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Büyük ~eniz 
muharebesi 

tafsilatı 

BU SABAHKİ 
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· Deniz harbi 
hakkında 

mühim talsilat 

B. Matsuoka' 
nın seyahati 

Berlindeki ilk görüı
meler hiç bir netice 

vermemiı 
Daha 2 ltalyan 

gemisi batırıldı, 2 
Yunkers düşürüldü 

Kurtarılanlar 
Asıl muharebe geceleyin arasında 35 Alman 
cereyan etti, İtalyan bab- zabiti ve topçusu 
riyelilerinden: 1000 kiti _, 

Londra 1 (A.A.) - Müsta
kil Fransız ajananın Şanabay
dan, Japon ka)'mlldarmdan öi
rendiğine göre, Berlin'deki bi
rinci seri Alınan - Japon göriif
meleri Alman uranna rağmen, 
biç bir müabet netice alınmadan 
sona ermittir. kurtanldi aa var 

B. Mabuoka, 4 niaanda Ro
madan &Ydetinden eonel anpje 
oLn.ktan imtina etmittir. 4 Ni
sanda. müzakereler. bir Sovyet 
m~inin huzuru ile yeniden 
baflayacaktır. 

/ talyan kruvazörler lilo
su kumandani amiral 

Cantoni boğuldu, Pola 
kumandanı kurtar'ıldı 

Londra 31 (A.A.) - Amirallılt 
dairesinden tebliğ edilmi~tir: Şarki 
Akdenizde cereyan eden harekat 
hakkında bqkumandanlıktan bar 
ita tafsilat gelmi~tir. Bu malumat 
şııdur: 

Dü§mana büyük zayiat verdiren 
bu harekat esnasında gemilerimiz· 
den hiçbiri buara uğramam11 ve 
hiçbirinde insaın zayiatı da ltayde
dilmemİ§tir. Sadece iki tayyaremiz 
kayıptır. 

Harbe lnırilizlerin Vara
pitt, Barham, Veliant 
zırhlılari iıtirak etti 

Londn 1 (AA) - (B.B.0.) Akde-
nizdekl büyük deniz muharebesi ha.k
kıiida şu malumat verlliyor: İtalyan 
donanmasının Yunan denizinde bu
lundu~u haber alınınca Orlon kruva.
zörü, büyük tehlikeye ra~en İtalyan 
donanmasını tuzağa diişürmeğe çnlı.ş
mış ve bu gemileri. 112 kilometre şar
ka çekmiştir. Bu esnada 190 kilometre 
mesafede bulunan İnglliz donanması 

GI. Simoviç 
bir beyanna
me neşretti 

garpten gelerek hücuma geçm1ştlr. y l l l 
İngiliz donanmasında Varspltt, Bar- ugos av ara « cap eder• 

ham, Vellant zırhlıları da bulunmak- se evlerinizi barklannızi 
ta idi. Muharebe, ha.rbtn iptidasından- ' ' 
bert vuku bulan deniz İnuha.rebelert- haklarınızı müdafaaya 
n1n en ehemmlyetlls11d1 ve geceleyin hazır bulunmalısınızıt 
olması ehemmiyeti arrtınyordu. Vars- • 
pltttn baş topçusu muha.rebeyt canlı dıyor 

27 martta yapılan bir bava istik- olarak anlatmış ve oomlttlr kl: 
§afı neticeaindt. Sicilya adasındaki c- İtalyan donanmMile ıraa.t yhm1 Belrrad 1 (A.A.) - (B.B.C.> Yugoa
Pasaerc burnunun tarkında doğuya iki buçukta tema& ettik. En öndeki lav Ba.~vekll1 general Slmoviç Yugoa
doğru seyaha.t eden bir düıman do- muh'ripler üçüncil İtalyan gemlstne lav milletine hitaben bir beyanname 
nanmaaının mevcudiyeti haber veril- projektör tuttular. Varspttt dört bl.n neşretmiştir. Beyannamede denUiyOC 

28 metreden a~ır topla atef açtı. Flume ki: · 
miotir. mart sabahle~in hafif adındaki bu İtalyan kruvazöründen cEcnebl ajanlan ta.rafından ortart. 
kuvvetlerimiz: Cirid adasının doğu kırmızı blr alev sütunu yiiaeldl. Az atılan ve heyecanlı haberlere ehem
cenubunda Uttorio sınıfından bir sônra. bütün gemllerlıiıiZ taa:rttita geç- mlyet vermiyerek icap ederse evlerlni
~ sörmiıflerdir. Zuh.luwa rafa- tiler. Harp sahnesi projektör ifıklan, z1 barlclannızı, haltlannızt hayatıan
katind" knıvaz8rJer yardı. Ayni n- yamm seaaüerden cıb'D' aı..ser, toplaı' -ruzıa :miidataa1tı haır tm.lunmalıaınm. Bazi generaller telıaiid 

edildiler, bazıları Ja 
yeniden hizmete 

alındılar 

...................... _ ..... 
--· İltİldil haıbİDd• ~ dö
niim noktua tetkil ebnİI. Ebedi 

d ı: "f h l' d b l atııırten çıkan zı:raıa.r u, do~u. B1r ~U&öşla't' ıordusu, han t:uvvett ve do-Avu•tarya /ıaJuJunJa bir man a _ ~ . uçufU a ın e u unan müddet 'SOOra Zara, onu takiben Pola nanması hep birlikte Yıızifelerln1 Y&P-
•kt .. ı ·· k tayyarc:ıerımıı; bu noktanın timalin- ltalyan kruvazörleri ayrıl akıbete uğ- mağa hazırdır. Yugoslavya telcmll 

Şef ba miinuebetle lııiiyik ar· 
kadatma aöncl•diii telSraftaı 
cSiz milletin inakUıa taliaini de 
yendin.in demek .ar.tile l>a ha 
kiıati teabit eylemitti. 

mı ar mofor U ıfaaf • de iki zırhlı ile kruvazör ve torpido radılar. Pola kruvazörünün tamam k0!11§Ularlle dost geçinmek :l.stlyor. 
mevcuttur muhriplerinin mevcudiyetini bildir- makine odasına blr gülle ba.bet etu. Hükumet buna gayret edecektir.• 

mekte düer. Bu geminin süvarisi ve mürettebatı Londra 1 CA.A.) - (B.B.C.) Alınan 
Jarves torpido muhriblmlz tarafından propagandası Yugoslavya hakkında 
kurtarıldı .Ayni muhrip Polayi torpil- birçok şikAyetıerde bulunuyor. Bu 
llyerek batırdı. cümleden olarak Alm.anlann dayak 

Dünyanın çok kal'lfbiı fU 
günlerde batunızda ikinci tna
nü'nün muzaff• kamanclanım 
görmek hepimizin itinwlmı bir 
kat daha arttırmaktad.r. Yeni 
bir istiklal muharebesi mukad· 
dene ikinci lnönü :Werinin 
kalıramanlan ve onlarm evladı 
yeni zaferler kuanmİaiı bildik
lerini de iabat edeceklerdir. 

ikinci lnönü Werinin yddönü
mü münuebetile buJrÜD HalkeY· 
leriÖde merasim yapdacakbr. 

Belgrad 31 (A.A.) - (Reuter) 
Almanya bir buhran tevlid etmeğe 
uğraıı:ken Yugoslav hükumeti sil· 
kuneti muhafaza etmektedir. Zan· 
nedildiğine göre geçen hafta B. 
Svetkoviç tarafmdaın Viya.nada im
za cdilc:n üçlü pakta karıı vaziy~t 
alması için Almanya Yugoslav hu
kumetini tazyik etmektedir. Hü
kumette yapılan değişikliğin sırf da· 
hili bir i,. olup olmadığı hakkında 
'.Alman el~iai B. heeren dün sabah 
tekrar Yugoslav Hariciye Nazırı B. 
Niçiçi ziyaret etm(ftir. Hafta s~nun: 
da mihver propagandası Sırbıstan• 
la Hırvatistan -arasına nifak sok· "------ııiııiııı ______ , 
mak ve bu suretle devlette ayrılık Uçlü pakt ve 

Yugoslavya 
yaratmak için uğra~ı§tır. 

Yeniden silah altına 
çağırılanlar 

Amı:terdam 31 ( A.A.) - (0. 
N. B.): Reuter ajansının Belgradda~ 
bildirdiğine göre, yeniden muhtelıf 
111nıflar bu gece silah altına çağırıl· 

Belcr..t 31 (A.A.) _ (Reuter): Düıtnan göründüğünü anlaylhca 
Yugoslavya hududunda Alman kı- büyüle. bit süratle peyderpey garbe 

doğru dönmüıtür. Bir Yunan filosu, 
talannın tahaffüdü hakkındaki ıa· bir deniz muharebesinin muntazır 
yialan sarih surette teyid etmek oldoığunu öğrenince, filomuzla bir
güçtür. Fakat ıuraaı ç~k iyi malum- likte bildirilen noktada bulunmak 
dur ki, Avusturya hududunda bir üzere hareket etmiıtir. Gündüz Lit
miktar motörlü kıta mevcuttur ve torio sınıfında! bir zırhlıya bahriye
garb! Romanyadan baıka motörlü ye meınsup ta7Yarelerimiz tarafın
kıt,!llar . gönderilmesi de kolaydır. dan müteaddit defalar torpillerle 
Bir tecavüz takdirinde, Yugoslav ve m.vaffakiyetli bir surette hücum 
ordusunun derhal dağlarda mevzi- edilmiıtir. Zırhlı ciddi surette hasara 
]erini İtgal etm~i beklenmelidir. uğrarruı ve süıati pek ziyade düı
Çünkü arızalı olmıyan ıimal hududu müş~ür. 
tanklar ve tayyarderle yapılacak bir Kezıı fngiÜz bombardıman tay
Alman yıldınm harbi için ideal bir yareleri kruvazör ve torpido muh
arazi oiacaktar. riplerine muvaffakiyetle hücum ede· 

Yugoslavyaya kartı bir taarruz rek muhtelif darbeler indirm~lerdir. 
hazırlamak için Almanyanın asgari Düıman gemilerinin süratlerinin bu 
1 S güne ibtiyaci vardu. hava hücumlan yüzünden azalması 
========-=-====== sayeainde en büyük gemilerimiz 

..l.kka~Iera 
düımanla temas imkanını bulmuı 
fakat müsademe ak§am karanlığı 
basmadan · mümkün olamamıştır. 

(Devamı sahife 7 sütun ~ de) 

Diğer İtalyan kruvazörlerlnl de dl- Yediklerinden. yaralandıklanndan, Al
ğer muhripler torpido ile batLrdıla.r.. man emlakinin zapt.edildiğinden bah
Kıirtarılan Pota kruvazörünün sü- sediyor. Halbuki ajanslar Yugoslav

varisi hasara uğratılan İtalyan zırhlı- yanın her tarafında sükftn hfiküm 
sının Vitorio Veneto olduğunu beyan sürdügiinü bllcllrmeJctedir. Bırpla:I& 
etmlş ve zırhlının ba.ttğını zannett.ltl- Hırvatlar arasında lhtlll'lf mvecut ol
ni söyle~Llr. İngiliz donanması ku- duğun.a dair hiç blr emare yoktUI\. 
mandanı amiral Cunnlnghan İtalyan BllAld.s b!itün milletin bir v!icud ha.
zırhlısını ağır hasara uğramakla. bera- linde hüktunetın arkasında bulundıı
ber kaçablldlğlnt zannetmektedir. Ha- tu anlaşılmaktadır. 
tırlardaclır k1 bu sistem İtalyan zırhlı
larından bir tanesi birinci teşrinde 
Tarento limanında ağır surette sakat
lanmıştı. 

Deniz muharebesinde İtalyanlardan 
üç binden fazla zabit ve etrad ölmüt
tur. ingı.11.z gem.llert tarafından ooo kl
şı kurtarılmıştır. Bunların arasında 
35 Alman bahriye zabiti ve topçusu 
bulunması dikkate şayandır. 

Vichy' de komünist 
propagandası 

\'ichy ı (A.A.) - Vichy'de komü
nist propagandası yapan b~k genç
ler tevkif edilmiştir. 

SUriyenin istiklaline 
doğru 

Y.eni bir kabine ve bir 
meclis teıkil ediliyor 

Beyrot 1 (A.A.) - (B.B.C.) Fransa
nın Suriye tevkalft.de komiseri Suriye
lilere hitaben blr beyanname ncş~ 
mlşttr. Bunda deniliyor ki: 

mıştır. 

Belgrad 31 (A.A.) - (O.F.İ.): 

Almanyada bu hususta 
yari resmi bir tebliğ 

neıredildi 

Hazreti Süleyman 
haklı ·çıktı ıaıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

11Suriyenln başlıca rl.callle yaptığım 
temaslar Suriye JstlklAlnl.n en b!iyük 
emel olarak kaldığını gösterm!şttr. 
Fransa buna tamamen iftlra.t ediyor. 
Fakat dünya vaziyet.l sWctln bulma
dıkça Suriye idare fekllnln değlşnıeııl 
dü§ünülemez. Şimdi hedefi Suriye ıs
tikllll olmak üzere daha geniş blr lf 
blrllği için şu kararlar verilm.lştlr: 

Yabancı memleketlerde dolaşan §a• . 
yialara rağmen, ihtiyat sınıftan küt· Bertin 1 (A.A.) - Yan resmt Diipnanlan, H~ler hakkında: 
le halinde askere çağırılmıı değildir. bir membadan bildiriliyor: Bir ya- cŞöyle mahvederiz, böyle tarihten 
Yalnız, prensip itibarile bir talim hancı gazeteci, Alman Hariciye sileriz! Aaarıs. keseriz! ... ıt diye abp 
devresi için şahsi davetler yapıl· Nezaretinden, Belgrad' da Alman tuttukça aaçb sakallı ikil Neaüa 
maktadır. aleyhdan unsurların galebe çaldığı mütemadiyen '4>1'e diyordu: 

Tekaüd edilenler ve bu suretle Yugoslavya'nın üçlü - Ceddim hazreti Süleyman: 

B 1 31 (A A ) (o F ı ) elman bir lift söylem-..1- evvel di-
e grad · · - · · · : pakta iltihakınm artık meriyet mev- lini ıcu-. 

Kral ikinci Piyer bir kararname neş- kiinde bulunmadığı hakkındaki ha- aiZmda yedi kere döndürmeli!• 
rederek 2 7 marttan evvel genel berlerin doğru olup olmadığını sor· huyurmUf)ar ••• 
kurmay ba~kıı.nı bulunan general t Fakat yüksekten ablan tehdidle-
Piyer Kcsiç ile eski Harbiye Nazır muş lur. 

1 
"h . d · b h rin tahakkuk etmesi u""zerın" ... her-

d S 
A man ar cı etın en, ne u u· -. 

rnuavini general Aleksan r toya· 1 kea• 
susta ne de üçlü paktı Yugos avya- • 

noviçi tekaüde sevketmiştir. k 
D · ya tazyik etmek veya etmeme «-Oldu olacaklar!ıt deniittİ. 

iğer bir kararnam'! ile de saray 1 
N 11ıkkı üzerinde vaziyet a ınmııtır. Binlerce -llak Şimali 4: • ..ı_~ Afri-

azırı B. Milan Antiçin yerine pro· " 7ua ..,.. ... 
fe~ö~ Kadoye Knejeviç tayin edil- Yalnız ıurası hatırlatılmaktadır lci, ka devletini artık dünya tarihinden 
rnıştır. Yugoslavya paktı kendi arzusu ile ıl4&iı yukan ebediyen silindi •YI· 

• BeJgrad 31 (AA.) _ Avala imzalamıştır ve imza ile Yugoslav- yorduk. Halbuki bu harp en fazla 
~Jansından: Kralın bir kararnamesi yanın pakta iltihakı meriyet mev· HabC4lere yaradı. Dire Daoua'nm 
ıle general Michel Body ile general kiine girmiştir. Esasen tasdikinden da sukutundan sonra, Haile Seliai
Dimitri Ziwkoviç, tekrar hizmete vcva ademi tasdikinden bahsetmek ye davulla dümbelekle Adia Abe· 
alınmışlardır. faydasızdır. Yugoslav hükumeti· ba'ya girdi girecek; ecdaddan mev-
R ne gelince, paktın taahhüdlerini yap- rus tahtına safayı hatırla lcurula-

omanya Yugoslavyaya sın yapmasın, Almanya bu husus- cak ••• Düıman iıtila11 bir varmış, bir 
petrol ihracatıni ta beyanatta bulunamaz.. Bu, yalnız yokmuıa dönecek ..• 

durdurdu Yugoslav hükumetini rılakadar eden Koca hazreti Süleyman! ••• Gene 
Bükreş 31 (AA.) _ D N B hir meseledir. haldı çıktın!.., Yaman keramet sa• 

aja~91 , hildi,iyor: Romanya dii:~de~ Vaziyet hakkında Belgrad hiiku· vurmuısun!... İnsan hakikaten bü· 
~erı 'ı ugoslavyaya petrol ihracatını metinin bir resmi beyanatının Ber· yük lokma yemeli. büyijk lü et-
Clurdurmuştur. lin" de malum olup olmadığı sualine memeli İm~... Dilini ağzında yedi 

<Devamı sahife '2 sütun f Cle) 1 de hayı; cevabı verilmi§tir. kere döndürmeli imit! ... 
- Birini mi bekliyorsun? ... 
- HaY.Jf, ke.ııdime puason davril yapıyorum!-

SUriye müdürler meclisi. yerine blr 
başv&kllln riyaseti altında bir kabine 
tefkll edllecektl.r. Kabineye bir tstJ.şart 
meclis yardım edecektir. Mecliste 1!11.
yaset, fikir, lktisad hayatına mellS\11) 
mümessiller bulunacaktır. Dürzü!~ 
bu mecliste münıessuıert bulunrnatı., 
beraber kendi mecllslertnı muıuı.t~ 
edecekleridr, Kanunla.n he.zırlamü: 
için bir Şurayı Devlet tıefk11 ecıu~ 
tır .• 

Suriye hükümeti BurlyenJ.n 1ate*d 
ele alacak, natıa :ın.oa.a.u ı>rognunma 
tatbik edecekttr. 

Bir Yunan 
muvaffakiyetl 
.~tina 1 (A.A.) - (B. B~ 

Dun gece hC4redilen Yunan t • 
dir: Yunanlılar muvaffakıyetli 111111 

halli taaruzlar netice.inde bir ltai
yan mukavemet noktaamı zap~ 
mitlerdir. Buradaki kıtaat mah...,. 
ra ve esir ecliJmittir. Esiri•. icJ..-. 
de 8 zahit olmak U.ere 200 clllı, 
Yunan ha•• dafi toplan bir el .. 
-- banmeai cliilftrıs& r'l'-c&e 
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l~~D~a~· • __ G_e_c_e_k_i_v_e_a_a. __ s_a_b_a_ı_,ı_r._i_D_a_b_e_r_ı_e_r __ _,J 
Amiral Ş.Okanın genç 
denizcilere hitabesi 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 31 (A.A.) - Orta Şark İn

giliz hava kuvvetlerinin td>llğl: 

Yurdda 
koni eranslar 

• 
Hnbeşlstandıı, dün, İngillz hava 

tuvvctlerlne mensup bombnrdııman 
:tayyareleri, kara kuvvetıerlntn hıı.re
ltnbna müı.aheret .ederek, Dessie ve 
Alomata mınt.aknlannda d(işmıınm 
büyük nakliye taha.şşütlerlni bomba
lamış ve mitralyöz ateşine tutmuştur. 
Bu hücuma tştirak eden bir çok tum-

Her tarafta kaliraman 
ordumuza olan inancimiz 

tekrar edildi 
Kara, deniz, hava kuvvetlerimiz uyanık 

B. Şemseddin Günaltay olarak vazife başında ~ef /erinin emir. 
dün gece de Kadıköy ':i' 

7on yakılmıştu. 

Halkevinde bir konferansı /erini ve şeref saatini bek/emektedir 
verdi l-----~-

Dfışm!Ql tayyareleri, dün, Clclga 
tnyyare meydanına hücuma te~bbüs Büyük Millet Meclisi reis vekili 
etmiştir. Cr. ~2 _ tJplnd_e 1k1 duşmnn Şe.DlSeddin Günaltny, bu gece aaat 
tnyyaresl duşurulmüştur. 21 d K d k- H lk • d d - d"" Arnavutlukta İngillz hava kuvvet- e a ı oy a evın e or un· 
lerlne mensup' bombardınınn tayya.- cü konferansını vermiştir. 
releri Elbasanda a.skerl hedeflere mu- Şemseddin Günaltay, iç ve dış 
vnlfakıyetle hücumlar yapm~lardır. ajyasetimizde takip edilcın sulhper· 
Bir.alam tam is:ı.bctler kay~edUmlş ve verliği ve dünya sulhun un muhaf a
yar:cınlnr çık:anlmıştır. Duşmn.n av- zası etrafında aarfedilcn gayretlen 
cılan tayyarelerlmizi karşı.lııniağa · h · B ı · t 
teşebbüs etmiş fakat hasara uğnya- ıza. .etmiş ve u garıstanın ~em e-
rak muhart'beyl bırakmnğa ınecbur ketını yabancı kuvvetlere te lun et· 
<ılmuşlardır. • me3i neticesi, tehlikenin hudutları-

Onlkl adada, Astropalia. limanına mıza dayımdığını tebarüz ettirmiştir. ! 
tılr bomb:ırdun:ın tayyareleri teşckltü- Şemseddin Cünaltay, Milli Şefin 
Ju ile hücum edllmJ~ ve tıcaret gemi- yüksek idaresine temas ederek: 
Jcrıne bombalar atılmıştır. <Milli Şefimiz. kurtarmak için yıl· 

Tmblusgarpte, 29/30 mart gecesi, larca didin~ olduğu hu aziz yur· 
Trablus llm:ınına şiddctll bir hücum d . · b d" v 

):ıpılmıştır. Doklara, es:ıs rıhtıma ve . ';in ~-e~.ı bır • a ır~ye ugraı:naması 
petrol tesisatına bomb::ı.lar atılmıştır. ıçın go;ulmemış basıret ve dırayetle 

Butün bu harekl'ıttan tayyareleri- aldığı tedbirleri cihan aiyasileri çok 
mlz.n hepsi salimen dlinmüştilr. büyük bir takdir ve hayranlıkla lı:ar-

29/30 mart gecesi ve yeniden dün, ttlamışlardır. 
d~~mnn tayy~cleri Malta ada.sına. O Milli Şef lci, b ütün gayretlere 
hucuma tqebbus etmişlerdir. Zaylnt rağmen şayet vatanımız bir tehlike· 
ycıktur. ye uğradığı takdirde müdafaa için, 
A rnavutlukta bombardı- maddi ve manevi bütün kuvvetle-

man edilen yerler rimizi hazır bulundurmak yolunda 

Amerikanın 

yardımı 

!:azla: lla.rp malzeme
ıini lngiltereye veriyor 

Nwyork 31 (A.A.) - B. 
Rooenelti V8fİnatoDa .-tir
melde olan trende MJahat eden 
N.w • Y ork Tfmea pzeteainin 
muhabiri bildirİ)'or : Meaul bir 
mel.•mm v.deabıe nuaran B. 
Rooeenlt fazla harp malzeme
ainia lnailtere,e dewme miisa· 
ade etmittir. Ba zata söre torpi
dola;: İngi)teft7• n Yaaaniata-
11a ıönderilecek harp malzemesi 
arumdadır. 

B. Rooseveltin Wı günkü ga
seteıciler toplantısında bu ka
rarları bildireceii zannedilmek
tedir. 

Habeşistanda 

ileri hareketi 
devam ediyor 

Yeniden esirler, pek çok 
harp malzemesi alındı 

Atin4 31 (A.A.) _ Yunanistan- d~rmad~?. ve didi~m.~de~ .. sons
1
uz 

f b 1 1 duzl çn ış Nairobi Sl CA.A.) - Doğu Afrlka-
dak; ngiliz hava kuvvetleri umumi ır enerıı J e gece ı gun u • k d sındaki Brltanya ve Jmp:ıııı.torluk tuv-
lnr. rg:lhı bildiriyor: lngiliz hava ma ta .11·> _ . . •. • . . vetıerl umumi karargfıhmm bu ııaba.h 
iı-vvetleri tarafından 30 mart cünü . Demış ve şozlennı §oyle bıtırmı~· neşredilen tebliği: Cenubi Rabeşls-
yapılan harekat esnasında Berat, tır: _ . .. .. . . tandakl Ynvello bölgesindeki 1krt ha.-
Dukai ve Duka ti Arnavut kasaba· .. c~oyle. bır h~ngamede in onu gıbı reketh:niz devam etmektedir. Harrnr 

l ft a kar muvaffakiyetli netice· buyuk hır Şefin başımızda bulun- cephesinde kıtalanmız 28 martta. Knr-
... rın şı b" . • · k b"" ""k b" k 1 ,.. l01erdl K H lu veren üç keşif taarruzu da yapıl· mas: ızım ıçın c;o uyu ır uv- sa•yı şgal oı;,ı.m ~ r. arsa, arraro. 

vetlir. Onun etrafında sarsılmaz • 30 k1lometrc mesafededir . Knrsa He Yukanda gen~ bahriyeliler e diplomaları tevzi cdilh:or , a ·ağıda Dl--"ft dA .... d ~ ı bü ük" 
bir kale şuurlu bir ord u hnlind eki " '"""'ua arasın ,...... a" yo u Y 
topluluğumuzu ııkla~tıralım. Milli bahriyeliler fstiklfıl mru'Şlm söylüyorlar, ortada amiral Okan bir saha dnhlllndc düşmo.n tarnfın-

mı t.r. 

l 

ALi ile VELi 
------------------------3119 numaralı 

otobüs 
. 

Ali - Sinirli bir halin var, 
Veli. 

Veli - Elbet .•• Olmaz mı) •.. 
Dört kunı§ fnzla paramı aldılar. 

- Adam!... Dört kuruş!. .. 
Aldırma ... 

1 

- Ha.yır, ona değil, nizam
ıızlığa ıinirleniyorum: 30/31 
m art gecesi yirmi üç b uçuk rad
deleriydi. Dolmabahçc önün
den, 3119 numaralı otobüse: 
bindim. Taksime gidecektim. 
1 O kuru§luk nizamsız bilet kesil
dikten mnadn, biletçi ve kontro· 
lör: clnsaniyet namına durdu
rup içeri seni aldık! Yn tok.siye 
binseydin .. . > dediler. 

- Ne cevap verdin) 
- Evvela: clnsaniyet değil, 

ticaret mnksndile beni nldınızl> 
d edim. Sonra da: 

cŞayet tnksiye binsem de 
b enden hususi tayyare seyaha
ti parası alsa, onu da fikayet 
eclerdim.. . Sizi haber verece· 
i im l> diye ilii.ve ettim ..• 

- Aldırma ..• Vazgeç .•. 
- Hayır, hayır ..• Vatanda§· 

lar b u gibi münasebetsizlikleri 
haber vermelidirler ki. münase· 
bet.sizlik azal!ln. 

AliveJi 
J 

Arnavutlukta 
italyan 
zayiatı 

Merkez cephesinin önü 
İtalyan cesedlerile dolu lka edilen haaann neticeleri ta• 

mamile müphedc edilememiştir. 
Biitiı;ı tayyarelerimiz üslerine dön· d 1 1 d k h 1 nutuk sö,,·liiyor [Yazısı 3 üncü sahifemizdedir] dan tahrip ed~ de SsUbkAm ltıta-

müca e e zaman arın a i eyecan ı " lnnmu: sür:ıtle ve muvııflnlcyetll bir - --
ve jmanlı hayntı yeniden ya~nyalım. ============================ surette engeli kaldımuşla.rdır. İleri Londra 31 (A.A.) - Atinn rad· 

bl
• . Milli lc.udretimizle, Milli Şefimizin B. MatSUOkS hareketi pilin mucibince devam et- yosu A::navutluk cephesini ziyaret A lman te ığı ddın ve uzak görüşüne güvenelim. mektcdlr. d ~ ~ • • • h h 

B Ed Son Q 
...n~ zart d "' da ... ' .... e en t:.ııhya gazetesının arp mu a-

B"rl"ın 31 ( .) - Alman orduları Dirder.bire bn~ göaterebilecek her • en ve ç ......... ın a np..,ı IU e .... - b' . fı d 1 k 1 . 

mü~lerdir. 

'" l R d lcrlc harp mnlzemesi alınmıştır: 441 ırı ra n ıtaı yazı an ma o eyı 
na.,~um.ruıdıınlığının tebllğl: Hava haaıgi bir tehlike kıır§ısında ıarsı. oma a İtalyalı asker 317 yerli asker 10 adet okumuştur : 
tuvveUerl, fena havayn. rağmen, in- madan ve metanetle duralım.> G [ D ·ıı büyük çapta 'top, 3 salım ~pu, ı& Bu makaleye göre, 15 giın evvel 
kntereye karşı uvaş harekAtına de- Dig"' er konferanslar enera l mıtra1yöz, 3 trnttör. 19 tn:mron ve muvaffakiyetsizlikle neticelenen ltal-
v:ım ctml•Hr. Tiıames hnllclnde üze- .. İ rine bir bomba isabet eden büyük Ankara 31 (A.A.) - Dunya staayonda Kont pek çok mlkdai'da dl~r harp malze- yen taarruzunun yapıldığı merkez 
b r şilep durmuş ve yana. yn.tmıştır. vaziyet: karşısında Türkiyenin duru- Ciano tarafından mest. • cephesindeki harp meydanında üst· 
Dığer bir vapur AUantik'te clddt hn- mu etrafa:ıda yurdun muhtelif yer- Yunan hükumet erka- !\ııirobi 31 CA.A.) - Doğu Afrika- üste yığılan İtalyan cesedlerinin nr-

d b 1 fı d 
karır.ılandı sındald · Brltanya ve imparatorluk ·v· .. h" . M h ı;ara uğramıştır. lerin e me us arımız tara n nn ve· x nile görü~mek Üzere tuvvetıert umumi knro.rgfUundan bll- zett~gı manznra ~ut ~şt~.r. u are· 

Sılahlı keşif tayyare~erl, mnh5t.s rilmekte olan konferıınslara dün ve x diriliyor: Dlrcdaun 29 mart ö{Ueden benın cercynn ettig· butun mıntaka· 
muvarrrı.kıyeUe, şimali Isk~çynda. 'e evvelki gün d e devam edilmiştir. Roma 31 (A.A.) - B. Matsuo· Atinaya vasıl oldular sonra kıtalannıız tarafından işgal da on binlere.: obüsün düştüğü yct-
6he:tland adal~ında nskcrı telsiz 1s- A t k da Giresun mebusu Hn· ka, saat 16 dn Romnya aelmi• ve edilmtştlr. lerin hali muharebenin ne kadar 
tnsyonlnnm:ı. hucum ebnl.şlerdlr. na ya .. E d "' " J l Gece. birçok İnglllz Jlmn.nına. mayn- san Vasıf Somyurek, rzurum a Japon ve ftnlyan bayraklarile süs· ki talyan tayyaresi şidcctl. olduğunu göstermektedir. 
le.r dOkiilmüştür. Ritlis mebusu Süreyya Örgeevren, lenmi~ olan istasyonda Kont Ciano Atina 31 (A.A.) - Bugün d" •• "ld"" 50(, metre uzunluğund ve 50 met-

Akdenlzdc. Alman hava teşekkül- Trabzonda Kocaeli mebusu Salah tarafından knrgılanmışbr. B. Mntsu- aşağıdaki tebliğ neşredilmiş- uşuru U re genişliğindeki bir yarda dört yüz· 
le.rl, cündüz, Malt.ada 1kl tayyare Yar,..ı, lneboludn Nigv de mebusu oka, kendisini selô.mlnyan askeri kı- ln Nalriıbl 31 

(A.A.) - Habcş!stnnda den fazla İtalyan cesedi saydmı. Bu· 
1 

hü " tir: giliz Hariciye Nazın B. cereyan eden bir hava. muharebesi L b" d y . 1 meydanına iyi neUccter a ınan - Cavid Ura~ Maraşta Konya mebu· tayı teftiş ettikten sonra. yanındıı esnasında. er 32 ~· ,_.., • iki ı•~• ray~ yn11.ır. ır yer e unan mıt.ra • 
cumlnr yapmışlardır. Al" R T- l A t I . d D Anthony Eden ve imparatorluk · wPmue "'"yan ··zı · il r ·· l l 1 Sım:ııt Afrika.da. Ingiliz kıt:ılann:ı ı~ . ı ıza ur~, ~ a,~a .. a e· Kont Ciano olduğu halde, halkın t.ı.yyn.resinln dllşürllldüt>ii resmen bll- Y? c.n. er ıycn yuz erce ta yanı 
karşı muvaffakıyetıı bomba hficum- nızlı mebusu Necıp Alı K~çu~a, U- tezahürleri arasında Villa Madnmn· Genel kurmny reisi general dirilmektedir. bıçmıştır. 
ları yapılm~ır. şakta Bursa mebusu Muhıddm Bn.· ya gitmi:ıtir_. ----- sir .Tohn Dili Atinaya muva- A tina 31 (A.A.) - Atina rnd· 
Dü~n. ne gtlndüz ne gece Alman ha Pars, g~ hnlk kütlelerine hitıı- salnt etmiş ve Ywıan h ükQ- 2 Al yosu mdtbuat nezaretinin beyruıaunı 

arnzisi üzerinde hiç blr uçuş yapma- ~n söylemiş olduktan rıutuklnrda Belgrad beled iye reisi m etile harbin Balkanlara si- m an neşrdmiştir. Bu beyanata göre, İtal-
mıştır. Türkiyenin toprak bütünlüğüne ve azledildi yan esirleri ltalynnların Arnavutluk· 

. r ayet etmesine m!ni olmak b f ld -d f h l ld d Jta/yan tebliği ietikl~liııe hi.~ !aarruz vnki. o~d?ğu BelgTad 1 (A.A. ) _ D. N. B.: . t f k aiara VQPUTU Q lrl l t~ m~ .a ~~ a:z~r ı · n;ınn evam et-
takdırde butun mevcudıyetimızle IÇ.rnl emirnamesile, Belcrad beledi- gayesıne ma u onuşm "' tiklcrıru soylcmışlcrdır. Bu hareket 

Deniz harbinde 3 kruva
zör ve 2 muhriplerinin 
battığını kabul ediyor 

karp duracağımızı işaret ederek yesi reisi B. Jevnı Tomiç vazifeslıı• yeniden başlamışlardır. - - - - - İtalyanların teşebbüsü ellerinde bu· 
Milli Şefin etrafında b irlqmi§ bulu· den az.ledilmiştir. Brest' deki Alman harp lundurmaktan vaz.geçtiklerini gös-
nan Türk milletinin kahraman ordu- gemilerine de tam term:ktedir. Esirler.in. söylcd~le~i-
suna kuıı· olan inancını bir d efa General de Gaulle Surı·yede vazı·yet . 1 dediıd· ne gQr .. hasta adcdmın fazlalıgı bıl-daha teyid etmişlerdir. ıaabet er kay 1 hassa soğuktnn donanlar dolnyısile 

t!oma 31 tA.A.) _ 1taıyan ordulıın İtalyan zayiatı ölü ve yaralı ayda 

umuml karnrafıhının 297 numaralı Almanya -Yugoslavya Londra 31 (A.A.) - saıtıhl~tli knY- takriben 30 bini bulmaktadır. Yu-tebliği: Yunan cephesinde dokuzuncu Keren cephesinde Fransız fevkalade naktan öğrenlldlllno göro bombardı- nan topçusu, dü§man kıtanbnı ve 
ordu nııntnktısmdn düşmanın mahalli Fran•ız kuvvetlerı·ni komiseri acele man scrvlslnc mensup tnnntcler bu istihkamlannı muvaffakiyetle bom· 
olan harekiıtı tnmnmlle aklın bnıı.kıl- 0 sabah Le Havrc açıklannd& Ski düş- bardıman etmiştir. 
mıştır. Alman hnva kuvvetlerine men- Berlinde neşredilen yari ziyaret etti Vichy'ye gitti =:n~ı~r::hto.v~~ ~ı::; Yunan bombıırdıman tayyarele· 
sup tnyynreler, Maltndald tayyare reımi bir teblig"' içinde bntmnkt~ oldu~ görülmüştür. rind~n mürekkep bir hnva filosu 
meydnnlarma hücum ctmlşlerdlr. Şi- Kudus" Sl CA.A.) _ Reu•~r blldlrl- f J h t1 k h ·· 
mali Afrlknd:ı Alman ve İtalyan tay- Kahire 31 (A.A.) - General de ~ Manş kıyılarında ta yan ~ annı~ ar asına.. • ucum 
)'arelerf, motörlü nakil vnsıtalarına. ve Bertin 31 (A.A.) - Ya.n :resın1 bir Gnulle'un son ....n .. lerde Keren cephe- yor: Fransanın Suriye fevkn.lfide ko- Londra Sl ( • • ) - Hav" n ........... _ dedcrckl. duş~abn ılaşe vkc mdu~m.at 

_, ls:ı.betll en enb dan blldlrlll B Un 61 ası ı; ... • mısert cencnı.l Dentz nlelace~ Vlcby- .a.n. ,_ .. ._... t t ti düşman bata.,,ıuanna. - m a yor: er Y slndckl Fransız kuvvet.Icrlni ziyaret ye hareket etmiştir. Surlyede vul--1 tinin tebliği: Bu gece bombardıman . epo nnna. ısa" e er ·ny e mi§ r. 
dahtlıı.r yapmışlardır. ffiahflllerlnde, Yugoslav ta.şkınlıkla- ettiği öğrenllmlştir. mübhc:ındlr. .p hücumlnnmızm bütün ağırlığını Huralarda ınfılaklnr vukubulmu§tur. 
Düşman tayyareleri Trnblusga.rbe nnda Alman aleyhtan tcmayüliln git- Brest.'e çekmiştir. Mnlftmdur ki Al- Bombnrdımandan çok sonra )'°an• 

bir akın yapmışlnrsa 1

da mühim ha.- tikçe daha fazlo. görüldü~ beyan Bidayette iyi kn.rşılanan g~nı.l ma.nlarm Schamnhom ?e On~u gınlnrın devam ettiği görülmüıtür. 
earat yoktur. Şark! Afrikada. Kerenln edilmektedir. Berlln s:lyn.st mahfilleri, Belçikada feyezanlar Dentz'c vaziyet de yn.rdım etml.ştl. harp gemileri Brest:de ~- ----·--------... 
p.rkında şiddetll bir muhnretıeye gl- kontrol edllm.eyen gnıplnr veyn.bud Fa.kat iaşe ve münakale güçlü~rl Jar. Hücum bombardıman ıservtsıne 
rtımıştır. Düşmana a~r zayiat TC:rdl- anonlm ıruvvet.ıer tarafından sıyaset Brüksel 31 (A.A.) - Stefani yüzünden hasıl oın.n h~utsuzıuklar mensup tuvvet.ıı bir filo tararı.ndan Kasıl wazmalı? 
rtıml.ştlr. Bltlm zayiatımız da mfihlm- üzerine tesı.rıer ynpıima.suıa müsaade ajansından: Mütemadiyen yağan yüzünden general Dentz vnzlfesinln yapılmıştır. Gemilere tam ısa.bet.ler -' 
dlr. Albay Borghes!, Savotşe muhafız- etmenin Alman laı.rakterlne uynuı.dı{;ı yağmmlar, Flandres' da ve m erkezi !fasında bir takım mlnlnla.m uğra- vaki oldu~ ve her 1stikametten 
lan onuncu alayının kahraman as- hatkmdaki Alman noktal nazarını bir Belçikada bir çok nehirlerin taşma· mıtı, Surly\!ll mllllyctperverlerln mu- büyük ve çok büyük çapta bom
terlerinl hücuma kaldırdı~ sırnda kere daha kaydeylemektcdlr. aını intaç etmi~ ve me:ıruab ve r:v- taıebatı aleyhinde vaziyet alma~. bal:ınn, harp gemJlerlnln demirli 
ıelef olmu~tur. Havo. muharebeleri Şu cihet de e~r:llk blr tamia tebn.- 1 . h • atm •tır Flnndres' dnki :~~v~ctfiky(lecmı~ı:nle~-~YMCtldA""a. luemmanumtd:ı.blr- bulundu~ doklar n.rnsına dO.~üğil g5-
emnsındo. avcı tayyarelerimiz Hurri- rllz ettirllmettedlr k1 Aimanynnm en asara ugr ı,. • . "" c.uu "'1 rülmü.ştür. Rıhtımlara pek çok bombn
cane tipinde bir tayyare düiunniiş- prestijlnl tehlikeye koyan ta.şkınlı.klD.r tuğyanlar, bir çok iplikhanelcnn şekilde tellf etme~ ve nlha.yct Suri- lar d~ü, doklar bölgesinde her tara.t-
lerdlr. Düşman Amıarn üzerine bir hattında Almnnyanın mütemadi m- faaliyetini inkıtaa uğratmıştır. yede müttefikler lehlnc artan muhab- ta bomb:ı.lann patladığı görillmfiştür. 
hava akını yapmıştır. Ölil ve yaralı bır rröstermeslne intizar olunnma.z. bet yerine mtltnrcke komisyonunun Müteakiben yangınlar b~aınıştır. 
olarak 10 kadar myla.t vardır. Bazı Bu, bllha.ssa Almanynnın, müttefikle- M r . d"nkü' 1 t . ' isteklerine uymaı?a mecbur olmuştur. Tnyyarecllerlmlz nynldıklan zamnn 
evler de has:ua tığrrullıştır. rllc birlikte, bu derece mühim 'blr ec ısın U top an mı OayreUerJnJn muvaffak olamamasJ, ynngınlar hftIL\ yn.nm:ıkta 1d.1. 
28/~9 mart gecesi merke'Zl Akdeniz- hesaplaşma ynptığı bir z:ı.mruı 1ç1n Ankara 31 (A.A.) - B. M. Vlcby'ye sadık Fransız mahfillerinde Aynı servise mensup daha. küçük 

C1e vuku bulan şlddeill bir deniz har- muteberdir. Meclis bugün Refet Canıtezin bar şaşkınlık uya.ndırmış ve diğer tnraf- bir fllo Cnlals J.Jnınnını bombardmınn 
~de orta haelmde tlç kruvazör ve Gazetelere ve ynn resmt beyanata kanlığındıı toplanarak ruznnmede tan müttefik orduln.nn askeri muvaf- ederek bir çok yangınlar çıknrmıştır. 

1 loTpldo muhribi kaybettik. Mtiret- bakılırs!l !IU neticeye vıı.rılır ki Alman- b fakıyctıerlnln tes1rln1 a.rttırmıştır. 
t.•t ttan mllhlm bir kısmı kurt.nnl- lar, Yugoslnv hadiselerini mJsll görül- uluna~ kanun!ardnn 1941 yılı mu: Fransada kağıd para 
uu.şbr. ~man da zayiatn u~t.ıl- memiş bir ulilvvilcenab ve sabırltı. ve vazeneı umumıy~ kanununa dahil D l p . 
I!AlŞl.ır. i"akat b zayiat henllz \e6tll:t en geniş ıhtlyntktırlıkla. tnldb etmekte- bazı daireler bütçelerinin muhtelif ar an arıste çoğaldı 
ı:di~mlştir. Faluı.t her hnldc Y1lhlm· dlr. Fakat Yugo.sla.v mnkamlannm tertipleri arasında 1,851,217 liralık Paris 1 (A.A.) - D. N. B.: Bu· Vichy 31 (A.A.) - Fmnsa ban-
dır B r İnglllı knıvn.zörü en atır unutmaması I!\zım gelir kl her ulfiv- münakale yapılmasına ait kanwı lii· raya gelmiş ola.n amiral Darlan, kası, memlekette tednvüldeki kağıt 
çap• •'lrJ. top'n.n~~ bnrd e.teş'.n1n T\\cenab 'YC aabnn bir sonu va~rdır. Al- yihnsım kabul etmiJ ve Milli piyan- dün i .. ınl mnkamlnrile görü:ımelere paranın pek ziyade artmış olm sın· 
ta:r. • ti net.!ceimde batmışt.Jr. Dl- me.n hariciye nezaretinde bugun ŞU el- "d . . 94' ı· 1 • b' b 1 A . 1 d". ••Wı d d .. 11· hl k v· h h". U fkt c[u.Ü•!UJ1 d,.~ ll~r h :;ara unm- bot mtl.şnhede cdllml.ştl kl y l • go l aresJnın 1 ma 1 yt ına aıt I• 8.§ amı§br. nura ı Un og C en an muteve ıt te 1 eye lC y U• 
nuçtır • 

1 
yadaki ~ar ha~ında~g~r:~k lunço hakkındaki divanı muhasebat sonra B. de Brinon ile uzun bir gö- kumetinin dikkatini çekmiştir. Kn· 

AtJ~ Okyanıt.:-U."ldA cır ta.lıtelbahi-1 havadislerin ekserisi tcyid edilmiştir. encümenı mazbatası okunmuştur. 1 rüşmede bulunmu~tur. Amiral Dar• ğıt pan son sene zarfında iki misli 
rimiz, dil.$rr. nu! cı1a ~ b1ı: ge- Teyid edilme~ _ oltı.nlnr blr tarafa Meclis gelecek toplantısını çıır·Jlnn, Pariste iki gün knlacak vejçoğ:ılmışUr ve halen 300 milyar 
m!.~•• LA~ı:tr. ,Ur. bırakılmıştır. samba aünü yapacaktır. bilahare Vichy'ye d önecektir. &ania h alli olmaktadu. 

T enk.id j~aretlerini yerli yerin
de kullanmalıdır. H albuki Etem 
izzet Benice noktalı virgülleri 
lüzumsuz ve gelişi güzel ibzal 
ediyor. 

M~ela: 

tıl\Iüteverrıı. kral Aleksandnn 
Türk dosthıitnna ve Tiirldyeııln 
müteknbilen Yugoslav dosUuğuna 
vercliği bü ·ük ehemmiyet; tarihi 
bir hakikat olduğu gibi; Balkan 
blrhği t emelinin, yine bu iki dev
let ve Atntıi lt ile Kral Ah~lt :ındr 
nr:ısınıla. atıldığı da yakın tarllıin 
en canlı vesilt::ıs•dır.ıı 

Bu cümlede cehemmiyet .. ve 
cgihi> kelimelerind en ııonra i 
noktnlı virgüller yer izdir. Bu 
mnkamda ,. irgül y hut k~idc 
kafidir. 

J 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ressamın hakkını 

ressama! 

f Ş EH i R R AD ERLE Ri J'IJBir.;:arp~.d.•11 ____ ._ _________________________ ....;_--'- Gece yatısı 

Bir ressam arkadatım telefon etti: 
- Gazetelerde bir yazı çıkb; 

bilmem, dikkatini oelbetti mi? ••• 0-
niverıiteye hizmeti dokunan ölmiif 
yahut berhayat eski üıtadlarm bü
yük kıtada fotoğrafileri ile büstleri 
yaptmlacak; alakadar bulundukları 
fakültenin ihtiram köıelerine asıla
cak; oturtulacakmıı. 

Havagazı IAmiralŞ.Okanın genç! Şehirde misafirliği şarka 
ücretleri seyrüsefer mahsus bir 

- Evet .•• Okudum ... - diye ce
vap verdim. 

- Peki amma bir garabet dikka
tini .. celbetmedi mi. azizim? Bak: 
cBusb ; yanında da, curandisman 
fotoğrafi... Gôya dünya yüzüııden 
ressamlık. yağlı boya portrecilik 
kaldarılmıı~ gibi... Heykeltrqlar 
bu arada unutulmamış da biz zaval
lı ressamlar - sanatın mağdur ve 
bikes çocuklan - bu sefer de yine 
okka altına gidiyoruz ... Halbuki ifte 
Sl'l.natlmlzı göstermemizin tam sarası 
degil mi? ... Üniversite gibi bir mü· 
essese de şayet bizi çi~er geçerse, 
artık halimizden, istikbalimizden 
ümidimizi kesmeliyiz ••. 

- Canım, o kadar bedbinliğe 
kapılma... - diyecek oldum. 

- Bunun icin bir tek çare var ... 
O da, gazeteci arkadaşlarınızın yan
l)f haber almış bulunmaları ... - dedi. 

"'"'"' 
Telefonu kapattıktan sonra, dü-

ıündüm ki dostum haklı! Bu mevzua 
bir defa dokunmuştum; şimdi fırsat 
geldi. yine tekrarlayayun: Mesela 
100,000 liralık muhteşem bir bina 
yap ~trılıyor; devlet yahut devletçi
lik müessesesi, bu masrafı göze alı
yor; lakin içinde be• kuruşluk sanat 
eseri yok. Halbuki bu gibi her bi
nada «tezyini sanatları> m bir hisse
si olmak lazımdır. Şayet böyle mub· 
t~em l İr bina va tablo, pano, büst, 
heykel nevinden eserler serpiştiril
n ech, takıştarılmadıysa. yapdan işin 
natarnan.lığı, dazlaklığı. cavlaklığı 
bertaraf, sı.natkarların hakkı yendi 
demektir. Onlar, ancak böyle fır. 
satlarla, maddi ve manevi gıdala
rını ltmin ederler. Bir Ayasofya, 
bir Süleymaniye, bir Y enicamL hat
ta daha orta kırat, daha uçuncü 
ayar bir abide yapılırken. onun sa
yesinde yalnız mimarla sıvacılar se
beplenmiş değildir: (Yine maddi ve 
manevi manada .•. ) Nice nice mo· 
zayikciler, hattatlar, boyalı camla 
lezynnat yapanlar, hakki.klar, ka
bartmacı1ar, çökertmeciler hüner 
gösterip ün a1malı:, sanat verip altın 
kazanmak imkanını elde etmişler
dir. 

Sanı:ıtları himaye ... 
Lafla oeynir gemısı yurumez •.• 

Marifet, iltifata tabidir... Müşterisiz 
meta'zayidir ! 
Namık İsmail merhum zamanın

da bir kanun projesinin Büyük Mil
let Meclisinden geçirilmesi dü,ünü· 
lüvormvs: Mesela yüz bin liralık bir 
res!11i ve. yarı resmi bina yaptırda
cagı vakıt, bunun asgari onda bir 
fiati~in anlattı~ım nevi güzel sanat 
tezvınahna sarfedilmesine d • c;; aır ..• 

.,.ayet 0 fikir merhum arkadatı-
mızla eb~~iyen gömülmemiş bulu
nursa, dırılme sırrına erişirse mese
le kalmaz •.. 

Yoksa. bir milyon da sarfetsek 
elde edi!e-;ek binalarlm!Z muazzam 
anbar gustolu olur. Sanatkarlara da 
ah Ü vah düşer ... 

"'"'"' Her şeyden evvel, üniversitenin 
agrandisman fotoğrafla büstleri yan 
yana koyacağına inanmak istemiyo· 
ruz. 

(Va - Nu) 
Yl•••111•••1a11a•aa111a•••••••••••••••• 

Yapılacak yollar 
Belediye fen heyeti müdürlüğü in

şa edilecek yolların umumi masrafla
rını tesbit elm~. yollara isabet eden 
havagazı, su vesalr boru ve kabloların 
t amiri için altıkadar dairelere tebli
gat yapmıştır. 
İnönü gezisinin inşaatı ön pJa.na 

alınmıştır. Buradaki mecraların in
şaatı 13 bin liraya, baca inşaatı 7500 
liraya yakında iahle edilecektir. 

Belediyede toplanacali 
bir komisyon tarifeleri 
tedkik etmeğe baılıyor 

denizcilere hitabesi Demir tekerlekli araba- adet midir? 

Havagazı tarifelerini tedklk etmek 
üzere Belediyede teşkil edilen blı' ko
misyon bugün 11k toplantısını yapa
caktır. 

Kara, deniz, hava kuvvetlerimiz uyank 
olarak vazife başında Şeflerinin emir
lerini ve şeref saatini beklemektedir 

Komisyon, şlrlret müınesslllerlndeo., 
nafıa komlsert B. Must.afa Arif. elek
trik, tramvay ve tünel 1.şletmesl umum 
müdürü B. Hulki Eren, Belediye mu
hasebe müdürü B. Muhta.r Acar, Be
lediye iktisad işleri müdürü B. Saffet 
Sezenden mürekkeptir. 

Dün Heybeliada Deniz lisesini bitiren 
talebelere diplomaları tevzi edildi 

şirketler bundan bir müddet evvel 
Belediyeye müracaat etmiş, hava.gazı 
ücretlerine zam lstemişlerıdl Bu talep 
Belediye tarafından evvelce reddedil
mişti. 

HeybeHada Deniz lisesini bitiren 
81 taleberun Harp okuluna geçme
si münasebetile dün mektepte dip• 
loma tevzii merasimi yapılmıştır. 
Merasimde donanma komutanı ami

Dahlliye Vekiletindt!n gelen emir ral Şükrü Okan, İstanbul deniz ko-
w,erlne şirketlerin hesaplan ve tart- mutaaıı Cev d k. d · ·1 a , es ı enızcı er ve 
felErl bugünkü komisyon toplantısın- kalabalık bir davetli kütlesi hazır 
da konuşulacaktır. bulunmuştur. 

İkinci İnönü' zaferinin 
yıldönümü 

Beyoğlu Halkevinden: İklncl İnönü 
zaferinin yıldönümü münasebetile 
1 n1san 941 salı günü saat 18,30 da 
Evimizin Nurziya sokağında.. Parti bi
nasındaki Temsil salonunda merasim 
yapılacaktır. 

Program: ı - Konferans, 2 - Tem· 
sll. Arzu edenlerin davetiyelerini Hal
kevi bürosundan alınalan rica olu
nur. 

Asansörler 

Muayenesi yapılanlardan 
bir kısmı tadil edilecek 

Asansörlerin muayenesine ve mat
luba muvafık bulunmıyanlann tadil
lerine devam ediliyor. Belediye maki 
ne şubesi müdürlü{tüne mii.racaat 
eden asansör sahlplerlne aJ.d binalara. 
gldllerek muayene yapılma.lktadır. 

Şimdiye kadar 170 apartunan sahibi 
müracaat ederek asansörlerinin mua
yenesini istemiştir. Muayenesi bit.en 
asansörlerden mühim bir kısmının 
tadlline lüzum gôsterllmlşttr. Son ola 
rak müracaat edilen 30 asansörün 
muayenesi bu hafta içinde yapılacak
tır. 

Asansörlerin muayeneleri için nisa
nın on beşine kadar mühlet verilmiş
tir. Bu tarihin hitamında asansörle
rini muayene ettirmeyenler hakkında.. 
kanuni takibat yapılacaktır. 

KÜÇÜK HABERLER 
* Daimi encümen emrinde b~unan 

hesap müraklplerl, 1938 senesi Istan
bul Belediye ve idare! hususiye he
saplarını tedklk etmek üzere vilA.~t 
ve kazalara giderek tedkiklere başla
mı.şlardır. Tedklkat yapılan kazalar 
Yalova, Eyüp, Eminönü -re Sanyerdlr. 

* Galatada Kemeraltında oturan 
Refho isminde bir kadın dün, evinde 
temizlik yapmakta iken elini bir c~ 
vurmuş ve damarlan kesllmşitlr. Işe 
el koyan zabıta memurları yaralı ka
dını hastaneye yatırmışlardır. 

* Dün yapılan kontrolda on bir 
şoför muhtelif suçlardan dolayı ce
zalandınlrruşlar, tramvaylar yürürken 
inip binen dokuz kişiden de birer lira 
para cezası alınmıştır. 

* Cemal isminde biri, sarhoş olarak 
Ba!ıJ...'J)azarı civarında dolaşırken, aya
ğı taşa takılarak düşmü,,, başından 
tehlikeli surette yaralandığı cihetle 
polis tarafından hastaneye kaldınl
mıştır. * Eminönünde Ali ile arkadaşı Ha
san, iki buçuk lira bir alacak mesele
sinden kavga etmişler, Ali, eline ge
çirdiği büyük bir demir parça.sile Ha
sanı ağır surette yaralıım~tır. Polis, 
yaralıyı tedavi altına aldırmış, carih 
yakalanmıştır. 

Merasime bando muzıkanın çal
dığı ve talebenin hep .bir ağızdan 
iştirak ettiği İstiklal marşile başlan
mış, bunu müteakip mektep komu
tanı kurmay yarbay Münir Öney 
mektebi bitiren genç denizcilerimize 
diplomalarını vermiştir. 

Amiral Şükrü Okanın 
nutku 

Diploma tevziinden s0onra amiral 
Şükrü Okan mezun talebelere hi· 
tabede bulunarak ezcümle demiştir 
lci: 

«- Sevgili evlatlarım, 
«- Bugün, cümhuriyet bahriye

mizin bu irfan ocağı donanmamıza 
genç subay namzedleri hediye edi
yor. Bu mazhariyetten dolayı okul 
heyetiru ve muvaffakiyetiruzden do
layı da sizleri kutlularun. 

Çocuklarım, yarınki meslek haya
tınız için ancak bir esas teşkil ede
cek olan nazari bilgilerle techiz 
edildiniz. Bu bilgiler sadece birer 
basamak olacaktır. Sizler için haki
ki meslek talim ve terbiyesi, bugün
den itibaren başlıyor. Harp okulu 
talebesi olarak denize çıkıyorsunuz, 
mektep gemisini, mesleğinizin tek· 
nik kısımlarını kısmen ameli, kıs· 
men de ınazart olarak öğreneceksi
niz. 

Yurdu çevreleyen enginlerde va-

Kovayı cıkarmak 
isterken ... 

Taşlar yerinden oynadı, 
toprak altında 
kalarak öldü 

Dün öğle üzen Aksarayda bir ada
mın ölümlle neticelenen bir çöküntü 
olmuştur. Valde ca.mli civarında B. 
Cemale aid inşaat yerinde bekçilik 
eden Kazını, inşaat yerine bitişik bir 
arsadaki kuyuya kova saldırarak su 
çekmekte iken ip kopmuş kova kuyu
da kalmıştır. 

Kazım, altı metre kadar derinliğin
de bulunan bu kuyuya inip kovayı al
mağa karar vermiş ve Ömer isminde
ki bir arkadaşını da yanına almıştır. 

Ömer, kuyu başında kalmış, Kazım 
da kuyunun iç taşlarına basa basa 
aşağı inmeğe koyulmuştur. Bu sırada 
bastığı taşlardan biri yerinden oyna
ınış, ve bu taş bütün kuyuyu çökert
miş, Kazım da altında kalmıştır. 
.. Bu feci sahne karşısında kalan 
Cmer, zabıtayı haberdar etmiş, itfai
ye~in tahlisiye grupuna müracaat 
edılmiş ve geç vakte kadar çöküntü 
temizlenerek altından Kiizınun cese
di çıkanlınıştır. ------·* Adil~ye yeniden alınacak zabıt 
katipleri için bu hafta içinde bir imti
han yapılacaktır. 

tan bekçiliğinin şeref ve gururuna 
sizler de ortak oldunuz. Parolanız 
daima ileri, daima daha iyi bilgili 
ve entrjik olmaktır. Cümhuriyet ve 
vatan sizden daima bunu bekliye
cektir. Sizlerin yann için hiçbir kay
gunuz olamaz. Filvaki dünya ahva
li pek karışıktır ve harp sınırlarımı
zın yakınına kadar gelmiştir. Fakat 
Türk milleti Milli Şefinin etrafında 
yekpare çelik kale gibi dimdik dur
makta ve yarına emniyetle bakarak 
huzur ve sükun içinde çalışmakta
dır. 

Kara, deniz ve hava kuvvetleri
miz uyanık olarak vazife başında 
şeflerinin emirlerini ve şeref saatini 
bekiamektedir. Deniz kuvvetleri· 
ıniz de günden güne artmaktadır 
ve artacaktır. Hiçbir endişemiz yok
tur. Bunun en büyük bürhanı, mes
leki kuvvetimize olan imanımız ve 
Milll Şef ismet lnönüne ve büyük
lerimize olan bağlılığımızdır. Hepi
nize hr.yırlı muvaffakiyetler diler ve 
donanmaya hoş geldiniz derim.> 

Amiralin nutkunc müteakip mek
tep komutam yarbay Münir Öney 
de bir nutuk söyliyerek denizciliğin 
ne kadar şerefli bir meslek olduğu
nu hatırlatmış ve taleblerin önde 
bando ile geçid resimleri başlamış
tır. 

Genç talebeler geçid resminden 
sonra arkadaşlarına veda ederek fi
li.kalarb açıkta demirli bulunaın Ha
midiye mektep gemisine geçmişler
dir. 

Mektebi bitiren 81 gençten 5 4 Ü 
güverte ve 2 7 si makine lcısmma ay
rılmııılardır. Genç denizcilerimizi 
tebrik ederiz. 

Karilerimizin 
mektuplan 

Yeni bir kira 
arttırmak hilesi 

Bundan dört beş ay evvel bir 
apartımana taşındık. Kirasını sor
duk, 21 lira olduğu söylendi. Bin 
rica ve minnet bunu 20 liraya in
dirdik ve taşındık. Kontrat no
tere tasdike gitti, geldi. Baktık bu 
sefer kira 19 liraya inm.i.ş. Ev sa
hibesi olan madam kontratın bir 
parçasını bize teslim ederken 12 
lira istedi. Sebebini sorduk. (Be
n.ım apartımanım 20 liradır, fa.kat 
sızden evvel çıkanlar 19 liradan 
çıktılar. Milli korunma kanunu 
var. Zam yapamam, fakat sizden 
12 lirayı peşin alının.) dedi. 

Bu yeni usul tekiif karşısında 
şaşırdım. Nihayet 12 lirayı kon
trat harici vermeğe karar verdik. 
Verilen birer lira bir şey değil; fa
kat bu da bir cürüm t;eşkil etmez 
mi? Bafkalannca da tatbik edil
memesi için dikkati celbederlm. 

T. Ö. Tunç 

* Sara isminde bir kadın, eksik 
tartılı ve fazla rıatıı kaşar peyniri 
satmak suçunda.n tlat mürakabe ko
~yonu taı'afından adliyeye veril
mı§tlr. 

Bay Amca.ya göre ••• 

değilim ki silah 

lar için yeni yollar tayin 
ediliyor 

Nükte torbaaı büyük ve dolgun 
0~ ~İr mizah ınuharriri arkadq 
bızdeki gece yabama misafirliğe gİt-

Belediyede Belediye relsl muavln- m~k usulünden uzun uzun ti.kiyet 
!erinden B. L\\tfl Aksoy'un riyaseti ediyor ve yazısının d 8 altında teşekkül eden seyrüsefer ko- tarka mahs • son~ ~: ~ u 
misyonu faallyetine devam etmekte- diy G us garıp bar adettir.» 
dir. Komisyon. yollardaki izdihamı or. ~e yatısına misafirliğe git· 
önllyecertedbirlerin alınması ile me~ me~ bdki fena bir adettir. Lakin 
gul oluyor. ka~!e? yalnız farka mahsus bir ,ey 

Dolmabahçeden Gümüşsuyuna ve değildır. 
Ayaspaşa tarlklle Taksim meydanına Gece yabsına misafirliğe •tm k 
uzanan geniş yoldan gelip geçen na- adetinin hiç ümid edilmedik gı 1 e 
kil vasıtalarının bolluğu nazarı dik- de oek rağbette oldrııhmu h yer et"-
kate alınarak bu yoldan demir teker- .. .. .. .. Yal ayretle 
lekli arabaların geçirllmemesl karar- 1;orursunuz. nız _ t~ta değil, 
laştırılmıştır. Dolmabahçeden Beyoğ- K_~te, hem de - tabır mazur gÖ· 
hına çıkacak demir tekerlekli araba- r'!1'un -.- en uzak garpte birçok 
!ara başka yol yapılacaktır. Dolma- kimselerın ge<:e yatısına birbirlerine 
bahçeden Taşkışlaya çıkan yol tamir misafirliğe gittiklerine şahit o1ur3 u
edilecek, Taşkışladan itibaren Belvü nuz. 
ve. Harbiyeye .kadar yeni ~lr yol inşa ı Modem tekniğin en ileride oldu-
edilecek, demır tckerlekll arabalar ğu. en hareketli. en giirülfT" h · 
bu yoldan geçeceklerdir. / 1 d bil I ~ . u u mu ıt-
Deılmabahçeden sonra Taşkışlaya er e ~· mese a Am~rikada Nev-

ve oradan Maçkaya çıkan yol esaslı yorkta. Şikag~da'. hatta Holivutta. .. 
şekilde tamir edilecektir. Bu yol tamir Hem de mısafırperver Amerika
edildikten sonra demir tekerlekli ara- lılar bu adetter. hic de ,ikayetçi de
balar geçirilmiyccek, Dolma.bahçeden ğilJerdir. Bilhassa ecnebileri uzak 
Nişantaşına giden harap bir yol tamir memleketlt~rden gelenleri ~vlerine 
edilerek demir tekerlekli arabalara giinlerce hatta hazan h ft ı · 
tahsis edilecektir. . • v a a arca mı-

Şehir meclisi bugün 
toplanıyor 

Şehir meclisi nisan devresi toplan
tısına bugün saat 14,30 dan itibaren 
'b~lıyacaktır. Meclisin nisan devre
sinde Belediye zabıtası talimatname
si, kimsesiz çocuklar yurdu ve yatılı 
mekteplere vilayet hesabına alınacak 
talebenin kabulüne aid talimatname 
müzakere mevzuu olacaktır. 

Tramvaylarda 
Karnelerin satişına bu 

gÜn başlanıyor 

safir etmege bayılırlar. 
O kadar ki: 
- Artık bana müsaade... Birkaç 

gÜn de otelimde kalayun !... dediği
niz zaman hemen: 

- Bir gece daha... Bir gece da
ha... Dünyada bugÜn bırakmayı:?: ..• 
gibi sözlerle ve hpkı bizde olduiu 
gibi ısrara başlarlar. Dahası var. 
Bizde bütün ısrarlara rağmen git
mek istiyen gece yatm misafirinin, 
eskiden, kunduralarını saklarlardı. 
Bu surette kundurasını bulamıyan 
misafir bir gece daha kalmağa 
mecbur olurdu. Vakıa Amerikada 
insanm kundurasını saklamazlarsa 
da buna yakın bir usul vardır. Kü
çük çantalarınızı, yahut beraben
nizde taşıdığınız ve sizce en lüzum-

Nlsanın dördüncü günü sabahından lu olan çantaları alıp bir yere ki
itibaren muteber olacak tenzilAtlı litlerler ... 
tl'amvay karneleri bugün satışa çıka- Gece yatası misafirliği yeni dünya 
rılacaktır. Karnelerde yenl tenzilil.t gibi en asri, yepyeni muhitlerde bile 
yapılmış, 890 kuruş olan sivil birinci v • ... . . 
mevki karneleri 762, sivil ikinci mevki bu kadar ragbette bır adettlT. Bız-
karneleri 600 kuruştan 525 kuruşa in- de hazan çoluk çocuk, bohçalar, 
dirilmiştir. paketle!'lc. bir verder kalkıp başka 

Talebe karnelerinin birinci mevkii bir semtte. başka bir sayfiyedeki 
430, ikinci mevkUeri 240 kuruştur. doıı_ta, ahbaba. tanıclıii'a misafir gi-

. . derler. Bü şehirden öteki yakm 
.Aktarma biletıenn tatbikine de ay- b • a1· l•v ·d 1 d .. .. . şe re mıs ır ı1re 1rı en er var ır 

lll gunun sabaından ıtibaren başlana- • 
cakt:ır. Birinci mevki aktarm:ı bilet Orada da buna benzer manzara· 
11, ikinci mevki aktarma bilet 7,5 ku- lara ~ok defa rasg~!ini~ .. ~ste,1ik ev 
ruştur. sabi~>ı gece yah~ı mısafırını evmden, 

otelinden, pansıyonımdan almağa, 
kendisi ve otomoba; ile beraber ge. 

Jimnastik şenlikleri lir. Otomobile kinde gece yatısı mi-
hazırlığı saf"ırinin pijamaları ve kendisine la

zmı olan ötek= eıya bulunan çanta-
19 mayıs günü yapılacak jimnastik ı 

şenliklerinin şehrimizdeki programını ar yerleştirilir. Hep birden binilip 
t~~b~~ :tmek üzere dün maarif mü- >:?!a çı~~· C~k defa. gece misafir
durluğ"ünde lise, sanat ve muallim hgme butun bır ailenm ana. baba, 
ınekteple,ri beden terbiyesi muallimle- çohık. çocuk 2ittiği görülür • 
rinin lştirakile bir toplantı yapılmış- Bunun icin ~ece yatısı misafirliği 
tır. Geçen seferki ilk toplantıda prog- adetine yalnız «Şarka mahsustur. 
ramın taslağını hazırlamak ii7Jere t.ali d k · d ı 
bir komisyon teşkil edilmişti o·· k- eme yerm e o maz ... 
toplantıda komisyonun h~ırlı~a~ 4ikmet Feridun E~ 
ko11 uşulm uşt ur. •U11llffllUIHIUIUllUUlllllllllllllllllllllUUllUllt1UU•ı11111n• 

Şenlikler şehrimizde iJ...1 sahada ya- Hereke - Tavşancıl 
pılacaktır. Her kaza da aynca hir şen- arasında bir yaralı 
lik programı yapacaktır. Fenerbahçe 
stadındaki şenliğe üniversite, lise, sa- bulundu 
~at ve muallim mektebi talebeleri iş- İzmit 31 (Telefonla> - Bu sab'.1.h, 
tırak edecek, spor teşekküllert de bu Hereke ile Tav~ancıl arasında nğır 
sahada bulunacaktır. yaralı ve baygın halde yatan bir adam 
Kız ve erkek orta mektep talebele- bulunmuştur. 7.abıta trı hkikata baş

r inin Şeref stadında şenliğe iştirak lamış, bunun Tavşancıllı Sallın oğlu 
etıneleıi kararlaştırılmıştır. İhsan olduğu anlaşılmıştır. İhsan 

tahminen 20 yaşındadır. Ceplerinde 
ikisi 49 luk, biti 72 lik üç şişe rakı 
bulunmuştur. Üniversiteliler marşı 

Üniverslte rektörlüğü (Üniversiteli
ler marşı) hazırlarunasına karar ver
miştir. Marşın bu yüksek kültür mües... 
sesesinin tam ve kamil bir Uadesl ol
ması için selıihlyetli ve muktedir zat
ı.ı;ır arasında bir müsabaka açacaktır. 
Unlve-rsiteli. gençler yaptıklan top
lantılarda Istikial marşından sonra 
kendi marşlarını söyliyeceklerclir. 

İhsanın sinema seyretmek üzere 
Herekeye geldiği, Tavşancıl yakın ol
duğundan y:ıya olarak evine dönmek 
istediği, yolda giderken rokı içtiği ve 
o sırada geçen nınrşandlze atlamak 
istediğinden düşüp yaralandığı anla
şılmaktadır. İhsan Memleket hastane
sine kaldırılmıştır. Tahkika.t yapılı-
yor. 

d 
-, - Şu günleıde memlekete 

a ı olacak . 
dü ·· .. ne ış yapabilirim 

şunuyorum bay A . 

fay
diye Hava Kurumuna vereyim... edeyim ••• 

, .. Çok param yok ki götürüp 1 · • · Genç 
ki h ık .. ... .. . egı ım ı orunma 

mem a a ogut vereyun.,. i<>lerinden bı"r· · · 
omuza 1 . . . İki lakırdıyı bir yere getire- \ . . . Sağlam d ... T k" k 

y ıne gıreyım ..• 
B. A. - Bunlara gücün yetmese 

bile ekmeği yiyeceğtn kadar kesip 
artığını ziyan etmemekle de mem
lekete faydalı olabilirsin. 

mca .•• 
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Gördüklerim, duyduklarım Belediye koooara
tif inin faaliyeti 

Ak denizde llANKARA RADYOSUI l\-1atbuat T eknisiyenle?i 
Birliğ·inin senelik 

kongresi 

Mektebi sultani 
" Eski Galatasaray lisesi ,, 

1 

1895 te bazı muallimleri 

Kuruluşu 1285 muharreminde üç jptidai, üç tali, üç aliye ayrılmıştı. 
'(l868 mayısı), Saffet paşanın (Başlayıcı cCommenceant> adiyle 
Maarif Nazırlığı zamanındadır. Ni- alfabeden başlayan bir ilk sınıf da 
zamnamesine göre: sonraları ilave edilmiştir). 

[Devletin ihtiyacatına muvafık Türkçe kısmın iptidaiye sınıfla-
1JUrette müslim ve gayri müslim te· rında: Müslüman talebeye eczayi şe
baa çocuklarının Fransız lisanını rife, Kuraınıkerim, tecvid, ilmihal 
tahsilleri, talim ve terbiyeleri ıçın ile kıraat ve imla, kavaid, hüsnü
Avrupanın ikinci derece mektepleri· hat. 
ne tevfikan tesis olunmuştur. Şeha- Tali sınıflarda birinci sene : 
de~name ile çıka~ ~~kirdan ist_edik-1 !<uı:_anıkerim,. tecvid, ilmihal, kıraat, 
lerı halde her turlu devlet hızme· ımla, kavaıdi Osmaniye, arabi 
ti<ıde kullanılacaklardır. Evvelce (Ef ali sahiha), hüsnühat. 
k A f' d d d •• " 1 1 • a ı er ece e ers gormuş 0 an ar ikinci sene: KuramkeTİm tecvid 
5 sene. olmıy.anlar ayrıca İptidaiye ilmihal, imla, kıraat, kavaidi Osma: 
ıınıflannda 2 sene okuyac~~lar (bu j niye, arabi (Mute! fiiller), muhta· 

940 yılında 2304 lira 98 
kuruş kir temin etti 

Jstanbul Belediyesi memurları koo
peratifi şirketi idare meclisi 1940 se
nesi hesabı kati raporunu hazırlamış
tır. Bu rapora göre kooperatifin lo
kanta servisi bir sene zarfında 34,300 
kişiye yemek vererek (12117,48) Ilra. 
ciro etmiştir. Mağaza. servisi bir sene
de 1882 kredi muamC'lesl yapmıştır. 

Ortaklara kolaylık olmak üzere muh
teli! semtlerde şubeler açmayı düşün
mektedir. 

ı 
Mahrukat servisi mevsim zarfında 

2500 ton kok kömürü. 30 bin kilo man
gal kömürü, 2000 çeki odun J~i yap
mıştır. Bağ işletmesi servisi 4900 lira 
safi kar temin etmiştir. 

Koopcratiün borçlarına gelince; 939 
yılından 940 yılına 38567 lira 8 kunış 
borç devredilmiş ve bu borca mukabil 
940 yılı içinde 17,183 lira 7 kuruş öden
miştir. Bu suretle kooperatifin Bele
diyeye olan 12.300 lira dn dahil olmak 
tlzere 21,384 lira ı kuruş borcu kal
nuştır. 

Kooperatif 940 yılı blançosunu 2,304 
lira 98 kuruş kirla kapatmaktadır. 
Bu kar ihtiyat sermayeye ilave edile
cektir. 

~-~~~~~~-

iki dere Sakaryaya . 
akıtılacak 

İzmit 31 (AA.) - Vakit vakit 
taşarak Arifiye köy enstitüsünü, A
rifiye istasyonunu ve elma fidanlığı
nı sular altında bırakan Açmalar ve 
Hacımercan derelerinin Sakaryaya 
akıtılması için su işleri müdürlüğünce 
bir proje hazırlanmış ve güzergah
taki islimlak muamelesi ikmal olun
muştur. Bu projenin latbik'.i için lü
zumlu tahsisat alakad:ır Vekaletçe 
gönderilecektir. müddetler sonra altıya ve uçe çıka- sar usulü Farisi, hüMühat. 

lm '"ti ) o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ti ı~ T. .. •• K k . -
Ş k

. d d. h ı · · çuncuı sene: uranı erım, tec-
a ır an ın ve mez ep erının .d D.. .. k . • ( 'h) K I-'-'d ( f .. d ... l · . . b vı , unuye ta, nahvı Osmanı, ki- tarı , ova cuu es cogra ya) ve 

a et ve ayın erını ıcraya mec UT b • l . . 'lh 
1 

w d .. ı· 1 kt b ta et, arabı ( sım bahsı), mufassal ı .. . 
o acagın an mus ım er me · e e 1.. . • .. .. F 1 l l 1 

h 
. d ltı" T . usu u Farısı, husnuhat. ransa ı mösyö erin i eri geleın eri 

ma sus camıye evarn e rı ıp vazı- A de şunlardı: 
felerini talim etmek üzere bir imam li sınıflarda dördüncü sene: Ki-

tab t h · b. f · "d G'"l' Sarret (fizik kimya, tarihi tabii), bulunacak. gayri müslimler kendi e • na vı ara ı, arısı en u ıs-
mabedlerine gö-nderilecek. tan, 1000. tarihine kadar Osmanlı Perard (fransız edebiyatı ve felse· 

t -=ı.' D·· .. k h' · · h fe), Charvet (umumi tarih), 
Şak"ırdan u"ç kısma aynlmıştır: ~rını, .. ur .. ruye ta şe_r 1.• tasvırı a - Bl 

1-k h h B l anchong (riyaziye), Lacomblaise 
D h·ı· f d h'l" h · • D h1·ı·ın"n a , usnu at. eşıncı sene: nşa a ı ı, nısı a ı ı, atıcı. a ı . ( frans z a) 1 · ( · · ) M • 
·· t' ..ıı5 ı· adı Bu bedel yemek ve kıtahet, nahvi arabi ve tatbikat, 1 c • soıre rıyazıye , ag-
ucre ı "' ır r. • f · .d B IOOO h" d nus (riyaziye ve cografya) ilh ... 
elb.se tamiri ile resim cimnastik ansı en ostan, tari ın en 1 

.k. f 1 · ı· ' l k ' sonraki Osmanlı tarihi, tercüme, 
musı ı en erıne ve azım ge en a• f le. h h" üh Al Ed (Baccalauriat) imtihanları türkçe-
lem kağ1d ve saireyle İcab eden 1 1 ' usn at. tıncı sene: e- d f d .. 
ı aç ara a samı ır. u ucre ' t h · • d d ·r h. 1 d 

P arthian İngiliz 
denizaltısının muvaf
fakıyetli harekatı 

İskenderiye 31 (A.A.) - İngili7: 
0Part.hian1> denizaltısı bugün İskende
rlye limanına varmı.7, harp malzeme
si taşıyan himayeli düşman gemileri
ne yapılan hücumun neticesi hakkın
da tafSilı'ı.t alınmıştır. Evvelce bildiril
diği gibi 10,000 tonluk bir sarnıç gemi
sine ve odun yüklü 6,000 tonluk bir 
vapura torpillerle tam isabetler kay
dedilıniştlr. 

Parthinn denizaltısı gemi kafileı:;i
nin izini İtalyan sahilleri açıklarında 
bulmuştur. Kafile üç ticaret gemisi ile 
bir refakat gemisinden müteşekkil idl. 
Ingiliz denizaltısı her biri üç torpilden 
mürekkep olan iki salvo attığı ve sar
nıç gemisine iki tam isabet kaydettiği 
zaman kafileye refakat eden gemi an
cak 600 metre mesafede idi. Denizal
tılal'ilC' mücadeleye mahsus hücum ı 
motörleri sür'atle refakat gemilerinin 
yardımına koşarak deniw.ltının aron
msaına iştirak etmişlerdir. 

İtalyan gemileri bu araştırma esna
sında birçok denizaltı bombalan at
mışlardır. Parthlan'ın kumandanının 
üadesine göre, bu bombaların bazısı 
denizaltınm yanında infilak etmiştir. 
Denizaltıda bulunanlar iki vapurun 
battığını kati olarak görmemişlerse 
de torpillerin infilak ettiğini ve mü
teakiben dört gemiden ikisinin maki
nelerinin durduğunu sarih surette tes
bit etmişlerdir. 

Fransız Müstemlekat 
Nazırının Afrika 

seyahati 
Gao 31 (A.A.) - Fransız mÜs· 

temlekeler nazırı amiral Platon ve 
münakalat nazırı B. Bertholet'yi ta
şıyan tayyare evvelisi sahah Gao' dan 
uçarak Niger vadisini alçaktan takih 
ile sabahleyin T ombuktu'ya varmış· 
tır. Ayni günde oradan aynlan tay· 
yare Segu'ye muvasalat etmi~ ve 
Fransız afrikagı yüksek komiseri ge
neral Bouisson, Franeız nazırlarını 
karşı lam ıştır. 

Aparb man sahipleri! 
Boş dairelerinize iyi kiracı 

bulmak İçin .-.A K Ş A M:> ın 
K0ç0K İLANLARI ndan is
tifade ediniz. 

·ı· 1' d "ld' {B .. t 40 hiyat, kitabeti resmiye arabi tat-ı en ve ransızca an ayrı ayn, on· 

J
• • d' ·ı·d·V• ·b' b' b' bikatı farisi tatbikatı islam tarihi ce a rırı, ar ın an şı a ı yapı ır ı. 
ıraya ın ırı ıgı gı ı ır ru unun ' ' ' Türkçe tahriri d h" t b• ,.. ff l 30 20 ı- teTcüme ilrnikelam kavanin hüs- er e e ıya , ara ı, 

veya yarısının e ıy e ve 1• •. h t ' ' ' farisiye, franstzcalar da edebiyat 
DiKKAT! ~ 

yaya ve yahut tamamen ücretsiz ola- nu a · f ] f · · f•• .. 
1 k b 1

.. d b 1 ) Fransızca kısmına gelelim: ve ese eye, rıyazıyeye, ununa mu-
rak ta ebe a u une e aş anmış · . . teallikti. 

Nı!<ıf dahilinin ücre!i 2S lira olup İptıdaıye sınıflarınd~: Kıraat, ya-
öğle yemeği ve sair masarif dahil- zı, ezber, hesaptan amalierbaa, 
dir. Fakat bunlar akşam yemeğiıne fransızca hüsnühat. 
kalmıyacaklar, mektepte yatmıya- Tali birinci sene: Muhtasar sarf, 
caklardır. {Bu da 20 liraya indiril- imla, hesap, Avrupa kıtasının ve 
miştir). Türkiyenin muhtasar cografyası, eş-

H r. ·ı den senevi 6 lira · alına· ya derslerinden sanayie ve esnaftı· 
a ıcı er v •• ilik )"- h" ··h 

Vasati beşer numaradan on beşi 
doldura·nlar şifahiye girer, derece
leri o notlara göre tayin edilirdi. 
Hem türkçe, hem fransızcada mu
vaffak olanlar (bachf:Jier) lik dip· 
loması alır, diğerleri yalnız ( certi
ficat) edinebilirdi. 

caktır. Resim, cimna.stik, musiki· ga mutea ma umat, ıısnu at, 
den gayri her dersten istifade ede- res1im. 

0

Şi~d
0

i
0

°C~İ~.t~~~~~~··ıi~~~d~~ ·~Ii~-
cekler. '50 kuru .. zammı'yle onlarda kinci sene: Sarf ve tatbikatı, I ., oma alanların bazı eskilerini, ma· 
da buıunabl'lecAklerd: .. , (6 lira son• imla, hesaptan aşari ve adi kes.ir- fi l ' "' ru arını sayacağım. simlerin başın-
ra 1 O liraya çıkarılmıştır)· ler, eski şark kavimleri tarihi, cog- daki rakkamlar derecelerini gös-

Ücret runıi eylul ile şubat başın· rafyadan Asya, Afrika, Amerika, termededir: 
da, iki taksitte pe•inen verliecek ve Okyanusya; eşya dersleri, hii!mühat, " . 18 71 - ( 1.) Osmanlı bankıuı 
~lbise pahası olarak bir defaya ı'nah· resıın. sabık direktörlerinden Panciri bey, 
•us olmak üzere ilk girilirken 1 5 Üçüncü sone: Sarf, izahatlı kıraat, 
0 (2.) tahriratı hariciye mühimme 
lira tediye edilecektir. imla ve küçük mevzular kaleme al- d S { mü ürü a er efendi. 1873 - { l.) 

Ücretin bir rr.ikdarının veya tama- mak, nazari hesap, hendese, eski müdür Abdürrahman Şeref efendi. 
mının merhameten ve atıfeten (1) Yunan ve Roma tarihi, Avrupa 1875 - (1.) tahriratı hariciye ka
devlet tarafından verilmesini istir- kltasının mükemmel cografyası, eş- tibi Nuri Reşad bey, ( 4.) Mektebi 
ham edenler arzuhalle Maarif Ne- ya derslerinden tabii ilimlere dair Mülkiye cebir muallimi Yu.sufyan. 

Bugün 
l NİSANDIR. 

Muzipliklerden sakınınız. Hiç 
bir ;ıeye inanmayınız. 

ANCAK .... 

Şuna inanınız ki: Şimdiye ka
dar hiç görmediğiniz derecede 
nefis ve heyecanh film ..• Bü
yük, Dans, Şarkı ve Seksapel 

Yıldızı 

MARiKARÖKK 
un oynadığı 

KORA 
TERRi 

olacakbr. 

PEK YAKINDA: 

1 nis:uı sah Üfle ve ak~am 

12,30 Program, 12.'33 Türkçe plaklar, 
12,50 Ajans haberleri, 13,05 Türkçe 
plaklar, 13.20 Karışık program (Pi.), 
18.03 Cazband CPJ.), 18,30 Konuşma 
(Çifçinin saati), 19 Avrupa halk me
lodileri (Pi.) 19,10 Plgano konseri, 19,30 
Ajans haberleri, 19,45 Ziraat takvlınl, 
19,50 Fasıl heyeti, 20,15 Radyo gaze
tesi, 20,45 Salon orkestrası, 21,30 Ko
nuşma, 21,45 Koro - klasik program, 
22,30 Ajans ve bors:ı. haberleri 22 45 
Müzik: Dans milzlği CPIJ ' ' 

2 nisan çarşamba sabahı 

8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 
Hatif parçalar (Pi.), 8,45 Ev kadını. 

Türk matbuat tekn!siyenlerl birli
ğinden: Blr!iğimizin mutad senellit 
kongresi 6 Nisan 941 pa.:ar günü ı:;aat 
14 de Eminönü Halkevl salonların'da 
aktedileceğinden azamızın behemehal 
hazır bulunmalan ehemmiyetle rlca 
olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 1 - Heyet! 
idare raıxırıınun kıraat!, 2 - Hesaba
tın tetkiki ve idare heyetinin ibrnSt, 
3 - Nizamnamenin bazı maddeleri 
üzerinde tadilat ve bilhassa içtlmnt 
yardım müddetinin tahdidi, 4 _ Yeni 
idare heyeti intihabı. 

,_ YA R 1 N matinelerden itibaren -ın. 

1 MA n•• ARI A 1 nın !ürkiye
nırı.'54 ~ . de ılk defa 

Gösterdiği yeni filmlerin üçün-
cüsü ve en harikuladesi 

ıSERAJEV01 
' Başlıyor ' 

S~n'atı, güzd(jğj seyretmek ... Öhneyen nağmeleri dinlemek :büyük 
hır zevk ... Mukaddes bir ibadettir. Dünyanın ikinci Karuzosu olaaı 

GiNO LUGO 
Bu Perşembe akşamı L A L E'yi 

altın ıesile inletecektir. 
Baştan ba§a zevk, muzik ve ihtişamdan yaratılan 

SEVGİLİMİN SESİ 
TOSKAYı bütün heyecan.ile ya§atan senenin sayılı §aheserlerinden 

biridir. _, , ., 
1 Yarın akşam 

MELEK 
Sarışın ve güzel Yıldız 

ANN SOTHERN 1 
(ÇAM SAKIZI) 

FRANCHOT TONE 
. 

sıneması 

ne bir çok güzel kadınların iştirfiltlle oynadıkları 

KOCAM GüZELLER 
PEŞiNDE 

Senenin en güzel ve en parla k Komedisini gösterecektir. 

~---------------------------" ·----•DİKKAT! ..... MttHİM ILA.N! ... -----. ... 

TAKSİM • 
sıneması 

Bu hafta müstesna. olarak programını YARINKİ ÇARŞAMBA 
Matinelerinden itibaren değiştiriyor ve IMPERto ARGENTİ
NAnın rakibesi İspanyol muganniyesi, Mad.rid sahneleri yıldızı 

ESTRELiTA CASTRO'yu 
tamamen İspanyolca sözlü ve şarkılı 

GECE GÜLLERİ zaretine müracaat eyliyecekler. Fa- bahisler, resim. 1876 - ( 1.) mabeyinci Ragıp pa- @ARK 
kat her halde elbise pahasmı tesvİ· Ali sınıOardan dördüncü sene: şa. 18 7 7 _ ( 1.) Bükreş sefiri Ka- ~ 
ye eyliyecekler. Mektepten verilen Fransızca sarf, nahiv, tahriri inşa :rım bey, (3.) mektepte cografya d Buseler gibi ateşin şarkılanmn, açık ve şehvi danslarının, 
kitap zayi veya fenude edildiği mümareseleri, ikinci derece mua- hocası Kovalakides. 1878 _ (l.) SİnemaSl n 8 İspanyol geceler!nlıı filminlgöstermeğe b~lıyor. 
~~Ünd~e ~~~raLndan~d~~b~u~h~des~m~Tu~l~~p n~~~ta~~mre~ &~~---•••••••••'~'~---••••••••••••••••••••••••••'~ 
tedarik ve tamir ediecektir. sattahnın itmamı, fizikin sıklet ve din pa~a. 18 79 - ( 1.) mektepte 

Mülakat odası talebenm veli ve hararet bahisleri, kimyadan şibih tarih hocası Ohanesyan. 1883 -
akrabalanna teneffüs vaktinden madenler, Kurunu vusta tarihi, cog- ( 1.) tercüme muallimi Said bey, 
başka zaman açık değildir. Yabancı rafyadan dört kıtanın tekrarı ve (5.) esbak Hariciye Vekiü Bekir 
bir adam talebe ile görüşemez. Hem iktisadi malUınat, usulü defteri, tak- Sami bey. 1885 - ( 1.) profesör 
aile, hem müdürün ıuhsatı olma- lidi resim, resmi hatti. bay Yusuf Razi. 1886 - ( l.) Şair 
dıkça lcimse harice çıkamaz. Mu~ar- Beşinci sene: İnşa usullerinin tev- Tevfik Fikret, (4.) general Cevad. 
rer olan haftalık izin cumartesi ak- sii, cebri adinin ikmali, hendesei 1890 - ( 2.) ihtifalci Ziya bey, 
~amından pazar akşamına kadar- mücesseme. fiziğin elektrik bahsi, (4.) bay Tevfik Amir, {20.) Arap 
dır. J madeni kimya, hayvanat, Kurunu İzzet paşa zade Mehmed Ali bey, 

ı Bu Akşam SARAY Sinemasında 
Amerikan1n en mo,hur ve en fazla ücret alan artisti 

MICKEY ROONEY 
tarafından hariliulade bir tarzda yaratılan 

TOMAS EDiSON'un GENÇUGi 18 75 yılının Devlet salnamesi 
mektepte daire ve kalemlere devam 
edenler için, perşembe ve pazarte
ıi günleri umumi dereler verildiği
ni. hocasının mahud T erziyan ol
duğunu k.aydediyor. O vaktin prog
ramında Mecelle., hukuk, Roma 
idare ve mahakim tarihi bulunduğu
nu, ııonraki ikinci müdür d'Holys'in 
hukuk, bizim yetiştiklerimizden ge
ne Perard'm felsefe ve mantık, 
Sarret' nin kimya, A. Dubois' nin 
gramer, Dupre'nin usulü defteri. 
Billion'un fizik; türkçe tarafında da 
hattat 1zzet efendinin hüsnühat, ha
fız Refi efendinin Arabi okuttuğu-

ulua tarihi, Türkiyenin mufassal türkçe kısmından muharrir Abdul
cograyası, usulü defteri den muha- Jah Zühdü. 1891 - { 3.) esbak 
berat ve evrakı ticariye, taklidi re- Galatasaray müdürü Salih Arif bey, 
sim, resmi hattl. {9. ) Babanzade Naim bey. f 892 _ •

1 

Şaheaerinin ilk iraem münucıhetile ŞEREF GALASI. Elyevm 
Altıncı sene: Farnsız edebiyatı, ( 4 .) eslti muallimlerden bay Melı- ~erikanın 60 aiııemuında birden ıöaterilmelite olan bu Sim; 

psikoloji, mantık ve ilmi ahlak, hen- med Halid, (6.) emekdar muallim dehanın ilk'. tecrüD.lerine ait fejınl pirçolt keşiflerin tarlhçetlni 
desei resmiye, müsellcsatı müs~e:ri- bay Esad H ami, ( 7.) eski aefirler- ı tasvir eden sanayii n efiseye ait bir eaer.dir. 
ye, mihanik, kozmografya, fizık- den bay Seyfeddin, ( 1) .) keza eı· ----- Ba alqam iç1n yed..m.isi erveldeiı alclız'um. 
ten elektrik mebhasinin itmamı ve ki sefirlerden hay Galip Kemali. , .. __ ••••••••••••""'•••İiiı•••••••••••••••••••••••••••lll'' 

nu görüyoruz. 
Muhasebeci Kadri beyle dahiliye 

memuru Kalavasi efendi o zaman
larda mevcud ve evvelkisi tahrirat 
katibi, ikincisi muh~be mütercimi 
imiş. 

sada ile ziya bahisleri, tarihten ge- 1895 - (2.) eabak hariciye müs-
çen seneki derslerin mabadi, umu- teşan Reşad Hikmet bey. ( 6.) es· 
mi cografyaının tekrar ve ikmali. b'ak mebus ve vekil Celiileddiın Arif 
hıfzıssıhha, taklidi resim, resmi bey 189~ - (2.) mebus bay Ga
hatti... lip Bahtiyar. 1698 - ( 1.) ıaire 

Rütbeli muallimlerin başhcalarinı 
gene teşrifat sırasına koyalım: 

Müdür Abdürrahman Şeref efen
di (Osmanlı ve İslam tarihi), Hacı 
Zihni efendi (arabi), Ata bey 
( edebi;·at), Said bey {usulü tercü
me), Ahmed Hikmet bey (türk.çe), 
Faik bey (cim nas tik), Feyzi efendi 
(farisi), Rıfat ~fendi (ilmi ablak), 

Nigar hanım zade Münir Nigar bey 
ve ilh ... 

Se!'mt:d Muhtar Alus 

'.\.1ektebi sultaninin 1908 meşru- doktor Rıfat bey (hıfzıssıhha), 
tiyetinden evvelki resmi programı- Halid bey (türkçe). Naim bey (ara-

1u1. gelince: Dersler türkçe ve fran- bi), Esad Hemi bey (ilmi eşya), 
azca olmak üzere ikiye, sınıflar da Terziyan (fransızca), Ohanesyan 

(Eski Mektebi Harbiye) başlıklı 
yazımda mektebin tesisine tarih söy
lemiş olan zatın lmamzade Esad 
efendi olmayıp gene audurdan ve 
şuaradan Sahhaflar Şeyhizade Esad 
efendi idüğünü bana meltupla bil
dirmek lutfunda llulunaın İstanbul 
umumi meclisi a.zasmdan bay Mus· 
tafa Faik A~kın'a teşekkürlerimi 
suınuyorum. S. M. A . 

SUMER sineması 
Bu hafta emıat.iz bir ınuvaffa)ôyet kazan~ v• umumt bir 

rail:>et g<Srm6ı olan 

O E A N N A D U R B i N 'in 
KAY FRANC I S 

ile beral>er yarattığı 

Bahar •elel"i 
Şayanı hayret filmini 

BiR HAFTA DAHA GÖSTERMEGE ndftiiıN karar vermiştir. HCTkesin hoşuna giden bu filmi mutlaka görünüz. 

~-••••••••••••••••• Suareler için yerlerinizi evvelden al~ırınız. •••••••"• 



SOZÜN 6Eli$i 
Mektup yazamamak illeti 

K ıymetu arkadaşım Hikmet Münir'in, Vakit'te, lules Be
nard'm «Yazdığım halde postaya veremediğim mektuplan 

ldr araya getirsem bir kitap olun sözüyle başlayıp mektup yaz
manın zorluğundan bahseden güZel bir yazısını okuduğum zaman 
içim sızladı. Çünkü cebimde, üç günd beri postaya verilmesini 
bekleyen ve eğer verilecekse, fena hal buruşmuş olan 2'arfının 
mutlaka değiştirilmesi lamn bir tup, hAla duruyor. 

Bana bir sürü mektup g·· eren pek sevgili bir dostuma, ya· 
ıadığımı haber veren o beş on satırlık mektubu yazıncaya kadar 
neler çekmiştim! Şu dakikada onu postaya vermem ihtimalini de 
pek zayıf buluyorum. 

Meydan geçme korkusuna tutulan h1sanlar gibi mektup yaza
mamak metine müpt.ela olaiıfar da vanlır. Bu illeün ruhiyat ki
taplarıntla ismi geçer mi bilmem, fakat g~se de geçmese de o 
mevcuttur. 

Kendimden biliyorum: Mektup olmamak şartile sahifelerce 
yazı yazmaya daima hazır olan kalemim, yalnız mektup karşısın
da, manialar aşarken ufak bir su birikintisi önünde <czmg! >> diye 
duruveren at gibi, diretir. Ilalbuki yer yürunde: benim kadar 
mektup yazmasım seven bir adam·bulunabUeceğini tahmin etmi
yorum. Zaten mektup y~amamalı: illetine müptela olanlann hepsi 
böyledir. Dostları gurbete giderken yalnız onlar s.ık sık mektup ya· 
zacaldarını vadederler. Bu vaidlerinde son derece saminll: olduk
larına şüphe etme)iniz. Dost gider. Bir mektup cgelir. Arkasından 
bir mektup daha. Bir dalıa. Sonra derin bir sükdt. Çünkü zavallı 
dost hiç bir mektubuna cevap aJanıa.mıştır. Beriki daima mektup 
yazmaya karar vermiş bir halde, fakat katiyen yazamadan dola-

şır, durw-. 
Bazı insanlara anz olan mektup yazamamak illeti her hangi 

hir vücud illetinden daha beterdir. Çünkü insanı bütün dostlarına 
karşı mahçup eder; riyakar, vefasız, kalbsiz, lakayıd bir adam 
mevkiine koyar; dargınlıklara sebep olur. Ve bir gün mektupla
rına cevap vermediği dostu ile karşılaşınca bütün samimiyetile 
boynuna atıldığı zaman, hakkında şu hükmün verilmesine marn 
olamaz: Yüze gülen bir dost! 

Yanlış! Katiyen öyle değil! O sadece bir hastadır. Mektup 

KUŞ BAKJŞI: 

Otel yerine 
yatakh .vagon! 

F ranaada, İ§ial altında pulun
mıyan büyük ıehirlerin çoğunda 
müthiı bir kalabalık vardır. Bu yüz
den oteller karrulen dolmu~tur. Bir 

' çok kimseler geceyi geçirecek yer 
bulamadıklarından Lyon, Marsilya, 
Vichy, Clermont gibi. başlıca mer
kezlerde yataklı vagonlar, yataklı 
vagon ~irketinin i~lettiği T ermin us 
otellerinin ilavesi olarak kullamlma
ğa başlanmıştır. Burada gecelik üc
ret 30 franktır. 

Otel haline getirilen yataklı va
gonlar istasyonlarda T ermin us ote
lin önünde bir hatta getiriliyor, bu
rada Loru il~ umumi lağımlara bağ
lanıyorlar. Vagonlar ısıtıldığı gibi 
su da bulunduğundan otellerde yer 
bulamıyanlar bunlara çok rağbet 
ediyorlar. 

Sinema faaliyeti 

Habeşistan muharebe-
• • 

sının sonu yaklaştı 
Bir lsviçreli askeri muharrir lngiliz kuvvet
lerinin bu harpte gösterdikleri meharet ve 

cesareti büyijk bir takdirle kaydediyor 
Dün gelen telgraflar Habeşislan-

da İngiliz kuvvetlerınin yeni bir r~--~~~=~~~~~~~~--=:":"~~~-=~---..... -ı 
zafer kazandıklarını ve Cibuti Adis- , .... 
abeba şimendifer hattına vasıl ola- 1.-l 
rak bu hattın ortasında en mühim ~-', e .A_P,.:_A, sJİ. s T A N 
istasyon olan Dire Daoua·yı zaptet- A / 
tiklerini bildirmiştir. Bu suretle 

4 
d, #JJi?..J(:);:;;;:;==~ 

Adis Abebanın denizle muvasala- ~,.. ~ ""'.f, ~ 
sı k~ilıniş, burası, her taraftan ge- ~ l'l.1/ı4U. • '\,"'3 ;i~~~~~~~~g 
Ten lngiliz kuvvetleri tarafından ta- eGondar ',, 'l..=>__...,...,,cfen 
mamen ihata edilmek üzere buluaı- ., ~/ • J#rJ~r ',~;;;1'.'i, §[~~§~~§§~~§;~~ 
muştur. ~ !Jo,.,,~:'.1~1 ~u~·~;;~;;;;;;~~~ Fransada Nice şehrinde si.nema Dire Daoua0yı İşgal eden İ-ngiHz , •T''tl]Jııy# ...... F'; •I 

faaliyeti canlanmağa başlamıştır. motörize kıtaatı Kenya' dan hareket ~ ... • 1'1'c61V ~rJos . ' "'o . 
Buradaki stüdyolarda, yarım kal- ederek binlerce kilometre katetmiş _ d" ~,~' ~( 

b f·ı· l . l b. k 1 . . ( 1 · ( ~Dfl-AIUA e · :\: mış azı ı ım erm tamam anmasına ve ırço !er en ışga ey eı:ıış o an ..... •ı.aAuıfi Harr •c-•,.ı .. .. • 
veya yeni filimler çevrilmesine ça- kuvvetlerdır. Bu kadar mahırane ve c M A .3 it Ş • S "'- N"...... ,'. il' 
!ışılıyor. (Korsan) filimi ele alın- cüertkarane bir hareket şimdiye ka- ' •· . ~ 11.rJl-1"1İ'> .... ' ' ji1 ~=:::j 
mışsa da, baş artisti Charles Boyer' - ~ar hiç ~rül~emişti. B~. kuvvetler ' .ı Ghırcft"' \ • 

1
/ -../ 

nın Hollivutta yerleşmesi üzerine ta- adeta genış hır yarım hılal yapmış- ', Ü ~ ~kıi r 
mamlanamıyacağı anlaııılmıştır. lardır. Buradan sonra ileri hareket- ' t ~ ,' 

Danielle Darricux, eski kocası !erine devam ederek bunu tam bir "", r/. , / "' 
Henri Decoin'in idaresi altında elik hilal şekline ~okmalan da muhte- • \.....,, " ~0!0_ ........ ;. 

raındevusu> adlı bir filim çevirmeğe meldir. '~ , .... " .. --< ~ 
M h · R · S l..i E . H b · d .. --' ~ ~"---__.L.:.::=::ı başlamıştır. eş ur artıst aımu, oma , rıtre ve a eşıstan a- / .,,,,. 

(Petrus) isminde bil' filme başla- ki muharebeler hakkında bir lsviçre ,. / r-------=1 
mak üzeredir. Baş kadın rolünü ga:ıelesi mühim bir makale ve bir .C, : 
Renee Saint Cyr yapacaktır. harita neşretmiştir. Bu gazetenin ~ ~ ' 

Diğer taraftan Fernand Gravey, askeri muharriri diyor ki: ~ C, : 
Michelle Presle ile birlikte cGülme- Afrika harbi, geçen eylulde tah- l 
nın tarihi> adlı bir filim çevirecek- min edildiğimden büsbütün başka : 

yazamamak hastası! tir. bir şekilde inkişaf e~mişlir. O za- \ 
Şevket Rado F asta bir nümayiş man, Afr~kada yeni .~ir Roma im- \!:.============:::i 

(

paratorlugu kurmak uzere İtalyan· 
•ınnumı111HtltllUHNHUUttHllllllllllllllfllDmrm11~uurrmnnrııanumnıt1 ... HftlUllUlllfUtr•ıu ... NNUUllllUllUUllJlf •• •• b' h d" d"" .. .. . ·-~1.!_ 

Fransada buyuk ır ya u ı uş- lar tarafından buyuk mıkyasta bir .uıgi.üz]erin Eritre, Somali ve Habe~tandaki taarruz i.stikametlerini ve 

~- Nl!LllD, QLDll?.Jj :a;~~~l1a~:kt~:~1 Fk:~eı~:s:~·ası;d~ ~:;7:;~0~~~~1~iy~:du~.üs_~:~tk;fe~ ı· kbudtaarBruzbun vas1ı1 oldukları noktalan gösterir harita 

a ~~ ;\ ~~[S~~ @(b@J~ lbu duşmanlık başlamıştır. Meşhur rının buyuk yardımı kafı derecede maı şar i e er era ngilizlerin'ta, Negelli üzerine se\.kctti. Faknt 
~ ~••ı....;;.~.;;,;.;._;;;;;;._~...;.;;;.;""-.;....~------'"" Fransız artistlerinden Jean Pierre hesaba katılmıyordu. Avrupada ek- eline geç:ı'.şti~. Merkezde motörize lkati. neticeyi burada aramadı. Evvc

Aumont ile Blanche Mentel geçen seriyet, Avrupa kılasım bütün dün- kıtalar CJcıga yı almışlardır, (~u 1 la ltaly~nların Habe.., seferinde ge-

Vahşi hayvan 
Amar .Sirki isminde büyük bir 

Fransız cambazhanesi vardır. On 
heş sene evvel bu cambazhane ls
tanbula da gelmişti. Amar Sirkinde 
birçok vahşi hayvan vardır. Bunla
ra marifetler yapbrıhr. Bütün Av
rupa ve Afrikayı dolaşan bu cam· 
bazhane ıimdi F ranaada B1ois ıehri 
civannda bir çiflik.te yeı:leşttüftir. 
Evvelce cambazhanede 20 fil. 100 
hey gir, l O aslan .ve kaplan vardı. 

yerine tavuk! 
Şimdi bun1ann mikdarı azalmışbr. 

Booa mukabil 4 5 domuz, 8 iıiek 
bulunmaktadır. 

Aslan ve kaplanlar kafeslerinden 

çıkmıyorlar. Filler tarla ııürmek İşin· 
de kullanılmaktadır. BeygiTlerden 
bir kısmı da bu işe tahsis edilmiştir. 
ÇiAikte büyük bir kümes bulunmak.
ta, bura~ da tavuk. yeti12tirilmek· 
tedir. 

Yeryüzünde cennet 
Avustralyanın 500 kilometre oar

kında Howe adında küçük bir ada 
vardır. Bu adanın yeryüzünde bir 
cenınet olduğu bildirilmektedir. Fa
ht bu cennet herkese açık değildir. 
Adada 150 ki§İ vardır. Bunlar müo
terek surette çalışmakta ve hasılatı 

aralarında takıim etmektedir. Yüz 
elli ]doiden hepsinin bu 11uretle kü
çük bir serveti toplanmı§tır. Ada 
ıhalkı hariçten gelenleri kabul et• 
miyor. 

Ada çok münbittir. Bu aebeple 
burada oturanların her gün bir iki 
saat çalı~ıw Hfi gelmekte imi11. 

Patates zeriyatı 
Avrupaya patates 17 nci asırda 

Pa~mentier tarafından getirilmişti. 
fptıdalan halk patatese ~üpheli bir 
nazarla bakıyor, bunun zehirli ol
duğundan, hastalık getirdiğinden 
bahsediliyordu. Yalnız Fransa k.xalı 
16 ncı Louis patatesi faydalı bir 
sebze telakki etmişti. Hatta 1784 
ıenesi ağustosunda verdiği bir zi
yafette şu yemekler vardı: 

iki patates çorbası, patates tava
sı, patates salatası, patates lokma
sı, patatesli börek, patates likörü! 

Avrupa halkı 150 sene evvel pa· 
tateae karııı bu kadar muhteriz dav· 
ranırken ıimdi Avrupanm her ta
rafında kabil olduğu kadar çok pa
tates yetiştirilmesine çalışılıyor. Pa
tates ziraati ıimdi harpten evvelki
nin bir mislinden fazladır. 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi j 
Son deniz muharebesinde 

lngilizlerin batırdıkları İtalyan gemileri 
Ingiliz bahriye nezaretinin tebll- yaresl vardı. Mürettebatı 20 zabit, 480 

tinde batırıldığı haber verilen Fiu- neferdl. . . 
ıne, Zara. ve Pola İtalyan ınblı kru- Batınlan iki torpido muhribinden 
'ta?.ôrleri onar bin ton hacmlııde ve VJcenzo Globert~ İt.aıya.nın en yeni 
&YllJ tiptedir. Ağır kruvazörler sınıfı- genıllerindendJ. Inşa.sı 1kl se~e evvel 
na mensup olan bu gemilerin Garizia. bitmişti. Hacm.l 1498 ton, suratı 39 
adında bir eşleri daha vardır. ~ume mlldl. 4 tane 12 llk ve .. muteaddi-d ha.
Tri,estede Tecnico Zara Spez:ıa. da va daflJ t.opu vardı. Murettebatı g .za
Temı, Pola cenevede Orlando tez- bit. 150 neferdi. 
gfıhlarında yapıl~tır. Maestrale t.orpJdo muhribi de 1934 te 

Bu kruvazörlerin süratleri saatte deni7.e indirilmiş, 1449 ton hacminde 
32 mil, mürettebatla11 30 zabit ve 800 idi. Sürati 38 mildi. 4 tane 12 lik to
ncrerdir. Başlıca silahlan 8 tane pu, müteaddld dafl toplan . vardı. 
20.3 lük, 16 tane ıo luk a tane 3,7 lik :M'.iirettebatı ı; zabit, 150 neferdı. 
top, mütcaddid tayyar~ da!ii toptur. 
!~rk~%ı~azörde bir de tayyare bulun- Mersinde pasif korunma 

İt:ııyan· donanmasıııda a ağır kru- tecrübesi 
•~zor vardı. Bunlafdan Sen Giorgio Mersin 31 (A.A.) Evvelki 
Lioya muharebeleri esna.smda. bat- d k''- b. 
nııştır .. Digeı.·. üçünün de şimdi battı- gün burada 55 a i&.a süren ır pa
ltına go- d ~ .. 1·f korunma tecrübesi yapılmıştır. '" oı., ağır kruvazör kalmış- " 
tır ki bunlar da Trieste, Trento, Bol- Tehlike işareti verilir verilmez beş 
zano ve Gotlziadır dakika içinde şehir tamamen karan
vaBa~mldığı dün h~ber verilen Gio- lığa gömülmüş ve atılan mefruz 
va~nı .. De~Ja Bande Nere keşşaf kru- bombalardan çıkan yangınlar itfai-

;oru, bır kaç ay evvel batırılan 
Bartolomeo Colleoni'nin eşi idi. Hac- ye tarafından derhal söııdi.irülmüş-
mi 5,069 ton, süratı 40 mildL Silah- tür. Koruma teşkilatında vazife 
la~ı 8 tane 15.2 lik, 6 tane ıo Juk ve alanlar kendilerine düşen işleri mu
muteaddid hava da!ii toptu. Bir tay- vaffaki.Yetle ba~armışlardır. 

h f F R b h · d O d ı· makale yazıldıktan sonra İngılız rek Erıtrede, gerek Son1alı"dekı· a ta asın a at şe rın e 4: ç er- ya zanne er. ngilteremin kuvvetini 
kek ve bir kadın> adlı bir piyes oy- hesap ederken yalnız İngiltereyi göz kuvvetleri daha bir hayli ilerle- üslerini ele geçirmek istedi. E.rit-
narlarken, bu iki artistin yahudi ol- önüne alır, Britanya imparatorlu- miştir.) rede harp devam ederken general 
ınasmı bahane ederek bazı kimseler ğunu hesap etmez. İtalyanlar Habeşistaını zaptettik· Cunningham, Almanl:ırın Avrupa
nümayiş yapmağa teşebbüs etmiş- Geçen eylulde ltalyanın. hakh leri zaman hareket üsleri şimalde da yaphkları gibi, çok cesurane bir 
)erdir. Bu yüzden tiyatro karışmış, olarak çok büyük ehemmiyet verdi- Eritre (Masavva, Asmara ve Ke· hareketle motörize kıtalarını mem
Lazı kimseler ezilmiştir. Polis işe gı, Mısır taarruzuna gırışecegını ren), cenupta İtalyan Somalisi leketin kalbgabına soktu. 
müdahale ederek zabıt tutmuştur. tahmin ediyorduk. Yunanistana hü- (Mogadiçyo) idi. Somaliden yapı- İı."\gilizlerin taarruz istikametlerini 

Cannes gazinosu ac_ıldı cum etmekle kuvvetleimi dağıttı. ıan hareket ikinci derecede idi. ltaı- gösteren ı 3 oktan bir tanesi pek 
Büyük bir sevkulceyş üstadı olan yan kollan Dolo ile Gabredarre nisbetsiz surette uzundur. Kenya
geoneral Wavell bu fırsattan istifa· arasında yayılıyordu. Aaıl hareket dan hareket eden bu kol Kisimnyu, 
de ederek kış harekatına müsaid şimalden, Adua, Gondar ve Adisa- Mogadiçyo, Gareda•re, Sassnbe
olan bir sahada parlak muvaffald- baba üzerine yapılıyordu. neh, Daghabur, Cici~l\yı zaptetti, 
yetler elde etti. (Halbuki Epirin va- İngilizlerin ayni memlelceti zaptet- Harrar"a vasıl oldu. Buradan Adis 
ziyeti kış harekatına müsaid de- mek için ne Somalide (İngiliz So- Abeba - Cibuti şimendifer hattına 
ğjldi.) mali.ri de İtalyanların elinde idi), ne gidecek, o vakit Ad!s Abeba, ol

Fransada harbin başlaırıgıcından· 
beri gazinolar, oyun yerleri kapalı 
idi. Buaıların arasında, bir zamanlar 
içinde dünyanın en büyük kumar 
oyunları oynanan Cannes belediye 
gazinosu da vardı. İki haftadanbe
ri bu gazino tekrar açılmışbr. Gazi
nonun tiyatro kısmında tiyatro ve 
variyete kumpanyaları oynadığı gi
bi oyur. salonlarında bakara, rulet 
ve saire gibi oyunlar oynanmaktadır. 

İlkbahar harekab havalarda, de- Eritrede hiç bir üsleri yoktu. Buna gun bir meyva gibi kendiliğinden 
nizde ve denizaltında başlıyor. Ka- mukabil Kenya ve lngiÜz _ Mısır düşecektir. (Son haberler Adis Abe-
rada b:>•lıca harp sahnesinin neresi ha c·b t• . d"f h tt .. _, Sudanı vardı. Fakat memleket 0 • ı u ı sımen ı er a ı uze-
olacag· ı belli degv ildir. İnailtereye as- · d k. o· D · 1 ·ı· ı .. kadar geniş ve vesait o kadar azdı rın e ı ıre aoua n~:ı ngı ız er ta-
ker ihracına mı, yoksa Balkanlara k rafından zaptedildiğini bildiriuor.) 

Bir Fransız gazetesi bunu kay
dederek diyor ki: cBahar geldi, 
havaların iyileşmesini memnuniyetle 
karşılarız. Baharıııı gelmesi üzerine 
ortalık belki karışacak, harp yeni
den kızışacaktır. Fakat bunun bize 
o kadar taalluku yoktur. Çünkü biz 
harp hariciyiz.> 

d v h k · bb" d"I i buradaki Britanya kuvvetlerı· ku· J ogru are ete mı teşe us e ı e· d Bunu müteakip Haile Selasie da-
k " y h t h h k man anı general Cunningham ha•· l ce r a u em garpte, em §ar • l " vu sesleri arasında payıtahtına ~i· 

ta m1 harekette bulunulacak} Her ıca taarruzunu garptan ıarka dog-- k 1 ı ı rece , ngi iz er orada siikun ve in-
tarafta büyük bir kaynaşma var. ru yapamadı. Gerçi İngiliz ve Ha- tizamı muhafazaya kafi bir kuvvet 
İngilterenin, elde ettiği neticelerden beş vatanperverlerinden müreklcep bırakbktan sonra diğ<!r harp sahne
cesaret alarak bazı cesur teşebbüs- müfrezeleri Gondar, Dangila, Bur· ]erine gid~ceklerdir. Kış harbi, Afri-
lerde bulunması da muhtemeldir. ye, Debra Markos, Lechemti, Alla· ka harbi hitam bulmalc üzeredir. 

İngiliz kıtaatı Almanlara karşı •.t11r111nıuınur111111ıuıtıuununııu-nuu111tr1ııunnuıııunı11•1ıı••u•u••no .. 11trr•ın•·•"'"ıu ......... __ •• - ......... , .. ,11,., 01 

Fransanın üçte ikisi işgal altında; 
ve diğer kısmı da bir çok mahrumi
yetler içinde endişeli bulunurken bu 
gazetenin bugünkü vaziyetten cçok 
tükün der gib. bahsetmesi gariptir. 

ister müdafaada bulunsun, ister 
taarruza geçsin, henüz kuvvetlerini 
dağıtacak vaziyette değildir. Bunun 
içindir ki general Wavell, Afrika 
harekatını bitirmeğe çalışıyor. Bu su· 
retle kabil olduğu kadar çok fır-

H k 
kayı serbes bulundurmak istiyor. a Va Urum U Habeşistanın zaptını bitirdiği gün, 
kıymetini göstermiş olan, Cenubi 
Afrika ordusunu başka yerlerde kul

Yüksek teberrülerde bu
lunanlara madalyalar . 

verıyor 

İstanbul Türk hava kurumu tara
fından her sene verilmesi mutad olan 
balo bu yıl verllmiyecektir. Fakat bu
na mukabil kurum genş ve zengin bir 
müsamere programı hazırlamaktadır. 

larnabilecektir. 
Şarki Afrikadaki harekat ne va

ziyettedir? İngilizlerin harekatını 
gösteren oklar bir haftadanberi ek
ser yerlerde uzamıştır. Cenupta, Ce
nubi Afrika kıtaatı Dolo'dan Ne
ge1ü üzerine yürümüııler ve bura
sını almışlardır. Diğer bir teıeklcül 
Allata'ya gelmiştir. Garpte yeni bir 
1tol Lechenti'yi tehdit ediyor. Şi-Bu programa göre nisan sonlanna 

doğru Eminönü Halkevi salonunda ve
rilecek olan mi.isamc.wı"f!de geçen kış 
mevslml içinde kuruma yüksek te
berrülerde bulunmak suretue yardım 
eden hamiyetli vatandaşlarımızdan 
bir çok zevata teberrü nisbetlerine · 
göre altın ve gümüş madalyalar vcri
leeeırt.ı.r. Bundan başka havaeılı~
dakl yiık~k inkl.§aflan tebarüz etti
ren filimler gösterilecek ve ~u euretıe 
muhterem yurdda.şlar verdikleri para 
Ue yapılan büyük hacimdeki havacı
lık işlerini yakından görmek 1mkAnmı 
bulmuş olacak1ardır. 

Kaft~onu Çocuk Esirgem~ Kurumu namına bir kosttimlü 
Tetilmiştir. Yukandaki resim bu balodan bir kö,.eyi gösteriyor. 

Müsamere günü verilecek olan ma
dalyaları kurumun fahri ba.şkanı Vali 
ve Belediye Reisimiz Dr. Lutri Kırdar 
madalyaya liyakat kesbeden ~ğerll ve 
cömert zevatın göğüslerine biz:ıat ta
kacaktır. Müsamereden soııra. davetli 
zevata Halkevlnin lüks salonlarında 
bir çay ziyafeti \'erilecek ve miı~ere 
neticelenecektir. Müsamereye vil~yet 
ve ordu erkanı ne maU>uat ve Bele
diye erkanı, madalya alacak zevat 
.iştirak edeceklerdir. 

Sipariş edilen madalyalar ikmal 
edilmek üzeredlr. 

.i.ngiliı_~ll!nması tarafından batınlan 3 İtalyan ağH" kru,·azörü: Fiwne. 
Zara Ye Pola Napoll nhtınunda iken 

balo 
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Hanımının ölümünden sonra artık ı kadar çocukça olutuna gtlltımatıyordu. 
bir daha evlenmem1ftl Benelerdenbeı1 Nihayet uanalir birdeni>• d 

Karı dırıltısından 
ölen Halil ağa 

kendisine hizmet eden ihtiyar hizmet- Nadir tatlı rüyasından uyandı. Uçtın
çlsl Vicdan kalfa ne beraber ya.şıyor- CÜ ka.ta. gelmJflerdL Gene; kadın dör· 
du. istanbula, Kızkulesine Adalara, düncüye çıkacaktı. Nadir onu P.Pkasl.
Haydarpaşaya tepeden bakan bir le ve mübalagalı bir hünnet.le ael1m.
apartımanda oturuyordu. Dostları, ah- lıyara.k asansllrden çılttL O gtlnü bot 
bapları dalma ona evlenmekten, yal- yere saatlerce balkommda oturdu. sı
nız geçen hayatın sıkıntısından, oor- gara üstüne sigara 1çtl. Llkln yukan 
Iuklarından bahsediyorlardı. Nadir kattaki plltln renkli saçlı kadın bal-
bunlara dalma: konuna çıkmadı. _ _ 

98 sene evvel gözlerini dünyaya yuman 
bu adamın mezarı ortada yoktur yalnız 

mezar taşı bulunmuştur 

d 
- Münasilp bi!r ?kısmet çıkarsa ne- o:Ua:~b~=eı ~~=o: Geçenlerde bir dostumuz bize 

en evlenm yey m ... . 
Lll.kln bu cmünasip kısmet. bir tür- den sonra genç kadına rasgelmek için, şu meraklı şeyi söyledi : 

Iü çıkmak bilmiyordu. HattA bazen onunla karşılaşmak için ldeta fırsa.t- , 
Vicdan kal!a bile ona: lar kolluyordu. - Geçen gün yolum Merkez-

-- Ben bugün yarım, yarın yokum... .Ne çare ki ~rdekl 0 mesud ve efendi kabnstanlığına düşmüştü. 
Bir ayağım çukurda, siz evlenmeden emsalsız tesadufün bir ildnclal ile tek- Orada bana pek meraklı bir me-
e::el . gelecek, sizi yalnız bırakaca~ım rar heyecanlanamadı. Aradan aylar .. . 
diye korkuyorum ... diyordu. geçiyordu. Nadir henüz yutan kOIIUJU- zar taşı gösterdiler. Bir çok zıya-

Maamaflh Nadirin boş durduğu da slle istediği kadu derin ve samımı bir retçiler bu taşın önünde durup 
yoktu. Hele son iki sene içinde serseri arkadaşlık tesisine muvaffak olama- üzerindeki yazılan oku orlardı. 
bir kırlançıç gibi uzak memleketler- mıştı. y . 
den yolu ıstanbula düşmüş bilm~ Bir sabah balkoouna çıktılı zaman Ben de yaklaştım ve taşın üs.-
nereli bir bar ıı.rtlsti Ue ahbaplığı lu- pek ziyade şaşırdı. Açılır kapanır 18- tündeki yazıyı okudum Bu taşta 
zumundan rnzln ileri göturmü.ştü. La- kemleslnin üzıerlnde pırlanta taşlarla • .. .: 
ktn son zamanlarda kendisini pek süslü bir kolye duruyordu. - ayni tabırle soyluyorum -
yorgun. dlnlcnmeğe pek muhtaç bir Nadir geceleri iskemlesini içeri al- «Kan dınltısından vefat eden 
vnzlyette görüyordu. Biraz makul dü- mazdı. Fakat bu kolye buraya nereden E .d H rI ağanın ruhuna 
şlince dostlnrının. ahbaplarının, vic- diişmüştü? Bereket versin ki bu kıy- "'sseyyı a ı 
dan kalfanın sozlerlne hak veriyordu. metli şey açılır kapanır iskemlenin fatihan kelimeleri okunuyorda 
Yalnızlık pek çekilecek şeylerden de- kumaş kısmına düşmüş ve bu suret.le Evet kan dırıltısından vefat eden 
ğlldl zedelenmekten veya herhangi bir ka- . 

··· zaya uğramakta.n kurtulmuştu bır adam. .• 
Işte bu sıralarda oturduğu apartı- N dl ıı ld Hakikat gü 

nıanın ust kn tındaki daireslne yeni zel ~ır;e~~~ ~ı~~bı!:e mühlm ~lr ~ Dostumuzun bu sözleri üzerine 
kiracılar taşınmıştı. Nadir onları me- yakalamış bir polis hafiyesi gtbl nıem- bu dikkate değer taşı görmek, 
r!lk bile etmiyordu. Ve belki de aylar- nun memnun gülümsedi. onun resmini çekmek ve etrafın- t 
c ı oturduğu apartımanın üstündeki Bu kolye mutlaka. yukankl balkon- f l 
daire ini işgal eden insanların kim ol- dan duşmuş olacaktı. zaten başka da izahat almak için Merkeze en- Hali~ ağanın Merkezerendideki 
duklarını arayıp sormnğa lüzum bile türlü olmasına da lmkll.n yoktu. Kolye· di kabnstanma gittik. 1 
gormiyecektı. b d lehlllrdi kl? mezar taşı 

urazaytcanneprelAtinen sageçtı kadın a·· .. a sıra «Kan dırıltısından vefat eden . . .. •. Uıkin bir akşnm üstü Nadir o güzel u • l bi 
manzaralı balkonunda, açılır kapanır balkonunun demir parmaklıklarına Halil ağaıı run mezartaşı Merkez- etmesıdır. Çunku O tar hte r 
şezlonga uzanmıştı. Hıı.va tevknlii.de dayanıp sarkmıyor muydu? İşte böyle efendi mezarlığının kapısından erkek kendisini öldürecek dcre-
güzeldl. ve Nadir sırt üstu yattığı için bir zamanda kolye boynundan kaymlf . T h biraz ileride sol cede dınıtı eden blr kadını hiç 
gozlerl yukarıya dikilmişti. Bu mas- ve aşağıya, onun balkonundaki açılır gın ınce emen . • 
mavi gök karşısında esn_edi, uzun kapanır iskemlenin üzerine düşmü.ş tarafta büyük, ihtiyar bır servi- bir merasime tabi olmaksızın he-
uzun. tatlı tatlı gerindi... Işte tam bu olacaktı. Fakat bu esnada genç kadın nin dibine dayanmıştı. Taş henüz men boşayabilirdi. 
sırada yukarıki balkonun demir par- nasıl bunun farkına varamamıştı? . . bo H ı·ı v h halde ··1ecek ka 
makhklarınn genç bir kadın vücudu- Nadir: Uşte, dedi, ahbaplığı ilerlet- bır kaç saat evvel yeşıle yan... a ~ . aga er 0 -
niın dayandızını gördü. ve artık mas- ınek için mükemmel bir fırsat!ıı mıştı ve daha kurumamıştı. dar dılıne ve dınıtısına taham-
mavı bulutsuz semıı.yı seyretmekten, Bundan sonra hemen giyindi. Kolye H n .r,ı..,. .. lümünden senelerce mül ettiği kadını, kendisinden 
0 anda, vazgeçti. Nadir açılır kapanır elinde yukarı kata çıktı. Kapıyı ona a 1 af> ... 0 derecede seviyor-
şezlonkta fıdeta yattığı için, yı.:kanki bizzat pldtin rengi saçlı kadın açtı. sonra arkasında bıraktığı taşile aynlamıyacak 
balkonda demir parmaklıklara daya- N~dlr ayakta kapı önünde kolye me- 1941 de yaaşayan birçok insanla- du. 
nan kadını garlb bir tarzda görüyor- seıeslnl açınca genç kadın biraz şaşa- akını t .. .. ·· kabart- ============== 
du Bu herhalde giızel, çok guzel bir !adı. Adeta heyecanla: nn mer • ecessusunu 
kadın olacaktı. Nadir onun hakkında - T*kkUr ederim, t.eşekkür ede- mıştı. Kan dırıltısından ölen ada
kati bir hukum veremiyordu. Çunkü rlm! ... diyerek onu içeri aldı. Kendi- mın taşı önünde iki kişi vardı. 
yukarıdaki kadının ancak çenesinin sine kahve ikram etti 
altını biçimli goğsünü dudaklannın Nadir o günü son derece memnun Taştaki yazılan okuyor ve buna 
bir kısmını, burnunu ve işin garibi blr halle apartımanına. döndü Işte ay- dair konuşuyorlardı. Halil ağanın 
biraz da burun deliklerini goıiiyordu. 19.rdanbert istediği ahbaplık nihayet taşında ıısene 1260ıı gibi bir de 

Lakin buna rağmen genç kadın he- kurulmuştu. 
nüz kendisini görmemişti. Demir par- LA.kin üç gün sonra yukarı kattaki tarih vardır. Yani 1843 ... Bu he
maklığa dayanmış, manzarayı seyre- kiracıların ant bir surette çıkıp gittik- sapça Halil ağa 98 sene evvel 
derek sigara içiyordu. lerinl lşltince pek şaştı, gcnlerini dünyaya yummuştur. 

ı:ndlr bu vaziyette uzun müddet 
dunnıı.ğı doğru bulmadı. Şezlonktan 
kalktı. Içerl girdi. Yukarı katın kira
cıları herhalde pek fazla ncşeU 1nsan
lardı. Çılgın gibi gülüştükleri, tepin
dikleri, dansettlkleri lşltlliyordu. 

Acaba nereye tafınmlflardı? Belki 98 sene evvel <ıkan dınltısın-
bunu apartıman sahlbl billrdl. Hem 
kirayı gotürmek hem de bir pundunu dann vefa tcden bu zatın hayatını 
getlrlp bunu sormak ma.ksadlle apar- bir asır sonra yaşayanlar merak 

~i~~~n ::ır~!:a~:.~ :Uu~ ~I~ ediyorlardı. Bu W} etrafında gö-
yaşlı bir kadındı Kirayı aıırten: rüşınek üzere civarın en ihtiyar-
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rada 1fin kalmaıh. Venedikllleıie aulli 
müzabrest bltmif. Yakında. Ht1 tanı 
da esirlerlnt iade edecekJer. 

Dedi. Sajde Edlmeye gitmek s.temı.
yordu. Bu haber birdenbire canını nk

A radan aylar geçince... mıştı. Fakat, Gelibolu muhafızına blr
şey söylemedi 

Saide Oellboluda kalIDJ,ftı. F.dlme- _ Mademki denlzcl.lerlmlzl gert ve-

o gt1n bu toplantıda ha)'ll'lı tarar
lar verlldl. Ve Uç g1ln 80nra, Boz
caadadan gelen reisler BJzam yollle 
Edimeye hareket ettiler. 

••• 

ye giden reislerden bir haber yokt~. recekler. o halde çaıı bey gelince,9 
Mahmud reis Gellboludan ayrılıı:Jt~· kadar Oellbolud& kalayım. Onu bir 

- Haydi, seni de F.d.lm~ cöture- kere gördükten sonra Ed.lrneye ıide
llm, Saide! 

Demişti. Saide flmdi onlarla birltk- rını. 
te Edlmeye gitmediğine yanıyordu. Cevabını verdi. 

Geliboluda canı sıkılJnata başlamış
tı. Vakit geçm1yerdu. İbra.hlm. beyin 
kule tamiri 1ş1 de bitmişti. Artıt he
men hergün İbrahim beyin yüzünü 
gi.'ırmekten usanan Saide, tekrar Re
cebi kandırarak Akdeniz loyılanna 

çıkmayı, oralarda dol&fmayı dilfünü
yordu. 

Acaba Recep bunu kabul edecek 
miydi? 

Saide bir gün Recebi buldu: 
- Ben Geliboluda çok sıkıldım, Re

cep! Günler, aylar geçlypr. Daha ne 
zamana kadar bekl!yeceğiz? 

- Yollar uzundur, Saide! venedlk 
elcilcri Edimeye gittller. Padişah 
meşgulsa, elcilerin uzun müddet ora
da kalması zaruridir. Hele bir kere 
anlaşma olsun. Bakalım neye karar 
verecekler? Ben herhalde iki tarafın 
esirlerinin iade edileceğini umuyo
rum. Gellboludaki Vened!kll esi,rler de 
- gerçi bizimkilere nlsbctle pek az 
amma ·- yakında kurtulup memleket
lerine döneceklerini umuyorlar ve gün 
sayıyorlar. 

- Onlar günlerini saya dursunlar. 
Biz seninle şöyle bir Anadolu kıyılan
na akın yapamaz mıyız? 

- Ne lle? ... 
- Şu bizim Bozcaadaya gidip gel-

diğimiz tekne lle ... 
- Öyle küçük bir yelkenli ile Ana

dolu sahillerine gitmek tehlikelidir, 
Saide! Bir fırtınaya tutulursak, derhal 
batarı:z. Hiç olmazsa altımızda yüz ki
şi götürebilecek bir yelkenli olmalı. 
Canımızı sokakta bulmadık ya. Biraz 
daha bekliyellm. Umarım kJ yakında 
muahede imzalanmış olacaktır. 

- Bundan bize ne? Muahede imza
lanırsa, iki devlet dost kalacak de
mektir. O zaman benim kolum kana
dım büsi:>ütün kırılacak ... Anamın, ba
bamın öcünü Venediklllerden alamı
y:ı.cağım. 

- Bozcaada önlerindeki kn.lyonu 
yaktın ya. Halı\ kinin yatışmadı mı? 

- Hayır. Ben, Vencdlklilerle boğuş. 
mak, cenkleşmek istiyorum, Recep! 
Eğer sen bana arkadaşlık yapmazsan, 
bu işi ben kendi ba§lma da yapabUi
rlm. Ve bunu tek başıma yapabilece
ğimden sen de eminsindir zannede
:im 

- Şüphesiz .. Sen, tek biŞına, bir or
duya bedelsin, Saide! Bunu ben Boz
caadada gözümle gördüm. 

İbrahim beyi gördükten sonra ıtle· 
tini çabuk bittrmete azmeden Sa!de, 
Geliboluda daha fazla kalırsa, günün 
b!:rinde yakalanıp zorla Edlnıeye gön
derlleceğlnl anlıyordu. 

Saide o akşam küçük yelkenliye 
gitti. Recep gem.lde Saideyi bekliyor
du. Recebin de tellfı vardı. Gelibolu 
muhafızı İbrahim bey, Recebi Upse
klye kule muhafızı olarak göndermet 
niyetinde idi. Recep o günlerde Saide 
ile ~liboludan uzaklWiII\lyaeak olur
sa, bir daha onunla beraber gitmek 
iınkfl.nını bulamıyacalctı. 

Recep denizlerde macera arayan bir 
gençti. Sa.idenin Akdenizde neler yap
mak istediğini öğrendikten sonra. 
onunla beraber çalışmak fikrinde se
bat etmişti. Saideyi görünce: 

- Bir haftaya kadar Oellboludan 
nyrılmazsak, ben Upseklye gttmeğe 

mecbur kalacağım! dedi - eter kara
rın kati ise, blr iki gün içinde buradan 
reklllp gidelim. 

- Evet. Karaım katidir. Fakat. iki 
gemici daha bulmağa mecburum. Ya
ııımızda bef kişi olursa, vazlfelert ona 
göre paylaşın14 oluruz. Ayni zamanda 
gemiye biraz fazlaca. komanya - yi
yecek - almak da ll'ızım. 

- Hakkın var, Saide! Üç kişi 1le ge.. 
mide sıkıntı çekiyoruz. Ben de bbyle 
düşünüyordum. Eğer istersen, benim 
sadık adamlarımdan iki deınlzci bula
yım. Yiyecek meselesine gelince, ah
baplarımdan bir zengin zahireci var. 
Ondan ödünç olarak lst.edlR'ln kadu 
zahire alabllirim. İki gün içinde ha
zırlıkianmızı bltlrlp çıkmalıyız. 

C akşam Recebin dediği gibi iki gtln 
sonra hareket etmeğe karar verdiler. 
Adamlar ve yiyecekler tedarik edtldL 

Ve karanlık bir gecede Oellboludan 
ayrıldılar. 

•········································• . .............................. , ......... . 
9 uncu kısım 
Meçhul ufuklara d.oğru 

Çanakkaleyi geçmişlerdi. 
Bozcaada açıklanndan geçen bu ttı

çük teknenin içinde yedi idil vardı. 
Saide, Recep ve be§ tayfa. 

Gemide silah namına kılıç ve oktan 
başka bl11ey yoktu. Salde ihtiyat ola
rak bir miktar barutlu kundak da al
nııştı. Işte tahrip ve müdafaa slU\hlan 
bunlardan ibaretti. 

O gunden sonra Nadir onlara sık 
sık ras gelmeğe başladı. Yeni klı:acı
lardnn biri pek ziyade dikka.tlni çek
mişti. Bu plfl.tın renkli saçları ile çok 
göz alıcı bir kadındı. Nadirin balkon
da gordüğü de o idi. 

- Slzln üstünüzde oturanlar bir- lannı aradık. Nihayet bu mezar
denbire çıkıp gittiler. Nereye taşındık- lığın tanziminde senelerce çalı
larını bilmiyorum. HattA daha bir ay- an bir zat bize Halil agv anın me
lik kontratları da vardı. Aylılt da pe- ş 

- O halde bana güveneblllrs!n ! Bu
rada daha fazla kalmağa tahammü
lüm yok. İstersen, Bozcaadaya götür-

Soldan sata ve yukandan aıatı: düğümüz denizcileri de yanımıza ala Yiyecekleri boldu. İçecek sulan da 
vardı. Sırtları sağlamdı. Meçhul ufuk
lara doğru gidiyorlardı. 

Bir gün Nadirin arayıp da bulama
dığı bir tesaduf oldu. Genç kadınla 
asımsürde akrşılaşınışlardı. Bu Nadire 
hiç iımld ctmiyeceğl bir heyecan ver· 
dl. Asansfirde onlardan başka klmse 
yoktu. 

Genç kadının onun şaşkın ve heye
canlı halini farketmşltl. Eldivenli par
mağını asansbrun duğmesine uzatır
ken sordu: 

- Üçüncü kat deRil mi efendim? ... 
Ne tatlı sesti bu< ... Nadir hemen ce

vap verdi: 
- Evet erendim üçüncül. .. 

şin vermişlerdi, dedi. ıartaşı hakkında şu izahatı verdi: 
Ap~rtıman sahibi kadın ayni za-

manda pek gevez.e fdi Nadire: - Kan dırıltısından vefat 
- Ya benim başıma gelenleri bill- eden Halil ağanın mezan burada 

yor musunuz? Ölen zevclmln 2800 ll- değildir. Onun yalnız mezartaşını 
raya aldığı kolyeyi kaybettim. ~en ~ 
sene dört bin Ura vermt.,leroL Bir iki ele geçirdik. Bu taşlar, tarihı kıy-
gün evvel boynuma takmıştun. Ne ol- meti m~ktlk olan bir çokları gi
du bilmiyorum? Amma lca~~t ben- bi mezarlığın blr tarafında idi. 
de ... Bu kolyeyi kaç kere duşurdüm. . .. . . 
Gene buldum. Bakalım bu seter de bu- 'Ozenndeki cumle pek zıyade dik-
labllecek miyim?. Herhalde gene a.par- katimizt çekti. Onu aldık. Yol 
tıman içinde bir yerlerde olaca.ıctır. k dakl servinin yanına da
Bulacağımdan emin oldutum için po- enann 
lise müracaat etmedim. yadık. Yani gördüğünüz yerde 

mıunet Feridun Es Halil ağa yatmıyor. Sadece taşı 
wamwww11111111 ..................... --............. oradadır. 

ı - TMavvur etmek. lım ... Beş kişi, bir tekneyi l.!tedlğlmiz 
2 - Anıt - Bir arap harfinin oku- yere götürebilir. Fazla kala.balığa lü-

nuşu. zum yoktur. 
3 - mneğl yakalıyan. Recep yavaş ya.vaş kanıyordu. 
4 - Bayağı - Nefi edatı. - Peki, dedi, buradan nereye glde-
5 - Rakiplik eyle. ceğlz?. 
6 - Toka etmeğe hazırlan. - Kıbrısa ... 
7 - Teselli ettin - Jurnalın baş- - Kıbrısa mı? Orada bizi yakalar-

langıcı. lar ... 
8 - Donuk - Tazyik et - Sonuna. - Hayır. Ben Kıbnsın limanlarını 

ıA• gelirse bir meyva olur. çok iyi bilirim. Orada hükümdarlar 
9 - İstifadeli noktalar. gibi yaşayan şövalyeyi gebertmek ıs-
10 - Tersi lahzadır - Tersi bir tiyorum. Sen uzakta. durursun! Ben 

meyvadır. yüzerek limana gireceğim. Ondan öte-
Geçen bulmuammn halli sini söylemeğc lüzum yok .•• Ben yapa-

Soldan sata ve yukandan aşatı: cağını işi blllrlm. 
ı - Usandım, Do, 2 - sezaı. nım. * 

Receple Saide, yanındaki deuizcllert 
şöyle aldatmışlardı: 

- Hazine yüklü bir yelkenlt Akde
nlzde bir körfeze glzlenmlf. Onu ara
mağa çıkıyoruz. Bulduğumuz yerde 
baskın yap!p alacağız. Hepinize ayn 
ayn büyük paylar vereceğiz. Bu sır
rımızı sizden başka kimse bllmıyecek. 
Yabancılardan soran olursa, -~nadoha 
sahillerindeki köylere zahire almağa 
gittiğimizi söyliyeceğlz. 

Tayfalar bunu duyduktan sonra. 

Asansör hareket etti. Birinci katı 
geçtiler. Nadir bir eski zaman §8.lri gl. 
bl kendi kendine: cOnunla beraber 
böyle yap~ yalnız yükselsek, yükselsek 
ikinci, üçüncü, dordüncü, beşinci ka.tı 
geçsek ... Hatırı asansör apartımanın 
damını delse de göğe doğru, kendi 
kendine yükselmcğe başlasa." OnWlla 
durmadan semalarda, bulutların ara
aında uçsak! ... Diyordu. Bunları düşü
n ürken bir taraftan da fikirlerinin bu 

3 - Azım&mak, 4 - Nanı~. İska. · Bozcaadaya gittikleri küçük yelken-
5 - Disk. Oktay, 6 - On. Ita. 7 - ıı ile Akdenize çıkmağa karar vcrmlş-

Futbol Hakemlerinin imtihanı Bu şayanı dikkat taşı yeşile MlırJk, Ikez, 8 - Lastik. 9 - Dikltat- lerdi. Bu teşebbüsten İbrahim beyin 
Bölge hakem komitesinden: Son boyadık. Yalnız galiba önünden edin, ıo - om. Ayaz. Ne. haberi yoktu. 

Saldeye dört el ne sanldılar. Canla 
bıı..şla r;alışmağa başladılar. Saide d&
niz üstünde yırtıcı bir kartaldan fark
sızdı. Rüzgarlı havada öyle güzel ve 
mahirane bir yelken kullanışı vardı 
ki ... Recep reis bile onun bu meharetı
nc hayran oluyordu. 

kursa devam eden ha.kem namzetleri- . . . . Saide - Receple beraber - balığa 
nln tahriri imtihanları 4 nisan cuma gelıp giden bayanlar bıraz sıniı- * Kadıköy Halkevinden: İnönü m- çıkmak bahaneslle yelkenliye gidip 
gUnü sa.at 18 de bölge ~de ya- leniyorlar. İşin meraklı tarafı ferinin yıldönümü münasebet.ile 1/4/ geliyor ve eksiklerini tamamlıyordu. 

Saldcnln bütün ömrü - çocuklu
ğundanberl - denizlerde geçml~l. O 
karadan denize çıkar çıkmaz, yeni ha.. 
yata kavuşmuş glb canlanır ve neşe
lenirdi. 

pılacaktır. Imtıhan olacakların yuka-, 1260 t r"hinde İstanbulda bir! 941 salı akşamı saat 20,30 da Evimiz Bir gün, Sal<_fe, sahil boyunda Geli-
rıda yazılı gün ve saatte gelmeleri a 1 salonunda yapılacak toplantıya ba-

1 
bolu muhafızı Ibrahlm beye rasladı: 

tebliğ olunur. adamın kan dırıltısından vefat mızın teşrmerl. - Seni Edimeye göndereceğim! Bu- (Arkası var) 

Tefrika No. 30 

Giizel Gözlfi. Kız 
Aşk ve macera romanı Nakled~n: (Vi • Nil) ____ ..,_...,_.. ___ _ 

Bir an tereddüd geçirdikten son· 
ra, erkek: 

- Susmamın ne fay dası var, 
Melahat> ... 

- Fakat söylemenin ne faydası 
var, asıl) ... Mademki iı iıten geç-
ti) ... Bundan sonra sizin olmam 

Rı.uf, genç kadını maimum bir J - Ah, Melahat, Melahat! - di- ki ... Biribirimizin olamayız ..• Onun 
nazarla süzdü. ye ldeta inildedi. - Ben, uzun za. için söyliyeceklerinizi dinlemek 

- Öyleyse doğru... Sen kocanı man •usmak fedakarlığına katlan- hakkını da haiz değilim. 
•evmiyoraun. dun ... Artık dayanamıyacağıml - Fakat hayatta maddeten, ma-

lztıraplı bir gururla: Kadın, elini kaldırdı. nen yalnız kalmak (elaketini dü-
- Bu mesele seni niçin allkadar Misafirini susturmak istedi: ıün... Yalnızlığı düıün.,. 

etsin> - Hayır, Rauf 1... Şimdiye ka· - Ya~ızlığa da tek baııma da-
- Senin kisi cevap değil... dar iyi yapmıpın. Şayet dostluğu- yanmak kudretini kendimde buluyo-
Genç kadın: mu kaybetmek istemiyorsan, bun· rum ... - diye, Melahat, gururla 
- Cemal ıana benim hislerimi dan •onra da ayni suertle hareket başını kaldırdı. - Önüme çıkacak 

söylemiı olacak! Öyle aınlaşılıyorl • edersin. bütün tehlikeler önünde yapayalnız 
dedi. Fakat, ok yaydan fırlamııtı. mücadele edeceğim... Alnımda ne 

Rauf: Doktor: yazılı ise, hayatım öylece cereyan 
- Ya söyledikleri bana kafi de· - Ah ..• - dedi. - Artık im· eder ... Ne yapalım> ... 

iilse> ... - diye, titriycrek cevap kanı yok... Kendimi tutamıyaca- - Ömrünüzün en güzel seneleri 
verdi. ğım. Olan oldu ... Mademki başla· kaybolacak .. , Gençlığiniz. iztırap 

Melahat. ayağa kalkmıştı. Bir dım, sözümü bitireyim. ve göz yaşı içinde geçecek ... Yaşa· 
adım geriledi. Muhatabının gözleri - Dikkat et ... Yanlıı bir adım manın zevkini tatmadan ölüp gide-
içine baktı. atıyorsun. ceksiniz belki... Cemal Nerrni'nin 

- Benim kalbim kapalı kalmak - Hayır, hayır ... Senin her ıeyi sizi böyle bir akibete mahkum et-
istiyor. Ne hakla onun gizli kıvrım- öğrenmen lazım... meğe hakkı yoktu. 
ları arasındaki e rarı açmağa, öğ- - Susunuz ... Rica ederim ... Yal- Melahat, kaşlannı çattı: 
renmeğe kalkıyorsun? vararak bunu sizden istiyorum Rauf - Onu itham etmek, fena gör· 

Genç doktor, coşkunlukla: bey... mek ve gö•termek hakkını size ver· 

miyorum... Hele bu mevzu etrafın
da! •.. Fikir söylemek hakkını haiz 
biri varsa o da benim 1 

- Ya demin tahmin ettiğiniz gi· 
bi hiç dönmemek niyetinde ise> .•. 
Yahut hiç dönemiyecek vaziyettey· 
se) ... 

- Şayet benden ve çocuğundan 
ayrıldıysa, buna sebep, bizi terket· 
mesi değildir; bizleri sevdiği için, 
İstemiye istemiye buna katlandı. 
Servetimizi yeniden ihya etmek is
tiyor. Size de bunu aöylemiı. De
min. kendiniz anlatıyerdunuz. Rauf 1 
Kardeşim, arkadaşım, dostum 1 Be
ni dinle!. .. Bu bahsi kapat!. .. Zev
celik, annelik sevgilerimi her türlü 
hissiyatın fevkinde tutmak arzusun
dayım ... Beıni doğru yolumdan şa· 
ıırtmağa kalkma... Zira zaten şaşır
mamak azmindeyim. 

Genç adam, baıını önüne eğdi. 
Ümidsizükle: 

- Hakkın var ... - dedi. - He· 
yecana kapılarak bu hiraflarda bu
lunduğum ıçın hürmetle ellerini 
öper, senden af dilerim ... Bu sözler 
dudaklarımdan çıkmamalıydı. Örn· 
rümün sonuna kadar esrarım olarak 
kalmalıydı. Hislerim benimle bera· 
ber mezara gömülmeliydL 

Bunun üzerine kadtn da yumu- nim de söylememe mani olmamalı· 
şadı: sın ... Ben seninle beraber büyü-

- Hataya kapıldığını anladığın düm, Melahat ve sana hayabmın 
için memnun oldum, Rauf... Bere- en büyük ümidi erini bağladım ..• Bi
ket versin senden dalaa metin dav- liyorsun, eminsin ki hayatta senden 
randım. Unutma ki bundan iki saat baıka kimseyi sevmiyeceğİnl, aeve
evvel Cemal bu odadaydı. Zavallı miyeceğim. 
ne inkisarla buradan ayrıldı. Kalbi Genç kadın, parmaklarını kırmak 
kMı ağlıyarak bizleri bıraktı. Sana istercesine burarak. asabiyetle dedi 
da, bana da sonsuz itimadı vardı. ki: 
Şayet sana kapılsaydım önümüzün - Görmüyor musun)... Bu tarz· 
nihayetine kadar vicdanlarımıza da konuprak bana müthiı itkence 
karıı affettiremiyeceğimiz bir suç ediyorsun ... 
işlemit' olacaktık. Fakat erkek, onu dinlemeksizin 

- Doğru ... Doğru ... Fakat, din- devam etti: 
le: Mademki bazı cümleler ağzı- - Sen evlenmek çağına geldiğia 
mızdan kaçtı, belki de dütünceleri- vakit, seni istemek cesaretini gö.
mizi sonuna kadar anlatmak ve an- teremiyecek derecede meçhul bir 
laşmak hakkımızda harırlı olacak... insandım. Henüz hayatta parlaya
Bu kinayeli, telmihli, yarı itiraflı va- mamıştım. işte }>u aebepledir ki or• 
ziyete nihayet verelim. Senin de ta- tadan silindim, gittim. Dönüıümdo 
biatin, benimki gibi, yalaından. seni serbes bulacağımı umuyordum. 
dolaından, müphem hallerden hor Ben ki, şöhret ve servete kavuştuk· 
lanmaz ... Sen, Cemale, ancak ölen tan sonra seni almak istiyordum. 
annenin hatırı İçin vardın. Fakat hadiseler, sana ve bana dür-

- Dünyada bu tarzı hareket et· manmış gibi inkişaf etti. Ailenin 
miş insam sade ben miyim) Bu gibi mali felaketi de bu sıralarda mey• 
ahvalde ayni suretle fedakarlık et· dana geldi. Ben uzaklardaydım. G&o 
m\şler pek çoktur. lemiyordum. Her şeyden bihaber· 

- Öyle olsun ... Fakat bir çocuk- ,dim. Gelseydim bile sizi kurtarmak 
luk aşkından ilk bahseden sensin ... kuvvetini henüz elde edememiştim. 
Buna dair his ve dü:ıüncelerimi be- (Devamı var) 
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Yugoslavya 
hadiselerinin 

akisleri 
Almanya . henüz intizar 

vaziyetinde 

Bderad 31 (A.A.) - O. F. l.: 
Politika gazetesinin Berlin muhabiri
ne göre, Alman hükumet merkezin
de hakim mütalca ~udur: Yugoslav· 

7a bilhassa komıularına karşı Jim· 
diye kadar mevcut olan iyi münase· 
betlerde hiç bir değişikliğe meydan 
•enniyecek bir siyaset takibine de
vam edecektir. Bunun içindir ki hü
lcUmetin beyannamesi sabırsızlıkla 
bekleniyor. 

Büyük deniz 
muharebesi taf si lafı 

AKŞAM 

fngiffere ile Fransa Yuooslavya'da sükOn 
arasındaki hadise hüküm sürüyor 

(0..wafı ı inci sahifede) <Baş tarafı ı net sahifede) 
Hafif kuvvetler refakatindeki zırhlı· Franıiz ajanıi deniz Baıvekil Patriği 
lanmız o zaınııaı hücuma geçmi§ler müıademeıi hakkında ziyaret etti 
ve evvelce de bildirildiği gjbi Pola ne diyor? Belcrad 31 (A.A.) - Avala 
Zara ve Fiume kruvazörlerile büyük ajansından: Baıvekil general Simo-
Vincenzo Gioberti torpido muhribi Ofi • viç, dün patrik Gavriloyu ziyaret et-
bir de Ma~tralo torpido muhribi Vichy 31 (A.A.) - . aıansı miştir. Patrik, beraberinde Saint 

bildiriyor: Bahriye Nezaretinin bir li babrmı~lardır. d d t ·üz Synode\m bütün azası ile ki "se er-
h b 1 150 tebliğine göre mütead i ll!lgı h ld ' B 1_·u Bir digw er torpido mu ri i e 30 b h kanı bulunduğu a e a§ve~ı deniz cüzütamları mart sa a ı 

milimetrelik toplarla mücehhez Gio- ı_~ F patriklik sarayında kabul etmi§tir. Oran"la Nemours arasmda.ıU ransız 
vanni Oella hande Nere kruvazörü- Almanlar gı·dı"yorlar 

idi sularında yalnız bir Fransız torpito· 
nün de batını§ olm851 muhteme r. sunun himayesi altında Casablanca- Belgrad 31 (A.A.) - Stcfani 

Diğc.r bazı dü§man gemileritn dan Oran·a gitmekte olan dört tica- ajansından: Alman cemaatı. Yu
yaralar aldığı görülmüpe de b~n arı ret vapurundan mürekkeb bir kafi- goslavyayı terketmeğe ba§laml§br. 
karanlıktan ve harekatın sürat e ce- h . 1 d" M"" . • lçı"nde bı"n Alman bulunan bı"r nebı"r ·ı b"t leye ücum etmı§ er ır. utecavızı 
reyanından dolayı teferruau e tcs 

1 
mukabil ateşi altına alan ve püskür- vapuru, Tuna tariltile Belgraddan 

imkanı hası! olmamıştır. k ten torpito ile Bahriye bataryalarının ayrılmıştır. İtalyanların hareketi ta· 
Yu·"nken 88 modelinden 2 pi e c·ıl e_ıı·ım·ı.,tı"r. h ve hava kuvvetlerinin sayesinde r..ı ,.. b~mbardımaı:ı tayyaresi gündüz a- kafile Nemours"a iltica edebilmiştir. Budape,te 31 (A.A.) - Birçok 

rekatı esnasında düşürülmüştür. K f'I b" I Belgrad muhac"ırı· trenlerle P-teyc 
29 martta aabahleyin denizden a ı eye ır şey o mamıştır. ....,, 

Alman aleyhtarı nümayişlere ge- k R t ,. b• t bl•.., • gelmic:tir 1000 kadar İtalyan bahriyelisi ur- eu er ın ır e ıgı .. . 
lince, bunlar Berlinde fena bir ~tiba tarıimıştır. İtalyan bahriyclilerini J..ondra 31 (A.A.) - Reuter: Cczalr Zağrep 31 (A.A.) - Almall~-
bırakmıştır. Alman gazeteleri, nüma- toplamakla meşgul olan tahlisiyele- açıklannda cereyan eden hadise hak- rın Yugoslavyadan çıkıp gitme erı, 
yı· .. ıer hakkındakı" haberler üzerinde l · kında Londra s:ılllhl""<.'ttar mahfille- hiıdiscsiz devam etmektedir. Bunla· "' re Alman borr.bardıman tayyare en J 

tefsirlerde bulunmuyorlar. Binaen- J d" d h 200 300 rinde knydedlldlğlne göı-e, İngiltere, rı Almanyaya götürecek olan .ikinci 
h .. k. taarruz etmese er 

1 a a • be ... :nelmilel knnunl:ır muc!blnce diic... husus·ı tren de bugu··n ıaat 13 de aleyh bu nümayişlerin yeni u um~e- k l ·• k"" I J ...,, 

ld - kişinin urları ması mum un ° a- nıantı. gideceRlndcn şüphc:>lendl~i bir hareket eJecekt"ır. tin harici siyasetine uygun ° ugu k B ··d h 1 ·· · t hl" · ı k 
oluncaya kadar iki ca tı. u mu a a e uzerme a ısı- hamule taşıyan vapurları yok n.ma Bel d 31 (A.A.) _ (D.N.B.): 

kanaati hasıl . .. b leriın ye .sandallarının daha ziyade tehli- hakkını el. n muhn!nza etmektedir. ~ . d k. Al I h ·ı 
memleket arasındakı ':11unase et.. •. k~yc maruz bulundurulmasına jm- Fransız ticarı.-t vapurlnnnın Fransız Sırp bolgelerın e -ı maaı arı amı 
değişmesi için ciddi bır sebeb gorul- kan kalmamıştır. Btıınunla beraber anavatan llman1annn. muht.elif mal- son hususi tren bu akşam Belgrad-
müyor. Akdeniz filosu ba§kumandam Jtal- zeme götürdükleri \"C bunlar gelir gel- dan hareket edecektir. 
Han"cı"ye nezaretinde yapılan ga- yan deniz genel kurmay reisine teb- mez de büyük blr kısmına Almanlann Elçi ve konsolos aileleri 

vazıyed ettikleri malfımdur. h k "} 
zetcciler toplanusının başlıca mev- ligatta bulunarak denizde bırakmak Bu sefer Akdenlzde İngiliz kuvvet- are et ettı er 
zuunu Yugoslavya teşkil etmiştir. mecburiyetinde kaldığı ltalyan hah- lcrl tarafından muayene edilen dört Belgrad 31 (A.A.) - Belgrad-
Cazetecinin biri, Alman elçisi Yu· riyelilerinin yerini bildirmi~ ve bir vapurdan biri Slam'da Bangkok"dan daki Alman kolonisi ve Alman el
goslav hariciye nezareti nezdinde hastane gemisinin oraya gönderil- fişek getl~yordu. Bu hamulenln Rhln çiligi V'! konsolosluğu memurlarının 
h 1 Y . . · · · B hl" nehrinin öte tarnrınn geçmesi için ·ı 1 · b b h T J ·ı Al üdise ui protesto ederken ugos· mesını tavsıye etmıştır. u te ıga· t ebb""st b 

1 1 
r. d ise ş··phe aı e erı, u sa a , una yo u ı e -

1 d • . d . k 1 ld w •• eş u e u unu acat>ın a u d"" k .. h .. b" avyanın ış sıyasctıni e miıza ere ta cevap a ınmış o ugtıına gore, yoktur. Fransız siyaseti bakımından. manyaya onme uzere, usu8l . ır 
edip etmediği sual~ne şu cevab ve· bahriyelilerden bir miktarını~ daha İngiliz donanmaSlmn şarki Akdenizde vapurla Belgraddan hareket etmı§· 
rilmiş tir: cBıı neviden konuşmalara kurtulmuş olması muhtemddır. De- Frnnsanın düşmanı olan İtalyan do- tir. 
h ·· için lüzum yoktur.> nizden toplananlar arasında Pola nanmasma mensup gemileri bn~a et- İtalyan kolonisi de, Triyeste, Ve-

ugun 1- •• •• •• k D · · d I iliz d 1 h • , ~ruvazorunun aptanı espm e meğe g:ıyret ettiği bir sırada n g nedik ve Milanoya oğru tren e a-
Daı)y Tclegraph ın bulunmaktadır. Kruvazörler filo.su- donanmasına ateş edilmesi garip olsa reket etmektedir. ltalyaaı elçiliğinin 

bir makalesi nun kumnındanı Cantoni kayıptır. gc~kt.ir.l ~ r·1· r.·· ti . arşivleri, bu sabah kamyonlarla ta-
Giovanni Delin ba.nde nere, Con- mnn ann aç goz u uı;u ne cesın-

) D · ı de Fransız mmetınln işgal altında şmm~ştır. • .. .. 
Londra 31 (AA. - aı Y dotierri sınıfından bir kruvazördür. bulunmıyan mıntnkada maruz kaldığı lkı veya uç gun sonra gerek Bel-

TelegTBpb baş makalesinde diyor ki: 930 da denize indirilmiştir. Bu sı- iztiraplan azaltmak içln İngllterenin gıadda gerek bütün Yugoslavya.da 
Alman propaganda makinesi Yugos· nıftan üç gemi vardır. 5069 ton heynelnıllel hukuklarından feragat yalnız Alman \•e İtalyan elçilik ve 
lav hadiselerinin faillerine karşı he· hacminde olan geminin mürettebatı göstererek Fransayn yiyecek nakleden konsolosluklannın erkek memurla
nüz muaheze tufanını tevcih etmiş 500 kişidir. 150 milimetrelik 8, 100 bazı vapurlara müsaade e tlği bir an- rile birkaç gazeteci kalacakbr. 
deg~ildir. Bu hadiseler muhakkak milimetrelik 6 ı.-e 16 adet de hava da vuku bulan bu Fr.ın~.. hareketi Al d •• 

ık · için zaman hlç d{? iyi seç ımemiştir. man ra yosuna gore 
l B l_ı· l d" 1 es toplarile mücehhezdir. i tayyare · 

31 
(AA ) OF l ıuret e . ·ut er ıp omasısının m • J,omlra 31 (A.A.) - IngUlz - Fran- Berl:n . . - · · · 

lek hayatında en küçük dü§ürücü taşımaktadır. sız deniz hadisesi hakkında tafsllfı.tta Fraru.ız ajansı bildiriyor: Alman 
k 1 ~· · k"l kt Condottieri sınıfından olan kru- Ü d muvaffa iyetsiz igını teş ı etme e- bulunan h r Fransız organı cLa Fran- radyoı;unun bildirdiğine göre, ün 

dir. B. Matsuoka"nın şerefine hazır· vazörler Fransızların Lyon sınıfm· cet gazetesi diyor ki: Yugoslavyada yeniden Alman aleyh 
lanan şenlikler üzerinde bir soğuk dan torpido muhriplerine karşılık eAmiral Darlan Almanların oyunu- .. . ) I t D 

olarak inşa edilmişlerdir. n a tı.ıet olmakta, Hltlerle olan 1ş.Qir- tarhı !1~ma!ışde~, yaMpı mbı~ ır:d r
5
ave 

hava esmektedir. Balkanlar hakkın· İ )iğini son haddine vardırmaktadır. ne n uzenn eıu ar urg a ıl'J! 
dalci planla? da altüat olmu9tur. ngİJiz batkunıandanınm Dnrlnn, B"'rllnln emrine tAbldlr. fn- nümayi§Ç.ileri yollardan geçenlerı 

B. Hitler Yusoslnv topr~klanna mesajı kat Frnn ız milleti bu kadar meşum kendiler.ine jJt~hak etmeğe. ic~ar ~t: 
ayak bastığ takdirde orada_ hüsn_~- İıkenderiye 31 (A.A.) _ Filo- bir hattı hareketi rod ve takbih ey- mi~lerdir. Sırbıstanda Novıçat da ıkı 

- d 1 ı· d"" • ·· b ··ı 1 lemektedlr. Alman yaralanmıştır. nazar Sahı.bi bir cüriim ortagı egı nun ımana onmesı munase e . ı e 1 F 
1 b k d • ı C · h ' Bem 31 (A.A.) - O.F. . ran-

• 
1 
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YANICI MADDE ALINACAK 
Z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürlüğünden: 
150 Ton Motorin 

1.000 Büyük teneke benzin 
LOOO Büyük teneke petrol 
Muhammen bedeli c37.0001> 11.rn. olan l'Ukancla cins ve mlkdarlan y:ızı~ı 

Uç kalem yanıcı .madde Ankarnda. tesellüm edllmek • Uzere kapalı zart usulQ 
ile .satm alınacaktır. 

Xat't 1hale 10. Nisan. 1941 perşembe günü saat 14 de z. Vektı.leti bina.• 
sında merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin c2.775t llralık: muvakkat teminat llc kanunun 
taJin ettıtı vesika ve teJcllflerlnl 10. Nisan. 1941 perşembe günü sant 13 

1 kadar komisyon reisliğine Termeleri lAzımdır. 0655) C2274) 

YANICI MADDE ALINACAK 
Z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürlüğünden : 
150 Ton Motorin 
1000 Büyük teneke benzin 
1000 Büyük teneke petrol • ._ 
Muhammen bedell 33.000 11.rn. olan yukarıda cins :ve mlkdnrınn yazılı üç 

kalem yanıcı madde Esklfehlrde tesellüm edilmek üzere knpalı znrt usulü 
lle satın alınacaktır. 

Kat'i ihale 10. Nisan. 1941 perşembe günü saat H de Z. Vektıletı b!nn
sında merkez satınalma tomlsyonunda yapılacaktır. 

Bu ~e girmek isteyenlerin 2475 liralık muvakkat teminat lle kanunun 
tayin ettiği vesika \'e tetıınertnı 10. Nisan. 1941 perşembe günü saat 13 e 
kadar komlSYon relsllı;Inc vennelerı lA.zımdır. C1G56l (2275) 

Rl·a IDiS SUYUNUN GARGARASl : A<llZ,BO~AZ . D i~ APSESİ 
AiLTIHAPLARINDAvEO~ Çll<ARILDIKUH SONRA ~iFA TEMİN EDER 

Zonguldak Bele diyeainden 
1 - Bit ay müddetle kapalı u.rt usullle eblltmeye konulan umumi ın

Amağa muayyen olan sa.manda talipli çıkmadılından pazarlıkla 1hale.!l 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli d8.0001ı ıı.radır. 
3 - Muvakkat teminatı d350ıı liradır. 
4 - İhale 4 nisan cuma gfuıii saat 18 da Belediye blnnsındn dalmt en

ctimen tarafından yapılacaktır. 
fi - Şartname keşif l'& proJcsinl a~rmek 1.steyenletı.n Belediye fen §U· 

besine müracaatıarL (1826) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
3 Nlsa.n 941 den itibaren Perşembe g(inleıt verll~cek cProscslls a.lveoları. 

cern.hlsb ne dalr tatblkatJı tekAmüI Jturslanna l§tirakl arzu edenlerin Dit 
tababet.1 mektebine oah.'JBn mü:racaatlan. (2558) 

Maarif Vekilliğinden : 
Bir ecnebi mfitehn.ssıs lle birlikte çalışmak üzere, mütehassıs muavini 

sıfatue, İngiltere veya Amerttada taball etmlt bir Tür'k, yüksek makine ve
ya elektrllı: mühendJsl almacaktır. 

İsteklllerln, §a.rtJan anlamak üzere veslkalarlle birlikte Vekllllk mesleki 
ve teknik tedrisat umum müdürlüğüne milracaatlan. (2555) <1811) 

Mübadil tasfiye kuponlarinın kısmen mahsu
buna karşı verilen cMübeddel makbuz» hamil
lerinin dikkat nazarına 

Mübadele ve tefviz 1şlcrtn1n katı tasfiyesi ve intacı hnkkındakl 1771 nu
maralı kanuna tev1lkan mnstehlkleri namına doldurulmu~ mübadil tasfiye 
veslkalnnna. merbut kuponlnn kısmen mahsubuna mukabil mal dairelerin
ce 1'Wilınlf olan .mübeddel mald>UZıt lamı tedavülden kaldırılarak bunlnrın 
yerleırine Maliye Vclı:lletınce hAmWne mulıaJTer olmak üzere tanztm kılın:ı
eak olan yent :rna.kbuziann Teı1lmes1 tekan1lr etmiş olduğundan ellerinde 
Mal dairelerince truızım t:ılınmıo cmübeddel makbuz. olan şnhıslnrın bun 
ları bulundukları mahal Mal dalreslne makbuzmukablllnde tevdl eylemeleri 
lüzumu 11An olunur. (1799 - 2553> vekarlı ve müthiş bir düşman bu a- aş uman an amıra unnıng am 1 . b"ld' . B r d 

k bütün gemilere bir mesnj göndere- Günlük Borsa sız sa~ansı J ınror: b"Jde.r.mld"We•n 
ca tJr. • b "k . . La UIS\e aazetcsıne ı ırı ıgıne Kırklareli Vilayetinden : tngı.lterenı"n Mihver pro- rek herkesı ayrı ayrı te rı etrnıştır. .. y 1 B r l .• 

Mesaı· da clyi bir iş gördük> deni!- g
8

orAe, .ugoys avyal nm dake~ ıhn~d~ ı;;1ısı Elli Ura aylık ücretli vllll.yet telefon fen memurluğu münh:ıldır. Tallp-
d b • b . ~HAl\1 ve TAH\'iLAT - &AMBİYO . ntrıç, ugos avya ı u ıse e- ler1n veslkalarile vilAyete müracaat etmrlerl ııtuı olunur. (2565l 

pagan asına ır ceva 1 mektedır. • • ve NUKUD t1ATl.ERj rin Almanyada yapbğı tesir hakkın· --------------------::0-----------
Londra 31 (A.A.) - Londrada İngiliz gazetelerının 31 Mart 1941 da hükumetine malumat vennek 2 RESSAM ALINACAK 

bildirildiğine göre mihver devletleri, makaleleri üzere Belgrada gelmiş ve Hariciye 
adetleri üzere, Belgrad hükiım.et L nd 31 (A.A.) - İngiliz ve DEVLET BORÇLARI Nazırı Niçiç ile görüşmüştür. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
darbeşini harp .sahnesini gcmişletmek Yu:-.:n rfilolannın ltalyanlara ver- % 7,50 933 Türk borcu l. ll. m. ~·8.~ ~ Direktörlüğünden : 
için lngilizler tarafından çevrilen ld' d"kleri muhtemel zayiattan başka Uzun kı~ gecelerinde ho§ vakit 

1 • · 1 k ır 1 I k .• ·ı • • 1938 ikramiyeli 20.- 100 ve 110 lira aylık ücrot.ıe ve müsabaka ile 1k1 ressam alınacaktır. As-
entrika arın netıcesı 0 

ara izah et- 1 O bin tonluk üç talyan ruvazorı e • , 1933 İkramiyeli Ergani geçirmek İçin meşhur ke,rllk hlzmetlerlnl yapmış olruı 1steklllerin 9 Nisan 1941 Çarşamba günü 
~e.ğe çalışı~.or.~ar. Hükumet darbe· 2 destroyer batıımak ~e bir zırhl_ıyı A. B. C. 20.25 A R s E N Ankara.da yapılacak müsa.bakayn ~rak edebilmek üzere en geç Nisan 1941 
sının kan dokulmeden ve dünyanın ha ara uğratmak suretıle elde ettik· • 7 1934 Sivas-Erzurum 1 19.35 Salı gününe kadar: 
alkışlan arasında yapılmış olması l ~ zaferin hasıl ettiği ıevk ve he- , • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 19.45 A - Bonservislerini, 
Alman iddialarının hoşluğunu gös- e~n hu sabahki gazetelerin mun- : ! ;~! Hazine bonolan 61.- L •u• p E N B - lial tercümelerini, 

t~rm~ğe kafidir. Harp sahasının ge- ;am başlıklarında v~ esaslı .tefsirle- > " 1935 : : ~~:;~ ~ = =u:e:~=~österlr ,·eslkalannı, 
nışletilmesine gelince lngiliz men- rinde kendini göstermektedır. > 1938 ., , 52.87 E _ Niltus hllvlyet cn-'anlarını, 
f 1 Y k 1 Büyük ve heyecanlı roman ........., aat arının ugoslavyanın ve ara Daily Telegraph yazıyor: . . A. Demlryolu tah\•lll I-II 42.50 bll dilekçeye rapten Enstitü genel direktörlüğüne bizzat müracantlan mı.n 
müdafaa edeceği bitaraflığında ol- Bu lngiliz zaferi, Japon Harıcıy~ > , m 41.50 ıerisini okuyunuz! olunur. (1815 _ 2551) 
duğu ii~kardır. Nazırı B. Matsuokayı Avrupa har~~ A. Demlryolu mümessıı senet 38.50 • 

Bir Bulgar mebusunun vaziyetini tedkik için kabul~ ~d.cceglı ~~~~~~ş~J=ı~ senedi !~·.5500 
··nün arifeainde B. Musso ınının a - --------------

makalesi ~~ğı en yeni haberdir. ltalyan Afrika HiSSE SENETLERi 
• N B ) . imparatorluğunun pek yakında ha- ı -----------------1 

.~• 3t (~.A.) - (0. · · · k bilinden bir ıey haline gelme- T. C. Merkez bankası 110.50 
Hükfunet partısıne mensup mebus· ~a ah ld" Buna binaen bir T. İş bankası nama muharrer 10.20 
l d B S t" J ff O gaze sı mu teme ır. T. İş bankası (hamile alt) 10.50 ar an . o ır ane , uma • İ ly "h 'iT · tasavvur etmcksi- İ 
lesinde ne§rettiği bir makalede Yu- ~a an ı 11 ahını. edtbiliriz ki ma- T. ş bankası mümessll his. 105.- · 

ı d k b h. l zm ıurasını ta mıın A. Demiryollan flrketı ( 3 60) 22.80 

b
goshavya a ih vaziyebtten·v· a ~s e neviyat bozukluğu yarımadanın harp A. Demiryolları şirketi (% 100 37.50 

u ranın va amet kes ettıgıne ı~a- tlerini mütemadiyen zayıflata- Esklh.lsar çlınento şirketi 7.70 
ret etmektedir. 27 martta ol.anlar: ~:{;~ ve mihvere yalnız coğrafya- Şirketi Hayriye 26.-
dan sooıra -Yugoslav hükumetınde~ sile iştirak edeceği zaman ya~ındır. Şirket! Hayriye temettü 21.-
değişikliğin üçlü paktıı müteveccıb News Clıronicle, geçen agustos· ECNEBi TAHVD.LERi 
bulunduğu aşikardır. Yugos~~vya?a tanberi Avrupa vaziyetinde hasıl 
Almanlar aleyhine yapılan numayış- olan değipklikten dolayı hayrete K:edl Fo~slye ı19~~3 (sigortalı) ler de bunu teyid etmektedir. düşmektedir. Bugün Hitleri devire- , , Amorti 

lcek milletler ltovalisyonunun a?a • > Kupon 
hatlarının bdirdiği görülmektedır. NUKUT 

110.-
102 50 
61.50 
1.27 

Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir, 
Beher cildin fiati 80 kutuf. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdf yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaa!ı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon· 
to yapılacaktır. 

Şimdi Yugoslavya taaıruza uğradığı--------------
taki:lirde muharebeye azmetmi§ bu- Türk altını 24.70 Çocuk analari ----• 

b. .1 l · Küıçe altın bir gramı 3 24 B b l -ı 
AKŞAM 

Abone ücretleri 

Senelik 
il Aylık 
3 Aylık 
1 AJlıt 

Tllrtıye 

1400 turuş 
'150 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700~ 
14.50 • 
800 • 

• 
Posta ltUhaduıa dııhll olmıyan 

ec.nebı memıeketlt:r: Seneliği: 
8600 altı aybjp 1900. üç ııybRJ 

1000 kuruştur. 

Teletonlarmıı:ı: Başmuharrir: 2056 
l'az.ı ~lerl: 20765 - idare 20681 

Müdür: 204-97 

Junuyor. Turkiye ise ır 1 
er eyııe _o_sm_3_n_lı_b_a;.;.n;;,;;k;.;;a;;;;sı;....;.;<b:.;a;;,:n.;.::kn::.:.::::O.::;t>;......_..:2:.:; .. 5~5 ·------- a a arı 

kar§ı daima §iddetle müdafaaya az- cYavruma ne hed17e Terecegtm. 
metmİ§tİr ve öyle kalm_ak~~ır: Bu KAl\IBİl.'O diye artık dilş1lnmeytnl.I. lfte 
kovalisyon öyle kuvvetli bır ıttıfak· Londra üzerine l sterltn 5.24 emniyetle seçeblleceğlntz gttzel 

tir ki. gittikçe artan Amerika. n v_ e Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 hedi7eler 
d ı Cenevre üzcrlıie 100 frank 29.98 Ç ukl C "' f İngiliz yardımı kendisine temm e 1 

• Atına üzerine 100 drahmi 0.9975 oc ara ogra ya 
miş buiunuyor. l Madrld üzerine 100 pezeta 12.9375 kıraatleri 

Daily Exprcss cl.e. ba!~n her .t~l: Belgrad üzerine 100 dinar 3.1750 Yazan: Faik Sabri Duran 
yan gemisinin, bır İngılız gemıSJu.ı Yoltahamtı. üzerine 100 yen 31.1375 

50 
............. 

Atlas mubareb~i içinde serbcs bı· Stokholm üzerine 100 kuron 31.0050 nUA ""l 
d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rnktığını kaydeylemekte ir. , olursa Mussolininin harbe devam 

B. Mussolininin hesah:nı etmesinin dnha iyi olacağına hük

bitirmek zamanı gelmış metmek de yanlış olmaz. 

Londra 31 (A.A.) _ Daily Mussolininin H itlere büyük bir 
yük olacağına şüphe yoktur. 

Tarih öğreniyorum 
Yıu:an: Ahmed Refik so Kr. 

Tevzi yerl: AKŞAM mııtbaı:.sı 
Tel. 20681 

Sketch gazetesi ynzıyor : Dnily Express'in fikrine göre İtal-Reblülevveı 4 - Kasun 145 Afrika ile Akdenizden gelen aoaı 
S. İin. Oü. Ö~. İki Ak Yat. haberler bize Mussolininin hesabını yan filosunun son hareketinin Hitle-

Yüzde 20 tenzilat kupona 
Bu kuponu kesip sipariş mek
tubunuzla. göndertrsen lz kitap 
fia.tlerinden yüzde 20 t enzllft.ta 
hıık kazanırsınız. Sipariş bede-

E. 9,29 11,10 5,45 9,l!J 12,00 1,33 · rin Yugoslavlarn veya Yunanlılara 
Va. 5.01 6.43 13 18 16.53 19,34 21,07 bitirmek zamanı geldiğini göster- d W • b" d Ad . . 

mektedir. Amirallık dairesinin son taarruz e ccegı ır sıra a rıyati-
İdarehane: BnbıAU elvan tebliğine bakacak olursak bunun kin kapanmnsı hususunda izhar etti-

n Acımusıuk sokak No, 13 kolay bir iş olduğuna hükmedebili- ği arzu üzerine yapılmı§ olması muh· 

-~··••••••••••-= riz. Fakat biraz derin ~üıünnlcc;ek temeldir. 

lini o suretle hesap ederek 
gbnderinlzl 

'l'tlrkiJ'e Oftmhuriyeti 

.Z· i .R AA T BANKA S 1 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk llrası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve Ucari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJtaat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
u SO llr.m bulunanlara senede 4 defa çeJcl.lecek kur'a lle aşağıdrlkt pllna 
ııöre ikramiye dağıtılacaktır; 

4 adet 1,000 llrabk 4,000 Ura 
' • 500 • 2,000 • 
' • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 lira 
120 > 40 > 4,800 • 
161,) • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesnplnnndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşajp 
rlii~lilıver.lere 1kram1ye c;ıktı~ı takdirde % 20 fnılasile vel'ilecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyJUI, 11 blrincikfmun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Prof. Dr. 

Kemal Cenap 
Dotu Palas 2. Lnmartin Cnd. 5 

Tatsım. Telefon: 43963 

.. ••mıÇoeuk dokt-Oru•••• 

Ahmet Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palaa 4 nu
mara. Pazardan manda. her glin 
saat 15 ten sonra. Telefon: 4012'7 
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KOÇOK iLANLAR 
YÖRtlKALİDE - Bilylik.adada d&n11 AYASPAŞADA K.İBALIK KÖŞK. -

Tablm aalonunda KRiSTAL 
MUALLA ve arkadqlaır 

20 KİŞIJ.JK SAZ HErE11 
3 Nisan perıembe akDamından itibaren 

ı Nisan 1941 

Fevkalftde ahvalln devamı 
müddetince gayr! muayyen gün
lerde haftada iki veya fiç defa 
n eşrcdllecektlr. 

kenannda S500 M 2 aım. satılıktır. Sa.ray aıb.sı eo~da on bit odalı 
Dosya No. sı 420 Boğaza ve Marmara.ya neızaret.11 tam 

Galatasaray L1se&1 karşısında No. konforlu köşk ldf'elıktır Aya.spa.şada 
184 EmlAkil- Telefon 49010 Em1nöntı Namılcpa.p. sokak 7 No. ı~ ~& müra
Anadolu Han No. 8 Em.lAJdt. Telefon caat. _ 18 

,~ 

Lile Devri 
24694 - ı 

··ytt, KİRALIK APARTIMAN - Ayazpa-
Bı\KIRKO NDE - Kartaltepede şanın çok merkezi bir yerinde denize 

çok muntazam on odalı mükemmel bit nazır ve dainı! sıcak su ve k:alörlferl 
1 - lŞ ARIY ANLAR 

Üıtad M U .H L t S S A B AH A D D t N' in 
~zıp bcştelediği muazzam bir ~ahcser 40 kiıi-
1.ik bir kadro ile 20 kiıiük büyük bale, büyük or-

l\IUllASİP - Lisan bllir çok tecrü
beli bir mnhaslb günde b1r saat çalış
makla muhasebenizi ehven flatla te
min eder. Akşama ıtaUp rünıuzuna 
mfiracaatl. - 4 

köşk satılıktır. Dosya No. sı 422 olan altı odalı b1r apartıman dairesi 
Galatasaray Lisesi karşısında No. bU bU 

184 Eınlftklş. Telefon 49010 Emlnön" mo ya veya mo yasız olarak acele 
u kiralıktır. (Hergün 42143 numaraya. 

1 

' 
keatra Harikul'ade kostüm vo dekorlar 

Pazar gÜnleri aaat 4 den 7.30 a kadar 
Tenzilitlı Halk Matinesi. Tel: 40099 

EAYAS iş ARIYOR - Notrdam 
döslyoner tarafından ve almanca bi
len bayan iş arıyor, yahut yazıhane
lerde veya çocuklara. ders vermek 
mekteplerin programlarına göre ha
zırlar. Akşamda V. S. rümuzuna mek
tupla mürncaat. - 1 

Anadolu Han No. 8 EmIAldf. Telefon telefonla mürncaat edlleb111r.> - 1 
24694 - ı 

~Ş.·\.NTAŞL"IDA - Çok güzel bir 
muhitte yedi odalı banyolu muntazam 
mobllyalı bir apartunan kiralıktır. 

Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 Emlakl,7. Telefon 49010 Eminönü 
Anadolu Han No. 8 EmIA.klş. Telefon 
24694 - 1 

BAKIRKÖYt!NDE - İstanbul cad: 
desi üzerinde dört etrafı açık beş oda.
il muntazam ahşap b1r ev satılıktır. 
Dosya No. sı 424 

SATILnt - Fabrika ve depoya el
verişli Hallçte Fener caddesinde deni
ze yakın üstünde odaları bulunan kt\
gir bir bina satılıktır. Akşamda (Satı
lık> adresine mektupla müracaat. - 2 

KİRALIK - Taksim Sırase.lviler 
caddesi Aslanyatağı sokağında 20 nu
maralı apartımanda üçer odalı daire
ler kiralıktır. Knrşısında Şık apartı
man kapıcısına müracaat. - ı 

DEVRES SATILIK - Galatanın 

&iR 'lilRK Il ı\YAN tş ARIYOR -
Temiz bir iie kızı eski ve yeni türkçe 
bllir Doktor buna mümasll yerlerde 
ve yahut blr kişinin veya pansiyoner 
yanında münasip lş anyor. Ta.şraya 
cıdcblllr. Tafsilat mek:t.upln Beyoğlu 
Bursa sokak Celebi han ı1 No. Hik
met. - 2 

Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 Eml&klş. Telefon 49010 Eminönü 
Anadolu Han No. 6 Emlt\kı,,. Telefon 
24694 - 1 

Karaoğlan sokağında ga.yet işlek No. ı~~~;:;:;;:;:~~E~~~~~i 
32 bakkal aktar ve tütOncü dükkanı ' ~ ==--=::;;-

hastnJıR"tndnn dolayı devren acele sa-1 -...~:; 

. 2 - 1ŞÇ1 ARIYANLAR 

HA YAS ARASIYOR - Müstakll 
ap:ırtımanda yalnız bir 'tlşlnin ev iş
lerine bakabilecek, isteklerin 419 No. 
lu posta kutusuna mürncıı.at; - ı 

RİY,\ZİYı:ci ARANIYOR - IJse ol
gunluk imtihanına blr talebe hazırlı
yacaktır. Bayan tercih olunur hergün 
l>-10 arası 23849 telefonla müraca
at. - 2 

YASSlı\DA - Marmaranın inclsl 
Yassıada satılıktır. Dosya No. sı 466 

Galatasaray Uses1 tarşımıda No. 
184 Emlaklş. Telefon 49010 Eminönü 
Ara.dolu Han No. 6 EmllkL7. Telefon 
24694 - 1 

KİRALIK :\IAÖı\7.ALAR - Depoya. 
büroya ve acentalıtra elverişli 150 M2. 
Oalat3 Rıhtım caddesi veıı Alemdar 
han No. 155 e müracaat. - 11 

DEVREN SATIJ.IK DtJKKAN -
Eminönü - Bebek tramvay durağı kar
şısında her işe elverişli hAlen Balk:ı.n 
k.nhvesı olup eşyalı veya eşyasız ace
le satılıktır. 

tılıktır. Mezkftr dükkana müraca
at. - 5 

ACELE SATILIK BİN.\ - Maçknda 
Bayır sokağinda 78 numaralı npartı- ı 
man tarzında klrglr her katta odalar ,. T iŞ BANKASI 
banyo havagazı elektııik su, bahçe tev- 1 • 
kalı\de güncşll nezaretli ayda kırk ve-
di buçuk ı.ıra kira getiren bina ace1e Küçük tasarruf hesaplarl: 
satılıktır. Içinde bay Cellila müraca-
at. - 1 1941 ikramiye plani 
KİRALIK KO'SI10RLU MÖBLE 

APARTIMAS - Ayazpaşa Parkotel 
karşısı İkiz kardeşler apartımanımn 
2 numaralı !$ odalı dairesi mevsimlik 
kiralıktır. Her gün 11 den 3 e kadar 
görüleb11!r. Tel: 44399 - 9 

KEŞlDEl.ER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 Ağustos, 3 İlcinciteırin 

tarih1erinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

KİRALlK EV - Şişli son tramvay 1adet2000 IJralık = 2000.- L 
istasyonu (Hasat) sokak 6 numaralı, 3 .. 1000 ,. = 3000.- ,. 
üç katta altı oda, bol güneş, güzel Z • 750 .. = 1500.- • 
manzara. Ayni sokakta 13 numarada 4 ,. 500 .. = 2000..- ,. 
bakkal Lam.boya müracaat. - ı 1 .. 250 • = ıoot.- ,. 

SATD..IK KARGİR EV - Aksa.rayın 80 • 5' • = 4000..- ,. 

İoARuiiirsimı Is ·sAtucAS 1NDA 
KgAMlvE't.c tiESAB. "AÇAR

1 

Sıhhat ve ictimai Muavenet Vekaletinden: 
Kapalı zarf uaulile inıaat malzemesi alınacakr 

lUuham.men l'ttuvak'kat temi-
Malzemenin bedeli nat mlktan İhale &iinü İhale 

Nev'i Miktan Lira Kr. tıra ıtr. !'nlatl 
Kalıplık çıralı 
çam kereste 280 M3 15r.so oo 1176 00 18 Nisan 1941 Cuma 14.45 
Çivi 7825 Kg. '7625 00 571 88 18 Nisan 1941 Cuma 15.00 
Çıralı çam çatı 
kerestesi 224.712 M3 12583 87 943 79 18 Nisan 1941 Cuma 15.15 
Moloz taşı 3000 M3 10500 00 787 50 18 Nls3n 1941 CUma 15 30 
Çakıl 3000 M3 13500 00 1012 50 18 Nisan 1941 Cuma 18 
Tuğla 1000000 25000 00 1875 00 18 Nisan 1941 Cuma 18.30 
Çinko 6000 kilo 8800 00 495 00 18 N!san 1941 Cwna 17 

u.:mmı .l\IUTEKt\İDİN ASKERİYE 
CP.l\1İYETİNDF:N - Cemiyetimizin bir 
muhasip ne bir hademeye ihtiyacı ol
duğundan asker mütekaltlerlnden he
saba aşina bir arkadaşla geceleri dai
rede yatmak şartlle hlmıet görmeğe 
talip olanların her gün öğleden evvel 
VeznecllcrdekJ cemiyet :ımerk:ezl idare 
!llemurluğuna müracantlnn. - ı 

:ullREBRİYF. ARANIYOR - 40 ya
§ından qılğı olmamak p.rtlle ecnebi 
bir mürebb1ye · arnnıyôr. İsteyenlerin 
İstanbul Yenipostane karşısında Mi
mar· Vedad caddesinde 28 numaraya 
müracaat. _ ı 

KİRALIK APARTil\IAN DAİRESİ -
N~antaş teşvlklye camisi arkasında 
Çlnar caddesinde on b1r numaralı 
Fehmi apartımanının beş odalı denize 
nazır güneşi bol dairesi klralıktır. on 
numaralı dairesinde mukim ~hib!ne 
müracaat. 

!\IOBİLYELİ KİRALIK DAİRE -
Taksimde Topçu caddesinde Uygun 
apartımanının 2 numaralı kontorlü 
dairesi eşyaslle beraber yazlığı kiraya 
verllecektt:-. Hergün sıcak suyu vardır. 
içlndekllere müracaat. - 5 

1 

35 • 100 • = 3500.- .. 

iyi bir yerinde büyükçe blr bah11e için- 300 ,. !O ,. = Hot.-
de bol güneşll manzaralı havadar, altı ı \ • ~ 1 

- Ankatada Bamamönünde Tıb fakilltıesl milştemllAtından Doğum 
oda banyolu ve çok konforlu kA.rgir ··•••tıwwwwww .. a.,.w .... .--™-•w-•~--jj ve NLmiyet kll:ntği binasında emaneten yapılacak ikmal ln4aatı için yun.-
bir ev (6500) liraya se.tılıktır. 23396 nda nevileri, mikt.arlan, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mHc· 

Nil. ya telefonla müracaat edilme· 'ı . oo·· KME 'BORU ta.rla.n yazılı .7 nevi inşaat maJ.zeme.sl kapalı zarf usulile alınacaktır. sl. _ 
2 

2 - Eksiltme 18 Nian 1941 ta.rUılnde Cuma günü ve her malzemenin 
hlzasm.da göstertlcn saatlerde Ank.arada Sıhhat ve İçtiına1 Mua.venet VelcA-

~~~~~~~~~~~~~~ 

SATfi,JK ARSA - So.matyada Hacı 
Hüseylnağa mahallesi camıı şerif so
kağında 14/1 numaralı 3.018 M2 mesa
ha! sathlyesinde arsa ucuz fiyatla sa
tılıktır. Taliplerin Akşamda F. M. ril
muzuna mektupla müracaat. 

KİRALIK APARTIMA...'l- Cağaloğ- 1 rABR.IKASI !etinde ~şkil olunacak hususi lcom.tsyonda yapılacaktır. 
!unda Başmusahlp sokakta 3 No. ıı ı 1 ı 3 - Istiyenl~r bu 1fe a1t §al'tnamelert Ankara.da. Sıhhat ve İçtimai Mu• 
apartıma.nın 5 odalı konforlu dairesi 1 1 STAHBUt.· '"l$U·"anımoAlu n~Zl·"J avenet Vek.ı\letl Içtim&t Mua.venet dalresl.nde ve İsta.nbulda Bıhh&t ve İçti· 3 - SATILIK: EŞYA 

DAl.I - tyı cinsten İRAN halilan 
alınıyor. Posta kutusu 261 e müraca-

35 liraya kiralıktır. Mobilyalı olarak j " ıı &. mat Muavenet müdürlüğünde ted.ldk edebllirler. 
ta verlleblllr. . _ 1 - TEL 80291 J 4 - Her b1rln1n muvakkat temına.t mlktan yukarıda göst.e.rUm.1ştl. Te-

• 

mlııa.t olarak nakit ve naktt ma.ht}'et1ndeld evrak'. komlsyonca kabul edllml• 
{_0

1
25 'ill Mil l) yeeeğl lçln, bu kabll t.em.lna.t vermek isteyenlet' daha evvel Veillete mo.ra... 

at - 8 
KİRALIK f!Ç ODA - Elektrik ter

kos, havagazı banyo, telefon Babı!ll 
caddesi 11 numaraya müracaat. 

. ESKi VEYA ROZUK - Her marka 
radyolar piyasadaki en meşhur µıar
kuların 1941 modeller! ile en uygun ııe
r~ttıe tepd!l edlllr Akşamda Radyo KİRALIK ODALAR - Blr Alman 
rumuzuna mektupla müracaat. _ 5 öğretmen bayan nezdinde temiz ve 

mobllyell iki oda birlikte veya ayrı 
S!'TILIK f\lt!CELLID IAK~E- ayrı kiralıktır. Ayrıca hususi almanca 

5 - MÜTEFERRİK 

BRAIB1A HERl\IİNE - Horoz ve 
tavuklan ve damızlık yumurtalan, 
Rodaylant ve Legorn yumurta.lan sa
tılır. Her cumartesi öğleden sonra ve 
pazarlan öğleden evvel müracaat. 
Göztepe birinci orta sokak No. 10 Te-
lefon: 41432 1 L~RI - Otomatik pedal makas, bii- dersleri de verilir. Pazar gününden 

yuk dikiş kalllburn dosya zattı maki- maada her gün 15.30-19 a kadar Bey
nesi müteaddid motörler kutu maki- oğlu, İst!klfıl caddesi, 133 numaralı AL'1.'\NCA DERSLERİ -Bir Yugos
nes! Marpuççularda 31 No. Mehmed Hasan Bey ap:ırtımanı, ikinci merdi- ~avyalı muall!me çocuklara, lise 'le 
Rızaya müracaat. ven, birinci kat (numara 8). _ 3 unlversıte talebelerine ve büyüklere 

n \\'\GAZI · 1 almanca gramer, edebiyat ve muha-
. ' · FlRINI Al .. MAK iSTi::- Mı\CKADA KİRALIK MOBİi.YALi bere dersler! verir. Grup halinde bir 

NIYOI~ - ttstü çift ocaklı. müsta- • APARTDtAX - Denize nezaretli, sı- talebeye her ders 60 kuruştur. Adala-
mel veya yeni 'llab!l!r. 49366 numara- cak su kalorifer ve bi.itün konforu havi ra, Kadıköye Bo5azlç!ne gidebilir. Me-

-= _ ... _ caatıa. bunları allka.lı Malsandıkların& yatumalan ve lcomtsyooa makbu.s-

'

•·· ş ~,.,, D•-•"'-•• lannı tevdi etmelert llzımdır . 
-~ .",,. 5 - Tekli! mektuplarının 2490 nmnamh kanunun emrettıtt fCkllde ııa-

,,........ zırl~kve yukarıda tkl.ncl maded.de zik.red.Uen ihale saatlerinden b1r saU 
evve.uue adar makbuz muka.bWnde Sıhhat ve İçtımaı Muaveoec VetAle-WA .,.. tinde İçtlmnt Mua~ iflert da.treslne teslim e~J l.Azımdır. , 2242) 

·~~ ,.... 

lı i:i·f 1 
fOPTAN 
SATIŞ FIATI: 21 

ya telefon edilmesi. " 25 metre murabbalık Boğaza nazır te- todları çok kolaydır. Madam Slftar 
('OK KARLI iş - sat.ılık Opel kap- rn.sı bulunan yed! odalı lkl banyolu Sırnservllcr 101 kapı 9 Taksim. - 2 il•••••••••••• .. 

tan taksi bol lAstlk müracaaı Cihan- lüks apartıman bütün eşya ve mobil- .f\IEKTFP DERSLERİ _ ortaokul Bahar Güzellikleri 

Bat~ Dif,. H ezle; Grip, Romatizma;. 
Nevralji, Kırıklık n Büt&Öı ·Ağrılannw Derhal Keeet 
kabında ıı-ünde 3 ltqe alınabilir:' TAKLiTLERİNDEN SAKINlNJZ 

HER YEROe PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 
girde Nea Agura. yası tırljlder radyo ve çift telefonlle L!se ve Üniverstte talebeshıe Fransız: Şehrimizin ._,.,..,.,..,.n'l,111 

, . • birlikte yaz için kiralıktır. Aynca wu.a.u~-ır 
-C~PTF. '.fAŞINABIU.N HESAP l\IA- apartımanın altında bulunan bu dal- ca ve Almanca dersleri (Tn.hsin Abdi terzilerinden 

K!NF.l.ERI - Bir derter hncmında ;eye nlt garaj da b~ber kiralana- Gökşlngöl) mctodlle yahut (Besim 
olan portntır hesap makJnelerlle cem caıttır. Taliplerin c81419> numaraya Gürmen) metodllc az zamanda öğrctl
v; .tarh ameliyatı otomatlk o1arak telefonla müracaatlan. lir Makale, hiktıye, roman, 1lm1 eser 
sur at ve emniyetle yapılır. Flatlert 25 ---------------- ve büro noter vesaiki itina ile tercüme 
tle 35 llrn arasındadır. Telefon: 41432 KİRAUK K.\GİR EV _ Dört oda, edilir. Adroo: Maçka Işık: Jlses! karşı-

b h sında. Karakol sokak Hayat apartıman 
SA'J'JI.IK DOSnURlUA ~lAKİNESİ- a çe. tamsa, bol güneşli, tramvaya 1 numarada Öğretmen Tuhsln Abdi. 1 

Az kullnnılmış 4 gözlü 8 kovalı Fri- lkl dakika. şişli Koca Mansur sokak - 19 
gidalre marka bir dondurma makine<ıi No. 24 !ç!ndekllere müracaat. - 1 
satılık~ır.: Ta.ksim: Cumhuriyet mey- KİR.\LIK MtlSTAKİL KÖŞK~ Su- IFM=E=K=TU=P=L=AR=IN=IZ=l=AL=D=IR=IN=IZ==n I 
danı tutuncü Ferid beye müracaat te-lefon: 41537 __ 

3 
adiye Çınar dibi Köseleci sokak asfalta 
ikinci 4 numaralı beş oda lkl sofa ha
mam büyük mutfak lkl va.ter klozlt 
elektrik hava gazı çamlıklı büyük 
bahçe içinde. Gezmek için karşısında
ki bay Abdi köşküne konuşmak için 
Galatasaray Yeniçarıı Hayriye sokak 
8 No. bayan Nahide Taner'e Tele-

Gazetemiz idarehanestnt adres 
olarak göstermi' olan karllen
mlzden SATIUK HURDA DE~IİR - ne blr 

çift demir kapı isteyenlerin Salkım
söğüt Demirkapı No. 7 Halll Sezer 
Karvola Fabrikasına milracaat 

YJ:St , .EYA AZ - Müstamel bir 
Mlkroskopa ihtiyaç vardır. Ellerinde 
olup da satmak isteyenlertn Yenlpos
tane karşısında Kızılay Hanı yanında 
26 No. ya müracaatları. ._ 2 

4 - Kiralık - Satılık 

ı::\ILAKİŞ - Ulellde güzel bir mev
kide ki'ırg!r banyolu ve altı odalı bir 
ev 5500 liraya satılıktır. Do.-va No sı 421. VJ o 

Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 Emlfıklş. Telefon 49010 Eminönü 
Anadolu Han No. 6 EmIAk!ş. Telefon 
24694 - 1 

AS:\IA.\LTISDA - Ayda ytrmt lira 
kira getiren lıarglr bir dükkAn mak
tuan 3000 liraya satılıktır Dosya No sı 
~6 . . 

Galatasaray Lisesi karşısında No 
184 Em!Akiş. Telefon 49010 EmlnönÜ 
Anadolu Han N'o. 6 Emlflkl.ş Telefon 
24694 . - 1 

ı:nENKÜYllNDI; - Asfalt yol üs
tür.de sekiz dönüm çamlı ve yemişli 
bahçe içinde Jkl kat üzerine dokuz 
odalı muntazam bir köşk satılıktır. 
Dosya No. sı 423 

Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 Emliiklş. Telefon 49010 Eminönü 
Ar.ndolu Han No. 6 Emlak!Ş. Telefon 
24G94 - 1 

fon: 44182 - 5 

SATILIK KARGİR EV - Boğaz
lçlnln su. hava, manzarn.sfyle meşhur 
Beylerbeyinde iskeley~ beş dakika set 
üzerinde Bebekden - Istanbula kadar 
denizi gören ferah manzaralı b1r tu
valet ve banyo mahallini havı düz 
ayak, çok rahat içinde elektrik, tatlı 
suyu olan altı yüz metre kare bahçe 
ortasındaki k!glr yeni ev satılıktır. 
Cumartesi, pazar günü keresteci bay 
Azize müracaat. - 3 

KİRALIK SAYFİYE - Erenköy 
Böceklik camii civan 7 oda elektrik ve 
telefonu vardır. 60 dönümlük çam or
tasına muttasıl telefonla müracaat 
52,244 - 4 

A. - B. D. - E. K. G. -
R:ıdyo - A. T. 

namJanna gelen mektuplan tda
rehanemlzden aldırmaları rica 
olunur. 

Gaip kadın 
çantası 

el 

30ı ~./9~1 tarihine tesadüf eden pa
zar gunu Kınalıad-0.da 19 40 da hare
ket eden Ercnköy tsmlndeki vapurda 
siyah renkte çantanın içinde Havva 
isminde tatbik mühürile nüfus cü1,da
nımı veraset llAmı vergl makbuzları 
ve tek pırlanta küpe mevcuttu. Bulan 
kimse Beşiktaş Bostancıbaşı sokak No. 
2 de Havva Gülesln'e geUrd!ğt tak
dirde memnun edilecektir. , 
Netol iş sabunu t:CUZ APARTDIAS DAİRESi-Ka

bataşta, iskele karşısında, Sed üstün-
de. Çürüksulu Mahmud paşa apartı-ı Eldeki boya. ve yağları, zift ve 
manında dört büyük odalı, hamamlı, katran Iekelerlnl çıkanr. Banyo 
avluya nazır ve ucuz bir daire kiralık- ve fayansları, mermer masalan, 
tır. Elektrik, hava gazı, akar su _ s ı kapı, pencere ve cam lekelerini, 

mutfak talomlannı ve elbise ıe-
SATll.IK EV_ on oda iki salon kelerini en çabuk temizler. 

parke banyo terkos telefon Çamlıcaya .... Her yerden arayınız.••• 
nezareti (60) lira icar getirir bahçesi ----------~--
büyük apartıman tarzında kullanılır 
hergün içindekilere müracaat. Pazar 
günü öğleden sonra Ortaköy - Aydın
lık sokak No, (1) telefon: 42025 - ı 

* Bakırköy askerlik şuboolnden: 
Şubemizde kayıtlı senayı harbiye bin
ba,,ı Cafer oR. Aslan Yücedağın (1749) 
fubeye müracaata. 

BAYA~ SAADET 
Salonunda canlı mankenle
rin ilkbahar modellerini pek 
yakında komple olarak teş-

hir edecektir. 

Terzi Kürkçü Saadet 
İsti.klA.l Cad. 292 Karıman 
Mağazası yanında. Tel: 41492 

MODA DENİZ 
KLÜBÜNDEN: 

30 Mart 1941 pazar günü yapı
lan umumi heyet toplantısında ek
seriyet hasıl olmadığından 6 Nisan 
pazar günü saat 1 S de Klüp mer
kezinde aynı ruıınameyi tezekkür et
mek üzere toplanacağı ilan olunur. 

Müdüriyet 

RUZNAMEı 

1 - ldare hey' etinin 
2 - 1940 bilanço 

katiyesi. 
3 - 1941 bütçesi. 

raporu. 
ve hesabi 

4 - Mürakipler raporu. 
5 - İdare hey' eti seçimi. 

Zevk - Zarafet - Güzellik 
İşte; Taksimde, Aydede cad
desinde 6 No. Baylan Apartı

manın 11 No. sunda 

Rina Moda Salonu 
nun takdim ettiği zengin ıapka 

koleksiyonunun vasıflarıdır. 
Lôtfen bir ziyaret edini. 

1 Muhammen bedeli (1660) Ura olan muhtellt eb'atta 1400 adet galvanize 
su kovası (7/4/1941) pazartesi günll saat tl0,45) onu kırk beşte Haydar· 
paşada. Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuU!• 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (124) Ura (50) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesa!kle birlikte eksutme günü saatine kadar ko· 
misyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(222'7) 

iNŞAAT I LA Nl 
Sümerbank Birleıik Pamuk İpliği ve dokuma 
Fabrikaları Müesaeaeai Müdürlüğünden: 

1 - Ereğli bez fabrikası üstüpü pamuk anbarlan in!JaAtı vahldl fiyat 
esas~yle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 25.525,40 ılrad.an iba.rettır. 
Il - Eksiltme evrakı 1ki llm muka.billnde, süıner Bank binasında Btr-

ieşik Pamuk ipl!Rt ve dokuma fabrikaları müessesesl müdürlü~en a.l..ına.
billr. 

m. - Eksiltme 14/4/941 tarihine müsadif pazartesl günü saa.t 18 da An
karada Sümer Bank B. P. t. ve D. F. müessesesi müdürlüğünde yapılacaktır. j 

rv - .Muvakkat terntna.t miktan 1.914,40 liradır. 
V. - istekliler t.eklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapını~ olduklan 

bu kabil lş!ere, bunların bedellerine ve ııangl bankalarla muamelede buhm· 
duklarına dair veslk.alan koyacaklardır. 

VI. - Teklif mektuplarını havi zarflaı:. kapalı olarak l.ha.le gün{l anat 11 
.şe kadar makbuz mukabilinde Anka.roda Sumer Bank B. P. İ. ve o. F. mlie_,.ı 
sesesı müdüriüğü muhaberat şetllğine teslim edilecektir. l 

vır - Posta lle gönderllecck teklifler nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gel.ın1ş ve zarfın ıcanunt şekllde kapntılm~ olıno.sı IAmncıır.• 
Postada vaki olabilecek gecikmeler na.um itibare alınmıyacıı.ktır 

vm. - Müessese bu ihaleyi icrada serbesttir. cl805• .-2554, • 

ll••t•••••••- Yeni açılan •••••••••••1 
ULUCA KUMAŞ Ticarethanesi 

Yeni J._>ostane karşısında, Yeni\'atde ilan altında No. ı 
HER CiNSTEN KUMAŞLAR 

YENİ DESENLER 
EN UYGUS FİATLAR il••••••• l'iramanız menfaatin.iz lcabldır. •••••• .. 


