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Yugoslavyada 
örfi idare ilan 

edildi mi? 
Alman Hariciye Nezareti 
vaziyeti karışık görüyor 

Almanya, Yugoslav 
hükumetinden 2 sual 

soruyor 

Alman ve İtalyan elçilik· 
leri tebealarının tahliyesi 
için haz.:_rlık yapıyorlar 

Budapeşte 29 (A.A.)-:-: O. F:. İ.: 

PAZAR SO Mart 1941 

tlıkü Kitap yurdu neşriyatı: 
Çocuk Romanları 

Gayet nefis bir kapak ve heyecanlı 
hikaye ve romanlarla 

BU~ON ÇIKTI 
QOOUB: SESi 

L 13 yılının blrlnct sayısı Nisanda. çıkıyor 

Sahiblı Necmedd.tn Sadak - N~rlyat müdürü: Hikmet Feridun Es _ Akşam matbaası.~ 

BU S.A.BABKİ 
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Akdenizdeki 
muharebe 

devam ediyor 
Bir gemi muhakkak 

surette battı 

İngiliz hava kuvvetleri iki 
l tal yan kruvazörü ile bir 

torpido muhribini 
yaraladılar 

B. Roosevel 
yeni bir nutuk 

söyledi 
Nazilere şiddetle hü

cum etti, «Bunlara 
kar§ı daha ziyade ce
saret ve faaliyet gös
termek lazımdır» dedi 

V qİngtoo 30 ( A.A.) - ( B. 

Uj.sag gazetesinin muhabmne gore, 
~lmanyanın Belgrad elçisi, Yugos
lav hükumetine biı· nota vererek şu Son günlerde mühim hadiselere sahne olan Belgradın caddelerinden bir görünüş Londra 30 CA.A.) - (B.B.C.) Bu 

harbin en büyük: deniz muharebesi 
şimdi Şark! A.kdenizde devam etmek
tedir. Henüz tafsilat rnevcud olma
makla beraber şimdiye kadar 4 İtal
yan harp gemls!Iiin hasara uğradığı 
ve bir geminin battığı tahakkuk et
ml.ştlr. 

B.C.): Amerika Cümhurreisi B. 
Roosevelt dün akşam Amerika 
milletine hitaben bir nutuk söy
lemiştir. Cümburreisi nazilerden 
gelecek tehlikelerden bahsede
rek böyle bir ıtamanda daha zi
yade cegaret ve faaliyet göster
mek lazım geldiğini söylemiş
tir. 

sualleri sormuştur: 
t - Yugoslavya, üçlü pakt . d.~: 

bilinde Mihver devletleri ile işbırlıgı 
yapmak niyetinde midir~ 

2 - Yugoslav ordusunun sefer
berliğine ne sebepten dolayı devam 

edilmektedir? . • B l 
Macar gazetesinin muhabırı, e -

gradın bu suallere süratle cevap ve
receğini tahmin etmektedir. İ 

Belgrad 29 (A.A.) - O. FV • . : 
d ı · · B on J\lmanyanın Belgra e çısı · 

Akdenizde B. Matsuoka 
Jngiliz ve ltal- bugün Roma-
yan lif oları ya gidiyor 

çarpıştı 

H .. Ik" ·· dün Harı-eeren m evve ı gun ve _ .ki 
8

• İ J - hlİ - •1 ciye Nazırı B. Simoviç' e yaptıgı ~ ır ta yan zır 81 1 e 

Alman ve Japon Hariciye 
Nazirlari Clün de 

görüttüler 
ziyarette Alman hükumeti ~ara .... : iki kruvazörü ağlr Jı:asara () ·ı bir notayı tevdı ettıgı, 

buananvaerkı =~ar hiç bir salahiyettar uğradi lkrlin 29 (A.A.) - D. N, B. blldlrl-
. yor: Japon Hariciye Nazın B. Mat-

menbadan teyid edilmemiştır. suoka, yann öğleden sonra. Berlinden 
Sanıldığına göre, B. von Herren, Bu muharebeye Yunan İt.alyaya müteveeclhen hareket ede-

yenı hükumetten harici siyaset temkr denı"..,. ku•'••etle•ı" de cekttr. 
Yülleri hakkında malum. ~t isteme e M vv • 

K d Yugos • • Ak "l Berli.n 29 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
iktifa eylemiştir. en ısın~. ..,. - ıştıra ettı er bildiriyor: B. Matsuoka. şerefine ev-
Javya harici siyasetinin reJlm degış- velkl akşam yapı,Ia.n katbul resminde 
mesinden müteessir olmadığı ve ha- Alman Hariciye Nazın B. von Ribben-
rici siyasetin bütün komşu memle- Londra 29 (A.A.) - Resmen trop blr nutuk ira.d ede~k ezcümle 
ketlerle iyi münasebetlerin idame- bildirildiği~e göre, dün, §arki Ak- demiştir ki: 
si üzerine müesses olarak kalmakta denizde vulcua gelen bir çarpıımada cBerlln ve Roma zlyaretleJinlzln 
bulunduğu cevazı verilmiştlı. Littoryo aınıfından bir İtalyan zırh- Almanya, İtalya ve JaPonya. arasın-

Londra 29 (A.A.) - O. F. İ: lısı hasara uğramıı ve iki ltaJyan dakl münasebetleri daha !azlıı. inkişaf 
Belgraddan gelen haberl~~e gör.e, kruvazörü de ciddi surette hasarze- ettlrmesinl temenni ederim. Tft k1 
"'t ugoslavyada örfi idare tlan edıl- de olmuştur. bundan sonra lnhllat kabul etmez bir 
ı ı Zuhlılardan, kruvazörlerden ve mücadele birliği vücud bulsun. Ber-
miştir. O F 1 destroyerlerden mürekkep İtalyan lin ziyaretiniz gerek Almanya, gerek 

Belgrad 29 (A.A.) - · ·f ·: kuvvetleri dün görülmüştür. Düşman Avrupa ve hatta bütün dünya için 
;y ugoslavyada örfi idare ve se er- l . d v l f k t b .. .. bilhassa ehemmtyetll bir zamana ras
berlik ilan edildigıv· vesaire hakkında kuvvet erı agı mı§, a a azı cuzu· lamıştır. Filhakika. bu anlarda İngll-

yıl h tamlar muharebeye mecbur bırakıl- tereye karşı nihai mücadefe yapıl-
bilhassa Budapeşteden ya ank a- t Donanma tayyarelerile İngi- maktadır. Bize İngiltere tarafından 
b l k • tt yalanlanma ta- mış ır. k b ••-n h t . er er atı sure e liz hava kuvvetlerine mensup cüzü- cebren a ul et..,..uen arpte yap ı-
Clır h ·· ı · ı ğımız bu nihai mücadeleyi Alman 

· .. "· · B ) adda ve tamlar, neticeleri enuz ma um 0 
• mllletl nıüttetlği İtalya ile beraber Re1ım degışmesı e gr h"" !ar yaprnışhr 

b .. ·· y l d ·· ) b'r nizam mıyan ucum · misilsiz bir taassubla. yapmaktadır. utun ugos avya a oy .e 1 
• • d y deniz kuvvetleri de hare· 

ve öyle bir ittifak, disiplın ve ıtıma A 0?ati~ k tmı'.,tır· İngiltereye düşen her bomba İngiliz 
· · ,_, t kata ış ra e " · im to l x..~ kat• h b k havası içinde cereyan etmıştir Kl ~- H kAt hakkındı. aimdiye kadar para r Ue;..ı•U ı ara eye ya ~ 

1 f h 1 · · k ·ımesı are a " laştınnaktadır. Batan her tonla be-e on mu avere erının esı ' l ilk orlar alınmı .. hr. Diğer k h 1 · k nması ya nız rap " . . • raber İngiliz imp~torluğundan bir 
a ve erın gece yarısı a.?a d f ·ıAt alınır alınmaz derhal bildırı- parça. da batmaktadır. Ordularımız 

gibi bidayette alınan fevkalade te • ta sı a. hazırdır. Hakikatte, İngilterenin mu-
~irlerden ~iç bi~isi. bir günden fazla 1

8
ec.ekr· •1. tahtelbahirinin kadderatınm simdiden taayyün etmiş 

ıdame edılmemıştır. lr ngı lZ • olduğuna kaniiz. Biz Almanya. ile müt~ 
Hiç bir zaman örf~ idare ilanı ba· muvaff akıyeti teflklertnin harbi kazanmış oldukla-

his mevzuu olmamıştır. . Londra 29 (A.A.) - Amira~lık rını biliyoruz. Bu hakikati bu sene 
Alınan askeri tedbirlere geline~, dairesinin tebliği: İngiliz Parthıan sonunda bütün dünya da öğrenecek-

l:İunlar hiç bir surette ~-ef~rberlık denizaltı gemisi, İtalyanm ce?11bun: tl~imdi Almanya. ile İtalyanın mu
tedbiri mahiyetini haiz. de?1ldır. Yal: da himaye altında seyre~en. hır .~emı kı:.dderatı Japonyanın muka.dderatı
nız, memleketin emnıyeti bakımın k flesine muvaffakıyetlı bJr hucum na bağlıdır. Bu mukadderat blrli~i 

1 h 1 " ske a ı · · h t b hri · 6 
dan muhteme i tiyaç ara gore ~ - a mışbr. Ya ia~e gemısı ve ya u a harbi uzatmak veya genlşlet-

_ri kuvvetlerin yer deği~tirmelen vy· :'er nakliye gemisi olan 6.000 to· mek tstlyen herkesle mücadele ettl-
kua gelmiştir. Üatoluk bir vapura ve 10,000 to- recekt1r. Bunu dünya sulhünün yenl-

f (Devamı ı:ıahife 2 sütun 4 de) n·ıAt luk bir büyük sarnıç gemisine den süratıe tesisi için yapacağız. Ay

Amerikadaki 
altınlar 

Dünyada mevcut altinin 
· (iörtte üçü Amerikada 

nı a o ·ı · nı zamanda Avrupa ve Şarki Asyada 
torpiller isabet etmiş.tir. B:ı g:~ erm tabii heyet sahalarımızda yenl n!za-
bathğı görülmemiştir. Çunku ~art- ma karşı yapılacak her hangi bir mü
hian denizaltı gemisi, _ltal!.an hıma· dahaleye, bu mfidahale kimden gelir
ye gemilerinin mukabıl. hucumlann- se gelsin karşı koymağa da azmetmiş 
d k tulmak içm vazıyet almıştır. bulunuyoruz. an UT • , • •. 
Fakat bu iki İtalyan gemısının mo- Uçlü paktın genç milletlerin zafere 
törlerinden çıkan sesler derhal dur- ve hürriyete erişmek için yaptıkları 

ll!:ücadeleye bir temel ~l ettiğini 
muştur. . l dikten 
Loııdra 29 (A.A.) - Amırallık soy e sonra B. von Ribbentrop 

•V• b Japon imparatorluğunun taallsi ile 
dairesinin bu akşam neşrettıgı te - J ill tini fa.h 

in t 30 (A.A.} - KentuçkY d ki d . h apon m e n re ve saadeti için 
, Vaş g on ilinde Fort Knos'da liğ: Şatki Akdeniz e enız are- temennilerini beyan etmiştir.> 
hükUınetl dab si a.hZenlerinde bu· katı hakkında yeni haberler henüz 
~merika hazine m eti 14 milyar 579 gelmemiştir. Fakat tayyarelerintjz, B. Matsuokanın cevabı 
,,;luna.n altının kıym baliğ oımuştur bu sabah, kurtulmuş İtalyan bahri- Bundan sonra söz alan B. Matsuoka 
ımllyon 591 bin dol~ t m takrlbe~ yelilerini ihtivl'I eüen sallar görmüı mihver devletleri şeflerlle tanışmak 
-::~s~!~~ ~:=e~te~ lduklarını bildirmişlerdir. Bundan, hususundaki arzusunu kuvveden fille 
11 Bu altınların bulunduğu mahzenle.r 

0 
[ bir ltalyan gemisinin batmı~· çıkarablldlğinden dolayı duyduğu 

'o kadar sağlamdır kl bombalann asga~ . 'h d'l b"l' memnuniyeti izhar etmiş ve şöyle de-
'bunlan delmesine imk:\n yoktur. Bu oldugu ıstı raç e ı e ı ır. . mlştir: 
mahzeni g milyar 55 mUyon ~48 bin ııtTçlü pakt hususunda söylediğiniz 
dolar kıYmetinde altın Nevyork'tan 0 :f k k & ti I er S sözlere ~irak ediyorum. Bütün ihti
Fort Knosa nakledildikten · sonra ~------------- mallerl deı;plş ederek hazırlanmış 

,':Amerika hazinesi inşa etmiştir. Bu l olan bu pakt, mahiyeti itibarile bir 
;ııaku ışıne geçen temmuzda başlan- Eski mermer er sulh paktıd.ır. çünkü ba.şııca gayesi 
..,ınıştır. Takriben 9,000 ton altını ta- bugünkü harbin tevessüüne mani ol-
J §ımak için 45 hususi tren tharik edil- maktır. Bundan sonraki gayesi ise 
~l.ştl.r. Bu trenler seferlerini ga~e~ Mermer üzerinde muamele yapan Şarki Asyada Japon ve Avnıpada Al-
ltıüyük blr ketumiyet içinde ve gızlı müessese ve şahıslann faaliyeti sıkı ınan v~ İtalyan menfaatlerinin bu
!polls t.eşkllatına mensup müfettiş ve b'ır kontrole. tabi tutulsun diye vak- Iunduğu sahalara. y:ıbancı devletler 
lmemurlarla. "skerlerin nezareti altın- B t-'- tarafından yapılacak her türlü mü-

.... tile de bir defa yazmıştık. mıu en;· tir ·· lh" da yapmışlardır. dahaleyi reddetmek . Dunya. su u-
N::ı.k.il masrafı ı milyon 800 bin do- rarlarız: nün en iyi bu şekilde muhafaza edl· 

ları bulmuştur. Bugün Amerika hazi- Eski mezar taşları menner basa· lebileceğine şüphe yoktur . .,, , 
nesi dünyada para olarak kull:ın~Ian maklara ve kısmen de (ihtiva ef· B. Matsuoka sözlerini, gördüğli 
altının dörtte üçünü elind~ bulun- tikleri kimyevi madde dolayısile), hüsnü kabulden dolayı teşekkür ede
durmaktadır. Geri kalan 2 mılyar 200 t havvül etmektedir. o tat· ıck ve Alman:ıranuı taal!si ile refahı 
ml!yon dolar kıymetinde altın da gazoza a • 1 k d ta için temennilerde bulunarak bltinniş
Nevyork, Filadeltiya, Den ver ve San j' lar ki, ~l yazması kita!' ar a ar - tır. 
Fransisco'da bulunmaktadır. rihi vesikalardır. Ne :u.vanl 

Türkiye ile 
Yugoslavya 
arasında 

işbirliği 

Pek yakinda 
görüşmelere 
baılanacakmiı 

Londra 30 (A.A.) - Şarki Akdeniz
dek1 muharebe hakkında. dün gece 
Kahlredekl İngillz ha.va kmvetlerl 
karargahı tarafından neşredilen teb
Uğde denUiyor ki: 

•İngiliz bombardıman tayyarelerln
den mürekkep büyük bir teşekkül 
Yunan denizlnde İtalyan harp gemi
lerine muvaffakıyetle taarruz etmiş
tir. İki düşman kruvazörü ve bir 
rnuhribe bombalar isabet etm.lş, bun
lar yaralanmışlardır. Kruvazörlerden 
birl durmuş ve gemiden siyah ve san 
dumanlar çıktığı görülmüştür.> 

Y agoslav harici siyaseti
nin esasi tam bir 
bitaraflık olacaktir 

Londra 30 (A.A.) - (B.B.C.) Bah
r~ye Nazın dün beyanatta bulunarak: 1 
dtalyanlarm artık hemen hiç torpi-
do muhriplerl kalmadığını zannede
rim.> demiştir. 

B. Roosevelt ınuileri şiddetle 
tenkid ebn~ ve dmiştir ki: «Na
ziler demokrasi düşmanıdırlar. 
Şimdi kendileri veya Amerika· 
daki ajanlan vasıtasile fesad saç
mağa çalışıyorlar. Naziler söz, 
matbuat, din hürriyeti aleyhi."lde 
bulunmaktadırlar. Son bir se:ııe 
zarfında naziler tarafından :zap
tedilen yerlerdeki vaziyet nazi 
idaresi altında yaşamanın ne ol· 
duğunu bize ve dünyaya göster
mıthr. Amerika milleti timdi 
daha ço" çalıfmalıdır. Dünya
nın iati1asını istiyenJere karşı 
mukavemet gösterenlere yar
dun edeceğiz.,, 

Sovyetler 
Birliği BeJgrad 29 CA.A.) - Hükumetin 

takib .edeceği barlci siyaset hakkında 
re.smen hi9 bir işarette bulunulma.
maktadır. ll'akat husust menbalardan 
alman havadJslere göre bu siya.set şu 
suretle tarlt edilebilir: 

1 - Üçlü pakta lltlhak keyfiyeti 
iptal edilmlyecektir. · 

2 - HükOmet Tüı1dye ile olan mü
nasebetlerini sıkılaştırmağa çalışacak 
ve bu gayeye vasıl olmak içln iki mem
leketin hayat sa.hasında blr işbirliği 
tesisine dair vaktile Türkiye tarafın
dan yap~ olan bir teklife istinat 
edecektir. Söylendiğine göre bu hu
sustaki müzakerelere pek ya.kında. 
ba.şlanacaktır. 

3 - Bitaraflık yeni siya.setin esa
sını teşkil edecektir. 

Nevyork 29 (AA.) - D. N. B.: 

Eritrede 
İngilizler Asmara'ya 

40 kilometre mesafede 

Kahire 30 (A.A.) - (B.B.C.) İngi
lizler Erltrede Asmaraya 40 kllomet
~e yaklaşmış:Ia.rdır. Kerenden kaçan 
Italyanı~.r ace!e buraya. çekiliyorlar. 
Resmt so:reü, rtaJyanlarm Keren et
rafındaki zayiatının öıü, yaralı ve esir 
olarak on bini bulduğunu blldlnnlştir, 

Associated Press ajansının Belgrad , 
muhabirinin verdiği b;r habere göre 

On dörde 
karşı 36 

yeni hükumetin takib edeceği siya- Loındra 30 (AA.) - (B.B.C.): 
setin Mihvere karşı dotsluğa istinad Geçen bir hafta zarfında Almanlar 
edeceği hakkında siyasi hükumet İngiltere etrafında l O, İtalyanlar 
mahfilleri tarafından verilen teminat Afrikada ve Ak.denizde 26 tayyare 
Belgraddaki bitaraf diplomatların kaybetmişlerdir. İngilizlerin kayıbı 
fikrince harp hazırlıklan yapmak 14 tayyaredir. Bunlardan ikisinin 
için vakit kazanmak Üzere yapılaaı pilotu kurtulmuştur. Bu suretle İn
t~şebbüslerden başka bir şey değil- gilizlerin 14 kayıbma mukabil düş
dır. manlar 36 tayyare kaybetmişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IMütareKenln imzalandığı vagon 
teşhır edllıyor] - Gazetelerden. -

- Bu vagon eskiden lokanta vagomı'ymuşl .. 
- Tevekkeli Fransanın başını yemediler! .. 

Yeni Yugoslav hükfune
tini tebrik etti 

Londra 30 ( A.A.) - (B.B.C.) t 
United Press Amerika ajanstnın Bel
grad muhabiri bildiriyor: Sovyet 
hükUıneti rejimin deiiftirilmesinden 
dolayı Yugoslav hükUınetini tebrik 
etmit ve bu hükUmetin mazideki 
fan ve ferefine layık olduğunu gös
terdiğini ilave eyle~tir. 

Va,ingtona gelen resmi malUoıa· 
ta göre. Yugoslavyada tam sükiıa 
hüküm sürmektedir. Aksi haberler 
Alman propapndasıdır. 

Gündüz hava 
akınları ..... 

İngiliz avci tayyareleri 
birçok yerlere tarruz 

ettiler 

Londra OS (A.A.) - (B. B. C.) Dün 
İnglllz avcı tayya.reli!rl 1.k.lşer 1kişell 
Belçika ve Fra.nsan.ın işgal altındaki 
mahallen fizer!nde devriye uçuşlan 
yapmışlardır. Tayyareler bazan 'I 
meyrete kadar dalarak bu ırtifada uç• 
muşlardır. .. - " 

Yunan tebliği 
AUna 30 (A.A.) - (B.B.C.) Dün ge

ce neşredilen Yunan tebliği: Arna.
vutluk cephesinde topçu ve devriye, 
faaliyeti olmuştur. Yunanlılar mü .. 
teaddid esir almışlardır. Yunan tay: 
ya.relerJ İtalyan cephane ve erzak d&
polarmı bombardıman ~lr. Tay.1 

yarelerln hepsi salimen avdet etmif.' 
lerdir. ~ 

Suriyede vaziyet 
Vicby 30 (A.A.} - D. N. B. Sallht· 

y~tli Fr~~sız ma~fillerinden öğrenıı .. • 
dığine gore, Bunyede sükfuıet avdet 
etmektedir. Bununla. beraber fevka.lll-' 
de komiser general Dentz tarafındaı\+ 
alman tedbirler şlmdiUk muha:ra741 
edilecektir. 

Bir Alman notasına 
cevap 

Londra 30 (A.A.) _ Pat ajansı bll· 
diriyor: Kanada'dan fi rar eden ild 
Alman harp esirinin Birleşik Aın.erl
k~ makamlan tarafından Kanada 
hükü.metine teslimini takbih eden ya
rı resml Alman notası hakkında 
Londra siyasi mahfilleri Almanların 
daha birkaç hafta evvel her türlll 
b<-ynelmllel taamülleri çlğnlyerek Ro
mıyıya hükumetin! bu memlekette 
mülteclllk haklarından istifade eden 
iki bin Polonyalı subay ve erin kend1-
sJne teslime mecbur '"!-1.lğinl hatırlat
ma.ktadQ:', 
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Amsterdamda /Türk milleti, Milli Şefinin etrafın-/ Avusturyada .A.Li ile VELi Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
kundakcılık galeyan 

Haftada 20 Al~an askeri da her tecavüzü karşılayacaktır 
---·~---------------------

«Temizsoy» ne 
manayadır? 

kaybolmakta, cesedleri 
kanalda bulunmaktadır 

Londra 20 (A.A.> - İngiliz hava 
kuvvetlerinin resmi tebliğ!: İngiliz 
hava kuvvetlerine mensup bombardı
man tayyareleri. dün, Brindisi'nin 
cenubunda Lecce tayyare meydanına 
muvaffakıyetle tetevvüç eden bir hÜ·· 
cum yapmıştır. Yerde tayyareler m1t- Nevyork 29 (A.A.) - New -
ralyöz ateşine tutulmuş ve yakılmış- Y ork Post gazetesi. Nevyorka gel
tır. İki motörlü bir bombardıman miş olan sinir doktoru Peter de 
tayyaresi tamamile tahrlb edllmiş, da- Bruyn'ün haftada 20 kadar Alman 
~ bir çok tayyare de ciddi hasara askerinin Amsterdamdan kaybol-
ugratılmıştır. . makta olduk]arını temin etmekte ol-
Bomb:ı.rdıman t.ayyaı~lerlınızden mü- w 

rekkep kuvvetli bir teşekkül, İonien dugunu yazmaktadır. 
denizinde düşman harp gemilerine Kanalda cesedler bulunmaktadır. 
karşı muva!!akıyetle tetevvüç eden Alman makamatı, hundan dolayı 
blr hücum yapmıştır. İki kruvazöre son derece hiddetlcıuniştir ve asker
ve bir destroyere ağır bombalarla tam !eri bu akibete uğratanlar hakkında 
Jsabet~er _ka~dedilmiştir. Kruvazörler- malumat verecek olanlara büyük 
den bırlsı, sıyah ve san bir dumap mükafatlar vadetmelttedir. Hiç kim-
<ıkararak durmuştur Bir mildar . "kA f .. .. k 
bomba da d

- .,.... mil. • • • • senın mu a atta gozu yo tur. 
u,.~.an ge erının cıvar- . • 

laıına düşmüştür. Doktor diyor ki: 
E İt K d cHer gÜn bir kaç asker öldürülü-

... _h. r re ve e~en e yor. Telefon ve telgraf telleri kesi· 
- Jre 29 (A.A.) - Inglllz umumi ı· · k .. 1 · '-1 '-ıra,.., ga'h tebli,.. .. Trabl sta k ıyor, pro1e tor enn ışı& arı mas"e-
• .. r ının "ı. u ay- l . Şidd l. '- b 1 b'l . ·ıı de değer mühim bir şey olıruınu.~tır. enıyor. et ı muıı;a e e ı mısı er 
Eritrede Keren'in §arkına doğru yapılmamış olmakla beraber kun

lleri yürüyüşümüz devam etmektedir. dakçılık devam ediyor.> 
Habe.'}lstanda vaziyet memnuniyet Dr. de Bruyn, New - York World 

1'erici bir tarzda inkişaf ediyor. gazetesine. nazilerin Rotterdam' da 

Alman · tebliği 

----
Mebuslarımız, yurdun her tarafında 
konferanslarına devam ediyorlar 

Avusturya halkı ve 
askerleri infiallerini 

gijn geçtikçe 
hissettiriyorlar 

Ali - Meslektaşlardan biri, 
zabıta vakalarında geçen garip 
isimleri ve bunların husule ge
tirdikleri muziplikleri toplayıp 
sıralamış, Veli; okudun mu? 

Dünya buhranı ve dı~ politikamız 
etrafında konferanslar vermekte 
olan mebuslar dün ve evvelki gün de 
yurdun muhtelif yerlerinde konfe
ranslar vermişlerdir. 

Bu arada Konya mebusu Ali Riza 
Türel El&zığ'da, İçel mebusu Ferid 
Celil Güven Samsun' da Konya me
busu Muzaffer Göker Muğla' da, 
Aydın mebusu Agah Sırrı Levend 
T araus da, İzmir mebusu B. Mah-

lngiliz hava 
akınları 

Cologne ve Dusseldorf 
sanayi merkezleri 

bombalandi 

Mesela cÇukurbostanda oturan 
mud Esacl Bozkurt Edirnede, Ko- Nevyork 29 (A.A.) Avru- Ali Açıkgö~ açık bırakılmış bir 
caeli mebusu B. Salah Yargı Ri:ıede, padan avdet eden New -York çukura düıerek sakatlanmış.> 
B

. 
1
. b S" Ö k Heralcl Tribune gazetesinin muha- * cEtyemczde Mehmed Sezer 

ıt !s me usu . ureyya z .e~r~n biri Avusturya askerlerinden ve si-Erzıncanda bınlerce halkın ı§tirak a h lkı d b h d k b I fareler için hazırladığı zehirJi eti 
v a n an a ııe ere un arın farkında olmayarak yiyip zehir-

ettikleri toplantılarda söylemiı ol- Almanlar aleyhindeki infiallerini 
dukları nutuk]arda Milli Şefin etr.a- gittikre hissettirmekte olduklarını lenme alametleri gösterdiğinden 

" hastaneye kaldırılmış.> * cÖmer 
fmda sarsılmaz bir kütle tqlcil eden söylemektedir. Almanlar her ihti- Uslu, arkadaşı Mehmed Tunç'un 
Türk milletinin her türlü tecavüzü male kar§ı Viyananm ıtratejik. nok- kafasını bir değnekle yardığından 
karşılamağa hazır bulunduğunu bil- tala~ına askeri kıtalar ikame e~ı- tevkif edilmiştir.> Jlh ... 
hassa tebarüz ettirmİ§lerdir. lerclır. Avusturya kıtalannda fırar Veü - Geçen gün bizim Bal 

Yugoslavyada örfi 
idare ilan. edildi mi? 

vakaları çoğaldığı için Almanyanın Mahmud bunlardan da daha 
§imalinden ve Prusyadan Avustur- şık bir tanesini anlattı. Bir hırsı· 
yaya askeri müfrezeler gönderil- .zın adı «Temizsoy> ... Tabii aile 
meltte ve bu müfrezeler Avusturya bu ismi csoy sopun temiz oldu-
lcıtalarımn yerine ikame edilmekte· iunu> eöstermek için henimse-
dir. Avusturyalılar, hatta Avusturya mi§. HaJbuk.i hay]iz oğlan tama-
askerleri bile her yerde, hatta ma• mile aksi manaya almış: cOrta-
ğazalarda cGuten tag:• diye birbir· lığı tertemiz soy, soğana çeviri> 
lerini selamlamakta ve cHeil Hit- • manasına ... 
len dememektedirler. Aliveli 

Arasıra naziler aleyhindeki hisler \.. J 
izhar edilmekte ve bu hisleri kalkın 

: ı 

denize indirmiı oldolı:lan iki tahtel
bahirin başına gelenleri 11akletmi~
tir. 

Berlin 29 < A.A.) - Ain;ıan ordulan Bunlardan birisinin mürettebah 
Başkumandanlığının tebliği: H il d 1 ı b' ı · ı · · 

H k tl i İn nı --\.~ııerl o an a ı o up za ıt en A man ıdı. 

(8aftarafı 1 inci ıahifede) 

Alman ve İtalyanların 
tahliyesi için hazırlık 
Budapeşle 29 {A.A.) -0. F. 1.: 

Londra 29 (A.A.) - Evvelki gece Macar jansmın Bdgrad muhabirinin 
Cologne ve Dusseldorf sanayi merkez- hildirdiğiıne göre. Belgraddaki Al
lerine bir çok büyük çapta in!Hak man ve İtalyan elçilikleri vaziyette 

:::::~.:;:~:~.:!:~~::~::.~~~ .......... General Wav e il 
ava uvve er, g z ._.., Tah lb h. d · • d' ·1· · d. ·ı 

açıklarında, İngiliz ticaret gemilerine te a ır, en~e ın ın ır ın ır.ı: 
bombaları atıldılı bildirilmektedir. h. d ... ·idik uk td·~· takd' d karşı faaliyetlerine hususi bir mu- mez hemen engıne açılmı~ ve iki 

nffakıyetıe devam etml.ştir. Salnt - gün sonra İngiliz ıulanna vası1 ol
George kanalının cenubu garbi met- mu~tur. Mürettebat. İngilizlere tes· 
halinde ve Bristol kanalında, ceman Jim olmuıtur 
5 bin tonilato hacminde iki ticaret Diğer tahte]bahirin mürettebatı 

Yeri kaplıy:ın kesif sise ratmen Jyi ır egışı v ua ge ıgı. . 1~ • e 
neticeler alındığı görülmüştür. Colog- Alman ve İtalyanların tahlıyesı ıçın 
nede emtia depolan civannda iki yan- hazırlıklara başlamışlardır. 
gm çıkmıştır. Budapeşte 29 (A.A.) - O. F. l.: 

gemisi batırılm.ı.ştır. Newquay'm gar- Al .d. D · • d' ·1· • _ı• ·ı 
bi.I!de bir vapura ÇQk alçaktan yapı- m~n. ı ı .. enıze m ırı ır mum -

Başka bombardıman tayyareler! de Lüzumu takdirinde Sırbıstandaki Al
Calals ve Du~kerque doklanna. hü- manların tahliyesi için bir Alman 

lan bir hücum esnasında, bu gemiye mez ıçındekilerle beraber batmı~tır. cum etmlşlerdır. v· 
Dün bombardıman tayyarelerimiz vapuru, _ ıy.anadan Belgrada ha-

bir isabet kaydedilmiş ve bunun ne
tıceSinde bir kazanda. inflliik olmuş
tur. Harwlche açıklannda. bir ticaret 
gemisine karşı da muvaffakıyetle te
tevvüç eden diğer bir hücum yapıl
mıştır. 

Atlantlkte Wartb burnundan takri
ben 500 kilometre mesafede, bir mu
harebe gemisi, büyük bir asker nak
liye gemisini bombardıman etım~tir. 
Nakliye gemisine tam isabetler kay
dedildiğinden, kıtalar, tahlisiye san
dallarını denize indirmiştir. Aynı 
mınt.akada, bombalar isabet eden 2,500 
tonilato hacminde b!r gemi batmış ve 
bir büyük vapura da bir bomba isabet 
etmiştir. 

Alman muharebe tayyareleri cüzü
tamlan, gece, Malta adasında Halfar 
tayyare meydanını müe~ir surette 
bombardıman etm~tlr. Avcılar tara
fından Malta üzerine yapılan bir hü
cumda bir llurrlcane İngillz avcısı 
dtio:ürülmüştür. IDç bir Alman tayya
tesi kaybolmamıştır. 

28/29 mart gecesi, düşman, ne Al
nıanya ne de işgal altındaki araziye 
hiç bir hücum yapmamıştır. 

lngiliz hava 
faaliyeti 

Bir haftada Almanya ve 
İşgal altındaki 12 mınta
ka bombardıman edildi 

Frlse adaları ve La Rocbelle civarın- reket etmıştır. 
da düşman harp gemilerine hücum Londra 29 (A.A.) - Reuter: 
~tmlşlerdir. Harekata Lştlrak eden Buraya gelen haberlere göre, Bel
If!.glliz tayyarelerlnden iklsi üslerine graddaki Alman memurları, bugün, 
donmemlştlr. İ . tahliye edilecek olan Alman tebaa
Londraya ve ngıltereye sını yazmakla meşgul olmuşlardır. 

hava akını yapılmadı Evvela yalnız Belgrada miinhasır 
Londra 29 (A.A.) _ Dün gece bulunan. ern1;t, ~i°:1di büt~'! Sırbıst~

de Londra ve İngiltere üzerine Al- na teşmıl edılmıştır. 300 ıla 400 Al· 
man hava akınları yapılmamıştır. man, pazartesi günü v~purla Yiya

Sek.iz gecedir Londrada tehlike naya hareket edecektır. Bunların 
düdükleri çalmamış ve dört gecedir arasında ekser gazeteciler de .~ulun-

Londra 29 (A.A.) Reut.er: eyaletlerde sükunet hüküm ıürmüş- maktadır. Belgradda yalnız uç AI-
SalA.hiyettar mahfillerden bildiril- tür. man muhabiri kalmaktadır. 

iliğine göre, 28 mart sabahı neticele-
nen hafta içinde İngiliz hava kuv- Hava nezaretinin tebliğinde kay- Belgrad 29 (A.A.) - O. F. l.: 
vetıerinin akınları. hava şeraiti dola- de değer birşey olmadığı kaydedil- Alman tebaasının, elçilik tarafından 
yıslle çok mahdud olmuştur. mektedir. pazartesi gününe kadar Yugoslav-

Bu hafta içinde bombardıman edi- yayı terke davet edildiği teeyyüd et-

~~d~:~efler arasında ezcümle şunlar Hava kurbanlan mişlİr. 
1 - Berlln: Burada fabrikalara ve Teeyyüd etmemiş haberlere göre, 

demiryolu ı.stasyonlanna şiddetli hü- l İtalyan elçiliği, İtalyan kadın ve ço-
cuınlar yapılmıştır. ngilterede hava bombar- cuklarının tahliyesini tavsiye etmiş-

2 - Kiel: Burada. doklar ve tezgah- 1 d S ıar esas hedefiert teşkil etmiştir. man arın an 28,8 9 kişi tir. 
3 - Hanovre: Burada. endüstri öldü, 40,166 ki§i de İngiltere Yugoslavyaya 

İt f f bl•x. • nııntakasında. 9 yangın çıkarılmış, bu a yan e l5l yangınlar fabrikalara ve binalara yaralandı yardım edecek 
Roma 29 CA.A.) - ı·taıyan ordulan shayet etmiş ve üç büyük alev der- Lo d 29 (AA ) O F t yasına inkılab eylemişUr. New-Castıcontyne 29 (A.A.) - İn- n ra . . - . . . : 

umumi karargahının 295 numaralt 4 _ Den Hzlder deniz üssü: Bura- glliz dahill emniyet parlament.o müs- Londrada, Yugoslavya hadiselerinin 
tebliğ!: Yunan cephesinde topçu faa.- ya hücum çok muvaffak olmuştur, teşan bayan Wlekinson, burada. söyle- arkası sükunetle- beklenmektedir. 
llyeti olmuştur. Tayyarelerimiz Yunan 5 _ Kolonya: Endüstri mıntaka- diği bir nutukta tayyare hücumlan Yeni Belgrad hükumeti Alınan kuv
hava üslerinden birine ve Navarin 11- sında müteaddld yangınlar çıt:anl- neticesinde kaydedilen h~~ zayiatı vetlerinin bir hücumunıt mukavemet 
manı tesisatına lsabetler kaydetmiş- mıştır hakkında roalfunat vermı.ştır. . . w kd. d 
lerdir. 6 - Dusseldorf: Fabrikalarda. ve- Şlmdlye kadar İngiltere üzerine ya- me~burıy~tınde kaldıgı .. t~ ır. e, 

Malta üzerine yapılan blr akın es- .salr yerlerde müteaddld yangınlar pılan hava hücumları esnasında ölen Jngılterenın Yugoslav hükwnetıne 
nasında Alman tayyareleri Hurricane çıkarılmıştır.. sivillerin adedi 28,859, ağır yaralıların tam müzahfifette bulunmağa hazır 
tipinde bir tayyare diiıJünnütierdir. '1 _ Egersıend: Bu Umanda bulu- adedi 40,166 dır. • olduğunda bugün şüphe yoktur. Al-

Şimali Afrlkada tayde değer bir şey nan bir 1a.ge gemJsine tam isabet kay- Ayni hava ~ücumla:rı esnasında ölen man tehdidleri ve Bertin.in alclığı 
olmamıştır. dedlJmjş ve ..,..,.gın .,.1rft_1_,.tır. Altı askerlerin miktan. sivillerin mlktan- . .k .. ı· y t l f 

Egede tayyarelerimiz dün tekrar bin tonfül.tol~t.bu U:~gem~ls.ile dJlM:r na nazaran 50 de bir nisbetindedlr gıttı çe ıınır ı ton, ugos avLoarı daz-
faaliyete k d.. ı ır-fl y ı>" B 'd h kın · la heyecana kaptumamıştır. n ra
lelerine v~~~kküll~ ~:mde:iru bir gemi batınımıştır. Blr himaye reme e ava a ların- daki düşünceye göre, Almanya, yeni 
gemilere torpiller ve bombalarla hü- ~:rı~~:Y~~~.lş~~llerine tam !sa- dan ölenler ve bir muazzam sinir harbine ba§lamak-
eum etmı:ııez:cıır. Bir tayyare gemlsl- yaralananlar ta .. müte. re.dd~d bulun .. mak .. tadır. Ç.ün-
Re ve 1k.i Ingıllz kruvazörüne tayyare- 8 - Cherbourg'da doklara hücum k d - t h 
leri.mizden atılan torplller isabet et- edllnıiştlr. Londra 29 (A.A) - İngiliz hava u en ıptı aı rnan ıga gore §U CJ et 
miştir. Blr kruvazör bo.tmış ııa.yılabl- 9 - Barfleur'de teftiş edilmekte kuvvetıert Almanyaya yaptı.klan akın- muhakkaktır ki eğer milli hareket 
lir. Küçük tonajda ticaret gemileri de olan Alman kıtaıan mitralyöz ateş1- la.rda bilhassa. sınai müe~selere Almanyaya karşı mümaşatkarlığın
ağır hasara uğratılmıştır. Bu gem1- ne tutulmuştur ehemmiy~t veriyorlar. Fockewulf tay- dan dolı:ıyı B. Tsvetkoviç'i çekilme
lerden bilinde yangın çı.knllştır. 10 --Dunterque doklarına hlicum Y~ fabrıkalarmın bulunduh Bre- ğe mecbur etf ise, yeni hükumetin 

Şarki Afrikada ~mal cephesinde edilmiştir. me e flındiye kada.r ha.~a. _hücumları tehdidler karşısında boyun eğmesi 
Keren'in şarkındaki yeni mevzilerde 11 - Brest deniz üssüne hücumıar netlcesinde 1000 amele olmuş. 700 ame . .. tkA 1 .. .. • yapıl~ır. le de yaralanmıştır. · ve aynı mumaşa ar ıgı gostermesı 
muharebe şiddetle devam etmektedir. 12 _ caıaıa doklarına bücumla.r beklenemez. 
Hava teşekküllerimlz İngillz maklnell yapılmıştır. B• 1 ·1· • "vil 
. vesaitini bombardıman etm.lflerdir. Blr b fta tındaki ır ngı iZ tayyareıı ıı Diplomatik mahfillerde •anı1dığı-
. Bir hava muharebesi esnasında ild . a zar bu h~ekltta.n İtalyanları tahliye etti• na göre, prens PauJ, tezahürcüler 
d~an tayyaresi av ta~lerimlz ~alnız 10 tayyaremlz gert donınemlf- k tarafından düşüriilmüştür. lir. Londra 29 (A.A.) _ Askeri tarafına geçme Üzere bulunan or-

28 mart sabahı İnglliz tayyareleri T k h J • l .. mahfillerden öğrenildiğine göre bir duyu kullanamıyacağından ve ayni 
Lecce bava meydaruna taarruz ederek a as eyet en ça ışmıya İngiliz tayyaresi ıon zamanlarda ba- zamanda çıkmak üzere olan dahili 
teslsata mitralyözle &tef açlDl§}ardlr d d ki :ıı ıiviJ ltalyanlann tahliyesi için ha~bi de iltemediğinden çekilmeğe 
:eu kaç tışı yaralanmlftır. . evam e ece er ltalylllll Somalisinde Roeco Littoria- mecbur kalrmıtır. 

~kara 29 <Telefonla> - Vazife ya 1i1miıtir. A:lmanyanın Belgrad 

B. Churchill nutkunu bir 
kaç gün sonraya bıraktı 

Londra 29 (AA.) - Londra 
radyosunun bildirdiğine göre, Baş
v~~~ B. Churchill'in 30 mart pazar 
gı.mu radyoda ıöyliyeceği nutuk bir 
kaç gün ıonraya bırakılmı~hr. 

Doktor Saverburch 
Zağrebde 

Belgrad 29 (A.A) - D. N. B. 
bildiriyor: Doktor Saverbruch, Bel
gradda verdiği konferansları son va
ziyet dolayısile veremediğinden Hır
vat doktorları tarafından Zagrebe 
davet edilmiş ve orada iki konferans 
vermiştir. 

muddetıerl hitam bulan takas tedklk Bazı vakalarda mahdud miktar- • • 
heyetlerinin ellerinde bulunan işler larda sivili . bu ta d tabı· . elçııı 
bltmedltınden taka&~ heyetleri erın rz a ıyesı-
vazlfelerinlıı ve bu heyetler elinde nin yapılmuı muhtemeldir. Fakat Belgrad 29 (A.A.) - Reuter: Bel-
bulunan tatas muaınelelerl müddeı;.. Londr:da tebarüz ettirildiğine göre, gra.dm iyi haber ~ mahfillerinde 
!erinin haziran sonuna tadaı: uzatıl- umumı tahliye meaelm, Dük beyan olundutuna gore, Aime.nyanm 
masma karar verllın.lştir. d' Aoste'un alacağı karara bağlıdır. Belgrad elçisi von Heeren hükt1metı 

J d 
tarafından geri ça~caktır. 

Dem.iryollanmizda 
tenzilattan istifade 

edecekler 

aponya a et tahdidatı Se b 
Tokio 29 (A.A.) - Ziraat nazırı r es bırakılan 

bir emirname neşretrniıtir. Bu emir- Nazırlar 
name mucibince bütün Japonyada Belgrad 29 (A.A.) - Reuter: Per-
haftada bir gün et satılmıyacakhr. "em.be günü tevltlf ""'n-ı .. 0 1n- bütu··n 

Ankara 29 <Telefonla) - Ecnebi ~ ~~ _. ... 
memleketlerde açılacak fuar, sergi, Sir Samuel ff oarre nazırlar, Başvekil ve Hariciye Nazın 
panayır, festival ve kongrelere iştirak • f . . .. müstesna. olmak üzere serbes bırakıl-
etmek üzere hatıanmızda seyahat Madrid 29 (A.A.) - ngılız bu-
edecek yolculara gidiş dönüş şartlle yük elçisi si: Samuel Hoare. bir kaç m~lardır. Başvekille Hariciye Nazın 
umumi tarife üzerinden yüzde..30 ka.- gün evvel gitmiş olduğu Cebelütta~ evlerinde mevkuf tutuluyorlar. 
dar tenzllftt yapılacaktır. Buna. da1r rıktan küçük bir tayyare ile Madride Diğer tevkif edilenler, Belgrad po-
yenl bir tarife hazırlannııft,ır. dönmüştür, Us müdürlle sansür müdürü, rad10 

komiseri ve Avala ajansının müdürü
dür. 

Kral Pierre'in yemin 
sureti 

Belgrad 28 (A.A.) - Avala: 

Kerenin zaptından bir 
ıaat evvel cepheden 

ayrıldı 

Dün Kralın sarayında Sırp kilisesi • 
patriği Gavriio, kilise ricali ve hu- Keren 29 (A.A.) - Reuter ajansı-
kiimet erkanının huzurile meraııinı nın hususi muhabiri. bildiriyor: 

Orta Şark orduları Başkumandanı 
yapılmıştır. general Waveıı, muvaffakıyetle neti-

Hükümdar, incilin yanında duran celenen kati taarruzdan evvel Keren 
mumu yaktıktan sonra aşağıdaki ye- cephesini kısaca ziyaret ctmi~ir. 
min suretini okumuştur: Mısırdan tayyare He gelen general 

B Y la ah 
Wavell otomobHle tayyare meydanın-

c en ugos v t hna çıkan ve dan ilk hatta bir tarassut mevkiine 
krallık salahiyetini deruhte eden gitmiş ve Keren'e giden uzun vadiyi 
ikinci Petro, kadirimudak olan ce tedklk eylemiştir. General Wavell 
nabıhakka kasem ederek her şey- kendisiıli Agordat tayyare meydanın
den evvel milletin birliğini, devletin da ka.rşılamağa gelen Sudan ordusu 
istiklalini, toprağın tamamiyetini kumandanı general Platt Ue vaziyeti 
koruyacağıma, kanunu~sasi ve ka- müzakere eylem1ştlr. General Wavel
nunlara tevfikan icrayı hükumet l'ln cepheyi ziyareti asker arasında 

d 
büyük bir sevinç ve ;evk uyandırm1ş-

e eceğime, bütün gayretlerimde tır. General, taarruzun neticesi hak-
daima milletin menfaatini göz önün· kında kati itimadını beyan etmiş ve 
de tutacağıma yemin ederim. Kadı- Keren'in 1şgallnden bir saat evvel 
rimutlak olan cenabıhak, yardımcı- cepheden ayrılmıştır. 

mız olsun. amin.> 

B. Roosevelt'in telgrafı 
Vaşington 29 (A.A.) - Reisi

cümhur B. Roosevelt Yugoslav 
kralı Pierre · e aşağıdaki telgrafı gön
denniştir: 

cMajestenizin bütün haklarını, 
krallık salahiyetlerini ınert ve müs
takil bir milletin idaresini ele a]dığı 

Ege denizinde 

İtalyanlar bazı koylar
daki sandallara ateş 

açtılar 

ıu anda sıhhat ve iyiliğiniz ve Yu- Atina 29 (A.A.) - Dahili emniyet 
goslavyanın hürriyet ve istiklali hu- nezaretinin tebliği: Düşman hava 
susunda Birleşik Amerika milletinin kuvvetleri Ege adalannda bazı koy
samimi temennilerine İştirak etmek larda sandalları bombardıman etmiş
isterim. ler ve mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 

Olmavliç'in ~imali garbislnde köy 
Bundan ba§ka, Yugoslav ve Ame- mıntakasına da hücum edilmiştir. 

rikan milJetleri için mukacldes olan Amele arasında çok az zayiat vardır. 
hürriyet esaslarının idaresi yolunda 
Yugoslav ve Amerika hükumetleri 
münasebetlerinin kart1lıklı (aydalar 
temin edeceği ümidini izhar ey]e-
rim.> 

Yugoslav donanmasi 
Londra 29 (AA) - Reuter 

ajansının deniz muharriri yazıyor: 
Yugoslav donanması ufaktır, fakat 
çok iyidir. Mürettebatı 6,300 subay
la askerden mürekkeptir ve 1.120 
kişilik de bir ihtiyatı vardır. Subay
lardan bir çoğu ve bilhassa deınizaltı 
subayları tahsilJerini Jngilterede yap
mışlardır. 

Yugoslav filosu eski bir hafif 
kruvazörle dört iyi destroyer, 4 de
nizalb. 8 torpido. müteaddid hü
cumbotları, 6 mayn gemisi ve diğer 
lcüçük gemi1erden mürekkeptir. Bir 
cleetroyer de in~ halindedir. 

Yahudiler birliği 
hükfunet lehinde 

Arnavutlukta 
Yunanlılar İtalyan 

cephesinin derinliklerine 
kadar girdiler 

Atina 29 CA.A.) - Matbuat nezare-
tlnin Atina radyosu tamfından neşre
dilen bir tebliğinde bildirildiğine gö~ 
re, cuma günü Yunan keşif kollan. 
Arnavutlukta İtalyan cephesinin ge
risinde ~ok derinlere kadar girmişler
dir. Bu karekat esnasında çok .kıy4 
metli malumat toplanmıştır. İtalyan
lar. hücum etmeml.flerdl.r . 

Siam topraklarında 
Çinli tedhişciler 

$aosha:r 29 (A.A.) - Stefani: 
Haber alındığına göre bir çok Çinli 
tedhitçiler ve gizli aianlan Japon 
]utalarının cenubi Çine doğru ilerle• 

Belırad 29 (A.A.> - D. N. B.: V~- melerine mani olmak için Siam top• 
me gamesl.nin blldlrdltlne göre, tral raklaıııiıa girmiılerdir. 
Pierre'in tahta eülU8U müna.sebetile İngilizler Çunglcing hükumetine 
Sinagogta yapılan bir d1nl Ayini mü- '-l d 
teakib, Belgra.d ya.hudlleri yeni Yu- yaptı~ an yar ırnı artırmak için Bir-
goslav hükumeti lehinde tezahürler .. manya - Yunnan ıimendifer hattı
de bulunmU§lardır. · nın inşasına hareretle devam etmek-

tedirler. 
Hırvatistan valisinin 

görüşmeleri 
Belgrad 29 CA.A.) - (0. F. İ.:) B. 

Re demeli? 
Aınadolu ajansı. birk~ç gün

den beri cstasyon> diye yaz
mağa başladı. Böyle 

dememeli; 
istasyon 

demeli! 

Maçek'in Belgraddakl delegesi Hırva
tistan vallsl Subaş1ç, Başvekil, Harici
ye Nazın ve Harbiye Nazırlle görüş
melerde bulunmuştur. Bu müzakere
ler neticesindedir ki B. Maçck, milli 
birlik kabinesine iştirak edip etmiye- 1 

ceği kara•rını alacaktır. B. Maçek, 
Zağrepte en yakın mesai arkadaşla-
rlle görüşmelerde bulunmuştur. l."-------------' 
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Nesir bahsine 
gelinceee ••• 

c~:-~~~-----J~~~--~~-~~~i~i~g~i~~11~::=: 
iplik ithali Parti talebe yurdları- Un tipleri T•mbull.::::lik hud• Bazı genç ıairlerin - tabir ca· 

İzse - «manzume» lerine baylı za· 
mandll' epeyce takıldık, durduk. 
(Tabir caiz olmıyacak. Z ira bu es~r
lerde - mana b ertaraf - ne vezuı, 
ne kafiye hatta ••• a'le de ribn var.) 
Şimdi de' gelelim ayni okulun ( 1) 

nesrine... 1 dd" Ez" 
Arkadaşım Cel~ e ~ me, 

« y enililn> mecmuası nm bır sayıs~
dan bazı parçalar alarak uzun bır 
makaleyle bunlan tenki.d etm4. 

Birlikte göz gezdirelim. 
Şöyle bir «ilmi» nesir parçası: 
«Realizm (dikkat ediniz, kelime-

yi türkçe yazıyor ve «e» nin üzer~e 
bir ( accent aigu) koyuyor!!) kelı
mesi, uzun zamandanberi, felsefe. 
konferas ve münakaşalar yazılmak
h:., topl~tıdaki arada sırada ke.ndi
sini gösterdiği imtiyazlı mevkıd~n 
indirilmiş ve gazetelerde he~ g~!1 
yerlerinde hatta kahvelerdekı mu
nakaşalar~ karıştırılmakla günün _en 

1 h ·1 kelimesi hahne can ı ve en arcıa em · 
getirilmiştir.> 

Bu da bir nesri enfesi diğer ki, 
1. hik•yeden alın· «Şehir» sername ı a. • . . 

. d b. Dışınızı sıkıp 
mış; yanı «e e rn .•• 
zevkle okuyunuz: b"' ·· 

H dan hastaneye kadar, utun 
« ar.ı • d · ı 

.. d'"kl . go··z]erinin öni.ın e cana-gor u en B -
d Genç doktorun: « u, senın 

nıyor u. k dedi 
. ' d" e soruşu « ocam> -

neyın r » ıy . ·· ·· bakı· 
ği vakit, garip garı!' yuz;n~eda bit· 
sı ... Handa rastladıgı ve « a~ 
• . ..1 bı"tmİQ> kılıklı lafları.·· 
mıs ama gu " 
D~ktorun garip bakışlarınd.an sonra 
«bu adam senin neyin» dıyene ce· 

. tana utana ce-vap vermemı;; veya u. 
vap verrr.iştİ.> 

Celaleddin Ezine, şöyle di~o~:d 
« - Edebiyat, sanat ve f~ır e 

yenilik iddiasım güden genç ';l'uoev-

l . . bize bu bakareh reva 
ver erunız . d ~ dilde 
gönnemelidirler. Zı.ra yaz ~gı b" • 
d ' .. 1 tcrfibini bilmıyen D' 

a.1a cum e d k he-
muharrir herçibadaba yazın~ h 
ve!inde olursa, bu heves, o dile a• 

karettir.» .. • l d 
D h d türlü türlu cihet er en 

a a a, M IA Av· 
tenkidlerde bulunuyor: ese a 
nıpa mecmualarından bazıları .• m~
ka!e başlarına meşhur muha_rr!rlerın 
resimlerini koyarlar, Bu nasır ve 

. 1 de henüz şöhrete kavuşma-
şaır er . , . ••t I 
d kendilerinınkılerı su un ara 

an ik d" oturtmuşlar dive $ ayet e ıyor. 
Gerçi Celaleddin tenkidinde fazla 

ltıyasıya davranmış; bu da heves 
ltırı-::ıdır. 

Denecektir ki: 
_ Bakın Refik Halide!... «Ne 

. nsın ne kebab ... » tarzında, şa-
ŞIŞ ya • •· l l l 
irleri nasıl da korumak yo unu u -

ithalatçılara 200 bin 
İngiliz liralık akreditif 

temin edildi 

Manifatum ve dahilde kuma.~ 1~ 
için iplik ithaline çaıı.şılmaktadır. 
haIMçılara iplik ithal edebilmeleri 
için Ticaret Vekaleti tarafından 200 
bin sterlinlik akreditif temin ~.dllmiş
tır. Yakında lthaHit teşebbuslerlne 
geçilecektir. 

Manifatura ithali için yanın i~yon 
sterlinlik akreditif temin edildiğı ma.: 
nlfatura ithalatı yapan tacirlere bil 
dirilmiştir. . . ın1 _ 

Manifatura. ithalinın bangı me d~ 
ketten yapılacağı hususu tedklk e -
yordu. İnglliz fimlaları ~taea.kl~ 
mal icin yü:r,de dokuz komısyon ı.ste 
mlşlerdi. Yüzde üç komlsyondan yu
karı komisyonla. satın almac~ mani
faturanın memleketimizde musaıt fi. 
at bulamıyacağından bahseden. tacir
ler, komisyon miktarının lnd!r~esı
ni istemişlerdi. Bu h~sus t.emin edıldi
ğl takdirde, ithalat IngUtereden yapı-
lacaktır. 

Dahiliye müsteşarı 
Bir kaç gündenberi şehrimizde bu

lunan Dahiliye Vekaleti müsteşarı B. 
Etem Aykut dün akşam Aııkaraya 
dönmüştür. 

:....-~~---~--~~-

• • i mar pro1esı 
Taksim ve Sürp Agop 

sahasının projesi 
hazırlandı 

Taksim meydanından Sürp Agop 
"llt'Zarlığına kadar lmtldad eden sa.ha
nın imar projesi Belediye Fen heyeti 
müdürlü~ü tarafından hazırlanmıştır. 
Projeyi dün Vali ve Belediye Reisi Dr. 
B. Lütfi Kırdar tedkik etmiştir. 

Projeye göre, yıkılan Taksim kışla
smın Ayaspaşa cihetindeki köşesinde 
otomobil parkı vücude getirilecektir. 
Otomobil parkının inşaatı mayıs ayı 
başına kadar bitirilml.ş olacaktır. 
Ayaspaşa caddesinden ayrılan ve 

Taksim gazinosunun arkasından geçe::., 
rek Taşkışlanın önüne çıkan ·Mete 
caddesi asfalt olarak inşa. edilecektir. 

Dağcılık klübünün köşes!nden Taş
kışlaya doğru inen caddenin genişliği 
on beş metre idi. Etrafındaki binalar 
istimlak edilip yıkıldıktan sonra cad
denin genişliği yirmi beş metreye çı
karılacaktır. 

Dünkü ihracat 
Dün muhteli! memleketlere 150 bin 

liralık ihracat yapılmıştır. Yunan!s
tana arpa, İsviçrcye koyun derisi 
dünkü ihracat eşyası arasındadır. 

1 k • ı • Ofis, İstanbul değirmen• içinde olduğu eski günlerde ka 

Din ay 1 Ue cret erı }erinde yedi nevi Un erkek herkes «YÜrümelrn de 
feyden nefret ederdi. Bunun İç· 

çektiriyor ki eski resimlerde ara~alara 

Parti reisi B. Reşad Mimaroğlu bazı 
gazetelerde görülen neşriyat 

hakkında izahat veriyor 
Cühmuriyet Ha.l1t Partlsl. kız ve er

ket talebe yurdla.nnm aylık ücretleri
nin arttırılması meselesi hakkında. 
matbuatta bazı neşriyatta J?ulunul
muştur. Bir muharririmiz, Istanbul 
Cümhuriyet Halk Partisi Reisi B. Re
şad Mimaroğlunu görerek bu neşriyat 
hakkında fiklr ve mütalliasını sor
muştur. B. Reşad Mimaroğlu, muhar
rirlrnize §U izahatı vermiştir: 

- Bu neşriyat işin mahiyeti tama
mUe bilinmeden vaki olmaktadır. 
Bu yurdlardan Erkek yurdunda 350 ye 
ve Kız yurdunda. 150 ye yakın talebe 
vardır. Talebe başına ibate, iaşe ve 
saire için şubat ayına kadar ayda yir· 
mi beşer lira alınmakta idi. 
Fııkat eşya fiatlerinin yül-.selmesin

den dolayt teşrinievvel pyından şubat 
ayına ltadar Yurdlar açık göst:.erme~e 
başlamı~lardır. Bu açık Partice kapa
tılacaktır. Marbtan itibaren senenin 
geri kalan aylan k;in açığın temadi 
ettirilmemesi. lüzumlu görülmüştür. 
Bir taraftan da zaten t.atil ·aylarında 
talebenin asgari hadde inmesi hasebl
le Yurdların gene açık vereceği ve bu 
açığın kapatılmasına teve<;sül oluna
caıtı dahi göı: önünde tutulmak lazım 
gellr. 

- Aı;:ık miktarı ne kadardır? 
- Bu ders yılı içinde ve suba t ayma 

kadar tahakkuk eden Erkek yurdunda 
4 000 ve Kız yurdunda. 2,000 liralık 
açık kapatılacağı gibi tatil aylarında
ki açık dahi kapatılacaktır. Buna za
ınlmeten şurası da. bilinmelidir k\, bu 
meyanda Parti tarafından Yurdun 
tevsii için bina. tadilatı, yatak ve le
vazımı, gardırop, mütalfı.a tertibatı ve 
saire için Erkek yurduna (14.000/ ve 
Kız yurduna da (5,000) lira para sar
fedilmiştlr. Şu hale göre Parti talebe 
için para sarfından hiçbir zaman çe-

Karilerim izin 
mektuplan 

Bu şarkı kimin 
şarkısı? ... 

. 

kinmemlş; yurdlan destek!~ ve 
sarfiyatının yerine masruf olduğuna 
kant bulunmuştur. 

- Ucretlerln arttınlması ne zaman 
başlıyacak? 

- Yurd :ücretlerinin rurttmıma.sı, 
yalnız mart ayından yarım aylıkla, 
nisan ve mayıs aylarına ve nihayet 
bu ders senesi sonuna kadar maksut 
bir iştir. Gelecek ders yılı için bittabi 
Parti, bütçesine göre bu işe yeni bir 
şekil vermek hakkına da maliktir. 
Ayni zamanda, Parti yıl ortasında da
hi ücreti arttırmak hakkına elindeki 
Yurd talimatının - ki her talebe ta.
rafında ntamamile bilinen bir .şey
dir - dördüncü maddesi mucibince 
maliktir. 

Parti, Yurdlannd:ıki talebeden bi
hakkın muavenete muht.nç olanlan 
pek iyi bilmekte ve seçmekte ve bwı
lara şu ücret 7.aınmı meselesinde de 
yardımı derpiş eylemektedir. Netekim 
Erkek yurdunda 50 yl ve Kız yurdun
da 25 i mütecaviz kudretsiz talebe 
tesbit edilmiş ve onlara y:ı.rdım etıne
ğe Parti Vilayet İdare heyetince karar 
verllmlştir. 

Yurdlar sinesindeki talebenin var
lıkları derecesini talebenin muhabe
releri, velileri tarafından gelen para
ları, Yurd kasalarındaki talebe ema
neti gibi birçok delillerle pekala bil
mektedir. 
Dışarıda yardıma muhtaç daha bir

çok fakir talebe mevcud iken Yurd
larda velilerinin verdikleri paralarla 
ibate ve ia,şe edilen kudretli talebeye 
Partice yardım etmeğe, yani bu su
retle Yurdlann açıklarını rnüt.fmadi
yen kapatmağa çalışmak elbette pek 
yersiz bir harekettir. 
Şu izahattan hakikatin artık anla

şılmış olduğunu kuvvetle ümld ediyo
ruz. 

lstanbul borsası 
23 nisanda merasimle 

faaliyete geçecek 
İstanbul Esham ve tahvilat borsası

nın Ankara.ya naklindenberi üç sene 
geçmiştir. Üç senenin hit.ı.mında An
karaclaki borsa 1bka edilmek suretlle 
İstanbuldaki Esham ve tn.hvllil.t bor
sasının tekrar açılacağını yazm~ık.. 
istanbula gelen haberlere göre, bu 

1 husustaki kararname Vekiller Heye
tinden çıkmıştır. Yann Resmi Gazete
de neşredilerek meriyet mevk!ine gi-

Un tiplerinin ta.hdid edileceği, Zl.ra
at Vekftleti tarafında.o bu yolds. ted
klkler yaptırıldığı yazılmıştı . Ayn! 
tedklkat Toprak mahsulleri ofisl tara
fından yapılmağa başlanmıştır. Ofis, 
Istanbul değirmenlerinde yedi nevi 
un çektirmektedir. İstanbul dahilinde 
kullanılan unla, şehir harıclndekl fı
rınlara gönderilen unlar ayni tipte 
değUdir. 

Bisküvi lmalatına tahsis edilen un
la francala, makarna, simit ve pa.sta 
imalatına verilen wılar başka başka
dır. Bütün bu çeşitlerin daha bir kıs
mının birleştirilerek tiplerin azaltıl
ması ve bu suretle kolaylık ve bazı 
faydaların temini tedkik edilmekte
dir. 

Pasif korunma 
tecrübe günleri 

Vilayet seferberlik müdürlüğü pasl! 
korunma tecrübe günlerini kazalar
dan istemiştl. Üsküdar kazasından 
gelen cevapta para.şiltle atlama tec
rübesinin nisanın 13 ünde y::ıpılacnğı 
J:ılldırHmlşl.ir. Diğer kazalardan pey
d~pey cevaplar gelmektedir. 

Fiat kontrolu 
Portatif karyolalarda 

ihtikar yapanlar 
Adliyeye verildi 

Fiat mürakabe bürosunun fiat kon
trolunu yaptığı maddelerin yekünu 
her gün bir miktar çoğalmaktadır. 
Büroya yapılan şikayete göre. son za
manlarda portatif karyola fiatlerinde 
d.! ihtikar yapılmakta, bir karyolanın 
on dört liraya kadar satıldığı görül
mektedir. Büronun memurlan tara
fından yapılan lini kontrollar esna
sında yüksek fiatle portatif karyola 
satan dükkanlar meydana çıkarılmış, 
mal sahipleri ihtikar suçlle Adliyeye 
verilmiştir. 

Kontrollar yapıldığuu haber alan 
diğer kanola satıcıları fiatıerl indir
miş, karyolaları on liradan satma~ 
b~Iamış-lardır. 

Yugoslav klübünde 
dünkü toplantı 

muş, şemsiyelerini açmış to 
tombul «hanımlar». kaytan hı 
kelebek gözlüklü, İnce bastonlu, 
kat gene tombul göbekli eski be 
göriirüz. ·• Dikkat ediniz. Eski h 
hmızı, eğlence ve bilhassa me 
yerlerini gösteren l'esimlerde y· 
yen erkeğe. yürüyen kadma pek 
tesadüf edilir. 

Çünkü o zamanın insanları ·· 
altında olduğu kadar. yürümek s 
tile de yağlarını eritmek istemez 
di. Ve hali vakti yerinde insanın 
rüyebileceğini havsalalarına 
ramezlar; hunu ancak zü.ğürtl"" 
yapılacak bh is addederlerdi. 

Hatta vaktile dah•nvay» d 
bir tabir vardı. Parasız insan 
arasında: 

- Filanca yer pek u:ı:ak, ne 
gideceğiz? •• diye sorulduğu zam 
cevap verilirdi: 

- Para neı-ede? .. Tabii 
vayla gideceğiz .•• 

O zamanlar tabanvay bir yerd 
başka bir yere gitmek iç"n y t 
parası olmıyan insanlann mürnc 
ettikleri bir usuldü . 

Lakin ~zellik telakkileri değiş 
ten sonra ve bugünkü gii::e) i."ls 
vücudü: «Yağsız ince bir vfü::u 
diye tarif edilmeğe başlandığı g·· 
den itibaren eski ıctabanvay» usul 
ne karşı rağbet fevkalade arttı. 

Şimdi dünyalığı yerinde, ister 
pekala 24 saatini otomobilden · 
miyerek geçirebilecek insanlara r 
.,.eliyorsunuz. Mesela Şişlide bunl 
dan birini gördünüz. Size: 

- Taksime gideceğim ... diyor. 
Şayet boş bulunup: 
- Otomobille mi? •. diye 

sanız cevap hazırdır: 
- Hayır tabanvayla •.. 
Hakikaten de zengiı:ı 

otomobil, araba, otobüs veya tr 
vaya bineceği yerde tabanvayı te 
elli ediyor ve yola çıkıvor. 

Eğer kendisine refakat edec 
olursanız yürümenin sayısız faydal 
rını size bireı- birer anlatır : 

Yugoslav kralı iklnci Pier.re'Jn tahta 
cülüsu münasebetile şehrimizdeki Yu
goslav klübünde dün saat 17 de bir 
toplantı yapılmıştır. Topla.ntıda Is
tanbuldaki Yugoslav kolonisl ve klüp 
azalan hazır bulunmuşlardır. 

- Azizim, bu tabanvay yok mu 
Bu tabanvay? •• Gençlik, sıhhat iş 
hep bunda... Doktor günde a.sga 
bir buçuk saat yürümemi tavsi 
etti. B iraz yaila n eritefün birade 
Gençl~elim ! .. 

Hey gidi bir zamanın, herkes t 
rafından hor görülen tabanvayı. 
Sana b u kad ar rağbet ııösterilecev • 
umar mı idin? 

Hikmet Feridu.n Es 
muş... d •• 1 de . , . • 
nir~akio ona karşılık a şoy e • Çorap ne. Vl er l 1 

_ Böyle bir «sanatın» k1?~u?~a-d d ? E ınızı vıc· 1 
sında fay a var mı ır ·•·• .. Çorapçı ar, nızam~a~~- , 

Başka memleketlerde spikerler, 
okunacak, çalınacak bir şarkının 
nil.zıını, bestekarı, okuyanı kimler 
olduğunu mutlaka başta söylerler. 
Bizde de yakmlara. kadar öyle idi. 
şu son zamanlarda ise spikerler, 
bir çırpıda: (Şimdi Dedenin şu, 
Arif beyin şu, Şevki beyin şu, ... nm 
şu,. .. nın şu şarkılarını dinleye
cek~nizı deyip bir topyekün ya
pıyor. 

recektir. K ek 'h t İstanbul Esham ve t.ahvi!at borsası- e P l r Q C Q l 
nın tekrar küşadına alt kararnamenin 
yarın Resmi Gazetede ltı.tışarmdan 
sonra şehı-lmizdeki alakadarlar İstan
bulda borsa için münasip bina araya
caklardır. EvvelA muvakkaten bir bi
na kiralanacak, müteakiben müsaid 

Unun maliyet fiatine 
tesir edip etmiyeceği 

araştırılıyor 

ıu11111ııun11111ııuu111111111uru11111 1111111111111111nunııı111111u 

Hava Kurum 1 ın a 
oara teberrüatı danmızın üzerine koyunuz da so!le· nı·n tadilini ve tatbikının 

lcrle çıkBın gençler ı:ıasir mıdırlet" ve tehirini istiyorlar 
yiniz ..• Kalemlerinderı bu t.a~z cum- 1 

ilerde nasir olurlar mı'?··· ( 2) Keke· 
mP.nİn hatipli~e, kerih seslinin ha; İktlsad Vekaleti tarafın?~. ç~rap ı 
nendeliğe kalkması reva mıdır. l . ve çorap makinelerı ıçın ıka- ll 

Bo··yle tezahur·· ler ~.österenlerin yazı tip e~ilen yeni standardize talim~t"' ı me . . tatbikine nisanın sekizın
yazrnak heveslerini kır~r~~· . 00 arı namesının ITT l ıştı 
b~şka mesleklerde hakıkı astıdadla· den itibaren başlanaca yazı m , k l 

"' k pçılar bu karara itiraz edere 1 
rını aramai::ı biran evvel sevketme ;;tr~k imkanının mev~ud olmadı~nı 
dah~ muvafık değil midir ? . . .. u" Qler fakat Iktisad Vekale-

~ nerı surm , · 
Celaleddin Ezine'nin sert ve ın- tır~dcn müsbet bir cevab alamamış- ! 

saf sız tenkidini İşte bu bak undan lardı 
.. .. Tenk"ıde uiYrayan· Ço;..,P fa'brikatörleri ş.ehrlmize dön-ı mazur goruyorum. "' "' to 1 t 1 . ! «Ne du"kten sonra müteaddıd .P an ı 9:r 

in: da O!U\ cev4p "erıyor ~· k yeni müracaat şeklınl tesbıtl 
idüğü belirsiz» tarzında tabırlerl~ ve ~~,~~!l~rdir. Şehrim17Ai~ on dört çorap 
yukarıki neJİr parçalarına benZlyen fabrikası vardır. On rlort çor~p !abri-
cümlelerle. kaşının sahibi yarın akşamkı . Lr~nle 1 

Bu tarzd<ı. mukahil hücu~lar~_an Ankaraya giderek Iktl:adtt:'ekalet.ı te 
~ahsıma teveccüh edeceklerı .~?.ze temasa geçecektir. Vekale en yenı . a
alarak ve yaradana sığınar;-k duşun· linıatnamenin tadili, ~atbik mevkime 

N ayım k tarihin tehln istenecektir. celerimi yazıyorum. e yap ' konaca -~ 

ke!l~:mi zapt~demedinı. G .. l k boyunbağı ve 
Dıyorum kı: om e ' . • 
Öyle şiirlerle ortaya çıka_nl.ar ~be- şapka fıatlerı . 

diyen şair olamıyacaklan gıbı, boyl.e Gömlek. boyunbağı ve şapka fıatl~-
nesirlerle ortaya çıkanlar da ebedı· rlne azami kar haddi konul~~sı içın 

naşir olamıyacaklar .•. Çünkü re· tedklkat yapıldığını, fiat murakabe 
Y.enl .. de ıotördük: Maşallah, yaş• bürosu tarafından bu htJ.'.lusta .:ı:ıazır
sım erını klanmış delikanlılar; bu !ar.an mufassal raporun fıat muraka
lanmış, bıyı .. k e doğru cümle be komisyonuna verlldi_ğini yazmıştık: 
zamana kadar. tur ~ulaktan d olma Fiat nıür:ıkabe komı~~onu yar1;11ki 
yazmasım, velev • d ka-ı topln.ntısmda raporu gozden geçıre
öğrcnmediler de yukankı tarz .a - cek, gömlek. boyu!1bağl v~ .şapkay.a 
lem oynatıyorlarsa ••• kısmetlen baş 1 kllnaeak azami kar haddını te.~bıt 
k ı kte açık olsun... edecektir. Boyunbağı, şapka ve gom-

a mes e :;.:t-'i- lek fiatleri evvelce ticaret o~ası ~-
• okul farkı değil- j rafından da etüd edll_mişti. Fıat n:ı~-

. Bunlar. ız:ıesıl .ve A dekadanlık, rakabe komisyonu kar haddi t~~~~t 
dır. Parnasıven~ık. hatta .

1 
• da- ederken odanın tedklkatını da gozo-

fütü:-istlik, kübıklik. "?e .bı eyım, nünde bulunduracaktır. 
daistlik meselesi dei!ıldır. 

Bu, sadece lisan öğrenmemek da· Belediyece 
vasıdır. Bıyığını eline ~ıdıkt~n .. sot nrk~ cezalandırılanlar 
t•• k 'k" ·· 1 · d ğru durus ı 
ur çe ' ı kcurn ~J! o Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer 
vıramama aczı hır. 1 ücadele 1 kontrolunda muhtelif suçlarından do-

Ben, şahsan unun a m . 1 on dört şoför cezalandırılmış, 
ediyorum. Yoksa her n esil hareketı, t~~vaylar yürürken inip binen yir
her fikir cereyanı, h er sanat okulu 1 mi bir kişiden birer lira para cezası 
rnuhterem ve enteresandır. Amma, 1 almmıŞ'tır. 
bu seferki mesele o değil! unm11111111nuıııuum 1111mıuuıııınn111 ınmnnuıuun1tnı• 

(Va - Nu) k ı"stisna ile - bu ayar ya-- pe az .. 
hut d aha doğrusu bu ayarsız cum-

demek B d k lelerden mürekkeptir. eır. e mera 
edip bütün mecmuayı okudum. 

( 1) <ı:Edebi mektebin» 
istiyorum. 

(2) Hemen diğer b ütün yazılar 

Meraklı bir dinleyici. o sırada 
elinde kalem, kağıd bu şarkıları 
hatırda tutabilmek için zapta kal
kışşa, mümkün değil. yetiştire
mez; şarkıları dinler amma artık 
hangisi hangisinin idi hatırlaya
maz. O halde bu acele geçld res
mını yapmaktan fayda ne?!.. 
Adet yerini bulsun !çinsc beyhude 
zahmet ... Mademki dinleyici şar
kıyı. takip edemiyecektir bu fay
dasız me.rasime ne hacet?. 

1 

bir bina aranacaktır. 
Gelecek haftadan itibaren muvak- Değirmenlerde wılar öğütüldüğü 

kat bina bulunarak hazırlıklara. baş- sırada ayrılan kepekler ihraç edilirdi. 
!anması mul1temeldir. Uç sene kapa- Bir müddettenberi ihracat yapılma

T eber rüatta bulunan 
züca ciyeci ve halıcıların 

isimleri 
! tıldıktan sonra tekrar nçılacnk Istan- dığmdan un fiatlerinin yüksellilmesl
bul esham ve tahv!lat borsası 23 nl- ne zaruret hasıl olmuştu. Belediye ta-
sanda merasimle faaliyete geçirile-! rafından yapılan tedkiklere göre ke
cektir. pek ihracatı yeniden başlamıştır. Ke-

Hava kurumuna tebcrrüatta bulu
nan zücaciyeci ve halıcılann isimleri 
aşağıya yazılmıştır: 

Ben radyomda başka yeı !eri de 
dinliyorum. Onlarda bu kaideye 
tama.mile riayet edildiğini görüyo
rum. Mes<>lfı sp"'er, her şarkı ba
şırı,da: CŞiı11dL nin ... tarafından 
bestelenen ve... nın okuyacağı ... 
şarkısını dinleyeceksiniz) der. Mı
sır ve Kudüs spikerleri, fazla ola
rak, şarkı okunup bittikten sonra 
bu mukaddimeleri, (dinlediniz) 
sözti ile tekrar eder ki bu suretle, 
radyosunu şarkının ortasında aça
mn da bu şarkı hakkında bir fikir ı 
edinmesini temin etmi.ş olur. 

A. S. Y. 

' JI 
Piyango bayiini aldatmış 

Alfred isminde 'biri, elindeki bir ı 
milli piyango blletini, iki yüz lira ik
ramiye isabet ettiği iddiaslle bayi I 
Mustafa adında birine vermeğe mu- i 
vaffak olmuş, Mustafa da işin farkı
na bilahare varınca polise ve adliyeye 
baş vurmuştur. Şimdi bu hadise mu- ı 
hakeme edilmek üzere birinci cezal 
mahkemesine tevdi olunmuştur. 

Yiyecek ve İçecek 
nümuneleri 

İstanbulun muhtelif semtlerinde 
lediye hekimleri ve Belediye zabıtası 
tarafından son bir ay zarfında alınan 
yiyecek ve içecek nümunelert üç yüzü 
bulmuştur. Bu ııümuneler, berayi tah
lil Belediye kimyahanesine gönderil
mi~tlr. 

Kumaş hırsızları 
Suphl. Kemal ve Fethi isimlerinde 

üç arkadaş Be.şiktaşta bir mağazadan 
kumaş topları çalarak satmaktalar 
iken zabıta memurları tarafından ya
kalanmışlar ve dün adliyeye verilerek 
birinci ceza mahkemesinde sorgula
mu mütealtib tevkif edilmlşlerdir. 

Yalovada d ü n 
verilen 

konferans 
Dünya vaziyeti 

karşısında Tür
·iyenin durumu 
mevzulu kohfe
ranslara devam 
ediliyor. Dünden 
itibaren mülha
kat kazalann
daki konferans
lara başlanmış 

ve ilk konferans 
dün öğleden son
ra Yalovada Be
şiktaş C. H. Par
ı lsi reisi B. Zühtü 
Çubukçuoğlu ta
lara başlanmış. 
rafından verll
mşitir. B. Zühtü 
Çu bu kçu oğ lu, 
Türkiyenin du
rumunu izah et
t.ı.ıcten sonra kon
feransını şöyle 
blti.rmiştir: 

B. Z iititü •Devletimiz dün-
çubukçuotlu yanın bu kanşık 

ahvall içinde kendi emniyet ve istik
lalini m üdafaa için her türlü harp 
hazırlıklarını vaktinde ve istenilen 
şekilde tamamlamak hususunda sis
temli ve plmlı bir çalışma nizamı 
kurmuştur. Vatandaşlara düşen vazi
fe bunu 'tılr harp nizamı olarak kabul 
edip ferd ferd, aile aile devletin emir 
ve direktifleri içinde kendi inisiyatif
lerinde kullanarak mesaiyi hacımlan
dırmağa ve başarılan kolaylaştırma.ğa 
azami gayret sarfetmektlr. :Milli Şe
fin etrafındaki toluluğu arttıralını. 
bu bizim saadetimiz. emniyetim.iz, 
güven imizdir .• 

pek ihracatı yapılınca un fiatinin 
ucuzlaması ve bunw1 da ekmek fiati
ıie t~slr etmesi lazım ge1mektedir. 
Belediye bu hususta Toprak mahsul
leri ofisfnden malümat istemlstir. 
Kepek ihracatı devam etti~ müddet
çe un fiatinin hissolunacak derecede 
ucuzlayıp ucuzlamıyacağı sorulmuş
tur. Ofisten bu hususta henüz cevab 
alınamamıştır. Belediyeye verilecek 
cevapta kepek ihracının unun mali
yet fiati üzerine tesir ettiği anlaşılır
sa ekmek narhı yeniden tedkik edl
\eccktir. 

Danyal, Santuhiyi öldür
müş m ü , öldürmemiş mi? 

Bundan bir müddet evvel Topkapı 

İ•mini bildirmek 1stemlyen bir zat 
tarafından 2500, Suat Keribar züca
ciye 1750, Recep Haso~lu Halıcı '750, 
Sadullah Levl ve Mandil Halıcı 700, 
İkbal Kocaeli Nakliyat şirketi 600, 
Beynelmilel Sark Nakliyat şirketi 500, 
Şaban Aydın Halıcı 400, Albert Alfan
dJ.rl Halıcı 400, Vahrnm Şlmşiry:ın 
400, Aram Banınakyı:ı.n Halıcı 300 İb
rahim ve Nureddin Özkul 250, Abdül
gani ve Celaleddin Halıcı 250, Agop 
Boyacıyan \'e biraderi Hnlıc! 250, Aram 
Keş!şyan Halıcı 250, Davut Musa zade 
Halıcı 200 lira. , 

İthalat birliklerinde 
biriken 40 bin lira 

dışında bir hadise olmuş ve Santuhl İthalat birlikleri, azasından maktu 
isminde bir ermeni kadını ölü ve gö- aldat toplamakhdır. Umumi masraf
mülü olarak bulunmuştu. Jandarma- l:ı.r çıktıktan soma bir sene zarfında 
ca yapılan tahkikat S:ıntuhlnin dos- birliklerin kas::ı.sınd:ı 40 bin lira blr:k
tu Danyal tarafından öldürülmüş mlstir. 40 bin liranın nereye sarfedi
olacağı kanaatini vermiş ve Danyal! ıeceği henüz karnrla~mamıştır. Alil.
yakalanarak adliyeye verilmiş, birinci kadarlardan bazıları paranın yine 
ağır ceza mn.hkeınesmde de muhake- azaya dağılması mütalaasını ileri sur_ 
mcsi yapılmıştır. mü~ler, hayırsever azalar 40 bin liro-

Müddeiumuml geçen muhakeme nın hayır cemiyetlerinden b.rine te
celseslnde Danyalın kasden adam öl- berrü edilme!{ mütalaasında bulun
dürmekten tecziyesini istemişti. Dün- muşlardır. Bı; par:ı. ile birlikler için 
kü celsede, suçlu vekili müdafaasını bir bina sat•o. alınmasını ileri sürzn
yapmış, Santuhinln, at çiftelemek ler de vardır. 
suretlle öldüğünü, Danyalın korku- Birlikler umumi katipliği 40 bin 11-
dan bu kadını bir kenara gömmüş ranın nereye sarfedllebilcceğini Tlc::ı.
olduğunu, morg raporu ve şahidlerin ret Vekaletinden sormuştur. Vekalet
de bu ciheti teyld etı,iğini söylemiş, ten gelecek cevaba göre hareket edi
muhakeme de karar için talile edil- lecektir. 
mi~tir. · 

* Vefada Kovacılar caddesinde 134 
numaralı evde oturan Hüseyin, dün 
akşam Şehzadebaşında caddenin bir 
~arafından diğer taratma geçmekte 
iken bir otomobilin sadmesine uğrı
yarak muhtelif yerlerinden yaralan
ını.ştır. Hüseyin Cerrahpaşa hastane
sine kaldırılmıştır. 

Merdivenden düstü 
Beyoğlunda Ağahamanu cadde~;nde 

oturan ve Londra barı ne!~ garson! uk 
eden Ahmed isminde biri, di.ın snb;ı'ha 
karşı evine geldiği bir sırada m~rdi
venlerden düşerek kalça t:<:miklcrı 
kırılmış, bu şıekllde ağır y.ıı<'.h cldu
ğundan polis tarufınd'.ln Sen ,io::i 
hasLanesine yatırılmıştır. 
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Şiir ve Hakikat 
Yazan: NECDET RlJŞTÜ 

-l-
Son buluştuklan Riin. pek kederliydi tairı 
Ge:M; kadmla konuştu iztırabma dair: 
Uzun u.zuıı anlattı derdi neden büyÜklür; 
Nasıl onsuz hayab omuzlarına yÜktür. 
Has.retile inliyor aylardanberi nasd .• 
Cörılünün hikayesi oldu hazin bir fasJ, 
Ağlada: 

- Dayanamam artık ayrdığma ? •• 
Genç kadın dinliyordu.. acıdı aşığına; 
Vadetmişti: 

- Bu gece .. 
Şairi ıardı sevinç. 

Hasta gibi yaşarken, ansızm olmuştu din.ç1 
-· Gerçek gelecek misin? .• 

- Evet; aaal yanında .. 
- Demek uyutacağım yavrumu kollanmda,, 
Af kın ninnilerini söyliyeceğİm. ona! •• 
- Evet; gece yarısı çıkacaksın balkona. 
BCTli beldiyeceksin: Bahçeden geleceğim! •• 
- Senin yakl~biuıı rüzgardan bileceğim: 
Bana baygın kokunu getirecek eserken! •• 
Bari bahtiyar etsen beni az daha erken: 
Nasıl bekliyeceğim çünkü yarıma kadar?.. • 
- O zamıın ku$lar bile yuvada yatacaklar, ' 
Odana geldiğimi hiç kimse görmiyecek ! .. 
- Saatlerce beklemek azaplı olacak pekı 
Na:ıııJ geçecek vakit? .. 

- Bir ,ür yazacaksın: 
Hislerin lcağıdlara. mısra halinde, alı:sm.. 
O. S&nllt bayabnın şaheseri olacak, 
Bana okuyacaksın! •• 

Değdi iki çift dudak, 
Jki mıknatıslı el biribirini kapb .. 
Kadm bir ya.na pti. t•İr bir yana sapti. 

-2-· 
Ufuklara yağmıştı karanlık yığın yığın. .. 
Köşkteki odasında, alhnda hir qığın, 
Durmadan yazyyordo o aktam deli &.de. 
:Artık ,airin akh saçlarmdan karışık ; 
Alevler içindeydi tıpkı yanar dai gibi, 
Kalbi.. aylardanberi yanıp lutufan kalbi. 
Haddeden. altm gı'bi. çekerek cümleleri. 
Aı!kının kudretae yazmıştı tu eseri: 

ŞtlR 
Gece. herkes uykuda .. saat vurdu yarımı; 
Bahçeyi gözlüyorum .• sessiz çıkttnl balkona!. 

Açacak kollarunı, 
Simdi.. bir l.ihza sonra, kavuşacağım ooa; 

Ay şimdi yükselecek: 
Beyaz kadın gelecek!.. 

* Derisinin renginden aydın olacak gece: 
Sanki inci suyuna batınlmış her yeri!.. 

Bu balkonda gizlice 
Boynuma dolayacak kollarını o peris 

Göğsüme dayanacak. 
Dudaklarım yanacak! •• 

* 

• 

Ağarmağa başladı ortalık yavaş yavaş: .ı 
Nur yağıyor .. gecenin yok biç snindüzden farkı! .. 

Kuşlar gösterdi telaş, · 
Söylemeğe başladı hepsi koruda şarkı •• 

Eğildi birdenbire 
Dallar hürmetle yere! .• 

* Büten rüller açılıp balı gibi serildi, 
Perinin ayalı:lan incinmesin!.. djyereli .. 

Bu sihirle dirildi 
Çimenler üzerinde ölın~ nice kelebek.. 

Havuza su doluyor •• 
Mucizel~ oluyor!.. 

* O sedef dişlerile bir koncayı ısımuş, 
Düny.ıyı büyüleyen Riizel kadın göründü f. 

Bahara benzedi kıı ! .. 
Harika vücud! •. diye, kuşlar ona süründü: 

Çılgınca ötü~tüler, 
Yere sarhoş düştüler ı .. 

* O, mermer gövdesine sar11114 İnce bir tülü, 
Kıvrılarak yiirüyor .• ela gözleri ıüzgijn! •• 

Göğsü yarı örtülü. 
Kolları fil dişinden.. ne kadar IU"b düzgün. 

Omuzlan toparlak. 
Göz bebekleri parlak! •• 

* f ıte aeyrediyorum iki aleı giilünü 
Dudakları yanıyor ; kıpkırmızı ve iri!.. 

Rüzgar açh tülünü: 
0, henüz koparılmış bir meyva gibi diri! •• 

Bir tabağa konulmuf, 
Sanki bana sunulmu, ! .. 

* Rüya mı görüyorum? •. Uzandı bir divana: 
Tilyleri mi yığıldı beyaz gÜvercinlerin ? •• 

Dalgın bakıyor bana; 
B31ııru döndürüyor, bu bakışlar ne derin! .• 

Bu sükôtiyle, evet; 
Aşkı ediyor davet! •• 

* Henüz yanlamışken, elinden aldım tasi, 
Ben bu tarabı İçtim onun ağız yerinden!. 

Bir meyvanın ortası 
Gönlüm gibi. almıştı yaralar dişlerinden: 

Bu meze ne bo, şeymiş, 
Onmı dudağı deim4! .. 

* Kalblerimi"= andırdı sanki yanar dağını; 
Sarbotuz.. d~yoruz onan yakan livma ! .. 

Uzattı dudağını, 
Ne o?.. Kaplan mı attı pençesini avma? •• 

Par~asın bu pençe, 
Ne tatlı bu itkence! .• 

* Bir sükun hikinı oldu o heyecan yerine, 
•Eseri hiç kalmadı deminki hırçınlığın! .• 

Kadının üzerine 
Bulutlan düşüyor uykunun yığın yığın: 

Uyuyor,iuıdiyavrum; 

8en onu bekliyorum! .. 

* Beldiyorwn.. geçiyor saaller birer birel', 
Hala bu balkondayım .• gece sona eriyor! .. 

t,te ağardı her yer .. 
Omuz tükenen ömrüm hana usanç veriyor •• 

Hayır; o beyaz çiçek 
Gelmedi, gelmiyecek ! .. 

* Meğerse yaz deiilmiş.. o aydınlık kardanrmt, 
O e!iilen dalları rüzgar kırmış eserken!. 

Bitün kancalar yanmıt; 
Ne havuz, ne de kuşlar •• meğerse gönnii§üm lien~ 

Tutup onun yasını, 
Bu aşkın rüyasını l .. 

-3-
Tanyeri ağarmışh .. ,air kalkb yerinden, 
Kederi akıyordu uykusw: gözlerinden; 
Asla alamıyordu doğan günün tad1DL. 
Çünkü sabaha kadar beldemifti kadını. 
Dü,ündü: 

- «Bu hasretin 1tene gelmedi sonu... . 
«Sokağa bırakmadı mutlak annesi onu?! .• :.· 
Acaba?!.. Bir kurt gibi. ,üphe beynine girdi. 
K.skançlık genç fairi saatlerce kemirdi. 
Birdenbire yÜkseldi töminede alevler: 
Yandı, gilzel kadına okunamıyan, eser •• 

HAKİKAT 
Evet; bırakmam14tı biri .• acaba bu kim? .. 
Hangi kuvvet olmuştu gÜzel kadına bakim 7. 1 

Bilmiyordu: Dünyada ~kın da galibi var •• 
K~ısına cıkınıtlı onun bir altın duvar: 
Kadını alıkoyan yaşlı bir milyonerdi.. 
Bu, gÜ).dürücü dram böylece sona ereli. , •..........................•.•......•....•..•......•••••••.................•........•••.........•......••.•••••••••••••. 

Kızılay umumi 
heyetinin içtimai 

Ankara 29 (A.A.) Kızılay 
umumi merkezinden: 

Seylapzedelere yardım Filimler tutuştu 
Ankara 29 (AA.) Kızılay 

umumi merkezinden: 

ESllAl\l ve 'l'AHVlLAT - KAMBİYO 
ve NUKUD l"İATLERİ 

29 !.\fart 1941 

DEVLET BORÇLARI 

% 7 ,50 933 Türk borcu I. Il. fil. 
:ıı :ıı 1938 ikramlyell 

L. K. 
18.85 
19.97 

:ıı • 1933 İkramiyeli Ergani _ 
A. B. C. 

:ıı 7 1934 Sivas-Enurum 1 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
, 2 1932 H:ızine bonolan 
, , 193-1 • > 
• • 19:rn 11 • 
• 1938 , • 

A. Dem!ryo!u tahvlll 1-II 
, , m 

A. D~mlryolu mümessil senet 
H.aydarpa.şa. limanı 

20.25 
19.301 
19.40 
60.50 
15.50 
29.50 
52.87 
42.40 
41.40 
38.40 

H. limanı mümessH senedi 

HİSSE SE.VETLERİ 

44.501 
40.50 

T. C. Merkr:z bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş barıkaııı (hamile alt) 

110.501 
10.15 
10.45 

103.-
22.80 
37.ı:J 

'1.70 1 

T. İş bankası mümes~l h!s. 
A. DemlryoHan şlrketl <-t> 60) 
A. Demlryolları şirketi <,.o 100. 
Esklh.isar çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNEBİ TAHVİLLERİ 

Kredi Fonsiye 1903 (!!lgortalı) 
, > 1911 
, 11 Amorti 
, 11 Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

26.-
21.-

24.85 
S.2& 
2.55 

1 ANKARA RADYOSU 1 
30 mart pazar öğle ve a~am 

12,30 Program, 12,33 Saz eserleri, 
12.50 Ajans haberleri, 13,05 Muhtel1t 
~rk.ılar, 13,25 Salon orkestrası 18,03 
Caz orkestrası, 18,50 Fasıl heyeti. 19,30 
Ajaruı haberleri, 19,45 Halit türkiilert 
ve şarkılar, 20,15 Kabare müziği (Pl.), 
20,45 Tek ve müşterek şarktla.r, 21 ,15 
Konuşma, 21,30 Şan resitall, 22,10 
Swlng (Pi.), 22,30 Ajans haberleri ve 
spor servL!i, 22,50 Dans müzitl (Pi.) 

31 mart pazartesi sabahı 
8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 

8,18 Harıt parçalar (Pl.) 8,45 Ev kadı- ı 
nı. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
S Aybk 
1 Aylık 

Tlirklye 

1400 lrurof 
750 • 
tOO • 
150 • 

Ecnebi 

2700Jı::uruş 

H50 • 
800 • 

• 
Posta tttlhadm.rı. dahil olınıyan 

ecnebi memleketler: Benellğl: 
saoo. altı aylıfı ıuoo, ttç a:vlıll 

1000 tuıı:ıştur. 

Telefonlammz: Baflllaharrlr: 21156 
l'a21 işleri: 20'165 - idare 10681 

IHtidlh·: !0497 

Rebiüıevvel ı - Kasım H3 
S. İm. 00. Öf. İt.l. AL Yat. 
E. 9,34 11,18 5,47 9,20 12,00 1,33 
Va. 5,04 6,47 13,1~ HS,52 lD,Sll 21,04 

İdarehane: Babılll elvan 
Acım~nk sokak No. 13 

YENl Nf..ŞRİYAT: ------
Bir zamane çocuğunun itiraftan 

l 
l 

Bu Salı akşam S A R A Y Sineınaaı 

y~~!in~;ıa MICKEY ROONEY 
tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

Thomas Edison 
u:n. Gençliği 

Müstesna şaheseri. Müstesna Müsamere halinde tn.kdinı edecektir. ' 
.Gayet kıymetJi bir Film... Dünyaya en gijzel ilmi keşifleri ihd~ 

eden dehakar alimin ilk tecrübelerine aid tarihi bir sahife ••. 

' - Mutlaka görülmesi elzem bir pheser ---~ 
ÇEMBERLiTAŞ SiNEMASINDA 

Yann akşam saat 21 de 
Türk musikisinin 50 senelik emektarı olan 

Dest ek ar 8 i M E N Ş E N Şerefine 
Fevkalade Müsamere 

Memleketimizin en güzide ıazende ve okuyucularından müteşekkil 
muhteşem bir heyet bu müstesna müsamereye iştirak edecektir. 
DİK.KAT: Koltuklar numaralıdır. Biletler sinema gişesiınde 

satılmaktadır. 

T.M:l ~:SOf)-~ 

9'1,,llCIK.-PA(-. 
~~Pm(dffiuUar-. -~ .'· --..,~ 

1 

·" 

.f'rodiıli~..,,.., .i 
I - • . 

UAULKAMil 
F. 1 L M 

19 ...................... __ .......... , 

MADLEN 
Hak:iki ve feci Menkibesi 

GAiP iZLER 
Kristina Soderbaum 

ŞARK 

tarafından harikulade 
bir temsil 

Sinemasında halkı 
heyecanlar 

içinde bırakıyor. 

Bugün TAKSIM sinemasında 
2 Büyüle f.iJm birden: 

1 - 'fPR,KÇE SÖZLÜ ve SARKILI 

Sihirli Yüzük 
Türli ıazı ile özenilen ..• Türk" musildıtile güzelleten en güzel Türk 

1<Uk1larile ıüslenen bir ŞARK filmi 
- Seanıılar: 11 • 2 - 4,4S - 7,30 "Ye 10, 15 de 

2 - ARZU UMUMi ÜZERİNE: 

Açllmamış Konca 
Seaınslar: 12 - 3 - 5 45 ve 8,30 da 

31 - 3 • Pazartesiden itibaren 

1 
1 

ÇANAKKALE GEÇiLMEz-• 
Kızılay cemiyeti umumi heyeti 

l9mart r 941 cumartesi günü saat 
l 1 de um11mi merkez binasında top
lanarak cemiyetin 19 39 / 1940 mali 
senesi hesaplarını ve '941 / r942 he
ıap senesi bütçesi ile ruznameye da
hil diğer maddeleri tedkik ve kabul
den sonra umumi meclisin 29 nisan 
194 1 salı günü saat l O da Yenişehir
deki umumi merkez binasında içti
ınaa davet olunmasına karar ver
miştir. 

Yusufilinin Göçek köyü seylab
zedelerine tevzi edilmek üzere 
29/3/1941 tarihinde Yusufili şube
mize posta havalesi ile 200 lira gön
derilnüştir. 

Beyoğlunda Şık sinemasında. evvelki 
gece oyun gösterilmekte iken filhnler 
tutuşmuş, seyirciler biraz tel!şa. düş
müşlerse de itfaiyenin müdahalesine 
hacet kalmadan makinist ta.rafından 
söndürülmüştür. -'------

T ü berk ü l o z cemiyeti 

Fransızların büyüle oa1rl Alfred de 
Mu.sset'nin bu kıymet.il eserl, tanınmış 
muharrirlerimizden Y&I&? Nabi tanı:
fmdan dlllmlze çevrllın1t ve Rem.si 
kitabevının neşretmekte oldnh cDtin
ya muharrirlerinden tercümeler ıert
sbnln 43 üncü k.itt\.bı olanı.k ne§redll
mlştır. Fiatı 50 kuruştur. Tavsiye ede
riz. 

~SAKAR YA SiNEMASINDA-.. 

Vergiler temyiz komisyo
nunda iki tayin 

Erzincan ve Bitliste 
zelzele oldu 

Ankara 29 (A.A.) - Buraya 
gcleın malumata göre dün saat 20,45 
de Bitliste, 23, l 6 da Orhangazide 
ve 14 de de Erzincanda birer yer 
sarsıntısı olmuııtur. Hasar yoktur. 

Tüberküloz cemiyeti mutat aylık 
toplantıııını 2 nisan ça.raamba günü 
saat altı buçukta Cağaloğlunda Is· 
tanbul Etibba odas~nda yapacaldır. 

VEFAT . 
Eczacı Bodo dün vefat etı:nlftdr. 

Cenazesi yarınkl pazartesi rUnti aat 
14,30 da Taksimde Ostıteran emı.enl 
katollk ldlisıeslnden kaldınlaeü'tır. 

Kora T err~ 
, 1 -ııu-J11t- ·ııı .. ,,, 1 _ ,, 

Marika Rökk 

Hayvanlari Koruma ittihadı Milli Türk 
S• t Ş' k • d Tepebaoı dram lmmı Cemiyetinin faaliyeti ıgor a ır etın en : 15 c:l 

29 mart 1941 tarihinde aielAde ola- gündüz •aat •3o a. llHHHIUll 
Türkiye hs.yvanlan koruma. cemi- rak toplanan h!.ssedarlar heyeti umu- gece ıaat 20,30 da · - ~· llt -~ 

ka.n~n Te nhamlarını tatblkatlle gös- nin 21 No. ıı kuponu mukabilinde hla- Yazan: Sedad Simavi 
termek ti.zere polis mektebi talebele- sedarlanmıza safi olan.le d50a kunış lstiklal caddeıi kome- : 
rine bir mllsamere tertib etm1' ve bu tevzUne karar verllm•• olduA."'dan ı 
1§ etrafında blr 1Hlm göst.enn"'i'"" · nisan 1941 tarihinden itibaren Gala.- ~ _ 

Danslar ... Şarkılar ... ve Mu.iki programı ... 

BüYUK DANS 
FRED ASTA1RE ve 

GlNGER ROCRF.5 
tarafınClan oynanmıı dansın bil· 

tün iirini gösteren film. 

ÇİGAN MELODiSi 
LUPE VELEZ ve 

RODE SAUDOR 
ile mqhur orkatra11 tarahndan 
oynanmıı ne,' eli, kahkahalı ve 

nıuıi.kili film. 

.-.Bugün ASRT Sinemada--.. 
MOTO 

HAZiNE PEŞiNDE 
PETER LORRE -

MARY MAGUIRE 

SABA/iSiZ BiR 
AŞK GECESf 

Cif ARLF.S BOYER • 
JRENE DUHNE 

~ . 41•••••- Fransızca sözlü 2 ıüper Film birden •wn•••• .. ,. 
E. Merek - Darmstadt Fabrikası 

Ankara 29 (Telefonla) - Ver
gjleT temyiz ltom~yonunda açık bu· 
lonan 80 lira asli maaılı azalığa bu 
komisyon yedek e.zuından Vahid 
Say naldedilmiı; ve bu sııretle inhilal 
eden yedelc azalığa da Türkiye 
Cümhuriyeti Merkez banka11 mlira
kıplarından Cemi] Akolc intihaµ 
edilmiştir. 

yett· hayvanlan himaye eden Türk mlyesinde şirketimiz hls!ıe aenetıerl- Hürlyd Apariımanı ~111~ 

,.,.,_ "il 
6

..... di 1tısm1 ı5013ü0ndd~ ıaat 11hu~ıiı MfuJa.merede ida:rei örfiye komutanı tada ünyon hanında, şirketimiz ve7.-
general All Rıza. Artunkal da. bulun- nesinden tedlyatta bulunulaea~ sa.- 1rece ıaat 20, 30 da Tıbbi müstamarlarmdan muhtelif çeş1dle!W memlekete ıeıtıltmiş 
mu~lar, cemiyetin reis vekili B. Sedad ym akslyonetlertmtze blldirlllr. DA D 1 İİ!!v!e!!p!i!yas~a~ya~c;!ıb~nlmjl~ış~o~ld~a]twı~~u~U~A~n~ed~erb~.~· ~~·~~~!!~~!!! 

Anta]yada eğitmenli 
okul inşası de'f·am .,Jiyoı· 

Ant:ılya 29 (A.A.) - A:ı~.\~)ll
da e~;tmenli köy okul hir..ıı.!i\nnın 
y'!pılm•uma devam edilmclt~~dir. 
Şimdiye ka<!u on he~ten fazla köy 
okulunun temeli ablm~şbr. Dün de 
Antalya meTkc::: köy!erinden Vımır:.lc 
köy oku!urıun temel atma mera..~mi 
binlerce halkır. cc,!.un tezahürab 
arasında yapılmıştır. 

Arlz Ertm tarafından cemiyetin tesis ~=============::=a========::::ır::::==:::::;;:; :: ALFRED PALUKA Ye ŞER.IKLERI ··-

~:; ;:~~~~ hakkında bir ıconıe- ı ı Devlet Demiryollarl ve Limanlari lıletme BASKÜL ALINAC1\K 
Umum idaresi ilanlari 

Çocuk ka vgasi ,Toprak Mahaülleri Ofisinden : 
Kasınıp:ışada Süruri mahalle.sinde Muhammen bedeli (5246) lira olan muhtelif eb'atta 3800 kg. kabuklu çe- ı·- Biner kiloluk 70 adet baskül bir veya birkaç parfHe pazarlıkla <ıa.-

ofuran Mı.ısta.ta ve Kadri lslınlerinde lik elektrod (15/ 4/ 941) salı günü saat (15,30) on beııı buçukta.. Haydarpaşa.da. tın ~~!?~tııerln muhammen bedeli 24,500 llra ve muvakkat tem.lıt\t 
lkl çocuk blrlbtrlerile kavga etmişler, Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulıle satın alına- mektubu da 1837.50 liradır. 
Kadri, Mustafayı taşla başından teh- caktır. . 3 - Pazarlık Ankarada umum müdürlük binasında 2/4,r:U tarllılnu 
nt:eıı 81lt'et.te yara.lamıştll'. Polis, ya- Bu L'}e girmek tsteyeD:lerln (393) lira (45) k~ruşluk muvakkat temın~t, saat 15 de yapılacaktır. 
ralıyı ha5taneye kald.ırıruştır. Carih kanunun tayin e~tlği vesıkalarla teklınerlnl mıı.ıt~vl zarflarını aynı gun 1 4 - Talipler şartnameleri parasız olarak Ankarada umum müdürlilk 
çocuk natkmda kanuni 1Bldbat ya- saat (14,30) on dort otuza kadar komisyon rel.sll~e vermeleri 11\zımdır. binasında mübayaa komisyonundan ve İstanbulda Oflsln §Ubeslnrte:p, a.la.bl• 
pılma.ktadır. 1 Bu işe alt şartnameler komisyoııd:ı parasız o::::ak da~tılnıa.kLadJr. (2530 lirler. _ (1693) <2352) . 



Şaheser bolluğu 

B azı gazeteler ne§redecekle
ri romanı karilerine haber 

Yerirken, onun bir cşaheser> ol· 
duğunu söylemeği itiyad haline 
getirdiler. Öyle gazeteler var ki 
yalnız cşaheseu neşrediyoTlar. 
Şaheseriın biri bitiyor, arkasından 
ha~ka bir şaheser. 

Bu suretle yalnız şaheser oku
maya alıştırılan lcari «şaheser» in 
delalet ettiği hakiki manayı kav· 
ramaktan aciz kalmıştır. Netekim 
ilk kalem tecrübelerine «şaheser> 
denildiğini sananlar bulunduğu 
gibi cşaheseu in oldukça can 
sıkıcı veya hayli berbad TOmanla
ra vurulan bir damga olduğu ze· 
habına kapılanlar da vardır. 

Şaheserin hakiki manası husu· 
sunda İnsafsızca aldatılaaı bir kari 
geçenlerde radyo dinlerken spİ· 
ker Hamlet'in bir şaheser oldu
ğunu söylediği zaman etTafında
kilere dönüp: 

- Vah r vah 1 demiş, ben de 
o eseri birşey zannederdim. 
Şahesermi~ ha 1 

:::: .... 
Aksülamel 

M aamafih kariin cş:hesen 
karsısında duydugu ak· 

sülameli f~rketmekt~ gecikrniyen 
gazeteler de vardır. Her halde 
şaheserden bıkan okııyucuları. to~-
1amak düşüncesile olacak kı hır 
gazete yakında neşretmeye baş· 
lıyacağı romanın c:Hava - Cıva> 
olduğunu büyük harflerle ilan 
etmekte tereddüd etmemiştir. .... 

:::: .... 

0Ri Q ~ .. -

rük Çelebiye. halkın neye güldü
ğünü, anlatıyordu. 

Sevimli artistin izahatı şüphesiz 
yalnız tiyatro halkının neye gül· 
düğüne dairdir. Sinema halkının 
neye güldüğüne gelince: 

Birkaç gün evvel bir sinemaya 
gitmiştim. Filim kızıl derilileri 
imhaya çıkaın bir kafilenin mace
rasına aiddi. Kızıl derililere yak
laştıkları zaman kafilenin re!Sl, 
genç bir adamı yanına çağırarak: 

- Şimdi sen de silahını dol· 
durf Kızıl derili öldüreceksin 1 

Deyince genç adam gayet saf 
bir tavırla: 

- Amma ben hayatımda hiç 
adam öldürmedim 1 

Dedi ve bu söze bütün sinema 
halkı kahkaha ile güldü. 

Sanki hepsi adam öldürmüşler 
gibil 

:::: .... 

Dünkü mek
tep maçları 

Galatasaray, Boğaziçini; 
1stanbu1, Darüşşafakayı 
yendi; Haydarpaşa ile 

Vefa berabere kaldı 

Mekte~ler arasında tcrlib edUen 
futbol maçlarına dün Şeref stadında 
devam edllm~tlr. Büyük b~r alaka ile 
takib edilen bu maçlarda Istanbul li
sesi - Darüşşafnkaya 2-1, Galatasa
ray - Boğazlçlne 1-0 gallb gelmişler, 
Haydarp~a ile Vefa 0-0 berabere kal
mışlardır. Maçların tafsllfttını veri
veriyoruz, 
Darüşşaf aka - İstanbul 
Günün ilk macı Darüş.şafaka Ue 

İstanbul liseleri arasmd:ı yapılmı12tır. 
Bahaeddlnin idaresinde yapılan ma
ça takımlar şu şekilde çıkmışlardır: 

Istanbul: Kadir - Necati, Vedad -
Ahmed, Oğuz, Necflct - Kanber, Bür
b:ın, Yavuz, Receb, Fikret. 

Darüş<ıafaka: Salahaddin - Murad, 
Hasan - Ner.ati. Galib, Afif - Nuri, 
Ali, Turhan, Edib, Şükrü. 

Birinci devre Darüşşafakanın haki
miyeti altında geçmiş ve 11 inci daki
kada Turhan takımının yegane golü
nü yapmıştır. Devre l-0 bitmlşlir. 
!kinci devrede İstanbul li.'*si çok can
lı bir oyun çıkararak oyuna hakim 
olmuş Ahmed ve Fikretln yaptığı gol
lerle oyundan 2-1 galib çıkmıştır. 

Haydarpaşa M Vefa 
Günün ikinci maçını Şazi Tezcanın 

idaresinde Haydarpaşa ile Vefa ta
kımları yapmışlardLr. Takımlar bu 
karşılaşmaya şu şekilde çıkmışlardır, 

llnycfa.rpa.'ıa: Se:ı:ai - Süleyman, Nll.7.-

Winston Churchill 
Dünyada en ağır yükü yüklenen 

lngiliz Başvekili nasll yaşar? 
/ngiliz Basvekili, uyku hususunda Napoleona b 

~ enze~ 

istediği zaman ve istediği kadar uyur. Tayin 
ettiği müddet bitince kendiliğine/en 

1 

mi - Kemal, 'farık, İsmet, Bülend, 1 
Süreyya, Miijclad, Ercümend, Halid. Solda: ngili.z başvekili bir teftiıten döenrken bir İstasyonda treni bekliyor, sağda: B. Churchill ve zevcesi 

Vefa: Nafiz - Rahmi, Bürbaıı - Nec- Polonya başvekili general Sikorski ile beraber 
det, Haldun, Hamdi - Mecid. Ömer, Bugünün en meşhur adamlarından 
1'fömta7., Muzaffer, Selim. biri İngiliz Başvekili B. Churchill 

Oyunun ilk anları Haydarpa.<jamn J ~· 
hakimiyeti altında geçmişse de netice olduğuna şüphe yoktur. ngiliz Baş- "' 
alınamamıştır. Devre ortalarında bir vekilinin azmi, metaneti, cesareti 
müddet mütevazin geçen maçta her ötedenbeTi malumdu. Fakat bu 
iki taraf kalesi tehlike atıatmıstır. harpte jş başına geçt!ği zamandan 
Sonlara doğru Haydarpaşa tekrar ha- beri bunlara herkesin bildiğinden 
kim olarak Vefa kalesini sıkıştırmış.sa çok fazla malik olduğunu isbat et· 
da kalecinin çok güzel oyunu netice mişti:r. B. Churchill gündelik haya· 
almalarma mani olmuştur. Devre 0-0 
berabere bitmiştir. İkinci devrede bnı nasıl tanzim etmiştir) Bunu 
Haydarpaşa yine hakim oynamışsa da okuyucularımıza kı!\aca anlatalım. 
çok iyl bir müdafaa yapan Vefayı B. Churchill sabahları, saat 
ınağlfıb edememiş ve müsabaka o-o 7, 1 5 de uyanır, bir çeyrek sonra 

Sevda yüzünden hırsız olmuş 
berabere nihayetıenmiııtir. oda hizmetçisini çağırarak bir yap· 
Galatasaray - Boğaziçi rak sigarası paketi getirtir, akabinde 
Günün son maçı yine Şazi Tezcanın hususi katibi y<l!nına gelir. Bu su· 

idaresinde Galatasaray ile Bo~aziçi retle sigarası ağzında gündelik me· 
takımları arasında yapılmıştır. Her saisine başlar. lngiliz Başvekili, saat 
iki takını sahaya şu şekilde çıkmıstır. ona kadu nutukları, mektupları, 

Budapeştede son günlerde Elen 
f eher namında genç bir kadın tev
kif edilmi§tir. Genç kadının suçu, 
.sabahları mektebe giden erkek ve 
kız çocukları yolda durdurarak zor· 
la ve yahut hile ile palto, şapka, 
blA 'b' giyeceg" e aıd eşyalarını UZ gı ı . , . 
çalmakh. Son derece şık gıyınmış 
olan bu hırsız kadın, yakalanınca 

.. .. .. 't" f etmı'• ve bu hırsızlık· curmunu ı ıra " . 
lan aşk yüzünden irtikap ettı· 
ğini söyliyerek demiştir ki: 

<- Nişanlım, heni parasız oldu· 
ğumdan dolayı terketmiştir. Ben 
de duyduğum inJdsarm sevkiJe ve 
kendisini unutabilmek ıçın gayri 
meşru vasıtalar ile zeıngin olmağa ka· 
rar verdim. İşte hırsız olmamın se
bep ve saiki budur.> 

Mahkeme, genç kızı, ileri sürdü
ğü bu mazerete rağmen kış ortasın· 
da küçükleri soyduğu cihetle, iki 
sene hapis cezasına mahkiim et
miştir. 

Galataııaray: F.~ad - Ali, Basri - notaları büyük bir aüratlc dikte et• 
l::knıet, Nuri, Sırrı - :\Iehmed, İlhan, 
~Jahnmd, Aydemir, Naim. tirir. Saat 1O,30 da, toplanacak __ ~:...,..~ 

Boğa7.i<'i: Tahir - Celal, Aytekin _ olan kabineye riyaset etmek üzere ~~ 
Enis, J."E'ridun, Mustafa - Rifat, Tesid, haZlr bir vaziyettedir. Sabahlan ka· ıı 
Said, ismet. Gazanfer. bine toplantıları öğleye kadar sü· 

Oyunun ilk anları karşılıklı akınlar rer. • -'!: 
arasında geçmiştir. Dakikalar ilerle- İngiliz Başvekili, öğieden .sonrakı • 
dikçe Boğaziçi ha~imiyeti almıssa da saatlerini ziyaretçilerine ve yahut "."~ • ,. 
netice alacak sayıyı yapamamıştır. Avam kamarasındaki müzakerelere ~~ 
Devre 0-0 berabere bitmiştir. İkinci ""' ~ .-. • • ..._ ·~ 

~~--------~~ 
devreye her lki takım çok canlı baş- tahsis etmiştir. ..., 
ladığından oyun çok süratli olmuştur. Saat on sekizde evine döner ve B. CburcbiU müdafaa tertibatıru teftiş ediyor 

Güvey 106, gelin 48 yaşında! 
Bahia' da yetmiş senedenberi yer• 

leşmiş olan ve bugün l 06 yaşında 
bulunan Portekiz muhacirlerinden 

Modano Santano namında biri, bun· 

C:lan birkaç hafta evvel 48 yaşında 

Maria Figeira namında Brezi]yalı 
bir kadınla evlenmiştir. 

Santano, yüz yaşını aşmış bu]u~
masına rağmen sıhhatçe pek ııag
lamdır ve bala tarlalarında çalışma· 
ğa devam etmektedir. 

Ha va bombardımanlarında kediler 

Zehirli gaz maskelerini hayvan· 
larda kullanmak için yapılan ınü· 
leaddid tecrübeler, bütün hayvan· 
lar arasında kendisini zehirli gazla· 
ra karşı korumak için yalnız kediJe· 
rin maskelere muhtaç olmaclıklarını 
meydana çıkarmıştır. 

Gerek İspanya dahili harbinde ve 
gerek bugünkü harpte, kediler, iJk 
bombaların atıldığını duyar duy· 
nıaz derhal mahzenlere inmekte ve 
hav~ bombardımanları bittikten 
ıonra bodrumlardan en son dışarı 

çıkmaktadırlar. 
Fakat bomba, zehirli gazla dolu 

· e kediler gördükleri en yüksek 
ıs , • 
yere, ağaca ve yahut dama tırmanı· 
yoylar. 

Malumdur ki, zehirli gazlar, ha· 
vadan daha ağır oldukları cjhetle, 
arzın sathına iniyorlar. Gene hay
vanlar arasında zehirli gaza en fazla 
dayanan hayvanın kedi oldu• 
ğu aaılaşılmış ve kedinin yedi canlı 
olduğu sözü biı defa daha tahakkuk 

etmiştir. 

1nsu'ine'in kaşifi nasıl ölmüı? 
Şeker hastalığının en müessir ila

a olan fosuline'i bulan Kanada dok· 
torlanndan B. Badingin bir tayya
re kazasında öldüğünü geçenlerde 
ajanslar haber vermişlerdi. Bu hu
IUsta ıu mütemmim ınalUmı;tt alın· 
lnlşhr: 

nıütle atlamalarını emretmiıtir. 
Doktor Bading diğer yolcul~r gİ· 

b. araşütle tayyareden boşluga at· 
1 p . . 

I fakat yerin ııevıyesıne varın· 
amış, f d ·· "k1 le. 

U••t tara ın an suru enere ca paraş 

yaralanmıştır. 

Kazanın vuku bulduğu yere im· 
dad gönderilinceye kadar doktor 
Bading, soğuktan ve kan boşanma· 

11ndaın bitab kalarak ölmüştür. 

Meşhur dok.torun bindiği tayya
r~"İn motörü 300 metre yüksekte 
ik~n hozulmu

0

ş ve tehlikeyi gören 
liıyyare pilotu Makey yolculara pa· 

~-----
8 kilo ağırlığında çağanozlar 

leri pek uzun ve kuvvetlidir. . 
İhtimalki bunları avlamakt~kı 
rluk yüzünden Amerikalılar çaga· 

::z avını bugüne kadar ihmal et-

mişlerdir. .. 
"Amerikalı balıkçılar, çaganoz 

Bu sırada sağdan yapılan bir akında soyu;narak yatağına girer, üç çeyrek b 
Mahmud kanşıkhktan istifade ederek saat uyur. On dokuza çeyrek kala ir mesai a~kadaşı.°:1 zorlukla bu- mıyalım ki İngiliz Başvekili, lngilte· 
Galatasarayın yegane olünil atmış- kendiliğinden uyanır. B. Churchi!I Blur. Maamafıh İ'?gılız Baovekili, B. renin en meşhur siyasi muharririe-
tır. Oyunun sonları tamamen Boğa7.i- d N l' 'b' . t'h ttı"gi•1 rendan Brackonın şahsında muh· rinden biridir K d' · · ·b· k 
Çinin haklmı'yeti altıı1d" ve Galata!'a- e apo eon gı ı m. ı. ap e . t ld ~ . k d . en ısının ırço "' ~ d b 1 B k aç 0 ugu mesaı ar a aşını bul· maruf eserleri vardır. 
ray kalesi önünde cereyan etmişse de. s.aatte "..e .!er e uyu!~ .ı ı~: aşve .. ı- muştur. 
bütün çalışmalar boşa gitmiştir ve 1 ıın şoforu, otomobılını suratle sur· İ . I k .. 1 v B. Churchill, mesai arkadaslarına 
müsabaka 1-0 Galatasarayın galibi- mekteki meharetile maruf bulun rtıBca Cenh nut~ soy emegi sevmi- emniyet ve itimad etmekle • be:ra

4 

YClile bitmiştir. masına rağmen Avam kamarasın· yen ld. hurchıll nutukları~ı daimll lber, mühim meseleleri kendisi ted-
dan evine dönerken yolda hafif bir evve en azırlar. Umumıyetle B. kik eder "" ı· b· ·· · ·ı· Ch hill v d 'k h . ınese a ır gun ıstı aya 
şekerleme kestirdiği vakidir. Şunu urc • yatagın a 1 en ve da a karşı alınan tedbirleri gözdem •e İt· 

Bugünkü maçların ilave edelim ki, B. Churchill" e 24 sk~b~b~ kahvalbsını ye~eden evvel mek için habersiz ve ansızm ~aYan 
Programı saatte altı saat uyku kifa)•et ediyor. atı ıne nutuklarını dıkte eder. Nıı- veva fal h ·d b k 1 • 

ukı k
. . , ., an şe :re gı .. r, as a nr 

Saat on dokuza reyrek kala B. t ar, yazı ma ·ınesınde yazıldı.c· g·· b b d.. h il 1 • · · ,. . . un om a uşen ma a e en :lıya-
Churchill tekrar ayaktadır. Üç çey· tan sonra kendısme yatakta iken ret d 

----
.. 1. l e er. 

reklik uyku neticesmde dinlenmiş ve getın ır ve metin erinde pek az ta-
FENER STADI: 
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Akşam yemek sofrası kurulmuştur. . urchiU, yatağından kalkmış 
Yemeğe ekseriyetle on iki mümtaz olarak nutuklarını dikte ederse oda- sı - kırk seneden beri şapkasını 
misafir iştirak eder. nın içinde bir aşağı, bir yukarı do- aynı şapkacıya yaptırıyor - baııto· 

1 f ı nu, dudaklanndan ~ksik olmayan 
Bunların arasında ekseriyelle ba- aşır, ası asız sigarını tüttürür, ara-

b k sigarı, sadeliği ve mıilete mutlak 
Zl kabine azasile genel kurmay baş- sıra İr adeh vermuttan bir iki yu· b I 1 . 

G A d ağ ı ığı, bütün lngilterede kendi•İ· Ünün nsiklopedisi kanı sir John Dili, yüksek memur· um içer ve durup dinlenir. 
ne sonsuz bir sevgi kazandırmıştır. 

lar bulunur. Yemekler sadedir. B. ChuTchill, dikte edip tebyiz 
ZİHNİ PAŞA Daima iki kap yemek ve meyva edilen nutukları, 2 - 3 defa okur, şa- işçiler, liberaller, muhafazakarlar, 

b 1 B kil. k h t b•f k l' 1. bir noktada birleşivorlar: O da an· Erenköyünde Zihni paşa konağının u unur. aşve ın en ço ye- yanı ayre a ızasına e ıme ıte· " 
yandığını ve son konak hayatının da diği istridye ve rozbiftir. Madam lime nakşeder ve irad ederken cak Churchill dehasında bir ada
bu köşkte nihayet btllduğunu yazmış- Churchill misafirlerine karşı fevkala- ender olarak müsveddelere bakar. mın milleti ateşlendireceğı ve lazım 
tık d k • el y k b aelen kuvvetle se,·k "e idare ede-. e mü rım ir. eme itince ka· Avam kamarasında B. Churchillin ., 
Köşke ismi izafe edilen Zihni paşa dınlar çekilir ve eı-kekler arasında nutukları azami rlikkatle dinlenir. ceğidir. 

Erenköy istasyonundaki camiyi d~ --------------yaptıran zattır. müzakereler başlar. Müzakerelet Mebuslar, onun ayağa kalktığını gö-
1838 de İstanbulda doğarak Sultan ekseriyetle gece yansından sonra rünce, derhal güzel bir mücadelede 

Hamid zamanında birçok nazırlıklar- saat ikiye, hatta üçe kadar sürer. hazır bulunacaldarını anlarlar. 
da bulunduktan soma 1911 de vefat B. Churchill, günde vasati on b~ B. Churchill, daima nutuklarınıı 
eden .Mustafa Zihni paşa, mahassas- aaat çahşır. Maamafih icabında yava~. hatta çekingen bir eda ile 
hk işi yapan Ahmed efendinin oğlu- günde 19 - 20 saat çalıştığı da başlar ve muhataplarına münasip 
dur. k d 

İlk tahsilini MekLebi Maarifi Adliye- va i İr. kelimeleri aradığı intibamı verir. 
de yaptı. Beyazıt camisinde medrese B. Churchill, hülıdimetin başında Cümleleri büyük bir meharetle söy
deı:slerin! tamamJadı. Maliye Mektubi bulunduğu zamandan beri Ba§ve- ler ve beklediği tesiri yapar. Şayet 
~aleminde devlet işlerine girerek ora- ka.Iet dairesi ve Başvekillerin ikame- aceminin ve yahut ihtiyat!!ızın biri, 
da terakki etti. Mektupçu, Sadaret tine mahsus olan Downing Street" 4 B. Churchill"in sözlerini kesmeğe 
mektupçusu, Başvekftlet müsteşarı, teki 1 O numaralı binadan ayrılma· kalkışırsa yıldırımvari keskin, bir 
1884 te Maliye Nazırı oldu. Ondan o d ki · · 

mışhr. ra a oturur, yeme ennı cevap alır ve dinleyicileri ken-SOI!ra da muhteli! tarihlerde Evkaf, 
Ticaret, Maliye Nazırlıklarına getiril- orada yer ve orada yatar. Bu fazla disine dakikalarca güldürür. B. 
di. Selanlk, Halep, Bursa valiliklerin- çalışma yüzünden birkaç kilı1 Churchilrin b;uı mahrem dostları 
de bulundu. kaybetmiştir. Fakat B. Churchill nutuk söylerken gösterdiği çekingen~ 

Dürüst bir zat olduğu için meşruti- bundan şikayet etmek şöyle dursun, !iğin mahsus yapıldığını söylerler. 
yet inkılabını müteakip itibardan d~- kendisine has ve rnutad olan neşe· Çünkü keskin istih;;alarını yağdır-
nıedi, bllak_is d_evlct hizmetlerlıli ifada siyle bu hal böyle devam edecek k · · .. I · • k 1 

tt d l t j 1 ma ıçm soz erının esi mesini 

8eşiktaş klübü 
kongresi 

,.ist:anbul .şamp;yonu Be~iktaş klü
bunun senel!k kopgresi dün Beşiktaş 
klübü Jokalinde çok samimi bir hava 
lçcrislnde toplanmış eski idare heyeti 
lb:a edilmiş ve yeni intihap yapılarak 
a.tıdf"ki zevat klübün yeni idare heye
tml teşkil etn~lerdir: 

~ii.mi reis: Nuri Dağdelen, idare he. 
ye~ı azaları: Abdülkadir Ziya Kara
murscl, Fehmi Erok, Abdullah Posan 
Dokt-0r Necme~~in İzmirli, Muht..ı~ 
Uygur, ~hsan Ozkaya. Ekrem Deger. 

.. Murakip: Mecdi Enön, Asaf Bozok 
Şukru Erkuş. ' 

Yedek aza: Doktor En.in Şükrü, 
Baı:ri Bütün. 

devam. e ı. ?ura~ ev e re s~ 0 du; olursa Hollivutta bir jön prömiye sever. 
sonra ayan azalıgına tayin edıldl. 1 ... 1. ~ · · .. 1 p t • • 

Birleşik Amerika balıkçılar birli· 
ği, çağanozlann adetlelri hakkında 
tedkiklerde bulunmak üzere Alas· 
ka sahillerinde bir seyahat tertip et
miştir. Alaska sahillerinde ve deni
zin dibinde yaşayan çağanozların 
ağırlığı sekiz kiloyu bulmaktadır. 

Bu çağanoz[ann yakal.rnması kolay 
ve tehlikesiz değildir. Zira çengel-

d ede be" milyar dolarlık 
avın an sen ~ 

bir gelir elde edeceklerini hesap ve 
tahmin ediyorlar. 

Erenköy istasyonunda, kendi ismini ro u ıs ıyecegını soy er. B. Churchill'jn diğer bir hususi- eş e sergısı 
taşıyan caminin bahçesinde medlun- Böyle çalışkan ve enerjik bir yeti de bütün ecnebi kelime! . İ Pe~ed.e may:~ın ikisinde nçılnc:ı.k 
dur. patron, ayni evsafı haiz bir katibi, j gjlizceye göre söylemesidir. ~ n· ~l'ynelmıle! ~~rgiye .hükümetımızın 

nut- 1 ıesınen lşt.rakı takarrür etmişLir. 
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Kaybolan defter 
Ahmed Ayabakan küçük, mütevazi ı çük bir paket açtı. Çakısını çıkardı. 

odasına gelince soyundu. Pantalonunu Portatif ve mütevazi yemetinl yemete 
büyuk bir itina 1le devşirdi. Kara., de- başladı. 
mir kı:ı.ryolasındıı.ki şilteyi kaldırdı. Blra.z evvel içinde büyük blr faaliyet 
Pant:ı.lonunu somya yerine karYolanın göze çarpan kalem odasında şimdi 
altına konulan tahtaların tlzerlne ser- kendisinden başka kimse yoktu. Dışa.
dl. Ahmed Aynbakan bu yaptığı işe nda hava pek güzeldi. HattA yemek 
cbek!ir ütüsü» derdi. Akşamlan eve paydosundan evvel bir arkadaşı Ah
gelince hemen böyle pantalonunu çı- mede: 
karır. yatnğının altına. koyardı. Bü- - Şalrl ... deınlştl, hava o kadar gü
tün gece yatağı:ıdn ;:yatar· n bu pan- zel ki, canım biç çalışmak 1stemlyorl. .. 
tnlonu ütülemiş olurdu. Şimdi Ahmed Ayabakan şirketin 

Fakat bazen sabahlan pantalonunu tozlu camlarındıın dışanya karşıdaki 
yata 1ın altından her paçasında ikişer büyük ve ahşap konağa bakıyordu. 
çizgi oldu!nı halde çıkarırdı. Işte o za- Oda oda kiraya verilen bu konağın 
man pek ziyade canı sıkılırdı. pcncerclrlnden birinde saçlan güneş 

Ahmed Ayabakı:ı.n o gunü de eski ve altında parlayan bir genç kız, camlan 
kumaşının rengi solmuş p!ıntalonunu sllerek şarkı söylüyordu. Ahmed çakı
yatağının altına yerleştlrdlkteA sonra sının ucu lle önündeki peynirden bir 
pl1amasını giydi. Pencerenin önünde- parça keserken odanın kapısı vuruldu. 
ki kumaşı yırtılmış, yayları dışarıya Bu saatte gelen kimdi?.- Ahmed Aya
fırlnmış üzerine oturunca aca!p acaip bakan seslendi: 
!\esler ç;knran eski koltuğuna iÖmul- - Giriniz! ... 
du. Beraberinde odasına getirdiği ye- Kapı aralıklandı. İşte o zaman genç 
nl bir edebiyat mecmuasuu açtı. "Yenl adam fena halde ~ırdı. !çeriye ga
şllrlcrı, edebiyat tenkltlerıııı, makale- yet şık güzel, esmer bir kadın süzül
lerl birer birer okumağa başladı. Bu muştu. Bu ilmld edilmeyen mlsaflr 
asırda yeryuzünde pek azalan hara- güiumslyerek ona yaklaşıyordu. 

AKŞAM 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 
Kızılay umumi meclisi 1941 aencai nisanının 29 uncu aalı 

günü aaat onda Ankara - Y eniıehirde cemiyetin umumi merkez 
binasında alelade içtimaını yapacağından murahhaılann yukar
da yazılı gün ve saatte Kızılay umumi merkezine teıriflerl 
rica olunur. 

Müzakere ruznamesi 
1 - Reis ve ikinci reislerle katiplerin seçilmesi. 
2 - Umumi meclis tetkik komisyonu ve umumf merkez 

raporlarının tetkikile kabulü halinde umumi merkez zimmeti-

ibrası. 

3 - 1941 - 1942 bütçesinin tasdiki. 
4 - Çıkacak aunın yerine diğerlerinin seçilmeat. 
5 - Tetkik komisyonu Azasının yeniden seçilmesi. 
6 - Umumi merkez_ teklifleri. 

Petrol Limited Sirkeli Naklediliyor 
retli bir edebiyat heveslisiydi. Biraz şi- Esmer kadın onun masasının önüne 1 Pek yakında. Petrol orıse devredilecek olan Petrol Limited Şirketi Ga-
lr de y:ızardı. Zaten hayat.ta en buyük kadar geldi. Burada durdu. Tatlı se- !atada. Eski yolcu saı0nu karşısında kl\in Kozluca hanının 3 neli ve 4 ncü 
zevki de bu ldl. Bek!ir olduğu halde sile : katlarına nakletmiştir. Mezkur şirketin tayin ve llfm edilecek tasfiye 
macera peşinde koşmak, ~eceleri sa- - Size defterimizi getirdim! •.. dedi. muamelesi hitam buluncıya kadar yukarıdaki adreste lcrayı faaliyet et-
bahlara kadıır e •lence lle meşgul ol- Ahmed Ayabakan nğızı peynir ek- emsl mukarrerdir. Telefon numaraları: 44002 - 44010 - 44001 
mak gibi şeylerd n pek hoşlanmazdı. mekle dolu, şaşkınlığı büsbütün art-
Zaten vaziyeti de buna mü aid değildi. mış bir vaziyette ona baka kaldı. ce
Bır kere sabahtnn akşama kadar epey- vap vermek için ağzındaki lokmayı o 
ce yorucu bir te çalışıyordu. sonra kadar çabuk ve telAşla yuttu ki az da
r ı:ası yoktu. Nihayet mahcup, ken- ha boğulacaktı. 
d halinde, babayani bir gençti. Bazen Lokma boğazından geçtikten sonra: 
iki un tmş olma •ı b!le ihmal ettiği - Defterim mi? dedi, demek onu 
olurdu. Ona arkada lan kah QŞafr,, siz bulllunuz• ... Lfıtfen oturmaz mısı
k h hazrete, kt\h - genç olduğu hal- nız ... Size nasıl teşekkilr edeyim bll-
dc babalık11 b n de ı\ist:ıfü, der- mem ki. 
Ie::dl Perişan bir J!ade Jle konuşuyordu. 

J<:üçük bir ş r d C rl var(iı. Kendi Genç kadıl}ı şimdi onun masasının 
ynzdı ı şiirleri burayn fevkalade blr tam onundeki lskemelye semes blr ta
ft na ile ve mürekkeple ynzard\. Hat- vırln otunnuş. hnttli. bacak bacak üs
trı b r renk mürekkeple değil, kınnızı tüne atmıştı. Ahmed Ayabakan bu 
ve mavi olmnk üzere iki renl{le .. Şiir- genç kadını tanıyordu. Hem de onu 
lerln serlevhnlarını kınnızı mürekkep- çok görmüşlüğü vardı. Birdenbire ha.
le yazardı. Her manzume bittiği tırladı. Bu şık ve gtizel kadına daima 
zaman yine kırmızı mürekkeple vapurda ras gelirdi. HattA oturduğu 
ve P"k acemi bir surette çlçek re- kôyde bu kadına yanıp tutuşan iki 
simleri yapardı. Lt\kln bu şiir defteri- genç olduğunu da 1şltınlşti. Vapurda 
nl dunyada hiç kim ye, en samımı karşılaştıkları zaman Ahmed Ayaba.
arkadıışlanna bile gostermemiştl. o kan bu şeytani blr güzelliğe sahip olan 
defter yalnız kendisi içindi. Hatta bir kadına bakmağa bile cesaret edemez
deta arkadaşlnn onu zorla elinden dl. 
alıp okumak istem~lerdl. O zaman Esmer kadın: 
Ahmed Ayaba.kan ceketinin bile yır- - Dün vapurdan dalgın dalgın çık-
tılmasını göze alarak arkadaşlarile tınız. Vapur iskeleden kalktıktan son
dalaşmış- ve şllr defterini vermemlşt1. ıa sizin oturduğunuz yerde bu defteri 

o gunfi de edeb yat mecmuasını bir gördüm ve onu b1raz evvel slzln eli
rnüddet okuduktan sonra yerinden nlzde tuttuğunuzu hatırladım. Zaten 
kalktı. Ceketinin ceplerinde şiir defte- defterin içinde de sizin adresiniz var
rlnt aramağa başladı. dı. Bunun için size defterinizi getlr-

LAkln hayret! ... Bu defter daima iç meğl bir komşuluk borcu bildim. Ben 
ceplrrlnden birinde dururdu. Halbuki de sizin köyün biraz ilerlslndekl say
bugun orada yoktu. O zaman Ahmed !iyede otunıyordum. 
Ayab:ıkan drfterln kııybolmak lhtlmıı- Ahmed Aya.bakan bir taraftan 
llnl düsundu. Bu ona dehşetli bir te- önUnd ki yemek paketlnl toplarken 
Jaş verdi. H~ en gene karyolasına kekeleliyordu: 
do~ru koştu. Şilteyi kaldırdı. Panta- - Büyük zahmet ettiniz. dedl. 
tonunu çekti Bir kere de onun ceple- Genç kadın iskeınleslnl biraz daha. 
rlne baktı. Yok. yok, yok!... ona yaklaştırarak: 

Artık her tarafı gelişi yüze! arıyor, -!Hayır, şiirlerinizi okuduktan son
karı tırıyor, öteyi beriyi darına d:ığ:ı- ra bunları yazan büyük sanatkA.n da 
nık ediyordu. L•kln bütün bu gayret- tanımak istedim. Bu da zahmete de-
leri bC>sa gitmişti. Defteri bula~adı. ğerdl. 

O zaman uzun uzun düşünceye dal- Ahmed Aynkaban'ın az da.ha nefesi 
dı. D fterl nerede kaybedeblllrdl? Bir- tıkanacaktı: 
dcnblre hatırladı. O glınü vapurda - Demek onları okudunuz! ... Şiirle-
birkaç ctefa. defterini çıkarmış, sevdiği ri okudunuz!. O çocukça §eyleri? ... 
şiirlerden birkaçını okumuştu. Kendi Genç kadın aynl serbes tavırla: 
k ndlne mırıldandı: «Acaba defteri - Çocukça şeyler ml?. Bunlar be-
vapurda mı duşurdüm? ... n Zaman geç- nim okuduğum en gilzel §lirler ... sızı 
tikçe kaybolan şıir defteri evlftd acısı tebrik ederim. 

-TiMOFUJ 
(Abdest bozan) dediğimiz barsak kua-tlannın devasıdır. 

Bunlar 11ğır etile yapılmq pastırma ve sucuklan yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulunur. 
reçete ile satılır. 

EV+iŞ 
Yarın Çıkıyor 
EV. /Ş Bu sayuıile 

5 ci yılına girdi. 
İçindeki 20 sayfalık metin, 28 

!ayfaya çıkarılarak münderecatı 
zenginleştirilmiştir. 

BU SAYIDA: Ellşlerinden tar-
la çiçekleri cıYastık• - Yorgancı 
işleri - Fileden bir yemek servi
si -Her ~ yapablllrslnlz- ı Fll
tlre salon :rnaaa örtüsü - Tayyör 
yakalan için tı(tla örillmilş çi
çek - Uıleler, büyük perde ve 
yastık - File perde - Yuvarlak 
masa örtüsü. 

Dİ(iER MEVZULAR: Bebek 1çln 
entari - ve külot - Bayanlar lçln 
bir ceket - Her §eyi içine alan 
bir yol çantası - Adabı muaşeret 
(vazgeçiniz) - Yıldız şehrlyesile 
yapılmış, yazın taşınacak çok se
vimi! blr kolye (renkli) - Banyo 
nasıl yapılır? - Çocuk oyuncak
lan ? Genç lozlara yazlık tuva
let - Yeni roplar - Mevsim ye
mekleri - Endamınızı düzeltiniz ... 
Büyük bir örnek paftası ... Fiyatı 
20 kuruş. Ankara Qad. No. 36, 

MODA DEN t Z 
KLOBONDEN: 

30/Mart/941 tarihine tesadüf 
eden pazar günü saat l 5 de Moda
da kain klüp merkezinde atideki 
ruznameyi REZEKKÜR etmek üze
re umumi hey'et içtimaı yapılaca• 
ğından azanın tctriflerini rica ede-
riz. 

İd,ue Hey' eti namına Reis 

RUZNAME: 
1 - İdare hey' etinin raporu 
2 - 1940 bilanço ve hesabı 

kat' iyesi 
3 - 1941 bütçesi 
4 - Mürakipler raporu 
5 - ldare hey' eti seçimi. 

Bolu sulh hukuk hakiınli~rinden: 

gibi içine çokuyordu. Çünkü bu def - Ahmed Ayabakan renkten renge gl-
ter onun 1idetn samimi bir dostu, en rlyor, mütemadiyen aynı kelimeyi tek- Türkiye Yayınevı 
1yl nrkndaşı idi. En s:ı.mlmi hislerini rıır ediyordu: Estağfurullah_ Estat- '--••••••••••••'~ 
bu defterin s:ı.hltelerl içine dökmüştü. furullah! .. 

Bolunun Elmalık Karlyesh1den Ha
tice Çağalı lle karlyeden Hasan oğlu 
Remzi meyanelerlnde mütekevv!.n iza
le! şuyu davasının icra kılınmakta o
la.n duruşmalarında adrefil malum ol
mıyan ve hissedar bulunduklıın anla
şılan karlyeden K9ıra. Hasan verese
sinden Hasan oğlu Muhsin ve Bedriye 
ve Memnunenln davetiye makamına 
k:ı.mi olmak üzere gazetl',:ılzie ililn ya
pılmış ve llfmla dahi mahkenıeye gel
memiş olduklarından tekrar gıyap ka
rarı makamına kaim olmak üzere Ha
nen tcıbllgat !!asına kı:ı.rar verilmiş ol
duğundan bermuclbl karar mahkeme 
günü olan 16/ 4/941 t:ı.rlhlne rııstlı:ı.yı:ı.n 
çarşamba günü saat 10 da Bolu sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bulunma
lan ve yahut bir veklll kanuni bulun
durmalan gelmedikleri ve bir veklll 
kannul bulundurmadıklan tnkdlrde 
gıyaplarında muhakemenin de\'am 
edeceği ilan olunur. 

Şiir defterinin kayboluşundan başka. Arkadaşlan yemekten dönünce pek 
bir uzUntu daha duyuyordu. o da şu şaştılar Ahmed Ayaba.kan böyle gü-
1dl: Bu defterin sonunda kendisinin zel, şık btr kadınla karşı karşıya!. .. 
adre 1 ve ismi vardı. J::ğer defter Esmer kadın: 
alaycı bir insanın eline geçmişse bu - Siıl tekrar tebrik ederim .. diyerek 
tanımadığı insan, kendi yazdığı ş!.lr- kalktı. Ahm~dln ellnl sıktı. Cıktı glttL 
lerıe klmblllr nekadar alay edecekti? Bu heyecanlı millAkat çok kısa sür-

0 gece blr dostu olmüş glb! huzünle müştil. U.kln o günden sonra Ahmed 
ynta ınıı girdi. Aayabakan'uı rahatı kaçtı . .Derdi art-

... tı Mütemadiyen E~r kadmı da,ü-
Arndan b.tkaç gun geçti. Ahmed nfiyordu. Artık ~erdlnl unutmak için 

Ayabakan kendisine yenl bir defter arkadaşlan He eğlencelere gidiyor ve 
almnğı düşiınuyordu. o günü öğle üs- mütevazi odasına bazen gece yansı gi
tu şirkct.teki arkadnşlı:ı.rı yeme'ğe çık- diyor bazen de hiç dönmüyordu. 
tıgı zaman o masasının ilzeriÜde kü- Hikmet Feridun Es 

TefrwNo. 28 

Giizel Gözlü ~z 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Vl .. N6)' 

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

Genç kadın miaafirinin müsaade 
isliyeceğİni aandL Fakat erkek, 
birkaç kere aıaiı yukarı dol~tıktan 
aonra, yanan alnmı pencerel).in ca
mına değdirdi. 

Melahat, oğluna: 
- Artık geç oldu, çocuğum ... 

Bu akşam seni az sevdim dıye ıika
yet edemezsin ... Babanın YCJine de 
öptüm... Şimdi zile basacağım ... 
Halide dadm gelecek; ıeni alıp gö
türecek. Haydi. doktor beye: cAllah 
rahatlık versinl> de. 

Çocuk, pencereden dalgın dalgın 
bakan ve hiç bir şey görrniyen dok
tora doğru birkaç adım attı. 

- Allah rahatlık versin, amca. 
Rauf, kendini topl~dı. Çocuğa 

ıfoğru döndü. Onu alnından öptü. 
Gülümsiyerek: 

- Sana da Allah rahatlık. versin 
yavrucuğum. 

Halide, zilin çalındığını duyarak 
ıelmişti. Cahidi alıp götürdii. 

Şimdi odada, deminkinden daha 
derin ve sürekli bir aükGt büküm 
sürüyordu. 

Melahat mihanik.i surette gözüınü 
duvar saatine çevirdi. 

O da yorulmuıtu. Odasına çelcilip 
dinlenmek istiyordu. Fakat doktoru 
savmak güç olacakh. Buna rağmen 
konuıması lazımdı. Aralarında ko
nuşacak bir ıeyler olduğunu hisse
diyordu. 

Melahat. eline bir gazete aldı. 
Trenlerin zamanına bakb. 

- Cemal saat kaçta gidecekti) 
- Saat kaçta mı) 
- Evet, vaprla mı gidiyor, tren-

le mi) ... Hali kavrıyamadım ..• 
Gazetenjn bu bahisle alakadar 

kısmına bakıyordu. 

Doktor. gayet mahir bir adam 
olmakla beraber, Cahidin aıhneaine 
söylemesi icap eden sözlerin giriz
gahını bir türlü yapamıyordu. 
Şimdi kendi kendine: 

Fabrika ce matbaaya 
elverifli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa lttiha71na elverişli 

1 
betonarme yeni bir bina sa
tıbktır. <«Akşam•> idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 " , 
c- Niçin bu fena vazifeyi üzeri

me aldım)... - diye düıünüyor
du. - Hem aceba Cemal nasıl oldu 
da bana böyle bir vazife verdiL .. > 

Cemal, doktorun kalbindeki hissi
yattan biraz olsun ıüphelenmemiı 
miydi)... Çocukluktan beri Raufu 
Melahate karıı cezbeden büyük ve 
sarsılmaz aıla kqfedememiı miy
di) ..• İliklerine kadar hissiyatla do
lu olduğunu anlıyamamıı mıydı) 

Cenç erkek, kendini bildiği za
mandan beri, her dakika bu kadına 
aıkını itiraf etmek istiyor; fakat bü
yük bir irade kuvvetile kendini tu
tuyordu. Belki genç kadın da bu 
hissiyata kar11 lüayd değildi. 

Kör adaml. •• Ab Cemali ••• 'Bu 
harek.etile doktoru bir uçuruma 
doğru yuvarladığını. Melihati de 
onunla beraber yuvarlıyacağını an
lıyamamıı mıydı) Bu öyle bir vazi
yetti k.i, en namuskar bir erk.ek bile 
bu iıten muzafferane yakayı aıyıra
mazdı. 

Bwıunla beraber, her şeye rağ
men mücadele etmeliydi. Dün yap
tığı, bugün yapacağı ve yarın yapa
cağı ıelcilde .•• 

Doktor nihayet kararını verdi: 
Kocaauıın vaziyetini kadına anla-

Ordu mahillan birliği İstanbul 

şubesi başkanlığından : 

28/Mart/'941 cuma gUnü s.'\at 14 de 
toplanacağı llan edilen kongramız ek
seriyet olmadtğından 'toplanamamış 
ve 4/Nlsan7!l41 tarihine mfü:adlf cu~ 
ma günü saat 14 de bırakılmıştır. Ka
yıtlı azanın ~rlfleri rica olunur. 

tacaktı. 

- Melahat ... - dedi. - Koca
nın ne zaman geleceğini bilmediğini 
sölyüyorsun,.. Nereye gittiğini bili
yor muaun bari) 

Genç kadm, bu acayip sualden 
Jll§ırarak: 

- Öyle ya ..• - dedi. - Atina
ya. değil mi) 

- Ne zaman dönecek dersin) 
- Bir hafta soma falan ... Öyle 

dememiı miydi)... Senin yanında 
söyledi... lılerini bitirmek için bu 
müddet kafi imiı ..• 

--= Mesele ıu ki, acaba Cemal 
hakikati anlatt• mı) ..• 

Melahat sarardı. 
Doktorun ağzından çıkan garip 

sözler onun zaten mevcud olaaı en
difesini büsbütün arttırmıştı. 

- Ne demek istiyorsunL .. Ko
cam benden bir ıeyler mi .akla
dı)... Sakladıysa ömründe ilk de
fadır k.i bunu yapıyor) .•. Niçin beni 
aldatsın) ••. Hem de böyle ehemmi
yetsiz bir seyahat meselesinde) ... 
Allah Allah ... 

- X'anılıyorsun, Melahat .•. Ko
canın seyahati, senin sandığından 
çok daha eaasJı bir sebebe istinad 
ediyor. Bu seyahat uzun sürecek ••. 

30 Mart 1941 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 79 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

- Ben gözümle görmediğim yerlere nunda ufak bir hareket bile yoktu. 
gidemem.. Madem kl sen tanıyorsun. Bütün köy halkı, ve bO.tUn esirler uyu
Haydi git bakalım, dedi, eter bir iş yordu. 
göremezsen, o zaman zarurl olarak ge_ Saide: 
ceyı burada. geç1rtrız. - Birinci gellşlmlzde Recep bir 1t 

Recep yanına bir adam aldı. Karaya. göremeden dönmllştft. Ondan sonra 
atladı. Yan sırtlan dolanıp sahildeki ben glttlm ve dUşman gemisini yak:
eslrlerln bulunduğu mahalle inecek- tım, dedi. Fakat bu gece karaya inen 
lerdt. Recebin bir iş be~rmeden döneceği-* nl sanmıyorum. Yol uzamasın diye 

Saide, bu ada hakkında yolda ken- belki orada kaldı. Gündüz gözlle esir· 
dislne bir hayli mııliimn.t veren kürek- Ierin arasına karışacak olursa, blr kao 
çl lle konuşuyordu: kişiyi değil, belki bütün esirleri ayak-

- Adada çok nllfu.s var mı? landırır. 
- İkl bln klştd n fazl:ı.. yok. Arkadaşı güldıi: 
- Limanın ağzında küçucfik blr - Bundan ne çıkar? Altımızdald 

ada var. Duşmanın bu küçük adaya yelkenli yirmi otuz kişiden fazla al
gözcüler koymuş olmıısı muhtemel de- maz. Onlann hepsini birden kaçırma· 
ğil ml ? mıza imkii.n yoktur. 

- Evet. Zaten adalıların da orada Saide cevap ~nnedL 
daimi gözcüleri vardır. O şlmdl yalnızdı ... Ve gözlerini düş-

- Adanın arkasında uzaktan görü- man kalyonuna dikmiş duşilniıyordu: 
nen şu ıssız adalarda (1) insan yok - Şu gemiyi bu gece yakabilsem. 
mudur? acaba, Recebin yapacağı işten daha 

- Hayır. Adanın arkasınd:ı dört mühim bir iş görmüş olmaz mıyım? 
ıssız ada vardır. Bunlarda insan yok- * 
tur. Fakat, blmz ötedeki sonuncu ada- Saide akşama kadar bekledi. Sığın· 
da Rum kaçakçıları otururlar. Bazı dıklar:ı burunda onları hiç gormüyor· 
balıkçılar da orada kulubcler yapıp du. Ortnlık karıı.rmağn. başlamıştı. Sıı
yerleşm~tlr. idenin sabn tukenmştti. Gunduzu teh-

- Oraya gitsek, oradaki yerli balık- lıkesizce geçiren bu uç arkada..ş o ge-
çılardan yardım göremez mlylz? ceyi de ayni yerde geçiremezlerdi. zı-

- Zannetmem. Çünkü, Venedlkll ra, bu n değilse yarın. oralardan bir 
kaçakçılara rnslamamı7. U lmı:ı.ll var- kayığın geçmesi ve onları görmesi 
dır. Rum balıkçıl r b rdım etı.. rnuhtl'meldl. 
mek lstcseler b r , n r bırak- Sa\de nrkadıışlunna: 
maz. - Bu gece de donmezlerse, başlnn-

Salde ıssız adalara gitmekten vaz na bir felaket geldığlne huloneder vt 
geçmişti. s:ı..bah guneşl do~'Illadan yola çıkarız. 

Vakit gece y:ı.rısı olmuştu. Dem şt!. Saide ümidin! kesmişti. Re. 
Saide arkadıı.şlarlle beraber Recebin cep giıya Bozcaadnnın dağ ve koy 

nvdetlnl b kliyordu. yollarını biliyordu. Falrnt, aradan ylr-
Kürekçl bir aralık Saldeye sordu: mi dört saat geçtiği halde neden don· 
- Çalı bey de buradaki esirler ara- memlştı? 

sında mı acaba?... Gece yarısı oluyordu 
- Bunu bilen yok. Çalı beyi kaçır- Birdenbire karadan bir ses duyul-

mağa muvaffak olsak... Diınyı:ı.mn du. Gemiciler: 
parmağı ağzında kalır amma... - Galiba Recep geUyor ... 

- Bu, bir talih işidir. 'Belli olmaz. Diyerek karaya atladılar. Saide, Re. 
Belki de buradadır. Belki de Recep cebin sesini duydu. Ve sevinçle bağ:ır-
onu aramağa gitmiştir. dı. 

- Ne o? Çok şeyler bllen bir insan - Nerde kaldın, Recep? Bizi merak-
gibi kon~uyorsun? Yoksa Recep sana ta bıraktm? 
giderken blrşeyler mı söyledi? Saide bunları söylerken, ayak sesleıt 

Kürekçi gülmeğe başladı: çoğalıyordu. 
- Evet. dmkim buluroam, Çalı be- Recep: 

yl kaçırmağa çalış:ıcnğım.11 dedi. - Bak sana ne kadar mlsatır getir-
- Demek ki bu işi o da düşünmüş. dlm. 

Fena değil. Muvaffak olursa, ben de Diyor ve gülüyordu. 
onun kadar sevinirim bu işe. Fakat, Blmz sonra Saide karanlıkta Rece-
ben gene ısrar ediyorum ve dlyonım bin yanına sokuldu: 
kl, Çalı bey! değil, diğer reislerden - Kını bunlar? 
blriııl blle bu karanlıkta kaçırmak - Reislerden üç kı,,iyl kurtarabll· 
mümkün olama:>:. Bu işl gündüz gôzllc dlm. On dört klşl de denlzcilerlmizden. 
halletmek gerektir. - Hepsi on yedi kişi m1? 

••• - Evet. 

Güne§ doğuyor. Recep 
meydanda yok .•• 

Saide sabaha kadar uyumadı, bekle
di. Recep hftl!i meydanda yoktu. Sai
de onun esaslı btr iş, becerebileceğini 
sanmıyordu. 

- Yolları blldiği için, blrşcyler ya
pabileceğini umuyorum. Bu kadar ge
clkdlkten sonra, bu işi ben de görebi
lirdim. 

Diyordu. Recep, yanına aldığı bir 
denizci 1Ie esirlerin bulundut;u yere 
kadar ineb!lmlş miydi? 

Yoksa kendilerini saklayamıy:ırn.k, 
düşmanın eline ml dU~nüşlerdl 
Eğer böyle ise, sabahleyin düşman 

kalyonu harekete geçecek, Saldenln 
küçük yelkenlisini de kolayca yakıılı
yacaktı. 

Güneş doğuyordu. 
Adanın sırLlarına pembe gölgeler 

düşmüştü. 
Saldenln yanında kalan iki denizci

nin ümıuerı tarnamile kesllmlştl. 
- Onlar artık c:'ıönemezlcr ... Mutla

ka yakalanmıştır!ar. 
. Diyerek, s:ı.bah olmadan kalkıp glt
nı edlklerine yanıyorlardı. 

Saide: 
- Dunın bakalım! dedi - bu kadar 

üm!dsizllğe düşmemeli. Gemiye baskın 
yapmak isterlerse, karaya nttar dağ
larda saklanır. gene teslim olmayız. 

Sabah güneşi ortalığı aydınlatınca, 
Saide etrafa bakındı. Körfezin kaya
lıkları arasında yatan Vencdlk kalyo-

- Çalı bey nerede? 
- Onu buraya göndermemişler. 

Bozcaada llmanındak1 dfişman kal· 
yonlanndan birinde yatıyonnuş. 

- Ne yazık. Talihsiz adam ... Oraya 
düşmuş. Keşke bunlar arasında bu
lunsaydı. 

Bu sırada, Saideyi tanıyan Mahmud 
reis: 

- Allah senden ve arkadaşlanndnıı 
razı olsun, kızlın ı dedi - Bizi şu esa
retten kurtardınız. Sıkıntıdan bo[,rulu· 
yorduk. 

- Recep nasıl buldu sizi? 
- Uyuyorduk... Yanımıza, içimize 

kadar glrdl. Fakat. güneş doğuyordu. 
Gündüz olunca, onu aramızda sakla· 
nınğa mecbur olduk .. Akşamı bekle
dik. Ve işte, ortalık karardıktan sonra. 
on yedi kişi yola çıktık. 

Saide Hüseyin ve Ahmed reislerin de 
hatırını sorduktan sonra: 

(Arkası var) 

il) '1'.!nedos = Bozcaad:ı, Çanakkale 
meıJhalinin crnubu garbislnde ve Ki• 
lıdıilbahirden 22 kilometre mesafede. 
dir. Ada sahilinin 5 kilometre açığın• 
dıı meşhur (Trova harabeleri) başlar. 
Adanın kuyruklu plvano şeklindeki 

kıvnmları arasında ufak kayalık kör• 
lezciklcr vardır. Burl\lara vaktile kıı• 
çııkçı korııan gemileri sığınırdı. Ada· 
111n o zaman da bugünku gibi şarap 
tiraretile söhreti vardı. jtalyadan Bi
ı:ı.nsa gelip giden rahipler, Tened09 
manastırını ziyan~t etmeden gcçmes
krdi. 

Müşkül olacak... - Mesele, kocana taalluk edi-
Genç kadın titredi. Daha ziyade yor •.. Yalnız ona ... 

ıoldu, sarardı. - Ne Y!)pmış olabilirL .• Cemal. 
- Kuzum, Rauf... - dedi. - mücessemi namustur. 

Vazıh olarak konuş ... Münas~betsiz Doktor: 
mukaddimelere ihtiyaç yok... Beni - Evet ... Tabii... - dedi. -
ne derece endişeye düııürdüğünü Onun namusu kurtulmuş vaziyette ••• 
görmüyor musun) Fakat kurtarabildiği de yalnız na• 

Erkek her kelime Üzerinde du- mus... Melahat... Söyledim... Bü-
rarak: tün cesaretini takınman lazım geli-

- Melahatciğim... Sana söyli- yor ... Kocanın serveti mahvoldu. 
yeceğim sözlerden dolayı çok mü- Genç kadın, dehıet içinde: 
tef'sir olacaks,n ... Fakat ne yapa- - Mahv mı oldu) 
yım ki böyle bir vazifeyi üzerime Rauf, birkaç dakika içinde, G 

aldım. günkü borsa vaziyetini aınlattı ve 
Kadın, titriyerek ayağa kalktı: Cemalin bütün hu ahval ortasıaıda 
- Aman yarabbi... Bana söyli- en müthiş darbeyi yediğini de aöy-

yeceğin nedir ki)... ledi. 
- Bütün cesaretini topla ... Sana Sözlerini bitirince, Melahat declJ 

olan sonsuz muhabbetimden dolayı ki: 
böyle ağır bir vazifeyi yapabilmek - Başımıza gelen müthiş bir 
cesaretini kendimde buluyorum. şey... Bundan dolayı çok müteessi· 

- Rauf! Beni korkutuyorsun. rim .•. Cemalin iztırahını da anlıy~ 
Erkek: rum · · • Oğlumuzun istikbali karan• 
-Vaviyet ne kadar vahim olursa !ık demektir. Fakat kocam, hiç bir 

olsun ümidsizliğe düıımenin sebebi d.ırbe karşısında sarsılmıyacak tarz· 
yoktur... Hiç bir teY tamamiyle da sağlam bir seciye sahibidir; ma
kaybolmuş değildir. demki şimdiye kadar olan ahvalini 

_ Bilmece gibi konuşuyorsun... sana anlatmıı,, bundan sonrası için 
Söylediklerinden bir ~ey anlamıyo- de niyetinin ne olduğunu söylemit-

N 1 tir Ne yapacak ... Anlatın bakalım. rum... e odu) ••• Ne var)... • 
(Arkası nr) 
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KOÇOK iLANLAR 
Fevkalade ahvalin devamı 

m.ıddetince gayri muayyen dg~
lerde hnftada iki veya Qç e a 
neşredilecek Ur. 

ı _ tŞ ARIY ANLAR 
l\IUllASİP _ Ll~n bil~r çok tecril

b ll bfr muluısib gunde bır saat çalış
ı:akla muhasebenizi ehven ~~tın te~ 
mln eder. Akşama kfı.tlp rumuzun 
müracaatı. - 5 

CAYAN İŞ ARIYOR - Notrdam 
dos;.yoner tarafından ve almanca bi
len bayan iş arıyor, yahut yazıhane
lerde veya çocuklara ders _vermek 
mekt~plerin programla~ına gore h~
zırlar. Akşamda V. S. rumuzuna mek2 
tnpla müracaat. -

2 lŞÇI ARIY ANLAR 
:\lAKL"IJİST ARANIYOR - ArınÜr 

''eya Cakarlış dokuma makln~I~~~~ 
dan anlayan ayar ve işletmesin 
makinis~ lfızınıdır. Telefon 21242 

HAYA!IO ARA.?ıHYOR - Müsta~l 
•Partımanda yalnız bir klşlnln ev ş
Jcrine bakabilecek, ls~klerln 419 No:i 
ıu posta kutusuna müracaat. -

Rll'AZİ1't:Cİ ARA."'ilYOR - Lise ol
gunluk imtihanına bir talebe hazırlı· 
yacaktır. Bayan tercih olunur ~ergiln 
1>-10 arası 23849 telefonla mura_:a; 
at. 

U:\1.U:\I ;\Itl'l'tlUİDİN A~KF.~İYE 
cı:.!\Iİ'\"ETİ!\DF.N - Cemlyctuni7J.Il bir 
muhasip ile blr hademeye ihtiyacı ol
duğundan asker mütekaltlerinden he• 
saba a~na blr arkadaşla gecele? dal; 
rede yatmak şartlle hl.z:ınet gormeğ 
talip olanların her gün öğleden ev\'el 
Veznecilerdeki cemiyet merkezi idare 
memurluğuna müracaattan. - 2 

l\lttRt:BBİYE ARANIYOR - 4o yn: 
•ınd:ın aşağı oınıamak şa~t!le ecnebı 
bir mürebbiye aranıyor. Istcyenlerin 
· k ''"""da MlJstanbul Yenlpostane ar,.--· 
nıar Vedad caddesinde 26 numnraya 

-2 
nıüracaat. 

3 - SATILIK EŞYA 
HALI - İyi cinsten İRAN halılan 

alınıyor. Posta kutusu 261 e ır.Or~a.; 
at. 
ı:SKİ VMYA BOZUK - Her marka 

radyolar plynsadakl. en meşhur mar
.taların 1941 modelleri He en uygun şe
rt'litle tepdll edlllr Akşamda Radyo 
rümuzuna mektupla mürnca"l.t. - 6 

SATJUK İKİ KA\\IYO:"J - Bir ta
nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo
del Ford marka karüserlll fakat ı~~-
11ksiz lki kamyon satı~ıktır. Her .~un 
20992 Telefonla Hakkı Öıak'a mura-
eaatı. 

SATil,IK .l\IUCELLİD :'ttAKl:-;~
LERİ - otomatik pedal makas, bu
:rük dikiş kambura dosya zarfı maki
nesi. müteaddid motôrler kutu maki
nesi Mnrpuççularda 31 No. Mehmcd 
Rlzaya müracaat. - 1 

SA'flLIK DİZEL !\IOTÖRLERİ - Üç 
ıanes1 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey
girlik kara ve deniz vasıtalarında. kul
lanüır mükemmel bir halde dört aded 
CMercedes - Benz> marka Dizel motör
Jerl satılıktır. Her gün Tel: 20992. 
Hakkı Özaka müracaat. 

RA V.\GAZI Fffill\I AMIAK İST1:
Nİ1'0lt - üstü cm ocaklı. müsta
mel veya yeni olabllir. 49366 numara
ya telefon edilmesi. - 1 

l'ÖR'VKALİDE - Büyükndadn deniz 
kenarında 3500 M 2 arsa satılıktır. 
Dosya No. sı 420 

Gnlatasarny Llsesl knrşısında No. 
184 Emlaklş. Telefon 49010 EmJnllnü 
Anadolu Han No. 6 EmU\klş. Telefon 
24694 - 2 

BOZKURT-EMLAK - Finızağnda 
1Y1 bir mevkide ve sene'll (984) lira ge
llrl olan banyolu ve üç buçuk katlı şl
rin bir apartımnn .11) bin liraya sa
tılıktır. 

Taksim Abdülhak Hfimld caddesi 
Bozkurt-Emllik No. 23 Tel: 43532 - ı 

BAKJRKÖYVNDE - Kartnltcpede SATILIK APARTil\IAN - HamldJye 
çok muntazam on odalı mükemmel blr stral hastanesi civarında (1040) geliri 
köşk snhlıktır. Dosya. No. sı 422 olan üçer odalı gömme banyolu ve 

Galatasaray Lisesi karşısında No. bahçell modern üç katlı apartıman 
184 Emlaklş. Telefon 49010 Eminönü (14500) llrnya satılıktır. 
Anadolu Han No. 6 Emlı\klş. Telefon Taksim Abdülhak Hiiml.d caddesi 
24694 - 2 Bozkurt-Emlflk No. 23 Tel: 43532 - 1 

NİŞA!'\'TAŞINDA - Çok güzel bil . SATILIK APARTI'.\IAN - M.açka 
muhitte yedi odalı banyolu muntazam karakolu karşısında ve tramvaya 5 
mobilyalı bir apartıman kiralıktır. dakika mesafede senevi (1420) lira ge-

Galata.sanıy Lisesi karşısında N~. liri olan üçer oda \'e bir büyük hol ve 
184 Eınlii.lı:iş. Telefon 49010 Emlnönu bahçeli deniz görür modern üc; buçuk 
Anadolu Han No. 8 EmlAkif. Telefon laıtlı bl.r apartıman (21) bin Urayn sa-
24694 - 2 tılıktır. 

ERENKÖYVNDE - Asfalt yol üs- Tnksl.m Abdülhak Hamid caddesi 
tür.de sekiz dönüm çamlı ve yemişli Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 - ı 
bahçe içinde iki kat üzerine dokuz 
odalı muntazam bir köşk satılıktır. 
Dosya No. sı 423 

Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 EmlAklş. Telefon 49010 Eminönü 
Anadolu Han No. 8 Emllıkl.,. Telefon 
24694 - 2 

BAKIBKÖR1:-t'DE - i~tanbul cad
desi üzerinde dört etrafı açık beş oda
lı muntazam ahşap bir ev satılıktır. 
Dosya No. sı 424 

Galata&araY Lisesi karşısında No. 
184 Emlaldş. Telefon 49010 Eminönü 
Anadolu Han No. 6 Emllk~. Telefon 
24694 - 2 

y ASSIADA - Marmaranın incisi 
Yassıada satüıktır. Dosya No. sı 463 

Galatasaray Lisesi Jtar§ı.sında No. 
184 Emlaklş. T~lefon 49010 Eminönü 
.a..r.adolu Han No. 8 EmUıkif. Telefon 
24694 ~ 2 

ACELE SATILIK APARTJMAN -
Cihangirde Alman hastanesi bahçe
si karşısında Gilneşll sokak elli altı 
numaralı köşebaşı müceddcd her kon

SATILIK APARTll'tlAN -Ş~ll tram
vay 1.c:tasyonuna (5) dakika mesafede 
senevi 840 lira geliri olan üç odalı ve 
banyolu ve bahçeıt ve ezcümle ön cep
hf'si Okmeydanı \"e sebze bahçelerine 
mütenazır fıç katlı bl.r :ı.partıman sa
tılıktır. 

Taksim Abdülhak Htlmid caddesi 
Bozkurt-Eml!ık No. 23 Tel: 43532 - l 

SATILIK HANE - Tarlabaşı umu
mi caddesi üzerinde senevi (540) geliri 
olan (7) odalı kuyu ve sarnıcı olan 
dört katlı bir haı'lc <6500) liraya sa
tılıktır. 

Taksl.m Abdülhak HClmld caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 - 1 

SATILIK HANE - Beyoğlu büyük 
caddeye müvazl bir cadde üzerinde se
nevi <564) geliri olan 8 odalı ve mü:r 
temllat ve salreyi havi dört katlı bir 
hane (5750) Jlraya satüıktır. 

Taksim Abdülh.ak Haınld caddesi 
Bozkurt-Emlflk No. 23 Tel: 43532 - 1 

foru havı senevi dokuz yüz lira ıra- SATILIK ARSA - Taksim Ayaspa
dı bulunan bina acele satüıktır. Tak- şanın en cazip ve rana mevkilnde ha
sım İstiklal caddesi kırk üç numaralı llsiz mükemmel deniz gör:U.r (400) met
diikki1nda şekerci Ali Dilere müra- re kare bir arsa (45) bin lira ve keza 
caat. lttlsalindeki (300) metre knre arsa 

DEVREN SATILIK DVKKAN - (31500) liraya satılıktır. 
Eminönü_ Bebek tramvay duralh kar. Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
şısında her işe elverişli halen Balk.:m 1 Bozkurt-Emlak No. 23 Te1 

• 43532 - 1 
kahvesi olup eşyalı veya eşyasız ace-
le satılıktır. _ t SATILIK ARSA - Ayaspaşa asfalt 

yol üzerinde en mutena bir me\'kidc 
KİRALIK APARTIMAN DAİRESİ Marmara ve Boğaza hi\kim (280) mct-

N~antaş teşvlklye camisi arkasında re kare bir arsa (49) bin lJra 054) 
Çlnar caddesinde on bir numaralı metre kare bir arsa (30) bin liraya sa
Fehmi apartımanının beş odalı denize tılıktır. 

nazır güneşi bol dairesi kiralıktır. On Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
numaralı dairesinde mukim sahibine Bo:ı:kurt-Emıtık No. 23 Tel: 43532 - J 
mürocnat. - l 

30 KURUŞA .:\IETRESİ ARS.\ 
Gözteped.: büyücek bir arsa metresi 30 
kuruşa kati satılıktır. Kuyu elckt.ı·t!t 
kumpanya suyu ve neznretı mükem 
meldir denizi görür her türlü vesait 
nakliyeye yakındır. GöztC>pede rırın 
karşısındaki kahve<ie d~Ilal Ismaıı lle 
şaşkınbakkalda berber Ismalle mUr:ı 
caat. 

SATILJJ( ARSA - Maltepe Cevlzllk 
tren istasyonunda Ankara kooperatı
finin ihya gerdesi ile yeni kurulacak 
asrl Maltepe şehrinde \'C tütün cnstl
tıisü arkasında haklın tepede girizmo 
gönnüş (20) dönüm arazi toptan (4) 
bin liraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak H!imid caddesi 
Bo7kurt-Emli'lk No. 23 Tel: 43532 - 1 

MOBİL\'ELİ KİRALIK DAİRE SATILIK HA!llE - Tarlaba§ı Macar 
Taksimde Topçu caddesinde Uygu~ caddesi çeşmealtında senevi (240) Ji
apartımanının 2 numaralı konforlu ra geliri olan beş odalı Jı:D.rgir bir ha
dalresl eşyaslle b~raber yazlığı kiraya ne <2250) liraya satılıktır. 
verilecektir. Hergun sıcak suyu vardır Taksim Abdülhak Hl'lmld caddesi 
içindekilere müracaat. - 8 Bc,zkurt-Emlflk No. 23 Tel: 43532 - ı, 

SATILIK ARSA - samatyada. Hac SATTI.IK KÖŞK - İskeleye (5) da-
Hüseylnağa mahallesi camii şerıf so- klka mesafede asfalt :littrinde deniz 
kağında 14/1 numaralı 3.018 ~2 mes::ı.- kenarında rıhtımlı ve ağaçlı 500 metre 
hai sathiyesinde ar.sa ucuz fıyatl:ı s~- bahçesi ortasında 8 oda ve müteaddld 
tılıktır. Taliplerin Ak_~mda F. M. ru- balkonları bulunan blr köşk (12500) 
muzuna mektupla muracaat. - ı liraya satılıktır. 
CEVIZLİKTE SATILIK ARSA :-?,e Taksim Abdf'lhak Hamid caddesi 

vlzlik istasyon yakınında 20 don~ın Bozkurt-Emllk No. 23 Tel: 43532 - 1. 
denize nazır arsa acele satılıktır. Goz SATILIK KÖŞK - Fenerbahçe tren 
tepe fırın karf1Sllldaki kahved~ deli: istasyonuna tam (10) dakika. mcsafe

('OK KARLI İŞ_ satılık Opcl Jtap- ismall ile şaşıanbakkalda ber er - de Bağdad caddesi ve KaYl§datı §Ose
tan taksi bol 11\stik müracaat el.han- maile müracaat. lerl arasında bir tarafı duvarla muhat 
girde Nea Agura. - 1 KiRALIK: EV _ Anadoluhlsaı:nda ve C3) dönüm arazinin ön tarafı bağ-

iskeleye 300 adım mesarede ~~ ~.une~. lık \'e yan arka taranan (200) aded 
CEPTE TAŞINABİl.ES HESAP MA- hava mam:ara ve bahçe 5 buyuk ve meyva ağacı ve ezcümle (11) odalı 

.KJ:St:LERİ - Bir defter hacmında ferah odalı ev kiralıktır. Anndoluhi- al:ltur~a hamamlı köşkün önündeki 
o!nn portatif hesap maklnelerlle cem ,Parı Ot.aıttepe ,r,addesl 6 No. çam ve mazi ağaçlarile Çamlıcaya 
ıe tarh ameliyatı otomatik olarak ~ _ karşı açık ve havadar yanm kii.rglr ve 
g\jr'at ve emniyetle yapılır. Fiatleri 25 KİRALIK tlÇ ODA - Elektrik ter yağlı boyalı maa mü§temll!ıt köşk 
ne 35 lira arasındadır. Telefon: 41432 kos, havagazı banyo, ~lefon Babıflli (8250) liraya satilıktır. 

- 1 caddesi 11 numaraya muracaat. -
1 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
_S_A_T-IL_I_K_D_O_~_D_U_R_l\_IA_J\_IAK-""."fNE-S""'.t:- KİRALTK ODALAR- Bir Alman Brakurt-F.mlli.k No. 23 Tel: 43532 - ı. 

ı .. özı·· 8 kovalı Frl öıretmen bayan nezdinde tcnıiz ve SATILIK Ko··şK - Suadlye tren is-
Az kullanı mış ... g u - mobllyell iki oda birlikte veya ayrı 
gidalre marka bir dondurma maldne.'JI ayn kiralıktır. Aynca hususi ~l~anca tasyonuna (6) dakika mesafede f taşlı 
s:ı.tılıktır. Taksim: Cumh~yet mey- dersleri de verlllr. Pazar gununden taıla nam mevkide (500) aded üzüm 
dnnı tütüncü Ferid beye muracaat te- maada her gün 15,31}-19 a kadar Bey kütüğü (250) nded meyvalığı ve vtşnc
lefon: 41537 - 4 oğlu İstik!~ caddeı;l, 133 numara! llği bulunan ve dokuz dönüm araziyi 

SATlLIK HU
RDA. DEMİR _ İle blr H~n Bey apartımanı, 1ltlnci merdi- ihtiva eden (11) odalı köşk ve sel~m-

ln Sa, ... _ t C a 6) _ 4 lık daireslle beraber (11) bin liraya 
,.ıı~ dc.ınlr "Apı isteyenler .....,,.- ven. birinci ıuı. numar . tıl kt .. ,. .. ..,. Ek sa ı ır. Kott. u!ak bir tamıre lhtl.-
qüt Demirkapı No. 7 Halil zer MAÇKADA KİRALIK )IOBh.YALI yaç vardır ve boya.sızdır. 
Karyola Fabrika.sına müracaat - ı APA.RTIMAN - Denl1.e nezaretli, .sı Taksim Abdülhak H!nıld caddesi 

vvlLJt v~ • AZ - Müstamel bir cat su k:aloriter ve bütün konforu hav_ Bozkurt-Eml!t No. 23 Tel: 43532 - 1 
... ..,.., .... ,,. Ellerinde 25 metre murabbalık Boğaza nazır te 

Jııtltros.t.opa ihtiyaç vardır. y 1 _ a,.,ı bulunan yedi odalı iki banyolu SATRIK KÖŞK - Amavutköyünde 
olup da satmak ısteyenleJ.in en ~a ~üks apartıman bütün eşya ve mobil Robert kollej yanında tramvaya (2) 
tane karşısında Kızılay Harıl yanı_ 3 yası 11.rijlder radyo n çift telefonile dakikada arkası ve yanında '10 kadar 
28 No. ya müracaatları. birlikte yaz için kiralıktır. Ayrıca ağaçlıklı bulunan tıç tatlı geniş eep

4 - Kiralık • Satılık 
apartımanın altında bulunan bu dai- heli Boğazın tabil güzelliklerine hli
reye alt garaj da beraber kiralana- kim yağlı boyalı bir töşt. (10) bin ll
cnltLır. Taliplerin (81419) numaraya raya satılıktır ve içinde telefonu mev-

DILAKiş _ Ullellde güzel bir mev- telefonla müracaatları. - 1 cuttur. Yalnız haricen bir boya ister. 
kide kfugir banyolu ve altı odalı bir ·· B kı köyünde Talı:slın Abdfilha.k: HG.mld caddesi 

N sı SATILIK KOŞK - a r _ Bozkurt-Em!Ak No. 23 Tel·. 43532 - 1 ev 5500 llraya satılıktır. Dosya o. Kartaltepc Mektupçu sokajpnda llk 
421· mektep tarşısında. 5, 7, 18 No. lı balen SATILIK BETOS KÖŞK - Küçük 

Galatasaray Lisesi knrşısında. No. tahsil dairesi olan 
184 EmlAklş. Telefon 49010 Eminönü bina tahakkuk ve k akın üç kat yalının en mürtefi ve mutena mevkl-
Anadolu Han No. 8 Emlfıklq. Telefon köşebaşı ısta.syona. ço Y Jnde tren istasyonuna 2 dakika. mcsa-
24694 _ 2 ta 12 oda bir sofa banyo mutfnk ça fede (500) metre meyvn bahçesi önün-

maşırlığı olan aynca bodnım ve çatı de ve ezcümle (26) metre kare balkonu 
ASJ\IAALTINDA _ Ayda yirmi lira nrası bulunan içinde suyu, elektriği ve mevcut Marmara. ve Adalara ve Yalo

klra getiren k1i.rglr bir dükkô.n mıık- hava gazı mevcut olan dört tarafı açık vaya mütenazır ve büyük bir sarnıçlı 
tuan 3000 llrayıı s:ıtılıktır. Dosya No. sı b:ıhçc içinde yaz ve kış oturma~ el üç oda bir hol ve tıa.nyolu tek katlı 
246 verişli yağlı boyalı köşk Emniyet s:ın asri beton bir villa (9) bin liraya sa-

Galatnsaray Lisesi karşısında No. dığından satılmaktadır. isteklilerin tılıktır. 
l84 Emlfl.klş. Telefon 49010 Eminönü 3l/maıtı94ı pazartesi günü saat lO dn Taksim Abdülhak Hfunid caddesi 
Anadolu Han No. 6 Emlaki,. Telefon Enmlybt sandığına s:ıtl§a ~Irak ede Bozkurt-Emltık No. 23 Tel: 43532 - 1 
24694 - 2 j b!lirler. 

KİRALIK SAYF.İYELER - Küçük 
ynlı tren istasyonuna (2) dakika me
safede (10) dönüm yetl.şml.§ meyva ve 
çam ağaçlarlle örülmüş ve Marmara 
Adalara ve ezcümle Ynlovanın yeşil 
yamaçlarına mütenazır dört oda bir 
hol iki balkon hizmetçi ve uşak oda
larını havi bir vUHi maa mobllye mev
slmllk (1200) liraya ve kem aynı nrn
zl içlnde (2) oda (1) hol ve gen~ bal
konlu diğer bir vlllfi maa mobllyc 
mevsimlik 1750) liraya kiralıktır. 

Taksim Abdülhak Hflmid caddesi 
Bozkurt-Emliik No. 23 Tel: 43532 - 1 

KİR.'\lılK APARTIMAN - Finızağa 
Türkgücü sokak köşe başı tiO numara
da Neş'e apartımanın 3 büyük oda ve 
bir büyük tıol muntazam banyolu ve 
ı;ok güneşll yeni blr apartıman (35) 
liraya kiralıktır. 

Taksim Abc!ülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel: 43532 - 1 

KİRALIK l\tl!S1'AKİL B.\.SE - Şiş
lide tramvaya 2 dakika mesafede Ko-' 
ca Mansur sokak 58 No. lu blr salon 
blr yemek salonu ve fevkinde 3 yatak 
odası ve 2 büyük ballı:onu havi ve 50 
metre kare bahçeıt ve ezcümle mozaik 
merdivenli çok güzel bir banyoyu ve 
ayni modelde yapılmı,, bir mutfağı 

havi asri müstakil bir ev (55) liraya 
ldrnlıktır. I.şbu hnne çok beğenllmeğe 
J.Ayık ve bedii zevki okşadıl::ından ka
labalık aileye verilemez. 

Taksim Abdülhak HA.ınld caddesi 
Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel: 43532 - ı 

KİRALIK K..\GiR EV - Dört oda, 1 
bahçe. tarw>a, bol güneşli, tramvaya 
lltl dalı:ika. şlşll Koca Mansur sokak 
No. 24 içindekilere milracaat. - 2 

KİRAl.IK MtJSTAIİL KÖŞK - Su
adiye Çınar dibi Köseleci sokak asfalta 
ikinci 4 numaralı beş oda iki sofa ha
mam büyük muUak 1k1 vat.er klozlt 
elektrik hava gazı çamlıklı büyük 1 
bahçe içinde. Gezmek için karşısında-ı 
kı bay Abdi köşküne konu§Illak için 
Galatasaray Yenlça111 Hayriye sokak 
8 No. bayan Nahlde Taner'e Tele
fon: 44182 - fi 

SATILIK KAJtGİR EY - Botnz
lçlnln su. hava, manzaraslyle meşhur 
Beylerbeyinde iskeleye beş dakika set 
üzerinde Bebekden - İstanbula kadar 
denizi gören ferah mnnzaralı bir tu
valet ve banyo mahallini havi dliz 
ayak. çok rahat içinde elektrik, tatlı 
suyu olan altı yilz metre kare bahçe 
ortasındaki kagir yeni ev satüıktır. 
Cumartesi, pnar günü keresteci bay 
Azize müracaat. - 4 

KİRALIK SAYFİYE - Erenköy 
Bocekll_k camii elvan 7 oda elektrik ve I 
tcıçronu vardır. 60 dönümlük çam or
tasına muttıısıl telefonla mür:ıcaati 
52,244 - 5 

t:CUZ APARTDIAN DAİRESİ-Kn-l 
bataşt:ı, lskele karşısında, Sed iistün- ı 
de. Çüı ük.sulu Mahmud paşa apartı
manında dört büyük odalı, hamamlı, 
avluya nazır ve ucuz bir daire kiralık
tır. Elektrik, hava gazı, akar su. - 4 

AYASPAŞADA KİRAI.IK KÖŞK -
Saray arkası sok.ağında on bir odalı 
Boğaza ve Marmnraya nezaretll tam 
konforlu köşk kiralıktır. Ayaspaşada 
Namıkpaşa sokak '1 No. lu eve müra-

1 caat. - 19 
1 

SATILIK EV - On oda iki salon 1 
parke banyo terkos telefon Çamlıcaya 
nezareti (60) Ura icar getirir ba.hçes11 
büyük apartıman tanında kullanılır 
hergün içindekilere müracaat. Pazar 
günü öğleden sonra Ortaköy - Aydın-ı 
lık sokak No. (1) telefon : 42025 - 2 

SATRIK EV - Kadıköy Yeldeğir
menı Aziziye hamamı civanndn Eşref 
oğlu sokağında f numaralı büyük ev 
satılıktı~. Her tarafa yakın, masraf
sızdır. Içlnde«ilere müracaat. 

KİRALIK • .\PARTIMAN - Ayazpa
şanın çok merkezi bir yerinde denize 
nazır ve dalnıi sıcak su ve k.alörlferl 
olan altı odalı bir apartıman dairesi. 
mobilya veya mobilyasız olarak acele 
kiralıktır. tHergün 42143 numaraya 
teJefonla müracaat edlleblllr.) - 2 

S"TILIK - Fabrika ve depoya el
verişli Haliçte Fener caddesinde deni
ze yakın üstünde odaları bulunan U
gtr blr bina satılıktır. Akşamda (Satı
lık) adresine mektupla müracaat. - 3 

5 - MÜTEFERRİK 
BRAHMA HER.MİNE - Horoz ve 

tavukları le damızlık yumurtaları, 
Rodaylant Te Legorn yumurtaları .sa
tıhr. Her cumarteaı ~leden sonra ye 
pazarları öğleden evvel müracaat. 
Göztepc birinci orta sokak No. 10 Te
lefon: 41432 - 1 

TENEKE KUTU FABRİKALARININ 
NAZARI DiKKATiNE - Fnzla mik
tarda kutu yaptıracağız elinde :;tok 
bulunanlar da müracaat edeblllr. Alfı
kadarlann Beşiktaş Nail Halit Eczıı.
nesl.ne müracaatları. 

TERCtJ!\IELER YAPTIRILACAK -
Basit ibareli İngilizce metinler el yn
zıslle Türkçeye çevirtllecek. (Ankara· 
P. K. 507 G. R.) 

..t\LMA..~CA DERSLERİ -Bir Yugos
lavyalı muallime çocuklara, lise ve 
üniversite talebelerine ve büyüklere 
almanca gramer, edebiyat ve muha
bere dersleri verir. Grup hallnde bir 
talebeye her ders 60 kuruştur. Adala
ra, Kadıköyc Boğaziçlne gidebilir. Me
todlan çok kolaydır. Madam Siftar 
Sunservller 101 tapı 9 Taksim. - 3 
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DİŞ MACUNUNU 
,ı<unanarak dişlerinizin sağlamlığını ve göz kamaş: 

tıran. parlaklığım kazanımz. 
Her ferde O E ·N T O L. diş macununu fsteyınız . 

Fen Memuru yetiştirmek üzere memur tayini 
haklonda ilan 

Maliye Vekaletinden: 
.. ı. 

6/9/940 tarih ve 2/4605 numaralı tesml gazetede münteşlr, 17/8.'9'0 
tarih ve 14177 nwruıralı kararnameye ballı toprak tevzı tal.lmatnrunesl
nJn tatblki lçl.n ~kll edilen u edilecek olan kom1syonlarda istlhdam 
edilmek üzere yetı;tırllmet 1çln tapu ye tada.stro U. m\ldilrlüğü fen tat
bikat mektebinde Etajlan tnnln f'dllmet fttere memur alınacaktır. Bu 
memuriyete tallp olanlardan aranan •artlar ve vesait. apCJda ıösterll
ml~r. 

A.ranan ..-nıar 
l - Ya~ı 40 dan fnla olmamalı:; 
2 - En az ll.se 10 uncu sınıfta nyııhut bu dereceye muadll dl~~r bl 

mektepte tahsil görm(lş olmak; 
3 - Halen resmt bir dalrtde mllatahdem be, lnfiUk için muvafaut 

alnu~ olmak ve siclll iUbarile tendlalnden istifade edlleceıı anlaşılmak; .m. 
l!iirataat ,ekil 

YukardakJ şarUnrla h:ıi:ı bulunan taliplerin, aşağıda. yazılı vesik:ı.la
n bir istida ile en geç 20 Mayıs lMl tarihine kadar Maliye VeMletinc 

•Milli Eml~kı göndereceklerdir. • 
ı - Nüfus hüviyet Tnrakatı ıa.slı veyahut noterce veya resınl bir ma

kamca mwıadd:ık sureu. 
2 - 6 kıt'a toto~r:ıf oaltı buçuk dokuz eb'adındna 
3 - Mektep ta.sdlkname \0eya fahadetnamcsi ıııslı veya musaddak 

sureth 
4 - Memuriyette bulunmuş ise. tasdikli slcll lkamem e:rahut bulun

duğu memuriyetler için ayrı ayrı vesikalar; 
5 - Sıhh1 dunımunun köylerde ve her iklimde vazlte ifasına eivc

rl~ll oldu~una dair bir hükümcL veya belediye doktorluRu raporu. 
ft - C. Müddei umumill inde mahkfımlyctl olmadığına dair vesika 

ılstlda zirine müddei umtımlllkce tasdikli. meşnıhat verilmesi kô.fldirı 
7 - Hüsnühal Ul';ıdı; 
8 - Askerlik vesikası .nntus hüviyet urakasında varsa ayrıca iste

mez.• 
9 - Talip olan şahıs resınt bir dairede müstahdem ise, ayrılmasında 

mahzur olmadııtına dair vesita ıtalebe müteallik lstıda ve merbutu YC

slkalann o daire vasıtası lle gönderllmesl halinde aynca muvafaktnaıne
ye mahal yoktur.• 

10 - Aşaltıda yazılı şekilde teahhütname; cBu tcahhütnamedekı 
mfitcsclsJl te!llln resmi dairelerden veyahut tlcarl, mnlf veyn sınnl mü
esseselerde müstahdem olması şarttır .. 

.!'\OT: Bu kefaletname noterce resen tanzim l)lunacaktır.11 

•"'• 
Taahhütname 

Maliye VekilleUnce toprnk tevzi talimatnamesinin tatbiki için tc§kil 
edilecek komisyonlarda istihdam edilmek üzere, fen memuru olnrak yc
tıştlrUmck için bir vazifeye tayin edllerek talim ve staj maksadı ile tapu 
kadastro fen mektebinde talim ve tahslllm netıteslnde bu mektcpt.:n 
mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduktan sonra beş sene müd
detle hizmet l.fn etmez veyahut lstl.hdam edildiğim vazifeden istifa eder 
veya idare hizmetimde memnun olmayarak va7Jfeme nihayet verirse 
hem cezai şart ve hem de tazmin mahiyetinde olmak üzere, yedi yüz el
li lira ödeme~! ve bunun için hakkımda dava llı:nmeslne ve ll!l.m istihs!l-
11.ne lüzum olmadan bu taahhütnamenin icrayn vaz'ı veyahut hazineden 
alacajpm varsa bu al:ı.cağımdn def'aten takas ve mahsubu; ve yine bu ta
ahhütnameden mütevellit her hangi bir lhtllll.f için dnvn ikamesine lü
zum hasıl olursa bu davanın Ankara mahlıemelerlnce rilyeUnl kabul ve 
taahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakasındatl hüviyeti; 
• • • • • n1n cezai ~rt olarak taahhüt eUlğl yedi yüz elli liraya ka~ 

dar aynı §artların müteselsil tem olarak kefalet ederim. 
Ketilln meslek ve adresi: 
NÜfus hüviyet varakasındakl hüviyeti 

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

müddetince nylıt. 50-60 lira 1lcrd Te mektep~n mezuniyctlnl müteakip 
liyakat derecelerine n teadül kanunu esaslarına ıöre I00-15Q aylık üc-
ret verllecektlr. (1638 - 2211) 

Kansızlık; 
ııakalıetiııi 

Hastalık 
ıızatır! •.• 

DESYEN •ın l<vw•t •unıbv Is• ... "' •aıı••·r•••lı tıH• 
.. lılı Hhİrlerınl JOh eder, w 11 C utht rınid•n h 1J1 t e 
'lıewuttunu. 
, Heetehktan erlıııt lı&Ktulmelı tein DE$YtH lı•" luınıl 
turubu. 

€=--

Hastalıkları mulıewımıte hııırlanmak içi" OEŞYUl'ın 
lıın lıuwvıt •urubu •• 
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PERDE 
ve 

SAHNE 
aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuasi 

Çıkaran: NEYlRE ER1UÖRUL 
1 Nisanda çıkıyor. 

Yoklamaya davet 
F atih askerlik şubesinden: 
337 doğumluların ilk yoklama müd

deti hitam bulmak üzere oldu~dan 
daha bir çokları ilk yokla.malannı 

. . ··~ ..... · . -
• • 1 .. ~ 

Baş, Diy, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırık'tık ve Baı°üo Ağrılarınızı Derhal ·Keser 

lcıblndı &Uncı. 3 kqı 1111 ·tılllı. TAKLlnERINOEN Sı\KININIZ 
HF.R VE!f'OF: rutLU' l<UTllL&.RI tSRARLA ISTEVl"'IZ 

yaptırmamışlardır Ueride cezalanma- ------------------------
m ak üzere en kısa zamanda nüfus 
caıdanı, ikamet tezkeresi ve dört kıta 
:fotoğrafla. birlikte şubeye müracaatla
rı. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
Okulumuza. Üniversite mezunu Matamatlk öğretmeni alınacaktır. İs-

teklilerin nü!us cüzdanı ve diplomaları ile okula müracaatları. 0870) 

A.SAMURKAŞ 

. 

Telefon: 41362 

• 
İDAREHA.'lE: PERŞEl\IBE PAZAR CADDESİ No. 50 Tt~af: SAMUR..\IAZ 

Gll_ı\TA - İSTANBUL • 

Kıymetli ve şerefli bir Gayri 
menkul almak isteyenlere 

Mühim 

BiR HAKiKA T ! Sayın miifterilerimizin nazarı dikkatine: 

Pırlantalı ve el.masll saat demek, bir kelime ile S 1 N G E B SAAT i demektir. Çii.nktlf 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki e~safı meşhuru Alem olan SİNGER saatlerinde t.oplan.mift;tr. 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SINGER saati almalısınız. Ve saatin üzertndek.l SİNGEB mar
kasına, müessesemlzln adresine dikkat etmeniz lbımdır. 

Modayı takip eden her asrl kadın için kıymetli taşlarile ve n efis tşlemeslle hak.lkaten nazarı d1.kkat1 celbeden 
böyle bir harlkuIAde SİNGER saatine sahlp olmak Adeta bJr saadettl.r. 

'$ İ . . - - A Tf hoşa &idecek en makbul n en cüzel J İ k • 
No. 82 - A 200 elmas ve 11 pırlantalı 500 lira EMSALLERİ G1Bt 15 SENE GARANTILtDIR. 

Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkeztndek.l mabzamızda satılır. İstanbulda şubemlz yoıcttı!. 
.. _______ Adres: SİNGEB SAAT Mağazalan, İstanbul, Eminönü No. 8 

Galatada, Karaköy Meydanında, Karaköy Palas binası
nın köşesinde, bir yüzü Bankalara giden Tramvay cadde
sine diğer yüzü de Tophaneye giden Tramvay caddesine 
bakan ve aıtında eski Abdullah Efendi ve halen Artin Selek 
lokantasile müteaddit dükkaruar bulunan zemin katile 

beraber dört katlı ve kagir (DEGİRMEN HAN) namile maruf 
han şuyuun izalesi zımnında Beyoğlu Sulh mahkemesi ta-
rafından açık arttınnaya konulmuştur. Galatamn en işlek 
ve merkez bir yerinde bulunup şehir plam mucibince ci
varının istinıJakile bir kat daha şereflenecek olan mezkOr 
hanı almak isteyenlerin bir an evvel Beyoğlu Sulh Mahke
meleri Başkatipliğine müracaatla 940/ 29 numaralı dosya
da mevcut arttırma eVrakmı tetkik ile arttırma şeraitini 

öğrenmeleri ve 1 Nisan 941 Sah günü saat 14 de yapılacak 
olan müzayedeye iştirak etmeleri lüzumu ehemmiyetle 
tavsiye ve ilan olunur. 

BAHTIYA~UR BEŞİNCİ TERTİP 

OÇONCO ÇEKl-LlŞ 

~-·M A R V 1 N lıvic;re presİzyon saatleri Altın • Metal - ..... 
L U X O R Radyolan Z E T Havagazı ocaldan • A E G 

Elektrik ıaatleri • Bisikletler • A vize]er 

OSMAN. ŞAKAR ve Şki. 
TAKSİTLE SATIŞ Galata Bankalar- Beyam- Kadıkö 

ETi BANK' dan 
Asgari 100 ve azami 250 Beygirlik 

Lokomobil ve Diesel Motörleri 
ile bunlann tşlete:ceği 220/380 VoJtluk mütenavip ceryan 

Dinamolan Satın Alınacaktır 
Taliplerin makinelerin evsaf ve flatlarını bildiren tekliflerini 

Ankarada Eti Bank Umum Müdürlüğüne 
göndermeleri 

ETi BANK 
Divriği Demir Madenleri 
işletmesi Müdürlüğünden : 

Maden fen memuru, Jeometr, Başçavuı, Dizel ve Benzin 
Motörleri makini!ti. Tesviyeci ve Tornac:ye ihtiyaç vardır. 
vardır. 

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

caatları. 

•• • 

ULKESINE, 
GÔTÜllÜU ! 

7 NiSAN 1941 
İkramiye İkramiye ikramiye 

adedi mikdan tutan 

8 .000 160.000 

8 5.000 40.000 

10 2. 20.000 

90 1.00(} 90.000 

120 500 60.000 

150 200 30.000 

300 100 30.000 

300 50 15.000 

3000 10 30.000 

60.000 4 240.000 

842 feseUi 34.520 

64.0.!,;~ 
müka/att 

49.520 
Yanm Bilet Tam Bilet 

2 4 
Lira 


