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Gençlerimizde 
havacıh~a karşı 

alaka artıyor 

Dört mUessese sahibi 
ihtikar suçu ile 
adliyeye verildi 

L:=::::=------------....J 
1
Sene 23 -No. 8056 - Fiatı her yerde 5 kuruş 

Yugoslavlar, istiklal 
ve hürriyete layık bir 

millet olduklarını 
ispat ettiler 

Yugoslavlar 
yeni krahn 

emrini 
bekliyor 

Bütün ihtiyat subaylar 
toplanbya çağırıldi 

' ttçlü ittifaka giren bir memle
ket, bu ittifakın ·metnine, ruhu
tıa, mahiyetine, hattA imza şek
line göre, istiklAUni muhafaza 
~emez. «Yeni nizam», «karşılıklı 
Yardım», ccsıkı iş birliği» gibİ t!- Yeni Kabine işe başladi. 
birlere istinaden evveli\ Alınan- Prens Paul relikasile be· 
Yanın vesayeti altına girer, son- raber memleketi terketti 
ra da ilk vesile ile işgal olunur. 

Yugoslavya üçlü ittifaka girdi. • k • 
Masuniyetine hürmet edileceğine B. Churchıll «hu hare ~ti 

CUMA 28 Mart 1941 

BU S.AB.ABK.İ 

TELGBAPL.AB 

Ultimatom 
mahiyetinde 

nota mı? 

Almanyanm Belgrada 
böyle bir nota verdiği 
§ayİaaı Berlinde dolatti 

Prens Paul 
Atinada 

Belgrad 28 (A. A.) _ 
Sabık Yagoalav naibi Pftaa 

Paul ile zevcesi prensea O)p. 
kendi arzuları veçbile dün a-. 
ce 23,50 de memleketten CI'" 

karak Atinaya ıritmitlerdir. 

Yugoslav. Başvekilinin 
bir hitabesi 

ve topraklarından alman askeri cesur milletin fev~ranı 
gecirilmiyeceğine dair teminat doğurmuttur• dıyor 
(fa aldı. Fakat, bu teminat bile 

· Fakat Alman Hariciye 
Nezaretinde rivayet 

tekzip edildi Halkı, sulh ve dostluk 

hnzalanan ittifakın ruhuna ve Belgrad 27 (A.A.) - BelgTad: 
gayesine 0 derece aykırı idi ki da yapılan askeri hükUınet darbeaı 

münasebetlerini bozabi-
Berıın 28 (A.A.) - Belgra.d M.dlse- ı k .. . 

ıert hakkında resmı veyahud gayrt ece numayı§ler yapma• 
· Yugo~lavyanın hem Mihvere ilti- bu sabah saat iki buçukta olmuştur. 

Prens Pol'un, Kent düşesinin hem• , 
hak etmiş bir hükumet, hem de şiresi olan zevcesile birlikte memle· 

resm! mütalaa beyan edllnıemektedir. "' d • 
Dün akşam Berlinde dolaşan rivayet- maga avet etti 

bitaraf, istiklftl ve hakimiyetine keti terkettiği zannedilmektedir. 
sahip devlet sıfatını bir arada Vilayetlerdeki vaziyet hakkında 
Uzun zaman muhafaza etmesine henüz malumat yoktur. 
fmkan yoktu. Ya, tedrici feda- . Belgr~d .2.1 (AA.) - Avala 

aıansı bıldırıyor: General Duşan 
karlık1ar ve zorluklarla Almanya Simoviçin riya.etinde teşekkül eden 
hizmetine koyacak, Romanya, kabine memleketteki bütün siyast 
Bulgaristan gibi olacak, yahut fırkalann ikişeT mümessilini ihtiva 
herhangi bir müdahalede milli etmekte ve bir milli birlik hük.Uıneti 
\T. d . 'le istiklalini kendi mahiyetini taşımaktadır, Yugoslav Yugoslavyanın genç K\·au ikinci Pierre 
ıc anın ısyanı milletinin bütün sınıflan kabinede ======::=============ır======== 

kuvvetile korumaya karar vere- temsil eailmekte olup hükumet, mil-
cektir. Jetin mutlak itimadını haizdir. 

Bu ikinci ihtimal, umduğu
muzdan çabuk tahakkuk etti. 
Hiikumetfn kararına karşı ilk 
gündcnberi memleketin her tara
fında görülen galeyan miııt efkft.-

1 rın siddctri muhalefetini meyda,
nn koymuştu. imzadan yirmi 
'dört saat sonra J:>u ho§.nut~uzltik, 
ani b1r hükumet darbesi şeklin
de tezahür etti. 

Bunları yazdığımız zamana 
kadar hadise hakkında pek lasa 
haberler gelmistir. Değişikliğin 
mahiyetini ve istikametini iyice 
anlamak için daha etraflı malft-

Keren 
ve Harar 

zapteqildi 
Afrika.da kumanda 

Alman idaresi a1tinda 
birleşeceknıit 

Dologoroddo cephesine 
giden ta§lık erazi ltalyan 

cesedlerile dolu 

Macar -
,,,, 

Yugoslav 
hududunda 

Allllany~ Macar kitala
rınm geri çekilmesini 
temine çalıııyormuı 

Bir tren hududu geçeme
di. Tele/on görüşmeleri 

yasak edildi 

rnı:ıta ihtiyaç vardır. Fakat, kral Kahire 27 CA.A.> -Şlmdi neşredilen Budapette 27 (AA.) - D.N.B: 
k t . Yeni nazırlardan Yeni hariciye na.zın bir tebliğde Keren'ln zaptedildlği bil- Pester Lloyd gazetesi yazıyor: Bir 

naibi prens Polün memle e ı "'e..4-ich Nlntchich d1rUnı 
.... n ektedir. ajans, Alman diplomasisinin halen 

terkettiğine, imza merasimine . · • Kahlre 27 CA.A.) - Keren'in düş- Macaristanda orduda büyük mi.it· 
gitmiş olan nazırların istifaları- Yeni kralın beyanna~.::sı müş oldu~ bu akşam reısmen blldiı1.l- yasta terhis yapılmasını ve )"ugos-
na hatta tevkif edildiklerine dair Belgrad 27 (A.A.) - Kra1 ıkm: mfştlr. lav hududundaki Macar kttaatmın 

. . p· •. beyannarnesınm metnı . k'l . . gelen haberler, bahusus henüz cı ıerre ın Kahire 27 (A.A.) - HabeşLste.nın gen çe ı meaıru temfoe çalıııtığt hak-

lere göre Almanya. hükfunetl, yent 
hük:ömete Ültimatom mahiyetinde blr 
nota vererek dünkü M.dlseler hakkın
da müstacel izahat istemiştir. 

Bununla beraber Amerika gazeteci
leri tarafından çıkarılan bu '.rivayetler 
biraz sonra Alman Hariciye Nezare
tinde tekzip edilmiştir. 

Alman sözcüsü
nün bir cevabı 
Bern 28 (A.A.) - İsviçre muhabir

lerine göre Alman Hariciye Nezareti 
sözcüsü Yugoslavyanın hala üçlü pak. 
ta dahil olup olmadığını soran bir ga
zeteciye: 

- Üçlü pakt yırtılmaz cevabını ver
~tlr. 

Alman sefiri izahat istedi 
Londra 28 CA.A.) - Belgrn.ddan ge

len haberlere göre Yugoslavyadakl 
Alman sefiri, alelAcele Harlclye Neza
retine giderek vukubulan darbe! hü
kümet hakkında izahat istemiştir. . 

Roma mütalaa 
beyan etmiyor 

Bern 28 (A.A.) - İsviçre Telgraf 
ajansı, Romadan şu telgrafı alıyor. 
İtalya hüküm.et merkezinde Yogoslav
ya. hAdiselert hakkında mütalla beyan 
etmekten istinkllf edilmektedir. Belg
raddakl vaziyeti tenvir edecek tats11At 
bekleniyor. Yalnız Giornale d'İtal1a. 
diyor ki: 
«ı\şikArdır ki, Yugoslavyanın ~ın 

pakta iltihaklle tahaddüs eden vazlye. 
ti bozmak için İngiltere en ltuvvetıı 
k~jp.d.larını oynuyor.• 

1 şudur· AdJs Abebe.dan sonra Udnci mühim kında bir ıayia yayını:ıbr. 
kralhk çağına gelmemiş o an Hı~atlar, Sırplar, Slovenler, şe!ırl olan Harar'm zaptedildiği bu Macaristanda Almıı.n diplomasi- B. M a tsu oka 
genç prens Pierin tahta çıkarıl- Milletimiz için pek nazik olan !u akşam resmen blldlrllmiştir. sinin mukabil gayretleri hakkında v· h ' . 
nıası, bükü.met darbesinin, Mih- anda iktidarı bizzat elime almaga Kahire 28 (A.A.) - Keren cephe- hiçbir malUınat yoktur ve bu kabil IC y e gıdecek 
vere iltihakı be~enmiyen milll karar verdim.. b .. takdir den sinde bulunan Reuter muhabiri bil- gayretler imkansızdır. Zira mal" Vıcb• 28 (AA) _ H B 

~ t e dlrtyor· ld w • um J • avaı: • 
galeyanın neticesi olduğunda ~u1 karkannd'lı'skale~den derhal iıa İn · 0 ugu vcehıle Macaristan seferber· Matsuoka Bcrlin vo Roma ziyare-
ü H 

.. ,~.,,- t reis- naıb er, en ı ı ._, gillz topçusu ile hava. kuvvetleri lik yapmamıobr Keza Yu 1 tinden ıo y· h • . d . 
Ş phe bırakmıyor. u~uıue 'f tınişlerdir. Sadık ordu ve Q.O- Keten civarında.ki tepelerde bulunan hududunda d · kı .gos av • nra • ıc Y Y1 • zıyarot r- · · · · Jmesi tı a e .. d ld v u İtalyan mevzilerini dövmeite devam n a taat çekılemez. edecek.tir. 
ıgıne, general Sımovıçın ge nanma emrime ama e. 1 o. ~gun ederken nak11ye seferleri yakında ya.7 Bu hudutta hudut muhafız1arınClan 

bu hareketin ordu tarafından hemen bildirmiş ve emır erınu tat- pılacak hücumu hazırlamak için cep- başka kıta yoktur. Y 

Belgrad 28 (A.A.) - Havaı: Yeni 
Yugoslav Başvekll1 general Blmovlo 
memlekete blr hitabede bulunmuş ve 
?emiştir ki: 

- Herkesıri disiplin hlsslyatına m\l· 
racat ediyor ve bütün komşulanrnızl& 
sulh ve dostluk münasebetlerine halel 
getirebilecek nümayişlerde bulunma
m.ağa davet ediyorum. 

Belgrad 28 (A.A.) - Havas: Bütftıı 
Yugoslavyada kral Plerr'in tahta cülu
su, parlak nümayişlerle tesl.dlne de. 
vam edilmektedir. Bütün memlekette 
sevinç fevkaladedir. Köylüler, gent 
krala muhabbet ve bağlılıklarını 
teyid için akın akın Belgrada. gelmek~ 
tedir. 

Keren nasll 
zaptedildi ? 

Keren fehrini 60 • 70 bin 
İtalyan müdafaa etti 

Londra 28 CA.A.) - CB.B.C.) İngll1-
kıtaatınm zaptettlgt Keren şehrlntıı 
60-70 bin kişilik blr İtalyan kuvvet.t 
ta;raftndan müdafaa edllmlş oldup 
tahmin edilmektedir. 

KahJre 28 (Radyo sabah sa.at 8 15 
de) - Orta Şark İnglliz kuvvetı~rt 
unıumt karargtl.hının tebliği: 

Eritrede son derec tena. hava şartla
n altında ve sarp arazide 1kJ halta· 
danbert devam eden şiddetli muhare
belerden sonra Brltanya hava kuvvet.. 
lcrinden mükemmel bir yardım gören 
Brttanya ve Hirıdlsta.n kıtaatı adetçe 
üstün düşmanı mağ'Hlp ederek Kerenl 
zaptetmışıerdir. 

Habeşl3tanda Harar .işgal ed.llmJftJ& 

Belgrad - Sofya 
muhaberesi 

kesildi yapıldığını gösteriyor. Hadisenin bike haşlamıştır. ] Si heye durmadan ma~me ve mühim- • Badapette 27 (AA.)' - D.N.B. unan tebliği 
b ~ gü ..:ıı B" " Sırpları Hırvat an ve o· t t aktad It 1 l ld bild' · B h' A · u derece çabuk, kolay ve l'~ - ut~n htı t~afında birleşmeğe ma aşım ır. ayan ann ş - aıansı ınyorı u sa ah bir tren tina 28 (A.A.) - B. B. C.ı Budapette 28 (AA.) -
t .. ''k.t1. t 11 venlen ta n e detll mukabil taarruzlarına. ra~en, Macar • Yuaoslav hududunu g-e- y na t hl'"' İL' l I k bil B d -Usüz olması da eski hu ume ı d ·m Bu vahim zamanlar- e -,.. - u n e ıgı: ıu ta yan mu a u ape:ıte • Belgrad • Lubliyna ve 
· b' .. re davet e en · h · i Ih kltaJarımız geçen hafta elde ~ttilderi memi§tir ve ikJ memleket arasında taarruzu püskürtülmüı, ik.I ltalyan Sofya aruında telgraf ve telefo• 

sıyasetine taraftar hiç ır zum da dahili nizamı ve arıc . su u mevzileri muhafaza. etmektedırler. hudut mün-'-alatının da ı'nL·taı bek- . d . . 1 k ı ti k · · emın vası· ~ ıu tayyaresı iışürü müştür. muhaberalt kesilmiştir. a madığ'ı.na alamet r. m..ıhafaza etme ıc;ın en Mukabil hücumlar İtalyanlara pa- Ienmektedir. Reami1er de dahi] ol- ııH11111H111111ıııuı11111111111111111111111111111111111 111811111811111111111H1 
. Hadisenin ehemmiyeti ve şü- ta budur. D s· oviçi yeni ka- halıya malolmaktadır. Dologorôddo duğu halde telefon görü§meleri ya-

rn 1 .. hl .. . k b"yük' General uşan ım h cephesine giden taşlık yamaçlar düş- sak edilmi§tir. 
U u, Ç şuphesız, ÇO U • • • teşkile memur ettim. Alla a man cesedlerile doludur. Pazartesi gü-

tür. Mihver, bilhassa Almanya bın~.çu oslavyanın istikbaline güve- nü ye.ptıklan taarruzda. İtalyanlar 3 --------
J>olitikası, .herkesi korkutan za- ve k ~ütün vatandaşlan ve mem· tank ve ı zırhlı otomobil kullanmış- ~ekı• ll h l • 
ferlerinden sonra ilk acı darbeyi r.l.eekreetin idare amirlerini kra!fa ve vda- lardır. Tanklardan birinin kullanıla- f, er eye ı 

'fl · · aya a· mıyacak hale getlrlldlği zannedllmek-
Yemiştir. Belgrattaki bu değişik- tana karşı olan vazı ennı 1 

tedir. Diğerler! kaçmıştır. 
lik, Viyana ' merasiminden önce vet ederim. tkm' ci Pierre 
\rUku bulsaydı, bir memleketin 

1 
d 27 (A.A.) - (D.N.B.) Habeş kuvvetleri bazı 

Dün Başvekilin riyasetin
de içti~a etti 

Sadece dahili bir işi olarak kalır- R Bde grabütün ihtiyat su baylan - bu mevzileri it gal etti 
dı . a yo · d pt-

. Imzadan sonra olması, Yugos- ün saat f 6 dd Ordu evın e >:a. Nairobi 27 (A.A.) - Doğu Afrika.sın- Ankara 27 (A.A.) - icra Ve--
la"Vyada yalnız bir hükumetin, facak bir toplantıya davet etmıştir. dald imparatorluk kuvvetlerl.nlıı teb- kiIIeri Heyeti bugün Başvekil Dr. 
blr partinin değil, bütün bir mil- (Devamı s:ıbife 2, sütu~.~.!:~ .. liğl: Habeş kuvvetleri Cenubt Habe~ Refik Saydamın riyasetinde hahalıli 
1 t .................... şistanda Yavello'nun şarkında ve gar- toplantısmı yapmıı ve ruznaınesin~ t fn Mihver politikasını - her ..... =•d•:• in doğuracağı netice- binde bazı mevzileri işgal etm~lerdir. yazılı meWli müzakere ve tedkik 

Urlü tehditlere rağmen - red- Hı:ı. ısen giriş Bir yerde ıoo kadar düşman teslim ol- etmiıtir. 
<iettiğint istiklalini silahla mü- ıer hakkında tahminlere 

1 
m~ muştur. · .;,,,_-, ------

d f ' d 1 Berlinde hasıl o ac Doğu bölgesinde her tarafta tesadüf Paraşütcu·· a aa etmeye karar verdiğini en evve rtdir Her- edilen düşman kıtaıannın maneviyatı . 
gösteriyor. Bu vazivet Almanya- tesirleri beklemek zaııı dil. ilk çok bozuktur. Ciclga ve Harrar ara-
"'•- • d · dı'den elde e en d ki h k"t " 1 in f hl•k • k ~.uıl Balkanlar siyasetini haylı hal e şım d SlL a are .. pl .. n muc b ce de- e 1 esıne arşı 
güçleştinniştir. Almany. a, sagv ce- muhakkak nı:_tice, Y~gzo!lnnavyya ua- vam etmektedir. Marda boğazında bir 

ği ru gı:ı. düşman rnevzli Batı Afrikası kıtalan 
tıahında, kendisile bey-aber olma- birdenbire de şen di~. f tarafından zaptedllmlştir . 
YI b . · t d ruhlara ver gı e-u derece açık ve şiddetlı bir nanıs an a 
Şekilde reddetmiş kuvvetli bir rahlıktır. 
de"VJett bırakarak cenuba ilerle- Yugoslavya, istiklale ıayık, e;-

tnecıen evvel çok düşünmek mec- kek bir millet olduğunu bu ~e ~ Bedin 27 CA.A.) - Hususi bir mu-

İtalyan tabiyesi 
değişiyor 

İzmirde yapılan müda
faa tecrübeleri muvaffa

lüyetle neticelendi 
buriyetfndedir da ı'spat etmiştir. Mesuliyet yukü h b' bildi · 

a ır nyor: İzmir 27 (Telefon1a) - Bu ün 
Yugoslavya;ı silahla tehdit de ağır, buhranlı bir zamanda taht~ Mareşal Grazianl'nfn istifası Afrl- b d h . ..1 g. 

tayda \Termı'yecektı·r, çetı'n bir geçen gene krala, kahram. an ba. ~ kada. tatbik edilen t~blyenin değişece- ura a ~~ r.~n mu~yy:n bo gele~
h - ğl ve İtalyan _ Alman yüksek kuman- efe paraşutçu tehlıkesıne karşı mu-

arbi göze almak lazımdır. Yu- basına layık, parlak bır devır da. heyetinin Alman fdaresl altında <lafaa tedbirleri tecrübesi yapılmış 
- Prens Pol ortadan kayboımuşf .• gosıavyayı harbe sokmak, İtalya- dileriz. blrleşece~l demek olduğu söylenmek- ve ço~ ~uvaffak.iyetll neticeler elde 

....._~~nınnn •-•~~...:....:......:..:::..:=:::.:..:....'......~..:...-L-~~~~..Jı.t. ...... ..-11diım.-J~IAJıı~J...:.......u.~~~~~~.....::...~~~~--Lu;ı-.;~~~~~~~~~~~...ı_~_.-...........,..u.._......_......L.1cua~---..... ....... ..-._~~~~~~~~~~~~-
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( __ . _D_i_iı_i._G_e_c_e_k_ı_· _v_e_B_a __ s_a_b_a_h_k_i_D_a_b_e_r_ı_e_r __ _,) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
• Kahire 27 CA.A.) - Orta Şark İngi
liz kuvveUeri umumi kararg8.hının 

Japon 
nazırı 

hariciye 
Berlinde 

Dün Alman Hariciye 
Nazırile görüttü 

Türkler, hürriyet ve isfiklalleri 
için _çarpışmaya hazırdırlar 

tebliği: 
Libya'da kayde değer mühim bir 

şey olmamıştır. 

Görüşmelerde Amerika 
geniş bir )ler alacak ve 

mülıim kararlar 
verilecekmiş 

Eritrede, Kerende vaziyet memnu
niyet verlci bir şekilde inklşafta ber
devamdır. Kıtaatımız yeni ka.Zançlar 
kaydetmiş ve bir kaç mukabU'1ıücumu 
tardederck bir miktar esir a.Imışlardır. 
Esirler arasında bir livanın bütün bir 
kurmay heyeti de mevcuttur. Düşma
nın son 48 saat zarfındaki zayiatı ev-
velkUerinden fazladır. Berlin 27 (AA.) - D.N.B. 
Habcşistanda Afrikalı ve Belçikalı ajansı bildiriyor: Hariciye Nazın B. 

kıtalar birlikte olarak Gambela'yı von Ribbentrop, Alman hükumeti· 
7.aptedcrek Baro çıkıntısını düşman nin daveti üzerine Berlini resmen 
kuvvetlerinden temizlemiştir. ziyarete gelen müttefik Japonya 

Cenubi Habeşlstanda, bütün bölge- . · N B M k b 
terde ricat halinde olan İtalyan kuv- Harıcıye azın . . . dtsuo ayı u 
vetlertni takibe devam ediyonız. sabah kabul etmıştır. 

ın "it .. · • d "ki Mülakat ııamimi bir dostluk ha-
gı ere uzerın e ı . . d · · s t • vası tçm e cereyan etmıştir. aa • 
Alman tayyaresi lerce süren mülakat es.nasında üçlü 

d"0 
•· ''}dü pakt çerçevesi dahilinde Alman • 

. 
B. Şemseddin Günalt~y, ikinci konfe-
ransını dün Eminönü Halkevinde verdi 

B. Şemseddin Günaltay diin konferansını verirken Londra 27 (~~~ İngiliz Hava ve İtalyan • Japon iş~irli~ ile alakad~r 
Dahili Emniyet Nezaretlerinin teb- bütün meseleler uzerınde . tam hır 
Jiği: Düşman t2.yyarelerlnin faaliyeti görüş mutabakatı hasıl olmuştur. Büyük Millet Meclisi Reis ve- B. Şemseddin Günaıtay birinci 
dün bilhassa İngilterenin cenup kıs- A1man Hariciye Nazırı B. von Rib- killerinden sıvas mebusu B. Şem- konferansını tekrarlamış, }Jon:fe-
ınında !azla olmuştur. Atılan bomba- bemıtrop mülakattan ıonra Japon eddin Günaltay ikinci konferan- . 
lann çoğu hasa!a sebebiyet verme- heyeti ı,erefine bir kabul resmi ter- 5 

. .• .. • . ransın birçok yerlerinde ve mıl-
miştir. Fakat Ingilterenin garbinde • . . sını dün EmJnonu Halk:evınde . . . 
blr yerde miiteaddJt evler yıkılmıştır. tip etmıştir. ermi tir K ı sta V 11 !etimizin hürrı:yet ve istiklAI için 
cenubi İngilterede iki köyde bazı en- Roma 27 (AA.) - (0.N.B.): v ş · on er~ a ve 1 a a hazır oldu"' U sö 
düstri binaları zarar e;örmti§tür. Japon Hariciye Nazırı B. Matsuoka Belediye reisi, Örfi ıd_!U'e komuta- çarp şm Y gun Yr-
Avcı tayyarelerimiz bir düşman tay- 31 martta Romaya muvualat ede- m Parti başkanı ve büyük bir lediği zaman heyecanla ~lan

yaresi dü.şürmü.şler<İlı'.. Diğer bir düş- cektir. Nazır Romada üç gün lala- h~ kütlesi hazır bulunuyordu. mıştır. 
man tayyaresi de da!ı batarya.lan ta.- caktır. 

rafından düşürülmüştür. Mühim kararlar 
İtalyan tebliği almacakmit 

Bern 27 (A.A.) - Ofi: İsviçre gaze
Roma 27 (A.A.) - İtalyan orduları telerlnin Berlindeki muhabirlerine 

umumi karargi\hınm 293 numaralı göre, Alman hükümetl, B. Matsuoka-
1eb1iği: ya. fevkalade bir kabul göstermekle, 

Yunan cephesinde bataryalann fa- bu ziyarete atfettiği slyast ehemmiyeti 
aliyetleri görülmüştür. Avcı tayyare- tebarüz· ettirmek :lstemtştir. 
terinden müteşekkil filolanmız, Par- ,Bugün Berllnde başlıyacak ve sonra 
mytbia'daki düşman bava üssüne bir Rom.ada da devam edilecek olan mil
akın yapmışlar ve yerde bulunan tay- zakerelerlıı milsbet mevzuu hakkında 
yareleri mitralyöz ateşine tutmuşlar- Alman resmt mahfil1ert ketum da.v
dır. Gloster tipinde iki tayyarede yan- ranmakta ve fakat mühim kararlar 
gın çıkarılmış ve diğer bir takım tay- alınacağım ihsas etmektedirler. 
yareler ağır surette hasara uğratıl- Yeni diplomatik ve5.ikalann tınza 
mıştır. Bombardıman tayyarelerimiz- edilmesi pek muhtemel değilse de gö
den mürekkep filolarımız, Preveze'de rüşmelerde Birleşik Amerikanın geniş 
lin-.anda demirli bulunan gemlleri ve bir yer alacağı muhakkaktır. 
limandaki tesisatı bombardıman et- Gazette de Lausanne'ın Berlindeki 
mişlerdlr. Düşmanın Mera'daki diğer muhabirine göre. üçlü pakt makine
bir deniz hava üssüne de isabetli en- slnl harekete geçirmek, yani Japonya 

Yugoslavya
da halk 

sevinç içinde 
Her tarafta vatanperve

rane nümayitler 
yapılıyor. 

Memlekette tam bir sü
kun hüküm sürmektedir 

dalltlar yapılmıştır. ile mJhver arasında tesanüdü müsbet • 
Şimali Afrikada İtalyan ve Alınan bjr ~ekle koymak mevzuubahlstlr. Belgrad 27 {A.A.) - Yeni Millı bir-

'Y ilk hükumeti, muazzam vatanperve-

Ati antik 
meydan 

muharebesi 
B. Churchill'in bu 

muharebenin kazanda .. 
cağına itimadı var 

Ba§vekil: «Memnun ve 
minnettar olmamız 
için çok iyi sebebler 

vardır» dedi 
cüzütamları Sirtlk'te kain Elagheila.- Berllnln lstediğl şey, icar ve iare ka- rane nümayişlerle karşılanmıştır. Nü-
yı işgal etmişlerdir. nunu hakkında. B. Rooseveıt'e Japon- l 

Şarki Akdenizde Alman hava kuv- yanın muvafa.katlle kati bir mukabe- mayişler sabahtanberl durmaksızın Londra 27 (AA.) - ngiliz 
t l - t ı t h - devam etmektedir. • muhafazakar partisinin bir toplan-ve erme mensup ayyare er, se er a- lede bulunmaktır. " - Payıtaht, emsali görülmemiş bir he-

linde bulunan düşman gemilerine hü- yecan içindedir. Şimdiye kadar böyle tısında söz ıöyliyen Başvekil B. 
cum etmişlerdir. ChurchiJJ, bu nutkunda Yugoslavya 

rı .... nakliye vapuruna isabetli en- y 1 la y n'ı bir şey götülmcmiştJ.r. Yugoslavyanın 
dAh.Uar yapılmış ve ağır ha.sarata ut- . aş ıca mer ez e o Uı; .. gı ' .ı.Aı ugos av r e b 1 k lerind ld ıı.., "bi en hadis.elerinden bahsettikten sonra, 
ratılmıştır. hücra köşelerinde de sevinç tamamile Atlantik muharebesini de bahis 
Şarki Afrikada Keren'de şiddetli bir k 1 • • b ki• umunıtdlr. mevzuu yapmıj ve bu muharebenin 

muharebe cereyan etmektedir. Düş- ra ın emnnı e ıyor Ahali, vatanperverlik .heyecanının birkaç ayda kazanılacağına itimadı-
manın birçok taarruzları. anudane kuvvetli raşeleri ~indedır. Devamlı nı bildirmi§tir. 
mukavemetimiz karşısında larıJ:mış ve (Baş tarafı 1 ııcl sahifede) surette krala sadakatln1 ve vatana B Ch hill d . . k' 
kahraman kıtaatımızın mukabil taar- merbutiyetinl teyid eden tezahüratta. · urc emıştır ı: 
ruılan düşmana 1litır zayiat verdlr- Londra 27 (AA.) _ Belgra<I bulunmaktadır. Her ta.rafta önlerlnde Gıda maddelerimiz ve mühimmat 
miştir. . • radyosu yedek ıubaylar cemiyetinin bayraklar çekilmiş o1a.n alaylar görül- ve her neviden Amerikan yardımı· 
Avcı tayyarelerımiz, duşmanuı bir kral Pierre bir .adalcat telgnfı gön· mektedir. Alaylann önünde kral nın gittikçe artan miktarlarda bize 

bava taarruzuna kabra.manane karşı d d'"' • biJ.ı!_• • B 
1 

ft PlelTe'ln portresini taşıyan kimseler varabHmes:i için bu muharebenin 
koymuşlar ve kendilerine talk kuvvet- .e. r ıpnı . aınnış.tir. u te gra. a ilerlemektedir. Memlekette tam bir ,.. · ' d B uh b 

1 d nilm k d ··kiln h-küm ~ kted' kazanılması lazım ır. u m are e, 
lere karşı müteaddit muharebelere gl- 11°Y e e e te ır: su u surme ır. deniz üstü korsan gemilerine. ada-
rl.şlnişlerdir. «Bütün yedek aubay]ar büyük bir l k 

L ı · l • • b LJ· Baıt metropolidin larımız etrafına geme Üzere Fraaı-
Burrlcane tipinde 1k1 ve Blenhelm neyecan a emır ennızi e-. ıyoruz. ~ '1Z ve Norveç sahillerinden heJ' 

tipinde bir tayyare düşürülıniiştür. Yaşasın hab. hitabeaı· 
B . ta · ·· ·· d- ....... t...tı.. gün gizlcie kalkan tayyarelere ve 

ır yaremız ussune onm ... '""'....... K b• t bedd"l"" .. 
Bombardıman ta.yyarelerlmlz, toP- a me e U UDUD Belırad 2'1 (A.A.) - Binlerce insan denizaltı gemilerine kartı yapıl~ 

çn mevzilerine ve dil1Snan lntaatına harici ıiyaaetle Sırp ortodoks kilisesi başmetrepolit- maktadır. Bu muharebe halen ve-
is!tbetıi endahtıar yapmışlardır. )Ak k hanesi önünde toplana.ıak traı Pier'e ı:ilmhtedir. B14 muharebe Okyanu-
Bombardıman tayyarelerlmlz, Ha- a a ası yo hararetli tezahüratta bulunmU§lardır. 'ki fın . . . .. • .. k •11 rar mmtakasında. d~nın mütead- Bel~cl 2'I (A.A.) _ Ka.bine tebed.~ BQ.§'metrepollt halka hitaben §'U .söz- s~n 1 tara dalcı ikı huyu mı e-

dit tanJtlarına ve motörlü nakil va.sı- üI ler1 söylemiştir: lm hayati menfaatleri ile alakadar 
d ü, tamamlle dahill b1r mesele olup T ..... bir asır Slrp •·•1•~esı n millet dır. Urun aylar geçmeden, bu mu-talanna hücum etmlşlerdlr. harict siya.setle bir gftna. allk.as. yok- -.u ..... "" 

Atlas Okyanusunda. faaliyette bulu- tur. Millet, tradeslıı.1 t.em.sll etmıyen Karayorglyeviç'lerln p.n1ı hanedanı- harebenin kati surette kazanıldığını 
ııan bir tahtelbaJılrlınlz, ceman 12,500 blr hükümetl kabul edem.iyecetını blr- na sadakat ve feragatle hizmet et~- sizlere bildirebileceğimden ıüpbe 
ton hacminde lkl düşman vapurunu kaç gündenbetl llrm etmekte Te hal- t1r. Sırp mlllettntn tarih ve §ere11nin etmiyorum. 
batırmıştır. bl mlll! tehlikede bulunduğu bu ka.ti anda. ha- . 

Jngiliz 
ticaret lilosu 

Bugünkü seviyenin mu
hafaza edilebileceği 

ümid ediliyor 

kın 1mallne tercüman olacak r nedanımızın parlak blr yıldızı daha Fakat karıılaşbğuııız baıka güç· 
blr11k kablneslnln teşekkülünü iste- görünmüştür. Genç kral Udncl Pier lükler ve baıka tehlikeler de vardır. 
mette bil. İ§te vukua gelen tebeddü-
lün haklld mi\na.sı budur ve ehemmi- milleti ile beraber memleketln namus Muvaffakiyetsizlikler olmaksızın yal-
:Jetl bundadır. ve şere!lni muhafaza etmek için tkti- ntz muvaf.fakiyetler bekleyemeyiz. 

dan eline alnıl§tır. M fL '-' ı · k b ı .... · 
Yeni kabine Sırplar, genç kralınızın etrafında. ud uuuyet e~falı.:.' a u. ıüdttigın;t 

Helgnd 27 (A.A.) - Avala ajansı toplanın ve onu koruyun. Kilise dalma. tarz a muv ıyetsız ere e 
bUdtriyor: sizinle beraberdir. karaı koymaia dalına olduğu Bibi. 

Yeni bükilı:net 14ağıdak1 şek.ilde te- .................. . .................... hı.zır olmahyız. MuvaffaJdyet gibi 
ıetkiil etmJ$lr: lerl hak.kında. §lllllan söyle~lr: ~uvaffııkiyetsizlik. de gayretler.imi· 

Ba§Vek11: Orgeneral Du.şan Slınoviç, Şu anda size ve bütün memlekete .ı.ı. f azlalaıhnnalıdır ·_ 
BJı1ncl Başvekil mua.vlnl: Dr. vıa.tko 

Maçek, verecek müh.tm haberlerim vardır. Bu Milli birlik 
~- 1 u ... ekil mua.vmt ... 1 sabah Yugoslav milleti, tendl ruhu-

Lo +_ ..... ,._ Den .u.we ~v : ,., obodan nu tetr-r bulm ........... Belgı"dda. btr - B. Churclilll, bundan sonra, harp ndra 27 (A.A.) - .uJGüUI . iz Yovanoviç, aı.. wsv- .. 
Ticareti Nazın B. Cross, dün aôyle- Hariciye Nazırı: Dr. Monçllo Nlnçlç ihtllM olmuş ve dün tmzaladıklan gayeleri hakkında muhtemel bir 
dlA1 blr nutukta. demlştl.r kl: Da.bil.iye Nazırı. Jan Budisa.llevıç ' mukavele ile memleketler:lnln -teref ve deJd&rasyon yapdmuı meselesine 

dnglllz hükfımetı, 1942 sene.sini 1tı- B Marko Dak~vlç de kabineye da- hlrrlyetlnt satan naz:ırla:ı: tevkif edil- t~a.a etmit ve demiotir ki: 
madla derpiş ediyor. 1941 de kudreti- hlldu Kend:ts1ne btr nezaret vertıe- mlftlr. B" ı b' dek.lir b .. 
m1z denizlerde ve havalarda pek çok eektl; Bu vatanperverane hareketi müca- oy e ır uyon. ugun, 
a~. dü.şman tse ban iptidai mad- Ka.blııe Azası majeste kral Pler'ln delecı ve cesur blr milletin feveranı ancak umumi hututu ile yapılabilir. 
delenn yokluğundan sıkıntı çekecek- önünde yemln etmtşlerdll'. do~uştur. Bu milletin zimamdar- Milli birliği temin etmek Te mem
tlr.11 Yeni hüJdlmet general Duşan $im.o- lannın zaafı, mihver devletlerinin en- lcketin etrafını ıaran tehlikeleri kar· 

B .. Cross, Ucaret filosu .seviyeslnln vlç tarafından siyasi phsiyetlerle ıs- trlkalan, kendllmru memleketle:rtne (Devamı sahJfe 7. sütun ı ele) 
tlmdıye kadar hemen hemen olduğu ihanete silıiUdemiftir. • 
gibi muhafaza edlleblldiğinl söylemlf- ~re tilleref te:~~~r. ba§-- Yugoslav vatanının t.aınamlyet ve 
ıır. lam~ ~azır ar e vaz eye hürrlyetlnl müdafaa edecek blr Yu-

t§ a~ r. goslav hükfunettnın kurıılma.sını ümid 
Alman - Sovyet ticaret [Yeni Yug~~av nazırla.n ha.kJcında. edeblllriz. Bu ümldlml aldığım haber-

•• • a.ns1klopedl sutunumuzda malfunat lere ıstlnad etttrıyorınn. Böyle bir hil- nazırları muzakerelerı vardır.] kO.ınet Büyüt Brtta.nya 1.mpats.to ı _ 
. Berlin 27 (A.A.) - Stefan~ İngiliz Ba§vekilinin tunun bütün yardımına. mazha.r ~:- . 

aıansından: Sovyet Rusya baricı tku ·- cağı glbl. Amerika.dan da. mUmkün Vichy 27 (A.A.) - (Ta.as) s 
ticaret komiserliği birinci mümessili nu olan bütün müzahereti görecektir. Hapisaıneden çıkarılan B. Reynaud 
B. Krutiktow, Alman • Rus tica- Lonclıa ~ (A.A.) - Başvekil B. İnglllz imparatorluğu lle mtlttefl.Jc- Ye Daladier timdi ikıunetgahlarmda 
ret mukavelenamesinde derpi~ edil· Cburchlll, muhafazaka.r fırkasının bu- Ieri Yugoslav mlllet.ınln dlvasını da mevkufturlar. Kendilerine •"'asi la-

. 1 .. k 1 d b 1 k günkü toplantısında. lra.d ettiği nu- kendl m~k dlvalan yapacaklar- aı· b 1 d--'-I kd;"d ,_ 
nııı o an muza ere er e. u uaım~ . tukta, Belgradda cereyan eden son hl\- dır. Kati zafere kadar beraber yü).11- ıyette u un U& an ta ır e tea.-
üzeTe Moskovadan Berlıne a:e]mıJ• cUseıerden de bahsetmlşUJ', · yöp beraber mücadeleye deva;o ede- rar lıapao ablacaldan 'eplij e_4il.mjı-
tir. .inı1ll2 Baf'fel'.tll, Yqoalav hlcilse- cetıs. - lir. 

Eski Fransız 

Amerikanın 

harp sebepleri 
Almanyanm görmemez

liğe geldiği iki nokta ...... 
Alman korsan gemileri

nin Şimali Atlantikte 
Clolaştıği bildiriliyor --

Kısa mtllüatlar 

Güldürmek sanatı 

Tanınmış ve sevilen artist 
Vasfi'ye sordum: 

- Güldürmenin çaresi nedir? 
- Yazıda mı~ Sahnede mi) 
- Sizin kendi ihtisasınız ol-

duğu için sahnedekini söyleyin: 
Halk en ziyade neye gÜİer? 

Vaşington 2'1 (A.A.} - Dün akşam 
radyoda söylediği mühim bir nutukta 
kiralama ve ödünç verme kanunun
dan bahseden albay Donavan bu ka
nunda harp sebebi addedilebilecek 
iki hüküm bulunduğunu söylemiştir. 
Bu hiikümlerden biri İnglltereye ve
rilmek üzere Amerikan tezgahlarında 
harp gemileri inşasına. diğeri de İngi
liz harp gemilerinin ayni tezgahlarda. 
tamirine dairdir. AI.manya., 18 aydan-1 
bert birçok şeyleri görmemezliğe gel
diği gibi. bu iki hükmü de gönnem.ez
Jiğe geidi. Fakat biz Almanyarun bu
nun acısını çıkarmak için ça.Iışmıya-

- Sürpriz kabilinden ola
na ... Ahali, bilhassa, oyuın kah
ramanlanndan birinin ötekine 

bir şey «yutturma~ sına bayı· 
hr ... Bu arada da, kendinin onu 
anlaması zevkini okşar. Hele, 
bön tavırlı bir adamın akıllı biri-. 
ni kandınmısını seyretmeğe ve 
dini emeğe doyamaz... Milli 
oyun!anmızdaki Karagöz - Ha
civad ve Kavuklu - Pişekar te
zadı işte bu mizah miha.ınikine 
dayanır... Tuluattaki «Aptal ' 
uşak~ kez.a ... 

- Taklitler? 

- Taklitleri de halk pek se-cağı zehabına. kapılmamalıyız. Gaze
telerde okuduğumuza. göre Alman 
korsan gemileri Cenubi Atlantikte do
I~zyorlar. Bunlann Şi.mall Atıantl.k
te dolaştıklan hakkında. da. bir ukım 
§ayia.lar -vardır. Bunlar ihtlmal k1 bi:.. 
zi korkutup tararlanmızdan caydır
malı: içJn buralarda dolafmaktadırlar. 

lzmirde zelzeleler 
lzmr 2 7 ( A.A.) - Dün tehri

mizde saat 5.14 de 4 saniye devam 
eden hafif bir zelzele olmu§tur. Yi· 
ne dün Değirmendere nahiyesinde 
saat 16, 3 5 de 8 saniye ve eaat 
18,20 de de 3 saniye aüren bir zel
zele o!ınuştur. Bayındırda da saat 
S i be§ geçe ve Torbalıda beşi on 
beş geçe beşer saniye devam eden 
birer yer sarsıntısı olmo§tur. Hasar 
yoktur. 

Arnavutlukta 
sükun 

Yalnız küçük mikyasta , 
topçu ve keşif hareket· 

leri oldu 

Atina 27 (A.A.) - Atina rad
yosu tarafından verilen harp baher• 
lerine göre, bütün Arnavutlukta sü
kun hüküm sürmektedir • 

Atina radyosu spikeri §U.Dlan aöy
lemiı.ıtir: 

Küçük mikyasta topçu faaliyeti ile 
bazı keşif hareketleri olınnıtur. Bü
tün Yunan keşif müfrezeleri kendi
lerine verilen vazifeleri yaptıktan 
sonra üslerine dönmüıleTdir. 

Türk - Sovyet 
deklarasyonu 
Fransız gazetelerinde 

çıkan makaleler 

Vııchy 27 (A.A.) - (O.F.l.)ı 
B. Delebecque Türk • Se"J"et dek.· 
lirasyonu hakbnda Action Fran
çai.ııe gazetesinde ıu ıabtları yazı
yor: 

Sovyetler Birliği Türkiyeye Po
lonya gibi yapmayacağını ve keudi
eine tam anlayış göstereceğini temin 
ederek bitaraf kalacağını taahhüt 
etmektedir. 

Bütün bunlar pek tehlikeli ıeyler 
değild.ir. Fal.at bu i§te doğTudan 
doğruya menfaattar ve alakadar 
olan Türkiye memnun görünüyor. 
Bu çok iyi bir ıey. K.iyasetli kimse 
az1a iktifa etmesini bilir. 

Jour - Echo de Paıis' de liu hu
ıuataki makalesini fU ıatır1arla biti
riyor: 

Eheriya kaıiılı ıah.nelere ıahit 
olan Balkan satrancında hakim tat-
1ann vaziyetleri işte budur. 

Şimdi oynamak ııua91 Stalindedir. 
Henüz parmağını yerinden oynab
lacak la§Ul üzerine koymamqbr. 
Stalin oyuna iştirak· etmemekte, ıa• 
kit, eabırlı bir ıurette eği]miı oyun
cuları ıeyretmektedir. Onlan ihti
mamla takip ediyor ve ithamlarda 
bulunuyor. Kımıldayarak ilhamda 
bulunmak oynamak değildir. 

İngiliz bahri in~)a.atl 
Londra 2 7 ( A.A.) - Bahriye 

nazırı B. Alexander dün ~ beyanat
ta bulunmu§tur: 

Son alb ay zarfında imparatoı· j 
luk tenanelerinde İn§a edilen haıp 
gemilerinin eayısı iki mislinden faz

ver ... Fakat yüzünü acaip bir 
şekle boyayarak, kendine gü
lünç bir kıyafet vererek, takUtle 
konuşarak güldürmek kolay ııey
dir... Bulunduğumuz kılıkta bir 
rol alıp güldürücü olmak, asıl 
yüksek hünerdir. Sanatkar o za- • 
man hakiki mizah kuvvetile se
yircinin karş1sına çıkmış olur. 
Makyaj ve taklid, aktörün eline 
yÜzde elli kuvvetinde bedava 
bir koz vermiştir ... 

Ve ilave etti: 

- Benim talihsizliğim mi di~ 
yeyim, bu yüzde elliden istifade 
etmemek; hemen daima hakiki 
kılığımla sahneye çıkmak yolu
nu tutmuşumdur. 

Y. Ç. 
. 

Alman hava 
generali 

J 

Bu1garistandaki Alman 
ha va kuvvetlerini teftiş 

ediyor 

Sofya 27 (A.A.) - D. N. B. bildiri
yor: 

Hava generali Löhr, Bulgaristanda 
bulunan Alman hava kuvvetlerini tef
tiş etmek üzere dün Bulgaristana gel
miş ve Bulgar hava. kuvvetleri ku· 
mandanı general Kocef tarafından 
Sofya tayyare meydanında karşılan
mıştır. Bir Bulgar hava müfrezesi se• 
lam resmJni yapmıştır. 

General Löhr kral Boris tarafından 
kabul edilmiş, kralla samiml bir mü
lakatta bulunmuştur. Öğleden sonra 
İtalya elçisi bir kabul ersmı tertip et
mJş ve buna Bulgar rtcall ile Alman 
hava kuvvetlerine mensup yüksek su
baylar t§ttrak eylemiştir. 

General Löhr, dostluk ziyaretıerlnl 
yaptıktan sonra BU]garistanda.ki AI· 
man hava kuvvetlerini teftişe gitmiş.-
tir. • 

Beden terbiyesi 
ismlr 2'1 (Telefonla) - Aydındaki 

tedkiklerlnl bitirerek şebrlmJze dönen 
Beden terbiyesi genel direktörü gene
ra Cemil Taner, teşkllct ve sa.halaJI, 
bölgelere yardım ve milli küme mü.sa.
bak.alan hakkında beyanatta. buluna
rak, 53 vilayettm.l.zde 88,153 gencin 
mükellef olarak, 8002 gencin de mü .. 
kellefiyete tabi olmaksızın çal.ışt.ıkla
nru. bu kış şark vllA.yetlerfmlzde 600 
kayakla 6000 e yakın kayakçı yetiştl
rlldlğJnı, Vilayetlerimizin vazJ.yetine 
göre faaliyetin dört grupa aynldığını. 
bu gene 100 öğretici için bütçeye tah
!1sa t konulduğunu, blr senede llt.I, dl
ter .senede üç küme yapılacağım söy
lem!tt.ir. 

Re demeli? 
Refik Halid cEyüb> diye ya- , 

z:ryor. 
Bu kelime eskiden cEyyitb> 

du. Şu istihaleleri geçirdi: Ey
yub, Eyub, Eyüb, Eyip... Ah

med Rasim hir yazısında cKul
Jaıoı1a kullanıla neredeyse jp 
olacakb der. 

Bir nesil "inde chörmeb ke
limesi chürmeb, cavcu> keli
mesi <avcı> haline geldiği gıbi. 
Refik Halid' in gurbette kaldığı 
seneler zarfmda da Eyüb, Eyib 
olmuştur. · 

cEyüb 

cEyip> 
dememeli; 

demeli! la arbnıştır. Çok mikdarda ticaret l .J 
gemileri için de ıipariıfer v~riJm.i§tir. J •-------------· .. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

( ~ E DiR B 4BB R LBRi )11•••.;..-.•••ll Bir demet cevap 

Bazı pzeteJ•de çıkan ve bana 
taallUku olan yazılara dair kısaca 
fikirlerimi söylemek lüzumunu du· 

~---·--------~lliiiiiılııi•----~-------•-iııiallllliıiiiiilİllİİİİiiiiiıl-..-___ ,, Mangala dair •• 

Francala ve fhtikirJa mücadele 1 Aktarmalı ~~~.f...a= 
bisküvi unları biletler m.tt 

yuyorum. 
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lKDAM gazetesinde Selimi in.et 

Sedea «Va - Nu'nun bir hatiaı• 
serlevbasile bir yazı yazmış ..• 

Tevzi edilecek mikdar 
hakkında liste hazırlandi 

DiJn de dört müessese sahibi Mangaı. •. Bizim eski, •amİmİ" 
Hazırlık bitti, karneler slQk dost! ••• 

suçile adliyeye verildi de bastırıldı Kalor_iferaiz. batti sobasız geç<911 ihtikdr - Ah. k~ke hatim bir tane ol· 
:aa... - diye dü,ündüm ve okudum. 

çok eakı lntlar... Bir zamanlar bir 
evde kurulan kara kara ıoba boru-

Seli.mi'nin itirazı ,u: 
«Calip Dede... Abdülhak Ha

mid ..• Yahya Kemal... Yaşar Na
bi... Celil Sday ... • Şair hüviyetle
rind en bahsederken hele ıu son ismi 
nasıl yazmışım?.. Calip Dedenin 
mulıakkak ki mezarında kemikleri 
•WllJlllf imit ..• Herhalde Celil Sda
yın türlerini okumam11, kulaktan 
adını duymuımu,um ..• 

Flat milraka.be komisyonu dün top- Fiat mürakabe komisyonu dün lüks mağaza olarak ayırdığı mü- Tramvaylarda aktarmalı bUet sl3- lan ~n biiyük konför addedilirdi. 
lanmış, bazı kararlar vermlftJr. Fran- Bahçekapı ve Mahınudp~ civa- e.SSCSelerln sayısı 14 dür. Bunlar- ~m~.nln tatbikine nisanın dördüncü ~enyet maıuralda olduğu için bir 
cala. bisküvi, shnit, pasta, makaJ"D• ulluk f to f f'Umi d . gunu sabahından itibaren ba.şlanaca- evuı penceresinden •İmsi ah k J 
yapanlara ne mlktar un verileceRt Be- nnda çivi, p , o gra ı an birkaçı bırtnci sınıf mağaza l ğı yazılmıştı. Işletme müdürluğu, ak- dıtarıya uzatan bir ıoba "'.. A o ~~u 
ledlye tarafından tesblt edilerek ha- ve sinema :fillm1 satan dört mü- olacaktır. Birinci sınıf mağaza tarma bll tlerl ile, bu biletlere bası- lere Avrupai bir ilet ib~de.~ .. g?.~-
~rlanan ııste Toprak mahsulleri otlsf essese sahibini ihtikAr suçu ile olmak için mijracaat eden mües- lacak damgaları hazırlamıştır. Aktar- _ C .. ld'" ··ıd·· ~- ı gorunur: 
Istanbul şubesi mildürliltüne gönde- . . ma bileti u ulune başlandığı Slradn u ur ~ ur çmı ıoba kar"· 
rllmlştir. adlıyeye teslim etmiştir. seselerin defterleri fiat mürakabe aylık abone karnelerinin tatbikine de d~ .•. f't odunlnrı içeri, geç k~ucna 

Ekstra ekstra undan 1.mal edilen yi- Kontrollan sıklaştırmak için komisyonu tarafından tedkik geçilecektir. Karneler tabedlldlğlnden, Y~. sıgaray.ı .•• diye anlatıla aiılatıla 
yecek maddelerinin natıerl bellldir. fiat mürakabe bürosunun teşki- d"I ktedi şeb~kedekl merkezlere tevzi edilmek· bıtrilemezdL 
Komisyon dünkil toplantısmda ekstra e ı me r. tedır. Eski m.ıar d.. .. .. ··-·· 
ekstra undan tmallt yapan fınn ve Iltı takviye ~. kadroya ye- Yabancı malı ve yerli ipekli sa- Nisanın 4 iıncfi ~iıniı sabahından iti- • . ..... '!!unuldun zaman 

Halbuki. •• 

Ben muhtelif nesillerin mümessil
lerini ıuıJarken tC)yle diitünmüt
tüm: Nedimdenberi kanat aÇDUf 

edebiyat kutunu göz önüne getire
lim. Sai kanadın bir ucunda Galip 
Dede bulunduktan sonra. onun kar· 
tılıima en yeninin mümessili diye 
Celi.l Sılay'ı yahut bafka birini ko7-
mupunuz; anka, müvazeneaini ma
hafaza edebilecek midir? 

ımal§.thanelere un satanıarm ne mlk- n1 memurlar alınmışhr. Lise me- tan magwazalann yeni tasnifinde baren tatbik mevkilne konacak aylık ~ :~runb~n onüne gelen ilk teY 
tar kAr alabileceklerini tesblt etmiştir karnelerin birinci mevkllerl 762, ikin- a ~ e 0 u ır manaaJdır. MangıJ 
Ekstra ekstra un satanlar bu unları zunlanndan seçilen bu memurlar gözetilen cihet, mağazalann el mevkileri 525, talebeler için birinci ve mangal başı bizim edebiyatunın 
değirmenlerden aldıktan aonra Azamt Ticaret Veklletl müfettişlerinin masraf derecelen ile piyasadaki mevkiler 480, ikinci mevkiler 240 ku- girmiştir. 
.. n ... Ae altı kArla fırınlara ve imal§.t- direktineri aI""-da pı·yasada kon k·ı "d" · ruştur. Bizun" evde b 0 b-1- b" d ı;;;e sahiplerine .satabUeceklerdlr. w . .u . • • rncv 1 en ır. Bılhassa masraf de- Karnelerin satış muamelelerine ı ır -ır. ır e 01• 
Ofisin her gün piyasaya çıkaracağı trollar yapmakta, vazıfelenni ya- recelerl ehemmiyetle tedkik olu- nisandan itibaren başlanacaktır. üze- rinç ~ vardı. Bakırı her :&anlan 
ekstra ekstra unun mlktan 340 çuval- parken aynca staj da görmekte- narak buna göre karar verilerek- rinde karne bulunanlar günün her sa- =~~z ~ada d~urd~. «~ö-
dan ibarettir. dir t• atinde istediği tramvay arabasına bl- 1» en cmstendı. Yanı ıkı k1-
0tısln çalıştırdığı detırmenler. ek- ır. nebllecektir ıundı. At~ konulacak yeri almır 

meklltı: ve ekstra ekstra unlan fınncı Kontrollara her tarafta şiddet- Mahkôm olanlar · ' mutfağa götürülürdü. Kömür bura: 
ve imalatçılara semt semt dağıtmak- le devam edilfyor. Yakalananla- Bir sergi da yandıktan sonra tekrar İçeri ıe-
tadır. Fırıncılar bu şekle itiraz etmek- h h f b. i Baki adında biri demir flat- . tirilir • ı tirilird. • 
te semt semt tevziat s!Jrteminln dol- nn sayısı er a ta ır m kdar . ' Istanbul Belediyesinin son seneler • yenne yer ~ L Şevket Rado da. Selimi İzzet de 

arzu ettiği f&)ıaiyeti koysun. •• HCJ.· 
hat... 

ru' bir şekil olamıyacağını ileri Bilr- artmakta, adliyeye intikal erlen le~~nde ihtikA.r yaptığı için bir zarfındaki .faaliyetini gösteren bir Sabah olunca bir faaliyet, Man-
mektedlr. Bu yolda Belediyeye müra- ihtikA.r davaları en kısa zaman- rnuddettenberi ikinci ceza mah- sergi hazırlan~ıştır. Bu sergi yarın lflllm bakırdan kenarı kül ve limon 
caat yapan fınncılann §llı:Ayetlerl . . kemesinde muhakern"' cdiJmekte saat 12 -~en ltıbaren Inkılab muzesl- kabuiu ile uiulur. bir taraftan d, Yalım bu manzara. hangi iddia

nın kuvvetli olduğunu göıtermeğe 
lifidir. 
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TAN gazetesinde. Refik Halid, 

yeni edebiyat tezahürlerini, kızanuk, 
kızıl nevinden bir çocukluk haatalığı 
sayıyor. Onu tenkid eden bizleri in
safa davet ediyor. 

Bence vaziyet ,udur: 
Bu tarz tür yazanalr arasından 

-birçok gençler diier mealek.l•de 
- batta yazı ile tealhiku olan mea· 
leklerde - teferriid edeceklerdir. 
Meseli gazete sekreteri, yahut fık
racı, yahut iktisad ilimi olabilecek
lerdir. Zira he müstakbel kalem sa
bibi genç)iiincle bir kere detairlik· 
tdli istidadını dener... Hangimiz o 
yoldan geçmedik?) •• Fakat onlarm 
,imdi de. ilerde de «.-İr• olmadık· 
fa,.ı, olrmyacaldan hakkında ıenet 
veririm... Cünkü taİrİın doiufu, ken
dini taıubtı bambatka teydir ••• Kü
çük çaptaki bile emaalaiz bir ihti
tamla ruhlara hitap eder; ~umi 
alakayı ve hayranlığı celbeder ••. 

Bu manevi kızamıktan geçirenler 
her ,ey olabilir. tair olmaz. •• 
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CUMHURiYET gazetesinde Fe

lek benim kavuk ve penıka hakkın
daki yazıma kar,ılık. sporcuvari bir 
bayat sürmemi tavıİye ediyor. 

Muhterem lıveç kralına tenis kı· 
lıiından ziyade saltanat hil'ati ya
raahğını kendisine hatırlatırım ... 

İhtiyarlığın vücutta getirdiği değİ· 
tiklikleri telifi kabil değil; beheme
hal örtmek İcap ediyor 1 Ben buna 
kailim... Ad asınız bize neler etti. 
daha da edecek. ey Felek 1 

tedklk edlli"or da neticelendırilmektedır. .. nln kutuphaneslnde halka açılacak- -· .... al bezi il il .• d" M al 
" · idi. Dun gayri mevkuf olarak tır. ··-- . . e ı mır L ang 

Ticarethaneler sınıflara mahkemeye gelen Baki muhake- bezlen daana alt kıımın içinde d•ı-
Havacıhk 

Gençlerimiz arasında 
büyük bir alaka var 

1 . , . rurdu. Bu sırada mangalın RÖbeii 
ayrı ıyor menın şekli cereynı dolavısıle Ekmekler mutfağa trötülrülmu. ve ·t~ ya1"1-

Yeru malı olrnıyan yünlü, pa- tevkif edilmiştir. Muhakemesine mastır. Yanmtt at~e beraber man-
muklu, ipekli keten vesair men- mevkufen devam edilecektir. gal stöbeii içeriye sokulunca odaya 

sucatla yerli ipeklileri satan ma- Baharat fiatlerinde ihtikar Pazartesi günü bir i.dcti hay~t gelirdi. Kömür koku•'lı-
ğazalar fiat mürakabe komisyo- yaptıklarından ikinci ceza mah- nu alsmk dıye atke,in üzerink~ .. !ka ~'.r 

· · . tecrübe daha yapılacak oarça esme ıe er veva uçu ulr 
Türk Hava Kurumu genel merkezi nu tarafından yemden sınıflara kemesınde muhakeme edılmekte liman kabuiu konurdu. Ekseriya bu 

tarafından gönderilen ve Kurumun ayrılmaktadır. olan Cemal ve Sıdkı fsimleıinde seker parçası fuır fuır ve küçük bir 
havacılı~ kamplarındaki ~aminlan- Şimdiye kadar lüks mağaıa iki tacir yirmişer lira para ceza- Belediye tarafından tesblt edilen kara köpük halinde kabara kabaTa 
nı tebaruz ettiren sesli tlllmler E • 1 k . . .. .. • son ekmek narhında bir çuval undan k al • . kul rd 
önü Halkevl salonunda İstanbulda 0 ara satış yapanlardan, vazı- sına yedışer gun de dukkanlan- 96 ekmek elde edilmesi esas tutulmuş- yen~ en mana- açeraye ao u ,.. 
mevcud lise ve ortameketep talebele- yetıeri yeniden tedkik edilmek nın kapatılmasına nıahkfıın edil- tu. Belediyenin fınnlard:ı yaptığı tec- alafrEger evde okumus 9"tm(!er veya 
rlle sanat v~ muallim mektepleri ta- üzere defterleri istennıiı:ıtir. Bi- miı:ıletdir. rübeler esnasında ise bir çuval undan anga dama~lar filan ~~· ~Y-
lebelerlne gösterilmiştir. Y Y 95 ekmek elde edllebllmlştlr. le mangal. henuz alevlen uzennde 

B d b k E 1 -nü Fatih Be- rincl sınıf mağ'aza olmak istiyen Cep elektrik fenerlerinde ihti- J.."'ınncılan tatmin edebilmek için geldiği zaman mutlaka itiraz eder-un an aş a m no , , .. sel ri f1a •. ~ 
1 

d. 
yoğlu ve Be~ta§ kazaları dahillndeld muesse e n t murakabe ko- kar suçundan ayni mahkemede pazartesi gtlniı şehrimizdeki müesse- er ı: 
okulların son sınıf talebeleri de fllim- misyonuna müracaat etmeleri is- muhakeme edilmekte olan Bey- selerden birinin fınnlannda son bir - iyi yanmamıa efendim, kar-
lerl seyretml§lerdlr. Diler kazalara tenm• tl KomJ bi . . ruf ~n d t'"tün .. Zi da . tecrube daha yapılacak, bu tecrübede bon çıkanyor. Hamızı karbon! ..• 
bağlı ilkokul taleJbeler1ne de gösteril.ı ış · syona, nncı sı yog1un a U cu ya yırml bir çuval undnn ne miktar etmek çı- • . 
dllı:ten sonra fllimler şehirde mevcud mağaza olmak üzere yapılan mü- beş lira para ce-ıasına mahküm karılabileceği kati olarak anlaşılacak- Bazan man1tal ıçerıve alındıktan 
muhtellf .. sinemalarda muhterem ·hal- racaatıerin sayısı artmaktadır. olmuştur. tır. ~~~ ıonra etrafa bir lrnku ve ~af~ 
k.ımıza gosterilecektlr. Flllmlerln g().,- M ğ 1 b tl Ü f . . .. . . Hamur ekmek imalatına mCıni ol- ır uman yayılırdı. O zaman atea 
terllmeslnden ve Istanbul Hava Ku- a aza ar u sure e ç sını a AU adında bırı yuz yınnı ku- mak üzere beyzi ekmek imali için Sıh- koyana sorulur: 
rurnu tarafından mekteplere tevzi edl- ayrılmaktadır. Birinciler yü7 d? ruşıluk kundura çivisini yüz alt- hat müdürlüğü tarafından Belediye _ Kız... baksana maiıraık var 

len binlerce karneden sonra mektep- elli, ikinciler yüzde otuz beş, rn.ış kuruşa satarak ihtikar yap- Iktlsad işleri müdürluğune bir müra- galiba... Kömürleri iyice e,eledin 
lerdekl havacılık hareketleri çok ba- .. .. m· yüzd' "mıi • 1 caat yapıldı""nı yazmıştık Paz ..+ si ·? 
riz şeklide ilerlemiştir. Bilhassa lise uçunc er e yı beş karla ı mak suçile, tahkikat evrakile be- 0 • • a~ .e mı •... 
ve ortaokul talebeat aruında bu mey.. sat.iş yapacaklardır. raber asliye ikinci ceu mahke- ~~:ıt~~i~~e::ı~~nda beyzi ekmek Ve dumanm nereden çıktıiı 'tÔ-
zua karfl uyanan yilbek alAta ve he.. Flat mürakabe komisyonunun mesine verilmiştir rül.-ek ........- balan•. ......, .. 
:vecan her gün ve hızla artmaktadır. • O ucunda d..-nya çıkanlırken: 
Bu suretle mekteplerdeti havacılılı: K ÇOK HABER' 'ER 
dernekleri faaliyetinin gelecek den T k •• d k 

1 
ı... - Hınzır kömürcü. .. Hrp maqoı·-

yılı içinde daha feyizll neticeler vere-- t ıık doldurrnua !... diye aöy)enilir·•i. 
ceğl ve bu hareketin ta;nareclllğtm1- e au san 1 arı * Iktlsad Vekiletl Kuçilk sanatlar Mangaldaki kömürlerden bir ç..,.k 

ı. 1......., ... ft mudünı tedklkat yapmak üzere istan- • 1 -'-ani d M • . 
zln gen~ m ... ,,....,..... ink!p.fma veaue bula gelmiştir. Mudurun tedklkatı "!'1na ar çuı; ·~ 1• esla ~ikilmış 
olacağı muhakkaktır. köylüye tevzi edilen çıkrık işleri etra- bır •tet eve muafir jfeleceğme c;e-

Bundan başka ortamektep mezun.. Jkt dA t kk ••il d ki ) fır.dadır. lildi. Ateşin ,eklinden misafirin bo-
larından her gün yüzlerce genç Kunı- JSa 1 eşe U er e memur ar * Ciballde Kuçukmustafapaşadakl yu bosu. ı~men veyahut zayif 01111> 
ma. müracaatla tayyareclllle kayde- hamamın odunluk kısmında yangın olmadığı bile kestirilirdi. 
dllmelerlnl istemektedirler. Bu atetU için yeni Sandıklar kurulacak çıkmış, derl_ıal yetişe~ itfaiye tarafın- Misafir ıtelince manrral cee!enir, 
gençler, muameleleri ikmal edildikten dan ateş sondurülmuştur Bu sırada b b • . al f • "f d·ı 
sonra havacılık kamplanna sevkedl.. orada bağlı bulunan bir beygir intı- ıa a: ıçm t tara " ıstı ~ ı en 
leceklerdlr. Ankara 27 (Telefonla)- Devlet lktl- kendilerine tediye olunacaktır. şar eden dumanla boğulmu§tur aletler meydana (:kanlırdı. Maşafir-

sadi teşekkülleri memurlannın tekaüd Bu kanun neşrinden itibaren bir · liie gidilince de bir tel&,... Acaba 

l • • sandıklan hakkında İktlsad Vekaleti ay zarfında bu nevi müesseselerin * Kumkapıda oturan HJdayet is- mangalı iyi örttük mü., Etrafa kıvıl 
Yazlık eğlence yer erının tarafından bir kanun Jliylhası hazır- minde blrl, dun akşam uzerl trendPn , · • 

idare meclisleri veya alAkalı idare çabuk atlamak istediği bir sırada mü- cun sıçramasın···· 
TASViRi EF., 'R aazetesinde tarı"feJerı· hazırlamyor lanmış ve Büyük Mlllet Meclisine ve- s1 l k H t J • f. 1 • eld" • 
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~ • rilmlştlr. Bu sandıkların sermaye ve makamlan sandıklan kurmak ve fa- vazene n aybederek düşmuş, ağır a ır ı mısa ır erm it iği od11da 

Dr. Riza Nur. türkçemıze ckazandır- Sayflyelerdeld yazlık etlence yerle- gelirlerini şunlar teşkil. edecektir: allyete başlattırmalı: mecburiyetinde swette yaralandığı cihetle, ı>olis tara- duran pirinç mangalın ma,as1 ckibu 
dıiııt operalara kar'' benim alika- rllilln tar!felerl yaz aylan g~lmeden Sandığa dahil memurlann aylıkları olacaklardır. fındnn ha taneye kaldırılmıştır. maşalar» dandı. Bizim odadaki ttibi 
ıızlıimu ten.kici ediyor. hazırlanacak ve tatbik mevkıine ko- tutanndan menmıp oldulı:lan idare- * Defterd::.rda Fcshane mensucat siyah deiiJ, mavi idi. 

Bir operanın opera olınaaı, hele nacaktır. Her ~,e t.arl~:ıertnyuz_ de~apezırk lerce her ay keatlen yüzde beşler, fabrikasında çalışan B kir. makineye KÜçükken en büyük zevkim Jn'!ln· 
yük b"" lanmamıa geç u-anır, .hJzmete ilk glren memurlann birinci Üsküdar tramvay fİrketİ· elini kaptırarak p:ırma&nnı kestir- aalın i..: .. dek·ı '-"}.. D"tat'"'• ... ·o·m::.ı·o 

XX. asır ansiklopedisinde bü ~ u- istifade edilmezdi. aylıklarından lı:esllecek yüzde 25 larle mlş, zabıta tarafından tedavi için Ba- ". . I;'· ş· "du. "' : • ""40

1 
": 

rik .ilin edilmeıi, iiç bet aahr m°: Nisanın oııuncu gününe kadar kay- aylıkları arttırılan memurların ilk bir nİn yıllık kongr~ıi Iat hastanesine yatırılmıştır P•fmne ti. ım ı o pa.a.es erın 1~-
dern Türk edebiyata bahsinde mevki atarnlnr m.ıntaklalannda bulunan aylık zamlan, işbu kanunda sandığa tiskfidar, Kadıköy ve havalısı tram- · zetini hiç birıeyde bulmak ka• :t 
tutması İçin Pariste yazılıp Sinop.ta em lence ye' rlcrlnln tarifelerini tedlı:lk tediyesi derpiş olunan meballğ, mc- vay şirketi yıllık kong-'"' d~un 0··~le- * Sabıkalıl:ırdan Kl~ork isminde değil ..• Patates ııcnk sıcak külden Ç1· 

al b ğ kl '""' 6 biri, on sekiz yaşlarında Annst..'\S adın- karıl tabedilmesi küi değildir; liak r- de ek yeni tarife taslağını hazırlı- murlann aylı. arından cezaen kesilen den sonra Bağlarbaşındald umum da bir çocuğa tasallüt etmek istemiş, ıp mangalm kenarına lmnulı.;p. 
kaç yüz defa oynanma mihekkine e ~kl~rdır paralar, sandık sermayesinin bütün müdürlük ~!nasında. toplanmıştır. çocuk muvafakat etmeyince bıçak çe- Ortasından varılınca buram buram 
VUrulması. «alk14tan avuçlanmızı ~!~""'""""'"';"'"'""'""'""""'"'""""'"""'"'"m" gellrle:,t llc müteferrik diğer gelir ve Toplantıda Istanbul Vali ve Belediye kerek vunnağa kalkışmış, bu sırada tüten dumanlar ... 
Patlatması» lazımdır. (0 da belki ha •.• Zira Şemseddin teberruler. Reisi Dr .. Liitfl Kırdar, Vakıflar idaresi da polisler tarafından yakalanm)4tır. Hikmet Feridun Es 

Dr. Riza Nur cBina yok, aktör Samiye kartı gösterilen haksızlıldan Evvelce mevcut sandıklardalı:l para ~amH~~a Istanb
1 

ul Vakıflar başmüdürü Klğork dün yedinci asliye ceza mah- ================-
. itizar• ) O mineri mükafat, yeni teşekkül edecek sandığa intikal · usamedd n, Belediye Muhasebe ve kemesinde muhakeme edllmlş, bir ay 

Yok, dekor yok kib dıye habrlah~··: eri h. • mukabili edecektir. Bu sandıklar bir reis ve üç Varidat müdürleri. İşletmenin umum 9 gün hapse, otuz llrn para cezasına 
kalkıyor... böyle bir man izmetin aza ile sandık müdüründen müteşek- müdürü B. Feridun Manyaslı da bu- mahkiim olmuştur. 

Bir inaaııı .-yet bütün bunların olabilir. • kil beş kişilik bir idare heyeti tara- lunmtıştur. * Beyoğlunda oturan bayan Ikb:ılln 
Yok olduiu bir memlekette binayı Aksi takdirde. 1914 te Parute ya- tından idare olunacaktır. Hesap rap0ru okunmUf, kabul edil- kızı üç yaşlarında Cansaz, dün evde 
da. aktörü de. dekoru da. .~ • var zı1ıp l 921 de Sinopta ~ Sam- 3308 sayılı kanunla teşekltill eden mlştlr. Bu §lrtetı diler şirketler gibi, odada oynamakta Uten mangalın üze
edecek bir muvaffakıyet goat•ıne, IOD ve Dalila da opera biNmız, de- yardun sandığı Ilga Ue memurlar ve iht.fyat akQaSli ayırmadığından, ıııafi rlne kapaklanmıı ve muhtelit yerle
llncak o zaman. ~Oah br 'er kormnuz. aktöriimüz lribİ yoldur!... müstahdemler tarafından bu sandı- l:carın 87 bin lira olduğu anl&fllmıftır. rlnden tehllkeli surette yanmıftır. ife 
Yapn.•• dh.e anaiklopediye - bel- (Va" • NuA) ıı.a yatırılan aldat Idare meclbl intihabı yapılmış, eski el koyan zabıta, Cansazı Ettal hasta-
•-· --..... .,, k r; ve ikramiyeler Azalar ibka edUmiftir. nesine lı:aldırm•.tır. .. - reçmek hakkım azamr... ...,. 

Ba:r A m c a y a l'Öre ••• 

Beyoğlu Halkevinden: 
29 3/ 941 cumartesi günu saat 15.30 

da Evimizin Tepebaşındakl merkez 
bmasmda, maruf İngiliz organlst 
Prof. Kergenvln (Curgenven) tarafın
dan d500 - UNO IngiUz muslkJsl• hak
kında mühlm bir konferans verilecek 
ve geçen 440 ısene içinde plAklarla tes
blt edllınlf olan parçalar çalınacaktır. 

Herkes gelblllr . 

.. - Yarın sabah işin 
nınca? 

B. A. - Yokl .. 

ö 1 aat sekizde kazmayı,, ... Meşe mi, kestane mi, çınar mı,K' - Sen de bit üÇ fidan dlldver.ı .. 
var mı bayı .. - Y 1eyseyırsa a&"" bayramma bu- artık hissene nı/ dilferse ... 

kureği a . ça • •-w 
1urı .. l ··· MaU\m a, başta saç neyse toprak-ı B. A. - Hay hay, dik ıım amma 

ta ağaç odur! •• , bayramı ağaç serpilip gölge saldıkt.an 
iODra yapalım!-



Gördüklerim, duyduklarım . ") " . . ~ •• t 

Lig maçları 
Bimen Şen 
şerefine 

Y. . b" 1• h l" Önümüzdeki pazartesi 
ırmı ın ıra ası at k - ç be 1. . a şamı em r ıtaf sıne-

Eski mektebi hukuk 
Mektebi hukukun tesisi 1296 mei ilmi hukuk ve hukuku düvel. 

( 18 79) yılındadır. Evvelce Adliye Tevfik bey: Hukuku idare, Ticart>t 
nezaretine tabi iken 1886 teıırini- mahkemeleri icra reisi Kavur zade 
e vvelinde, meşhur Mi.inif paşanın Aziz bey: Ceza kanunu. Ahmed Şı.:
üçüncü ve en son defak.i altı sene ayb bey (Divanı muhasebat müd
ıüren nazırlığt zamanında, daha zi- deiumumisi). Hukuku idare muavi
yade tealluku cihetile maarife bağ- 1 ni. Yusuf Kemal bey (Büyük. Millet 
lanmış. Daha sonraları yeniden ya- Meclisi azası ve esbak l Jariciye Ve-

te min etti masinda bir müsamere 

pılan nizamnamesinde şunları gö- kili) ceza kanunu muavini. 

Dört buçuk ay devam eden şeh· 
cimiz lig maçlarında birinci küme 
klüplerinin 18 hafta Fenerbahçe ve 
Şeref ııtadlarında yaptığı karşılaş
maların getirdiği hasılat tesbit edil
miştir. Bu maçlarda 20,047 lira 43 

ri.ıyoruz: k h 1 
(Mektebi hukuk devletm adli ve Mektebin müdürü Kazım bey, ·uruş ası at temin !'!dilmiş bunun 

siyasi kanunlarının ve hukuka müte- müdür muavini Şevki bey, sermu- 9443 lira 97 kuruşu mukavele mu· 
allik usul ve fünunun tedrisine mah bassın da Fevzi efendi idi. cibince yüzde altmış üzerinden Fe· 
aus olup tahsil müddeti 4 sened:r. Sabahleyin sınıflara girilir, üç ,~erb6a0hçek ve Şeref ~ta~larına, 4299 
T alebesi meccanen kabul olunur ve ders okunur, öğle üstü dağılınır .:lı. ~~·~. ur~'i~ O v~.rgı. rusumu olarak 
ııihari olarak devam eder. Son zamanlarda rağbet çok arttığ!n- 1 u umete, ıra maçları idare 

Mektebe girmek için: Evvela te- daın birinci sınıfın mevcuru yedi, ı.te-1 eden hakemlere ve l O lir~ kırtasiye 
baadan olmak, saniyen yaşı 18 den kiz yüzü bulur, ikinciye geçerkrn ma,-ırafı.ndan sonra gerı_~e kalan 
~ağı olmamak, salisen türkçe kita-

1 
bunun üçte ikisi kalırdı. 5 34 3 lua 86 kuruş on klup arasın

b~te. muktedir ve sarf, nahiv, mantık İmtihanların hemen hepsi şifahi, ~a ka~an~la~ derecelere göre tak· 
coğrafya, hesap fenlerine vakıf ve yalnız mukaddemei ilmi hukuk ıle sırı~/dılmıştır. . 
Osmanlı tarihile umumi tarihten ma· saklerin ki tahririydi. Emsali gibi nu- usabak~dan . evvel BJ anlık t~ra· 
lumatı haiz bulunmak, rabian hüsnü maralardan 1 O ve 9 aliyülala, 8 v~ f~nda~. tesbıt edılen barem vazıye· 
ahlak ve siret eshabından olduğuna 7 ala, 6 karibiala idi. Mektepte her ~ı~e go~e ya~~lan tevzıatt~ klüplerin 
dair muteber ve mutemed iki zatın milletten, mezhepten talebe dolıı. ıaselerıne duşen para mıktarı şu-

··h·· 1 .. h . h d 'b T" k A A B k R dur· rnu ur erını avı şe a etname ı .·az ur , rap, rnavut, oşna , um · 
eylemek meşruttur. Ermeni, Yahudi, Bulgar, Ulah kişı- Beşiktas 881, 7 4, Fener bahçe 

Sair ali mekteplerle Mektebi sul- lcr ve lehçelerin, şivelerin envai. 828.30, Galatasaray 774,86, İstan-
tani ve idadilerden diplomalı olan Dairelere devam eden eli bastonlu bulspor 721.42, Beyoğluspor 54 3 
lar imtihansı.t kabul olunur. Talebe- veya şemsiyeli, kolu pardösülü ka- lira 39 kuru!!, Vefa 427,51 Beykoz 
nin her sene imtihanları yapılmakla lem beyleri ve efendileri; medrest"' 374,.07, Kasımpaşa 293,91, Süley
beraher tahsilini ikmal edip şeha- !erden çıkma saçlı sakallı sarıklıla!; ma•;ıİye 267, l 9, Topkapı 240,4 7 
detname alacak olanlar başkaca ve bekar odalarında beytutet eden ta')- lira ve kuruştur. 
a leni surette imtihan vermeğe dahi raiı gençler. Bunlardan ayrı olarak en son Be
m ecburdurlar. İşe elverecek kitap da olsa yine şiktaş ile İstanbul muhteliti arasında 

işbu suretle mezun olan talebe üç sarı kağıdlı defterlere not tutacağım, yapılan müsabakada 1219 lira hası
ay hukuk ve Üç ay nizamiye mahke- hocanın ağzmdaın çıkan harfi kaçır- lat olmuş vergi ve hakem paraları 
mel«>Tinde mülazimeten istihd-1m mayacağtm diye ter dökenler sayı- çıktıktan sonra şampiyon Beşiktaş 
edildikten sonra lstanbul ve v ilayet- sız. Sed bahçenin ağaçlan altmdıt klübüne 48 1, diğer dokuz klübe 
ferdeki iptidaiye mahkemeleri <y.ı:ıi yarenlik ede ede havyar k esenler de mütesaviyen 50 ıser lira tediye edil-
asliye mahkemeleri» azalığında, çok. miştir. 

tertip ediliyor 

Türk musiki hayatının pek değerll 
simalarından alaturka musiki üstadı 
maruf bestekar Bimcn Şen şerefine 
önümüzdeki · 31 mart pazaı-1.esi günü 
akşamı saat 21 de Çemberlitaş sine
masında fevkal9.cle bir müsamere ter
tip edileceğini haber aldılc. 

Elli senedenberi hayatını Türk 
muslkisine hizmete hasreden, bestele
diği yüzlerce şarkı Ue musikimizi, dil
lerde dolaşan yeni nağmelerle zengin
leştiren büyük üstad Blmen Şenin 
hizmetini tebcil için kadirşinas arka-
daşları tarafından tertip edilen bu 
fevkalfıde müsamerede güzide musiki
şinaslarımızdan nıürekkep bir heyet 
tarafından üstadın eserleri ve Ti.irk 
musikinin nadide parçaları çalına
cak, uzun zanıand:ı.nberi faal hayat
tan çekilen Bimen Şen o akşam eski 
dostları ve arkadaşları şerefine kendi 
eserlcrlndcn pnrçalar okuyacaktır. 
Çemberlitaş sineması bu müsamere 
şerefine gayet güzel fllimlerden mü
rekkep bir progmm da hazırlamıştır. 
Alaturka musiki sevenlerin bu fırsatı 
kaçırmıyacaklarını tahmin ediyoruz. 

(ANKARA RADYOSU( 

28 Mart cuma öile ve akşam 
12,30 proğram, 12,33 şarkı ve 

türküler, 12,50 ajansı haberleri, 
13,05 saz eserleri, 13,20 karışık 
proğram (Pl.). 

18,03 «Swing» kuarteti, 18, 30 
Fasıl heyeti, f 9, 30 ajans haberleri, 
19, 45 ziraat takvimi, 19.50 muhtelif 
şarkılar, 20 , 1 5 Radyo gazetesi. 

müstantiklikte, müddeiumumi mua
vinliğt;ıde bulunmağa liyakat bslı
eylerler ve adliye hizmetlerinde ted

J\.:ektebi ht.ıkul:un • çılışı· dan Beyoğluspor - Şişli bu 2o. 45 Temsil. 21,30 konuşma, 
k 

21, 45 Salon orkestrası, 22,30 ajans 

r icen terakkiye nail o lurlar. ) 
haren diploma alan eski ve maruf pazar arsıl _ aşıyor ve borsa haberleri, 22,45 Salon or· 
bazı talebeleri de sıarya dizelim: Spor teşkilatına girmeden evvel! kestrası, 23 cazband (Pi.) 

Mektebin ilk sınıfına samiin, yani 
d inleyici sıfatile d evam etmişler de 
m evcuttu. Yukarıda bahsi geçen ta
lebe. ayni derslerden imtihan olup 

Doktora imtihanları, okunan [ d J h f d 
1 

. h . d . l d k gayri e ere namı a tında mu teli 29 Mart cumartesi sabahı 
e{s erı~ e~ınn.e aı~ 0 up 0 ~ol=a müsabakalar yapan ve bu kabil 8 program, 8,0 3 ajans haberleri, 

sa OG'\
1 
.. un ab_ka endı. 1 yapı ır, t~z '-~~ klüplerin en kuvvetlilerinden olan 6.15 hafif parçalar (Pl.) 8,45 ev 

usu u tat ı e ı mez aşsı.gı yu.ıuuı B -ı ·ı ş· ı · ki"' 1 · k d b" d d cİ· 1908 d k 1 eyog uspor ı e ışı up en ara- a ını. esas kadroya girerlerdi. 
Mele.tehi hukuk Meşrutiyetin ilanı

na kadar, sadrazam Said pa~anın 
devair ve kalem katiplerine fransız
ca öğretmek için (Lisan mek.teb•) 
namile yaptırttığı C:ığaloğlundaki 
binada idi ki şimdi orası Kız orVt 

dır 8ldene evam e er 1
; e 'l • sın da bu pazar sabahı Şeref stadın- ---------------

ırı ı. d h • b' .. b k k İs 
1885 d '- ·ık fı ikin. . · a ususı ır musa a ·a yap aca • tanbul erkek mektepleri voleybol 

e çı~an ı sını n c•sı 1 d E ) ç k E · k M h d Es d f d' S d" . . ar ır. vve ce ocu sırgeme u· lig heyeti başkanlığından: 

( ~k 1'.1u a e en. ı ey ışehrı rumu tarafından ortaya konan bir Cuma günü Em)nönü halkevi sa-
zı n geçen muallım ) , beşinci~i k · · h 'k' kl"b·· t ~ k 

M f N d . f d. S k upa ıçın er ı ı u un yap ıgı ar· lonunda yapılacak maçlar: Ticaret 

( 1908 · k ı·b 1 S ı· ·k · · şı aşma era ere nı ayet en ıgın· Lisesi - Taksim Lisesi, saat 15 le usta a e ım e en ı ama o r 1 b b •h 1 d'V• 
ın ı a. ~ sıra arı e anı ıstı~ den hu kupa ortaaa kalmıoıtı. Bu 

naf hukuk reısı bulunan) dır. Erteııı l'b' b k d .,, 1 y hakem A hmet, 
. . . . . . . maçın ga ı ı u upayı a a acagı 28/3/194 1 c a ·· ·· B y vl 

senenın ıkıncı Tıcaretı berrıye mu• 'h I .. b k k k um gunu e og u 
okuludur. 

Mektebi hukukun o vakitki ders 
U- · · M h d C ı·ı b 1 cı ete musa a anın ço sı 1 geçe- halkevi salonunda ynpıalca.k maçlar: 

programı şu: a ımımız _e me e .. a .e.y, a tın- cegvi muhakkaktır. f 
B. · · M il · hk. d M k b h k k d" lb d 'I' Boğaziçi L. st. Erkek L. Saat ırıncı sene: ece eı a amı a - cısı e te ı u u mu uru ra ı ı H 'k' t k b k k :ı 

K
• b er ı ı a ım u upayı azan- 14 30 d h k o D .. )iye (kavaidi külliye ile beyi ve İci!.- azım ey. k · · h k li k d · a a em sınan. aruş,e-

k h k k 1 68 7 d b k M l l .. H ma ıçın sa aya en uvvet a ro- faka Calatas~ray Saat 1 5 te hake"m 
re kitapları), ceza anunu, u u u e es a usu va ısı acı l ·ı k ki d B yl d - " 

R . h" . '!'ki k 1892 arı e çı aca ar ır. eyog uspor a Osman. 
düvel, hukuku idare, mukaddemei eşıt paşa ırıncı ı e çı mış. B b" R kl"f ş· l'd k' l'l · b" · · · (İkd ) . am ıno, at ı , ış ı e es ı oyun· 

ill~i:~~~:~e: Mecelle (onuncu şir- ~i~~ın A~:~~ı Ce~d:r; be;:ze~~:=~~ cu~~dhanb Nuhi ar, SuldurAun oynaya-

k S 1• 'ki' S 1. H·· .. b cagı a er a ınmıştır. yrıca son 
ket kitabına kadar), vesaya ve fara- avu at e anı ı e ım usnu ey· l d ş I 

h K d Az
. b d ' gün er e iş iden ayrılan Vlastardi 

ız. , kı·tabülfekkah, hukuku düvel, hu- ceza ocası avur za e ız ey e l 
k d 1 

de Beyoğ uspor takımında yer ala-
kuku idare, usulü muhakematı ce- ar a aş arı M b k S d · .. I y d b caktır. üsa a aya saat 10,30 da 
zaiye. . ab arke.t. m1.~~tedşarbıg!ın a, ma .~: başlanacaktır. 

Üçüncü sene: Mecelle (son on yın aş atıp ıgın e u unmuş, tar•;ıı 
altmcı kitabın nihayetine kadar), ve siyasi eserler yazmış olan Ali 
usulii fıkıh, uhud (yani devletlerin Fuad bey 1895 !ilerin sınıfbaşısı, 
busuı;İ hukuku), ticareti berriye ka- esbak Adliye nazırı ve mebus Ncc
nunu usulü muhakem<1.tı hukukiye. meddin Molla bey ertesi senenn 

DÜrclüncü sene: Usulü fıkıh, nıi- dördüncüsü, esbak Evkaf nazın ve 
yarülaclalc, ahkamı evkaf, erazi ka- Şeyhislam Mustafa Hayri efendi 
nunu, ticareti bahriye kanunu, tanzi- daha ertesi senin ikincisidir. 1898 
mi ilamyatı hukukiye, tanzimi ila- yılında, sonra mektep müdürHğü 
matı cezaiye. eden Abdülhalik Midhat bey ikinci, 

İstanbul a tletleri lzmire 
hareket etti 

30 martta yapılacak lnönü ko!)U• 
suna iştirak edecek fstanbul atletleri 
diin sabah Bandırma tarikile İzmire 
hareket etır.işlerdir. Giden kafile al
tısı idareci ve hakem olmak üzere 
35 sporcudan mürekkeptir. 

1908 inkılabından sonra program- Meşihat müsteşarlığı eden, avukat 
c:la bazı değişiklikler yapılmış, mi- Hacı Evliya efendi yedinci olmu~- Milli küme maçlarınin 
yarüladale kaldırılıp, tanzimi ilamat lar. 

programı 
tabirlerine (sak) adı verilip iktis01d, ........................................ .. 
kavanini maliye gibi yeni dersler ;1a.- Bir de bu bahse tealluku olan da- Milli küme komitesinden: 

1 - Bu hafta yapılacak olan mil~ 
ve edilmişti. vavekillerinin imtihanına dair 1 884 
Dediğim tarihte vüzerndan Munif de neşredilmiş bir nizamname vardı fi küme maçları Fcnerbahçe stadın-

paşa, Hasan Fehmi paşa, Anadoht ki şayanı dikkat olduğu için hülasa da yapılacaktır. 
kazaskerlerinden Büyük Haydar edeceğim: 2 - Birinci oyun F enerbahçe • 
efendi, Abdullah Şakir efendi, Bcıli Nizamiye mahkemelerinde dava Galatasaray B. takımları ııaat 1 3. 
ricalinden Ali Şahbaz efendi, Nazırn vekaleti yapmak Mektebi hukuktan 3 - ikinci oyun Beşiktaş ~ lstan-
bey (Adliye nazırı ikon 31 martta diplomalı olanlara münhasırdır. Ec- buspor saat 15 

4 - Üçiincü oyun F enerbahçe • ,ehit olan Nazım paşa) gibi eski nebi bukuk mekteplerinden ders 
muallimler vl'fat etmiş veya ayrıl- almış olanlar imtihandan müste.ma- Ca!atasaray saat l 7 
mıştı. dırlar. Fakat Mecelle, Fıkıh, Feraiz, 5 - izdihama mahal kalmaması 

E h ı için gişeler saat 12 de açılacaktır. 
Bizim yetiııtiklerimizi o zam<ınki razi kanunu gibi ususl kanun an 6 - Dubuliye biletleri 40, tribün 

listenin rütbe <ıil!ıile veteşrifatına gÖ· görmedikleri ellerindeki şehadetna-

Teşekkür 
Büyük annemiz, annemiz ve kain 

validemiz bayan 
H ASENE KIRA T'ın 

bizi teselli bulmaz acılara uğratan 
vefatı münasebetile, gerek cenaze 
merasimine iştirak suretile, gerek 
evımıze kadar gelmek, gerekse 
mektup ve telgrafla taziye eylemek 
lfüfunda bulu::ı.an akraba ve dostla
rımıza şükranlarımızın iblağı için 
değerli gazetenizin vesatetini rica 
ederiz. 

Merhumenin, kızları, tonmlan 
damadları 

Acıkll ölüm 
Silivri Ortaköy Baş öğretmeni 

Halim Günersin refikası Atıfet Cü
nersin uğradığı hastalıktan kurtula
mı,;arak Çarşamba günü hayata göz
lerini yumduğunu teessürle haber 
aldık. Allahtan kendisine rahmet 
Kederli ailesine sabırlar dileriz. 

Lisan mütehassısı Prof. Aojel _ 

FRAN SI ZCA 
Dershanesi: Bahçekapı Selfı.met 
han. Evl~dınızın rransızcası za
yusa. bize gönderlnlz. Uygun bir 

ücretle, az zamanda. takviye ederiz 

----· 

HAVACJLIK 

Alman hava kuvvetleri 
Muhtelif tip tayyarelerin 

evsafı, hususiyetleri 
Geçen seferki makalemde Britan- süratıerl düz uçuşta 320 - 390. pikede 

ya hava kuvvetlerinin bir hülasasını 950 kilmetredir. 7 km. kadar yüksele
vermeye çalışıruştım. Bu sefer de Luft- bilen Stukalar yalnız iki makineli tü
waffe yani Alman hava. kuvvetlerini fekle kendilerini korurlar. Tekerlekleri 
bir gözden geçirelim. ortasına. aldıkları yarım tonluk bom-

Versay muahedesinin 198 ci madde- bayı muayyen bir mesafeye gelince bı
sile Alma.nyanın tayyare inşasına kati rakır. Bu mesafe sabit değildir ve ta· 
bir set çekilmişti. 25 şubat 1935 tarı- arruz edilen hedefin birçok hususiyet
hinde bugünkü Alman hava. kuvveti- lerine tabidir. Son Fransa harekatın· 
nin ilk temeli atılmıştır. İlk zamanlar da Maginot'nun blockhauslarına taar-
50 tayyare fabrikası mütemadi bir su- ruz eden Stukalar 60 metreye kadar 
reUe çalışarak ayda 600 - 800 tayyare inmişlerdir. 
imal etti. Sonra. bu adetler çok aşıldı. Polonya harbinde Almanların Pan-

1939 senesinde bütün hava birlikleri zerdivisionen dedikleri motörlze kuv
bir araya toplandı. Dornier, Helnkel vetlerin bu kadar seri bir harp yap
fabrikalarına ilaveler yapılarak: stan- malarına başlıca sebeplerden biri de 
dardize edilmiş tipler üzerinde çalışıl- Stukalar olmuştur. Piyadenin ~şinl 
dı. Bu tiplerin paraşütçü ve askeri nlsbeten tahfif eden Stukalarııı p!lot
nakliyat için kullanılan Junkers 52, Iarı hususi bir itina ile yctlştlrllmek
Stukalar nihayet İngi!tcreye taarruz tedir. 
eden bombardıman teşekküllerini hl- Göringin ordusunun en zayıf tarafı 
maye için kullanılan Messerschmitt- deniz tayyareciliğidlr. Bu hususta. R. 
lerdir. A. F. ona tefevvuk eder. Deniz tayya-

Messerschmitt 109 - 1100 beygirlik ;releri şımlardır: 
Mercedes _ Benz motfüü ile mütehar- Dornier 22 - Üstten kanatlı sür::ıtl 
rikt~. Süratl 500-680 kilometre ara- 320 km. personeli 3 kişiden mürekkep
sındadır. Iniş sürati 106 km. boyu 8M7 tir. Silah bakımından kuvvetlidir. 750 
ve ağırlı~ı 2150 Kg. dır. Silahlarına kg. bir cesinı torpil tnşır. Yugoslavya 
gelince 4 sabit makinalı tüfek ve ya- Almanya.ya Domier 22 !erden birçok 
hut 2 t-Op ve ikl makinalı tüfek. siparişler yapmıştır. 
Spitfirelara nazaran daha. süratll fa- • Heinkel 115 _ Harbin bld:ıyetınde 
kat ateş kudreti ve manevra kabiliyeti şimal denizinde manyetik mayınları 
bakımından zayıf bir tiptir. atmak için kullanıldı. Çift motörlü-

Messerschmltt 110 - Bu tip Fran- dür, sürati 345 km. ye yakındır. Bu 
sızlann Potez 63 !erine çok benzer. tayyarelerden mürekkep kuvvetıı bir 
Hatta bu meyanda enteresan casusluk teşekkül 21 biıincl teşrin 1940 tarihln
vakalarmın da cereyan ettl~lni söyli· de mühim bir vazifeyle Ingilterc ya~ 
yenler vardır. Beheri 1200 beygir kuv- kınlarında müthiş bir zayiata duçar 
veLinde 2 Mercedes Benz motörlle ha- olarak geri püskürtülmüştür. 
reket eder, sürati 600 km. den fazladır, İngiliz hava kuvvetlerinin bu vadide 
yükselebileceği azami irtifa. 10,000 met 
redir. Silah bakımından iy1 techl.z kullandıkları Swordrlshler ve Alba-
edilmiştir 2 topu ve 2 maklnalı tüfeği corlar halen en mükemmel deniz ta.y
vardır. Bu tip tayyareler gerek şimal yareleridir. 
d~nizindekl harelltt.a, gerek İngllte- Alman hava ordusunmı kuvveti -
reye taarruz eden Heinkel m Jere re- Birleşik Amerika Genel kurmay :reisl 
fakat eder. general Marshall Almanların birinci 

Heinkel 113, K - İngiliz gece bom- hat tayyar.elerinin mevcudunwı 6000 
bardıman taamızlarını önllyebilmek olluğunu ve yedek olarak da. 30.000 
maksadile Almanlar bu tipi tecrübe bulunduğunu söyler. Ingillz havacılık 
ediyorlar. Evsa.11 hakkında şunlar ma- istlhsalllt nazın lord Beaverbrookun 
lüı:ndur: Boy 9 metre ağırlığı 2230 kg. söylediğine nazaran Alınanların 12000 
sürati 580 km. motörleri Junkers _ tayyaresi mevcuttur. İki saIA.hlyettar. 
Junıodur. 4 makineli tüfekle müceh- zatın tahminleri arasındaki tezat bu 
hezdir. bapta kati bir şey söylenemiyeeeğinin 
Keşif tayyareleri bakımından Al- canlı bir misalidir. Maamafih umumi

manlar pek te müşkülpesent davran- yetle tahminler 30,000 le 40,000 arasm
mamışlardır. Tlpler muhtellltir. Heln- dadır. Bu muazzam bfr adet olmakla 
kel 170. Henschel 126 ve nihayet Fie- beraber o kadar h aizi ehemmiyet de
seler Stroch en mühimlerldJr. Bu tay- ğildlr. Bugünün harplerinde kenı1yet
yareler1n ıtçinde gayet kuvvetli Zeis ten zJya de keyfiyetin galebe ettiğini 
fotoğraf maklnelerl bulunmaktadır. Brita~ya hava kuvvleterl bize bilfiil 
Süratlen 210 - 370 kilometre arasında lsbat etml.ştlr. Nurullah Yaver 
değişir. İkisi sabit olmak üzere 3 m a-
kinell tüfekle kendilerini korurlar. 

Almanlarm bombardıman teşekkül
leri diğer hava teşekküllerine na
zaran daha geniş bir kadro da
hilindedir. 1 eylıil 1939 senesinde 
Almanyanın emrinde 2500 bombardı
man tayyaresinin mevcut olduğunu A. 
Mithell, cıLes Armees de J'air en pr!s
cence.e adlı kitabında söylüyor. Bu 
tayyarelerin ilk sar bombardıman tay
yareleri olduğunu unutmamalıdır. 

Domier l 7 - Tamamen madeni en
teresan bir tiptir. Motörlerl Mercedes 
Benz olup sürat1 500 kllometredlr ki 
bu sürat callbl dikkaıtir. Uzunluğu 16 
metredir. 900 kilo bomba taşır. Hal
buki bu tipin biraderi sayılan Dornier 
19 - 350 kilometre yaptığı halde 3,5 ton 
bomba alır. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 
Heinkel m - Harbin bidayeLlnde 

bilhassa Şimal denizinde kullanılan 
bu tayyareler halen Stukalarla birlik-
te ticaret gemilerine musallat olmuş- Senelik 1400 kuruş 
Iardır. 1200 er beygirlik iki Jwıkers 6 Aylık 750 > 

2700 kuruş 
1450 .. 
800 il Jumo ile müteharriktir. Sürati 400 _ 3 Aylık 400 > 

480 km. arasında değişir. 7500 km. ye 1_1_A-.Y_lı_k ___ ı_5o _ _ • _____ ı:ı_ 

kadar yükse1ebllen bu tayyare 3 ma~ Posta lttlharlına dahil olmıyan 
kinell tüfekle mücehhezdir. ecnebi memleketler: Seneliği: 

Heinkel III ler 26 eyl'!ll 1939 da. in- 3600. altı aylığı 1900, üç aylııtı 
gillzlerin Atk-Royal tayyare ana ge- 1000 kuruştur. 
misine karşı müthiş b!r taarruzda bu- ı----------------
lunmuşlardı. Hatta Alman resmi teb- Telefonlarımız: Başmuharrir: 20565 
liğ'ınde Ark-Royalın battığı resmen l'azı lşlerl : 20765 -· idare 20681 
iddia olunuyordu. Malüm olan birşey Müdür : 20497 
varsa. Ark-Royalın batmadığıdır. 

Junkers 87 - 88 - Almanların gerek 
sabit, gerek hareket eden hedefler 
için kullandıkları• pike tayyarelerden 
en mühimmi hiç şüphesiz ki Stukalar-

Safer 2!) - Kasım 141 
S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak.. Yat. 
E. 9,40 11,24 5.50 9,22 12,00 1,32 
Va. 5,08 6,50 13.19 16,51 19,30 21,02 

d biletleri 75 kuruştur. 
re sayalım: me en anlaşılırsa yalnız onlard an 

· ·h ı 7 - Spor muhaniri arkadaşların 
Babla·ıı· hukuk müşaviri lbrahiın ımtı a n an İcra edilir ve vekalet 

v karnelerini bölge apor servisinden 
hakkı bey (sadraz• am Hakkı paşa) yapmaga mezun olurlar. 

H almaları rica olunur. 
(4): Hukuku idare ve hukuku dü- ~~~.su~et~e hu~uk tahsil ile da- J -
vel. Ru!!Umat mektupçusu Hasan vave~llıgı ııılkıne gırmek istiyenler, kinci küme terfi maçı 

T epebaşı dram kısmı 
gece saat 20,30 d a 
Hüriyet Apartımanı 

dır. stukalar ka.natıarile bllhasM. na
Ullllııımm 1 za'rl dikkati celbederler. Evsafian hak

kında bilinen bunlardan ibarettir. 

İdarehane: BabıAll elvan 
Aeımusluk sokak NÔ. 13 

Sırrı bey (Rüsumat emini): Hukuku ekalli 25 yaşında olmak şartile Ad- lstanl>ul futbol ajaınlığından : 
düvel hukuku hususiyei düvel. liye nezaretine arzuhal v erip im tiblln Şeref stadı: Saat 13 Alemdar • 
Mekt~bi hukuk müdürü Nazım bey: olduktan sonra rühsatname alabi1:1 • Davudpaşa hakem : Muzaffer Çizer 

I yan hakem : Şekip • Selami. 
Usulü muhakematı hukukiye, tanz;- er. . . J 
mi ilamatı hukukiye, icra kanunu. lmtihaın senede ıki d~fa s~nbul~.ıı ...................................... . 
T icar"et mahkemesi ik:nci meclis re- yapıhr. Nezaretçe tayın edilen m u- Taşradakiler letanbula. ge lip im· 
isi Mahmud Celal bey (Adliye na~ dür tarafından g~~]~~- j~~n oJ~n~~: tihane girebilecekleri gibi vilay..:tın 
zırı ) : Ticareti berriye kanunu. Me~- Mektebi huku~ mudur~nun reıslıgı merkez.indeki a d liye müfettişine ar· 
hur mecelle şarıhı Haydar Molla: altında, mualhm heyetı huzunında zuhal verip mezkur müfettiıı. istinaf; 
Mecelle Hüseyin H~nü efendi icra edilir. bidayet ve ticaret rnehkemeıf rıea· 
(Şeyhislam): Ahkamı evkaf, era· A leni olmayıp hukuka aid de~ı- lerile müddeiumumfınin m üvacehe
ri kanunu. I lazinei maliye hukuk lerden ve yalnız türkçe o1aralc ıifa- sinde <le imtihan olabilirler. 
müşavi9 Mahmud Esad efendi hidir. Sorulacak auallere cevap ve- Sorulan sual ve cevap]ann vara· 
(Deftt-ri hakanı natın): Mecelle ve rilmesi, tasvir o lunacak bir davanın k'alan A dliye nezımetine gönderilip 
iktısad, Sisam beğliğinden müaıfasıl muhakeme ve hükmünün beyan edil· Mektebi hukuli müdürüne verileret , 
Kostaki Vayani efendi: Ticareti hah- mesi, bazı maddelerin ııerh ve tefsir mualllmlere do muayene ettfrilere~ 
r iye kanunu. Yorgaki efendi: Usulii kılınması laznndır. ehliyet ,ehadetnammi abrlar, filit 
muhakeman cezaiye Manastırlı Ha- Yalnız b irinci v e ikinci d ereceClen 1>unlar yalnız o .ıllyette vekllet 
cı İsmail Hakkı efendi: Usulü fıkıh, ehliyet oehadetnameai "Verilir. Mu· eC:f elirurler. 
vesaya ve feraiz. Musa Kazım den· vaffak olamıyan bir 9elle aoıma ye• 
di (Şeyhi~lam) meceile, Hasan niden imtihana girebilir. Yine (aza• 
efendi: Mecelle. Tevfik bey (beşinci nam.azsa arhk b ir daha kabul eidd· '(•J p.,...w lıılıKJ .... ~ 
Mehmedin mabeyincisi): Mukaddc- mez. mennolJetlerldlr. 

Yazan: Sedad Simavi 
İstiklaJ caddesi kome

dl kısmı 
gece saac 20, 30 da 

DADI 

---- Feci bfr ikibete atrayan MADLEN LAVRENS' i,n 

GAiP iZL ER 
1ni arayan Pa.ris Heyecan içlndedit. 

ACABA. KA'l'L Mİ OLUNDU? 
YOKSA KAÇIRILDI MI? . . 

ARA.ŞTIRMALABA M!Ni OLAN KiMDiR? 
MtfCB:tMi KİM SAKLIYOR? 

· (KRISTiNA SÖDERBAUM) 
1111 oynadıfı bu heyeca.nlı filmi 

BU AKŞAM BÜYÜK İLK GECE'de 
Ş A R K Sıinemu»ıda aeyrederek :.>u ıırn 

anlıyacaliımiz. 

811&Ni• Jtırlet numa:ralıdır. 



SOZOl BELIŞi KUŞ BAKJŞ/ı 

Sevgililerini öldüren aşıklar 
Keren etrafındaki 

muharebeler Genç bir işık se\·diği kızı vunnuş. Ne zaman gautelerde -·-

işıklann sevgililerini öldürdilklerinJ, cxnlann kafalanna Eritrede Keren ,elırl etrafında 
bir kurşun, kalblerine bir bıçak gönderdiklerini okusam hayret şiddetli muharebeler cereyan e<:ıJ
ederim. Aşkın ne olduğunu ınu bilmiyorum, yoksa romanlardaki yor. Keren «!ağlık blr mıntaka
fişık tiplerile sahici aşıklar blribirlerlnl tutmadığı için midir, ne- dadır. İtalyanlar Eritredeki kuv
dir? bu bana halledilmez bir muamma gibi görünür. vetlerinin büyük bir kısmım bu-

Pdc yerleşmiş bir hisle bana öyle gelir kf, bir fişığın yeryii- rada toplamışlardır. Bwıun içln 
zünde vurmak, öldürmek şöyle dursun, fiske ile dahi dokunmaya muharebe çabuk netıcelenrnt
kıyanuyacağ1 bir iman varsa o da sevgilisi, yanıp tutuştuğu, eri· yor. Keren'in önünde bulunan 
yip bittiği sevgilisidir. Onun için başkasını vurmu,, kırmış, zede- United Press'in askeri muhan1rl 
ıemiş olmasını anlanm. Bunu cıher halde sevgilisinin e~den .. ~~ diyor ki: 
cleceğinj zannediyordu, onsuz yapamıyacağını bildiği içın gozu «Salfüılyettar menbalardan alı-

air şeyler görmem.iştir» diye izah etme1t kabildir. Sevgilisine ka~,. nan haberlere göre Keren 25 bin 
mnk imkanlarının kalmadığını gören znvaUı !işık kederinden °1ı:e~ İtalyan askeri tarafından mUdn
hntta hntta, kendi havatma kıysa bu hareket, katiyen bir akıl 1~ faa edilmektedir. Bunların şeh
o1mamak1a beraber, ;rtık hayatın yaşanmaya değmiyec~~ hale rin civarında, ekserisi 1800 metre 
geJdi'ri vesaire gibi, erbabınca maUlm, sebeplere bağlanabilır. yükseklikteki dağlarda yerleşmiş-

Gerçi bazı romanlarda, bir fıçı şarap içmiş adam ne kakdaır Ierdir. İtalyanı askert Savoie gre-
·ı·ı · i ortadan a • sarhoş olursa o derece zilzuma işıklann sev.gı 1 enn nadyeleriJe yerli kıtaattan mü-

dırdıklan görülür. Fakat akabinde kendilerini de yoket~e~ şar- rekkeptir. Mevziler çok iyi tah
tiJe ••• Knı-ilc.rini ağlatmak niyetile kalemi ele alnn miiellifiercc kim edilmiştir. Siper ve gizlenmiş 

J • 1 hnkikatc uygun fnl"Letsem k tertip edilen bu nevi :ıcıkh sahne erı 'e • . . _ , mitralyöz yuvalanndan baş al 
hile Uşıldnnn, eti kaptığı için elimlel~~ sa~ı? !,<e~nın k~ra~ınal ~ • beton istihkamlar da bulunmak-
d' k 'b' gazaba gelip sevgilılerını oJdurnıelermı anıya dı 
ıren us:pk gı ı, b ., Aşık biricik scvgilisfnl ortadan kaldırdık· ta r. 

nt ııynım. ş mı u~? Ki~i gönnck için geceleri uykusuz kala- İngiliz yüksek kumandanlığı-
an sonra ne yapaca • d .. cek? Ki· nın emirleri büyük bir dikkatle 

rnk? Kimin peşinde koşup nezle olacak, yataklnrn uşe • tatbik edilmektedir. Geceleyin 
rnin. için başı ağrıyıp iştahı kaça<'ak? Kimin yiiziine bakıp sna- Midland, Highlander İngiliz alay-

det dakiknlan yaşıyacak? • dan bakılırsa ıanna mensup müfrezeler, Hindli 

Kraı· ikinci Pierre 
Henüz 18 yaşında bulunan Yugoslavya kralı 

çalışkan, iyi tahsil görmüş, 
sporcu bir gençtir 

iyi lıalbli, çok 

Doğrusu iişığın sevgilisini öldürmd~ n~::;.ar~~ nc:kta mantık kıtaat ne hatta kadar gitmiş, 
rürük bir 1s. Mantık yok. Ama siz ıyece ız - t S b l 
11' ...._. y "bi örünüyor Şevket Rado hücuma hazırlanmış ır. a a ı Belgrad şehrb.fe doğmuş olduğuna 
ne gezer? Evet, bu da dogru ~ .... uı:ımıııımuıııııııı:u.ııumntılllMtlll•MNl•lfllllftlllllllU saat yediye doğru bütün İngliiz göre 18 yaııında bulunuyor. Marsilya 

11111111111mıumıııu11n111111HUUIMltlllltlllllllllltllOJll ,. bataryaları şeddetli bir ateş aç- suikastında öldürülen Kral Ahk-

Dünden itibaren fiilen Yugoslav· 
yanın idaresini eline ahın Kral ilcincı 
Pierre, 6 eylul 1923 tarihinde 

~ ~ D 4 • NELE~ ~L~~ ::~~~·bir~=!~~~~~~ .~~~~: oa~,::;~i~~i:!~d=~~aküçükya· 
v ı.:"lr• ~ [3[S[3~ @[!; - d k 1 t Yanm saat sonra omdan itibaren. tahta çıktığı zaman 

a a nuş ır. .. .. · .. d deruhte edeceği ağır vazifeleri h'l!c-A m e ri kada tayyare inşasında hemen hiç birşey gorunmuyor u. kile ifa edebilmek için sıkı ve gayet 

S Ü r ' at İngiliz askerleri çalılar arasın- muntazam bir hayata ve Yugosl•n•-
~ • . d bir ol açarak ilk Itaıvan yada kendi ya§ındaki çoculcJarın ildi d·w· ferin ekseri kısmı elle yapıldıgı ıçm ~ Y h tt kl t ·

1 
r gördüğü tahsil ve tedrise tabi tutu!-

Amerika gazetlerinin b' r ıgıne Ford daha ıüratle yapılmalarını te- mudafaa a ına Y~. ~- 1 a_ · muştur. Babası Kral Aleksandr·ın 
göre otomobil kralı Henry Ford min etmek üzere bir çare ar~ ve Hindliler şiddetli bir sungu hu- arzusu da bu merkezde idi. Kru) 
bundan sonra tayyarelerin,. seri h~- nihayet hunu bulmu§tur. F ord, yeni cuınu yaptılar. Toz bulutundan Aleksaındr bu hususta aynen şu ııö~-11.nde son derece süratle ınşa edıl· l 

bir alüminyom halitası bu unmuştur. bu hücum görülemiyordu. Yalnız leri söylemi~ti: melen·, 'çin cson sürat metodu> de- L 1· '-! f" l p k k d 1 
~~ na ıta ma~~e •. mo or yap~ ması yarım saat sonra sıra dağlannuı . -.- < ierre me t~p .. nr a aş an 

nilen usulü bulmuştur. ıçın çok: elverışlıd~r ve otomatık ıu- en yükseği olan Brigndieri dağı- gıbı Jalışmalıdır. Bır gun taht? ~ı· 
F ord, harp dolayısile bütün oto1- rette. l~hdiz;nl~mAesı de.kkolaydtır. Bu- nın Highlander İngiliz alayı efra- ka~agın.da~ do1lal~ b~akkınada 1 

ısnıı- • 
mobil fabrikalarını tayyare -· dı ta f d dd ti b mu Yapı· n·- ıçın ır .ıu, merı anın ayyare , . . naı ve ımtıyaz ı nıç ır mu me e ya- Kral Pıerre kaı·deşleri (orta.da) prens Andre \'e 

inııaatı çok ıüratle ilerlemiştir: ra ın an şı e ı ır - pılamaz, > TomMav ile bir arada masına hasretmi§tir._F:_a::k::•::t:....:.:ta:::yy.;;_a_re_·_______ harebe neticesinde zaptedildiğini · b · · 

150 as
ker seferber e den a a ar telefonla haber aldık. harfiyen tatbik edilmiştir. Prens md ısab" ZI ~e e ımf: .. r·aı' buçub ugun- t ·ıra dıersre, dı . ta ksı lınl ı .. dıtırmche d 1 Kral Alekııandr ın u emırlen ı . I "k d r K ı k"' "ki...... l K 1 p· ·ık h 'J" · b' · · 

Y 1 d b.. .. e ır gun pro cson e era er, sa· ngı tere e an roya o eıın e ta • 
1 T d l 

t 'l cd d"' B d Sankil dagvının Pierre ugos avya a yaşayan utun l d "k k .. . d b' ·ı .. d ·ı . 1\1 ·ı 'k d' 
t
nglitereye tabi memleket er as· onga a a arı, ııngı ter e t un- tın an sonra '-)• .b. d"' l'k 'lk ı_ l on a ı on ırma uzerın e uçan ır sı e gon erı mııı. arsı ya suı as ın· d d b d b ]ad T kı çocuK.ar gı ı ort aeneı ı taa!lı k .. b' hl .. ·· d ?O .. J 934 ı·ı·· d ke< oele•b" edmk yu •m a u· ya cenneti> namile an•lmakta "· zaptı lcln harp aş ı. an ar .. .. .. B h "'" go•lmn " ta o Ro•muo ve en • gun evve ey u"" e 

lunuyorlar. 18 inci asırda kcşfedi- Ada sakinleri "'Üze! vücuda ıahip Heri geçtiler. Sanki! dağındaki gl ormuşt.ur. ~ . usustab?reKnsel y~pı· hocıuına: Londraya varmıııtır. Pıerre, bnbıuıı-d 
1 ]c • N' 

6 

an yegane ıstısnn,, ır ra ıçın . nın feci ölümunti sıııkasdin ferda· len Tonga a a arının mer ezı 
10 

• olup hiç hastalık ve aefalet görme· İtalyan bataryalarının durrnav muktc
7
.i mütenevvi bilgilere san:p - Bu ne ku§udur? ... dıye sor· d I O • • ' ld .. v · 

'"f 700 k' sın a teşrınıe'"' e e ogrenmı!!· Fo - U k.,abaas•n•n nu u•u . " mi, fooanludo<. Adala,.n iokoldi dnn ateş cttlklerl görülüyordu. olma" ;çin kend;•ine munzam muştu<. ( .. 
'd" Burada oturan Salot Tubu ıs· yoktur. Vapurlar, bu yüzden sahile Saat 10.45 te bir İngiliz alayı bir çalışma tahmil edilmesidir. Bu Hocası: şı · ırd.e yerlı' bir kraliçe harp ilin edil· sayede Kral Pierre, fransızca, rusça, - Dikkat ediniz, Kartal gibi bü· Sabah saat 6,30 da hocası kollı-j mın acamayıp posta da adalara san- ı"talyan esas istihkfi.ınına hücu- ··d- ·· ·· f k · d · f b 

l'k ·ı· etmiş yan " İngilizce, almancayı mükemmclr-n yiiktür cevabını vermiştir. • mu urunun re a ·atın e pr nsın ya-dikten sonra se er er 
1 1 

an ' dal veya yu-zu"'cüler vasıtuile ta•ın· ma geçti. Bir İskocya ala.vı da k d · k k d' · · 150 k 
silah altına allrunıştır. ,. öğrenmiştir. - Kartal olmasını zannetmem. ta o asına gırı:'re en ısını U}an· 

as er ·· I d. maktadır. Sanki) dağına siıngli hücumu Kral Pierre, son derece çalışkan dırmışlar ve mühim bir h h<'r teb-B k 1 
'yi talim görmuş er ır. Kartal, yüksek daglarda yaşar, tab· 

u ns er er 

1 

""'"ptl. Digv er İngı'liz, IIlndU ve bir talebe idi. Bilhasas fizik ve Yu- liğ edecekleri cihetle derhal giyi-1 ti · d "'" lo ise büyük bir ovayı gösterir. B • I "k deV e erı n e Hür Fransız kıtalan da şimal ci- goslav tarihi derslerini çok severdi. nerek salonn inmesini r·ca etmi l<'r· Ame
rika ır eşı . . Genç Kralın <>ündelik pro"'ramı "U Yine başka bir gün kral Pierre, dir. Pierre, salona inince hoC'DSI bin 10 kişi hetinden hücuma geçtiler. Sld- .. .. '" · h ı d b' ·ı b h d en tanınmış idi: yıne oca nıın nn ırı e a çe e bir ihtiyatla babasının feci ölumünti N J J 

detli bir muharebe başladı. gezinirken ağaçların niçin yapraklı bildirmistir. Genç kral. söziıı ~ biti· . t u Ticaret ıızırı • onson, Sabahları saat 6,30 da kalkar, ld ki h .; 
Amerika Birleşik devlet]erı.~deB M orgeınRa • eve it, Con Levis, Tür- Bu harckdt öğleye katlar de- duasını ve küçiik kard,.slerile kah-ı o u arını! sormbu • ocnsı da agaç· rince, hoca ına } ü, ü P rı kı:' ıl· A 

'k d Cum- ayan oos . k. ~ arın insan ar gi i nefes aldıkları, miş olarak özlt'rini d km· ti Bu Gnlup enstitüsü men a a A Jd Bari Hopın ıns, ve vam etti. İngilizler, şiddetli sıca- valtısını yapar, sonra çok ııevdil{i b ·r · d ki 
' d k' le· man, rno ' K k . . . . . . u vazı <'} 1 e } 'prn arın gördiıkv felaket haberinden du du •u d rin hurrei i Roosevcltten maa a ım . R ıu·n •ahsi dostu or on ğ w e kez tepeyı ışgal S ~amındakı tayın bıner ve bır 1 b K 1 p 

• h kk d b" oo•eve • a ragınen m r u"o •• . . . . e.i cc. a '"' ve<mi tfr. m '°"'· ne. vo ""' p. bi, k 1 m h le öy 
•in en çok tnnmd•g• • ..n a 1 gelmektedi<. d etmeğe muvaffak olınuı;Jardı. "" gezm"d!. Sanı ~de 12 ...... ·~· o zaman hom•nn u ~·li O<mu,. lem~ine m ni ofu, .d Mut ki· 
anket açmıstır. Verilen cevap ara B cedvelin garlp tarafı şurası ır Kamyoıılar düsmanın şiddetli ldışmaya .. tahskıs dedılmb_ışıı. Saa~. on ıbk~- tur: . ben sabah knhvalt.sı <>o""re bacta Amerika Birleşik_ devlet.· k' u tnnınmıs Amerikalıların nra- t r 

b " en • tl k 1 en on uçe a ar ır •na suren ı S b h d v 1 fnknt gcı;ıç kral elıni b e lı:'ri crkfınıhapr reisi ~e >'.~~~ ~eGrı· sı~da aynn meclisinden (senat) .. t~~ nteşine rağmen ilk ha ara aaar gezinti yapar, sonra da annesi valide ki- 0; .. : •• ~1 a. hn l~ç ar 

1 

y~p-
kan ordusunun organı?.atoru Jorı _· b" ki ·ı oktur. Senator Boranın olu- cephane ve su naklediyorlardı k 1' k d 1 ·ı b bt' "gvle lra annı o ·tu crı !! e nası o u- tir. 

1 - ır ş Y k . İtal anı talı 'b · ra ıçe ve ar e en e era r 0 yor da ilkbaharda yeniden canlnnı-Manal gcliyo" ikinci. •ilah anmng• .. den •on••· Bideoik A~e•h Sofol'ler, y ann rı et- yem<ğini ye<, bi• müddet foti<nhati 
1 

Salonda bu f c" • h e 
elot: alar William S. Knudsen.. . ~ungresinde çok mütcfckkır ınsan· f ildeıi yollardan geçmek husu-lmütcakip iaat on beşe kadar gezer yor ar. ederken genç kralın v 'zl 

Bundan sonra sıra ile. Harrıcıye 1 
on kalmamıştır. d h 'k g··steı·ı·'-·orlardı \'c muhtelif oyunlarla vakit geçi- Genç kralın kısaca portresini ta- Innmı tı, Kral Pierrt'. özleri ) a • N C 1 H il 

M lıye Nazırı ar sun n arı a o ., . k l .. k k 1 k . . . . k lbl'l·v· . d azın orde u , a 11 "'kt l gir bo rirdı. O sırada genç rn, ı:'n yu se · marn nma ıçın ıyı a ı ıgını e lnrla dolu olduvu h de otomobılle 
1 

•KLQPED•ısı· Bu Slrada go e ~ ız m- şefi bulunduğu Yugoslav Sokol teş- hassaten zikretmek lazımdır. Genç AN Si barrlıman tayyarelerı dalgalar kilAbnda verilen bedeni te•biye de<· k.alm. küçük kn<deşle<ine büyük kolldden ay••lm•• ve kendi ini en 
• halinde İtalyan mevzılerfne bom- sini alır, günün mütebaki saatlerini bir şefkat ve muhabbeti vardır. Bır hararetli muhabbet 'e •adak t te-t

lsinln ı;efldlr. Harpten balar yağdırıyorlardı. Hesapsız, de hava feı.,n ise, ailesile hcraber. j gün kral Pierre, karde~i prons T o- :znhüratilc karşılayan Yu osl ., va) a 
demokrat par ~ h ·· 1 · b"I · ·ı · · J ·ı · 'k d · ld v Yeni• Yugoslav evvel sırb - Hırvat koal11syor:::~~n m·cı tayyareleri de pike yaparak .

1
ava ~u.ze ıse otomo ı gezıntı erı i°ısdav 1 ekc:ı~nas~ .... ~rsı n ıgı sa- dönmüştür. 

eflcrlnden idi. Uzun se~c e;. = İtalyan batan·alarını mitralyöz 1 e geçırıyordu. ı on an çı ar en .:uçu prens avuç- Yu<>oslav milleti, bugün heniiz on ş S, t z:ır Blrsltchevıteh in samı ~ , . . . . ..k k )arını hocasına gostererek: .. N 1 h Yatı veffa \e o d Jnnndan idi. ateşine tutuyorlardı. Harp de- Kral Pıerre yaz mevsımını yu ~e sekiz yaşma basını~ olan genç kral azır arJnlll a nıi mesai arBka niş JoublJltch, Harbiye , t kt d' dağlı ormanlar arasında kfıin olan - Göriiyorsun, ellerim ne kadar ikinci 'Pierre" e en derin muhabbet Yenı teşekkül eden kabine erkanı 
hakkında, Anadolu ajansı şu muhta
sar malfımatı veriyor: 

1 Kolordu kumandanı olan genera 
Douchan Sımovltch, geçen harbe işti· 
rlı.k etmiş ve bir müddet sonra ~av: 
kuvvetleri kumandan muavlnlığln 
tayın edılmlştlr. Bllahare bu ~u";"~1~ lr.rfn kumandanlığına geUrılm Ç a · 
Yugoslav havacılığının bclllbaşlı 0 g -
nlzntörlerindendlr. 

Birinci Başvekil muavini olan B. 
ıtlatko, Matchekln şefidir. Stepan Ra· 
dltehtn öliimiınden sonra bu partinin 
telsJi~lne geçmiştir. 

B. Slobodan Souvanovitch. ikiı~cl 
B%vekıı muavinliğini deruhte etmış
tır. Bu zat meşhur Vladlmlr Souvano· 
vJtch'ln 011-ıudur. Yugosıavyanın. en 
l'Uksek simalarından olup fevkalade 
§Ohreu haiz bir hukuk filimi ve tarih· 
Çidır. Ulüm akademisi azasından \'C 

Üniversite profesörlerindendir. . . 
B. Momtchl!o Nlntchlch, Harıclıe 

Nazırlığını deruhte etmiştir. Radikal 
Partisinin şeflerinden biri olup IJ?Ut~
veffıı Pııtchlch'in bcllıbaşlı mesaı aı -
kadaşJanndan idi. Radıkal partisi fc
J'a komitesi azasındandır. Birkaç de· 
falar Maliye ve Hariciye Nezaretlerin
de bulunmuştur. 

B. Jenn Boudlssa\'llgMtch, Dahll!ye 
Nazırlığını deruhte etmiştir. Müstakil 

General ogo ı il ı~ \am e me e ır.» BI k d . 1 d k . . d le •. 1 . . .. p k 
r1 Nazırlıklarına gct r m....,- ed yazlı sarayın a geçırmegı ıs an ı ço ıyı oyna ı soz erını soy- ve sadakat hislerilc bağlıdır. e 

ve ~hm:.':crh, itine! o•duya kuma~- Amerikah muhanir!n tasviri büyük bi< >evk ve ,.,det nddedc.- l<yince. n zamnn henüz oekiz ya,.n· ka,..,k ve buh<anl• bi• devi•de ~:~u." etmiş ve müteakiben oNiu mu· erazlnin arızasını ve harbin sld· di. Daima açok havada ,., • ._ yÜ· da bulunan kral Piene •Öze ka,., •. me.;;lekeoinin id mini eline alan tottlşl umumi muavini olmuıtur. m. 'kü<ek çeke" olta ile bahk av· ••k, genç kral, büyük Y~~o•!•''Y•· B Boı·o Markovltch, Adliye Nazırı dctini göstermektedir. İngilizler lardı. Kral Pierre, yaz tatilinin ikin- . "J varatan büyük babası bırıncı Pıer· 
· t Mumaileylı demokrat par- A ğ b • k Ad . "k h't· d . - B. profesör dikkat ettiniz mı, "' "' 

1 
k 

1 
Al k olmuş ur. • 1 ' 1 nndan biri- bütün müşküh1tn ra men ur:ı- cı ısmını rıyatı a ı ın e geçı- kardeşim siı:e cGörüyorsunu:u di· re, ve babaııı şöva ye ra e san-ı 1 

in en parlak s ma a · d K ı p· h · k ı· dır ~bi YugoslavyRnın hürriyet, t 
5 

n -nelerdı:mberl Belgrad ünl- da hergu··n bir parça ilerliyorlar. rıyor u. ra ıerre, er nevı spor· yeceği yerde c.Gôrü}·orııun, e ıme- ... d

ır Uzun..... ı kı·· -·· b istiklal ve bütünlüğünü koruyacağı-. . . d profesörluk etmiştir. arı yapar. sini kullandı. Bunu küçü uKune a-versıtesın e ltch Mnnrif Ne- ·· ı ·ı ·· 1ı:sek ter· na ve memleketine en büyük hiz· B. Mlc
ha Trifoumov ' • 11 ·h İ•kenderun H-.. Ikevı·nde Genç kral, pek büyük bir dikkat ğışlayınız ... > soz crı e yu • h 

zaretlnl deruhte ctm ş~ r. lm" • e;al haqsasına mııliktir. Bu hususta iki biye ve nczaa.etını gos ermış ır. ı 

'i Muma e" ,. u '- • · •· t · t' metleri ifa edcceğıne Üp e yoktur. · Ha Patchıtch'in sam 1 m temsil m~te;:şlarındnn ldl. Radikal partisi-
narlnareis muavini olup birçok defalıır İskenderun (Aksam) - Halk evi 

1 nazırlıklnrda bulunmuştur. temsil kolu, hu hafta İçinde (Yanık 
B. Jvnn Andress, Ticaret ve Sanayi efe) P

0

.} esini çok muvaffakiretle 
Nazırlığma getlrllmiştır. Hırvntcthk~~~ O) namıştır. İ kenderun da ilk ola
fırkası ıtznsından ve B. Ma e rak temsil edil~n bu piyeste genç
nesnl arkadaşlarındandır. . • lcre ön a} ak olmak üzere Parti baş
ı bl eye dahli olnnlnrdan B. Jouıay kanı doktor l lamdi C'ıvelckoğlunun 
c~~u~y. B. Mntchek'iıı fırkasından- bayanı Hami'liet Ci,•elcko~lu ve }'•l· 

dır · ', a amiri ~ecdct Alıına.nd ın hayn.ıı B Bogol Joub Yevt eh. H. 1 c ye Na- Lulu Alım ı:ııt s hn~de rol almışlar· 
zır!ıgındn ve B ~vekı'ı ette bulunmuş- d 
t Evvelce Tiran ve mutea~b n Vı- r. 
~~~a elç Uklcrind bulunnıu ve 5?n Nezihe Soyumerin pıyesi idar•si 

j lnrda Saray Nazırlı ına t::ısin 'e diğer ark dn~larının muvaffok,-:~~%ur. Halen d M111i Yugosla: M 
tisinin ıklncl rei buluıımnktadı . yelleri takdirle kar•ılanmıştır. • "i-

pa~lov~n part.isl l d rı B. M hl Krf'k. ~nmerede kazn erkanı "e konqobs- L 
D ıet Naıırı ol. r. k l d yeni kablnesc \ (lar hazır bulunmuş ar ır. 

glrmektccUr. lit:JtÇ liral bir kaç sene e\'\."CJ kampta ikcu 



BİR HİKAYE AYŞE KADIN r::R AKŞAMI 
1 .............................. . 

metçlnin son derecede tembelliğini - Haydi sağlıcakla giyesl.n .. derdi. 
anlata anlata biteremlyordu. Kimi ken Yahud: 
di hizmı:-tçisinin yeryilzünün en pa- - Ayşe kadın, bı.mlan ne güzel ütll-
saklı insanı olduğunu söylüyordu. İç- lemişsin!. .. Denilse gene ayni cevab: 
ıerinden blri de hizmetçisinin saygı- - Haydı sağlıcakla ... 
sıılığından , terbiyesizliğinden uzun İşte böylece aylar, hattıl seneler geç.. 
uzun şikfıye t ediyordu. ti. Doğrusu Ayşe kadından son derece-

Hepsi hizmetçiler hakkında atıp tu- de memnundum. Lakin onun fevkala
tuyor lardı. Yalnız aralarında biri bu dellği etraftaki komşulann da hase
mevzu trafında hiç birşey söylemlyor- dini celbedlyordu. Ayşe kadını !azla 
du. Ona sordular: para, fazla aylık vererek kandırmak 

- Kuzum Fetjd ... Senin hizmetçiler- isteyen isteyene idL Fakat o bana kar-
den hlç bir şikayetin yok mu?.. şı büyük bir bağlılık, büyük bir sar-

Genç adam onlara hayretle bakarak gınlık gösteriyordu. 
cevap verdi: Son zamanlarda adamakıllı ihtiyar-

- - Benim hizmetçilerden şikiyetlm ladığı halde işinde en küçük ihmal 
mi? Ne münasebet? ... Ben bilakis ha- yoktu. Hamarattı. Çalışkandı, eli pek 
raretli bir uhizmetçi dostuııyum. Eğer çabuktu. 
bu isimde: «Hizmetçi do.~tlart• diye Yalnız arasıra komşum noter bize 
bir cemiyet olsaydı derhal gidip ora- geldık?e Ayşe kadının onun sözlerine 
ya kaydolurdum... fevkalade kulak verdiğini görüyordum. 
Şimdi ht'psi hayretle ona bakıyor- Doğrusu talihli bir insan olduğumu 

Jardı. herkes gibi ben de tasdik ederdim. Fa-
- Demek hizmetçi denilen mahluk kat bu hizmetçiden yana talihim her

hakkında bu kadar büyük bir sevgin kesinkinden üstündü. 
var öyle mi?... Bu suretle Ayşe kadın yanımda 14 

- Hatta tahmin ettiğinizden de faz- sene kaldı. Fakat on dördüncü sene-
la... nin ortasmda kısa bir hastalıktan 

- Peki amma bu kadar büyük sev- sonra zavallı kadıncağız öldü. Gitti. 

Manisa Halkevinin faaliyeti, adl(ye 
sarayının inşaatı bitmek üzere 

glnin sebebi nedir? Onun ölümün~ pek yanmıştım. ve-
- Anlatayım... !atından pek az sonra komşum noter Manisa civarında plij haline sokulan Akpınar bataklığmm bugünkü hali 
Bu sırada oturdukları odaya hizmet.- evime geldi. Bana: 

çl girmişti. Konuştukları mevzuu de- - Bugün, size komşu gibi değil, iş 
ğlşLirmeğe mecbur oldular. Hizmetçi adamı sıfatile geliyorum ... dedi. 
onlara,kahve getirmişti. Ferid kendi- Şaşırmıştım. Meğer bizim Ayşe ka
.sine kahve tepsisini uzatan hizmetçi dın 14 senelik komşum notere bir va.
l .. za ıldeta şefkatle, sevgi ile bakıyor- slyetname bırakmış. Zavallı Ayşe ka.
du. Kız dışarı çıkınca odadakiler sa- dm hayatta kimsesi olmadığı için bu 
hırsız bir tavırla Feride: vasiyetname ile bütün vannt yoğunu 

- Anlat şunu Allah aşkına ... dedi- bana bırakıyordu. 
lcr, hizmetçilerin seni bu derecede Bu da senelerdenberi topladığı ve 
hayran eden mezi.vetıerini biz de öğ- bir bankaya yatırdığı para. idi. 2900 
renelim... • lira kadar tutuyordu. tisküdar cıva.-

Ferid anlatmağa başladı: rında da bir evi vardı. Onu da bana 
- Senelerdenberi bana. bııkar, ha- bırakmıştı. 

Jam İzınlre gltmcğe mrcbur ofunca Düşünün bir kere bütün haya.tında. 
hayatta yapa yalnız kaldım. Pek 'genç, benim rahatını için çalışan Ayşe ka
tecrübcsiz bir çocuktum. Vakıa kurulu dın öldükten sonra bana hem de pa
düzenli bir evim vardı amma burayı raca çok dar bir zamanımda mirasını 
idare edecek bir insan lazımdı. İşte bu bırakmıştı. Şimdi ben hizmetçilerin 
aralık uzak akrabamdan biri bana blr aleyhinde nasıl bulunablllrlm? 
hizmetçi tavsiye etti. Bu yaşlıca bl.r Hikmet Feridun :Es ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kadındı. Gayet iyi ve temiz bir yüzü 
vardı. Yalnız bazı kelimeleri pek ziya
de diline dolamıştı. Mesela lüzumlu 
lüzumsuz yerde mütemadiyen chaydi 
Sağlıcakla• der dururdu. Zaten Ayşe 
kadını hatırladığım zaman hep bu: 
«Haydi sağlıcakla ...... sözleri kulağımda 
çıniar. 

Ilk geldiği gün ona şunları sorrtıuş-
tum · 

- Yemek bilir mlsln Ayşe kadın ... 
- Biraz elimden gelir ... 
- Çamaşır .. 
- Biraz elimden gelir ... 
- Ütü? 
- Biraz elimden gelir ... 

BULMACAMIZ 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Manisa (Akşam) - Manisanın 
6 • 7 kilometre mes!lfe dahilinde 
bulunan Akpınar bataklığı kurutul
muş ve buraşı bir plaj haline çevril· 
miştir. Vali Faik Türel Manisa için 
bir sivrisinek yatağı olan hu yeri, 
bu hale çevirmekle Manisayı büyük 
bir felaketten kurtarmıştır. Şimdi 
burası güzel bir sayfiye yeri halin· 
de bulunmaktadır. 

Vali Faik Türel. Akpınara git· 
miş ve buraya dikilmekte olan ağaç· 
ları tedkik etmiştir. 

Halkevinin faaliyeti 
Manisa Halkevi çalışmalarına hız 

vermiştir. Her ay muntazaman bir 
piyes temsil ediliyor. Son temsil 
edilen cÇiçekler Ülkesi> piyesi çok 
muvaffakıyetli olmuştur. Müzik ko
lu tarafından da bir konser ved· 
miştir. Bu konserde vazife alan 
gençler cidden çok muvaffak ol· 
muşlardır. 

Cümhuriyet Halk partisi genel 
sekreterliği tarafından Evimizde bir 
konferans vermek üzere gönderilen 
dil, tarih, cografya fakültesi do
çenti bayan Muine Atasoyun Evimiz 
salonunda: cZelzele nedir, başlıca 
sebep ve neticeleri> mevzuu üzerin
de bir konferaıns vermiştir. Birçok 

münevver zevat bu konferansta ha
zır bulunmuıılardır. 

Evin spor koluna bağlı kayakçı 
gençler bir grup halinde kayaklarla 
Manisa dağına çıkmışlardır. 

Adliye sarayı inşaati 
bitmek üzere 

Manisanın İzmir - Akhisar yolu 
üzerinde inşa edilmekte olan adliye 
sarayı binası hitam bulmak üzere· 
dir. Binanın ikinci kısım in~aatına 
bir iki ay evvel başlanmıştır. Şimdi 
stvalar, elektrik tesisatı ve sair işle
rin ikmaline çalışılıyor. İnşaat Jı:. 
tam bulur bulmaz adliye derh:ıl 
yeni binaya nakledecektir. 

Adliye sarayının arkasında yapıl

mak.ta olan modern hapishanenın 

de dıvarları bir iki metre yükseltil· 

miştir. 

Beşiktaş halkevinde 
konferans 

Beşiktaş Halkevinden: 29/3/941 cu
martesi günü akşamı Evimlzde kıy
metli hatip Mellha. Avni: ta.rafından 

ahvall hazıra mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. 

Ne sorarsam hep ayni cevabı veri
yordu: Biraz elimden gelir ... Onu ya
nıma aldığımı kendisine söyledim. 
Öteberi alıp akşam yenilebilecek bir
şeyler pişirmesini tenblh ettim ve eli-

Konya ağaçlanıyor 
ne biraz para verdim. Akşama eve Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
geldim. Bir de ne göreyim? Mükellef 1 - Motörlü araba. 
bir sofra'·· Nefis yemekler... 2 - Mektep çocuğu - Elbise düzel-
Masanın başına oturdum. Yemeğe ten demir alet. 

başladım. Hakikaten hepsi de pek ıez- } - Olmaktan emir - Maden po
zetıi olmuştu. Ayşe kadının «biraz sası. 
elimden yemek gelir ... » demesini ha- 4 - Ateşe tapanlar. 
tırladım. Meğer bu cümleyi söylerken 5 - Küçük top güllesi - Gün batısı. 
ne kadar tevazu ile hareket etmiş!.. 6 - Yanıma yaklaş - Tersi asmak-
Çtiııkii o üstad bir ahcı idi tan emirdir. 

Aradan iki gün geçti. Yemeklerin 7 - Bir vil1yetimiz halkından. 
nefaseti devam ediyordu. O kadar lez- 8 - Bir balık - Duman borusu. 
zetll ~yler pişiriyordu kl, ara sıra 9 - Moskof - Ruh. 
!evkalii.de yemek meraklısı bir adam ıo - Büyük bir su kabı - Muz. 
olan bitişik komşum noteri de evime Geçen bulmacamızın halli 
davet ediyordum. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

1 - Safageldin, 2 - Adilane, De, 
O da benim gibi Ayşe kadının yap- 3 - Fikiralmak, 4 - Alim, Kaide, 5 -

tı~ı yemeklere bayılıyordu. Aradan iki G şı +~ 6 E kiz 7 L 1 gün geçti. Bir sabah baktım Ayşe ka- ar, r. ~· - na an: - e a
dın gömleklerimi yıkamış ve ütille ı rap, C3:, 8 - MI. Yad, 9 - Idadi, Cadı, 
bı m.ş 110 - Nekeskadın. 

r kenara koymuş ... Onları uzaktan !!!!ll•••••••ım••••••• 
üdeta yeni zannettim. O kadar güzel 
yıkanmış" ve ütillenmlştl. Halbuki Ayşe 1 Yer deg,_ İştİrecek 
kadına uçamaşır ve ütü bilir misin?• 

Konyadan güzel bir görünüş 

diye sorduğum zaman o biraz elimden k • } t • f 
gelir demişti. • ., ıracı ara avsıye Konya (Akşam) Konyada 

Bütün bunları gördükçe Ayşe kadı- Akşam'ın KOÇUK İLAN- baharla beraber belediye, ~ehrin 
nın kıymeti büsbütün gözümde büyü- LARfnı dikkatJ,. okursanız ağaçlanma işine büyük bir faaliyetle 
yortlu. Kendisinin yaptığı islerin uzun kendinize en elveri~li yurdu başlamıştır. Bir kaç sene sonra mev-
uzun medholunmasını da istemiyordu. vorulmadan bulabilirsiniz. cut akasyaların yerini çamlar doldu-
Meselil: 1 illlli'•E+ltiC:::.l!ll•••••••••lii racaktır. Belediyemiz, bütün mahal-
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Güze l Gözlii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va • Nu) 

--~~~-----..-~-~-

Amma, otomobil biraz ötede dur- di. 
Clu. Bağırmak teşebbüsünde bulundu. 

Artık Leyla emindi: Cemal Ner- Ağzını kapatan böylelikle onu dana 
mi, ona verdiği sözü tutup"gelmişti. fazla boğınuş oldu. Bundan da fay. 
Bütün vücudunu bir heyecan kap· da yok. 
ladı. Çıldıracak gibi oluyordu. 

Nefesini kısarak, ortalığı dinledi. Cemal Nermi'nin, yukarıda (hr· 
Evvela sükut... Sonra, müphem beyi yiyip düştüğünü fark;di:nce 

bir şekilde kulağma sesler ça· b~zzat kendi vurulmu2 gibi bir acı 
lındı... Konuşma temposu yükse- hissetti. 
lince, bütün vücudunu bir titreme Vücudunu bir raşa kapladı. Ken-
kaplapı. dinin de öleceğini hissetti. Kalbi 

işte bu sıradaydı. Gırtlağınddn elemle burkuluyordu. 
l"'":thiş bir inilti fışkırdı. Yukardaki- « - Ha:.talığım yine başlıyor ..• 
le.. ·n işittikleri de. buydu. Şuracıkta öleceğim ... Fa fakat ölsem 

Sanki k .. nı damarlarıncfa donup isabettir ... Zira, başka türlü bir ha
kalmıştı. Misafirin iki havcluda kab yata kavuşmak ümidim öldü ... > 
tuttuğunu. kendini m 1.iı-I ' ı- ı• '1 çalış- Gözlerini kapadı. Bir müddet öy-
tığını hissediyordu . O 1 • ırtarma- le durdu. Fakat kalbi hala çarpıyor· 
ının belki de l nl5 ir •. , .. ardı. du. Hem de ne hızlı ... Eğer başka 

il · • ] ' ı k bir anda olsaydı, ıztıraplarından do-
mıcı c erı; " ara . ııütün adale-

ler. ni gerdi. Kendini ıplerden kur- layı, ağlar, inlerdi. 
t"·mag-;11 uğrastı. F cıknı imkanı , Birdenbire, benliğinde harikulade 

' YOit. b. ld K b. ld' 
İpicr etleriı::i acıttı. Vücudunnıı iı- ırşcy 0 u. ıza ır cesaret ge ı. 

g l Bodurunıun içinde süıünerek ,fiirU· 

meğe başladı. Bir takım odtMlara 
çarptı. Ve oracıkta, eline, bir des
terenin kenan geldi. 

< - İyi ki burada bırakmışım ... ) 
diye düşündü. 
Şimdi artık kalbini büyük bir 

ümid kaplamıştı. Çırpınıyordu. ·Bu 
desterenin yardımiyle kurtulmak is
tiyordu. Elbisesinin yırtıldığını, par• 
çalandığıru hissediyor; yine çalşı
yor, çabalıyordu. Leyla, nihayet 
emelinde muvaffak oldu. başına do
lanan elbisesini paçalayabildi. Gü
zel Gözlü Kız, rahat bir nefes aldı. 

Evvela, haykırmak L,tedi, 
Fakat bunun manasızlığını anla

dı. Katiller işitecekler, buraya tek
rar geleceklerdi Ya onu öldürürler, 
yahut da yeni bir işkenceye uğratır• 
lardı. Ellerinden kurtulması kabil 
olamazdı. 
Şimdi bütün mesele ellerini çöze

bilmekte ... 

Leyla, bileklerini destereye daha
dL Yavaş yavaş; elini kolunu müm
kün mertebe zedelemekten kornya· 
rak, çözülmeğe uğraştı. Ne de !?ÜÇ 

bir işmiş bu .•. Fakat ipin inceliğini, 
kopmak üzere bulunduğunu gördük· 
ce cesareti artıyordu. 

Birdenbire sevincinden adet.\ hay-

le aralarını, sokakları ağaçlandırmış 
ve ağaç bayramındanberi yirmibine 
yakın fidan diktirmiştir. Bu faaliyet 
devam ettiği takdirde çorak zarnne
dilen Konya yakın bir atide ye,il 
Konya olacaktır. 

kıracaktı. İp kopuverdi. Şimdi ar~·k 
iki eli serbestti. Karıncalanmalarmt 
gidertmek için, avuclarını biribirine 
sürttü. Sonra, bacaklannı da k..ır· 
tardı. 

Genç kadın ayağa kalkh. Yavaş 
bodrumda ilerledi. Kapıyı açmak 
istedi. Kapalı bulunduğunu farketti. 
Zorladı. Açamadı; haydutlar bunu 
iyice kapamışlardı. 

Başka bir kapı daha vardı ki bah
çeye çıkıyordu. Oradan çıkması ka· 
bil olacaktı. Zira bir sürgüyü aür· 
mesi kafiydi. Fakat onu da açamadı. 

«- Herhalde rutubet yüzünden 
kilitte bozukluk olmuş... diye dü
şündü: 

Bir daha zorladı. 
Yine açamadı. 
Karanlık içinde, bir sağa, bir sola 

baş vuruyordu. Kilidi zorlamak için 
bir alet arıyordu. Eline bir sacayak 
parçası geçti. Onunla kilidi zorladı. 
Neyse, güçbela, emelinde muvaffak 
oldu. Açabildi. 

Genç kadın, birkaç adım merdi
veni yavaş yavaş çıktı. Evin bahçe
sine vardı. Birkaç kere rahat nefes 
aldı. 

Acaba her şey mahvolmuş muy
du}... Cemal Nermi hakikaten öl-
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- Şakayı bırakalım. Venedlğe dö
nersek dostlarımıza. ve nJp.nlılan
mıza. anlatacak birçok maceralarımız 
var. 

Saide bu sırada geminin arka kasa
rasına iki büyük kundak atma~a mu
vaffak olmuştu. Kundaklar burada 
yanarken. Saide baş tarafa da yeçti ... 
Bir kw1dak da oraya atarak suya dal
dı. 

Arka kasaradan ateş çıktığı zaman 
ııKara korsan11 horul horul uyuyordu. 
Birdenbire geminin güvertesinde milt
hi:J bir gürültü koptu... Koşuşmalar, 
bağrışmalar tıaşladı: 

- Ate~ var ... Yangın var. T('hllke 
var. 

Kara korsan mışıl mışıl uyuyordu. 
Uykusunda gürültüyü duydu, fakat: 

-'Beni rahatsız etmeyin! 
Diye bağırdı ve tekrar gözlerlnl ka

padı. 
Bu sırada diğer gemilerden de G.teh

llke fişekleri» t~tılıyor ve yangına yar
dım işaretleri veri1iyordu. · 

Saide bu işi o kadar kolay becermiş
ti ki dönerk·:m, onu hiç klmse gör
müyordu. 

Büyük venedlk kalyonu bl.r. anda 
alevler içinde kalmıştı. 

Denizciler: 
- Forsaların zincirlerini çözünüz ... 

Herilc.i.kler ateş içinde yanacaklar ... 
Diye bağınyordu. 
Kara korsan yatağından fırladığı 

zaman geminin güvertesini ba~tan 
ba.şa ateş dalgası sarmıştı. Kara kor
san korkudan kendini hemen dcnıze 
atmış ve diğ.?r denizcilere: 

- sız de denize atlayınız ... Bu müt
hiş alevlerin arasında kalmayınız. He
lak olursunuz! 

diye bağırmağa başlaml!Jf;ı. Deniz 
üstü mahşer yerin! andırıyordu. Her 
taraf gündüz gibi. kızıl alevlerin neş
rettiği zlyalarl:ı. aydınlanmıştı. 

Saide tehlikell mıntakadan uzakla
şınca, b~nı sudan çıkardı... Ve bu 
güzel manzarayı doya doya ıreyrettt: 

- Amiralın gemisini yakamadım~a. 
onıı. yakın ehemmiyeti olan büyük bir 
kalyonu ateşledim ya. Çok şükürler 
olsun Tanrıma; bu mesud geceyi de 
gösterdi bana. 

Kalyonun büyük direkleri müthi:J 
gürültülerle, alevler içinde denize dü
şüyor ve korsanlar mütemadlyen ge
miden denize atlıyordu. 

Kara korsan sıcak yatağından çık
tığına hiç de memnun değlldl Korsa
nın o dakikada soğuk su banyosuna 
ihtiyacı yoktu. Tatlı hayaller kurarak 
şarabını içml.ş, sarhoş olmuş ve uyu
muştu. 

Kara korsan suyun içinde haykırı
yordu: 

- Kollarım tutmuyor ... Bent deniz
den çıkannız ... Başımı sudan kaldıra
nuyorum. Nerdcyse boğulacağım. 

Amiral Loradanonun gemıslnden at
layan kürekçiler, Kara korsanı kurta
rıp güverteye çıkardılar. 

Kara korsan korkudan titriyordu. 
Kara korsan cadılardan çok korkar

dı. Amiral Loredanoya: 
- Bu gece gemimi cadılar a.teşledt. 

Çünkü ben bu gece yatarken, cadılara 
isyan etmiştim. o:Artık sizden korkmı
yacağ'ıml• deml.ştlm. Cadılar benden 
intikam aldılar. 

Dlyordu. Loredano, gemicilere: 
- Kara korsan fazlaca içmiş ... Onu 

bir kil§eye yatınnız. 
Diye emlr verdi. Kara korsanı zorla 

tuttular ... Baş runbara :indirdiler ve 
sırtından ıslanmış elbiseleri çıkarıp 
yeni elbise verdiler ... Yatırdılar. 

Amiral Loredano büyük bir heyecan 
ve telaş içinde, yangının sebeplerini 
tahkike koyulmuştu. Amiral kime sor -
sa, menfi cevap alıyordu. Hiç kimse 
ı:ıüsbet ve işe yarar birşey söyliye
mıyordu. 

Amirale: 
- Kundak.lan bulduk ... 
Deml.şlerdl. Demek ki, gemiyi ı1tun

dakla. tutuşturmuşlardı. 
· o halde bu kundakçılan bulmak Hl.
zımdı. 

runiral Loredano şiddetli emirler ve
riyor ve yanan geminin bütün müret
tebatını su üstünden toplatıp kendi 
gemisine alıyor ... Ve hepsini birer bi
rer sorguya çekiyordu. 

dürülmüş müydü"/ Evi bir mezar 
sükunu kaplamıştı. 

Birdenbire titredi. 
Şimdi kulağına. odadan bir inilti 

çalınmış gibiydi. Bu, kendisine iyi
likler yapmağa hazırlanan velinime· 
tinin sesiydi. İyice farketti. 

Artık tereddüt etmedi. 
ileri doğru yürüdü. Eve. büyük 

kapısından girmek İstedi. Kapalı 
Ne yapsın? . .. Nereden girsin"/ ... 

Bakınırken, pencerelerden birinin 
aralık olduğunu farketti. Fakat, bu 
hayli yüksek bir pencereydi. 

Orada, duvar dibinde bir tahta 
merdiven bulunduğunu biliyordu. 
Yorgun, bitkin haline rağmen, mer
diveni sırtına aldı. Nefes nefese, ge
tirip binaya dayadı. Arada hala me
safe kalmıştı amma, başka yapacak 
l:iir şey yok. Kendini zorladı. Mer· 
divenin üstüne çıkarak, kurşuın bo
rulım tutarak, binaya girdi. 

Haydutlar, dışarı çıkarlarken, 
lambayı söndürmüşlerdi. İçerisi zi
firi karanlıktı. 

Genç kadın odanın içinde el yor
damile dolaştı. 

Nefes nefese: 
- Cemal Nermi beyr... Cem.ıl 

Nermi bey! - diye seslendi. - ... 

Yazan: İSK.ENDER F. SERTELLi 

Yanan korsan geml.sindekl kilrekçl
Ierin birçoğu müslüı:rum esirler oldu
ğu için, amiral bunlardan şüphelen!· 
yor: 

- Ben sizi söyletmesini bilirim. 
Diyordu. Birkaç azılı kürekçiyi bir 

yana ayırıp bacaklannı ve koll:uını 
bağladılar ... Ve tel kamçılarla zavallı
ları, omuzlarından kan fışkırıncaya 
kadar dövdüler. 

lllç kimsenin birşeyden haberi yok
tu. Dayak yiyen kürekçiler: 

- Biz, ateş çıktığı zaman uyuyor
duk. Hepimiz, bacaklapmızdan blrtbl
rlne z'.nclrlenıniş olarak alt katta bu
lunuyorduk. Halbuki yangın güverte
den çıkmış. Biz, ycrimlzden kımılda
mağa bile muktedir değiliz. Bizi neden 
sıkıştırıyorsunuz? Biraz da. kendi 
adamiannzı sorguya çekseniz e!. .. 

Diye bağırıyorlardı. Amiral Loreda
no çok müşkill vaziyette kalmıştı. Ge
libolu muvaffakıyetinin verdiği neşe 
ve sevinç içinde kendilerini kaybeder
cesine içen Vencdlk denizcileri, bu za
ferin arkasından böyle blr felaketle mi 
karşılaşacakla.rdı? 

* Saide alevleri seyrederek dönüyor
du. 

Recep, küçük yelkenliden Saideyi 
görünce seslen dl: 

- Yaşa Saide... Nihayet dediğini 
yaptın! Deminden beri deniz üstünde 
şenlik seyretmekten gözlerim kamaştı. 

Saide sulardan silkinerek kalktı ve 
geminin ipine tutundu ... Yukarıya çık
tı: 

- Nasıl... Yangını be~endin mi? Ka
ra korsanın rahatını bozdum. Sıcak 
yatağından kalktı ... Soğuk duş yapıyor 
şimdi. 

Saide derhal yelkenleri indirdi. 
Recep: 
- İşimiz bitti ml? 
Diye soruyordu. 
Saide neşeli bir sesle cevap verdi: 
- Evet. İşimiz blttl. Hemen dönme-

liyiz. 
Recep dümeni kırdı ... Saide bir ta.

raftan ıslak elbiseleri sırtından atıyor, 
bir taraftan da yelkenleri idare edi
yordu. 

Bozcada önlerinden büyük ve mu
vaffakıyetli bir l.ş görmenin verdJğ! 
sevinçle ayrılıyorlardı. 

Saide: 
- Gördün mü? diyordu - bir küçük 

tekne bazen ne büyük l.şler görür. Düş
man donanmasını biribirne geçirdik ... 
Kalyonlar kızıl alev dumanları ara
sında kaldı. 

Recep o gece Saldenin ne yaman bir 
kadın oduğunu anlamıştı. 

- Teknede keramet yok Saide! de
di - marifet senin ellerindedir. Sen 
bıt kadar becerikli bir insan olmasay
dın, bu neticeyi alabilir miydik\' ... 

* Rüzgar batıdan estiği lçln, Saldenln 
yelkenleri çok güzel şişmişti. Dalgalar 
üzerinde küçük bir kartal gibi sekerek 
uçan bu küçük teknenin içinde iki 
arkadaş konu.şuyorlardı: 

- Kundağı atacağını zaman, kor
sanlardan biri, adanın arkasında. bu
lunan Ti.irk esirlerinden bahsediyordu. 
Acaba bizden esir aldıklan denizcileri 
adanın arkasına mı gönderdiler? 

Recep, Sa.idenin bu sözünden kuş? 
kulandı: 

- Pek muhtemeldir. Keşke bunu 
Bozcaada önlerinde söyleseydin. Kun
dak atmadan. bir kere adanın arkası
nı kolaçan ederdik ... 

- Bu işi de ikinci gelişimize bıra
kalım. Geliboluya dönelim .. Oradaki
lere bu sevinçli haberi biran evvel u
laştıralım. 

- Gelibolu muhafızı İbrahim be
yin bu haberden çok meır.n un olacağı
m umuyorum. 

- Ben hiç ummuyorum. 
- füçin?. 
- Bu işte parmağı olsaydı, belk\. 
- Bu bizim, veya onun işi değlt. 

Memleket işi... Can esirgememek, ha
yatı f~da etmek. ölüme atılmak ilj:. 
Eğer Ibrahim bey kendinde bu cesa
reti görüyorsa, ikinci seferimizde o da 
bize iltlhtak eder... Bizimle beraber 
gelir. 

Cevap yok ... 
Müthiş bir sükunet ... 
Leyla, yine el yordam.ile etrat. 

yoklayarak kibrit buldu. Çaktı. Bir 
mum yaktı. 

İşte o zaman, Cemal Nermi' nin 
yerde upuzun yattığını gördü. Koca· 
man binlik de yanı bDşında duru
yordu. Misafirinin kafası fena baldo 
şişmişti. 

Kız, iğilip baktı: 
<- Eyvah... - diye düşündü. • 

Ölmüş .. .> 
Başını göğsüne koyup dinledi. 

Kalbinin çarptığını işitmiyordu. 
Gözlerinden yaşlar boşandı, 

Fakat tam o esnada, yanındaki 
adamın kımıldadığını duydu. 

c- Aman ne saadet... Ölme
miş ... > 

Amma: 
«- Acaba yaşayabilir m.i';I ...• 

diye düşündü. • Acai:ıa ümid var 
mı"/ 

K6ndine iyilik yapmak için bura
lara kadar gelip de başına bu bela
lar açılan adamı kurtarmak için ne 
yapacağını bilemiyordu. Sağa sola 
çırpındı. El çantasından çıkardığı 
kolonya şişesini bir havlunun kena· 
rına boca ederek adamın burnuna 
koklattı. (Arkası var) 
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- İş bankası umumi 1 Günlük Borsa l j 
heyetinin toplantısı --:'!.;::~ 

Uzma q pceleriade h9t nHt 
secirmeklGinmethw 

AR SEN 
LüPEN 

Bir yıl avvalkina nazaran mevduat 3 
tasarruf hesaplan da 1 milyon lira fazla 
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meclisi reisi Ahmed Nesiml Say- umum! heyetinin verdiği :tarar& • • m 4uo tel: 20681 
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Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 2UOO <Ylrml iki bin benüz> llra olan Stermza yon 
clllu1an .,. teferrtlatı ı lılaıl8 1M1 ı>azartesı süntı aaat 15,30 da ki.pah 
art 1ll1llUe ADtan.da İdare hlnMnda aatuı aJmacatıır 

1111 ile &lrm* laeJID)edn 1•.IO <Bin al1Q11s ~yedi lira elli ım
tat> llrahlc mUT&ktat temınaı ile kanunun tayin •*il vesi.kalan ve tek· 
llf'Jerlnl l.1Dl sin aaat lt.IO a. kadar komllfon reiülllne nrmelerl llzundır 

IUf;Dameler param olarak Aııbrada lfallıe .... , _ _._~ • 
Pll&da Telell8m ve sert letlll!nden dalJbJac "me wwvowuen, Baydar• 

• •4Jr. (1201) 

)lnhammen bedeli (1880) lira o1aıı muhtelit eb'at&& 1400 
• toTaa (7/4/1941) paaıial dili aat (10,45) onu adet galvanize 
pqad& Gar blDuı dahlllDdetl komllyon tuafmdan =e~ U: 
atm aJmacattır. 

Bu ite girmek SaıeyenJeıtn (124) 1lr& (50) brutluJc nuıvattat tellllnat 
ft bnunun tQbı •Wll ftla1kle bfrlllcte etalltme ıüntı aaatıne kadar ko
mllJOna mtlracaatıan ıAzıDJdır. 

1 
Bu lfe alt tartnameler lı:om18)'ondan para.sır olarak datıtıımattadır. 

<m'l) 

lnhi1arlar U. Mldürhliünden: :ı 
mt merkezinde sıra ile toplanmış- on liralık hisseye net olarak bfr etssB SENETLERi Matbu.. Kitap eenİlille» -edil ektir Tevziat& 15 .. ...- 1 - llnc8d P.rtlwne n eb'8d 11*11 mudblnce •I09• ID &andıklılıı 
lardır Hissedarlar alellde umu· Ura tevzi ec • -T-. -

0
-. -M-e-rk_e_z_bantası ______ l_09_.ı_5 tiriı • .,. söoderineniz &at kereste puarbla ko11••111&aro 

· ü nisan 1941 tarihinde başlanac.ak· 10.15 üzerindeıı me Jiizde 20 Sakon- 1 - Puadlt Sl/31M1 JUU'&lll Sini .ai lt da KW&afta Levuım ye 
mt heyeti toplantısında m esse- yılı kArından ayrılal) i: ~ ':ı~ n:uh~r,v 10.45 to yapılacakbr. mtlbQaaı lllbellndekl alla )ııe•..,._and& JaP'r"lr\R. 
aenin 17 nci iş yılına dair idare tır. 1940 

ak ... 1-.- ı - Eb'ad. llsteal te oartnam• atı ıeten pbeden Te Anlı:ara -· m"'-
list ile 

üraldpler ra.- mtkdar ile bankanın ihtiyat • T. it bankası mthneııan his. ~ _ ... 
mec raporu m . 4 164 580 lirayı bulmuştur. A. Demlryollan ffrketı '" 80) 22.65 dürlillün~~~ parasız aJınablllr. 

3 bi · ·k· n bılA.nÇOSU ~ • • A. Demtryollan flrlı:etl ('X. 100 31.ao •••••Doktor••••• 4 - ~w:klllertn pazarlık Sçbı tayin olmwı ciin n saatte tetllf <'decet-
poru, ı nncı anu _.._ __ ........ ı: 1941 müraldplilderlne Ali Bar· Estthlsar çlmento tirkeU 2!.es Bahadd"ın LQtfl Jerl llJat n mlkdar imr1ndell " '.I penme Paral&rlle ldrllkıe •ezk6t 
Ur ve zarar hesabı ~U1FAUW• las Arif Sayıl tekrar seçilmiş ŞirkeU Hayriye ... tomtsyona mtıracaatlan. • (2133) 
tasvib olunmuştur. c. H. parttsi- ve şırtetı HaYrt,e temettıı 2L- Varnah * 
nl tem.silen toplantıya iştirak terdir. f ka1Ade umumt ECNEBt TABvlLl.Dl o-•-"-a .... .ftm' ftl'I na-~=-.~ mllCtiDce 11 adet malıratl tAdır puu~ •tm ab-
eden Tevfik Fikret Sılay tdarc Hissedarlar ev -----~"'"'.""":-:-::-:---~- ~ ~-.. v "~ ~~ 

ünasebetlle söz heyet toR)antısında ise banka Kredi Foıulye 1903 <stıortaıı) nı.- ı - Puullk 11/1/Ml Puutell llDI aat ıe da Kabatqta Lnazım ,.. 

maıec_~ r~~sseseru :::n 1940 yılı fa- esas nizamnamesinin bazı mad- : : i~~rtt ı::50 Böbrek, mesane, idrar N ~ ea:.~ ~=-~·,r. 
auıA mue rlntn tadili hakkında idare 1.rl tenasi11 yallan baataJıkla.n 4 - İatetllJtrln puarJık som tQln olllDUl dzı Te 11.&tte tetılf tdecet-

allyetinden ve elde ettiği netice- dele bu ra ilişik • • Kupon miltebumm Jerl fıya& bertııden ~7,5 lbw JIU'ulıle btrlme mesttr lmnllJon• 
den hi~edarlann iftihar duyduk- meclisi raporu v~ üza NlJKUT - mlraeu.tlan. (DS5> 

lannı söyli~erek takdirlerini ifa-= e:::. Bankalar v1: dev: i~:e ~ı: bir gramı 2:~ :::.ıubıı~ = .,:: 
deteylemlştırl'.si porunda da te- Iet müesseseleri memurlan ba- Osmanlı banta.a <banknot> 2.50 Panaiya aprt. No. 2. 

dare mec ı ra kanunu mucibince esas nt- ••••••••••••I Tel 42203 
mrüz ettırı1diği veçhlle 

1940 ~ ::nanıec1e yapılması 1cab ecıen Ev, Apartıman 
tında Türkiye İf ~yıl evveli- bu t.adlller umumi heyet tara- kiralamak lçı·n 
mevduat hesaplan b tından tasvib olunmuştur. 
ne nazaran 3,698,974,87 Ura faz- ~ tantııann sonunda banka Dr. F ET H i 
Jalıkla 51,645,575.50 liraya~=~ idar:P mecllsl reisi Ahn\et Nesiml 
nıf hesaplan da bir yıl azı Sayman hissedarlar umumi he
nlsbetle 1,185,098,3~ Ura !kse~: etinde mesai arkadaştan halc
bkla 18,717,643,03 1:~ tev- ~a izhar edilen takdirlerden 
miştir. Bu suretle b umt yektlnu 1 dolayı şükranlarını beyan etmiş-
dlat hesaplarının um . 

LABORA11JVARI 
Cerrahpqa hutanen bakteri
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı pita tahlilleri ve (id
rar vuıtuile ıebeliiin ilk gün-

A L-- Ki ük lerinde kati tetbiai) yapılır. 1940 yılı sonunda 70,363,218,53 tır. ·~m• m Ç Beyoiluı Taksime siderkeıı 
d:nneie teşebbüs ederseniz. o za- ilanları en ıüratli ve Metelik eokaiı Ferah apartı-

Atlantik meydan 
muharebesi 

' IQlln göreceksiniz ki umumi hutut 1 en ucuz vaııtadı'": maıu. Tel: 40534 
..hHını terk.ederek hararetli müna- ••••••••••••• ·-----------
kaplar sahasına düpcekainiz. Bu ~liiiiiliiiiiillıiiııiliillıi•lll•••••••n••••••••""~ 
iae, hilen yapmakta olduğumuz gay· 

1 retlerin aleyhindedir ve memleketi· 
(S..tarafı l inci aahi!ede) mizin menfaati için böyle bir hattı 

lamasını mümkün kılmak üzere hareket alamayız. 

BAYILANLAR, ÇABPINTI H SiNtR 1'tJDANI ÇEKENi.O 

Nevrol Cemal 
den 20 damla alınca ıerı J&tlfl?, derhal feralılarlar. Evinizde 

YANICI MADDE ALINACAK 
Z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürllğündena, 
150 Ton lıloeorln 

1.000 Btl10k --blm1n 
1.000 Bilytlk ıeDeb petrol 
Muhammea bedeli dT.000. lira olan 1ÜU1d& c1M Te Dılkdar1an yazılı 

6o kalem J&IUCl madde Anbrada tuellilm edilmek tızete tapalı zarf usulü 
Ue atın almacütır. 

Kat1 1haJe 10. Nlluı. 1M1 pel'llllllbe slatl .. ı H de Z. Veklletl blna
mıda merkez atmalma koaı18Jonunda yapı]acatbr. 

Bu ile girmek ı.teJeD]ertn c2.Tl5• llrabk mUTUkat teminat sıe bnunun 
tQ1n e&Ult Tal.ta Te tetlltlerln1 10. NJan. tHl peqemh stmı aat 13 • 
tadar tomllJOll relallltne Tmnelerı 11.mndır. (1855) (22'14) 

YANICI MADDE ALINACAK 
Z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Miidürlüğünden : 
uo Ton lılıotor1n 
1000 Btlyiik ıenete benzin 
1000 Bilyiit teneke petrol 

:,asetimdeki hükumet tc !kkül B. Churchill, bundBıA sonra, İngİ· 
edeli hemen hemen bir sene ol?'uı- liz - Amerikan muhabaabada J'er 

Bu hükumet, devam e :lıyor. ı:.lmamıı olmuana raimen 8. Roo-
tur. .. k"' k d kuv seveltin de ayni fikirde olduğunu 
H. b. zaman bugun u a ar • 

ıç. ır bu ünkü kadar ümidle dolu kaydetmit 'H demiftir ki: 

Muhammen bedell 13.000 Uta olan yubfıd& c1n.s ve m~kdarlan Yl.Zlh tıo 
kalem J&IUCI madde Bü1tehlrde telellüm edilmek t\zere kapalı zart usuiil 
ile .... eJ--Har. 

1 1 
Kaı'I lbale 10. llJAD. 1"1 ~ ddll .. , lf de z. VeUiett b!na-

Kadıköv V akıllar n:rektörl&itl illnlan llDda mems atınaJm• blldQonmıcla JapdacakDI'. 
._ _____ # ______ ~ ... ·-----------.. Bu Jp ctrmelc Sste;renJerln Hıl llralılı: llİ1lfttkaı teminat ne kanunun 

.... iiıiiııiıiılliiıiiııiiiiiiiliıiiıiıiıiıili~~'1alwıd.....-. 

t&7ln eWll nalb Te ~ ıo. Jnan. lMt P8l"lede ctmtıaat ıs• 
Muhammen Pey akçesi SemU Jfamaruı ClDll tadar kom1srmı relalllb:ıe nb'Delerl lbmıdır. <1866) (22'15) 
Kıymeti 

vbet1lı vcadıkg Milli birlik idame edil- B. Rooaevelt, B. Winant
0

ın vazi-
u unm · . . B" ., fesinden balı.ederken, Hitlerin mai-

mİ.§ ve kuvvctlcndirilmııtır: d u~n lubiyetinden evvel sulh bedefJerin
memleketlere, tehlike sa:atıln e ~- den bahsetmenin bir feYe yaramı-

h kk da mısa vermıı b'ld' . . 

Llra X. Lira K. 
ısı IO ıu2 'Oatdar Ata ~ OsJlllD 17 Bir bal> bul• Toprak Mahaul leri Ofisinden : 

pqr.dalc reket tarzı a lll1 yacağıau ı ırmıştır. 
bulunuyoruz. • .1 İktidara geldiğim zaman, mailup 

Talrand& JU1lı ~ artıtmna ne at.ııacattar. 'l'aUp1eıtD H/t/Hl J&- Delitmenltrln 1htıyaa Jcln puarbkla •lltamel kepek çuvah aatm aıı. 
zarıest gtntı aat 14 de mikUln,e& at:an.t kalemine llsumu mtlwt- nualmdan talip olanlann 2813/Ml euma dntl aat 15 de llman banındakl 
lan <2402> · , = '*"''- mtlıaoaatıan. (2320) Milli b~rlik. bütün siyası P.arti ~- edilmez bi: itimad bissile mqbu-

den fedakarlıklar isteme~te~•~: Hk~ dum. Bugün de ban~. ilham, v~r~n 
bir parti parlamentodakı buyuk e . ~lup edilmez ıtimad b111111dır. 

t r k A ti kadar aynı mae b' ' übim 
aeriyeti ile muha aza ar par d • O zamandanberi ır sera m za-
f edakarhk yapmamııtır. Bu fe :. ferler elde ettik. • . 
klrlıkları yapmakta devam edec in ')iz bava kuvvetlennm parlak 
iiz ve nihayet 1eytanı a~a~la~ bqa~:lan .. ye9inde, Hitlerin iatili 
albnda ezinceye kadar mıllı bırlıg }anlarını akim bıraktılı::. 

lstanbul Halk Sandığı T. A. Ş. 31 Birincikinun 
1940 Bilançosu 

k..ıruyacağız. an P Aman vennez b~v~ • bo~~dı· AKTiF 
B•• zamanın nasıl ve ne zam anlarile memelketımızın avıl bal- ---

gel~ceiini size söyliyemem. Fakat :n tedhit etmek ve korltutmak KASA 
bu zamantn geleceği m~ha~br. t 

1
bbüsünü akim bıraktık:. Bu~- __ 

Zaferin teklinin ve mabıyebnlll na- t.fC müstekrah tqebbua. butün 
d k r d em nasız ve ti. aaye Knsa aJ olacağını evvel en eı e em ' mili timizin .. raılmaz ceeaıe • 

Ba zafer kazanılchiı zaman, Avru· • de muvaffakiyettizliie uiramıt- Bankalar 
pada hatta dünyada ne gibi bir n• 9111 e SENEDAT COZDANI 
zi7et bulunacağını ve yahut inean• brOrdulanmız Afrikada ltaly~n --------
lann nahlarında ne cibi aiifiinc:Meler k dretini ve imparatorluiunu tah~.•P İskonto Senetleri 
Wunacaiını d .. kqfedemem. aa· u • t'r Ordulannuzın Fransız mut· l 
mafi.'ı wlhun tanzimi iıinde de mil- e~~ 1 ,' . müzaheretinden mahrum AVANSLAR 

' .. 'd tmaımızın A Ld . de il birliğin mevcut olacağını ülll1 a ve bütün ,,.... enız 
ederim. Bu memleketin barpt8!' 90~· ~at.!nm~;ntemaıı idame için lüzumlu BORÇLU CARf HF.SAPLAR 
Ja ivİ)....unesİnİ ye büyük bl1' aıle Ofı'U •!L noktalardan mahrum 

" ..,,..,. · · b-tün straleJ15 1 N'I 
gibi tam yolla hareket~ geçmesuu ~1 olmamıza rafnaen ya nız 1 MUHTELİF BORÇLULAR 
mümkün kılmak mabadile alınacak .. 1 i müdafaa etaıek.le kalma-
bazı pratik yapacdık H eosyal terak· vadisin t İtalyan İltipdadınm Af· 
ki tedbirler~ üzerinde de milli bir- dıkı faka ak) nnda ricud• ıetinnit SABİT KIYMETLER 
lik mneut •lacaimı &mid eylerün. rilr.a tophr a bütün lekeleri sildik. ı--------. . ·ı Jel .. .;., emen L -L d 
HükWnetin mubtelfi sıyaal parti ere 0 -:-- 1 lekeler de pe5 7-m • Menkuller 
mensup uaa arumda bazı ö1le <?~r~ k~ .an · olacaktır· Sair aktifler 
1»-ilar ye doatluklar vücut bulmut· ailinıp 1~ zaferlerd• çok daha ZARAR 
tar ki banlann kmlmua kolq olma· Fakat • u dile .-... cehaittir· 
ncüm. Çünkü tehlike ...Janada ve ~ bir lal. ,Amerikan milletinin --
lairlikte yapdu PÇ mesai ....,.c1a Bu ~~:~in •e müft.erek da- Eski senelerden mildener zarar 
-.ı..,aa ubdafbk. •İ7~ ~rtiler ruh 7__. Amerikanm pttikçe d~- -
azası üzerinde daima tearlennı sle- vaya ~ • b' lijüıİD- tezalıGr etaı11 
terecektir. IKiJer ve liberaller ara- ha ıanum 3 il' büyiik bir mikyasta, 
-.la •dık arbdaflar ve doetlar olmasıdır.. .u. balkınm dÜflllen ate-
lndduk H.-.ünwln bu tek mütterek memleketiJOJZ k ..J:.terdiii ceea· NAZIM HESAPLAR . -r-·- A • brfa koyar en a-· Ame • 

82.803.80 
1'19.986.58 

148.358.31 
402.-

&.88'1.-

-· -

1.851.98 
U81.'17 

t.llL'll 

SBRlılAYE 

MSVDUAT VE CAR! HESAPLAR 

Tuamıf (K. C&d Bmap). metduatı 2.188.50 
Diler mevduat ısa.m.ao 

TedlJe emlıierl 
lluhteılt aıacakbJar 

KIR . -

1 Cllo1amml '1'. li. ı••.H ' 
a. KetaleUeltıDtll • ıcaıoua 

m 8llı Hamı Bil. • IUILll ! 

• • 

31 Birincikinun 1940 Kir ve Zarar Hesabı -
Mdefimiz •archr. O da nupaJI pne e .adaJcat manzaramun • . rı· 
ve .Jiinyayı uzizm heliandan ve v kalbleriad• yarattıiı hileayat 
lıMİpdatb.D lartarmakbr. kan • d vuku• gelmittir. 

B. Chan:hill, Mit6n muhafazaklr• saytnesı1 e zannederim, hal için 
lar, miifterek hec:le6n aeri surette ~ ~erd' ini kurtarabilir. Fakat ZİMMET 
vlcut buln.aaına meni olabilecek kend~ e~ 111 AVTupayı Hitlerizm __ _ 
.lıer türlü mülibaz•lan bir tarafa at- ~!-e~e:ekurtarınak ve milletle- Personel masrafları 
lllaia ve bütün düfiincelerini ve ha- te 1 1!d terakki yollannı açmak rgl Harçlar 
reketlerini bütün davanın zaferi üze- ~e. Yj1 ·i~ dili,le konutan dünya· Ve ve 
rinde tahfjd etmeie davet etmit ve ıçm, h ngat umumiyesinin müıterek Sair Masnıfiar 
llzlerine töyle devam eylemtitir: • nın ere. ıl"zımdır. Verilen faiz ve komlSJ.onlal' 

Mmt birlik menafii ıebebiledir kı gayNret. erı alara'- .. eriye doğru ba· Amortismanlar · 
'-~- 1. • lh ı · etıce o ,.-;, .. 
UU' aarp gayelen veya su pye en k k timizi fazlalqbrmıı ve KAB 
~taloklan vücuda getirmekten im· k~r.a ::ff :ıa,et yoluna sötürmllt 
tina ettim. Herkes niçin çarpı!1ılı· ~ ~u hldiseleri mGtalb edenek 
llllZI pek İJİ biliyor. Fakat, fikrimce 0 a:. ilfabecle etmemiz icap 
'-hınln edilemez hir devre •n~a .. c J m Te minnettar olma· 
•-..lelerin Mkild bal suretleruun eder: . elDDll!' • --L-'- u 
........... w,.le bir ...... lolrta hil- mız IÇUl çok l)'J -..- '"' • 

:1'1.St.C.
!.289.11 
1.898.'18 
t.882.53 

1 '192.80 
l.3'12.91 

U.121.88 

~•11ınut Pati \'e JtomfsJanlar 
BaDdlk hfılnttled mn1nıblll &hun acm w Ko-

• 1 

PASb' 

250.000.-

140.584.-

4.188.-
10.'144.08 
a.m.te 

111.llL02 

··---
.' IO.Ma.52 

1.083.41 

~1.329.9& 1 
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Soguğa karşı 
tedbir alınız 

Y r.lnız sıki giyinmek 
kufi değildir. Ce6inizde 

bir ktı§e 

GRIPiN 
de bulundurunuz l 

"tlşütnıekten mütevellit baş, diş, adale ağrılarile kın.ldıtı ve emsaline 
karşı en seıt en kati tesirli lliçtır. 

Lüzumunda ıünde 3 aded alınır. Taklitlerinden ~akınınız ve her yerde 
pulla kutuları fsrarla isteyiniz. 

~--M A R V İ N fıviçre presizyon saatleri Altın • Metal 
L U X O R Radyolan Z E T Havagan ocaktan • A E G 

Elektrik saatleri - Biai.ldetler • Avizeler 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
TAKSİTLE SA TJŞ Galata Bankalar - Beyazıt· Kadıkö 

ETi BANK 
Divriği Demir Madenleri 
işletmesi Müdürlüğünden : 

Maden fen memunı. Jeometr. Başçavuş, Dizel ve Benzin 
Motörleri makinisti. Tesviyeci ve Tornac:yr ihtiyaç vardır. 
vardır. 

Talip olanların tahsil vaziyetleri, hal tercümeleri, Bonservisleri 
ve iki adet fotoğraflarile (Eti • Demir, Divriği) adresine müra-

iil•••••••••••• caatları. ••••••••••••ili 

Başlica vilayetlerde Acenta aranıyor 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesinden : 

Gayri menkul satış ilanı 
Emine Akçın ve Halil Fahri ve Makbule ve Saadet ve Fatma 

Zehra ve Ayşe Adalet ve Cemile ve ~uazzeze ve Süheylanm şayıan 
ve müştereken mutasamf olduklan Istanbul Sultanahmed Binbl.r
direk mahallesinin Çeşme ve su terazisi sokağında. kayden 125 ada. ve 
23 parsel ve eski 2 iki mükerrer ve yeni 11, 13, 15, 17 ve mahallen 19, 
21 ve 23 kapı numaralı ve nısfı haremeyn ve DarüŞ§afaka vakıfların
dan 960 metre murabbaı bahçen hanenin izalei şüyuu zımnında türuh-
tu tekarrür ederek müzayedeye vaz'olunmuştur. 

Gayri menkulün evsafı: ti'ç tarafı kendi bahçesi cephesi. sokak olup 
İstanbulun garp cihetine ve Marmaraya nezareti kamlleyi haiz olan 
bina aynı kfiğir içinde derununda. elektrik ve terkos ve havagazı ve 
tesisatı ve bahçesi ve ayrıca mutfak ve garajı müştemil bir binadır. 

Zemin kat: Çift kanatlı demir sokak kapısından içeri girlldikte 
zemini mermer geniş bir antre üzerinde blr oda. ve sağ cihette bir hela 
ve bir oda olup odadan bahçeye taş merdivenle inilir bir kapısı vardır: 
Aynı antreden serviz taf merdivenle birinci kata çıkılır. Bu antreden 
ara kapısı He girilir. Zemlnl tahta büyücek bir sofa üzerinde iki oda 
zemin mermer etr:ıfı demir parmaklı bir balkon ve küçük bir koridor 
üzerinde zemini mermer banyo olup buradaki sofadan ara kapısı ge
çlllr bir salon ve iki odadan ibarettir. 

Birinci kat: Taş merdivenle çıkılır zemini Marsilya taşı bir kori
dor üzerinde bir oda ve bir hela vardır. Bu koridordaki ara kapısı ile 
geçilir zemini tahta bir hol üzerinde ikl oda. ve diğer bir ara. kapısı ne 
geçlllr bir salon ve iki odadan ibarettir. 

İkinci kat: Birinci katın aynıdır. 
Üçüncü kat: Çatı altı tavanı meyllU ve binanın üstünü ihtiva eden 

depo mahalll halindedir. 
Bodurum katı: Zemini mermer bir koridordan boduruma. inilir. 

zemini beton sabit tekneli bir çamaşırhane ve heli\ ve kömürlük ve 
odunluktan ibarettir. 

Binanın üç tarafını ihata eden bahçede bir havuz ve manulya ve 
çam ve diğer eşcart müsmJre ve gayri müsmlre ağaçları ve aynca da 
kağlr bir bina vardır: Bahçedeki binanın evsafı zemini çimento ve adi 
ocaklı bir mutfak ve ara kapısı ile geçilir. Evvelce garaj ve elyevm ye
mekhane olup bu mahallin üzerine hariçteki demir merdivenle çıkılır 
zemini kare siman t;ır :lntre mahalli üzerinde bir helA. ve iki odadan 
ibarettir. 

Heyeti umumıyesının kıymeti muhamm1nesi 23720 yirmi ile bin ye
dlyüz yirmi liradır: Blrinci açık arttırması 25/4/ 941 tarihine müsadif 
Cuma günü saat on dörtten on altıya kadar icra olunacaktır. Kıymeti 
muhammineslnin yüzde yetmiş beşini bı.ilduğ'u taktirde o gün !halel 
katiyesi yapılacaktır. Bultnadığl taktirde en son arttıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere on gün müddetle temdid edilerek ikinci açık arttır
ması 5/ 5/ 941 tarihlne müsadi! Pazartesi saat on dörtten on altıya ka
dar icra ~a.clık ve o gün en cok arttırana ihale edllecektlr. 

İpotek sahibi alacaklilarla diğer alakadarların işbu gayrimenkul 
üzerindeki haklarının hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbltelerile on beş gün içinde blldlrmeleri lazımdır. Aksi hal
de ha]tlan tapu sic!llerlle sabit olmadıkça .satış bedelinin pa;ylaşmasm
dan hariç lCıılacaklardır. Müterakim bilumum vergiler h1ssedarlara ve 
depallye vakıflar k;ınunu mucibince verilmesi lazım gelen yirml ·sene
lik taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu masrafları müşteriye aittir. 

Satış peşin Para ile ve tapu kaydı mucibince ve icra ve iflas ka
nwıuna tevfikan icra edilir. Arttırma şartnamesi işbu ilan tarihinden 
itibaren mahkeme divanhanesıne tııllk kılınmıştır. Talip olanların 
kıymeti muha.mmineslnin yüzde yedi buçuğu nlsbetlnde pey akçesini 
M.milen o gün ve saatte lstanbul SultanahmeCıde tapu binasının alt 
katında daire! mabsusasında Sultnnahmed Birinci Sulh Hukuk mah
'kemesı başkltabetlne 941 7 numara ile müracaatları ilan olunur. 

(3955) 

Perdenin arkası 
Muharrir arkadaıımiz Refik Ah

med SevcıJıgil'in cPerdenin arkaaı> 
ismile yazdıiı yeni romanı Semih 
Uitfi Kitapevi tarafından basbnlıp 
çık:arılmııtı.r. cÇıp)ak:Jau, cAçlıh 
ve cKöyün yolu> isimli roman ve 
biU.ye kitaplarilo edebiyat kütüp
hanemize değerli eaerler kazandımıı 
olan tnuhanllin bu yeni romaıhını da 
okuyuculanmıza tavsiye ederiz. 

MODA DENiZ 

KLOBONDENı 
30/Mart/94 r tarihine tesadüf 

eden pazar günü saat 15 de Moda
da kam klüp merkezinde atideki 
ruznameyj REZEKKÜR etmek üze
re umumi hey' et içtimaı yapılaca· 
ğından azanın teşriflerini rica ede· 
riz. 

İdare Hey' eti namına Reiı 

RUZNAMEı 

1 - İdare hey' etinin raporu 

BAHÇE, ORMAN ve 
SALON FİDANLARI 

... oda 
erb 

------

28 Mart 1941 

ve 
çe 

cEmlakiı> i,_ satişa çıkardığı kaloriferli, 
konforlu villaları görünüz. 

Galatasaray Lisesi karş ısında No. 184 Telefon: 49010 
Eminönü Anadolu han. No. 6 Telefon: 24694 

Bml&kiş 

ETi BANK' dan 
Mevsim münasebetlle ucuz Asgari 100 ve azami 250 Beygirlik 
fidan edinmek isteyenler 
bunlan bahçemizde kolay- Lokomobil ve Diesel Motörleri 
ca bulabilirler: ile bunların işleteceği 220/380 Voltluk mütenavip ceryan 

ÇAM, PALMİYE o· l S Al k 
vesair s~e fidanlar ınamo arı atın ınaca tır 

Adres: Pangaltı F1at garajı ya- Taliplerin makinelerin evsaf ve fiatlannı bildiren tekliflerini 
nında Yedik:uyular caddesi No. 8 

' 1 Ankarada Eti Bank Umum Müdürlüğüne 
ZAYİ 1 6 ıncı Fırka Topçu Alayı göndermeleri 

Emir subayı üst teğmen babam lb- il•••••••••••••••••••••••••••• rahim Hakkıdan almakta olduğum 
4 14 71 divan tesçil numaralı mevrus 
maaııımın resmi senedini zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan, olunur. 

Apel Bengisu 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
Ayvan.sa.ray, Hasköy, Kasımp~a. Ayakapı, Mumhane değirmenlerinde 

bulunan cem'an beşbin çuval kepeğimiz pazarlıkla satılacağından taliplerin 
27 /3/941 perşembe günü saat 15 de Liman hanındaki Ofis binasına müraca-
n Uan. (2321) 

~. -. 1940 bilanço ve hesabı ~ ~ PA R A kat ıyeaı 1 r~ 
3 - 1941 bütçesi ~\ 'I 
4 - Mürakipler raporu \ \. • 
5 - İdare hey' eti eeçiml. \ -eA YAT y ARIŞJNIN 

Yeni modeller, en iyi kuma~ 
cinsleri ve en ehven fiatlarlı 
yalnız: 

z IF 
Tüccar terzihanesinde 

temin edebilirsiniz. Beyoğlu is
tiklal caddesi No. 3 7 8 Haşl!t 

PERDE 

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

DiREKSiYONU DUR 

. ,, 
rT. iŞ ·BANKASI- , 

ioA2u1N1 ailEN is s"ANı<AsıNoA 
JKRAMiYELf ttESP.~- AS:~ 

K~~~~t=::~:e;;;~rı·-==~T=ra=m=v=a=y ı=a=ru=a~ay=ı ,==k~ka~r=t ~ 
KE$1DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

1 Ağustos, 3 İkinciteşrin Umum Müdürlüg"' ü~den : 
tarihlerinde yapılır. 

Tramvaylarda aylık kart ücretlerinde bazı Wllllt yapılmış olduğundan 
1941 ikramiyeleri yenl ücretler aşağıda yazılmıştır. 

Sivil Birinci mevki 762 Kuruş 
= 2000.- Lir Sivil İkinci mevk.1 525 Kuruş 
= 3000.- ., Talebe Birinci mevki 480 Kuruş 

ı adet 2000 Liralık 
3 1000 » 

2 750 .. = 1500.- " Talebe ikinci mevk.l 240 Kuruş = ıooo.- " Bu kartlar her ayın dördüncü «dahllt gününden ertesi ayın dördllnc11 
= 2000.- .. uhariçıı gününe kadar muteber olacaktır. 

4 500 .. 
8 250 .. 

= 3500.- " Satış muamelesine Nisanın birinci günü başlanacaktır. Arzu eden sayın 
= 4000.- " yo!culann bir adet vesika fotoğrafile müracaatlan bildirilir. 

35 .. 100 .. 
80 50 .. 

= 6000.- ".J Satış mahalli: Galata Tünel istasyonu arkası tramvay hareket daire-

~----------- si. (2386) 

:iOO 20 ., 

lstanbul Defterdarhğından: 
S. No. Mükellefin adı soyadı 
ı Çorapçı İzidor 
2 Komisyoncu A. Pıı.pa.zyan 
3 İkrazatçı Leon Semo 

İkrazatçı Leon Semo 
4 Komisyoncu Şaban ve Ş. 
5 Hırdavatçı Alber Roman<> 
6 Komisyoncu Nevres 

Mahalle sokak No. 
Hoca Alaattin Altıparmak H. 22-23-24 
Hoca Alaaattin I ci vaklf han 35 , Barnatan Han 5 

• Barnatan Han 5 
Hacı köçek havuzlu han 18 
H. Alaattin Boton han 9 
H. K. Agopyan han 6 , Çifte saraylar 12 

Matrahı Kazanç Buhran 
408.00 159.12 

2000.00 120.00 
5000.00 370.00 
5000.00 370.00 
2310.89 277.31 

180.00 81.00 16.20 
500.00 60.00 

40.40 9.45 1.89 

Zam Sene 
933 

24.00 927 
518.00 932 
518.00 933 

930 
934 

12.00 931 
934 

:1 Sabri Sefa han 
7 Tesviyeci İsmail oğlu Canip 

ve 8 Dinort britiş Rober kompani l~stl.k: 

1 
S A H N E Selloit şirketi 

35-38 11453.37 1640.67 328.13 931 

9 Tuhafiyeci Hüseyin 

1 

aylık 10 • :ıı M. All 
ıı Tülbı>ntçi Bogos Acembalyan 

1 Sinema ve Tiyatro 12 Manifaturacı M. Arif 

1 
Mecmuası ' 13 Komisyoncu M. ~~n 

1 Çıkaran: NEYIRE ERTUGRUL l ~~:~~~~~~~ ~: ~:~ ! 1 Nisanda ıkıyor. 14 Elbiseci Karnik Balyan 
15 Kuru kahveci Nişan 

S t R K E C i •••• ' 16 Kahveci Ethem Hüseyin 
ı 7 Kasap M. Şakir ve Mehmei 

SalkımsöiüC: Demirkapı , 18 Sobacı İstepan 

Hall·ı Sezer 
1

19 aaraj ömer 

Karyola f~.brikasındaki 

Sergiyi ziyaret ediniz. 

}; o.na 
SAÇ SABUNU 

Saçlarınızı muhafaza için harlkOla 
t•slrlnl ilk kullanışta ıı;örec:ekalnJz. 

30 Kunı~tur 

Fabrika ı>e matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittiha-nna elverişli 

1 
betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. «Akşam» idaresine 
müracaat: 'relefon: 20681 

20 ~emsiye imali Cuya Grunz 
f 21 Fanilacı Haçlk 
j 22 Hırdavatçı Yeşuva Beha.r 
23 Yorgancı İsmail 
24 Gümrük komis. Bünyamin 
25 Züccaciyec1 Marya.nti 
26 Manifatu. Prodromos Santopolos 
27 Manita turacı Salih Sallnı 

28 Kırtasiyeci Hüseyin İJhami 

29 Kolacı Agop 

30 Kasap M. Sırn varlsi Nazmiye 

31 Müteahhlt Salamon Modyano 

H. A. Yenicami 
H. K. Mahmutpaşa: 

• • Camlşerif 
H. A. Yenicami C. 

» B. Abut Han 
JI B. Abut Han 
J) B. Abut Han , Y. camı avlusu 
» Tahmis S. 
JI Celal B. han bil& 
ll Tahmis önü 

H. K. Nuruosmaniye 
il D 

H.A. Fındıkcılar 
H.K. Mahmutpaşa. 
HA. Tahmis önü 
H.A. Attariye ,. Makulyan H. , Hase!d Hamam ,. Y. cami C. 
H.K. Mahmutpaşa. 

-
H. A. Haseki hamam 

Camcı zade han 

Tnhmls 

Bamatan H. 

70 
115 

15 
11-13 

20 
20 
20 
27 
44 

89 
96 
80 
22 

100/ 1 
9 

21 
6 
9 
7 

'19 

13 

27-29 

240.00 93.65 933 
297.UO 172.63 34.53 934 

4050.00 294.00 931 
5356.35 642.76 930 
550.86 66.10 13.22 931 
542.93 65.15 13.03 932 
321.00 38.52 7.70 933 
21R.OO 7.59 1.52 935 
444.00 80.47 16.09 934 
298.00 64.50 12.90 934 
928.00 65.66 13.13 932 
82.50 24.75 4.95 934 

500.00 60.00 60.00 930 
216.00 86.40 17.28 934 
60.00 12.65 2.53 934 

2300.00 78.00 ..138.00 927 
180.00 81.00 931 
672.00 . 40.32 928 

0.00 0.00 0.00 0.00 934 
0,00 0.00 0.00 0.00 931 

Temyiz komisyonunun bozma ka
rarları üzerine itiraz komisyonunun 
12/ 3/ 940 günlü ve 335 sayılı kararlarl
le. 927 yılı verginiz aynen tasdik edil
miştir. 

931 yılı verginiz temyiz komisyonu-
n un bozma karan üzerine itiraz ko
misyon un un 1412/940 günlü ve 3484 
sayılı kararlarlle 12.35 liraya tadll 
edilmiş ve bu karara. karşı da temyl· 
zen itirazda bulunulmuştur. 

932 yılı verginiz temyiz komisyonu
nun 19/ 91940 günlü ve 6278 sa.yılı ka.
rarlarile bozulmuştur. 

932 takvim yılından 8 aylık müddeti 
ticarete ait tesen ·takdir komisyonu
nun 25/ 5/ 939 günlü ve 14153 sayılı ka.
rariarlle 40 00 lira ciro takdir edilm~
tir. 

928 yı.Jı verginiz temyiz komisyonu-
nun bozma kararları üzerine itlru 
komisyonunun 15/ 1/ 941 günlü ve 63372 
sayılı kararlarile bidayet karar tasdlk 
edilmiştir. " , 

ZAYİ - Şehremlni nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus cüzdanımı kay
bettim. Yenisini aldığımdan eskisinin 

1 

hükmü yoktur. j 

Yenicaml maUye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, lş1 ve tlca'retgah adresi yazılı şahıslar terki ticaretle 
yeni adreslerini bildirmemiş ve tebliğe selahiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada. da bulunama
mış olduklarından hizalarında gösterllen yıllara aid kazanç ve buhraı\ vergileri ve zamlarını havi ihbarnamele
rin bizzat kendllerine tebliği mümkün olamamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 ci maddelerine tevfi-

Barbaros Hayreddin Ergören 
kan tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (2393) 


