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Yugosla vyadaki 

değişikliğin ilk 

neticeleri ne olabilir? 
---

Ankara, 28 mart 
Yugoslavyadaki hükCunet deği

§ikliğine dair gelen haberler bu 
hareketin mahiyeti hakkında 
şüpheye yer bırakmıyor. Hükft
metin güttüğü siyaseti benimse
miyen, bilakis bu gidişin milli 
istiklal kaygısı ile telif edilemi
yece{;,tine inanan blr milletin, t~~
öire değer, derin ve süratli aksul
ft.meli karşısında bulunuyoru.~. 
Belgratta ilk günü yapılan nu
mayişlerin şekli, vukubulan baıı 
coskunluk hadiseleri, hükumet 
öarbesine rağmen kendini tuta
mıvan ve taşan bir galeyanın ha
kiki sebeblerini belli eden alılmet
lerdir. Yugoslavlar, eski hükftme
tln Mihvere iltihak etmek için im· 
7.aladığı vesikayı - ilave edilen 
sarih ihtirazi kayıdlara rağmen
milletin haysiyeti ve istiklAiine 
zıd addetmiştir. Esasen, Yugos
lavyanm iltihakından sonra Ro-

ttalyan Şarki Afrlkaıanı ve İngillı kunetlerlnln burada işgal 
ettllde.rl 7erleri gösterir harita 

.. rülen manva ve Bulgaristanda go 
sevi~ç. bu ha.dic:enin bir mUletin 
hürriyeti ve itibarı bakımından 
ne kadar acı olduğunu - başka
ca bir muhakemeye lüzum kal
madan -- meydana koymuştu. 
Yu"oslavlar, bu hareketleri ile 

b h ·· rriyet ve siyasi olgunluklanm, u 
istiklale liyakatlerini Jsbat etmiş 
oldular. • 

Hadisenin, Balkanlar vazıye-

Eritre 
muharebesi 

bitti 
ltalyanlann Aımara ve 
Maaavvada mukavemet 

göstermeleri ümid 
edilmiyor 

tf de husule getireceği tesirlere 

g;ince, Belgrattaki hükfunet H mrarin zapti Adisaba-
öarbesi neticesi Balkanlarda he- ba • Cibuti demiryolu 
men kıyamet kopacağım, yahud laattıni tehdit ediyor 
bn vüzden Balkanların yann sul-
he 

0

ve seıamete erişeceğini san- Kahire 28 (AA.) - (B.B.C.): 
mak hata olur. Bir askert sözcü, Keren ve Harrann 

Yucroslavya tlclü ittifakı, ma- zaptı hakkında ıu beyanatta bulun-
., · etti Yeni ge- muştur: Kereni müdafaa eden İtal-

him kayıdlarla ımza . · _ yan kuvvetleri, Haheı umumi valisi 
len hükumetin, gecmışl tama Dük d' Aoste'in emri altında~ luta
men inkar ederek bu paktı .boz- atın üçte biri, yani 60-70. bın ~a-

... d ·deceğine ihtımal d d Keremin zaptı ıarkı Afnka maO'a ka ar gı ar ı. ... k 1 
fark hasıl l 1 imparatorlugunun yı ı ma-

verilemez. Yalnız şu . "h ta yanb klaştıracaktır. Kerenin mu-
olmuştur: Eski hükumetın, Mı - sını ça u di haftadanheri devam 
vere iltihak etmek suretile, bita- hda~arasdı yeltalyanlar burada şiddet-

e ıyor u. . 1 d" 
raflıktan ayrıldıktan sonra, ya- li bir mukavemet göstermıı er ~r. 
vaş yavaş fedakarlıkta nereye ka- Keren, lngiliz kbu!11an.~anlıgınınl 

f ne . tf"inden ır gun evve 
dar gı·deceği kendini o tara a tahmın e. 1~ l '- ı ve Hindli 

' . d w "ldi tedilmıştır. uoçya ı 
derece kaydıracağı bellı egı · zap 

1 
'- t• bi . hücum ile burasıını 

h _,,"ak kıta an &a 1 • • '-
Bu yol YUO"OSlavyayı mu ~ · · )erdir. Kerenın su&utu, 

, b • ele geçırmıı b .... 
Bulgaristana benzetecekti. . bilhasse. bir l!a~yan .livas~n~? ... i ~~k~ 

Simdiki milli hUkumet, esin kurmay heyetının esır edil bıg ki . 
anın . bliğden sonra, e enı-

imzayı tanısa da Yugosıavy kındakil t~ lar son günlerde bir 
istiklalinden en kilelik f edakarlı- yo~du. ~ab~ı° taarruzlar yapmışlar
ğı asla kabul etmiyecek. en ufak ~o ~:ıann hepai düımana son 
miıdahaleye silahla karşı koya- d~;ece ağır zayiat verdirilerek tar~ 
caktır. dedilmiftir. t 1 maneviya-

Bu vazivetin ehemmiyeti bil- Kereııtin za?tı t~ yabn. d bedir 
. d eref ıne agır ır ar . 

yüktür. Yugoslavya. Balkanla: a tına veil! Asmara arasında her 8 -
Mihvere füet olmıyacaktır ... Bıl~- ~~r~7tometrede birçok .. tepeler v.ar-
kis ona karşı çekingen gozlerle Bunlıt~· oiddetle mudafaa .. edıle-

. k um1 dır. l 1 J bu mudafa-bakacaktır. Bu halin ıl um bT fı..kat ta yan arın 
lad ğı ı ır. akları anlaşılıyor. 

neticesi Balkanlarda hazır 1 ada bulunmıyac . h b · 
• Al . a t1 Erıtre mu are esı-

askeıi hareket bakımından - Kerenınd z ~ktir ltalyanlann ne 
Jnanyanın eski serbestisini kay- nin ıonud e: de Masavvada muka-

düş Asmara a, n 
betmesl, büyük bir endişeye - sahife 7 sütun 3 de) 
tnesidir. Bunun da, şimdilik hiç (DeY~amı _____ _ 

Amerikan -
Sovyet 

münasebetleri 

Sovyetlerin Amerika 
elçisi B. Sumner Welleı 

ile görüttü 

l 

Ne'fJOtk ıa (AA,) - D. N. B. -
ajansınm hususi muhabiri blldirl-
7or: 

New • Yetil aenıa Trllt-• sa
ıı:eteslne Vqlnrtonctan bl14trlldl
ttne ıröre, 8oyyet1er BlrUtbıln 
Amerika büyük elçbıl B. Unıansld 
din öll~en sonra ıret nklt ha
riciye milsteşan B, Samner Wel
les'l ıılyaret etmlftlr. 

B. Umansld milikatta Balkan
lar vadyeUnln bahis menua edil-

1 
medllinl n yalmır Amerikan • 
Sovyet miiıuuebetlerl üserfne ırö
rüşillditünii 96ylemlştlr. 

B. Gabrilovic • 
süratle Mosko-
vadan Belgrada 

gidi)'or 

Yugoslav Hariciye 
Nazın Alman elçisi ile 

görüıtü 

Eaki Başvekilden başka 
diğer mevkuf N azıTlar 

aerbea bıTakıldılm 

Yeni hükômet neırede
ceği beyannameyi 

hazırlıyor 

Yugoslavya 
• 

sevınç 

içinde 
Memleketin her köte•İn· 

de büyük tezahürat 
yapılıyor 

Genç Krala sadakat ve 
tebrik telgrallari gel
mekte devam ediyor 

Belsrad 28 (A.A.) - (D.N.B.) ı 
Kral ikinci P.iyer bu sahalı hükWııet 
azası, patrikhane erkanı ve Sırp or
todokı kilisesinin ileri gelenleri 
önünde yemin etmiftir. 

Kral ikinci Piyer, kiliıeden çıkar
ken ve yolda saraya dönerken, dur· 
madan fazlalqan muazzam halk 
kütleleri, ıiddetli alk11lar ve büyük 
tezahürlerle hükümdara bağlılığını 
bildirrniftir. Tezahürler, ıimdiye ka· 
dar Belgrad' da mıili görülmemif bir 
dereceyi bulmuıtur. 

Londra 28 (A.A.) - İngiltere 
kralı, Yugoılav kralı Piyere hara
retli bir tebrik ve temenni telgrafı 
çekmiştir. 

Yukar1da: Ankaradal<i Yugoslav 
ıefareti Yugo11avyadald tebeddül 
üzerine bayrak (ekiyor, afağıda 

ıefvette R-c laalm ~lerle 
ıüslenen resmi 

Belgrad 28 (A.A.) - Avala 
ajansından: Memleketin her tarafın
dan kral sarayına binlerce telgraf 
gelmekte ve bunların ardı arası ke· 
ıilmemektedir . 

Memleketin her tarafındaki vata
ni, kültürel ve insant müesseseler
den gelen telgraflarda krala olan 
merbutiyet ve sadakat hissiyatı ar
zedilmektedir. 

(Devamı sahife 7 sütun 4 de) 

olmazsa Yunanistana epeyce va
kit kazandırmak gibi mühim bir Balkanlarda 

Belgrad 28 (A.A.) - Başvekil 
general Simoviç, devlet nazırlığına 
tayin edilen sabık Moskova elçisi B. .. Ak k a ~ I er• 

değeri vardır. 
Necmeddln Sadak vaziyet 

Gabriloviçi süratle belgrada davet 
etmiştir. B. Gabriloviç, Moskovadan 
hareket eylemiıtir. Kendisi Macaris

Tersine Veraaille• 

ltalyan askeri 
yüklü vapurlar 

t~n tarikile Yugoılavyaya dömecek-
1 

B. Hitl•, her natkÜncla. V...aies 
• •. br. muahedesi ile Almanyayı vaktile 

Bir Amerika gazetesı. Belgrad 28 (A.A.) - (0.F.I.): d"" ürclülderi ••• vaziyetin acı aCI 

---
Dört vapurun Adriyatik

te battığı resmen 
teyid edildi 

"Al çok dütünmek Almanyanın Belgrad elçisi B. vo~ .ı':.binde bulunur. o muahedenin 
ma~ya . d" d" or Heeren, hu akıam Yugoslav Ha~ı- ruhu, yumruk zorile bir millete is· 

mecburıyetınde ır,, ıy ci~e. Nazırı tarafından kabul edıl- ternediği baysiyetfiken şeylsi kabul 
mıştır. ettirmek demekti. Şimdiki cYeni 

k 28 (AA) _ .Nevyork Sun. Berlin 28 (A.A.) - Yarı resmi -:·--• ise tam manasile «tenine 
Nevyor · · iri B b d b"ld" ·ı Y · uo.o.ou.. ' ;zeteslnin a.skerl muha~ · bir mem a an • ı ırı ıyor: enı Versaillesıt dll': 

Dg n•lth diyor kl: ıTürklyenin Ingilte- Yugoslav Haricıye Nazırının Bel- B f d Al b k İl· 
e.. d k kalması ve Al 1 · ·ı b" ··ı· k t u ıe er e manya, llf a m re ııe olan ittifakına sa ı graddaki man e çısı e ır mu a a 

1 1 
• • k. k . ah t 

Tu-rklert Almanynya kcı.rşı ... d .d 1 ktadır Bu et en aynı mev ıe ıo uyor, y u 
mukavemete teşvik yolunda a ı .. rü menin bir dostluk havası için- so m~a a 1.yor. ugos avya "e 
Rusyanın Id klcı.rı yaptıgı a teyı o L•nma . 1 k ... k Ik Y 1 . t 

t lcl vnzlyet B. Hıtıcr lçln h!ç go ş . d"'. h kk bwıa asyan etta. Boyunduruk altın-
Atina 28 (A.A.l - Radyo matbuat hayre ver ltmlyecck yeni bir mesele de cereyan ~dıp etme ıgı 8 ın- daki öbür kavimlerin ba, ka1darma-

tıazınnın beyanatını neşretmiştir: de hoşa t g işlerin gidişine bakılırsa, da sorulan bır suale cevap olarak 1 takib r ek 
Bu beyanatta İtalyan esirleri Adri- çıkar~? ır~dlğl bir cephe lle karşıl ş- müliıkat mcvzuunun malüm olma- sı ergeç o~u 1• ey ıyec ··• 

Jatlkte batınlan Italyan gemileri ~;:em:~cmeldir. Blnaennle~h ~- dığı, bu itibı..rla bu hususta bir şey Bu, tabanlıatm bilılrtlkanud~~~ur : Şu-
hakkında ŞU tafsilatı verdikleri bildi- nanlstana taarruz etmek isted ğl r; söylenem:yeccğ! beyan edilmiştir. urlu ve c 1 m e er cxu .. IU\D'• 

rilınektedlr: Hepsi hıncahınç kıtaat nü onu düşündürecek pek çok şeye Yugoslavyanın Viyanada imzala- suz ve camız Razlar bile fazla sakıt· 
~e harp malzemesi yüklü olmak üzere hadis olabllece~I gibi koll:ın!'ll~ bir.çok d ... \l··çlü paktın meriyete girmesi tınlmca kaplarmı patlatırlar .•• 
Panganını, S::ırdlnya, Llgurla ve San ağırlıkların takılm:ı.sı da peka ~mum- ıgı hlf .. . 
Glorglo vapurlan batmşıtır. Butün bu kündir.ıt • 

L..~~taı~M..Dllmea..U...llMllaıild..abıl>laUl:........-4-=== 

• BU 8.&B.&BKI 

'l'EL&B.A.PL.&B' 

General 
Wavel 

Keren'de 
Nihai taarruzd~n evvel 
vaziyeti gözden geçirdi 

Kahire 29 (A.A.) - (BB.C.) Gene
ral Wavell, şehre kaı1ı 10D taarruz 
yapı.J.m,azdan enet Keren cephesine 
gltmlf ve hücum hazırlıklannı gö'Lden 
geçlrml§tlr 

6,000 İtalyan esiri 
Kahire 29 (A.A.) - (BB.C.) Keren

de alınan esir m1kta.n hooüz malftm 
değlld.1r. Reuter muhabl.rhıe göre 20 
şubata. kadar Kerem müdafaa eden 
İtalyanlardan 6000 1dşl esir edllml.§t.t. 

ltalyan zayiatı 
50,000 kişi 

llkbahar taarruzu bu 
kadar zayiata mal oldu 

Atina 29 CA.A.) - (BB.C.) - İtal
yan eslrl&rlnln ita.desine g!Sre İtaıyan
lann ya.ptıklan 1.1..kbalıa.r taamızıann
da u~dıklan zayiat, 50,000 klflye ha
lli oluyor. 

Atina 29 (A.A.) - B. B. C. 
Devriye ve topçu faatiyeti olmuıhır. 
Yunan tayyareleri, düıman mevzile
rini muvaffakıyetle bombardıman 
etmiıtir. Bütün Yunan tayyareleri 
salimen üslerine <lönmü§lerdir. 

Asker dolu bir 
ita/yan vapuru 
Bir Yunan tahtelbahiri 

tarafından Arunavutluk 
sahilinde babnldı 

Atina (29 (A.A.) - B. B. C. 
Yunan Bahriye Nezaretinin tebliği: 
YUınanTriton tahtelbahiri. pazar gü
nü, Arnavutluk sahili civarında 
kuvvetle himaye edilen bir dütman 
vapur kafilesine hücum ederek aı
kerle dolu 5,451 tonluk bir düıman 
vapurunu batırmııtır. Diğer iki düı
man vapuru ağır hasara uğramııtır. 

-· 

Belgrad Alman 
sefiri geri 
çağırıldı 

Loadra 29 ( A.A.. l - B.B.C. 
Belaıraddan .relen haberlere gö
re Almanya bükiımeti Bell(l'ad· 
daki sefiri •on Hetıreni geri 
çaiırmıftır. . 

Yugoslavya 
bitaraf 

kalacak 
Üçlü paktı 

fesetmiyecek 

Fakat topraklarının cu
keri maksadlar için kul· 
lanılmaaına mani olacak 

Bem 29 CA.A.> - Oazette de Lausa
nne'a göre Yugoslavya üçlü paktı feah 
etmiyecek, fakat tamamen bltarafane 
bir siyaset takip ederek topl"&klannııı 
her ne şekilde olursa olsun askeri 
maksadlar ıoın kullanılmasına mll
saade etmlyecektlr. 

SuJsse gazetesi komşularının vaziye
ti detıfmedltf müddetçe Yugoslavya
nın üçlll pakta merbut kalaca~ı ya
zıyor. 

Vichy 29 CA.A.) - Fransanm muh
tellf §ehlrlerlnde Yugoslavya lehinde 
muhabbet nümayişleri yapılmıştır. 
Marsllyada yapılan bllyük nümaylfe 
taktJben 10.000 k.1§1 iştira.k etmlftlr. 
Halk, 1934 senesinde kral Aleksandrm 
suikasda. uğradığı noktaya rek7.edilen 
f&bldeye giderek da.ldkalarea cyqasm 
Yugoslavya yapsın kral fldncl Piyen 
diye ~ 

Rodos hava 
meydanı 

bombalandı 
Duman sütunları 160 
kilometre uzaktan 

görülüyordu 

Kahire 29 (A.A.) - Orta Şark İngi
liz hava kuvvetleri umum! kararglhı
run diln ak§amltt tebliğinden: 

On iki adada, İngiliz hava kuvvet
lerine mensup bir bombardıman te
şekkülU, dün, Rodosta Kalato tayyare 
meydanına muvaffakıyetle tctevvü9 

Sarnıçlı iki Alman eden bir hücum yapmıştır. Tayyare 

k ı d meydanındaki binalarda ve bir petrol 
vapuru ya a an 1 deposunda yangınlar çıkarılmış veba 

ı.ondra. 29 (A.A.) - CBB.C.) Ka.raip yangınlardan çıkan duman sütunları, 
denizinde devriye dolaşan İnglllz ve 160 kilometre mesafeden gorülmuştür. 
Hollanda harp gemileri, sarnıçlı 1k1 Asgari blr tayyare yerde tahrip edil
Alman vapurunu müsadere etmişler- miştir. 
dlr. Tayfaları mukavemet gıssterme- Yukarıdaki harekAta. 1§tlrak eden ta 
mlşJerdlr. Hacım ıstiabllert 18,000 ton- yarelerlmlzln hepsi sa.limen üslerine 
dur. dönmüştür. 
................................................................................ 



Sahile 2 

( D .. 
1'1D Geceki ve 

29 Mart 1941 

Bu Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 28 (A.A.) - Orta Şark İn

giliz umumi karargahının teblltı : 
Libyada vaziyette h!ç bir deği§lklik 

7oktur. • 
Eritrede: Kerenin işgali üzerine 

kıtalanmız şimdi Asmaraya doğru rl
eat etmekte olan İtalyan kuvvetlerini 

Afrikada 
büyük hava 

faaliyeti 
İngilizler bir çok trenleri 
bombardıman ettiler 

18 milyon Türkün 
imanı ve azameti 

hudutlarda bekliyor 

Yüksek 
ruhlu bir 

millet 
İngiliz Hindistan 
Nazırınin beyanati 

ALI ile VELi 

Harp talihi! ... --
Ali - İngilizlerin vido demek 

zamanları yaklaşlt galiba ... 
Veli - O da ne demek.~ ... 
- Oyun tabiri, bilmiyor mu

sun, yahu? ... Hani davlı tavla 
vardır... Bir taraf, birkaç düşeş 
arka arkaya atıp da müsaid va
ziyete gelince: «Dav>, yahut 
cvido> der ... Karşı taraf da ka
bu] ederse bir liralık oyun, ar
tık iki liraya oynanır... İşte 
efendim, onun gibi, ilk vido 
Mihvercilerdeydi.. . Onlar sı
rayla attılar düşeşleri... Sürpriz
ler b.ep lehlerine ... Fakat ltalyan 
Başvekiünin de söylediği gibi, 
Taranto vakasından sonra harp 
talihi bu tarafa döndü ... Afrika
da çat, pat boyun:ı kırıklar ... 
Mihverciler Balkanlarda kapı 
tutacağız derken en umulmadık 
dakikada son Yugo~lav mesele
si ... Avrupa kıtas·. içr.ıde altı ka
pıya girmiş gibiler... Ame
rikan dörtcihan daha evvel atıl
dı zaten; ve dörtba§ı mamur 
eyledi ... 

takib ediyorlar. Kerende alınan ~ır- • 
Jer henüz sayılmamıştır. Fakat Ital- Kahire 28 (A.A. ) - O rta Şark 
yar.lar alelacele vaki ricatıannda bü- İngiliz hava kuvvetleri karargahı ta
yük mikdarda harp malzemesi bırak- rafından dün akıam neıredileın res
mışlardır. mi tebliğ: Şarki A frikada İngiliz 
Habeşlstanda, vaziyet bütün bölge- hava filoları ile cenubi Afrika bom-

lerde lehimize tnki.şafta berdevamdır. b d 1 • Ad' b b ar ıman tayyare en ıaa a a -

Oradaki erler, subaylar ve komutanlar 
u Bizler mi düşmanı içer(ye sokacatız. 

Asla ! ,, diyorlar 

Alman tebliği Cibuti demiryoluna karşı dün şid
detli hücumlar yapmışlardır. Demir 

Bcrlin 28 CA.A.) - Re~ tebli~: yolu, vagonlar, lokomotifler ve 

B. Muhiddin Baha Pars • . konferanıinda, Mihver . 
rlevletlerill\n h~klJ{1 m~k~adl.ıtrın ı anlattı 

Londra 28 (A.A.) - Çartamba a.Jqa
mı yanı 1htilft.lden bir kaç saat evvel 
radyoda sırpça Yugoslav milletine hi
tap eden Hindlstan Nazın B. Aınery, 
Reutet ajansının bir muharririne be
yanatta bulunarak Yugoslav milletini 
eyiiksek ruhlu• bir millet olarak tarif 
etnılf ve yalnız devlet adamlarının 
geçici bir zaafile Yugoslavyanm meş-
um bir yola girer glbl iken tekrar 
doğrulmasmdan dolayı kendini mesud 
hissettiğini söylemiş ve ~unlan Hbe 
etmiştir: 

Aiıı_ıan hava kuvvetlen In~iliz ge- köprüler vahim hasara uğratılmış- r
mile~ıle yapmakta o~d~ğu mucadele- tır. Miesso ve Avas arasında beş 
ye dun de devam etmıştır. Galles mm- b . . . 1 . .. 
takasının cenubu garbisinde 3 muha- lTen .. bom ~rdıman edılmış v~ m1t- ~. 
rebe tayyaresi kuvvetli bir himaye al- ralyoz ateşme tutulmu~ ve mutead
tında bulWlan bir düşman kafilesine dit vagonlar yanmışbr. Diğer bir 
hücum etmşitlr. Bu tayyareler ceman hava filosu da birçok düşman n alc-
15 bin ton hacminde 3 şilep batırmış- liye vasıtalarını ağır hasara uğrat
Jardır. Bu kaflleye dahli diğer 4 va- mışlardır. Bicet garında bir trene 
purla aynı sularda bulunan beşinci pike suretile hücum edilmiş ve tre-
blr vapura da hücum edllm.iş ve mez- · b ı ld .. k d dil 
kur gemilere atılan bombalar tam isa- n~ t_am ı.sa et er o ugu a-!' e -
betle hedeflerine düşmüştür. m~ştır .. ~•r ga.rda bulunan hır tren 
Keşif tayyarelerimiz gündüz cenu- mıtra1yoz ateşı a1tına alınmıştır. Gar 

bi Ingilterede liman tesisatına, tabrl- ambarlarına ve Gotanın 2 S kilomet
kalara ve demlryollaruıa hücum etmiş re şarkında bir nehir üzerindeki ı·~--5~~ 
ve muvaffakıyetle bir çok bombalar köprüye isabetler olmuştur. ; ! 
atmışlardır. • Cenubi Afrika bombardıman tay- ı•lill•ı11ı,-..;.......,_ 

Yugoslavyanın bugünkü vaziyeti 
ancak B. Churchlll'ln söylediği şu 

1 cümle lle en iyi ifadesini bulmuştur 

1 

~Ruhunu tekrar elde eden bir millet .• 

1914 de bu mllle"t., istiklali bugün
künden daha pek az tehdid edilin~ 
ken Avusturyanın verdiği ültimatomu 

'reddetmiştir. Bundan sonra Yugoslav-
ya inanılmıyacak blr kahramanlıkla 
lıarbetmiş ve hatta Bulgarlstanın 
il1aneti üzerine 1915 de bir kısmı ezi
len ordusu Arnavutluk dağlarından 
geçerek tarihin en şayanı hayret bit 
yürüyüşünü yaparak Adriyatiğe doğru 

Düşman ge~e zaYJf ~uvvetlerle gar- yareleri Avaş' da üç treni ve şehrin 
bl Almanya uzerlne bır akın yapm.ı.ş- . .w . . . 
tır. Bazı şehirlerde infilak ve yangın garbınde dıger bı~ tre~ı şıdd~tle 
bombaları evlerde hasarlara sebebiyet bombardıman etmışlerdır. Tam ısa
vermiştir. Sivil halktan bir kaç kişi betler kaydedilmiş ve büyük zarar
blmüş veya yaralanmıştır. lara sebebiyet verilmiştir. Hücum 

B. Şemseddin GiinaJtay ve konferansı dinliyenler 
1 çekilmiş ve bu tarihten itibaren nihai 
zafere kadar üç sene, sürüldüğü kıp
raklarda harbe devam etmiştir. Ni
hayet zafer kazanıldığı zaman bu or
du vatana dönmüş ve o zamandan 
beri Hırvatiann, Slovenlerin ve Sırp
ların tahayyül ettikleri daha büyük 
bir Yugosıavyanın kurulmaSJnı ta
hakkuk ettirmiştir. 

- E, Ali ... Harp oyunu bir 
az da zar oyunu... Çok koyan 
çok kazanır... Yahut da çok 
kaybeder ... Kör talih, sürprizle
ri yalnız bir tarafa yapmaz ... 
Şans dönüverir... Bir de bakar
sın ... Aldıklarını verdikten ba11-
ka, üstüne üstlük ilkbahar ha;
binin yeşil çimenli masasından 
hrıl çıkarsın ... Olur, olur ... Ku
marbazların encamı belli değil
dir... Kendilerini ne akıbetler 
bekler, ne akıbetler ... 

Düşman dün 6 tayyare kaybetınış- esnasında gar da ciddi hasara maruz 
tir. Bunların üı;ü dün gece garbi Al- kalmıştır 
manya üzerinde yapılan akın teşeb- 25/26. · f ·1· ' 
b .. .. d k bol ..+ B 1 mart gecesı ngı ız avcı 

usu esnasın a ay mu9~ur. un ar 1 . G d · d ·· 
avcı tayyarelerimiz ve da!i batarya- tayy_are ~rı on ar .cıvarın a mute-
larımız tarafından düşürülmüştür. addıt duşman naklıye vasıtalannı 

Bir Alman tayyaresi kayıptır. mitralyöz ateşine tutmuşlar ve cid

İtalyan tebliği 

Keren ve Hararın sukutu 
bildiriliyor 

di surette hasara uğratmışlardır. 
Keren mıntakasında şehir etrafın

daki tepelerde bulunan düıman 
mevzileri yeniden sık sık ve t iddet
Ie bombardıman edilmiştir. Cenu
bi Afrika avcı tayyareleri bu mın
takada Fiat Cı. 42 mod elinde iki 

. avc1 tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Roma 28 CA.AJ - Italyan ordu.lan Annavutlukta Paramitiya civarın-

umumi karargahının 294 numaralı d J ·ı· ı · d k'" • bı·ıı.1 y h · d to 1 a ngı ız avcı tayyare erın en u-
.e 10 : unan cep esın e pçu aa- .. k h' f'( d" F" C 50 · · d 
liyet! olmuştur. Hava teşekkülleriıniz çu ır ı 0 un ı~t. r. tıp~ e 
pike hücumlarlle düşmanın stratejik 20 avcı tayyaresının refakatinde 
merkezlerin! bombardıman etmişler- uçan 6 bombardıman tayyaresini 
dlr. ön1emişlerdir. Cereyan eden hava 

25 26 mart gecesi donanmanın bü- muharebesi esnasında müteaddit 
cum vesaiti Glrid adasında kain Su- düşman avcı tayyareleri ağır hasa
da llmanına girerek demirli bulunan ra uğramıştır. 
deruz kuvvetlerine ve nakliye gemile- Harekata ittirak eden tayyareleri-
rir,e taarruz etmişler ve düşmana ağır 
zayiat verdlrml.şlerdir. Bir düşman mizin hepsi üslerine dOOımüşlerdir. 
harp gemisi batmı§tır. İngiliz tayya- Nairobi 28 (A.J\.) - Resmi bir 
releri Egedeki i.islerimlzden bazılarını tebliğe göre cenubi A frika tayyare
bombardıman etmişlerdir. Bir kaç ya- )eri, İtalyan Somafüinde Llttoriaya 
rah vardı.r giderek burada bulunan ıivil İtal-

Altı hafta mütemadiyen devam yan1an tahliye etmişlerdir. 
eden kanlı muharebeler neticesinde 
düşman kıtaları Keren'i L~gal etmiş
lerdir. Şehrin civarında muharebeler 
devam etmektedl.r. Harrar mıntak.a
sında. k:ıtalarımız Harrar şehrini, 
bombardıman edlimesine mani olmak 
lzere tahliye etmişlerdir. Bombardı
man teşekküllerlmiz, §E'hrin şarkında 
düşmanın motörlü vesaitini mitralyöz 
ateşi altına almışlar ve bombalarla 
bir çok isabetler kaydetmişlerdir. 

T ransilvarıya 
meselesi 

Rumen Başvekilinin 
beyanah Macariatanda 

heyecan uyandırdl 

Budapeşte 28 (A.A.) - Ta:ıs: Mat .. 

Sıvas mebusu ve Büyük Millet 
Meclisi jkinci reisi B. Şemseddin G ü
naltay dün Beyoğlu Fransız tiyatro· 
sunda bir konferans vermiş, dünya 
vaziyeti karşısında Türk.iyenin du
rumundan bahsetmi~tir. Konferans, 
büyük bir halk. kütlesi tarafından 

Yunanistan 
ümidSİZ· değil 

Atina ajanıi, sulh isten
diği hakkındaki haberi 
şiddetle yalanlıyor 

Atina 28 (A.A.) - Atina ajansı bil
dlrlyor: 

Kendine blr İngiliz ıstasyonu süsü 
veren bir yabancı radyo istasyonu 
dün gece Yunanlstanın ümidsiz bir 
vaziyette bulundu~u ve sulh yap
mak üzere müzakerelere girişmeğe 
hazır olduğunu söylemiştir. 

Bu uydurma ha.beri en kati ve şid
detli bir surette yalanlarız. Yunanis
tan ne Salamin'in arifesinde, ne 120 
sene evvel ıstikl~l destanını yazarken 
ne de geçen 28 teşrinievvelde bir im
parakırluk Yunanistanı karanlıkta 
bo~ab teşebbüs ettiği zaman ken
dini ümitsizlikte görmemiştir. Perva
sız olan ve yüzüne vurnlacak bir ayı
bı olmıyan Yunanlstanın bugün de 
umumi sulhten b~ bir sulh tasav
vur etmesi için ortada hiç bir sebeb 
yok.tur. Bu umumı sulh milletlerin ve 
beşıeriyetln hürriyetini müdafaa eden
ler tarafından yaptınlacaktır. Yuna
nistan sonuna kadar o milletlerin ön 
safında bulunacağını resmen bildirir. 

Prens Pol 
Atinaya vardı lngiliz 

donanması 
Bir çok gemiler 

Atlantikte harekette 
bulunuyorlar 

bna.t mahfillerinde blldlrlldi~e göre, Belgrad 28 (A.A.) _ Dün saat 
genel"!ll Antonesko 28 :m.a.rtıta Roman- 23,5 O de kendi arzueu ile ve ai1esi1e 
yadaki. yabancı matbuat mümesstııe- birlikte Belgraddan ayrılan prens 
rinl kabul ederek yaptı~ beyanatta Pol Atinaya muvasalat etmiştir. 
Viyana hakem kararı mucibince Ma-
caristanda kalan 300 bin Transllvan-
yalı Rumenin hfllen esaret şartlan 
içinde yaşadığını bild1rml.ştir. 

v ... ın.-.~n 28 (A.A.) _ Amerika de- General Ankınesko'ya göre, Macar 
...,,-6"" makamlan Transilva....-ıya.dakl Rumen-

n lz mahfillerinde beyan olunduğuna lere he;r nevi fena muameleleri ya.p-
göre, deniz harekatı mmtakaSmm maktadır. General, Macarlann bu 
Almanya tarafından tzıa.ndaya da 
tefmill İngiltereyi Alman donanma- hattı ~~etetıerine binaen, Roma ve 
mıa. karşı mü~adeleslni arttınnağa Berl1nl Yana karannı tekrar tetkike 
ıevkedecektır. davet edeceğini, aksi takdirde Roman-

Cebelilttarıktan gelen haberlere yada dahili bir infilak vukubulablle-
n azaran, Akden1zdet1 İngillz donan- ceğinl, Transllvanya tneseıesı halle
masının büyük bir kısmı Atlantlğe dllmedikçe Avruparun bu kısının.da. 
açılmak niyetindedir. Diğer taraftan sfikilnet mevcud olamıyacağuu blldir
•Klng George11 zırhlısı da İnglllz do- mlştit. 
nanmasının Atlantlktekl h.arek!tına Budapeşte .Entesito gazetesı, gene
Jştirak etmek üzere flmdl bulunduğu ra.lin beyanatını cRumen devlet rel
Kanada. llmanından ayrılacaktır. Ha- ıdnln garlp beyanatJJ başlığ'ı altında. 
tırlarda olduğu üzere cKlng George. ne§retmlştlr. 
~!hlısı l_ord Halifax'ı Amerikaya gö- Gazete bu beyanatın Buda~e 
türm~ştür. Bu zırhlı 14 pusluk 10 top- heyecan uyandl.{dığını ııAve eylemek-
la mucehhezdir. t.edir. 

Deniz mahfillerinde şu cihet de 
ehemmiyetle kaydediliyor ki Atlan- -
tikte hareket eden Almanların Japonların büyük zayİab 
Scha:rnhorst ve Greisenau zırhlılannı • • 
taklb içln lngllterenln büyük müfre- Çunking 28 (A.A.) - Çın· as-
zeler göndermesi lhımdır. keri sözcüsünün beyanatına göre Ja-

pon1arın Kiangsi muharebelerinde 

Yugoslav - Macar ticaret uğradıkları zayiat 20.000 a1u ve 

görüşmeleri yaralıdır. Çin sözcüsü, Nankinin ce-
n d t 26 (AA ) St f · nubu şarkisinde Japon taarruzunun n u apeş e . . - e anı 

ajansından: Belgraddan öğrenildiği- durdurulduğunu ve Japonlann tiç 
ne göre bu sabah Macar - Yugoslav bin ö lü ve yaralı verdiklerini • Ö)"• 
ticaret aörüşmeleri ba,lam!.fbr . lemialir. 

lngiliz alrını 
Kolonya ve Düııeldorf 

üzerine bombalar atıldı 

Londra 28 (A.A.) - Bildirildiğine 
göre bu gece İngiliz hava kuvvetleri 
tara!'mdan Rhln ve Ruhr mmtakala.
nnda yapıla.n ha.va akınlarında Ko
lonya ve Dusseldorf üzerine büyük 
çapta bomba a.tılmı~ır. Sahanın bü
yük bir kısmını bplq.ı.n &ise ~ğmen 
bu bombaların tnfllAk ettikleri bariz 
b1r surette görülmüştür. 

Briıtol kanalında 
Londn. 28 (A.A.) - Haber verildi

ğine ıöre, Brlstol kanalında dün bir 
kafileye yapılan hücum esnasında 
Helnkel ııı tipinde bir düşman tay
yaresi Leith gemlsl tarafından düşü
rülmüştür. Diğer bir HeinkeUn de cid
dt surette hnsara. uğradığı görülmüş
tür. Bu tayyarenin üssüne dönmem.iş 
oJn:ıası pek muhtemeldir. Ne Leith ge
misinde ne de kafileye dah!l diğer va
purlarda ölen ve yaralanan olmamış
tır. 

Nafia Vekili ıehrimizde 
Nafıa Vekili general Ali Fuad Cebe

say bu se.bahkl ekspresle Ankarad.an 
~ehMmlze gelmiştir. Mumaileyh bura.
da Nafıa ıtltrkıe &a &edtikatt.a bulu
uacôW. 

al.aka ile dinlenmittir· 
R ize rrebusu Fuad Sirmen Balı

keııirde, İzmir mebusu Mahmud E
sad Bozkurd Edirnede, Feridun Fikri 
Adapazarında, Denizli mebusu Ne
cip Ali Küçük.1 Burdurda, lçel me-

( Devamı sahife 7 sütun 2 d e) 

Japon Hari
ciye Nazırı 

A lman Hariciye Naziri 
ile görüştü, şerefine 

ziyafet verildi 

Berlin 28 .A.A.) - B. von Ribben
trop dün akşam Japon Hariciye Na
zın B. Matsuoka şerefine bir süvare 
vermiştir. 

B. von Ribbentrop söylediği nutuk
ta, Alman milletinin llk defa olarak 
bir Japon Hariciye Nazınnı Berlinde 
görmekten mütevellit sevincini bildir
miştir. 

Japon Hariciye Nazın iki memleket 
arasındaki fikir ve ülkü birliğin! te
barfür. ettirmiştir. 

B. von Ribbentrop üçlü pakt fikri
nin B. Matsuokaya aid oldu~u kay
deylemlştir. , 

B. Matsuokanın B. 
Hitlere hediyesi 

Berlin 28 (A.A.) - D. N. B. bildiri
yor: B. Hitler, bugün Başvekalet dai
resinde Japon Hariciye Nazırı B. Mat
sucka şerefine bir öğle ziyafeti ver
miştir. 

Ziyafeti müteakip, B. Matsuoka, B. 
Hitlere Japon çiçeklerinden kudret ve 
refah tem.su eden bir çelenk hediye 
etmiştir. B. Bitler, Japon dernit işle
me iınatının bir şaheseri olan bu 
hediyeden dolayı hararetu minnet
tarlığını blldirnUştir. 

Emniyet müdürü geldi 
EmnJyet müdürü B. Muzaffer Akalın 

bu sabahki ekspresle Ankara.dan Qeh
ııl.mize gelmiştir. 

Kanun ıayihalan 
Hükfunet Meclise yeni

den bir çok layiha verdi 

Ankara 28 (Telefonla) - Hükfunet, 
Büyük Millet Meclisi.ne bir çok mühim 
kanun IAylhalan vert1l.47 ve bunlar 
alAkalı encümenlere havale olunmuş
tur. Bunlar arasında askeri ve mülki 
tekaüd kanununun dördüncü madde
ıSinde · yazılı cedvelln de~lrllmesi, 

Böyle bir ruh taşıyan bir milletin 
120 senedenberl mücadele ettiği bir 
yola gideceğine inanmak çok güçtü 
Bu milletin eski bir dostu ve ordusun
da çalışmış eski b1r silah arkadaşı sı
fatile, Yugoslavların meşum bir yola 
ancak idare adamlarının geçici bir 
zaafile girmek tehllkeslne maruz iken 
kurtulduğundan ve ruhunu tekrar el
de ettiğindrn dolayı mcsud ve müfte
hirim.ıı 

A merika da cereyan 
Nevyork 28 (A.A.) - Yugoslavya 

ihtilali resmi Amerikan mahfilleri için 
o kadar beklenmedik bir hadise değil
dir. Çünkü Yugoslavyada mihver aley
hindeki cel'('yanın genişlediğine dair 
haberler geliyordu. Amerikanın Bel
grad nezdinde her ne mahiyette olur
.sa olsun tavsiyelerde bulunduğu tek
Zib edilmekle beraber mihvere muka
vemet ettiği takdirde Yugoslavyanm 
İngiltere ve Aınerikadan göreceği 
yardımları açıkça Belgrad hükfımeti
ne anlattığı muh:ıkkaktır. 

Amerika radyoları Yugoslavyadan 
gelen iyi haberi Amerikalılara. kah
valtılarını yaparken bildirmişlerdir. 

Dokf orlann 
mecburi hizmeti 

~942 den itibaren mezun 
olacakların mecburi 
hizmeti lağvediliyor 

Ankara. 28 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Dr. Mazhar Germen'in baş
kanlığında topla.nnll,'J ve celsenin açıl
masını takiben Bursa. vllil.yetl 1sk.3.n 
işlerinde kullanılmakta iken vekillet 
emrine alınan İsmail Hakkı hakkında 
şfıraYi devletçe Jttlhnz olunan mukar
rerata aid adliye ve bütçe encümen
leri mazbatalarını kabul etmiş ve 1942 
senesinden itibaren tıp fakültesinden 
neşet edecek doktorlann mecburi hiz
metlerinin 1§.ğvı ve leyll tıp talebe 
yurduna alınan tıp talebeSinlıı tAbi 
olacağı mecburiyetler hakkındaki ka
nuna ek kanun lA.yihasının Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaleti teşkilatı 
ve memurin kanununun 53 üncü mad
desinin değiştirilmesine aid kanun Hi
yihasınm birinci müzakerelerini yap
mış ve pazartesi günü toplanmak üze
re lçtimaa nihayet verilmiştir. 

barut, patlayıcı maddeler silah ve te- F ranıada beygir eti 
ferrüatı Jnhtsan, 1939 mall yılı hazine 
hesabı k.atisl, tasarruf bonoları ihracı, vesika ile satılacak 
devl~~ iktisadi teşekkülleri memurları V1ehy 28 (A.A.) _ National 
tekaud sandıklan hakt:ındakl kanun R d . d.w. b' h 
layihalarile Gümrük ve İnhisarlar Ve- a yo .. ıstasyonunun ver ı~ı ır ~-
k~letı orman umum müdürlüğü ve beTe gore yakında neşredılecek hır 
posta' telgraf ve telefon umum mü- kararname ile beygir eti vesikaya 
dürlüğünün 1940 mal1 yılı bütçelerin- tabi tutulacakbr. 
de değişiklik yapılması hakkındak.l - - - - -

Aliveli 

lngiltereye yardım 
İngiliz gemilerinin A me
r ika tezgahlarında tami

rat yapılmasına çok 
ehemmiyet veriliyor 

Nevyork 28 (AA.) - Askert 
mütehassısların mütalaasına göre, 
Amerika tezgahlarının tamirat için 
fngilterenin emrine verilmesi büyük 
Britanyaya Atlantik muharebesinde 
büyük bir askeri rüçhan temi;1 ey• 
lemektedir. Amerika tezgahlarının 
tamirat hususundaki kolaylıkları sa
yesinde in!)aat programının tahak· 
kuku hiçbir vechile gccikmiyeceğin· 
den başka İngiliz tezgahlarına dön
mek için icap edecek 45 00 l.ilo
metrel;k bir mesafe ile bu mesafeyi 
katetmek foin yakılacak mayi mah
ruk tasarruf edilerek kafile sistemi
nin tesiri arttırılacaktu. 

Amerika tayyare imalati 
943 de 80 bini bulacak 
Vaşington 28 (AA.) - Harbi· 

ye Nezareti mahfillerinden öğreonil
diğine göre Amerikanı:-ı av ve bom• 
bardıman tayyare imal:itı 943 sene• 
si içinde 80,000 ni bu1a<'aktır. 

Yunan kralı ile Başvekil 
ve H ariciye Nazır;nın 

telgrafları 
Ankara 28 (A.A.) - Yunanistnnın 

milli bayramı münasebetile Reisicüm
hur İsmet İnönü Yunan krah majeste 
ikinci Jorj'a telgrafla hararetu tebri
kfıt ve temenniyattu bulunmuş ve ma
jeste kral da en samimi ve mütehaS4 

sisane teşekkürlerini mukabeleten 
Reisicümhura telgrafla bildirmiştir . 

Ankara 28 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam ve Hariciye Vekili B. 
Şükrü Saraçoğlu Yunanlstanın milli 
bayramı münasebetile dost memleke
tin Başvekil ve Hariciye Vekill ekse
lans Koryzis'e samimi tebrlkdt ve te 
mermilerini telgrafla. bUdinnişlerdir. 
Başvekil ve Hariciye Nazırt ekselans 

Koryzls bu temennilere en duygulu 
tetekk.ürlerinl havı iki telgrafla mu-
kabele eimiştlr. , 

Re dem.eli? ----------
Son Telgraf refikimizden bir 

haber başlığı: «Sarıyer kazası 
kaymakamı taktir edi1di> 

Taktir etmek c:inbikten ge
çirmek, süzmek) demektir. Hal
buki, yazıdan, Sarıyer kazasın-

kanun layihaları vardır. 

iki ölüm cezaıi 
Rooseveltin programı da pasif korunma tecrübelerinin 

muvaffakiyetli olduğu anlaşılı-
Ankara 28 (Telefonla) - Demirci ve Mihver devletleri yor; kaymakamın faa1iyeti be-

kaze.sınm Azizbey köyünde H&lil İb- Moskova 26 (A.A.) - StefanL ğenilmiştir. Bu mevkide: 
rahim oğlu Veli Acar ile Eleşkird'in . d S d 1 «Kaymakam taktir edildi~ 
Ç'ell köyünden Koçak oğullarından a1ansın an: ovyet or u arının or-
Selim o~lu Namaz Koçağın ölüm ce- gam olan Karasnajosveııde, mihyer dememeli; 
zasına çarptınlmalan hakkında_~ devletlerinin Rooseve1t programının «Kaymakam takdir edildi, 
BaşvekA.let tezkeresi ve adliye encu- . ,_. f d • b' lAk .1 k'h d emeli! 
meni mazbatası Medla ruznameslne!ın~ışa ını erın ır a a a ı e ta ı 

alınııuftıı. etmekte olduklarını yazmaktadır. I "-------------
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ve istidat 

«- Kültürsüz sanatkar olmu 1 
Orta mektep bile bitirmiyenler na
sd &rti.st sayıltr? ••• ilh ••• ıt diye klasik 
itiraza karşı, B. Naci Sadullah dü-

Çöpün tarifi Şehir sergisi lbrahimpaşa 
hamamı 

Mesleğine dair cild dld kita 
Yaztnıf. kütüphaneler dolusu es 
okumu, bir dahiliye mütehassm 
doktor ar~on vudır. Geçenler 
de kendisile görüşüyorduk. O yi:ı 
mesleğine ait bir bahis açmıştL B' 

meselesi 
şüncelerini anlabyor. ç·· · ••t ahh"d' t krar 

Dedikleri hep doğru şeyler ol- op mu e l 1 e • 
makla berabeT. aklıma bu mevzua Belediyeye müracaat ettı 
dair başka noktalar da getirdi. 

Tahsille sanatın elbet Bir alakası 
olmak lazımdır. Ommi artist de 
vardır; amenna! Fakat sade çoban
lı:.rı, göçebeleri. v1.. köylüleri coştura
bilir. Bizleri ise. olsa olsa bir mera
kaver şahsjyet suretinde ( Curfosite 
diye) ilgilendirebilir: Bizi asıl mef· 
tun edecek sanat adamının, vasati 
İçtimai tahsil seviyemizden hayli 
yukarıya yükselmif bulunması ge· 
rcktir. Ancak bu takdirde camiamı· 
zı temsil eder. 

(Bir şeyleri tahsil ettikten, öğren• 
dikten sonra, sanki hepsini unutu· 
nuz; teferruabru aklınızc!an çıkarı
nız. Yine sizde bjı- muhassala kala
caktır.) «İşte kültür budur!» der: 
ler •.. Bu bakımdan. kültür. res~ 
tahsil çerçevesi dışında da elde edı
lebiliyor demektir. Lakin o takdm:ıe 
günün birinde ecveflik • sıntabiJir: 
Dev gibi bir vücudun hır uzvunda 
sakatlık olınası kabilinden... Oç 
ayak üzerinde müvazene temin ede'! 
bir masanın dördüncü ayağındaki 
kırıklık sebebile, dokununca. zmgar
daması; l:atta devrilmesi kabilin
den. .• 

Onun için: Biz umumi kaide ola-
rak:.. «resmi tabsi! sanatkara lazım
dır!» diyelim de yine hüdainabit 
debiJar belirince önlerinde şapka
mızı ihtiramla çıkarır; kendilerini 
kaideye istisna sayarız. 

;;.;;.;;. 

Gelelim istidada ••. 
Tabii sanatkarlıkta her şeye ta-

kaddıın: eder... Ancak ve ancak: 
1 k A kendini <<Elde istidal o unca ar 

gösterir •.. » Feilla felci!!... Baıka 
meslek seç, azizim! 

Marksizm'e göre, istidatsız. sanat-

k A J heba ettikleri emeğın kar· ar arın k" .. "k 
şılığmı, istidatlı sanatkar. uçucu 

i:nŞa.a.t molozlarını d~e dökmek
ten 1çtina.b eden çöp muteahhldi çö
ün tarif edllmesini Jstemlştl. Bele

~!ye hukuk işleri müdürlüğü bu suale 
he~üz cevab vermeml..ştlr. tır çöp 
ınşaat zamanı yaklaşmış · 
·· ten.bbldl bir kere daha. Belediyeye 

mu .. ·· tarif edilrne-müraca.at etmiş, Ç-OPUll 

sini ıstenılştir. .. ü 
Şehir çöplerini denize doken m -

teahhldle Belediye ~=d ~~~~ 
çıktığını ya.zmı~ık. Mute ' .. 
motörü tedarl"' edemediğinden çople
rl saraybumu ve Ahırka.pı a~ıklarına. 
dökmektedir. Belediye ile mute~ld 
arasında yapılan m uka.veleye go~ 
çöplerin Hayırsızada açıklanna do-
külmesi ıazımdır. • 

Bu yüzden çıkan ihtilaf da~ en
cümene intikal etmiştir. Encumen 
tnrafından dinlenen çöp müteahhidi 
haklı bulunmuştur. Bundan sonra. 
Rehrl.n çöpleri Hayırsızada açıklarına 
kadar götürülmiyecek, AhırkaPı .. a~ık
larmda mavnalardan denize doküle-
cektir. d . 

Müteahhld, çöp nakli için enız mo-
t" .. bulamadığı gibi kara nakil vası
t~~ tedarikinde de müş~at çekmek
tedir. Belediye, şehir çople~ln h~
kakta bırakılmaması lçin mu ea -
de kendi vasıtalarile yardım edecek-

tir. .. 1 b ş ıs· ke 
İskelelerde biriken çop er, 0 -

lelere Belediyenin oto~_üslerlle nakle
dilecek Belediyenin muteahhld hesa
bına y~pacağı masrar, senelik ihale 
parasından tenzil edilecektlr. ~u hu
susu tesbit etmek üzere Beledıye ta
rafından ehlivukuf teşkiline karar 
verilmiştir. 

Harap surlar 

Şimdilik olduğu gibi 
bırakılacak 

bir emek sarfedip toplar... Sanat 
ı d Eyüp ve Boğozlçinin iki yakasına 

ese:-leri onun icin paha 1d_ır; aid tafsilat planlrın Belediye imar lş-
F.ıkat «bu anka ne ır • » diye leri müdürlüğü f:'Arafından ikmal edi-

sual eo.ildikte benim zannım şu: ılerek şehircilik mütehassısı B. Pros-
Ticarette sermaye neyse, sanat- tun tasvibinden geçirilmiştir. Her iki 

karhkta da istidat od•ır. Hatta da- tafsilat planı şehir meclisinin n isan 
ha da mühim. Zira onu, bir insan. toplantısına arzedilecektır. 
kendi ferdi bave.tı esnasında katiyen Samatyanın tafsilat planının hazır-
lde edemez. Geçen nesillerin bu !anmasına iki semtln pl.ftnlarile be

e. b f al r raber başlanmıştı. Bu husustaki ha
u~urda çalışmış u unm an azım- zırlı.klar vaktinde ikmal edllemediğln-
dır Zeytin ağacı dededen, fındık den Samatyanın planı mecllsin gele
babadan kalırmış. İstidat daha ge- cek seneki toplantısına bırakılmıştır. 
rideki ecdattan mevrustur; A~ma, samatya tafsilit planının şehir mec-

? K t mıyece· Usl nisan devresine yetiştlrilemey!.şi 
hangi batından · ••· es .ır? • bu civardaki tarihi binalar ve bilhas-
ğim... İşi biraz da fantezı ile ~a sa surlar yüzündendir. 
çalışayım. Hani eski dinler te~.asuh 
den"'n bir hale inandarmış. Sozde, Şehircilik mütehas.>ısı B. Prost, ha-

.. d rab olmağa yüz tutan ve bir kısmı 
bu hayatımızdan evvel de .mütea - yıkılan Bizans surlarının duvarları 
dit kereler do~uşuz. Sekiz yaşın- kllınalı yalnız kapılar bırakılmalı-

- yı ' Al'k d d ... yl.<en konser veren çocugun ya• dır mütal~asıneadır. a a_ ar ma-
nında bir çeyrek asır gıygıydan 1 kamlar B. Prostun bu nokta.ı nazan-

lı,, ,A f ı yapan (musiki ba- na henüz müstcb veya menfi bir ce-
sonra ıua a so _ .. .. • _ ' emiştir. TafsilM şimdilik 
kımından): Dangalagı gorunce ın vabl vermJdul'.u gibi bırakılacak duvar-

. - 1 • Mu· sur o.r o ı> ' sanır buna ı:ıanacagı g eıY0!· .. n !arın iki tarafında şcrld halinde ye-
hakkak ki o bacaksız.. vırtüoz~ı şillik vücude get!rilecektir. 
körpe vücudunda gumrah s~~~ --
Beethoven merhumun ruh~. gız.li * zabıtaca dün Eyüpte ya~ılan 
olacak. .• Onun müktesebatı, şu~hestz Beledi kontrolda üç fırıncı tcmızliğe 
hu küçüci:k hayatının meleke~md?n iayet etmediğinden; dört kasap da 
hasıl olma deeil... En kuru ızahıle ~ttıkları etlerin cinslerin! gösteren 
«atav~k»; en şairane izahile de «me- etiketler koyınadıklar~ıı<ia.n_ h3:kl~rın-
~uıpsiko:z:» !... ad ceza zabıtları tanzım edi.lmiştır. 

Bunu böyle düşünmek de sana~ ...................................... . 
«yolunda bulunmağl» insana telkm mediğini hep 0 başarır... Deme~ 
ediyor: «Bundan sonraki hayatlar!-

8
.. amin ana babanın bayatta hır 

mızda, bundan sonraki zürriyetl .. en.- uny b 1 n· edınrn" e-
takıın tecrü e sermaye _e . • 

mizde muvaffak olabilmek» umı· sinden sonra hasıl oldugu ı~m, kar· 
di!!... Çalış öyleyse şür yazmağa d terini bu noktadan geçmıt. .• On
evladım... d ~ dolayı istidatlı... Bu müşahede 

İsrail oğulları. ailenin büyü~. ev- d:' yukardaki na:zarjyeyi kuvvetlen· 
ladına Bobor en küçüğüne Bunya• 

• n1·· - diriyor. min diyorlar. Birincisi bö uge, so· ;;.;;.;;. 
huncusu aşm zekaya delalet_ ebnek- Geçen nesillerden maddi mirasa 
tedir. (Ben de Bohor oldugum~.k konmak gibi, mirasın manevısme 
diğer haldaşlarun kızmasınlar)· Tur:. • tidada _ konmak da öyle bir 
lerde de Adsız, ve Keloğlan en kalu- ~: ~i. •• 
çük ve en yaman çocuktur. Mas -
larımızda diğer kardeşlerin becere-
ı: 

(Va - Nu) 

Eski lstanbulla bugünkü lstanbul ve 
müstakbel lstanbul yanyana görülüyor 

il 

. 
Halk Şehir sergisinde müstakbel lstanbulun maketleı·ini seyrediyor 

Dün Beyazıdda İnkılap müzesinde 
aŞehlr sergl.sb a-çıldı. Burada eski is
tanbulla yeni İstanbulu ve müstakbel 
İstanbulu yanyana gördük. Bu fevka
lade dikkate değer sergiyi gezerken 
şunlar göze çarpıyordu: 

Bir camek~nın içinde el yazısı bir
takım evrak ve kocaman bir defter ... 
Sergiyi gezdiren zat bu defter hak
kında şu dikkate değer, meraklı mn.
lümatı veriyor: 

a- Bu camekanda gördüğünüz ev
rak İstanbulda belediyecillğln ilk za
manlarına aittir. Şu deftere gelince 
bu çok mühim blrşeydir. Bu 1009 ta
rihinde, sultan Mehmcd SaUs zama
nında İstanbulda bütün çarşı ve pa
zarlarda satılan herşeyin narhını gös
teren defterdir. O zamanlar şehirde 
birdenbire fiyatlarda bir yükselme gö
rülmüş. Bunun üzerlne bütün eşyaya 
narh konulmuş ve bu deftere kayd
olunmuş. Defterde nalından, bibere 
kadar her çeşid eşyanın azami kaça 
satılacağı birer birer gösterilmektedir. 
1009 tarihinde İstanbuldıı. hiçbLrşey 
şu gördüğünilz defterdeki fiyattan da
ha pahalıya satılamazdı:& 

Sergide müstakbel İstanbulun ala
cağı şekil gayet mahirane yapılmış bir 
takım maketlerle gösterilmiş. Bunun 
için bu maket bolluğunun içine girdi
~iniz zaman Meta müstakbel İstan
bulun uzaktan, küçülmüş bir manza
rası karşısında bulunuyormuşsunuz 
gibi geliyor. Maketlere bakan bir 
muharrir arkadaş: 

- Fakat bunlar hakikat olursa İs
tanbul hakiki bir cennete dönecek ... 
dedi. 
İşte bir gr.::ı.tslyelin önünde duruyo

ruz: Katları sayılmıyacak derecede 
büyük bir bina. Mecidlyeköyünde yap
tırılacak meşhur şehir hastanesi... 

İşte Dolmabahçedeki İnönü stadı ... 
İşte müstakbel Azapkapıyı ve Te

pebaşını en ince teferrüatına kadar 

ihtiyar bir 
kadın yandı 

Mangaldan sıçrayan bir 
kıvılcım yatağı 

tutuşturdu 

Kocamustafapaşada Canbaziye ma
hallesinde oturan seksen beş yaşla
rında Hatice isminde bir kadın. yata
ğında hasta olarak yatmakta, evde de 
kendisinden başka, iki kulağı sağır bir 
kızı bulunmaktadır. Ha.ticenin kızı, 

dün, mangalı yakarak anasının yata
ğı yanına koymuş, kendisi de aşağıda 
ışle meşgul olmağa koyulmuştur. 

Hatice, biraz sonra uykuya dalmış, 
bu arada sıçrayan bir lnvılcım yata
ğı tutuştuımuştur. Ateş, kısa zaman
da büyümüş, kadının vücudüne geç
ml..ştir. 

Hatice, yerinden kalkamadığından 
bağırıp çağırmağa başlamış, takat bu 
feryadını kızına duyuramam.ıştır. Ne
den sonra konu komşu hadiseye mut
tali olmuş, gelen polis, feci yanıklar 
içinde bulunan Haticeyi derhal has
taneye kaldırmışlarsa da kadın az 
sonra ölmüştür. 

gösteren büyük maket ... Görünüşe ba
kılırsa burası İstanbulun en mutena 
köşelerinden blrl olacak. Meşhur 
Azapkapı çeşmeslnln etrafında yeni 
bir park ... 

Sergide hemen hemen şehrin her 
köşesine ald maketlere ras gelebillrsi-
11iz. İşte Yemiş sahili. .. Ta Halicin iç
lerine kadar sahil temizlenmiş ve 
ağaçlar dikilmiş ... İdeal İstanbul ... 

Bundan sonra şehirdeki hayatın 
fotoğraflarla tesbit edilmiş muhtli! 
şekilleri. 

Mesela eskiden yangın söndürme 
vesaiti, eski yangınlara gidiş sahne
leri ve bunların yenileri ... Eski tulum
bacı ekiplerini gösteren fotoğraflar. 
Bunların arasında eski tulumbacı re
islerinin müzeye hediye ettikleri fo
toğraflar da vardır 

İstanbulun tenvlratına dair üç re
sim ... Hala petrol lambasile aydınla
nan, Boğaziçlnin bazı sokakları, hava
gazı ve elektrik. 
Şehrin çöp lioplama usullerinin çe

şidini gösteren resimler: İşte bugün 
bHe at üstünde büyük bir çöp teneke
si dolaştıran cath çöpçü11, arabalı çöp
c:ü, kamyonlu çöpçü, tazyikli kamyon 
kullnnan çöpçü. 

Yeni itfaiye merdiveninin nereye 
kadar yükseldiğini gösteren mukaye
seli bir fotoğraf önünde durduk. Be
yazıd yangm kulesi önünde bir itfa.iye 
otomobil!... Merdiven açılmış ve aşa
ğıdan kulenin ta tepesine kadar yük
selmiş. 

Son bir maket daha: Bu, Beya
zıd meydanını ve İnkıHip müzesinin 
bulunduğu medreseyi gösteriyordu. 
Etraftaki meşhur \istü açık sıra kah
veler yıkıldığı için bunların yerini 
gayet btiyük, iki kat Şarkkari bir kah
ve almıştı. 

Bu Şark kahvesi tabii 1stikba1'3e ya
pılacaktır. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Sirkecide araba vapur lskele.>in
de hamallık eden Haydar, bir sandık 
indirirken ayağı kayarak düşmüş, 
başından ağır surette yaralandııtın
dan polis tarafından hastaneye kal
d1rılm1ştır. 

* Ticaret Vekaletine bağlı ticaret 
ofisi umum müdürlüğiinün i.:;tanbulda 
çalışacak teşkilat için Bahçekapıdakl 
yeni Valdehanının üst katı klralan
nııştır . 

* Şehrin muhtelif semtlerinde 
muhtelif yerlerden elektrik saatleri 
çalan Pandell ve Uradiyir isimlerinde 
iki kişi yakalanmıştır. Bu açıkgöz hır
sızlar, dün polis tarafından ndliyeye 
verilmişler, Sultanahmed sulh ceza 
hakimliğinde sorgularını müteakib 
teykif edilmişlerdir. * Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer 
kontrolunda. karnesiz çalışan dört. 
sıhhi muayenesini yaptırmayan iki, 
mühürsüz plaka ile seyrüsefer eden 
bir, numaralı kasket giymeyen bir, 
geceleri fenerini yakmadan dolaşan 
iki şoförle istiab hac!.dlndcn fazla yol
cu nlan üç otobüs kondüktörü, müş
terllerden para alıp bilet vermeyen bir 
otobüs biletçisi, on yaşındaki çocuğu 
araba sürücülüğü ettiren bir araba 
sahibi, sıhhi muayenesini yaptırma
yan bir su arabacısı cezaya çarptınl
nuştır. 

Bay Amcaya göre ••• 

- Err.inönü Halkevi eli kalem 
tutan amatör gençle· arasında bir 
piyes musabakası açmış bay Amca.·· 

ı k omedi mi dra
1

m ı . . . Beğenilenlerden ster.en eser ' . . 
.. b .. 1 . rum amma dört perdelık lıra .•• 

mı ı mıyo 

ve telif olacak ••• 

bhinciye elli\ İkinciye yinni peş lira ... 

Belediye yıktirmak, 
müzeler idaresi mani 

olmak istiyor 

Unkapanından Şchzadebaşına çı
kan Atatürk bulvarı üzerlndek1 istim
lak muamelelerine son günlerde hız 
verilmiştir. Yol açıldıktan sonra Un
kapanı köprüsünün önünde bir de 
meydan vücude getirilecektir. isllm
Uik. komsiyonu meydanın etrafını aç
mak için de çalışmaktadır. Meydan 
ve Atatürk bulvarının geçeceği yol 
üzerindeki on iki dükkfı.nın istimlak 
muamelesi ikmal edilmiştir. Pazartesi 
günü binaların yıkılma tşi da.imi en
cümen tarafından müteahhide veri
lecektir. 

Atatürk bulvarı Şehzadeb~ında ke
merin altından geçmekte, buradan 
Aksaraya doğru uzamaktadır. Şehza.
debaşındakl kemerin önünde İbrahim
paşa hamamı isminde bir hamam var
dır. Fatih zamanında inşa edUen bu 
hamam bulvarın ortasına isabet et
tlğlnden Belediye tarafından yıktınl
ma.k isteniyor. Belediyenin bu kararı
na müzeler idaresi itiraz etmiş, ha
mamın tarihi kıymeti haiz binalar
dan olduğunu ileri sürerek yıkılma.
masınd::ı ısrar etmiştir. B. Prost, bul
var açıldıktan sonra hamam halile 
bırakılırsa güzel manzara arzetmiye
ceğ!, imar işleri müdürlüğü hamamm 
tarihi bir kıymeti haiz olmadığı mü
tal:i.asındadır. Müzelerle Belediye ara
smda İbrahimpaşa hamamı yüzünden 
çıkan ihtilaf Maarif Vekaletine ak
setmiştir. 

istimlak isi , 

Y enicaminin arkasında

ki kuşçu dükkanları 
yıktırılıyor 

aralık bana sordu: 

- Önümüzdekj a.su ne asrı ola 
cakhr? 

.. B!111u ta~ımin ebnek o kadar gÜç 
tü kı cevap vermedim. Alim do .. t 
giilümsedi: . .. 

- Gelecek asır maydanoz asr 
olacak!... dedi. 

Gülm~k sırası bana gelmişti. 
Bunca gaıle ve dünyanın bu patı:-dı 
lı. gijrültülü zamanında mayda!loz 
denilen mütevazi otun bütü:ı bir as· 
ra bakim o1masım düşünmek bile 
pek tuhaf bir seydi. 

Fakat arkadaşun devam etti~ 

- Evet azizim... Gelecek ~ır 
maydanoz asrı olacakhr. Gün geç
tikçe maydanoz denilen ,eyin ne 
kıymetli bir ot olduğu anlaşılıyor • 
Dü~ün bir kere ki maydanoz vita
min hulasası halindedir. Halbu..~i 
biz de birçok hastalıklara, hi.rçok 
bhbi müdahalelerde maydanoz tav
siye ediyoruz. Ben kendi hesabıma 
maydanoz hakkında epeyce uzun 
olacak bir tedkik yazısı ha:zırlıvo
rum. Belki hu küçük bir cild ola
cı..k .•• 

Maydanoz hakkında bir cild ki
tap! ... 

Doktor benim hayretimi görUnce 
İzahatına devam etti. Maydano:run 
nasıl bir vitamin kaynağı olduğunu 
anlath. 

Maydanoz hakkında tedkikat ya· 
pan arkadaşımdan aynldım. 

Yolda başka bir dostuma rasgel
dİır .. O da şiddetli bir «may:fon::ız 
dostu» idi. Bana: 

- Azizim, dedi. doktorun bana 
yı.zdığı bir ilicı aradım. Bu•amadl!;J. 
Bunun üzerine bana: «Bol bol may
danoz ye.. Çünkü aşaİİJ yukarı ala-
cıı.ğınız ilaç da ayni terkiptedir.ıt 

İstinye ile Bebek arasındaki saha- dedi. Biliyorsun titiz bir insanım. 
nın istimlak. rı;ıuamelcsi deva~. ediyor. Gelşi güzel bir bostanda yetişm~ 
Yeni yolun ıkı_ ~rafına ~esaduf eden maydanozlan yiyemem. Bunun ir,;n 
boş sahaların ıstımiaklerı hemen he- tu~t B.. ··k b. t k · · 
men ikmal edilmiştir. İstimlik mua- ' um. uy~ ~e lr ene e ı~ıne 
melesinde tesadüf edilen güçlükler 1 ~ydanoz ~tk~un. Öyle de çalı~Kan 
binaların istimlaki esnasında baş gös- hır nebat kı bır tarafından kesıyor
t ermektedir. sun. buduyorsun, yapraklarım alı-

Emirgandaki Koca Reşid paşa yalı
smın Istlmllık muamelesi ikmal ectll
mistl. Yalmın yıkılması dün daimi 
encümen tarafından bir ;pkıcıy:ı ihale 
edl!miştlr. 

Belediye istimlak müdurlüğüne bağ
lı olarak teşekkül eden dört lstimliik 
komisyonu faaliyetine devam etmek
tedir. Yenicaminln arkasındaki kuşçu 
dükkanlarının isllınlak muameleleri 
istimlak komisyonları tarafından ik
mal edildiğinden binalar yıkılmak 
üzere ayın :H inde bir müteahhide 
ihale edilecektir. 

yorsun. Aradan bir iki gün geçiyor, 
bir de balCJyorsun ki bir müddet 
sc•nra yenid~.ı fırlamı~... Hnrıi eski 
t-vlerdt «tükenme-zıt denilen bir içki 
yaparlr.rdı. Bu maydanoz da tıpkı 
tuktnn.e:ı:e benziyor. Bitmek bilmi
yor. Senin anlayaca~n şimdi ben 
tükenmez bir vitamin kaynai?ına 
sahibim!.. Sofraya tabak tabak may
danoz yaprağı koyuyoruz. Ve he
men heT yemeitin üstüne bu vita
minli otu ser-piyoruz. 

Maydanozun bu meziyetlcrbi 
dinledikten sonra kendi kendime 

Bahrisiyah medresesinin dU.ündüm. Meğer biz ne mütevazi 
tamirine başlanıyor ollamı arasır.da yaşıyormuşuz. Şim-

ü i •t 1-1 d b. kısm .... diye kadar maydanoz bize böyle n versı e ı er en ır ının va- . ~ . 
rındığı Fallhteki Bahrlslyah mcdre- b:r ce:vher ':.'"~mbaı. oldugunu htç 
sesinin Belediye taro.fından tamir hıs:ıettı ·memışli. Şu msanlar r.ıayda
ettirileceğinl yazmıştık. Tamirat keş- ı nozdan tavazu ve çalışkanlık dersi 
n yapılmış, burasınm oturulabilecek alsalar ... 
hale konması için 5800 liranın lazım Esir zamanlaı insanlar:.n arasmıda 
geldiği anlaşılmıştır. Daimi encü- domates saltanatı ahp yürümüştü. 
men tamirat işini bir müteahhi-
de ihale etmiştir. Hazırlıklar ikmal $imdi maydanoz domatesin yerini 
edildikten sonra tamirata on beş gün kapacak gallhe. ..• 
sonra başlanacakttr. Hikmet Feridun Es 

Hava kurumuna 
teberrüler 

Türk hav::ı kurumundan: Antalya 
Nakliyat anbarı 3000, Ana.sta.s Paska
lid!s 1500, Anesti Keşişoğlu 1000, Gev
rekyan ailesi 750, Lokman Talip Kuriş 
500, Aziz Karsan 500, Çakovas Papaz
oğiu 500, Aleksandros istavridls 375, 
Arlin Çekezyan 350. Mlhal Vasil Ka
radelioğlu 350, Abrahrun Keşişyan 
200, Abdullah Mehmed ve şeriki Torna 
150, Avni Şasa 125, Gümüşoğlu Bira-
derler ıoo. Mehmed Ersin 100, Meh
med Neşet 100 lira teberrii etmişler
dir. 

·····································~· 
Temsil ve konferans 

Beyoğlu Jlalkevindcn: 
1 - 29/ 3/ 941 cumartesi günü sa:\t 

19,30 da temsil şubemiz <ıCeza knnu
DU'O piyesini temsil edeeektir. 

2 - 30/ 3/ 941 pazar günü saat 14,30 
da C. H. P. Beyoğlu kaza idare lıeyctl 
reisi avukat B. Mekkl Hikmet Gelen
beğ tarafından .Milli Blrllk• mevzu
unda bir konferans verilecek ve kon
feransı müteakip temsil şubemiz ıCe
za kanunu• piyesini temsil edecektir. 

3 _ Her iki toplantıya ald daveti
yelerin Ev müdürlüğünden alınması 
rica olunur. 

1 
. . . Üçüncüye de on beli lira ve· ı B. A. - Bugünkü piyasaya göro 

rilecekmiş. Biçilen hu kıymetlere kağıt fiatı olsa gerek! .•• 
esas olan nedir dersin} . .c 
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lktisadi meseleler Bimen Şen 
şerefine 

Başlı başma bir tarih yaratan ... Denizlerde eşsiz bir saltanat kttran . .. ••••••mtllllıt.. 
Düşmanları ~ıldırım gibi sarsan . . . Esrarı bir güneş gibi nurlandıran .. . 

Bugün 
LONDRA UYUMUYOR 

LALE Lüks mağazalar Sinemasında 

Bu husustaki münakaşalara mani 
olmak için "Lüks vergisi,, diye_ 

bir resim almak kafidir 

Önümüzdeki pazartesi 
akşami Çemberlitaş ıine· 
masinda bir müsamere 

tertip ediliyor 

Cephe gerisinde çarpışan iki kuvvetin mücadelesiıni .. . Cesaretin zaferini... Aşkın kudretini yaşatan 
bugünün hakiki filmi. 1 
FEVKALADE b..A VE 

1 - cT~k~e. Brit4 _Paramunt Jurııalda 1 2 - t<RUMCAı. Yunan J~da: 
A - l?gilız ku":"etl~n )'unanistanda. .• A - Arnavutlukta ileri harekat ... Türk musikJ hayatının pek değerli 

simalarından alaturka musiki üstadı 
maruf bestekA.r Bimen Şen şerefine 
önümüzdeki !il mart pazartesi günü 

B - tımaranın :ışgalı. · · B - Akdeniı:de ıon mühim donanma h b' 
C 

'hkA h • • aı ı. • f 
- stı am ta urunun faalı.v,eti. C - Afrika muharebeleri . .. 

Bugün saat de tenzilatlı matine. 
Fiatleri müraka.be komisyonu, nıflara ayırmaktadır. Esasen ma- ak3amJ. saat 21 de Çemberlitaş slne

lüks mağazaların adedini tahdid et- ğazalar, ticaret odasına kaydolmak me.sında fevkalade bir müsamere ter- --------------::---------------------------------==--
meğe mecbur kalmış, bunun yerine bakımından bir tasnife tabidi. tıp edileceğini haber aldık. BUGÜN TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARK efsanelerinin 
mağazaları, birinci sınıf, ikinci sınıf Malumdur k.i, her tilcİr odaya bi- Elli senedenberi hayat.mı Türk •ı p E K 
diye birbirinden ayırmağa karar rinci, ikinci, üçüncü sınıf tacir diye musikisine hizmete hasreden, bestele- en güzeli zengin ve ihtişamlı 
vermiştir. Son zamanlarda ihtikirla kaydolur. Halbuki magv aza sahiple- dlği yüzlerce şarkı ile muslklın1zl, dil- J d J ıerde dolaşan yeni natmeıerle zenghı- Sinemaunda saray ar a çevri en 
yapılan mücadelede de, komisyonu ri, odaya fazla mikdarda aidat leştiren büyük üst.ad Bl.men Şenln 
en ziyade me~gul ede-n, türlü türlü vermemek için, birinci sınıf mağaza hizmetini tebcil için kadirşinas arka- B 1 N B B R Da ~ n c .• il:!!!. ~ c E 
tefsirlere sebebiyet veren bir mese- olmadığını iddia ederlerdi. Acaba da.'jlan tarafından tertip edilen bu U ~ ~ ~ 
le de, clükn tarifidir. Lüks mal, bu mağaza sahipleri şimdi birinci fevkalade müsamerede güzide muslkl
lüks mağaza neye derler} .. Vak tile sınıf olduklarını iddia edecekler şinaslarımızdan mürekkep bir heyet 
fiatleri mürakabe komisyonu, yünlü mD tarafından üstadın eserleri ve Türk 
ve ipekli kumaşlann, masrafı çok Hatıra bir mevzu daha oeliyor. musikinin nadide parçaları çalına-

5 O k 1 
9 cak, uzun zamandan beri faal hayat-

Müzik ve yeni şarkılar 

SADETTfN 

KAYNAK • 
Yeni ~ar kılan söyliyen 

MON1R 
NUREDDİN 

BAUKÇI OSMAN 
• T aldidli mükalemeleri 8 

yapan 
FERDi TAYFUR 

Bugün eaat 1 de tenzilatlı matine. 

Prenses ŞEHRAZAD' m 
yeni ~arkılarını aöyliyen 

MÜZEYYEN 
SEN AR 

olan mağazalarda yüzde ar a Yüksek kar haddi ala:ı lüks, birinci tan çekilen Bimen Şen o akşam eski 
•atılmasına karar vermişti. Bu nevi sınıf mağazalardan cliiks vergisi~ dostları ve arkadaşları şerefine kendi 
mağazalara da clüks» ısını ve- diye bir resim almaktır. Mağaza sa- eserlerinden parçalar okuyacaktır. ---------:-----------------------------------
~m~. H~hl k m~~~rik~~ve~~~in,~~~ili~~~~ ~~~~,~·-•••••••••••,~ı~·-•••••••••••••••••••••••••~ 
zalar bu isimden istifade ede- tabii olarak, kar haddinden istifade· şerefine gayet güzel fllimlerden mü- Bugiin KADIKÖY BUGÜN BÜYÜK REJi.SÜ•• R 
rek, yünlü ve İpekli mallardan baş- tm ~. h b 1 . . k\ rekkep bir program da hazırlamıştır. O p E B, JL e egı a r anna ıı:etırmıyece er, Alat k 'ki 1 · b f t 
k d •v il d d 50 k .. . ura musı sevenerın u ırsa ı MELEK ERNE · a, ıger ma arı a yüz e ·ar- o zaman yuksek fıatle eşya satmak kaçırmıyacaklarını tahmin ediyoruz S T L U B 1 T S C H' in 
la ~atmağa başlamışlardır. Buna için lüb, birinci sınıf kayıdlanna · Sinemasında 
benzer bir mesele daha vardı. Ko- müracaat etmeğe lüzum görmiye- T G • d• • Bütün dünyanın alkışladıiı ve JAMF.S STEWART ve FRANK MORCAN mi~yon, iyi cinsten yağlı kaşar pey- ceklerdir. ereza eorgıa ısın takdir nazarlarile seyrettiği sinemasında tarafından temsil edilen 

niri yapan müstahsilleri korumak Haftalık piyasa piyano konseri 2 yıldız: AŞK ı·LA"' NLARI 
maksadiylc, clükıo peynir> diye di- GLARK GABLE • Bu hafta içinde, tütüm, pamuk, h• d' ld• ğer kaşar peynirlerinden tefrik edi- te ır e l l JOAN GRAWFORD deri, tiftik gibi maddeler üzerine, 
len peynirin de l l O kuruşa satılma· h.rafından yaratılan 
sına karar vermişti. Bazı bakkallar çok satıı,jlar olmuştur. Tütün en zi- Bayan Nihat Akçılın hJmayesi al- 1 MAHKÜMLAR NEFfS BJR KOMEDİ 
bu kararı suiistimal ederek. her ka· yade Mısıra, lngiltereye, pek az mik- tırda on yaşın(:.k! Tereza Georgiadis 1 .._,•••••• Buau"n aaat 1 de ten~ıa•tiı matı"ne •••••••" 

darda d Al Ç k tarafından Taksim Belediye Gazino- I '• • .... . . . .. . cı··k ) d" a manyaya, e yaya şar peynırının uzerıne u • ıye .. d .1 . . y I b" sunda. 30 mart 941 Pazar <TT'inü saat GEMı•s1• . "k k 1 d N . el gon erı IIUflır. ugos avyaya ır .,.... 1 hır etı et oymuş ar ı. etıce e, b k .1 1. 1 k k 1 16 da bir piyano konseri verllecektir. 
. . .. k b k . l"'k uçu mı yon ıra ı pamu satı m1ş- 1· b k t fıatlerı mura a e omısyonu, < u s tı T'ft"V 1. Al f' a1 ş u onser ıı:ene saa 16 da 6 nlsan Büyük A§k ve ihtiras filmi. 

• • .v • I d r. ı ıge ge ınce, man ırm a- 941 tarihine tehir edilmiş olduğunu ı AYRICA: 
peynır> dıye dıger peynır er en ay- rının alacağı tiftik mikdan bir mil- ilan eden kiiçük piyanist, bu tehMn- -
rı b~r peynir satılmamasınakarar ver- yon 200 bin kiloydu. Bu mikdarın den dolayı, kendini muhterem din- BEBEGi1'1 
mege mecbur olmuştur. yarısından fazlası lokomotjf karşı- leyicilerlne affettirmek üzere, konse- Kahkahalı Komedi 

Bu hadiselerden anlıyoruz ki, J v ı k 1 ' B .. I d rin nJhayetinde gazino orkestrası din- r iı•••••lll•iııiıiııiıiıiııiıii••llİi 
l 
.. k "fi le 

1
• ·L• b' I ıgı o ara satı mıştır. ugun er e 1, 

c u s> tan pe e astuı;ı ır şey o - .ftik .h 1 h' ı·v. Al Jeneceğini ve gazino artistleri tara-
d 

v • • • d 
1 
.. k v tı ı racatçı ar ır ıgı, manyaya f d t 1 ugu ıçtn, pıyasa a, u s magaza, .b d "I k .f "k "kd ın an varye e numara arı oynanaca-

ı··k . 1 1· lük l ı raç e ı ece tı tı mı arımı ara- ğmı bildirmektedir. 
u · 5 peynır, ve .. a ~ umum s m.~ larında taksim edeceklerdir. Diğer --------------
ıatışlarında suııstımallere tesaduf t ft 1 ·ı· t' b' !"'' d 40 

d
.
1 

k d" 
8

_ .. b 
1 

.. .. ara an ngı ız ıcaret ır ıgı e Tetı.ekku··r 
c ı me te ır. ulun un arın onune b 1 b"ftik 1 k · · t•f "k ih '.'!: 

k 
. . (l""k 1 ) rih b" aya ama ıçm, ı tı ra- 1· b l V geçme ıçın, u s maı ın sa ır l b. 

1
.v .. 1 I k stan u erem mücadele cemiye· 

tarifini yapmak lazımdır. (Lüks ;a~çı ar ır ıgı ı e temas ar yapma - tinden: İstanbul Verem mücadele 

1:°:1) m. mevcudiyetini de inkar a K~ ve keçi derileri ihracatı cemiyetinin tahtı tasarrufunda bulu
eaemeyız. artmaktadır. Finlandiyadan, lsveç- nan Beylı:ozda Şahin kaya yolundaki 

Mesela: Bir kristal vazo, bir gÜ- ten, Almanyadan talepler devcım 3, 13, 4, 6 numaralı büyük binamın 
m .. • t h k ı··k 1 lab"l" B noksanlarını ikmal, bazı odalarını 
u~ a a u s ma uyı ı ır. ll" ediyor. Bu b.afta içinde Almanyaya 

nun kar haddini tayin etİneğe, bu 750 b' ı· 1 k k k · d · · yağlı boya ile telvin ve bir kısmını 
ın ıra ı uzu ve eçı eyısı b . . . 

mallarda ihtikar mevzuunu arama- ihraç cClilecektir. Derilerimize karşı muşam a ıle tefriş ıle haııtalann 
ia lüzum yoktur. Esasen bu gibi Macaristandan da talepler artmak- bahçede istirahatlerini ve gÜneşten 
malların satı ... ları d.ı pek mah- t d Şeh · · d b l M istifaclelerini temin İçin iktiza eden ,. a ır. nmız e u unan acar "b . 
duddur. Yüksek dükkan kirası ve- ta · 1 · d · im k · · ı·k d tertı atın yapılması ve hır röntgen 

cır en, en a a ıçm, a a a ar ak" J • 
rek bir mag"' azaının bu tarzda lüks ta • 1 1 - .. ·· 1 m ınası•nın a ınması zımnında ~un-

cır er e goruşuyor ar. el' '- d • .. • 
e .. yayı istediği fiate satmasile alaka- t1.· · d d ih t dd l ıye .ır.a ar vakı olan tebenulerme .. ıuncı erece e r;ıca ma e e- ·ı~ . . 
dar olmağa ihtiyaç da yoktur. Hal- . d b 1 L vl t h 1 k k ı aveten bu kere de dört bın hra n e, a ı~, yag ı o um ar, epe , le .1 ··ıc k b' H· 
huki yünlü ipekli kumaş, peynir gibi k.. d" K k k" · verme suretı e yu se ır ıuıcenap-
maddeleri~ lüks tarifin'! dahil olma- dusple ır. f•epl: d~e uHspeı'ı~-.,_ıdzıdya- lık gösteren hazinedar çiftliği mu-

e sveç, ın aaı ıya, o an a an fl d H·· · H" S 
aı, çok münakaşaya mııfttaç olan · t il '~t d" B 1 le. ih t y tasarrı arın an useyın usnü ru-

ıs en me.ır. e ır. a ı raca ı u- b ··1c • l • . l 
bir meseledir. Yünlü lmmaş, hatta · t İt l B l · t h tt• aşıya şu ran ve mınnet erımızi a e-

nıs an, aya, u garıs an, a a b" b b 1 •• 
ipekli kumaş bile, büyük şehirlerin Çekya ve Almanyaya bile yapıl- nen arzı ır orç 1 ırız. 
halkına göre ihtiyaç eşyasıdır. Bu maktadır. Almanlar, taze balıktan 
eşyanın, muayyen mağazalarda lüks başka konserve balıklar istiyorlar. 
addedilerek daha pahalıya sabl- Türkiye - Almanya arasındaki 21 
ması 1htikarla . !apılacak mücadele- milyonluk ticaret anlaşmasında, 
ye ~ngel olabılır. .. konserve balığına da bir hisse ay-

Bır mesele daha var. Acaba luks n1mıştır. Yakında ihracına müsaa
mağaza mı vardır) Y ı>ksa lüks mal de edilecektir. 
mı? Fiatleri mürakabe komisyonu fthaJ• t h k ti · l" .. v . . . a are e erıne ge m.ce, son 
«luks magazu dıre b:1' tanf ya~- günlerde Bulgaristan yolile üç va
maktadır. ~ Halbukı __ magazadan zı- gon mütenevvi maUar gelmiştir: Bu 
yade, ~agazanın ıçınde ~satıla~ eş- mallar, Bulgaristan istasyonlarında 
yanın l~ks olup olmadıgıına dıkkat aylardan beri beklemekteydi. Ham 
etmek lazım. deri üzerine siparişler artmaktadır. , 

VEFAT 
Obannes Luslkyan a!les1, kendileri

ni kederler içhıde bırakan evl~dlan 
BeyoiUunda H~opulo pasajında Altun 
Kalem resam mile.ssesesi sahibi 
KAREKİN LllSiKYANIN 
vefatını ve cenaze merasiminin 30/ 3/ 
941 lncl pazar günü Beyojtlundak1 Ba
Iıkpazar Ermeni kili.sesinde tem olu
nacatmı akraba ve dostlarına. blldir
mekle müteellimcllrler. 

' FUNUS Cenaze Levazımatı. 

J DİKKAT , 
1 Yakında bir harika göreceksiniz. 

SERAJEVO 
Türkiyede ilk defa 

Marmara'da 
T epebqı dram kıs~ı 
gece aaat 20.30 da lllll(llU 

v::!:e~:~U:a;:1 ıı~ı~ il~ ls~iklal ca~~es-~ kome-
dı kısmı ııunduz aaat •• 

t 4 de çocuk oyunu 
gece saat 20, 30 da anımı 

DADI 

Lüks addedilen mağazalarda Avustralyadan 20 bin liralık ham 
harcıalem öyle mallar vardır ki. deri beklenmektedir. Bundan baş
hunla11 lüks diye kabul etmek tuhaf ka Portsaidde bulunan 40 bin çu
olur. Mesela: Büyük mağazalarda, val kahvenin de Türk.iyeye sevki
satılan süpürgeyi de lüks diye ka- ne, kontrol makamları tarafından 
bul edecek miyiz~ Halbuki komis- müsaade edil~ştir. 31 • 3 • Pazartesiden itibaren 

ÇANAKKALE GEÇiLMEZ'._,. yona göre bu mağaza lüks bir mağa- Gelen maUar arasında, Yunanis-
zadır. tandan ithal edilen boya, kimyevi 

Fiatleri mürakabe komisyonu, çok maddelerle Basra yolundan gelen 
tefsirlere sebebiyet veren, pek das- çay, otomobil lastiği gibi ithalat q
tiki mahiyette olan clükn tarifin- yasını.buraya ilave edebiliriz. 
den uzakla~mak için mağazaları sı- Hüseyin ATDİ 

Çevirdiği 

İlkbaharın bütün zaıafetlerini meze.etmiş olan 

DEANNA DURBiN 
bütün fiJmlerinden daha cazip ve claha nermin 

Ho1ivud yıldızlarının güzellik kraliçe.i 

KAY FRANCiS 

olarak 

' ile t;euber kısmen Havayda, Nevyork Metropolitan operasının 
iştirakile çevirdikleri 

Bakar MeleA"i 
Şayanı hayret filminde 

Bu hafta SUMER sinemasında 
Muzafferane bir muvaffakiyet kazanıyorlar. Bugün aaat 1 de 

tenzilatlı matine 

~SAKARYA SİNEMASINDA--. 
Danalar ... Şarkılar ... ve 

BüYUK DANS 
FR.ED AST .A1R.E ve 

GİNGER ROGRFS 
tarafından oynanmıg dansın bü

tün ~üriıni österen fiJm. 

Musiki programı ..• 

ÇIGAN MELODİSi 
LUPE VELEZ n 

RODE SANOOR 
ile meı'hur orlceatran tan.fmdaıi 
oynanrnıf net' eli. kahhhalı ... -

musikili film 

Bunun TAKSIM sinemasında 
2 Büyük film birden: 

1 - TORKÇE sözLO n SARKIU 

Sihirli Yüzük 
T,!irk aazı ile özenilen ..• Türk musik.is:ile giizeileıen en ıüzel J"..,!!rk 

prkılarile aüalenen bir ŞARK filmi 
Seanalar: 2. 4,45 • 7,30 ve 10,15 de 

2 - ARZU UMUMi OZERINE: 

Açılmamış Konca 
Seaaıs1ar: 12 - 3 • S,45 ve 8,30 da 

SARAY sinemasında~ 
Fevhlade liir rağbet görerek lraesi temdit ediJeti ve ~ebalı:Ar 

Spencer -Tracy - Robert Young 
tarafından emHlalz l>fr tarzda yaratılan 

ZAFERE DOGRU 
·~ fihm. laJi a81l~ IOb ıınathıı--. ~ 18•tmJeeektir. 

Bu son 4 glnden istifade ediniz. 
BuaUa e&llıt ~ ~e ~atlı ma!~tı 

~ALEMDAR Milli de~ 
Yapllan yüzlerce talep üzerine 

SOK DEl' . .A. 
gösterilen Türk filmciliğinin dülere destan hiri.kası herkesin bar 

kaç defa ıeyrettiği 

1 Kahveci Güzeli 1 
Sinemamıza büyük bir laücmn olmamıa rainıen 

Ancak ıon birkaç sün dahagöa.terilecektir. Bu ıon fırsatl"fl 
iatif ade etmelisiniz. 

AYRICA: 
Dünyanın en mqhur ve dahi Polis Hafiyesini latanbul 

ilk defa ıörüyor. 

NIK KARTER 
._ __ Mümeuilleri: R1TA JOHSON - WALTER PIDGEON _ _.,.. 

MARMARA sine01asının zaf eti : 
Tatlı bir ıaadet duyguaile ailıyoreunuz, harikullde bir Macar muaiki 
dehlaı aizi ıqyediyor, penliiinizden sıyrılıp heyecan ve rUya!ann 

tılsımlı bir •ık &ıemine kapılıyorsunuz. Saatlerce .. 

2 haftadanbcıri lstanl)ulu parlaıi n muazzam hiT baynnlıkla mut 
eden MARMARA'nın Türkiyede illi defa göıte.rdiği 

Ruhlar titreten Super Film : 

DANKO- PISTA 
( MACAR SENFONiSi) 

nio •on günlerine yetişmiz. 

Ayrıca: Yunan Harbine aid rumca yeni 
3 numaralı büyük Jurnal gösterilmektedir. 

ÇEMBERLiTAŞ SiNEMASINDA 
31 Mart Pazartesi akşamı saat 21 de 

Türk muıildeinin SQ aenelil: emektari olan 

Bestekar B i M E N S E N Ser af ine 
Fevkalade Müsamere 

MemleketiınWn en ıüzidc ıazende ve okuyucularından müteoekJcil 
muhtetem bir heyet bu müateına miliıamereye iştirak edecektir. 

DiKKAT: Koltuklar numaralıdar. Biletler tinema giıeainde 
satılmaktadır. 

MADLEN LAVRENS'iN 
Hakiki ve feci Menkil:iesi 

G A i P i Z L·E R 
Kristina Soderbaum 

ŞARK 

tarafından harikullde 
bir temail 

Sinemasında halkı 
heyecanlar 

içinde bırakıyoT. 1 



SOZON 8Eli$i 
Kılıç üstünde göz yaşları 

Ç ocukken bir hlkAye okum~şt~. K~ oldu~u h~tırla: 
mıyorum ama ismi aKıhç üstünde foz yaşlan» uli: Zalimlen 

eezalandınnak fçin ıurtmda çelik zırh, elinde kıbç, at üstünde 
tıyar diyar dolaşan merd bir şövalye, bir gün, bir §ato karşı.~nda 
tlnleni.rken ona şatoda, ortahğı haraca kesen ~lim bir sihirba
•n ottll'dufunu haber veril'ler. Şövalye derhal kılıcını çekip atı· 
nın sırtına atlad.1''1 :zaman etrafındakiler: aAman, derler, dik· 
tat et! o, ıenin gibi kaç şövalyeyi yere serdi! Çünkü diişmaniarı
nın karşısına kılıçla çıkmıyor. Uzaktan vuran şeytani bir alet 
~d etmiş. Bahadırlar şatoya doğru emniyetle ilerlerken kar· 
fidan bir alev çıkıyor, sonra bir gürültü. Şövalye alnında veya 
boğazında kızıl biı' yara ile yere yuvarlanıyor. Dikkat!» Hidde
tinden köpüren şövalye bu ihtara aldırmaksızın atını dört nala 
k:ıldmp ~atoya sürer. Soğuk takırtılar ve kulağının yanından ~ 
~n vızıltılara rağmen sihirbazı aletinin başında yakahyarak bır 
hamlede canım cehenneme gönderir. Şövalye şeytani icadı l~y
retıe muayene eder. İcinden öliim geçen bir oluk. Derhal onu ~
lenir; geceleyin sahil~ inerek bir kayığa biner; derin sulara geldı
.. · "I ı· ·· · t"k.. · k deıı·ıze ~--ıatır Bir an kayıkta gı zaman a e ı, uzerme u urcı:e :uı • ,. ti 
tefekküre dalan şövalye, in~anların bir gü~ nas.ıl olsa b~ ~e e 
tekrar icad edeceklerini, o zaman bir korkagın hır c~uru old':1' · 

b·1 .... · d ı · adamı arkaSlndan vurmak kabıl olacagını 
ı ecegını, mer ur , ....... 

1 
· · kul 

diişünerek ağlar ,.e gözyaşları, yalnız erkekçe doguş er ıçuı -

Jandığı kılıcına damla damla dökülür. _ . 
Bu hikayeyi, insanlığın asırlarca şeref saydıgı merd~ d~y

ğulannın bir tarafa bırakıldığı. verifon sözlerin tutulmadı~, ıın-
v uk d"' ı k ·d ı -:_.:~ kagı"' dda kaldığı zanm hiçe sayıldıgı huk u uve aı e euuuı. . 

' -~ad· rdlik şu günlerde sık sık hatırhyorum. "Tüfek icad ~ ı, me 
bo7.uldmı diyen eski aflam bngiin kabnndan ölebilir. Kaldı ki 0 

. kı t eren milletlerin elinde tüfek namus şeref ve haysıyete yme v . . 
' ' · e'Liyetlerını mukaddes vatan topraklarını koruyarak bu ınsan,. m du 

bir mcşale gibi istikbale götfümeye yanyacak tek alet olarak d • 
şevket Ra o ruyor. _ 

uınııttrı11.-nuımnıttııuu•nl"'""'*•••ıunıııııt111 

··~F .... ~·~·~·~~ ~~~~ı 
Mütarek e den haberdar olmayan 

bir fransız bahkçı gemis i 
d M · balıg"'ı askerlerini görünce mürettebat şa-

Amerika suların a orına d } · k A .. ene mart şırmıtlır. Gemi e te sız yo tu. y-
avlamak uzere geçCin 1 . 1 k 

d S · t Malo lima- !arca denızde do aştı tan ıo~ra 
ayında Franksa ad aınb. balılcrı ge· Fransaya dönerken yolda birkaç Jn-
ntı1dan hare et e en ır .. •üz ı._ • • d··f · l . • . b 1 k l dıktan ıoı.nra gı narp gemısıne tesa u etmı.ş er-
mısı hır •feneF a 1 av adönmii .. tür. dir. İngilizler balıkçı gemisinin ne· 
geçen ha ta ransaya ~ . d J' . ·~. . d k 

B 
· F sanın mütareke re en ııe ıp nereye iJttıgını tor u -

u gemı ran ... 
v d h berdar deiildi. Lima- tan ıonra ltendısını ıerbes bırakmış~ 

yapllgın an a Al 1 d · d.v. zaman rıhtımda man ar ır. na gır ıgı 

lnanılamıyacak şeyleri 
Bir Amerilca gazetesi inanılamı- yarlıktan ölmüştür. Bu çocuk 4 ya

yacak bazı vakaları toplamıştı1'. pnda genç bir adam olmut, sakalı 
Bunlardan birkaçını yazıyoruz: çı.kmııtır. Ertesi ıene saçı, sakalı 

ağannıı. ihtiyar bir adam halini al-
1 - En uzun boks maçı 6 niaan mıştıt. Öldüğü zaman çehresi 70 

1693 tarihinde yapılmıtbr. Jack yaıında bir inHndan faı:la kmtıktı. 
Burlce ile zenci bokaör And~ ::::~~ 3 - Dünyada hastalık rekorunu 
arasındaki bu maç 7 saat HenrY Smyth adında bir Amerikalı 
ka sürmüştür. 1 l O ravnd tutan bu kumışhr, -i 7 yaşında ~lan bu Ame
maçın garip bir tara~ı ıo~u?da rna~ rikalıya 148 defa a~elıyat yapıl~ış, 
çın hükümaü:t addedılmesıdır. hasta .200 ıaat aın~lıy~t masu! uze-

2 - Amerikada Charleswarth rinde kalroıttır. Şımdı ııhhati ye-

§ehrinde 7 yaşında bir çocuk ihti- rindedir. ---- ---
"Timsah., tank 

d
• •tı•yie saatte 1 6 kilometre 

Amerikada şimdi c Timsah> adı 
verilen yeni bir tank yapılmaktadır. 
Bu tank hem karada, hem ıuda, 
hem de bataklık yerlerde yürüyebi
lecektir. Bu tankı bir vapurdaaı de# 

1 vesaı , .. 
k t derek sahile gidebilır. 

aTe k n karada ıürati saatte an-
an ı ı_ b'l k 7 k"lometredir. Buna muKa J 

ea t ~ e mukavemeti fevkalade top a eşın 

.;z~~~~~ T;~S~i<LoPEDi.Si 1 

YASSIADA . 
rında gözden düşen Bızans vezlrleri 
hapsolunur ve patrikler oralarda Marmarada. kftin Yassıa.danın satışa 

çıkarıldığı son günlerde gazetelerde 
okunuyor. Yassıada, Büyükadanın 
açıklarında kain iki büyük adadan 
biridir. Yassıada, Blzanı> zanı.::ınında 
büyük bir şöhret~ malikti. Bızansh
lar Mannaranın ortasında. kil.in bu 
ad~ya gid~p gel_fyorlardı. J{a.t-t:A. Fener 
patrlklel'inden Iğnat!os 860 mıladi ta
rihinde bu adada bir manastır inşa 
etmiotl. zaman ile bu manastır ve on:ı. 
bitişik kil!se harap olmuş ve yıkıl
mıştır. Bu manastır ile kilisenin en
kazı Yassıadanın şarkında halfı. mev
eud bulunuyor. 

Bilhassa. bu manastırın bodrtımlan 
elan bakidir. Manastırm bodrumla-

İstanbuldaki Yugoslav 
tebeası 

Kral ikinci Pierre'ln tahta çıkması 
nıünasebetile Yugoslav general konso
loshığu ve cYougoslovenska Sloga• 
cemiyeti İstanbuldakl Yugoslav kolo
nisini 29 nıart cumarte:;l günü saat 
19 da Beyoğlu sutcrnzi sokağında ~9 
No. daki Yiugoslovenska Sloga klu
bline davet etmektedir. 

Konferans 
Sişll Hal:·:evinden: 29 'Mart 941 cu

ıncrtP.si ak~mı saat 21 de Halkevl~ 
nıl7de C. H. P. Beyoğlu kaza merkezı 
başkanı ve baro reisi B. MekkJ Hik
ınct Gelenbeıl taraiınd:ı.ıı (Dünya ah
vaılnln son vaziyeti> mevzuunda mü
him bir konferans verilecektir. Davc
tiyrJerin Halkevi bürosundan aıınma
ıı rica olunur. 

ölürlerdi. F tih sultan Mehmed 
ıstanbulun a d zaptından 42 sene evvel, 

ta~!~~1;n tarlbinde Yassıada. önün~e 
ya.n 1 PaleoJoğoswı donanmasıle 
~::ı~\ır deniz muharebesi olmuştu. 
ş osmanlı saltanatı za.ma
Yassıada, dikkat ve alAkaYi celbet-

nınd:ı. d~All kalmamıştı. :BabıAli nez
n~ekten Büyük Brite.nya. büyük elçLsi 
dınde 1855 tarihinde Ye.ıJSJ-
l Erle Bulvet .. bl ' r 1t sahilinde nıukenunel r 
adanın şar 1 ti Kn"k baluınsızlık-
k""k in§a etm § · vy •• o,, la harap olmuştur. Bu kof-
tan zaınkanZl da hAld. mevcuddur. 
kün en a 

KUŞ BAKIŞI: 

--
Hava taarruzla.rmdan konın

mak için. hemen her memlekette f 
ı,ı.klannı maskelenmesi veya sön- t 
dürülmesi esası kabul edilmiş
tir. Bilhas.cı:a harp halinde olan 
memleketlerde dışarıya en küçiik 
bir ziyanın bile sızmamasına. dik
kat ediliyor. Bir pencerenin kena
rından sızanı pek az ziya havadan 
derhal görülmekte ve t.ayyarelere 
hedef teşkil eylemektedir. Bunun 
için ışıklann maskelenmesine 
fazla ehemmiyet verilmesini ta
bii görmek rn.zımdır. 

T ahtelbahirlerin Okya
nus aşırı faaliyetleri 

Amerikan sularında Alman tahtelbahirleri tarafından 
yapılması muhtemel harekat, manevi tesir 
icrasına matuf olmaktan ileri geçemez 

Son zamanlarda İngilterede Britanya adasının etrafındalti mü-
bazı kimseler ışıkların söndürül- nakale yolları üzerinde tahtelbahir 
mesinin kafi bir tedbir olmadığını harbi bütoo şiddeôle devam etmek-

ğ b ı 1 ..:. p tedir. Almanlar geçen kış ayları 
iddia etme e aş amış aru.ı.r. em- fı d d . . ah lbah . . . . .. zar n a cnız ınşaatını t te ıt 
bcrton Bıllıng adında bır mute- ·ıAh .. · d t '--if ed L b'"t .. • • 

1 
sı a ı uzerın e e!Ll) ere~ u un 

hassıs bunun sebeplcrını şu su- gayretlerile yeni tahtelbahirler vü-
retıe anlatıyor: cuda getinnjş]erdir. Bunlardan ba-

l İ ·u h ·ıı · i ·· .11 zılarmın açık deniz tahtelbahiri ol-
- . ngı z sa 1 erı~ gon · - duğu Atlas Okyanusunun cenubun-

mez bır hale koymak ımkftmaz- da ve Afrika sahillerinde görünme
dır. ler~;ıden anlaşılmaktadır. İngiltere 

ile Avustralya ve Hindistan arasın-
2 - Işıkların söndüıiilmesi ne- daki münakalat Ahikanın garp sa-

hirlerin vesair bir cok noktaların hilini takiben Ümid bumu tarik.ile 
görünmesine hizmet ediyor. 

3 - Yangınlar bu yüzden he
def teşkil ediyor. 

4 - Tenvir bombaları istika
met tayinine yarıyor. 

yapılmakta olduğundan bu denizle
rin de Alman tahtelbahirlerinio faa
Üyetine sahne olması esasen bekle
niyordu. Fakat acaba tahtelbahirler 
Atlantiği aıarak AmeTika sahillertn
de fuliyete geçebilirler mi} 

Filhakilca tahtelbahirler ticaret 
gemilerine onların limandan çıkış 
zamanlarını kollıyarak hücum ettik-

6 - Avcı tayyarelerinin hare-j leri takdirde ekseriya muvaffakwet 
katını, şimendüer ve yol müna- temin ederler. Zira gemilerin liman-
kalatını işk!I ediyor. . dan çıkışalrı esnasında, zikzak ve 

. . . .. . • toplu halde seyir yapmağa aaha 
Ingı.Iız mutehassısı bunun ıçın müsait olmadığından, düz bir rota-

5 - Karanlık pasif müdafaa 
vazifesini güçleştiriyor. 

ışıkların karartılmasının bırakı- da münferid gitmek mecburiyetin
Jarak hedef teşkil edecek sa.hala- dedirler. Halbuki zikzak rotalarda 
nn bilakis çok kuvvetli bir suret- müçtemi olarak giden gemiler tah
te aydınlatılmasını istiyor Bu zat telbahirlerin hücum vaziyetini güç-

b .. tün. h'll · h. 
1 

· . lcştirirler. Bu itibarla Jngiltereye u sa ı erın, ne ır erın ve .. d ·ı A .....!L_ ı · · .. .. . .. gon erı en men.&An ma ı:emesını 
Muessesatın gozlerı kor edecek hamil gemileri limanlardan çıbrken 
derecede aydınlatılmasını tavsiye tahtelbaliir hür.umile zayiata uğrat
ediyor ve diyor ki: mak müessir bir darbe olur. Bunun 

lırnvveden fi'le çıkanlması ber fCY• 
<ıSon derece kuvvetli proje.kör- den evvel Alman tahtelbahirlerinin 

Jerden, şehirlerin ışıklaıından Atlantiği aşmalarına mütevakkıftır. 

başka her otomobil ve otobüsün Filhakika umumi harpteAlman tah· 
bir lambası alınarak bunlar tay- telbahirleri Atlantikten geçerek 
yarecilerin istikametlerini şaşır- Amerika sularında harekat yapmıt 
nıası icin kullanılmalıdır. Çok ve tekr4r Alma.nyaya dönmü.ılerdi. 

• ı . . Bunlar 1,800 tonluk açtk deruz tah-
fazla ışık tayyarecıler içın karan- telbahirleri olup denizde haftalarca 

BV tahtdbabir denize dahyor 

her zaman ve her türlü ahval ve ya gönderilecek tahtelbahirlerde 
şerait altınma emniyetle kabili tat- keşif ve tarassııd hizmeti için bir 
bik olamaz. Binaenaleyh Avrupa- tayyare bulundurulma•n da muhte• 
daın Ameti.kaya tahtelbahir gönde- meldir. Büyük tahtelbahirlerin, ka· 
rerek o sularda ticaret harbini mun- natlan açılır kapanır tarzda yapılan 
ta.zam surette devam ettirmek çok bir tayyareyi taşıyabileceği lngiliz 
müşkül olduktan başb bu harekat hahriyeaindç tecrübe edilerek mu• 
çok adedcle tahtelbalıire ihtiyaç vaffalayetli netice alınmıstır. 
~ • > 

gosterır. Hulasa; Okyanus aşın faaliyetler 
Esasen Okyanus a~n uzak sefer- jçin torpidodan ziyade top silahı ha· 

ler için Almanların kua bir zaman- ]mnmdan kuvvetli tahtelbahir kru• 
da büyük ta!ıtelbahir tipinden filo· vazörler vücuda getirilmesi lazım
lar vücuda getirdiğine ihtimal veri- dır ki bu da Almanya için hayli za
lemez. Beliti hirlı:aç büyük tahtelba- mana muhtaç bir keyfiyettir. Önü
hir bu manada t.ahsitı olunabilir. müzddı:i yza aylarında Amerikan 
Bunların Amerikan yardım hfilele- sulannda Alman taht~lbahirleri ta
rinin geçeceği yollara mayn döle- rafından yapılması muhtemel hare
meleri ve kafileleri takip ederek açık kat ancalc manevi tesir yapmağa 
denizde onlara hücum etmeleri bek- matuf bir icraat olmaktan ileri ge-
lenebilir. Bundan maada Amen1ca· çemez. A. B. 

Sebze fiatleri 
Fiat mürakabe bürosu buhusus
ta tedkikler yapmağa başladı Jıktan daha zararlıdır.ıı kalabileçek kifayette idiler. O za

lngiliz mütehassısının bu file- mandan beri tahtelbahir motörle-
rfnin ne derece doğ'ru olduaunu rinde oldukça mühim terakkiler vu- Fiat mürak:abe bürosunun seb- hadleri hak.kında malumat sa-

• • _ t:> ku bulmu~ ve bugünkü büyük tah- ze fiatlcıile meş.,..,11 olması karar h.bi lmad kl k eli · 
bılnuyoruz. Doğru oldugunu ka- telbahirler bir defa aldıklan mayi &...... - ı o ı ~:;-nı, en ·ıerıne_ bu 
bul estek bile çok geniş sahaların mahrukla bilafasıla on beş bin !aşmıştır. Belediye ta~afından hususta teblıgat yapılmadıg~nı 
tayyarecilerin gözlerlni kör ede- mil mesafe katedecek bir kifayet vaktlle bu hususta tedkikler ya- söylüyorlar. İtirazları önlemek 
cek kadar şiddetli surette aydın- iktisap etmişlerdir. Eğer böyle bir pılmış, perakende ve toptan sa- için mürakabe bürosu azami kar 
ıatılması müthiş masrafa ve vcsa- t~~telbahir d~~izde yakal~dığı bir t~ıa~ iç~ bir ~ar haddi tayin edil- haddi listelerini ticarethaneleıc 

1 ite müteYakkıftır. Bunun için bu du~ma~ gemısınden mayı m~~ru- ı:nu;tı. Fıat murakabe bürosu be- talik etmeğe karar vermiştir. 
. .. . kunu ıkmale muvaffak olabılırse tediyenin tedkikleıint getirtecek 
fıkrin iyi bir kabul gomıest şüp- seyir nısıf kutrunu bir misli daha .. . ' Gömlek boyunbağı 
helidir. Simdiki halde geceleri tezyid edebilir. bun~n u~ennde ~lışa~ktır. ' a k ' 
tayyare hücumlarından korun- Ame.rikanın Avrupadan mesafesi Hfildekt sebze fıatlerile manav .. ş P ~ 
mak için her tarafın zifiri karan- 3,000 mil olduğuna göre iktisadi ve sebzecilerdeki fiatıer arasında . Gömlek: boyunbagı ve. şapka 
lık l .. . • eli 1 O mil süraLle seyreden tahtelbahir büyük fark vardır. Belediyenin fıatlerine azam! kar haddı kona-

o ması en muessıı çare r. b f . 1 1 k 1 2 .. v 1 t p· t ·· 
u mesa eyı n~~~.a ~ ~ra gun: bu yolda evvelce vardığı netice ile c~gı yazı mış ı. ıa murak:ıbe 

d~. kateder. D~~uş ıçın de aynı Fi.at rnürakabe bürosu da meşgul burosu raportörünün piyasadald 
Araba vopurunda bir muddet geçecegt ve sefer esnasında tedk"kl .. · 'km 1 d k bi k l d • zuhur edecek fırtmalı havalar da da- olacak, sebze fiatlerindeki büyük 1 eunı 1 a e ere r ra-

tayfa amyon a emır hili hesap edildiği takdirde Ameri- farkın ortadan kaldınlınasma ça- por hazırlamıştır. Raporun fi:ıt 
arasında sıkışarak kaya gidiş geliş müddeti takriben lışılacaktır. mürakabe komisyonunun pazar-

yaralandı 30 g~n tutaAr ki bu A suretle tah- Fiat mürakabc bürosu mağşuş tesi günkü toplanıtısında konu-
Dün, Şirketi Hayriyenın bir araba tfe5lbah2ır0 m~~lupf h1~elcat b s1ahasınb'l~a kahvelerle meşgul olacaktır. Bu- illlması ve bir karara bağlanma-

vapuru içinde feci bir kamyon kazası # gun aa ıyette u una ı ır. uht ld' K · b 
olmuştur: Şoför Hulüslnin idaresinde- Bu müddet, ona denizde başka bir ronun memurları. çekilmiş kahve sı m _ e~e ır. omısyon o-
kl (Keşan 2) Pl~kalı bir kamyon. Slr- gemi tarafından mahrukat ve yiye- satan kuru kahveci ve bakkal yunbagı, gornlek ve şapka satış
kecl araba va.pur iskelesinden araba cek verilirse bir aya ç1karılabilir. Şu dükkanlanna ug-ııyarak, mag~~uş Iannda azami kar haddi tesbit 
vapuruna blnd!rilerek Üsküdara g~t- Y 
rllmiştir. h&lde takriben 2,000 tonluk büyük kahve kontrolu yapacaktır. edecek, fiatıer tasdik edilmek 

tahtelbahirler için Amerika suların- üzere Ticaret Vekaletine göndc-
Üsküdar ıske1esıne yanaşudı~ı sıra- da bilhassa yaz aylarında faaliyette Bir kalay taciri adliyeye rı·ıccektir. ~ 

da, kamyon; kaptan köprüsü altında 
bulunan geçldden manevra yaparak bulunmak mümkündür. Tahtelbahir verildi B• d • t . . hk" 
çık.arken, vapurun. gemicUertnden bu uzun sefer esnasında mecbur ol- _ .. . ır emır acırı ma um 
Şükrü, kamyon ile geçld demirleri madıkça dalmaz. Esasen bir taht~!- Beyoglunda uç manüatura ma- oldu 
arasında sı~. muhtell! yerlerin- bahirin dalması ancak kendisini ğazası mükerrer olarak pazralık- Demir satışında ihtikar suçile 
den yaralandığı gibJ, kaburga kemik- düşmandan gizlemek mecburiyeti sız satış kanununa aykırı satış tevkif edilmiş olan Baki ismin
lert de zedelenmlştir. İşe el koyan po- olduğu zamanlara münhasırdır. yaptıklarından daimf encümen de birinin muhakemesi dün 
Hs, yaralı gem1ciyl Ntlmune hastane- F 
sine yatırmı~. 'oför Hulftsl. de yaka.- . ilvaki Alman tahtelbahirlerinin tarafından o.n beşer lira para ce- ikinci ceza mahkemesinde bitmiş-
lanarak Üsküdar adliyesine verilmiş- Okyanusa çıkması Şimali Fransada- zasına çarptır.ılmıştır. tir. 
tır. ki denizaltı üslerinin işgalile _nisbe- Kalay satışlarında yüooe on Baki edi ··n ha 1·5 elli ıı·r 
.. : .................................... ten kolayla~mış ve tahtelbahır mo- be kar esası kabul edilmiştir Bir y gu P ' ·~· .. a 

1-Arkadat 
Haftalık ~uk mecmU&S1 

( Sayı : 12) 
2 - Ytcel 
Aylık fikir ve sanat 

törlerinin metaneti de uzun seyir- ş .. . . · para cezası, fatura vermedıgı ıcın 
!ere tahammül edecek bir hale ge- kalay tuccarı elındek~. kalaylar~ gene yirmi beş lira para cezasına 
ti:_ilmi? ise de ';>ir !araft~n ~~tiva et- dan 118~ kilosun~. yuzde yir~u mahkum olmuş, yedi günden faz
tigi bırçok nazık alet~erın Jtınalı su- beş, 90 kilosunu yuzde otuz kar- la mevkuf kaldığı cihetle f . 1 rette bakıma ve tamıre mub.taç ol- la sattığından ihtikar suçu ile .. . . az a 
ması, diğer taraftan bir defada ala- dli t r ed'J . ı· gunlerının para cezasına mahsup 
cağı torpido (torpil) ve top cepha· a yeye es un 1 mlŞ ır. yapılmasına karar verilmiştir. 
nesi mikdarının mahdud bulunma- Azami kir hadleri 
Si sel:>ebile tahtelbahirler tonajca ve Fiat mürakabc komisyonu bir Francala ve bisküvicilere 
kadar büyük olurlarsa olsunlar diğer çok maddelerin azami ka had! ·ı k k t k 
gemilere nazaran üsse daha ziyade . . . . . r e- verı ece e s ra e stra u 1 
ihtiyaç gösterirler. Bu itibarla hate- nnı tesbıt etmıştır. Kontrollar ·"Ekstra ekstra undan francala, bis
kat yapacakları sah&!."'lln iislere ya- esnasında mürakabe bürosu me- k~vi ve -emsall l.mahlt yapanların her 
kanlığı nisbetinde tahtelbahirlerin murları 3.zami kar haddinden gd~1,~1e ktaullarnadcaklatrı buln ı. :kdarı Bele-

d H lb k. ,, ra ın an es t edilerek hazır-
ran ı~anı artar. a u ı Almanlar fazla k!r alan ticarethane sahip- !anan liste Toprak mahsulleri ofisl 
Am~nkay~. y~ktn noktaluda üslere lerinl cezalandırmaktad F k t Istanbul ~ubesi müdürlüğüue gönde
malık. degılc!ırler. Alman konan b . . . ır. a a rllrnişti. Bu listeye göre her gün nıa
gernilerinden mahrukat. cephane ve u esnada bır ıtırazla karşılaş- kamacılara 1130, fr'ancalııcılııra 140, 
iaıe maddesi ilcmali için istifade maktadır. Ticarethane sahipleri blı:küvi, simit. pasta ve emsali ima--.ı·ı · d'" ·· •·ı b·ı· tt kl A A liı.1hane sahiplt•rıne 200 çuval ekstra cıaı mceı usunu c ı mıe de bu usul sa ı an mallann azamı kar ekeka. un veı·ııeceklir. 
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~R AKŞAM 
~tR ntKAYE Kadife bakısll kadın [iij,.t..,~FS1R~fftl 1 ORDULARI DURDURAN KADJN 1 

Mıllı kume maçları Tefrika No. 78 Yazan:isKENDERF.SERTELLI Ona ahasis• derlerdi. Halbuki ken-ı kendlsi yoktu. Çıra.klan işe ba.kıyor
dlsl hakkında verilen bu hüküm çok du. 

yanlı§tı. Yakup hasis değildi. Sadece Kadl!e gözlü kadın bit çırağın ken- F B G s Beşı.ktaş - 1. Spor Saldenln maksadı Bozeaadadan Çalı hesaplı ve makul yaşamasını seven dlsine gösterdiği blr et parçasını be- • ahçe - • aray, beyi kaçırmaktı. 
blr adamdı. Bizde eberiya hesaplı in· ğenmedl: _İbrahim bey yn.şlıca bir adamdır. 
sanla hasis! blribirinc karıştırırlar. - İstemem, ondan ke5!11!?··· dedi, kı· f d d k l Gelibolu kalesini terkedip blzl.mle be-

Hcnüz genç ve oldukça yakışıklı bir vırcık değil o ... Geçen gun blzlm. hlz- yarın ener Sta ın a arşı aşıyor raber gelemez. O 1~ de biz yapacağız, 
erkek olan Yakup, hayatında bir lkl metçi kıza da kıvırcık diye ckızıl ka- Recep! Eğer seninle beraber, Çalı be-
kadın macer.ısına atılmıştı. Lakin nk- raman• vemllşsfnlz · yi kaçınnağa muvaffak olursak, Ve-
si bir te r uf olarak karşısına hep Çırak Israr ediyordu : lııtirak edecek klüplerin adedi işi ciddi tutmasına bağlıdır. G~en nedikUler\ büsbüt ün şaşırtmış olaca-
.son derecede müsrif kadınlar çık· - Kıvırcıf cfe~m b~ ~Damgalı hakkında ihtilaf çıkan ve uzun mü- haftaki zaferin tesiri oyuncular üze- ğız. 
mıştı . Topu topu tanıdığı iki üç kadın tarafını ~es P sa sız .• 0 slzc onu nakaşalardan sonra on klüp arasın· rinde elan baki ve Fenerbahçeyi ••• 
onun gözünü yıldırmıştı. Bunun üze- gosterlrdm;ı. Bu kıvırcıktır. da yapılması tekarrür eden milli hezimete uğratan bir takım İstanbul- Gelibolu muhafızı, 
r lne genç adam bu gibi maceralardan - Nafile çeneni yorma ... Ben kıvır- küme maçları nihayet yann Anka· sporu nasıl olsa yener düşüncesi 
uzak yaşamağa karar vermişti. cıktan anlarım_. h 1 h . d 1 k zail olmamı" ise tamiri rok gür bir Lapseki kulesinde 
Kararında da duruyordu. Hattı\ bir- Tam bu esnada dukkiin sahibi, yanı rn i e §e rimız e yapı aca müsa- ,, ,.. ,.. Geliboluya döndükleri zaman, İbra.. 

1 h go-z kasabın kendisi gelm'"tl bakalarla fu'"len ba .. Iamı" olacaktır. neticeye maruz kalmaları dü.,ünüle-knç sene böyle geçti. Eğer o s ya - '9 .. " " h im beyi Oellboluda bulamadılar. 
lü, <1ko.dife bakışlın kadına raslama~ Genç kadın ona: İnönü koşusu dolayısile büyük spor bilir ki milli kümede İstanbulun yü- Gelibolu muhafızı, birkaç gündür 
olsaydı bu hal uzun müddet de devam - n:uzum, dedi, senin çıra~ bu et gösterilerine sahne olacak İzmir- zünü güldürecek bir takım için ilk L:ipseklde bulunuyordu. 
edecekti. Ne çare ki, ckadılte bakı.,lıt 1~.ın kıvucık diye Israr ediyor. Sen de, yapılması icap eden Altay - anda mağlubiyet hiç de beklenen Vaktile Şehzade Süleyman paşa ta-
kndın Yakubun bütün knrarlannı alt soyle, kıvırcık mı bu? Altınordu maçı 1 3 nisana bırakıl- bir şey değildir. Bu cihetle maça rafından inşa edilmiş olan Upsek:l 
üst etti. Kasap, çırağına ters ters bakarak lazım gelen ehemmiyeti vermeleri kulesindeki topçularımız, Venedik do-

cKo.dlfe bakışlı kadını. ... Bu Yaku- çıkıştı: mıştır. nanması dönerken kendilerini topa 
bun bulduğu bir tıı.blrdl. sevglllslnin - A çocuk... dedi, hanımefendi Milli kümeye şehrimizden iştirak şarttır. tuttuğu için, düşman topçuln.n hep 
ismim bilmediği için ona bu adı tak- senden, benden lyl etten anlar. Ne dl· eden dört klübün kuvvetleri hakkın- F b h G 1 birden bu kuleye ateş açmışlar ve ku-
mıştı. Onun bakışlarını kadife kadar ye bu parçaya kıvırcık dersin? Sen de da bir mukayese yapabilmek imka- ener a çe - a atasaray leyi tahrip etmişlerdi. 
Parlak ve yumuşak buluyordu. onu kırcık mı sanıyordun yoksa? Sen nı verccegvini tahmin ettigw imiz dört- k · h k l v·enedlkll1er gittikten sonra, Gelibo-

1 k ı in k h ' dl •~ fta k b ka Günün i incı ve mü im aT§I aı· Genç kacıına kapı mama ç en- amme.en ye şu .... ra. n es a - ler kupası maçları maalesef bu dü- ıu muhafızı derhal Uıpseklye işçiler 
" d ı dl d ı ı Yahud sen bayın 10lne bak Ben maııı iki ezeli rakip Fenerbahçe ile dlslle uzun uzun muca e e e yor u. ım ... "' . şünccmizi boşa çıkardı. Bu karşılaş- ve ustalar göndererek kuleyi tamir et-

0 günü evinden sabnhleyin çıktı. kıymayı yaparım. _ . 1 k 1 il k . . Galatasaray arasında olacaktır. Yu- tirmeğe ba.şlamlştı. Lapseki kulesi bi-
Köşedeki tütüncüden bir paket sigara Çırak bu sefer Yakuba dondü: ma ara ta ım ar mi i ümeye ıştı- karda da izah ettiğimiz gibi tuhaf zlm için çok llzımdı. Tamlrtnde ısa-
almnk niyetinde idi. O tarafa doğru - SIZ ne istiyorsunuz efendim? rak edecek tam kadrolarile çıkma- bir tesadüf neticesi olarak birkaç bet vardı. 
yürürken birdenbire gözleri karşıki Genç adam: dıkları gibi diğer klüplerden aldık- senedenberi bu gib: maçlarda hep Saide Gellboluya gelince, İbrahim 
kaldırıma illştı. Kadife b!lkl§h kadın - Ben yarım kilo kıyma istiyorum. lan oyuncuları oynattılar, takımla- birinci müsabakada k:uşıkarşıya ge- beyin U.psekiye bu maksatla. gittiğin! 
geçiyordu. Yakup da hemen kaldınm dedi. Çırak biraz evvel kadife gözlü rında bazı talebelere yer verdiler. öıı.rendl. İbrahim bey OeUboluya gidip 

k d beır. ediır.ı ı>tt yakalam"' len bu iki ezeli rakip bu sefer aca· 6 
değiştirdi. Bu güneşll mart sonu sa- a ının e;eıım 15 ~ ~ Ve bu yüzden milli kümeye girecek geliyordu. Birkaç gun sonra geldiği 

l - .. k kesiyo du Yakup hemen atıldı· ha nasıl bir netice ile sahadan ay-bahı insana uzun uzun yo yurume r · · dört ekip hakkında da son ve ha- zaman, ortadan kaybolan Saldenln de 
arzulan veriyordu. - Hayır h:ıyır. dedi, ben de baya- d k 1 rılacaklardır} Oeliboluya döndüğünü göroü. Kendl-

Kadi!e ba""•lı kadın bugün Yaku- nın kestirdiği etten isterim. kiki bir kanaat e inme imkanı o a~ sine ılereye gittP~ini sordu. Saide ar-
"''"i d- " şt" d Geçen haftaki Beşiktaş mağlubi- "' bun hiç görmedlr,rf bir kıyafette idi. Bunu işiten genç kadın onmu u. ma ı, d k b kada""le beraber, Bozcandaya nasıl 

- - BI - - ldil Y k bu B d l 1 yetini göz önün e tutara u maçı ... Sırtında pek sade bir pardosu var• r anı goz goze ge er. a up u iş için elimiz e ya nız ig maç- gittiğin!, orada düşman kalyonunu 
dı. Başında şapkası yoktu. Elinde ko- sefer onun bakışlarını kadifeden de lan vardır. Milli küme yolunda bu Galatasarayın kazanacağı yolunda nasıl ynktığını söyledi. 
caman, bezden blr çanta tutuyordu. yumuşak buldu. takımlar hakkındaki kanaatlerimize mütalaa yürütmek yanlış olur. Çün· İbrahim bey bu sözleri bir masal gt-

Yakup o basit glylnl.şi içinde de onu Kasapt.nn çıktıkları zaman erkek kü senelerdenberi bu iki klübün bir- bl dinliyordu. 
harlkuıa. de cazibeli buluyor, arkasın· içinden: cılşte, diyordu, bir erkc"'in iki ancak lig maçlarını miyar tutabili- l f k l f 6 k b h h ld 1 b l l h birini muhte i şe i de ve zayı an- Saido sözünü bitirdikten sonra, dan uu" ru'rken vüeudünlin insanda yakasını bir araya getirtebilecek. ona riz i u er a e stan u e ine l - .. baka k ın· 

~ !arda yakalamış olma arına rağmen alaycı bir tavırla yuzune ra g -hayret. uyandıracnk derecedeki tena- israfsız fakat iyi btr hayat yaşa tabi- değildir. Diğer taraftan Ankara ile du- .. 
1 1 k bl k dınl t k l maçlardan evvel yürütülen tahmin-sübünü hayran bakışlarla .seyred yor- ece r a ... > zmir ta ım arını yakından göreme· _ Sen, çocuk mu kanıknyorum sa-

Ge " k"dın bundan sonra çok bü ler hilafına netice aldıkları görül-du. n.,. " .. ıs- - diğimiz cihetle bu hususta mütalaa nıyorsun? Kendine yardakçı olarnk bu 
Kendi kendine cAeaba böyle nereye yük blr bakkal dukkanına. Uoradı. serdetmek kehanet olacağına göre, müştür. budalayı da bulmuşsun! Güzel masal-

gidiyor?• diye düşündü. Ornda tabak çanak gibi şeyler de sa- milli kümede bu klüplerin alacak- Bu cihetle yannki karşıla§ma için lar uyuduruyorsun ... Hele anlat bnka-
Oenç kadın bir sokağı saptı. Burası tılıyordu. - - lan muhtemel neticeler için de za- de bu yolda bir tahminde bulun- fım, daha neler ynptınız Bozcaadnda? 

bütün st>mtln yiyecek pazarı halinde Kadl!e gozlu kadın buradan bir ta- man geçmesi lazımdır. İzmir ve mak doğru olamaz. Fenerbahçenin Gelibolu muhafızının bu sözlere 
idi Sıra sıra kasaplar, bakallar, ta- kım pastn kalıblan s:ıt.ın aldı. inanmamakta hakkı vardı. Zira o, 
vukçular, zerzevatçılar, manavlar, cı- Artık Yakup onun güzelliğine mi, Ankara takımları ilk deplasmııııı için geçen haftaki mağlubiyeti buna Venedik dooonmasının kuvvetini mu-
ğereller, balıkçılar hep burada idi. yoksa ev kadınlığına mı hayran ola.~ ıdırimize geldikten sonra vaziyet mukabil bir hafta evvel Galatasara- harebe esnasında görmüştü. Bozcaada 

Kadife bakışlı kadın bir tavukçu cağını şaşırmıştı. tebellür edecek ve bu husustaki tah- 1 yın Beşik taşı mağlup etmiıı bulun- limanında yatan bu kuvvetıı donnn-
dükkfınında.n içeriye girdi. Yakup ne Ertesi günü, sabahleyin gene aynl lilimizi ancak o zaman yapabilece- ması bundan evvel müteaddit kere- maya böyle bir küçük tekne lle sokul-
yapacnğını .şaşırmıştı. Birdenbire ken- saatte evinden çıktı. Gene genç kadına gız. !er sabit olduğu gibi yalnız Fener- manın tmkAnı mı vardı? 
dl kendine: Blzlm evde de birşeyler ras geldi. Ayni kıyafette idi ve bez b h G 1 k 1 1 Saide anlattıkça, İbrahim bey iri gö-
yok ... Hazır Canım da tavuk istedi. zıı- çantası .. elinde idi. Yarın şehrimizde yapılacak milli 1 a. ç_e - . a atasaray .a .. şı a. şma a-

1 
_
1
_ 

1 F ıh k k F beğlnl hoplatarak mütemad yen gu u-ten doktor do. bana beyaz eı tavsiye Biri onde biri arkada gene çarşı pa- kümenin ilk oyunları Beşiktaş ile 1 rı ıçın mıyar o amaz. 1 a ı a e· yordu. 
ediyor. Ben de şuraya glreyim baka- zar, bakkal, kasap, balıkçı dolaştılar. lstanbulspor, Galatasaray ile Fener- nerbahçenin ~ugiinkü ta~ımı .. ıslaha Bir aralık Recep de hiddetlendi: 
yım ... 1> dedi. Genç kadının bu işteki harlkulô.de ih- bahçe arasında olacaktır. Tuhaf bir muhtaçtır. Bılhassa gerı mudafaa - Yarın öbürgün o taraftan gelen 

Kndlfe bakışlı kadının arkasından tısası yüzünden Yakup da herşeyln tesadüf olarak Fener bahçe ile Ga- ı hattı yok denecek derce.ede bozuk k:ıyıkçılnrdnn, bir Vened!k knlyonu-
to.vukçuya girdi. Genç ııdam kendi iyisini ve ueuzünu satın alıyordu. latasaray klüpleri birkaç seneden· ve muhacim hattı tam randıman nun nasıl yandığını öğrenmekte ge-
kcndfnc: cıGnrlb şey ..• diyordu, bun- Sabah ge,;intllerinden bu maddi ka- beri bu kabil müsabakalarda hep vermekten uzaktır. En iyi tarafları cikmlyeceksin , İbrahim beyi 
dan evvel üç kadın takip ettim. Lô.kln zancı idi. Ustellk genç kadını takip l k 1 .. ·ı h f h d - o halde bu meseleyi de o zaman 
onlar ya bir kumaşçıya, ya bir şapka- ederken ne hayaller kurmuyordu. birinci oyunu ya~~akt~d~_rlar. ııte a ecı ı e a attı ır. konuşuruz. Şimdi masal dlnlcmcğe 
cıyn, yn bir moda mağnznsınıı. girdiler. Sonra .~ab:ı.hlan alışverişe giderken bu ııef~r d~ her ık.i klubun murah- Buna mukabil Galatasaray takımı vnktlm yok. Lftpseki kulesinde uç yüz 
Hayatımda takip ettiğim bir kadının ayni dukki'mda öteberi tarttınrken hası yıne ılk haftada takımlarını son zamanlarda olgun bir manzara !~çl beni bekliyor. 
ilk defa bir tnvukçu dükkanına girdi- nralannda ~arlp blr arkadaşlık da. karşı karşıya getiren kurayı çekmek arzetmekte ve üstüste iyi neticeler Saide ve Recep, yaptıkları işin doğ
ğlnl görüyorum. Bir moda mağazası phc~da o~ut"u. ~irldb~erln~ ~dar talihsizliğinde bulundula'f. Ve şampi· almaktadır. Her iki ekibin bugün· ruluğuna blr türlü lnanmıyan Ibm-
r.erede? Bir tavukçu dükkô.nı nerede?. a apça a Y•'r ar ı ne e ese- yonada rol oynaması kuvvetle muh- k d ·· d k hlm be'-'ln a'"k'"'ından baka kalm1"-Herhalde bu ötekllere benzemlyen. ay- lrunlaşacaklardı. B . l l b . ü urumunu göz önun e tutarsa ., • ..... ~ 

d lı t bl k d ı dl d Genç kadın blr gün alışverişe çık- temel bulunan eşıkta;, ı ar u ı~te GalatasaraYl avantajlı görmek icap lardı. rı ynr:ı ı ş n r a ın . ... » yor u. 
1 

k ı ıs 
. .. - . masa Yakup adeta kendisinde bir ek- yine şans ı çı tı ar. ederse de yukarda izah ettiğimiz Gözlle görmediği bir işe inanmak -

Sıil\dl kadife gozlu kadıı; bı:ç9k ta- siklik hissediyordu. Ontınla çarşıya İ sebepler kati bir hüküm yürütmemi- temeyen bu ndama bundan fazla ne 
vuklnn muayene ediyor, dukkan sahi- pazara gide gele gide gele Ye.kup da Beşiktaş • • Spor ze mani olmaktadır. söylenebillrdı? 
bine dlyordu ki: aıtık her~yln 1ylglnden, eUn cinsin- Yapılacak bir iş vardı: Tekrar Boz-

- Sakın bunlo.r şişirme ~lnuı.sını_. den, balığın tazesinden, kesilmlş bir Milli kümenin şehrimizdeki ilk kar Galatasaray - Fenerbahçe maçla· caadaya git.mek ve oradaki esirlerden 
Şu bana verdiğin pilici hiç gozüm tut- pUlcln horoz olup olmadığından an- §ılaşması saat 1 de yapılacak Galata· r~nda sahaya çıkan oyuncuların o birini kurtarıp Oellboluya getirmek. 
madı. Hem bu p!llç horoz gallba ... Sen lıyordu. Kadife gözlü kadın onu bir saray - Fonerbahçe B takımlarından günkü haleti ruhiyeleri çok büyük Zaten onlar buna yolda karar ver-
bana başkıısını ver. talebe gibi yetlştlrmlştf. sonra Beşiktaş ile İstanbulspor ara- ı rol oynnmakta ve asabına hakim mlşlerdl. Fakat, aradan birkaç gün 

Genç kadın o kadar lnce eleyip sık Tanı§maları ve ahbaplıklarını pek sında olacaktır. Lig maçlarının !lon olaın oyuncuların tarafı maçı kazan- geçmesini, yangın hadisesinin unutul-
<'okuyordu ki YakubW1 bütün atakıı.sı ileriye götürmelerl hiç de zor olmadı. I d mnsını bekliyorlardı. 
Oıluıl U··zerlne çcvrllmi"tl. Bu suretle oyununda şampiyon takımın mağ- maktadır. şte yarınki karşılaşma a . 

" Yakup ona evlenmek tek.lifinde bu- l b Ibrahim bey Lapseklye gidince, Sai-ko.dıro gözlü kadın "Ok iyi, ya,.ırıı bir lup etmek içm zorluk çektiği stan· da müteaddit kereler olduğu gi i 
" lur.duğu gün kadife gözlü kadın: de gemiyi limana soktu ... Yırtık yel-

tavuğu hem de oldukça ucuz bir fiya- _ Ben de, dedi, senin gibi çarşı pa- busporluların birçok ihtilaflardan bir kere daha buna şahit olacağı- kenlerl değlştlrdl ... Yanına üç gemici 
ta aldı. zar işlerinden a.nllyan bir erkekle ev- sonra girdikleri milli kümede bir mız muhakkaktır. aldı. Recep gene dümenci olanık ka-

Yakup içinden: «Mükemmel kadın!.. lenmek niyetinde idim. Oh artık sokak varlık olduklarını isbat etmek azmi- Iıyordu. Saide, Gellboluya dönüşünün 
diyordu, tam ev kadını ... Ben bu ta- işinden kurtuldum! .•. Bundan sonra. le oynayacakları şüphesizdir. Maçların programı haftasında, tekrar Bozcaadaya ho.re-
vuğu en aş:ı~ı 20-~5 kuruş daha pa.- o iş senin ket etmeğe ve oradan bir veya birkaç 
halı alırdım.» ··• Hikmet Feridun Es Büyük kalabalık önünde genç Milli küme heyetinden: esir Türk denizcisi alıp gelmcğe karar 

Kadlfe gözlü kadın beğendiği ta\-U- elemanlar için uyulması çok güç Fener atadı: Saat l 3 Fenerbah- vermişti. 
ğu sardırarak elindeki kocaman bez- olan maçların temposuna çabuk Recep: 
den çantanın lçlne koydu. Bu sırada. Cwnartesi gÜnÜ Be,iklat Şeref uyduklarını dörtler kupası oyunla- çe • Galatasaray ( B) hakem: Bü: - Bu sefel\ İbrr.hlm beye lnnd ola-
Yakup da bir tavuk beğenmiş ve pa- ıtadmda yapılacak futbol maçlan: rında yakından gördüğümüz san si- lend Turanlı, yan hakem: Halid rak yola çıkıyoruz amma, benim bu 
ket ettirmişti. Genç kadı., tavukçudan İstanbul Erkek mektepleri lig he- yahlılar temiz oyunlarile de efkarı Üzer - Münir. saat 1 j Beşiktaş - işte ufak bir ümidim bile yoktur, dl-
sonra kasaba girdi. · d · · b" · 'b b k 1 yordu 

Yeti ba•kanlıg-mdan: umumıyc e ıyı ır ıntı a ıra mış- Jstanbulspor hakem: Şazi Tezcan · 
Yakup: cArtık oldu olacak ..• Nn.sıl -s I Erı- k L. 1 d T k lan 1 ak ay b Recep, bu işin, gemi kundaklamak-

kt b k bl Darünefaka - stanbul x;e ar nır. ad'"ımld"v~ n kd~ dan ~lzl~ yan hakem: Halid Galip - Necdet, tan çok daha güç olduğunu söylüyor-olsa bize de t.avu an aş a r ye- k B Ul - H tara arı uze ıgı ta ır e mı ı 

1 

G l 
k 1• dl k k d'f ~,- k saat 13,30 ha em . uoz, ay- 17 F b h t du. Bozcaadanın arkasında hapsedllen me azım ... n yere a ı e gvuU a- k"' d . . b" d l saat ener a çe - a a asaray 

dını takip etti. darpaşa - Vefa saat t 4,45 hakem: ume e ıyı ır erece tutma arına Türk denlzellerlnl başıboş bırakma-
ş T Bogvaziçi - Galatasaray hiçbir mani yoktur. Yarınki maçta hakem: Ahmed Adem yan hakem: ınışlardı ya. Elbette orada da bunları Oenç kadın biraz kıym:ı. yaptırmak · ezcan, Ö F d 

istiyordu. Ll\.kin dükkiinda. kasabın saat 16, 15 hakem: Ş. Tezcan şampiyon Beşikta,ın galip gelmesi Tarık zerengin - eri un muhafaza eden asker ve sahilde hiç 

Tefrika No. 27 

Güzel GOzlii K:az 
Aşk ve macera rom_anı ____ .. ____ N_akleden: (Vi • Nt1) 

Alnına pansımaırı yaptı. 
Ansızın neşeyle haykırdL 
Vücut, daha vazıh ıekilde kımıl-

damıştı. 
Gözleri de açıldı. 
- Su ... - diye inildedi. 
Genç kadın koıarak bir bardak 

au getirdi. Yaralıya içirdi. 
- Vah vah .•. Çok fena mısınız) 
- Her yerim ağrıyor .•• İztırap 

çekiyorum. 
Elini, kan içindeki alnına götürdü. 
Güzel Gözlü Kız: 
- Ben sizi kurtaracağım, Cemal 

Nermi bey ... - dedi. 

- Ah .•• Bunlar hep sizi:ı sebebi
nizden ••• 

Adam, sözünü bitiremedi. 

- Hayır. vallahi benim sebcbim
den değil... Benim o adamlarla 
hiç bir alakam yok ... Sakın aklınıza 
öyle bir şey gelmesin ... Evladımın 
başına yemin ederim ki ben o hay
dutların cürüm ortağı değilim ... 

Evet, doğru, benim yüzümdeaı bu
ralara geldiniz ve ba§ınıza da bu İf 
açıldı... Fakat ben tamamiyle ma
sumum. Onların niyetlerinin ne ol
duğunu bilmiyordum... Buna emin 
olabilirsin.iz ... 

Erkek başını tutarak: 
- Çok acıyor... Hurdehqım .•• 
- Kalk.mağa gayret edin. 
- İmkan yok ..• 
- Gidip bir doktor getireyim.·• 
- Evet, evet .•• 
Leyla, tereddütle ve dehşetle: 
- Peki amma ya o alçaklar ge· 

lirlerse ..• Tekrar gelirlerse) ... 
Cemal, güçlükle konuıarak: 
- Hayır ... - cevabını verdi. -

Beni soydular. Tekrar gelmezler .•• 

- En yakın eve kadar koıaca
ğım .•• lmdad çağıracağım •.• Gelip 
sizin yanınızda nöbet beklesinler .•• 
Ben de doktora haber vereyim. 

Hasta, zayıf bir sesle: 
- Hayır, hayır .•• - dedi. 

Öyle yapmayın ... 
- Fakat sizi bu vaziyette bıra

kamam ki ..• 
• - Dinleyin, dinleyin beni... İlk 
it bana doktor getirmektir ..• 

- Koıarun ..• Getiririm ..• 
- Beni buraya bir otomobil ge-

tirdi ..• Ötede bekliyor ... Ona binip 
gidin ..• 

- Bahçeden geliyorum ..• Orada, 
kapının önünde araba falan görme• 
diın. 

- Öyleyse baııka bir otomobil 
bulun... Hemen br.ınim evime gi· 
dini. .. Fuad paşa türbesi civarında 
oturuyorum ... Hemen orada... İs· 
mimle sorun .•. Bilirler .•. 

- Ah. o kadar uzakta ..• 
- Evimin yanındaki evde doktor 

Rauf diye bir zat oturur ... Ona ha
ber verin ... Gelsin ... Hem doktor, 
hem benim arkadaşımdır... T ered
düt etmeden gelecektir .•• 

Leyla: 
- Yanınızdan ayrılmak istemiyo· 

rum ... Korkuyorum ... 
- Vakit kaybetmeyin!... Zira 

dakikalarımız sayılıdır. 

- İmkanı var mı)... Ah, ben 
böyle bir felaketin müsebbibiyim, 
öyle mi? ••• Ah oe demeie bana 

rasladınız ~ 
Ölüm halindeymiş gibi sesi ha

fifliyen Cemal Nermi: 
- Ne söylersem onu yapın ... Ço

cuğumu ve karımı görmeden ölmek 
istemiyorum ... - dedi. 

Güzel Gözlü Kız. bu sözlere ar
tık dayanamadı: 

- Ne söylerseniz onu yapaca
ğım ... Peki ..• - dedi. 
Odanın kapısı da haydudlar ta

rafından kilitlenmişti, Anahtar .alın· 
mııtı. Leyla, gene geldiği yoldan 
çıkmak mecburiyetinde kaldı. 

Çok geçmeden sokakta bulunu· 
yordu. Aldaıiımamııtı. Oralarda hiç 
bir otomobilin beklediği yoktu. 

İhtiyatlı bir haydud olan Haydar 
Şakir, ilk iş olarak sokağa çıkını§. 
şoföre: 

- Beyefendi burada kalacak ... 
Alın paraanzı .•• Yanm lira da bah
şiş ... 

Şoför: 

- Peki amma bavul>... • diye 

.ım lira da caba almaktan menı
nun, aklına zerrece şüphe gelmeksi· 
zin, çekti gitti. 

Şimdi, Leyli, tenha sokaklarda 
nefes nefese koşuyordu. Her an bir 
otomobil bulacağam umuyordu. Fa
kat ümidi beyhudeydi. Buralardan 
gelip geçen olmuyordu. 

Genç kadın, coşkunluk içinde kah 
koşuyor, kah hızlı hızlı yürüyordu. 
Şakakları müthiş bir şekilde atıyor
du. Hiç bir şey görmüyor gibiydi. 
Göğsünde kalbi deminkinden daha 
çabuk vuruyor ... Sanki göğsü para
lanacak ve yüreği dışarı fırlıyacaktı. 

••• 
Cemal Nermi, çocuğiyle karısını 

terkedip evden henüz çıkmıştı ki. 
doktor, Melahate doğru başını çe
virdi. Ona uzun uzun baktı. Bu na• 
zarlarda türlü türlü hisler birik
mişti. 

Cahid, ( 1 ) ya,ınm küçüklüğüne 
ro.ğmen gayet mükedder bir hal 

sordu. ( 1) Romanın bir taraluıda isim 
Sakin baba: karıtaklığı olduğunu sonradan esef-
- l~te ben de onu almağa gel- le farkettim. Melihatle Cemal Ner-

dim ... - dedi. minin çocuklan «Cahid•. Leylinm 
Bavulu indirdiler. Yanın?a bir 1 terkedilmit çocuğunun ismi iae Bur

dc seyahat paltosu vardı. Şoför, ya· f han'dı.r. İtizar ederim. - Va - Nu 

Olma7a. bir kalyon bulunacaktı. 
Be.ide: 
- Eğer böyle ise, blzhn için daha 1Y1 

olur - diye cevap veriyordu - hem ora.
da. kalyonu yakarız, hem de ortalı
ğın, kargaşalığından istifade ederek. 
beş on kişi kaçırabiliriz. 

Saide ölümil dilşünmedlği için, hlc;ı 
bir hadiseden korkmuyor, önüne çıka
cak her mfmH yenmek istiyordu. 

Saide bu sefer, küçük yelkenllsint 
çok iyi hazırlamı.ştl. İbrahim bey Ge
llboluda yokken. bir akşam limandan 
aynldı. 

••• 
Saide'nin Bozcaadaya 

ikinci gidişi •. 
Bu sefer, küçük yelkenlide beş ki~ 

bulunuyordu: Saide, Recep ve üç de
nizci. 
İbrahim beyin inanmadığı yangın 

hô.dlsesinln belki bu sefer ikinci bir 
sahnesi açılacaktı. Saide fırsat bulur
sa, amiral gemisine de kundak ata
caktı. Fakat bu seferki maksattan 
büsbütün başka idi: Bozcaada arka
sındaki Türk esirlerinden birkaçını 
kaçırmak. ' 

Zira, İbrahim bey hata Saidenln 
Bozcaııdaya gittiğine ve hele orada 
yangınlar yaptı~ına inanmıyordu. Gü
nün birinde Edlnıeden gelecek padi
şahın adamlarına Sald"nln bu haki
kati anlatabilmesi için, herkesten ön
ce İbrahim beyi inandırmak H\zımdı. 

Sn.ide yolda gtderken, arkadaşına 
sordu: 

- Bozcaadanın arkasında. körfez 
var mı? 

- Hayır. Neden sordun? 
- Korfez varsa işimiz güçleşir de. 
-Niçin? 
- Çünkü düşman, gemllerinden bir 

Jkl tanesini de adanın arkasında ya
tırmış olabilir, o zaman arka körfeze 
giremeyiz. 

- Uzaktan b~ka bir yere yanaşır, 
gene çıkarız, sen merak etme! 

Knh rüzgar keslldi, kürek çektiler; 
kah rüzgar buldular, yelken açtılar. 
Ve böylece bir gece Bozcaada önlerine 
vardılar. 

Saide uzaktan, liman ağzında duran 
büyük kalyonların gölgelerini gördü, 

- Arkaya dolaşalım. Belki gözcfıler1 
vardır. Biraz daha llerileyecek olursak 
belki yakalanırız. 

Dedi ve Recebe dümen kırdırıp ada
nın arkasına döndü. 

Saide, önceden tahmin ettiği gibl, 
buradaki küçük körfezde büyük bir 
diişmo.n kalyonu gördtl. Körfezin ar
ka bumunda sindi. 

Sahil boyunda bir fersah ara Ue iki 
büyük ışık yanıyordu. Turk esirleri, bu 
iki ışığın arasındaki mesa!e içinde yn.. 
tıp kalkıyordu. 

Düşman kalyonu bu esirlerin ve 
malzemenin muhafazasma memurdu. 

Znten adanın arkasından hiç bir ye
re kaçmanın lmkflnı yoktu. 

Civardaki adalar buraya - yüzüle
rek geçllemiyecck kadar - uzaktı. 

Saide gellr gelmez yelkenleri indir
di: 

- Şu burunun arkasında sineceğiz. 
Recep merak ve heyecan içinde, ne 

yapacağını bilmiyordu. 
- Sırtlardan dolaşalım. Sa.hile lne

llm. 
Diyordu. Saide o geceyi orada geçir

mek fikrinde idi. 
- Bu gece yatalım.. . Dinlenelim. 

Yarın etrafı ve vazıyet! gündüz gözllt 
görüp tedklk edelim. Gece gldeceğimlı 
kara yollarını gündüzden tayin ede
liJn. 

Dedi. Recep buna razı olmadı: 
- Gündüz buralarda dolaşırlarsa, 

bizi görürler. Bu gece işimiz! bitirip. 
gene k:ıranlıktn dönelim. 

Recep haklıydı. Gündüz yakalan
mak ihtlmall pek kuvveU!ydl. Zira, ne 
de olsa, sindikleri burunda koskoca bir 
yelkenlinin görülmemesine lmkfın 
yoktu. Halbuki gece, nasıl olsa, yruı 
sırtlardan köye girmek mümkün ola
bllecektı. Recep adanın ön ve arka 
kısımlarını çok iyi tanıyordu. 

Saide: 
(Arkası var) 

almıştı. Annesinin yanında boynu 
bükük duruyordu. 

- Anneciğim ... Şimdi beni daha 
fazla Öpmelisin. Çünkü, babam 
gıttı... Onun yerine de sen 
öp! - dedi. 

Melahatin yüzünde tatlı bir te
bessüm belirdi. Çocuk da bund&A 
teselli buldu. 

- Üzülme .•• Öperim, öperim ..• 
Hem baban uzun müddet gelmiye· 
cek değil ki ... 

- ... 
Bir müddet hepsi sustular. 
Bu sözleri İşitince, doktor Rauf 

T uğru! üzerine aldığı vazifenin ne 
müşkül olduğunu bir kere daha 
anladı. 

Fakat kararını vermiş gibi bir 
tavır takındı. Sırtındaki yükü omu
zundan atmak istiyordu sanki ... He
men bu gece, söy)iyeceğini söyliye· 
cekti. 

Melahat düşünüyordu. Gözleri 
yaşarmı~tı. Çocuğunu kucağına al
mıştı. Bağrına basarak hafif hafif 
sallıyordu. Fena ve müphem hissi
kablelvukularla kalbi üzülüyordu. 

Doktor, ayağa kalktı. 

(Arkası var) 



29 Mart 1941 
AKŞAM 

18 milyon Türkün imam ve 
azameti hudutlarda bekliyor 

Yusoslavya 
sevine icinde • • 

(n--w-ah 1 inci sahifede) 

Sahife 'T 

1 Günlük Borsa 1 B. Gabriloviç süratle 
rcsu: ·~~~İYO Moskovadan Belgrada 

Yugoslavya 
hadiseleri ve 
Yunanistan (Battarafı t inci aalıifede)' akıbetlerini göstermittir. 

bueu Ferid Cel&I Güven Çorumda, Muhiddin Baha Pare .CSzlerino (Baf tarafı 1 ncJ sahifede) 

....... 21 Hart 194.1 g·ıd·ıyor 
Sırp Patiriğinin nutku DEVLET BORÇLARI 
Belgrad 28 (A.A.) - Avala---------~-

ajansından: Ortodoks kilisesi patriği " 7,50 1133 Tilık borcu L n. m ~İt~ 
Y BUyük Millet Meclis( Hariciye en· devam ederek bir gün ıulh ':e ıü-

U mumi his tudur: ugoı· cümeni re.iai ve Konya mebuau Mu· k(iiıdan ayn~~~ mec~ur ~ırakı· Gavrilo, ıaat 16 da radyo ile n~- • • 1938 1kram1yell 19.97 için ~~~diJr. edilmesi lazım gelip gel-
redilen bir nutuk aöylemiıtir. Mu- 11 > 1933 İkramiyeli Ergani medıeı hakkında sorulan bir ıuale ] "lleti kahramanlık zaffer GökeY Aydında ayni mev:ıua Jır1ak bileklennmn zfncır defil an-

a v mı • dık ld ait 1ı:onferanelar vermi,lerdir. cak kılıç tatıyacağını igaret ile de· 
maileyh, ezcümle demiştir ki: A. B. C. 20.20 de hu paktın imzayı müteakip ·-

k '1 193 .. Si E 1 1n 30 · w merı 

ananelerıne sa o U· K""t h da miıür ki: . b • u a ya h .. 
ğunu ıs at ettı Kütahya 28 (A.A.) _ Bursa «Biz zekamm, hiısjmizi ütun 

cYaşamak istiyoruz. fa at hlir ı ""' va.s- rzurum •· yete ııırecegi hakkında hük"" J 
olarak y••amak azııUndeyiz, ıayet 11 1 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 l9.40 ihtiva ettiği cevabı veriJ ..... ; ... :-umBeı-

-y ı 2 1932 Hazlııe bonoJan e0.50 b 1 • • ... ,,uı, u 
ölmek lazım ise pnlı ve kahraman • , 1934 :ııı • 15.50 ·~ ep ~ pak~n: men o1ması için tas-

mebusu Muhiddin Baha Para Halk- mevcudiyetimizi hudutlarımızda 
· · So topladık ıınırda ne kadar uker var 

mndle bir konferans vemııfhr. n bilmem,' fakat on ıekiz milyonun 

ecdadımız gibi hürriyet için ölece· :ııı , 1935 , > 29.50 dık edilmesın.- lüzum yolc.tur. 

ğiz.> , 1938 > > ıl2.87 HiikU L-~ Atina 2·8 (A.A) - Dün sabah 
Belgradda cereyan ·eden hadiseleri 
ve kral Pierre'in tahta çıktığını halk, 
Belgrad radyosundan duymuştur. 
Atina gazeteleri, derhal hususi nüs
halar neşretmişler ve Atina radyosu 
Belgrad radyosu tarafından verilen 
haberleri tekrar etmi~tir. 

dünya vaziyeti ICar§ıllnda Türkiy~ ruhu, imanı, azameti orada hekll
nin vaziyetini tahlil eden bu ko~f~-
ransında hatip Mihver dcvletlennın yor. Oradaki erler, subaylar, komu· 

Sevinç tezahürleri A. Demtryolu tahvili ı-n 42.40 met ucyannaıneyi 
Bel-ad 28 (A.A.) . - Avala > 1 m .u.40 fıazırlıyor 

•· A. Demi.ryolu mümessil senet 38 4-0 
ajansından: Kral jkinci Pjyerin ikti- Haydarpaşa limanı 44:50 Belgrad 28 (A.A.) - (D.N.B.): 

hakikt maksadJannı yeni iıizam adı tanlar birbirlerine baktıkları :ıaman 
altında kurulmak istenilen ~u1!1~u Çanakkaleyi, lnönünü, Dumlupıınarı 
Vüıtai cebir ve tahakküm reJimJJUJl okuyorlar ve bizJer mi hudutlanmız-

darı eline aldığına ve general Simo· H. Umanı mümessil senedi 40.50 Hükumetin beklenen beyaııınamesi 
viçi yeni kabineyi teııkile memur et- .- henüz neşredilmemiştir. Beyannamo 
tiğine dair gelen haber, Ljublianaya HİSSE SENETLERİ metninin hazırlanmakta olduğu bil-

b ,_ t dan du'"•rnanı ı·çer: 101-a"'•g"ız ••la mahiyetini anlatmış una .:~rp ~- ,...... • .ıı; .... ""' ve bütün Slovenyaya bir aında yayıl- T. C. Merkez bank.asl. ıo9.75 diriliyor. 

Atina radyosu, Belgrad rady~s'! 
ile ayni zamanda Yugoslav millı 
marşını ve Yugoslav mil~i havaia:ını 
çalmağa başlamıştır. Ögleye . dog~ 
Reuter ajansının bu haberlen teyıd 
eden telgrafları Atina ajansına ge)
meğ başlamı11tır. Yunan efkarı umu
nıiyesinin intibamı şöyle hülasa et
mek mümkündür: 

liın olan veya içten çöken mılletlerm diyorlar.> mııı ve her tarafta tavsifi gayri kabil T. Jf bankası nama muharrer 10.15 Belgrad 28 (A.A.) - (O.F.1.): 

Yugoslav milleti kahramanlık an.a
nelerine sadık olduğunu isbat etmış
tir ve Yugoslavya, vatanın şükranın~ 
kazanmıştır. Yugoslavya hadiselerı 
burada büyük bir heyecan uyandır-
mı"tır. 

Atina 28 (A.A.) - Estia gazete· 
•İ, başmakalesinde diyor ki: ~H~r 
feye rağmen biz, Yugoslav nulletı
nin sadakat ve ihlasından hiçbir za
man süphe etmedik. Hayatiyeti olan 

> k '"lA 1 milletler ihanete karsı a su ame 
yapma!'!ı~ı ve ihanetle dolu k~ra 
günlerden sonra şerefli dirilme gun· 
leri yaratmasını bilirler. 

2 7 t b büyu .. k milletin tari-mar, u ki 
hinde 15 martı gölgede bırakı:ı~ . a 
kalmamıştır. 2 7 mart, onun tarıhının 
en şerefli günlerinden biri. olı:ıuştur 
ve bütün dünyaya, bu mılletı_? ya-

y b"" ""k . !er görmege ve famaga, uyu ış . . . 1 
insaniyet için daha iyi bır ~~tıkh_a1 d ·1 d"~ h r mı -yaratmak maksa ı e ıger u ~ 
!etlerle mesai birliğinde. ~ulunmaga 
layı;.: olduğunı.; göstermıştır. 

B. Yunanlılar her zamanki dos-
ız, 1 b · ı tumuz ve müttefikimiz o an u mı -

(etin bu şerefli gununu s~lamlar ve 
cYaşasın Yugoslavya» dıye haykı-

nrız. » 

Libya da 
vaziyet 

Burada kumandayi Al
manların ele aldıkları 

zannediliyor 

Londra 28 (A.A.) - Gazetele-
. kerAı muhabirleri Trablusgarp· rm as . h 

te Agheila'da küçük hır ~iman zır • 
lı müfrezesinin bulundugunu teba-
.. z ettirerek Almanların Trablus
;~rpte keşif hareketle~i ".a~~ra~ l~
gilizleri yokladıkları fıkrını ılerı su-
rüyorlar. 

Muhabirlere göre haddi zatında 
hadise.ıin ehemmiyeti azdır ve en
dişe vermemekte.dir. Bununla bera
ber Almc..ınların Italyanlardan daha 
müteşebbis ve daha iyi malzeme ile 
techiz edilmiş oldukları görülmekte
dir. Bu Alman müfrezesinin daha 
büyük Alman kuvvetlerinin pişdarı 
olması da muhtemeldir. Fakat ne 
olursa olsun İngiliz zırhlı kuvvetle· 
rinin yeni gelenlerle boy ölçüşmek
ten korkmıyacakları muhakkaktır. 
İtalyan hezimetinm tam olmasına 
mani olmak üzere Almanların Trab
lusgarbe kıtaat göndererek kalan 
kalyan ı kuvvetlerine yardım etmeği 
esaslı addetmişlerdir. 

Muhabirlerin fikrince mareşal 
Grazianinin istifa ve yerine general 
Garibaldi tayin edilmişse de şimdi 

Lı"ndberg'e bir cevap Alman müfrezelerile takviye edil
miş olan İtalyan kuvvetlerini,n ku-

8 (A A ) - Daily d Alın 1 lind h lun Nevyork 2 . . y • man atıı an arın e e u -
· d zdıgı bır ma• hte-eldir Mirror gazetes1n e ya . Alb ması mu _ ... __ _: _ _ 

kalede B. Winchell diyor ~ı; ~y 
Llndberg Almanyanın maglup edıl- Fransanın Madagaı~arı 

• Y• • d' Ben de ln- .... • d ""ru degıl mıyecegını zanne ıyor'. . ylu terkettıgı og 
giliz hava kuvvetle.ıının. mag Af- . 

28 
(A.A.) _ (0.F.İ.): 

edilemiyeceği kanaatındeyım. k Vıchy M d gaskarı terkettiği 
bay Lindherg Alman istihsalatı ha ·• Fransanın . b a kaynaklardan 
kında müthiş rakamlar zikrediyor. halk:ıır.?a ;~ arcı sırf hayal mah
Halbuki demokrasiler Hitler tara· işae edılen . a j; e~. 
fından ne kopye edilebilir ne de sulü addedılme te ır. 
yapılabilir bir silahla mücehhez .bu· 
lunuyorlar. Bu silah imandır. Hı.tl~
rin tayyare filoları bugün aıe ıçın 

harp ettiklerini bilemezler. Fakat 
İngiliz tayyarecileri kendi hakla~ı 
için harp ettiklerini biliyorlar. İn~~ 
l!zler Llndbcrgin de haklarını mu· 
dafaa ediyorlar. 

IANKARA RADYOSU) 
29 mart cumartesi öğle ve akşam 

13.30 Program, 13,33 Türkçe p~kla.r, 
13,50 Ajans haberleri, 14,05 Türkçe 
plaklar. 14.20 Riyaseticümhur bando
rru, 15 Hafif melodller CPU, 15,30 Kon-
ser - Devlet konservatuanndan nak
len nesriyat, 18,03 Caz orkestrası, !8:~ 
Hafif şarkılar, 19 Konuşma. (Gunun 
meseleleri), 19,15 Halk türküleri, 19,30 
Ajans haberler.l, 19,45 Ziraat takvimi, 
19,50 Fasıl heyeti (kadın okuyucular), 
20 15 Radyo ga:r,etesi, 20,45 Şarkı ve 
tü~küler, 21,15 Konuşma, 21.SO: Salon 
orkestrası, 22.30 Ajans ve borsa ha
berleri, 22,50 Cazband <PU · 

YENİ NE.5RİY.!!,: 

Arkadaş 
Çocuk mecmuasının on 

Bu haftalık ııanıştır. İçindeki yazı-
ikl.Dci sayısı .ç .Arkadaş postası - Ba
lar ounlar~I!Yuk şair Yahya. Kemal 
na ne! - ~ başladığ1nı anlatıyor -
mektebe n İyi Fena. - Bülbül 
Asker olacağun wtla.r biliçesl _ Marko
(plyesl) - .90:- ka.daşı _ Çocuk dok
polonun kuçuk ~çin çünkü - İyi mi, 
to!'l diyo; 1:1 Mr. M~to ile başb~~~- -
oüzel mi· Ma.Skeli insanlar - Buyük 
.Ala.geyik • blkAyeleri - Hayvanların 
acıa.mıarın Cehenneme girmeyen 
ağırbklan - ile Torun - çocuk 
demire! - r:ı:cular köşesi, Bllmece
eserlen, ~k Y Müsabakalar ... • 
ler, oyun ardır Güler ve Vedad Oün-

cemal Na hazırlanan bu güzel, 
yol taraf:~:encell mecmua~ küçük 
faydalı v __ .,..,,,~ to.vsiye ederız. 
okuyucuı ......... ~ 

U kl§ gecelerinde boş vakit 
zungeçinnek için meşhur 

AKŞAM j ARSEN 
LUPEN Abone ücretleri 

Senelik 
8 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

-
Ttlr.k1Y8 

1400 lcurUŞ 
'150 • 
400 • 
150 il 

Ecnebi 

2'100 ıturUŞ 
1450 • 
800 • 

• 
Posta ittihadına dahil olmlYaD 

ecnebi memleketler: senel..lğ1: 
3600 altı aylığı 1900, üç aylığı 

ıooo kuruştur. 

b rrlr. 20565 Telefonlarımız: Başmu a · 
681 Yazı işleri: 20765 - idare 20 

l\lüdür: 2049'7 

Rebiülevveı ı - Kasını 142 
S. İm. Gil. Öğ. İki. Ak Yat. 
E. 9,37 11,18 5,48 9.20 12,00 1,33 
Va. 5,06 6,48 13,19 16,51 19,31 21.03 ı 

İdarenane: Babıfill cıva.n 
Acımusluk sokak No. ıs 

e- ük ve beyec:anh roman 
uy serisini 0 1myunus 1 

• Bu ıCTİ 6 büyük ve resimli cilt~. 
Beher cildin fiati 80 kuruş . 
6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdf yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Mathaaeı Kitap eervisine> ~e· 
tirir veya gönderirseniz • fıat 
üzerinden size yüzde 20 ıskon
to yapılacaktır. 

Eritre muharebesi 
bitti 

bir heyecanla kar§ılaaımıştır. Bütün T. I~ bankası (hamile aJt) 10.45 26/27 mart gecesi tevkif edilmiş 
binalara bayraklar asılmıştır. T. İş bankası mümessil his. 103.- olan sabık hükumet azası, sabık 

Saat 1 G 11 doğru Ljubliana üniver- A. Demiryolları şirketi { % 60) 22.80 Başvekil B. Tsvetkoviç hariç, ser-
sitesinin talebeleri ve şehrin bütün A. Demiryollan şirketi ( % rno 3?.50 bes bırakılmıştır. Sabık Belgrad po-
gençliği uzun bir alay teşkil ederek EskJhisar çimento şirketi 

2
7
6

•·70 lis müdürü Drinçiç de hala mevkuf 
k Şirketi Hayriye h 1 başta kral Piyerin resmi ve hayra - Şirketi Hayriye temettü 2ı._ u u:.maktadır. 

(Baştarafı 1 inci sahifede) lar olduğu halde sokaklardan geç- -------------- Belgrad 28 (AA) - D.N.B. 
vemet göstermiyecckleri zanınedili- mişlerdir. Nümayişçiler evvela kral ECNEBİ TAB\'İLLERİ ajansı bildiriyor: 
yor. Çünkü Dük d' Aoste bütün kuv- Alebandre'in heykeli önüne gitmiş- Kredi Fonslye 1903 (sigortalı) 111.- Köylü Hırvat partisinin ~efi dok· 
vetlerini Keren ve Adisababa etra- )erdir. Burada heyecanlı tezahürat • > 1911 103.- tor Maçekir. idaresinde bulunaon ve 
fıncla toplamıştı. yapılmış, kral, ordu ve Yugoslavya • ı Amorti tll.50 Zagrebin merkezi organı olan 

Harrarın düşmesine gelince, bu alkışlanmıştır. Gazeteler hususi nüs· • • Kupon 1.27 Hrvaski Dnevnik gazetesi bugünkü 
da mühimdir. Çünkü Harrar Adisa- halar neşrederek kralın beya'7lname- NUKUT nüshasında doktor Maçekin hüku· 
baba j)e Cibut arasında son müda- sini ve resmini neşretmişlerdir. Şehir mete dahil olup olmamak hususun· 
faa hattıdır. Burası Cibuti - Adisa- bayram günlerine mahsus bir hal Türk altını 24·95 da henüz bir karar vermemiş oldu· 
h b d · 1 .. · d k" o· b Külçe altın bir gramı 3.27 a a a emıryo u uzerın e ı ıra almıştır. Belediye reisi, ir beyan- g"unu bildirmektedir. 

d 1 k d D . Osmanlı bankası <banknot) 2 50 Dauaya gi en yo a ha İm ir. mı name neşrederek vatandaşları, kra- · BelgTac;! 28 (A.A.) - D.N.B. 
Dauanın zaptı şimdi bir gün mese· ılın etrafında birleşmeğe davet et- KAMBİYO ajansı bildiriyor: 1-!ırvat partisinin 
lesidir. l miş ve Ljubliana halkı namına kra- Londra fizerine 1 sterlin 5.2025 umumi katibi ayan azasındaın Kan-

Keren 1 O hin ınüfusludur. talyan la bir telgraf çekmiştir. Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 jeviç, kendi gazetesi olan 4Seljaçi 
mahallesinde bahçeli evler, hüku- Slovenyanır.bütün şehir ve kasa- Cenevre üzerine 100 frank 29.98 Dan> da ne~reltiği bir makalede 
rr;et binaları, bankalar, kiliseler, balarında bir bayram havası esmek- AUna üzerine 100 drahmi 0.99 Yugoslavyanın üçlü pakta iltihakın-
oteller, sinema vesaire vardır. te ve emsalsi7. tezahürat yapılmak- Madrid üzerine lOO pezeta 12·8455 daki kıymeti tebarü.: ettirmektedir. 

J ·' 28 (AA) Keı""nl zap Be1grad üzerine 100 dinar 3.1525 
.onura · · - " 

11 
• • tadır. Çetiilede de heyecan ve se- Makale Hrvaski Dnevnik tarafından 

~~:i~~;~~e!~~-Iyanın esir edildiğl zan- vinç tezahürleri yapılmaktadır. Halk ~~~:ı:a ü~~~f~~e l~~O :ı~::ın i~:~~;~ istinsah edilmistir. 
kral ve ordu namına yapılan muaz

Habeş ·kuvvetleri Gam- zam tezahürata iştirak etmektedir. 
beyla'ya girdiler Krallığın bütün şehir ve kasabala-

11:\rtum 28 (A.:A.) - Afrika ve Bel- nnda buna mümasil nümayişler ya· 
çika kuvvetleri Habeo;(..standll Gam- pılmaktadır. 1 
beyla'ya hücum etmişler \'C .ş~ddetli Bclgrad 28 (A.A.) - (D."IJ.B.): 
bir çarpışmadan sonra bu .r- •vkle gir- Perşembe günkü tezahüratta halkın 
mişlerdil'. Gambeyla, Adıs - Abab:ı- ll . 

1 
1 .

1
. y ı b 

dan takriben 360 kilometre mesafede e erme e ngı ız ve ugos av ay-
bir ticaret merkezidir. Sudan hudu- rakları \ulunuyordu. " 
ciundan uzaklığı ıoo kilometredir. Bc~gradda hali tabii 
A:~ _m1~~~ y7:fu~u ~~~~~dı~~ç~~ Bel~~ad 28 (A.A.) - (Re~te~): 
arada Habes vat:mperverlcrile Sudan Son gunlerde cereyan eden hadıse
kıtaları DC'bra - Markos mıntakasın- }erden ve dün sokaklarda yapılan 
da yeniden akınlar yaparak İtalyan- tezahürlerle ınümayişlerden sonra 
ları izaç etmişlerdir. Bu mmtakad:ı Belgrad normal manzarasını ycni
göcüs gö~_iısc şiddetli m~hnrebeler ol- den iktisap etmiştir. 
ffi\!.~ ve d uşman ağır zaymta uğramış- yeni hükumetin arzularına uya- J 

tır. rak amele. memurlar ve iş adamları 
Harrarın zaptının fabrike.larına, bürolarına ve dük· 

ehemmiyeti kanlanna giderek günlük işlerile 
Kahire 28 (AA.) - Harrann me~gul olmağa bmaşlamışlardır. 

düşmesi ehemmiyetlidir. Çünkü şim- Payitaht neşesini muhafaza et-
di Adisababa ile Cibııti arasında- mektedir. 
ki son münakale hattı tehdit altın- Belgrad 28 (AA.) - Alman 
dadır. Maamafih Habe§istanın işga- elçisi B. vor. Heeren dün sabah Baş
li için isticale lüzum yoktur. İşgalin vekil Simoviç tarafından kabul edil
büyük bir kısmı Habeş vatanper- mi~tir. Hariciye azırı B. Ninçiç ln-1 
verlerine bırakılabilir. Bunwnla he- giliz elçisi B. Campbelli kabul et- • 
raher Eritre muharebesinin bitmesi- miştir. Sefir müteakiben Başvekil 

~-----~·--, 

Tuvaletinizi yapuken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

İngiliz - Yugoslav mü
nasebetleri canlandı 

Londra 28 (AA.) - Bütün ga
\ z.eteler Yug~slavya _hadiselerini t ah-
1 lil etmektedırler. Tımes gazetesi bu 
hususta şunları yaztyor: 

İmzalan ile Yugo:slavyanın ~ere
fi,.,i teslim etmek istiyen Nazırların 
yakasına intikam pek çabuk ya!)ış
mıştır. Mukadderatın bu ani deği-

l ~iki iği, Yugoslavyanın mihvere ihi· 

1 
hakının İngiltere için ~siyasi bir 
Dunkerque> teşkil ettiği Alman pro
f pagandası tarafından ilan edildiği 
sırada vuku bulmuştur. Yugosla \'Y•·· 
da halkın adi ve ihtimal ki satılnııs 
'azırların ihane•ine karşı duvduğu 

ınefret üzerine kopan bu ihtilfil ani 
olmuştur. 

Dünkü hüKtunct darbesi uzun za-
1 mandan beri lngiliz ve Yugoslav hli
kumetleri ara~ında mevcut bı;Ju:-ıan 
dostluk ve emniyet münasebetlerini 
y cniden canlandırmıştır. 

Berlin İntizar devresinde 
Bem 28 (A.A.) - Berlindeki 

le büyük İngiliz kuvvetleri serbes tarafından kabul edilmiştir. 
kalacaktır. Toplanan Nazırlar meclisinden 

Harrarın zaptının İmparator sonra Başvekil beyanatta bulun-
Haile Sdasiye jçin hususi bir m~na- I muştur. Başvekil halkı sükuna davet 
sı vardır. Çünkü Habeşistan !tal- eden sözlerine şöyle nihayet ver

sürünüz. Pudrayı sımsıkı 

tutar ve akmasına mani 
olur. Yağlı ve yağsız olan 
tüp ve vazoları vudır. 

İsviçreli muhnbirlcre göre, yeni Yu-

l goslav kabinesiniın 1istesi Alman 
~--•••••••••••r hükumet merkezini yeni hükumetin 
~ı•••••••••••••ll~,. I vaziyeti hakkırda tenvir etm miş

tir. Berlinde lakaydane olmamakla 

yanlar tarafından istila edilmeden miştir: Netol iş sabunu 
evvel imparator sık sık burada ika- Nereden olursa olsun hiçbir te
met etmekte idi. Ve oğullarından sir altında kalmamanızı ve düşünce
biri de Harrar düküdür. siz harekette bulunmamanızı isterim. 
..................................... u YalıillZ kendimizi düşünerek müsta-

B U L M A C A M 1 Z kil ve vakur kalalım. Önümüzdeki 

Eldeki boya ve yağlan, zift ve 
katran lekelerini çıkarır. Banyo 
ve fayansları, mermer ma.5alan, 
kapı, pencere ve cam lekelerini, 
mutfak takımlarını ve elbise le
kelerini en çabuk temizler. 1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 

1 _ ____ __ il _ _ 

'2 ____ _ 

3 - - - - •--

: ---ı•---ı-- -
6 -,-ı-----

7 --.1-- -- --
8 ---ı------

1~ -==ı==-ı ----
Soldan sağa ve yukandan aşalı: 

1 - Doğruluk. 
2 - Bir bayan. 
3 - Ticarete müteallik - Yapma. 
4 - Tersi bayağıdır - Zahmet. 
5 - Lütfedin. 
ft - Reseptörler. 

vazifelerin ifasında muvaffakiyetin 
ilk şartları kati bir nizam ve dürüst 
bir hattı harekettir. 

- Her yerden arayınız.-

Yugoslav gazetelerinin 1 yer deg" iştirecek 
makaleleri 

Belgrad 28 (AA.) Avala kiracılara tavsiye! 
ajansından: Gazeteler, «Tarihi te- O O h ~ 
beddüllen, cKral ikinci Piyere, bi· ı Akşarr.'ın K Ç K ILl"\.N

LARI' nı dikkat}~ okursanız zim ümidimizdir>, «Yaşasın kral.) 
kendinize en elverişli yurdu 

ilh .. gibi başlıklar altında hakiki va- yorulmadan bulabilirsiniz. 
tanperverlik hissiyatından nişane 1 iıııllliııiıiıiıiiiiiiiiiiiıiliiiiiıiiiiıiıiiiiıiii••ii 
VCfen heyecanlJ makaleler neşret,.. •llllUUlltlUttllllllllllltrlllUllHHfllllllllftttlUllllllUttfUIUUfr 

~~kte ve bütün YugogJav milletinin I herler bu şabahki gazetlerde ihti-
ıyı zamanlarda olsun, fena saatlerde tkA ' ı:· ta zda ve hirbir mütalaa 

1 k . l . d ya ar uır r ... 
o sun, genç ve va ur varıs erın en ·ıave olmaksızın neşredilmiştir. $-
birinin şahsında temessül eden nam- ~asi mahfillerdeki kanaate göre, 
dar Karayorgoviç ,,haneda.nına kar· yeni Yugoslavya hükU.metinin aske
ııı çözülmez bağlılıgını teyıd etmek- r1 mahiyeti, yalnız dahili siyaset ba
tedirler. kımından bir ehemmiyeti haiz de
Portekizin memnuniyeti ğildir. Bulgar halkının büyük ekse-

berabc:ı:. bir intizar vaziyeti munafa. 
za deilmektedir. 

Alman aleyhdarlığı 
Belgrad 28 (A.A.) - (D.N.B.): 

Yugoslavyanın muhtelif bölgelerin
de sinemalardt Alman aktüalite fi· 

1 limleri gösterilirken tezahürat vuku 
bulmuş, perdeler yırtılmış ve !<an
dalyalar kırılmıştır . 

İsveçin Belgrad elçisi 
yaralandı 

Belgrad 28 (AA.) - D.N.B. 
bildiriyor: lıtveçin Belgrad elçisi B. 
Malmal elçiliğin resmi otomobili 
ile şehirde dolaşırken nümayİKiler 
tarahrıdan durdurulmo~tur. 60 ya
şında bulunan İsveç elçisi nümayiş
çilere Almanca meram anlatmağa 
çalıştığı sırada otomobilden çıkarıla
rak yere altimış ve yaralanmıştır. 

Muhabere kesildi 
Budapeşte 28 (A.A.) - Buda

peşte, Lubliana, Belgrad ve Sofya 
araıındaki telefon ve telgraf muha
bereleri kesilmiştir. 

7 - Su - Tersi riuş edemedi . 
8 - Resimlerin en iyisi. 

Lizbon 28 (A.A.) - (D.N.B.): riyeti, Belgrad hadiselerini. Yugos
Lizbon gazeteleri, Yugoslavyada lavyadaki gizli buhranın aydmlan- Giornale d'İtalia'nin 
vukua gelen hükUınet değişmesi ması olarak telakki etmektedir. Sa- makalesi 

il - Tersi ne kadar a.z demektir -
Yağlı çam parç~ı. 

10 - Donuk - Inşaat mühendisl. 
·Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sağa ve yukandan aşafı: 
1 - Otomobil, 2 - Talebe, Ütü, 3 -

oı, Cüruf. 4 - Mecusiler, 5 - Obüs, 
Gurub, 6 - Berigel, Ba, 7 - Ululob, 
8 - Lüfer, Baca, 9 - Rus, can, 10 -
Küp. Banana.. 

Prof. Dr. 

Kemal Cenap 

hakkındaki haberleri tebarüz ettire· lahiyettar mahfiller ve halk, hadise-
rek neşretmkete ve umumiyetle yeni leri dikkat ve sükunla takip eyle- Bern 28 (A.A.) - lıviçre Tel-
hükumetin İngi1iz tarfatarı olduğunu mektedir. graf ajansı Romadan a~ağıdaki tel· 
kaydeylemektedir. Sofya ra.dyosunun bu sabah bil- graft almıştır: 

Romanya ve dirdiğine göre, Yugoslavya ile Bul- Romada Yugoslav hadiseieri hak-

B l • t d garietan arasında telgraf ve telefon kında tefsiratta bulunmaktan imtina 
u garıs an a I muhaberatı ile demiryolu münaka- edilmektedir. Belgrad vaziyetini iyi-

B~ 28 !~·A.) .-.. ~.O.F .. ).: latı, pek muhtemel olarak bugün ce aydınlatacak tafsilat beklenmek· 
Yugoslavya hadıselerı butun endi- yeniden başlayacaktır. tedir. İtalyaın gazeteleri, bütün ha· 
şelerin merkezini te§kil etmektedir. A •k d bcrleri neŞli'etmekte, fakat tefsiratta 
Rumen ıiyasi mahfilleri, dünkü ha- . merı a a bulunmam ıktadır. Yalnız Giomafe 
diseler neticesinde Balkaıiılar vazi- Vaşıngton 28 J.A.A.) - An;erlk~n d'ltalia gazeteııi §U satırları yazıyor: 

, • b' d b' h t k 1:) t matbuatı Yugoslavya haberleıınl bu- t gilterenin üçlü pakta Yugoslav 
ye.tının ~r en ~e va ame . es e • yiik ba~hklar alt~~ neşretmektedlr. iltih:ltı ile hasıl olan vaziyeti karı~-

Do~ Palas 2. La.martin Cad. 6 mıo oldugunu gu:lememelc.tedır. Belgrad askerl bukiimet; darbesi de- k . . k tl" kozunu oy· 
Takslın. Telefon: 43963 Sofya 28 (A.A.) (D.N.B.): mokrasllerln Balkanlarda bir zaferi tırma ıç.n en uvve 1 

- -- - - - - --- ---



Sahlte 8 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunaa fabrika ve 

matbaa ittihazına elverişli 

betonarme yeni bir bina sa· 
tıbktır. aAkşam'D idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 

PERDE 
va 

· sAHNE 
aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuasi 

Çıkaran: NEYIRE ERTIJGRUL 
1 Nisanda çıkıyor. 

~ KŞ:AM 

TAKSiM BfLEOiYE GAZiNOSUNOA : Bu akıam ·saat 
9.30 dan itibaren 

1 

Yeni ve Zengin Progra-
mı Başlıyor. 

TAKSiM MELODi 
REVUSUNUN Fnblade sahneler • Büyiik komik tablolar • Bale 

aaat 5 de tekmil programla M A T l N E 

--. 

Açık arttırma ile 
fevkalade satış • ~"' ioARE} i~i_slu~}s ...s~~~sıN.oA 

I K RAMIYEL t J:tESA~ AyAR 

rT. iŞ BANKASI 

1 

29 Mart 1941 

Yukarıda gösterilen ıekilde her n evi MOZAiK ve KAROSlMAN 
ÇlN1LER1NlN imalah hakkı, lktısad Vekaleti S. M. Müdürlüğünden 
6492 sayılı ilmühab erile münhasıran şirketimize verilmiş olduğu 
görülen lüzum ÜZCTİne ilin olunur. 

cKA YA Yap1 Malzemesi Şirk.eti G alata, Perıembe Pazarı, Eski 
Yağ K apan Arap Kayyum Sok. 16/22. lstaınbul. 

ODEO 
Yeni çıkan Plaklar 

MÜZEYYEN Senar 
270423 °1\T YAD ELLER - tKa.hvecl Gfizell tllmindena 

1Y0. ÇOBAN KIZI - (Beste: Sadeddin Kaynak) 

AHMED COŞKUNSES 
270421 1'.TO ŞAD OLUYORD~I - Bahriye çlftetelll gazel 

1Yı • HER DERDE ŞiFA - Saba gazel 

KORO HEYETi 
270424 1\TO DAÖLAR DAlwLAR 

lYI • KÖŞKÜM VAR 
- Rumeli şarkısı 
- Rumeli şarkısı 

94 Martının 30 ncu pazar giinü sa
bah sa.at 10 dıı. Beyoğlu. İstiklft.l cad
desinde Tünel clvannda Asmalı Mes
cit 'Sokağında 9 numaralı AUas Apar
tımanın 2 ncl dairesinde mevcud ve 
§ehrlmlzde tanınmış büyük bir alleye 
nid tekmlll Avrupada yapılmış nadi
de stil ve modem eşya, tnblo ve kris
tal Koleksiyonu açık arttırma ile sa
tılacaktır. Viyananın ımeşhur a.Grlln
vald• Fabrikasında hususi surette ya
pılmış cevlz Lup kaplama vitrini ile 
beraber modern yemek oda takımı; 

Küçük tasarruf hesaplari 

1941 ikramiye plani 
D. Limanları İşletme Um. Müdürlüğünden : ADANALI AZiZ ŞENSES 
Evvelce açık ekslltme suretlle ihalesi Ufın edlldl~l halde istekllsi zuhur 270425 JU Gelin Ayşe - Halk şarkısı 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağusto!I, 3 lkinciteırin 
tar ihlerinde yapılır. 

etmeyen keşlf bedell 2863 lira. 93 kuruştan ibaret Karamürsel iskelesi in- CfO. NE kara imiş şu alnımın yazısı _Daği şarkı 

şaatı keşfinde % 10 nisbetinde tadilat yapılmış ve 3/4/ 941 tarihine ra.~la- lllll•••••••••••••••••••••••••••I yan perşembe günü sant on beşte Galata rıhtımındaki umum müdürlük bi-
nasında toplanacak satın alma komisyonunda pazarlıkla ihalesi mukı.rrer 
bulunmu.,tur. 

İsteklilerin blldirllen tarihte müracaa ti arı. (2429) 
1941 ikramiyeleri 

tekmili ceviz kanapell yataklı Grün- ı adet 2001 Liralık = 2000.- l b I El k •k T T·· 1 
valct mamOU\tındnn nadide modern 

3 
.. 1000 • = 3000_ • atan u e trı , ramvay ve une 

salon takımı; hakiki Viyana malı 7 2 • '7SO .. = ısoo.- .. İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
parçadan ibaret ve meşe a~acından , 500 = 2000.- • d 1 mamul dlrektuar yatak oda takımı; • " 1. - Muhammen bedeli 4102,70 lira tutan Burgaz adasın a 59 nwna-
salona ald epok ve stil mobllyalan; 8 • 250 • = 2ooo- • ralı muhavvile merkezi pazarlıkla inşa etUrllecektlr. 
Epok .Mari Theres• gayet eski bir 35 • 100 • = 3500.- • 2. - Eksiltme 4/ 4/ 941 cuma günü saat on beşte Metro hanının beşinci 
dolap; stil bledermaycr mavun a~a- 80 .. 50 ,. = 4000- " katında yapılacaktır. 
cmdan yapılmış nadide sekreter- ' 300 " 20 " = 6000.- " 3. - Muvakkat teminat 307,70 liradır. 
yazıhane; bir adet Vlyena Portuaeflks "'-------------"'!" 4. - İstekHlerin parasız olarak verilmekte şartnameleri levazımdan 

l L •·ft ı almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat temlnatı:ı.rlle ilan edUen gün ve Fabrikasında yapı mış ve up -.p n- OSMANLI BANKASI 
ma emsalslz stüdyo .kütüphane; bir saatte komisyonda hazır bulunmaları. c2387• 
adet direktuar üzer! heykelll şl!onyer. 25 M rt 941 t ih' d '- 'd edil 
cAmplr• Bledermayer ve Bronz hey- • ar m e -.~ı e en 
kelli mermer: albatrı çalar saatler: cAlLE SANDlG:I~ pıyangoıu 
Eskl kesme kristal hnlls bakara bir netayıcı i'tol 
çok vazo; komposroluk ve tabak ko- 1 adet T. L. 1000. - lık ikram.İ· İdrar yollan iltihabı , yeni ve eski BELSOGUKLUGU, İdrar 
leksiyonu; Okside ve alb:ıtn avizeler; ye : Buna , ubemiz mÜ4lerilerinden zorluğu, Mesane ve P rostat iltihabı, Sıııtit ve Koli SııtitleTe, Böb -
Kristal Komple Bohem su takımı; b irine. rek rahatsızlıklarına karşı en mükemmel bir ilaç BELSAMlTOL' 
Bnvarla kus~rsuz sofra ve çay takım- 4 adet T.L. 250.- hk ikramiye : dir. BELSAM1TOL kullananlar yukarıda sayılı ha!ltalıklardan 
lem; halis gumüş şamdan ve kadeh· t b 1 l · K • Buna 
ler; Vlenna serglslnden ve meşhur ! ıtan u. • • zm~: ~Y1«:'" 1 ve ••a;abuk kurtulurlar. Ecza.nelerde b ulunur. F iati l 00 kurugtur --· • 
rr.ssamlardan Strun· Pessinl ve hnv· tubeluunız muttenlerme. lfll•mım•••••••miiıll•••••l!ll•lll!l!I••••••• 1 
Jlgokl imzalı n adide tablolar ; Bleder- 5 adet T.L. 100.- lık ikramiye: ' 
mayer stil saton vitrini ; Akuarrel re-

1 
İstanbul ve İzmir şubelerimiz mÜf· 

1 

simler: Eskl Vlennn blbllo ve tabaklar terilerine. 1 
e~kl _!llinyatfir resimler; Gramofon; ı 25 d t T.L. 50.- )ık ikramiye: 
gumuş yaldız tepsi ve semaverler; a e .. . . 
elektrik mutfak ocak ve banyo soba-

1 
~~kara, İsta~b~l ~~ ~ur~lyedekı 

lan vesaire. 2 adet eski çok güzel .Teb- dıger şubelerunız mu,terile.rme. • 1 
rlz h:ılılı;ın : l ııdet son model 5 ilim- 1 50 adet T.L. 25.- lık .OO:amıye: 
balı PHILIPS Radyosu Lexlkon Me-

1 
A.nkara, İstaı_ıb~I ~.e !iır.kiyedekı 

yers Alman ansiklopedisi. 
1 
dığer şubelerunız mu$lerilerme. 

Dr. Horhoruni l ' Dr. A. Emanueli~i 1 
ınönfi Nimet Abla glşes\ 1 Sirkecideki muayenchanesinın ~-
ındakt muayenehanesinde Umlfıki dolayı~le aynİ sırada ~e -ı 

hast:ı.lannı kabul eder. kez Lokantası uzerlne nakletmı$tlr 
Telefon: 24131. ,, ........................ _. .. ._ ...... , 

il k Bahar modaları 
,Peyoilu istiklal caddesinde H acoplu 

BAYAN 
Pasajı kartısında 

Mağazası en 
son moda 

KADIN TAYYÖR v e ROBLARI 
nın en müntahap çeşitlerini getirmıştır. 

Bir ziyaret isb ah mücddaya kafidir. •••••••• 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Taksim bahçesi ile Taksim meydanı arasında ve eski kışla sahasında 

1 yapılacak yolların yağmur sularını toplayacak mecra ve ısg:ı.ralar inşaatı. , 
2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına. göre pazarlığa 
konulmuŞtur. Keşif bcdell 13596 Ura 79 kuruş ve ilk teminatı 1019 llra 75 
kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve :fenni şart
nameleri, proje keşif hulasasllc buna mfite!errl dlğer evrak 68 kuruş muka
bilinde Belediye Fen işleri müdürliığünden verilecektir. İhale 31/ 3/ 941 pa
zartesi günü sruıt 14 de dalmt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektuplan, Belediye fen işleri müdürlüğüne müracaat
la alacaklan fenni ehliyet ve 941 yılına alt ticaret odası vesikalarlle ihale 
günü muayyen santte daimi encfimcndc bulunmaları. (251'1) 

'2/mam /Jepo8U: 
İSTANBUL,BAHÇE KAP!, KUTLU HAN 1- 4 

Sarıyer Tapu Sicil Muhafızlığından : 
Rumeli Fener karlycsinde kfıln son bina tahririnde 30 No. alan 1.şıaret :'-=:=======:ıı::::===================:::::;::; 

fener binası idare ve mtıfaı devlet limanları umum müdürlü~ne alt olmak 1 Devlet Demiryolları ve Limanları İ•l~tme 11 
fızere maliye hazinesi namına tapuya tescil edilecektir. Bu mahal hakkın- "$' 

da gerek eşhası haklklyf'den ve gerekse eşhası hükmlyeden t emellük iddia Umum idaresi ilanları 
eden varsa ellerindeki vesikalarla bkllkte ilAn tarihinden itibaren 15 gün =========m===================== 
Jc;lnde Sultanahmette tapu dairesinde Sanyer tapu sicil muhafızlığına mü-
l'acaatıarı Ufı.n olunur. •240411 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Münakasa ilanının iptali 
10 - 16 - :W - 15 Şubnt,.941 tarlhlerinde çıkan Ulus, Akşam, Yenl Asır ga

zetelerinde yapılan, Ankarada Ak köprü caddesinde kfı.ln ikinci vakı! 
npartıman dahlllndcki sinema salonunun devlet konservatuvan s:ı.hnesi in
şant ve tadlH\tına nit 1/4/ 941 tarlhlnde icra kılınacağı neşredilen (172649.35:. 
liralık münakasa. llfmının görülen lüzuma binaen iptal edlldll:i Uan olunur. 

(1700 - 2554) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Mektep talebelerine mahsus aylık abonman kartı tarifesindeki cka
zanç getirir bir işle meşgul olmayan. kaydı 1/ 4/941 tarihinden itibaren 
kaldınlmıştır. 

Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. (1747 - 2399) 

* 
1/4/941 tarihinden itibaren ana hat lstnsyonlarlle Avrupa hattı istas

yonları arasında. tatbikine başlanacak olan mesajerl seyri serl ve seyri ha.
fit doğru nakliyata dal.r neşredilen llfı.nda istasyonlardan verilebileceği ya
zılı fazla tafsllatın bir kısmını sayın halkımıza kolaylık olmak üzere aşa
ğıda blldlrlyoruz. 

Doğru nakliyat usulü: Dökme veya tamam vagon muamelesi cparti da
hlb nakledilen hamulelere, beher parçası 200 kilodan fazla ağırlıkta olan 
denklere, işletme nizamnamesi mucibince demir yolu ile nakle kabulü bazı 
şeraite ta.hl maddeler cagaz, benzin ... gibi iştial edlci ve barut. dinamit ... 
g ibi infilll.k edici olanların asitler ... lliı.• . e:Parn, esham, cıva, gül yağı gibi 

ı - Şartname.şi mucibince 15 adet mahruti çad!r pazarlıkla sa.tın alı- kıymetlere ve krymetll maddelere ve canlı hayvanlnra tatbik edllmeyecek~lr. 
nacaktır. I Edirne gar ve Edirne şeh1re doğru nakliyat, Yunan anklavına alt uc-

2 - Pazarlık 31/3/ 941 Pazartesi güni1 saat ıo da Kab:ıtnşta Levazım ve retler bu. Isfasyonlarda mürselünileyhleri tarafından ödenmek şartlle ka-
Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. bul edllebılecek~ir. .. .. 

3 _ Şartname sözü geçen şubede parasız görüleblllr. Doğru naklıyatta nakil mud~etleri, ana hatta ve Avrupa hattında mus-
4 _ İsteklllerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tekil! edectk- tnkllen yapılan !kl nakle .ait_ muddet.Ierln mccmuuna Haydarpaşa, Sirkeci 

ıerl tıy:ı.t üzerinden 37.5 güvenme parasiyle birlikte mezkür komlsyJnıl. deniz na.kllyat.ı içln bir gun llive edilmek suretlle hesab olunacaktır. 
müracaatları. (2335) (1748) (2400) 

-
Memur ve Fen 

Memuru Alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

•h 
6/9/1940 tarih ve 4605 numaralı Resml Gazetede münteşir, 17/8/940 

tarih ve 2/14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi talimatna
mesinin tatblkl için te4kll edilen ve edilecek: olan kcmlsyonlarda çalıf· 
tınlmak üzere A. - Reis: B cAza; C ııFen memuru alınacaktır. 

Bu memurlara, yol masrafları hariç, ayda ma.ktuan verilecek ilcre-
tln f1zaml miktarı: 

Retse: 175 
Azaya:l50 
Fen memuruna.: 150 .n. 

Aranan şartlar 
Reisten : 
ı - Yaşı 60 tan !azla olmamak; 
2 - Defterdarlık, t a pu grup müdürlüğü, malmüdürlüğü, vllAyet ta

pu sicil muhafızlığı, veynhud bu vazifelere muadil adli veya mali hiz
metlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicil itibarile hizmetinden istifade edilebileceği anlaşılmak; 
Azalarda: 
l - Yaşı 60 dan tazla olmamak; 
2 - Mal müdürlüğü, sicil muha!ızllğı. Nahiye mildürlüğfi, nrnzi tnh· 

rlr komisyonu relsllğl veyahud bu vazifelere muadil adli veya mall h!z
metıerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicll itlbarlle hizmetinden lstifnde edebileceği anlaşılmak; 
J•'en memurlarında: 

l - Yaşı 55 den !azla olmamak; 
2 - Tapu ve kadastro veya Nafia veya imar veyahud askerl harita 

U. müdürlÜğii hizmetinde bir sene fen mcmurlu~u yapmış olmak; vc
ynhud da Nafia veya tapu ve kadastro fen tatbikat mekteplerinden me
zun olmak; 

3 - Slcll itibarile hizmetinden istifade edileblleceği anlaşılmak; 
ullb 

iU ıi r:ıcaa t şekli 
• Yukarıda yazılı şartlan haiz bulunanlar, bir istida ile aşağıdaki 
v~snikl en geç 15/ 4/941 tarihi.ne kndar Mallye Vekfı.letıne •Milli Emlft.kıı 
gondereceklerdlr. 

Komisyonların derhal teşkll1 mukarrer olduğundan, aranan evs:ı!ı 
hau olanlar müracaat sırasına göre tayin kılınacaklardır. 

nlV» 
Aranan ves:ıik 

1 - Nüfus hüviyet v:ırkası 11Aslı veyahud noterce veya resmi bir 
makamca musaddak suretl.ıı 

2 - 6 kıta fotoğraf crAltı buçuk dokuz eb'adında:. 
3 - Mektep tasdikname veya şahndetnamest •Aslı veya musaddak 

bir suretı. 
4 -- Bulunduğu memuriyetlere ald vesalkln aslı veyahud musad

dak sureti cTasdlkli sicil karnesi veyahud mu.saddak sureti kAfidir.• 
5 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazife. ifasına mü

sait olduğuna dair hükümet veya Belediye doktorluğu raporu; 
6 - C. Müddeiumumillğlnden mahkiımlyetı olmadığına dair vesi

ka elstlda zirine müddeiumumilikçe tasdikli meşruhat verilmek suretl
le de olab1llr.• 

7 - Hüsnühal kAğıdı; 
8 - Askerlik vesikası •Nüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca is

temez. 
9 - Talip olan şahıs blr resmi bir dairede müstahdem Ise, bu dai

renin alelusul muvafakatini gösteren vesika •Talebe müteallik 1st1da 
ve merbutu vesikaların o daire vasıtaslle Mallye VekAietlne gönderil
mesi hal!nde ayrıca muva!akatnameye lüzumu yoktur .• 

NOT: Istldanamede bu vesalkln gönderildiği ve listesi yazılacaktır. 

10 - Aşağıda yazılı şekilde taahhütname cBu taahhütnamedeki 
mütesclsll ke!illn resml <!8-lrelerde veyahut ticari, mall veya sınal mü
esseselerde memur ve mustahdem olması şarttır.• .v. 

Taahhütname şekil 
Maliye Vekaletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki lçl.n teş

kll edilecek toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayinim hallnde 
bu vazifeyi kabul edeceğim! ve en az 45 gün evvellnden haber verme
den bu vazifeden lstl!a veya bu vazifeyi terk veyahud hizmeUmden Is· 
tl!ade ~edilmediği veya lstlhdamımın devamının caiz olmadığı Jdarece 
takarrur ettirilerek vazifeme nihayet verlldiği takdirde. komisyon me
saisinin bu yüzden sekteye uğraması sebeblle hasıl olması mümkün ve 
muhtemel zararlara karşı mnktuan ve ceza! şart olarak bC4 yilz llra 
tazminat vermeği ve bunun için hakkımda d:ıva ikamesine ve lli\m ıs
tlhsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahud 
h.a1Jneden alacağım varsa bu alacaktan defaten tako.s ve mahsubu ve 
yıne bu taahhütnameden mütevclllt her hangi bir ihtilô.f için dava 
ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rü
yetini; kabul ve teahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet vnrakasındaki hüviyeti: 
. . • . • . . nln cezai şart olarak teahhüt ettiği beş yüz llra-

ya kadar aynı ııartıarla mütcselsll kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresi: 
Nüfus hüviyet vnrakasındakl hüviyeti, 
oNOT: Bu tcahhüt ve kefaletname noterce resen tanzim olunnca-

tır.• 0531) <2070) 


