylık 150 • 14ı50 • 

Nişantaş teşvlklye camisi ark:ısında S.\TILIK APARTOIAS - Nişantaşı 3 Aylıt 400 • IOO • 
Çinar caddesinde on blr numaralı Güzelb:ıhçe sokak senevi (1420) Ura 1 Aylık 150 , • 
Fehmi apartımanının beş odalı denize gellrl olan dörder odalı ve gömme ı------------;..-1 
nazır güneşi bol dairesi kiralıktır. On banyolu ve bahçeli deniz görür ve nıo- Posta lttlhaduıa dahU otmınn 
numaralı dalre.~!nde mukim !'ahiblnP. dern üç buçuk katlı yeni bir apartı- ecnebi memleketler: SeııeUlt: 
müracaat. - :? man (21) bin liraya satılıktır, 3800 altı &JlıRı 1900, t~ ayblt 

30 KURUŞA METRESİ ARSA - Taksim Abdülhak Hamid caddesi 1000 kuruttu. 
Gôztepcde büyücek bir arsa metre.si 30 Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

Telefonlarıma: Bafmüanlr: 
kuruşa kati satılıktır. Kuyu elektr!.k s'TJLIK APARTIMAS _ Nlşantaşı rau lşlert: 21115 _ idare ıtaı 
kumpanya suyu ve nezareti mükem- Güzelbahçe sokak senevi 0560) llrıı Mildir: !Ml'7 
meldir denizi görür her tüdü ves:ııtı gellrl olan ve genL, cephell dörder 
nakllyeye yakındır. Göztepede fırın odalı ve gömme banyolu ve bahçeli Safer 21 - Kuım HO 
tarşlSlndakl kahvede dellal Ismail ile k S. tm. Gü. Öl. ttı. At. Yat. 
Şaşkınbakkalda berber İsmalle müra- eza deniz görür üç buçuk kat.Jı mo- E. 9,43 11,24 5,51 9,22 12,00 1,32 
caat. - 1 ~~~;ık~!~. apartıman <25

> bin liraya Va. 5,10 6,52 13,19 18,50 19,29 21 ,01 

tlSKÜDAHDA SATILIK KÖŞK - Taksim Abdülhak Hamid caddesi İdarehane: Babılll dun 
4 odalı 15 dönüm bahçe 7 dönüm bağ Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 Acımuslut: 80lcat No. 13 
mütebakısı meyvalık tatı· su kuyusu -------'--------
elektrik tesisatı mevcud l küdar Kı- SA'rILIK APARTIJ\IAS - Bomontl 1 
sıklı tramvay durak yerinde mahal- tramvay ~asyonuna 2 dakika mes:ı- •••• 
leblcl M. Tipi telefon: 60670 fede ,.e senevi (2112) lira geliri olan 

Prof. Dr. 

l\IOBİLYF.Lİ KİRAJ.IK DAİRE -
Ta~imde Topçu caddesinde Uygun 
apartımanının 2 numaralı konforlil 
dairesi eşync!le beraber yazlığı kiraya 
verilc_cektk . Hergün sıcak suyu vardır. 
lclndckllcrl" murncnnt. - '1 

sağlam ya.pılı beşer odalı ve banyolu 
ve eze ·mıe (100) metre kare a~aclı 
ba.hçeyı havi ve arkn balkonları Me
cidiyeköyü ve Beşiktaş yeşil dağlan 
silsUesine ve sırtlarına cazip manza
ralı (5) katlı blr apnıtıman (32) bm 
llrnya sablıktır. 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lamarttn Cad. 5 

Taksim. Telefon: 43963 

Sahife 7 

Soldan sata Ye )'Ukandan qap. 
1 - Hoşgeldin. · 
2 - Hakça&ına - Dedenin 1'Qnsı 
3 - Atıl .t10nnak • 
4 - Bll&in - u.rut 
5 - Son Jsta.syon - Aslan • İnce 

kunım. 
1 - Tersi tlbarca demektir 
'1 - Tersi muvazldir _ Te~ tot 

detıl 
8 - Nota - Anma. 
9 - Eski bit mektep dertcesi • 

Hortlak. 
10 - Haals bayan. 

Geçen balmacamızuı halli: 
Soldan ıralan 7Ubndan atatı: 
l - Vereafyecl, 2 - Erik. Sabun, 

3 - Riya.set, 4 - Eklblr, 1>6.z, !5 -
Sll.lhm, t - beradive, '1 - Yat, m .. 
m&Je, 1- l:b, De'Yalar, 9 - Cu, t>'ve1 .. 
ana. ıo - tn. ZJ, Erat. 

Dr. A. Aıım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehir ıürültüıünden uzak bir 

yerde büyült bir parkın içinde 
ve çamlann ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve İ.7i bakımlı. kadın, erkek 
her tüılü hutalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
hıiunu dinlendirmek ve neka· 
hat devrini geçirmek iatiyen· 
lere mahsus yegane müeueae. 

Telefon: 42221 

Lokman Hekim 
( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassiıi 
Divilnyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her ~<Ü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

rlr Nusret Sefa Coşkun tarafından 
(Milli blrllkl mevzuunda bir konfe
rans verilecek ve Temsil şubemiz 
mımmetin oğlu) piyesini temsll ede-

RAV.-\GAZI rJRINI ALMAK İ~TJ:;
NiYOR - Üstü çift. ocaklı. m üst' -
mel veya yeni olablllr. 49366 numrrn
ya telefon edılmesl. - 2 

SATILllt ARSA - Samatyada Hacı 
Huseylnağa mah:ıllcst camH şerif so
kağında 14 1 numaralı 3.018 M2 mcs~ 
hal sathiyeslnde arsa ucuz fiyat!:\ sa
tılıktır. Taliplerin Akşamda F. M. rü
muzuna mektupla müracaat. - 2 

Taksim Abdulhak HAmfd caddesi 
Bozkurt-EmUl.k No. 23 Tel: 43532 1 İstanbul Belediyeai ilanları 1 

cektir . 
4 _ 30ı3 941 pazar günü saat 14,30 

da Temsil şubemiz (Himmetin oğlu) 
piyesini t emsil edecektir. 

cumartesi \'e pazar günkü topln.~tı
Jarın numaralı giriş kartlannın buro
muzdan alınması rica olunur. 

(,.'OK KARLI iş - Satılık Opel kap
tan taksi bol 11\stlk müracaar, Cihan
girde Neıı Agura. - 2 

SATILIK APARTII\IAN - Ta.rl:ıba!ıI 
caddesine 3 dakika mesafede Çorb.:ıcı 
sokağında (1020) Ura kiraya elverişli 
flçer odalı ve alaturka hnmamı ve bah 
çeyt h::.vl arka tarafı kamllen açık ve 
güneşli apartımaııa kıılbolmuıı 4 kat
lı bir bina (8500) llrnyn sıı.tılıktır. 

Floryada memurin binasının tamir ve tadlll IŞ'i açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedell 835 lira 34 kuruş ve ilk teminatı 62 llra 65 kuruştur. 
Kqlf ve §artname zabıt v~ muamelAt müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
İhale 7/4/941 pazartesi gunü saat 14 de dniml encümende yapılacaktır 
T11llplerln llk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 gün ev~ 
vel Belediye Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları Fenni ehliyet. ve 
941 .. yılına ald ticaret odıı.sı ıı,·eslkalarlle ihale günü muayyen saatte daimt 
encumende bulunmaları. (2244) 

••• 
Beyoğlu Halkevi azalarına: 

Büyük Millet Meclisi reis vekillerin
den Sıvas mebusu sayın B. Şemseddin 
Günaltay 2813/ 941 cuma günü saat 
17,30 da 'Beyoğlunda İstiklal cadde
sinde Şehir tiyatrosu Komedi ıosm:n
dıı. < Fransız tiyatrosu b!nasında) Dun
ya ahvalinin son vaziyeti mevzuunda 
mühim bir konferans verecektir. 

CEPTJo: TAŞINABİLEN HESAP '.:\IA
J\!NELERİ - Bir defter hacınınrla 
olnn portatif hesap m:ıklnelerlle cem 
ve tarh amellyntı otomatik olarak 
siir'at ve emniyetle yapılır. Flıı.tlerl 25 
ile 35 lira arasındadır. Telefon: 41~; 

SATfLIK KARGİR EV - 4 kat üze
rln0 7 oda elektrik, havagazı, Terkos 
ve knlorlter tesisatını muhtevi cadde
ye yakın altında dükki'ını olan İtal
yan tarzı mimarisinde npartıman tnr
zında mfıkemmel bir ev satılıktır. Os
manbey Rumeli caddesi 138 No. lçln
ne sahibine müracaat. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: ol3532 

-S-.A-'fl-I..IK-AR-SA--- Clh_an_g.lrde-E-ge BASKÜL ALJN A CAK 
bahçesi albnda mükemmel deniz go-

Kızılay Kadıköy kua tubesinin 
toplantısı: Kızılay Kadıköy kaza ıu
besi yıllık kongresi martın 30 uncu 
Pazar günü saat 1 O da C. H. P. 
Kadıköy kaza merkezi sırasında 35 
numaralı yeni binamızda yapılaca-

• ğından saym üyelerimizin kongrede 
bulunmalnn rica oloour. 

Eminönü • .\.skerlik Şubesinden: 
Lv. Tğm. Necip Oğ. All Fuat 33133, 

kaycll tedklk edllmek ilzere şubeye 
mfirncaatl. 

-SATILIK DOSDURMA J\IAKİSI:Si 
Az kullanılml§ 4 gözlü 8 kovalı Frl 
gidaire marka bir dondurma makine 
satılıktır. Taksim: Cumhu~yet mey 
danı tütüncü Ferld beye muracaat te 

-
'>i -
-

ıc!on: 41537 - 5 

r -
r 

S.&TJLIK HURDA DEMİR - İle bl 
Ut demir tapı isteyenlerin Sn.llom 
~t Demirkapı No. 7 Halll Seze 
Karyola Fabrlknsınıı müracaat. - 2 

r 
e 
-

YENİ \'EYA AZ - Müstamel bl 
:MikroSkopa ihtiyaç vardır. Ellerind 
olup da satmak isteyenlerin Yenlpos 
tane karşısında Kızılay Hanı yanınd 
26 No. ya müracaatları. -

a 
4 

4 _ Kiralık . Satılık 
••• EM. 'KI' Ş _ LAielide güzel bir mev 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: ~ t d 1 bl 
Harp ~ayi te~en Emin oğlu Zeki kld · kt\.rgir banyolu ve al ı 0 a ı 

-
r 

(32319), Harp sanayi teğmen Mustafa ev ~500 ııraya ı;atılıktır. Dosya No. s 

oğlu Hü:;eyin Rahmi .38743), Yedek 421._,_tasaray Lisesi karşısında~~ 
plyndc teğmen Mehmet Ali oğlu Ah- 8?~Eml&.k'• Telefon 49010 Eminonu 

l 

met Rasim .23915), Emekli topçu bin- ı .,. "' ~· ı.. T ı f 
başı Seyfettin oğlu Hüsnü Selim 30:? Anadolu Han No. 6 Emlak...,. e ~~ 
SeUinlk (320 - ·O 1n kayıUann tedklk 42~694~---:-'::::"""-::-;::;.::-;::;:-;:~ 
edUmek üzere nüfus hfü·iyet cüzdan- YöRtlKALİDE - Bilyfikadada deniz 
larile birlikte ACELE şubemize müra- d S500 M 2 arsa satılıktır: . tenann a 
caatlıın. n.....va No sı 420 N 

«AKŞAM» ın faydalı 
neıriyatı 

Tarih öireniyonan 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya' 
kır .. tJeri Faik Sabri 
Don Kitot Cervantes 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sabri 

Cülliverin seyahatleri 
Yer yijzü. Gök yÜm 

Faik Sabri 
Bir Türk lozmm Amerika 
yolcuJuğu Faik Sabri 

Kuruı 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM> matbaası 

«AKSAM» karilerine mahsus 
J'Üzde 20 tenzilit ıı.ona 

.JJVo>J- • LlseS1 karşısında o 
Galatasaray f 49010 Eminönü 

184 Emliklş. TNele ;nEınHiklş. Telefon 
Anadolu Han o. _ 2 
42694 

BAKIRKÖYtlNDE - ~~:!n~e:ı~ 
çok muntazam on odalı mu 422 
,.,,.,,'lr .satılıktır. nosya No. sı 
.,.,... •-e"-Y T •-si Jcar§ısında. No 
Gala-- ~ inö U E:mlA.Jdf Telefon 49010 Em n 

~~adolu H~ No. 6 Emlll.kif. Tel~ 
42694 

NİŞANTAŞINDA - Çok güzel bir 
muhitte yedi odalı banyolu muntazam 
mobllyalı bir apartıman kiralıktır. 

Gıılat:ı.saraY Lisesi karşısında. .~o. 
184 Emll'lklş. Telefon 49010 Eminonü 
Anadolu Hıın No. 6 EmIAldş. Telefon 
42694 - 2 

ASMAALTINDA - AY~ ylrm1 Ura 
kira getiren kArglr. bir dükkAn mak
tuan 3000 ııraya satılıktır. Dosya No. sı 
246 

OalatasaraY L1ses1 Jca.rşısında No. 
184 EmlA.ki§. Telefon "9010 Eın1nönU 
Anadolu Ban No. 8 gmıAtlf. Tele.ton 
428H - :ı 

rür 054) metre kare bir arsa (3250) Toprak Mahaülleri Ofisinden : 
liraya ve Nlşantaşında Thlamur c:ld- ı - Biner kiloluk 70 adet baskül iblr veya birkaç partide pazarlıkla s~
desindc 057) metre kare yanyana tın alınacaktır. 

KİR~UK APARTIMAN AH.ASI-
YOR - Taksim civarında denize na
zır mobleJI (telefonlu müreccıı.htır) 4 
veya 5 odalı bir apartıman aranıyor 
Kiraya vermek isteyenler apartımanın 
mevkll ve müştemllütı hakkında sarih 
m:ılfımatı Mıı.çkn Nnrnıanlı :ıpartıma
nı zemin kat 3 numaraya yazmalan 
veya 60931 No. ya telefonla blldlrme
Iert. 

bitişik arsalar (3200) liraya satılıktır. 2 - Basküllerin muhammen beden 24,500 ıJa \'e muvakkat teminat 
Taksim Abdülhak H~mld caddesi mektubu da 1837,50 liradır. 

_B_oz_k_u_r_t-_E_mı_a_k_N_'o_._2_3_T_e_1_: _43_5_3_2__ 3 - Pazarlık Ankarada umum müdürlük binasında 2/ 4/ 94! tarihinde 
saat 15 de yapılacaktır. 

SATIJ,JK AHŞAP HANE - 4 oda 
büyük sofa ve taşlık biraz bahçe ter
kos elektrik ve hava.gazı vardır. Cer
rahpaşa Küçük Mühendis sokak No. 9 
sabahlan 8 den 12 ye kadar içindeki
lere mürıı.caat. 

CEVIZLİKTE SATIUK ARSA -Ce
vizlik istasyon yakınında 20 dönüm 
denize nazır nrsa acele satılıktır. Göz
tepe fırın karşısındııki kahvede ılelI:il 
Ismall ile Şaşkınbakkalda berber Is
maile müracaat. - ı 

KİltAUK J;\' - Anadoluhisanndn 
iskeleye 300 adım mesafede bol güneş, 
hava, manzara ve bahçe 5 büyük ve 
ferah odalı ev kiralıktır. Anadoluhl
san Otağtepe caddesi 6 No. - ı 

KİRALIK 1Jç ODA - Elektrik ter
koo, havagazı banyo_, telefon BabıiUt 
caddesi 11 numaraya müracaat. - 2 

SATILIK - Fabrika ve depoya el
·er!şll Haliçte Fener caddesinde deni

ze yakın üstünde odaları bulunan kA
glr bir bina satılıktır. Akşamda (8atı. 
ık) adresine mektupla müracaat. - 4 

' 
l 

SATJLTK ARSA - Göztepede istas
yona (6) dakika mesafede evvelce 
kerizıne görmüş ve elyevm nümmıe 
bağı ve çlflik yapılmağa müsald (23) 
dönilm arnzl (8) bin Ura ve keza 
Göztepede telefon santralı kar~dn 
0840) metre kıı.ra denlz görür bir ar
sa ( 4600) liraya satılıktır. Civarında 
çok lüks vll!alar mevcud olmasına 
na;:aran istikb:ı.11 parlaktır. 

Taksim Abdü!hak Hdm!d caddesi 
Bozkurt-Emlnk No. 23 Tel: 43532 

KİRALIK SAYPiYE ve DANE - Ye
şllköyün en mutena bir yalısı olan ve 
a-:ırdide aj!açlarla süslenmiş bir köş
l.."lln 5 oda büyfık bir holü lhtıva eden 
dalresı maa mobllyc mevsimlik (400) 
lir.:ı. ve keza bu köşkün akan olan 
Sürp Agop kal'§lSlnda Üftade sokak 
09) numarnlı 4 odalı ve bahçeli tAr
glr temJz yapılı ve kullanışlı bir ha
ne (4-0) liraya kiralıktır. Tramvaya 2 
dakikadır. 

Taksim Abdülhıık Hdmid caddesi 
Bozkurt-Emlflk No. 23 Tel: 43532 

SATILIK KÖŞK - Fenerbahçe tren 
istasyonuna 6 dakikada ve cadde üze
r!.nde 3 dönüm ve 200 adet meyvn 
ağaclle süslenmiş ve bina cephes1(400)j 
üzüm kütüğü mevcud üzüm bağı bulu
nan ve cephede 2 adcd mazi ve çam 
ağaçlan mevcud ve Çamlıcaya karşı 
cazip manzaralı (11) odalı yarını kAr
glr maa müştemllAt bir köşk (8250) 
liraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak HAmld caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

KİRALIK ODALAR - Bir Alman 
oğretmen bayan nezdinde temiz ve 
mobllyell ikl oda birlikte veya ayrı 
ayrı kiralıktır. Aynca hususi almanca 
dersleri de verUlr. Pazar gününden 
maada her gün 15,30-19 a kadar Bey
ğlu, İstikl{ll caddesl, 133 numaralı 5 - MÜTEFERRiK 

Hasan Bey apartımanı, iklnci merdi-
o 

en, blrincl kat (numara. 6). - 5 PİYANO DERSİ - Yüksek tahsilde-v 
. y1ın. Konservatuann birinci devresini 

4 - Tal~pler şartnameleri parasız '?larak Ankarada umum müdurlük 
~innsında mubayaa komisyonundan ve Istanbulda Ofisin şubesinden alabi-
lirler. (1693) (2352) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
767 sayılı cTürk kodeksi, hakkındaki kanun ve 4/2/ 1929 tarih ve 2708 

sayılı kararname mucibince 1 Haziran 1930 tarlhindenberl meriyette bulu
nan Blrincl tabı cTürlt kodeks111 nin hükmü 2 Ağustos 1939 tarih ve 15135 
sayılı kararname ile kaldırılmlf ve bu karamıı.me mucibince yeniden tan
zim edllen ildncl tabı cTilrlı: kodeksi. bu kerre neşredilmiş ve merlyete to
r.ulmu.ştur. Bu kodeks bef llra mukabilinde Ankarada Sıhhat ve İçtimal 
Muavenet Ve~ll.!~tl- I~vazım memurluR-unca ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimai 
Muaveneı mudurluğunce satılmaktadır. Taş.raya gönderilecek kodeks be• 
bellne aynca elll kuruş ambalaj ve posta ücreti 1lflvc edilmesi lazımdır. 
Keyfiyet ilan olunur. cl580• .213711 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çad!r pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. 

2 - Pazarlık 3113/941 Pazartesi günü saat ıo da Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat §ubeslndekl Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname söd geçen pbede paruq görüleblllr. 
4 - İstekUJertn pazarlık Jçin tayin olunan gün ve saatte tekllf edec.:ıc

lerl fiyat üzerinden ~7,5 gtnenme parasl.J'le lbı.rtıkte mezkQr koınl8Jontı 
mOraeaatıan. <2335) 

VilAye'tlerde 
Emlakişin taşradaki satışlan 

T a§rada, Vilayetlerde, -aatiıa çikarilan 
emlakin liateai ayrıca haltada bir gün ilan 

edilecektir. 
Galatasaray Liseli karşısı No. 184 Telefon: 49010 
Eminönü Anadolu han. No. 6 Telefon: 24694 

MAÇKADA KiRALIK MOBİLYALI bitirdim. Klislk ve emin usulle ders 
APARTJl\IAN - Denize nezaret.11, sı- lrl Ü 

ak su knlorifer ve bütün konforu havi ver m. M racaat, Çemberlltaş, Peyk-
5 metre murabbalık B~aza. nazır te- hane sok. Tıp talebe yurdu 1 el şube c 

2 vı; 1870 Ahmet Bcrksü 
rası bulunan yedi odalı 1k1 banyolu--------------
ı 
y 
Uks apartıman bütün eşya. ve mobll- BRAJIMA HERMİNE - Horoz ve 
ası flrljider tadyo ve çJtt telefonlle tavukları ve damızlık yumurtala.n 
irll.kte yaz için kiralıktır. Aynca Rodaylant ve Legorn yumurtalan sa~ 
partımanın altında bulunan bu dal- tııır. H~ cumartesi öğleden soma ve 

b 

TENEKE KUTU FABRİKALARININ 
NAZARI DİKKATİNE - Fazla. mik
tarda kutu yaptıracağız elinde stok 
bulunanlar da müracaat edeblllr. Alfı
kndarlann Beşiktaş Nan Halit Ecza
nesme müracaatlan. - 1 

MEKTUPLARINIZI ALDmINız 

Gazetemiz ldarehanesını adres 
olarak &östenniıı olan karllerı
ınlzden 

a 
reye alt garaj da beraber k.lralana- pazarlan öğleden evveı müracaat 
aktır. Taliplerin (8141~) :numaraya Göztepe birinci orta sokak No. ıo ,-e~ 

telefonla müraeaat.ıan. • ....__ - 2 le.ton: 41~ _ 2 

c 

TERCtlı\~ER YAPTIRILACAK -
Baslt ibaren Ingillı.ce metinler "l v~
zıslle Türkçeye çevlrt.llecek. (Anl:!lrı; · 
P. K. 50'1 O. R.) -ı 

A. - B. D. - 1\1. E. S. - A. T. 

namtanna gelen mektuplan 1da
rehanemlzden aldırmalan t1ca. 
olun11r 



Sahife 8 

Terkibinde JYQD, TANEN 
ve Glisero Fosfat vardır. -KANSJZLJGA, 

VEREME 
istidadı olanlara ve 

S l 1N l R 
hastalıklanna karşı 

kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. 
Küçük şi.şe 60, 
Büyük şişe 100 kuruştur. 

AKŞAM 

! 941 eim.ash " pırlant.aıı saat model! 

PevkaJAde güzel, zarif ve göz kam~tıran b1r har1ka olan bu 
saatler en mtışkülpesentlerl t1ah1 tatmin edebWr. Gayet IDIJ,kbul 
ve aynı zamanda faydalı olması ltibarlle en iyi hediY.edlr 

No. 2'1 / A. 108 Elmash ve 8 Pırlanta 230 Lira 
No. 2'7 /B 126 Elmash ve 8 Pırlanta 265 Lira 

- EMSALLERİ GİBt ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR -
Adres: SİNGER SAAT MAÖAZALARI - İstanbul Eminönü oad. 8 

RADYO SATICILARI ve RADYO SAHİPLERİ 
Makinanız bozuk mu? Evvelki gibi çalışmıyor mu! 

Onu bize tevdi ediniz. Makinenizi evinizden aldınp atölyemizde 
mevcud «Osilograf» sayesinde teknik balamın.dan yeni 

hale ifrağ ettikten sonra. evinize teslim edeceğiz. 
F~_t ve İşçilİğim.İz rekabetsizdir. Acentalara mahsus hususi ıerlUL 

D TEKNi 
P. PERRiN ve·v. KORNFİLT (Mühendis) 

Beyoğlu İstildfil cad. 285, Kurtuluş han (geçidinde) Tel: 41264 ' , 
--HD!!!!!!lmA~K~Tl!!lllliL~Q-A-R•A-N•l•Y•Q•-R-- Yapı ve İmar İşleri llanı 

Nafıa Vekaletinden İthalM ve İhracat Blrllklerl için müsabaka ile bir Daktilo alına-
caktır. verilecek maıı.ş mikte.rı göstereceği kabiliyete göre a.zanıı 70.-

1 liraya kadardır. Lisan bilenler tercih edllecektlr. Galata. Ömer Abit 
Hanında üçüncü katta Birlikler Umumi ki'ltlpllğlne bir mektupla mü
racaat edilmesi. 

, ' I Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittibazına eJverişU 

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

PERD E 
ve 

SAHNE 
aylık 

Sinema ve Tiya tro 
Mecmua&ı 

ı - Eksiltmeye konulan lş: Ankara Hukuk fakültesinin kalorifer, mut
bah ve çam04ırhane tesisatıdır. Keşif bedel1 190112.94 liradır. 

2 - Eksiltme 4/4/1941 Cunıa günü saat 15 te Nafia. Vekileti yapı ve imar 
işleri reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zart usullle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 9 lira 50 kurul} bedel 
muka.bllinde yapı ve imar işleri reisli ~inden alınacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10755 lira 65 kur~Iuk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekaletinden bu işe girebileceklerine 
da.ir alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri Hi.zımdır 

İşbu vesikayı almak için eksiltme gününden utatıi günleri hariç. üç giin 
evvel bir istida ile Nafia Vekatetine müracaatlan ve dilekçelerine en az bir 
kalemde bu ~e benzer «50000• liral.ık ~ yaptıklarına dair işi yaptıran idare
den alınmış vesika raptetmelerl lazımdır. Bu müddet zarfında veslk:a tale
blnd.e bulunmıyan eksiltmeye giremez. 

Isteklller teklif mektuplarını ihale günü olan 4/4/1941 Salı günü saat 
14 e kadar eksiltme komlsyonu reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lb.zımdır. 

Postada olacak geciktr.eler kabul edilmez. (1536) {2080) ' ,, 
YAZMA - DOKUMA 

KOOPERAT i Fi 
idare Hey•etinden: 

14/ 3 941 tarihinde kanuni For
malitelerin ikmal edilememesi ha
sebiyle aktedilemeyen umumi hey' et 
toplantısının akabinde müteşebbis 
hey' et marifetile içtimaın l / 4 /941 
günü yapılacağı hakkındaki iliiı.nın 
hükmü olamıyacağını ve umumi 
hey' etimizin .toplantıya daveti mev
zuatımıza nazaran idare hey• etimi
ze mevdu bir vazife olduğunu ve 
umumi toplantının 1O14 /941 günü 
icra edileceğini muhterem ortaklan
mıza arzederiz. 

Z:\Yİ - Rize askerlik şubesinden r K u ş Toy u·· N DE N aldı~ım ve Yeniköy askerlik şubesln- ' 

~:r~k~~;~~tt~~ı~!~~ı:k::~c~: sıhhatm::tıkB! .''f:RorgKanU, YSatTakUkuıyıaUnmayk AheSm TkelsKeniz
1
e velh:mR dAe Dl R 1 

dan eskisinin hukmu yoktur. faydalıdır. J 1 
321 tevellütlü Mustafa Kardaf 

Çıkaran: NEYlıU: ERTIJGRUı.I 
1 Nisanda çıkıyor . • 1 

İstanbul şubesi. relsl 
Sadi Feke 

Petrol tfcaretile meşgul c<Türk İran Petrol)> Şirketin.in İran pet
rollarile hiç bir ali.kası olmadığı beyan olunur. 

MAK d 
v~~~~~a~;~=ı~·~·~ SAFiY ve 20 kişilik SAZ heyeti 

İdare Hey'etindeıı: 

Kooperatifimizin 940 senesi umu- Yeni 40 kişilik büyük 
~~lh;:r~~eto!~::~~t~:rş~~b~~I çı· RAGAN Revu·· su·· nü saat 1 4 de Ticaret Odası salon· 
larında akti karar altına alınmıştır. 
Ortaklarımızın mezkur gün ve saat- 1 

te aşağıdaki hususatı müzakere et- 1 c ·· ··ı . 

27 Mart 1941 

' Baş, Dif, Nezle, Grip, Bomatizm• 
~e~ralji, Kınk.1ık ve Büiün Ağnlarınızı Derhal K~ı: 

lcablncb gOncfıe S tqe a1ınabfllt. TAKUTI.ERIND.EN SARININIZ.'l 
HER VElfOF. ruttU tCUTlTtARI ISRARLA IStt:Vl~IZ 

Ttlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlhi: 1888. - Sermayesi: ıoo.000,000 Türk lltası. Şube ve 

ajam adedi: 265 
Zirai ve ticari her nen banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plı\na 
~öre tkramlye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 lira 
120 • .fO • .f.800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 
düsm!yer.lere ikramiye çıktııtı takdirde % 20 fazlasUe verllecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Boy atan soluk kızlar! 
. kansız ınektepliler 1 

801uOun bu nb nc ve mDhlm devrinde kuvvet 

ft kudret kayna{lı otan kana muhtaçtırlar ı . , ~ 
OEŞ\IEN'ın kan kuvvet turubu ne bunu kıızıın .. 

r ak, soluk çehrelere canlı bir penbelik ve teko · 

mil vücuda taze bir tlllhJt ılndeliOlnln gelmetl 
rnuhakkaktıı 

Zayıf ve aotuk benwı GOÇUklar• O ı Ş \' E 8 'ı ıı 
luın kuv11et şıırub~ 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM mek üzere içtima mahallinde hazu r oru memıı muvaffakiyetler kazanmaktadır. Zengin kostümler, gözleri 
bulunmaları rica olunur. ~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!.~k~a~m~a~ş~h~r~a~n~d~e~k~o~r l~a~r:!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

l - ldare hey'eti raporunun - --- -------=-------------------
okunması. r---~'!!!!!!!~~~:---....,~~~iiiiiiiiiii~~~"'~""~!!"'."'~--------mol'!,.,.--~~--~~ 
m?sı-. - Mürakipler raporunun okun- ~~ ;"'" .~ 

3 - 940 senesi hesabatının tet
kiki ve hilançonlJll tasdiki. 

4 - Nizamnamedeki bazı mad
delerin tadili. 

5 - Yeni idare hey' etin.in aeçıl-
mesi. 

6 - 941 senesi bütçesinin tasdılr!. 
7 - İplik hakkındaki dileklerin 

dinlenmesi. 

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

açmıştır 
1 -Bu müsabakaya. ~Irak edecek b~stekArlar Türk olacaklardır .. 
2 - Marşlann bestelenmstnde şartlar şunlardır: 
A - Marşlar küfteslz olacakdır. 

M O D A DENİZ 
KLOB O ND E N : 

B - KIA.slk marş formuna, yani, ikinci kısmı trlo olmak üzere 1kl kı· 
.. ..._ sımlık: şekle uygun olacaktır. Entrodüksyon ve koda lhtiyarldlr. 

1 Metronom 112 llA 116 - dır. 

30/Mart/941 tarihine tesadüf ~· , , ....... . • - ı 3 - Partisyon veya kondüktör piyano partLst ve bando Aletlerlnln her 
IDARESINLBllU-IS :BANllASTif~.4 1 birine mahsus partiler ma.vı veya. siyah mürekkeple ve temiz yazılmıJ ol&
JKRAMJYELi.' ttE~. J:"~A·B 1 raJı: verilecektir. eden pazar gÜnÜ saat 1 5 de Moda

da kain klüp merkezinde atideki 1 
ıuznameyi REZEKKÜR etmek üze
re umumt hey' et içtimaı yapılaca
ğından azanın teşriflerini rica .. ede
riz. 

idare Hey' eti namına Reis 
R U Z N A~E: . 
1 - İdare hey' etinin raporu . 
2 - 1940 bilanço ve hesabı 

kat' iyesi 

~ 

T. iŞ BANKASI 
/(üçüktasarrul hesaplarıı~--~~~~~~~~-====================== 

1941 ikramiye planı Maliye Vekaletinden : 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs. 

1 Ağustos, 3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

Da ntelsiz bir kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

3 - 1941 bütçesi 
4 - Mürakipler raporu 1941 ikramiyeleri Dantelsiz bir kuruşlukların yerine Dantelli bir kuruşluklar darp ve pt-
5 ld h . ypsaya klifl miktarda çıkarılmış oldu~undan dantelsiz bir kuruşlukların 

- are ey eti seçimi. ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 31/Mart/941 tarihinden sonra. tedavülden kaldınlması kararlaştınlmıştır. 
Bulunmuş para 3 ıooo " = 3000.- • Dantelsiz bir kuruşluklar 1 nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavül 

24/3/ 941 tarihine tesadüf eden pa- 2 " 750 ,, = 1500.- " etll!l.yecek ve bu tarihten itibaren ancak b1r sene müddetle yalnız mal san-
zartesl günü Kartal Ankara caddesin- : " ~~~ : = 2000.- • dıklarlle Cumhuriyet Merkez bankası şubelerinr.e ve Cumhuriyet merkez 
de kasap bay Şakir Arıkan diikkô.nın- 35 " ıoo .. = 2000.- ,. bankası şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat bankası şubelerince kabul edi-
da bir paket içerisinde para bulun- so " 50 = 3500

·- " lebllecektlr. 
· ı ka b tt " " = cooo.- " Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanlann bunları mal sandıklarlle muştur. Her kim böyle bırşey Y e il 300 ., 20 ., = GOOO.- ,, 0 . h 1 t k ZJ t b nk 1 bel 1 ~dbdll 

ıse yukarıdaki adrese müracaat ettiği ı J um ur ye mer ez ve raa a a arı şu er ne ""' ettirmeleri llfln 
t akdirde verileceği ilan olunur. ~ a.r olw:ur. (D035 - 12523) 

4 - Partisyonda. başka mar~lann çalınabileceği bandonun 5.letıer kad
r0$\l en az ~ğıdakl cedvelde gösterilen sazlardan mürekkep olacaktır: 

Re bemol küçük fillüt, Do büyük fillüt, lki obova, ı Mi bemol klarnet, 
2 birine! Sl bemol klarnet, 2 iklncl 81 bemol klarnet, 3 3 üncii Si bemol 
klarnet, 2 Fagot, 2 Mi bemol trompet. 2 Si bemol kornet, 2 Büğl, 4 Korno, 
4 Trombon, 2 Si bemol Bariton, 2 Mi ve sı bemol kontra.baz, 2 batat1. 
cCem•an 34». 

5 - Marşlar tam.amile orijinal melodilerle ya.pılını§ olacak ve her hangi 
blr marşın bu itibarla o:klsmen dahb benzeri olmayacaktır. Ancak muayyen 
bir melodi aynen alınmış olmamak şartile, yalnız üslup bakımından ınUll 
nağmelere uygunluk ve benzerlik bu kayıttan müstesnadır. 

6 - Marşlar evvelce bestelenmiş, neşredilmiş ve i§itllmlş olmayacaktır. 
7 - Müsabıklar isim ve adreslerlnl eserlerinin üzerine sarih olarak 

yazmalıdırlar. Ancak, isteyenler 1sinılerlnl gizli tut.abilirler. Bu takdirde, 
sarih adres yazılmak suretile müstear isim veya rii.müz kullanılabilirler. 

8 - Jüri, eserleri evvel§. partisyon veya piano, kondüktör, partisi üze. 
rinde teLkik ile bir eleme yakpdıktan sonra, kalanları bando lle dinleyerek 
orkestrasyon bakımından da bir eleme daha. yapacak; ve bu suretla en 
muvaffak olmuş mar.şlan seçecektir. Bunlardan en eyi altımarşa 600 liralık: 
telif hakkı, beheri için 100-er lira olarak seyyanen taksim edilecektir. 

9- Altıncıdan sonra. muvaf(akıyetll görülen marşların da neşir ve ta
mimi temin edilecektir. 

10 - Marşlar 15 Mayıs 1941 gününün a~amına kadar matbuat U."IlUm 
müdürlüğüne gonderi!ml.ş bulunacaktır. (1658 - 2275) 


