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Türkiye harbe girmeye 

mecbur edilecek mi? 
Bu sualin cevabı bir takım Yunanistan harbi bitti. Alman 

meçhullere dayanıyor. Malfun kuvvetleri ne tarafa dönecek? 
olan tek nokta şudur: Türkiyenin Türldyeye karşı da bir t.ecavüz 
harbetmeye mecbur kalınası yal- - sıyast olsun, asked olsun, llda1 
ruz kendi arzu ve kararına bağlı de ayni şeydir - A.Imanyanın 
değildir. Türkiyeye gelecek muh- p1Arunda var mıdır? 
temel bir tecavüzü Türkiyenin si- Harp _ alınanlar için bile -
yaseti değil, Balkanlara kadar kolay bir iş değildir. Tüklerin 
inerek hududumuza gelen taar- millt şeref ve namus mefhumlan
ruz ordularının müstakbel pııı.m na ne kadar bağlı olduğunu, is.
tayin edecektir. Bu plIDı, bütün tikl!U uğrunda ölümden asla yıl
çizgilerile evvelden hazırlanmış- mamak me-ıiyetini herkest.en iyi 
tır. Siyasi değil, sırf askeridir. bilmesi tcab eden almanla.nn 

_Siyast mukaddimeler, bu planın memleketimize tecavüzü göze al-

BU SA.B.A.BKİ 

TBLGBA.PLAB 

Balkanlar 
harbinin 

neticeleri 
Bir Amerikalı askeri 
muharrirz cBu harp 
Alman programıni 
altüst etti> diyor 

Amerika ne 
zaman harbe 

girecek? 
Mihveri mağlup etmeli 

için bundan bqka çare 
olmadığına kanaat 

getirince ... 

Nn7ork 28 (A.A.) - Callup 
enstitüaüniln ıon anketinin neticel• 
ri. Amerikalıların ekseriyetinin, za
feri kazanmak için yegine Yaaıtanıa 
bu olmadıiı aabit bulunmadıkça. 
Amerika Birlqik devletlerinin bar-

Newıon 28 AA.) - NeTYork be lrinnesine taraftar olmadığını p.. 
Herald Tribuna eazeteabıin ukeıt tennektedir. 
münekkidi binb.,. Eliot. Balkanlar Gallup enstitüsünün aorduiu ilk 
harbinin neticelerni tahlil ederek sual ıudur: Bugiin ıizdcn Amerika 
f(Syl• demektedir: Birlefik devletlerinin Almanya ve 

tatbikine ancak vesile vazifesini malan için, Türkiye ile harbin 
görebilir, yahut harbe lüzum bı- kendilerini, asıl harp gayelerine 
rakmıyacak sekilde işgal imkan- eriştirecek yakın veya kolay bir 
lannı hazırlar. Demek "'oluyor klıyol açacağını ürnid etmeleri IA.
Türkiyeyi harbe mecbur kılacak zımdır. Eğer bu işlerde cıaklıs~ 
Amilleri, bizzat Türkiyenin siya- limı) hrtkimse, böyle bir irnkA.n 
seti ~~da aramak ıazım~r. tasavvur etmek güçtür. Menfaat 
T.ecavuzu hudutlarımıza getıre- hesabı, Ti.irklyeye çatacaklann 
bılecek sebepler veya behaneler girişecekleri kanlı macera lehin

Hitler bu mıntak.ada arZUN hila- 1 1 '- b b ta yaya ~arşı ar e girmc!.İ halt-
llliit..,lıılıiililiıli::'1 fma ve kendisi tarafından tayin kında rey vermeniz taiep edilse. na

edilmiyen ıartlar dahilinde harbet- sıl rey verirdiniz> Bu suale, yüzde 
mek mecburiyetinde kalmııb.r. Al- 19 harbe girmek lehinde, yüzde 8 f 
man bq kumandanlığı cenubu tar- harbe girmek aleyhinde cevap vcr
ktde hiç bir zaman muharebeye gi- miftir. karsılıklı iki siyasetin çarp~ma- de olmamak ı~ımdır. 

sında değil, önceden hazırlanmış 
askeri uir plflnın tatbikatında Geçenlerde, «Balkan harbine Yukanda: Alman askerinin dün sabah girdiği Atinanm wnumt 
mündemiçtir. bitmiş nazarile bakıldığınıı. bU- g6r6nftştl ft Akropol tepesi, aşağıda: Atlnada 'Cnlvenlte 

Türkiyenin siyaseti malumdur. dir:n bir ha~r neşredildi. Metin- --======-==================-===-===-=--s==• 
lngiitcrc ile ittifakımıza, şimdi- lerın ib~resıne bakarak hüküm 
ye kadar olduğu gibi, şimdiden veremeyız. Biten Balkan harbi, 
sonra da bağlı kalacağız. mç bir Yugoslavya ve Yunanistan harbi 
hadise bu vaziyeti değiştiremez. olabilir. Balkan harbinin .. bitip 
Diişiinerek, bilerek, tartarak seç- ~itmediğini pek .!~~da gorece
tiğimiz bu hareket tarzına, dün- giz. Almanya, buyük bir ha~ek&
yayı sarsan kasırga ortasında, tin b~langıcındadır. mtıer, önü
bt1ım için yalnız millt seciyemize müzdeki kış için alman mUletine 

Almanlar 
Atina'ya 
girdiler 

yaı·ı~:ın bir şeref ve haysiyet dA.- zafer ve sulh vaadetti. Ellndeld Paraşütçüler Korent 
vası olduğu için bağ1ı kalmıyoruz, bütün kuvveti vakit geçirme- tehrini, Adolf Hitler 
bıı ~olun milli menfaatlerimize den kullanmak mecburiyetinde- alay) da Mora'ya geçerek 
en uygun bir b:ısiret eseri olduğu dir. Hedefler çok, birbirinden Patra 'ı ld ı 
kanaatini daima muhafaza edi- uzaktır. Bugün için Akdeniz hA.- • a 1 

yoruz. kimlyetl mü:adelesine şahit olu-
I ngiliz tebliği Yunanİ•· 
tanda /ngiliz kıtalarının 

geri çekilmeai devam 
ettiğini bildiriyor 

Siyasetimizin ikinci vasfı harp yoruz. Bu mücadele, daha şarkta 
harici olmamızdır. Kuvvetlerimi- hedefler anyor mu, yoksa~ he
zi milli müdaf aamıza hasretmek defi olan gar be mi tı:_veccüh ede
zarureti bizi bu karardan ayırma- ! cektir, henüz belli değil Her h~
mıştır. Bu isabetli karanmızda de bütün ihtimallerin karşımıza 

dikil. d'ğ1 i t'h gu" nlerinl yaşı- Berlin 2 7 (A A ) miittefiklerimizle her hangi bir • 1 m 1 an · · - Alman or-
yoruz Maddt Ve mA.nevt hazırlı- dulan baıkumandanlıaının teblig~i·. 

avnhk yoktur. fikir birliği var- · • 
dır ğımız, devletçe ve mtlletçe tam- B~~an ta~rruz hazan takib halinde 

• A d ıı.azı.nz. mutemadı devam eden çarpışma-
Fakat bütün bu siyasetimizin dır. Silı:ıh başın ayız, lardan sonra, kaçmakta oları İngiliz-

B. Churchill'in 
dün akşamki 

nutku 
«Harbin lıpanyaya ve 
F aıa, Türkiyeye ve 
Rusyaya geniılemesi 

muhtemeldir. 

«Fakat Mihverin harbi 
kazanmaii için /ngilte

reyi istila e'tme•i, yahut 
Atlantik yollarını 
kesme8İ lôzimdır• 

. Londra 27 (A.A.} - Reuter aj&.Ml, 
lnglllz Bll-IVeklll B. Churehlll1n bu 
akşam saat 21 de radyo ile söyledJil 
nutkun qatJdaki hillA.sasmı ver
mektedir: 

rl,mek iıtememiftir. Almanlar har- kinci ıual şu idi: Almanya n 
hin kati aafhasının İngiliz adalann- İtalyayı mağ!Up ebnek için Ameri· 
da n bu adlara ıiden yol üzerinde ka Birlqik devletlerinin bu iki dev-
cereyan edeceiini. herk• gibi. bili- Jet aleyhinde harbe girmesinden 
yorlar. B~lk~n mu~arebcm inıan ve başka çare olmadığı muhakkak gibi 
m~zeme ı~tıyat~anle hu•a ku~~t- görünürse, Amerika Birleşik devlet
lcnndeııı hır çogunun en muhım )erinin harbe girmesi lehi;ıde bulu
?11ntakad.an haf~• ~abal~a naklini nur mu idiniz> Bu ıua!e, yüzde 68 
1?ta~ e~ ve Hitler e vakit kaybet- harbe girmek lehinde. yüzde 24 
tirmıştir. harbe girmek aleyhinde cevap ver-

Bu muharebe Alman programını miı, yüzde 8 de fikirlerini bildirme
alt Ült ettİ][ten baıka lngilterenin miıtir. 
müdafaa tertibatını ikmal ebnesine 

ve Amerikanın kiralama .... ödünç yeni lngı"lı"z avcı 
verme kanunu hakkmdaki müzake-
re safhasını atlatmuına ve harp iı- tayyaresi 
tihaalinin ilk devresine girmesine Londra 28 (A.A ) - cTayfun• 
yaramııbr. adı verilen yeni İngiliz avcı tayya· 

Diğer taraftan Balkanlar harbi refl. hilen İngiliz hava kuvvetleri 
Almanlara ıenit bir ıaha tlzerinde servisinde çalııan tayyarelerin eıa 
y-er? bir polis kalfeti tahmil etmek- aüratl.iai. en iyi ail&hJandınlmıf •• 
tedir. ~un~an maad~ .Almanların en uzun meaafelisidir. Tayfun tim
en zengın yıyecek ve ıptidat madde diden seri halinde imal edilmckte
ka~a~la~dan • bazıla~ru mahvet- dir. Yeni Sahre motörü He teçhiz 
medi ıse bıle hır haylı aarmııı bu- edilmiı olan bu tayyue her hangi 
lunmaktadır. bir düşman tayyaresinden daha yük

seklere çıkabilmektedir. Tek aatıhh 
olan tayfun. çok büyük bir hızla 
yükselmektedir. Sürati saatte c650> 
kilometreyi geçmektedir. Tayfun•Ull 
mitralyözlerden baıka topu da Yar
dır. 

ırakta vaziyet 
Almanya, vakayii 

dikkatle takip ediyor _.._ 
sarsılmaz tek hedefi, Istikl!l ve Yüreklerimizi sadece sonsuz bir leri yakından takibeden bir Alman 
temamiyetimizin masun kalma- gurur, sarsılmaz bir itimad dol- zırhlı fırkasınm J?iıtarla~, ~u. sabah 
sıdır. Bu kararımızın hiç bir si- duruyor. SAkin oll.l§uınuzun, se- ıaa.t 9,25 de Atinaya gırmıştır. c;.a-

t k t b · l!nl te _ rlnkanlı dnrmıurnuzun sebebi bu- malı haçla bayrak, Akropol uzerıne yase veya as er ır p a a -~ d 'k'l · · 
ruz etmemesi şarttır. Hiç bir d':1'. Teminatlara, iltifat~ ~er- 1 ~~b2.7 (A.A.) _Alman ordu
emelin tahakkuk arzusu, veya ı ~lğiıniz değer, istiklA.l ve hürriye- lan hqkumandanlığının tebliğinde 
her hangi bir planın tatbiki za- timiz için ölümü göze alınak az- bildirildiğine göre. Alınan paraşüt
ruretı Türkiyeyi bu sa.hada en mlnden üstün olamaz. Her şey- çüleri dün sabah Korent kanalını ge
ufak fedakdrlığa razı edemez. den fazla kendl kuvvetimize in&- çerek ~orent ıehrini almışlar~ır. 
Bu yoldaki istekler Türkiyeyi an- myoruz. Ad~lf ~·~ler. muhafız. alayı da şıd· 

cYunanlılar, m.aııız buhmduklan 
ölüm tehlikesi karşısında, kendilerine 
yardım etmekltalmlz 1ç1n blze dön- ~ern 26 (AA.) - Ofi: La 
düler ve blz de onlara yardım etme- Swsse cazetesinin Berlia muhabiri 
mezllk edemedik. Bunun 1çln kanun- yazıyor: Alman ıiyaat mahfillerin
lar vardır. Bu kanunları 1hIAl etmek. de Irak hadiseleri dikkatle takip 
İngiliz imparat.orlutunun teren için edilmektedir. Bu nuntak.ada İngiliz 
felliketll olurdu. O teref olmak.sızın kıtalannın takviyetıi BerU. •l 90n 
harbi kazanmak ürntdlm.1z de olamaz d ı·k d l '- f k 

Kanadadan İngiltereye 
bir tayyareci 
kafilesi geldi 

Londra 28 (A.A.) - (B. B. C.) 
Diln İngiltereye Kanadadan bir 
tayyareci kafilesi gelmi2tir. Bunlana 
aruında Kanadalı, A•uatralya)m. 
Yeni Zelanda n Kanadada tal.ia 
gören lngiliz tayyarecilerle birk.at 
Amerikalı vardır. 

ve harbi kamıımağa da !Ayılt ol&- yece • a a ar ey eme .. te. . a at 
mayız. Askerl maR-Itibtyetler ve hata- A manya bu mmtakacla da cafil &T· 

lar ta.mir edllebtur. Haıı> talihlıı1n lanmayacakbr, denilmelttedir. 
cilveleri vardır, mütehavvlldlr. Fakat detü hır ılen hareketi yaparak Pat-

cak harbe mecbur eder. Necmeddin Sadak ru körfezini geçmif ve Mora'ya ayıp bir hareket, bugün büt1ln dün
yada mazhar oldu~us riayet Te 
hürmetten bizi mahrum bırakır " 
hayati kuvvetleriml.zi kırar. 

Karad~ğda İtalyan yanan kabinesi 

Pasif korunmaj 
mektebi 

Atlantikte karakol 
faaliyeti 

ayak basmıştır. Patru limanı da 
alınmııtır. 

Kahire 27 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz kuvvetleri umumt kararga
hının tebliği. Yunanistanda kıtalan
mızın geri çekiliti devam etmekte
dir. 

Yun:ı.nlstan komşularının, blz1m 
müdahalemizle, Yunanlstanla. bera
ber mukavemete ikna edllebllecek.lert 
hususunda ciddi bir ümld vardı. Yu
goslav faciası şu olmuştur ki, bu ce-

Amerikada açılacak 
mektebin dera 

proiramında bozguncu
lukla mücadele de var 

noston 27 CA.A.) - Beş mayısta 
Boston'da bir pasif korunma m~~bl 
açılaca~ resmen blldh1lm~ir. Oğre
nııeceıc başlıca dersler şunlardır: 
Bozgunculukla mücadele, gayri men
kullerin mııhaf::ı.znsı ve hava. altınla
Lna karşı müdafaa tertibatı. 

ondrada pasif korunma 
teşkilatı 

~·~l<1ra 27 (A _.o\.) - Dahllt Emnl
y l"ezaretı tarafından neşredilen bir 
kararname mucibince Londra'da 
ıClty:D de t!carl müesseselerde çal.usan 
ve 18 ne 66 y · iliz teb aş arasında bulunan In-
g aa!ll l.ondra şehrinin her 
har."i bir noktasında.ki pasif korun
m:ı" teşklllitına Yazılabtleceklerdlr. 

8. Roosevelt'in nutku 
Alman matbuatinin 

hiddetini mucib olmuı 
Hindistanda 

-----
Zürlh 21 <A.A.> - B. Roosevelt'ln Müslümanlarla Mecusi

Atıantıtte karakol faaliyeti hakkın- ler arasında çarpıtmalar 
daki beyanatı ve B. Knox n Hull'tln 
nutuktan, Alman matbuatının hidde
tini mucip olmaktadır. Nazı propa
gandacıları, bir taraftan Almanyanln 
Amerika Birleşik devletlerine ka~ 
hiç bir tecavüz niyeti gütmediklerini 
iddia etmekte, d1ğer taraftan da in
giltereye yardımın fazlalaşmasının 
Amerika Birleşik devletlerine büyük 
rlSkler getireceğini söylemektedirler. 

Zelzele 
Hatayda ve Ankarada 
hafif sarsıntılar oldu 

Bombay 27 CA..A.l - Cuma. günü 
hlntlilerle müslüma.nlar arasında b!r 
çok arbedeler vukubulmuş ve polis 
şehrin üç muhtelif noktasında ateş 
açmağa mecbur kalmıştır. Hükftmet 
şlmdl vaziyete hdklmd!r. Gece soka~a 
çıkmasının Ya.salt edilmesi, gerginliği 
lz.~ı~. e~.ı.ştır. Her tarafta. sükiın 
~~kum suımektedlr. Hlntlllerle müs
lumanlar arasında pazarden beri 
VUku bulan arbedeler esnasında dört 
klşl ölmü~. 90 k!Jt yaralanmıştır. 

Ma ... mafih, evvelce istls dil 1 
bu kayda tabı tutulmıya~:kl:rd~~ er Ankara 27 (A.A.) - Bugün 

saat 7,45 de Dörtyolda, 8,46 da 
İskenderunda, 1 6, 2 de Zarada ve 
16,20 de Ankarada hafif bir zelzele 
olmuoıtur. Hasar yoktur. 

.. i.kka•Ie.- ı 

Tuzsuz Deli Bekir gibi ... 
Epeyce ir.kılaplar başardık. Blr 

adım daha ileri atsak; «müsamaha
karlık» vasfını da benimtesek. Ka· 
naatlerimize aykın bir fikir duyun
ca - bilhassa gazete münakaşa!a-

Macaristanın işgal ettiO.i 
Yugoslav toprakları~ 

Budapette 27 (A.A.) - Macar 
ordularının Yugo,Javyada işgal et
tikleri topraUara girmek'. ve bu top
raklardan çıkmak ya9ağı nisan so
nuna kadar uzatılmıştır. 

Bul gar kralı İştip'te nnda - Tuzsuz Deli Bekir ağziyle 
Sofya 2 7 (A.A.) - Kral Boris cevaplar vermesek .•• Bu, irfan İnkı· 

refakatinde prens Kiril olduğu halde libJarmmın en ebemmiyetlilerinden 
lştip" e muvasalat etmiıtir. biri olacaktar. 

sur milletin başında nazl anusı.ına 
boyun eğerek rezlllne bir masunl}'e
tin satın alacağını ilmld eden bfr 
hükumet vardı. 
Şlmdl, Akdeniz mıntakasmda har

bin denizde, çölde ve bilhassa. hava
da anudane, mütenevvi ve şumulltı 
olacağını beklcmentlz lAzımd.ır 
Şimdi, Balkan devletlerini · çlğn&

mek ve kendileri ile Yunan ve Yu
goslav milletleri arasında bir tan ve 
kin nehri akıtmak suretlle Almahla
rm hata yapıp ya.pmadık.lannı göre
ceğiz. Almanlapn, ellerinde bulunan 
kuvvetler ve besleme vasıtalarlle Mı
sır'ı istllAya teşebbüa etmekle de ha
ta• işleyip ioJ.emedJk.lerlnl göıeceğtz. 
Şurası muhakkaktır kl, Akdcnmle 

bizim için Mısır'ı tehdld eden tehll
kelerden başka yeni tehlllteler bat 
gösterebilir. Harbin İspanyaya. ve 
Fas'a, Türkiyeye ve Rusyaya genf4le
mesi mümkündür. Almanlar Ukray
na hububat anbarmı veya. Katkasy& 
petrol kuyulannı ele geçlrmeleri de 
mümkündür. Fakat bir şey muhak
kaktır: Hltler ne şarkta, ne orta 
şarkta ne de uzak şarkta müntak.lm 
adaletten yakasını sıyırnmıyacaktır. 

Bu harbi kazanmak için, Hitlerln, 
ya· istila ile bu adayı fethetmesi ve 
yahud bizi Amerika Birle'lik devlet
lerine bağlayan hayatı deniz yo1Jan
nı kesmesi lazımdır. Hayatta kalma
mız için, İngiltere meydan muhare
besini nasıl katı olarak kazandı isek 
Atlantlk meydan muharebesini de o 
derece katı olarak kazanmamız 11-
zımdır. (~nmı sabite t ritaa 5 ... , 

sivil komiseri Kaime 28 (A.A.) - Yunan&,. 
Roma 28 (A.A.) - Orta elçi bineainde küçük bir değifiklik ol

Mazzolini, Karadat aivı1 komiseri muıtur. B. Manidia Sıhhat Nezareo 
tayin edilmiı ve cumarte.l akıamı tini deıııhde etmif, B. Ark.iropu1oe 
Çetine'ye hareket etmiıtir. adalar valiliğine tayin edilmiıtir. 
u1111111111111111nııı1111111111111111ııuuıuıqııı •ııııııamıuıunawıu•ım•ms· n m 
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~rp tebliğleri 

lngiliz tebliti 

Adolf Hitler muhafız 
alayı Moraya ayak bash 

Yunanistancla 1 

hazin 
hitabeler 

Sollum 
mıntakasında 
muharebeler 

iki motörlü Clilfman 
kolu '(;riçok noktada Miair'. 

erazisine girdi 

Ke demeli? 
B. KllJsll ıurat reyh Sa'dl'nln 

OOHstan'mı tür1cçeye terctlmc et
._ Ulun:ıy da. ondan pa.rçalnr 
nakledlyor. Eserin umumiyetle 
dUbrilire iyi çevrildiğine biz de 
kant olduk. Fa.kat meseli\ ~~ 
ıkincl cümlenin tenk1t1 doğru de
tudlf: 

•Bir deste gül ne 1.şine yarar? 
Onun yerine gel! Benim Güllsta
nımdnn bir yaprak al.:ıı 

Böyle yazmamalı! 
Burada .gclD iki virgül arasına. 

alınmalı. Zira. ondan evvelki ve 
sonraki söz a.yD.l ciimlentn kısım
larıdır. Başka dUlere tercüme 
edilince de bunun böyle oldu~ 
anlı2ılac:ı.ktır. 

•BiC deste gül ne işine yarar? 
Onun yerine, gel, ben!m GüUsta
nım'dan bir yaprak al!:ıı 

· diye yazmalı! 
tnunay'm beğenip seçtiği dl

Rer bir cümlede takılacnıtımız 
daha esaslı 1kl nokta var: 

orMademki iyi, kötü herkes öle
cektir. o halde b:ıhtiyar, !311Ik 
topunu çelen kim.sedlr.ıı 

Evve.lA: dyl kötü:ıı sözü Aıeb §Öy
le böyle.D mfuuımna geldiğinden, 
yuknnki cümle, - Sn'di'n!n mü
him hususiyetlerinden biri olıı.n -
vuzuh'u, evs:ı!ı arasında cemet
memlş bulunuyor. 

cMademkl iyi, kötü herkes kar
nını doyuracaktır ... • diye söze 
~ladığımız vakit: •Mademki 
herkes, yemc~ln mikdanna, cln
s1ne bakmadan, şöyle böyle kar
nını doyura.caktır.• mtme.sı anla
şılır; so!r::ıdııkllerln iyiliği kö
t~ akla gelmez. B. Kilisli 
Rifat'ın tcrcüme51nde de clyl, 
kötü• sıfntları •hcrkcso 1n eV""...a
tmı lfndc etmeyip .ölecektir• 1 
tarif ediyormuş hLıWni veriyor. 

Sanlyen: Burad.ıı. da mantı.tan 
bJr olıın cümle, oriasına fuzuli 
bir duro.l: konulup iki SÖ'L grupu 
haline getır!lrnlştlr. Keza., hlç bir 
Avrupa! dile bunu bu su.ret.le ter
cüme edemezsin.iz. 
Kann:ıthnlzce şöyle yazılmnlıy

dı: 
cMademk.1 iyi de, kötü de olsa 

herkes ölecektir; o halde bahti
yar, tyillk topunu çelen klmsc
dlr.> 

1la ttJ. daha gür.eli: 
•-· o halde bahtiyar kiti. iyilik 

tıopmıu ~1endlr.• 
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Ekatra ekatra bir ._ a Ataç~ız sayfiye! 

tok::."_:!::_ B. Prost Sebze f iatleri 1 Harap surlar .~:!'*: ... "":~:~~:;.: 
leketimWe nadir ..safta Wr ._. Yıkılıp yıkılmamaai 1 albn aramaia giderlemı;.. Bunhr 

Bundan aonra devamlı k 1 dkik d"l" aittilderi yerde oraya ba, vururlar, :t.t..~~~=: ;!: •urette tı1anbu1c1a Toptan ve pera ende satış ar te e 1 ıyor buraya kotarlar, büyük hulyalar, 

bas d k lldıil laald k·ala-- •= d b •• k f kJ taı.uıt l1n biiyük emel!er ve büyük heyecanL.r 
m an mirua om .. Ca& arasın a uyü ar ar var lans~~yr~a~~~!~7. suı1ara :.,ku: İçinde kenda~ı-ini büyük aaauet• 

kendi mesaiaile ma•m• ..-ma,.U. 
0 

•• ,..:~~ .. ı. pl&nda surlann 1k1 ta- ul ... taracak nadide cevheri arar d..-Lı.:.....:"- bD'' mü-veuaia sahibi 0
1
-·-- ............ a... rurl V -!L ba elma ıınıyu. - ~ Mutanle mtlddett t\§ ..,. mMM- b,.• gün __ tekrar toplanacak rafmm birer yeşillik haliıMI konuldu- arnuı... • mnayet s, 

tur. S.. de, ailemden birine refabl ıe temdld edlleıı emlrclHt mfltebu- PfM maratabe bürosu sebze tt- _ --...... , 1 ~unu yazmıştık. albn arayu:ılaruun çbiu aramaktan 
ederek, orada birbç a,. kabmtı Nı B. Prost, tehr1n mubtellt ~- atlerlnl ted1dlc etmektedir. İlk kasaplık hayvan müvaredatmı, Şehlrcllik mütehaSSJ.Sl B. Prost, yorulnwt: bitkin, ümidini kaybet
baatanenin itl~indeki intiurna, rtne ald nlr.ım plA.nlarla metırUl ol- tedldklerde toptan satışlarla pe- flatıertni tedldk edecektir Narh harap surların ylk.ılması, fabt kapı- mit. eli bot olarak l'eld&leri yeı-e 
itinaya hayran olmuttum. maktadır. Natıa VekAleU eehircilllt ~- d haJar da bü ük .__ günlük ld ~ .... ~ lU' !arının bırakılması mütalAasındadır. dönerlennit. 

b&.Sl müdUrtı bir mOddA!ıtlıen bert .,. raken e sa .. ..., arasın Y on ~ 0 U5....... • • Mi.\zeler idaresi bu noktatnar.ara lı}tl- Kadlköy vapwlannda. Boatana 
tam.inin böyle bir vesile ile tethir tanbul bel&dlyesi lmar lf1erl mMtırl&- farklar görülm.Qştür. Büro, bu zum görülürse, on bef gün son- rak etmediğinden BUrlar daha bir tramvaylannda yazlık ev aramak• 

eclilmeaindel' boılanıp botlanmıya- mitünec~-eevemrinril~ .. çan~plAn r= yoldaki tedkikatını ikmal ettik- r rakl komisyon taplantısında fi- müddet bugünkü harap ba11 Ue bıra- l(idenleri gördükçe hep aklıma ltu 
caimı bibnediiim muhterem d~- ....... , .,..,.._ ,_,_ ""---1ı xı. 1 ğiştirll kti lclac~"tır. albn lmaa d li 
hım, takriben töyle bir ba.,at 7...,. tannm hazırlanmuı 141 De de met- ten sonra &llUol& yaca&• raporu atler de ece r. Kasaplar İmar hareket.teri esnaauıda müze- ve e aray1e ar re yor. 
maktadii·: Günetin doiduia saat· gut olmaktadır. • ... ı•-~tın Fiat mürakabe komisyonuna ve- cemiyeti umum! kAtlpliğ1 kasap- ıerle belediye aruuıda çıkacak 1htl- Bugiin oralarda keseye uyRUD. otu· 
ı d •- Belediye imar ifleri muu ... r ... a.... lAflı meseleleri balletmet tbere bl.r ralabilecek bir yer bulmak bani 
er e aalkar. Bunun İçin de - ta- faallyeU gittikçe artıyor. Biriken 1f- recektlr. lık hayan müvaredatı Ue ftatlerl komisyon teşkil edllmlftl İtıWlflı 1f- Tranavalde elmaa, Alaakada alı-n 

'Jel biraz R~ kalıraa imirinden caa ıert ıntaç etmek bel!'lt ~ ml1:: Yaz aylan yaklaştığından, seb- günü gününe tesblt ettiğinden, ıertn :r.:amanmda halli bakımından ı.- ketfetmekten kolay bir iş ollW"...sa 
l'örecek bir memm 11'bi - tedbirler ve mtühenMd1'k~~l.ıı hazırl~ma ze bollaşacaktır. Fiat mürakabe ı komisyona malfunat verilmekte- tlfadell bir teşettiU olan tomı.yonun ııerektir. Bu asri albn arayıcılar da 
alu: «Ben zili çalmazaun siz beni olmuş ur. a sur iflnl de halletmesi muhtemeldir. tıpkı onlar aibi ~ bulyalarla uyandınn!» tarzında maiy~ iflnde har1çteJd. m1marlal'dan da !&- bürosu o zamana kadar tedktk- dlr. Komisyon, surlar üzerinde yapacatı .. Do. Yak 

tlfade ediliyordu. Bundan aoınra bd- Jerlnl bJtlrererek raporunu Flat Su""t ve peynir ~dkikattan sonra hazırlıyacalı raporu F.renko'Jden tanc:ıya. actk-
emirler verir. Hakikaten buna ela ro:va dahil mfthendJ5 Ye mimarlardan Maarif Veldletlnıe gönderecektlr. Mil- tma Koz.,ataima kotUYorlar. Önle-
ihtiyaç • ardır. Zira erecel87in basta- istifade edileceğinden harice iş verll- mürakabe komisyonuna verecek- . Fiat mürakabe komisyonu süt zelere eon dlrekt.lt Maarlf Vedleti ta- rine büyük maniler çıkıyor: H>JO 
lan onu birkaç kere yatajınclaa ,... mlvecektlr. tir. ve peynir lstfhsalAtını arttırmak rafından verilecektir. liral ••• 1500 liral... Ve alqun üstJ 
1 tlilr • ŞPhlrclllk mütehasıaaa B. Prostun Fi t ürakabe k i --L- d"_..,_,_ •tnut olabilirler. Bet alb ... .. İstanbuldaki meealst senede ikl d&- a m om syonu için mandıra ve tmaıAthane sa- yorpn .-... onuaayor ... 

tirahati bövlece bötünm&.. p..-çalan- faya lnhtar ederdi. B. Prust d1ter sebze fiatıertnt on beş günden on hiplertnl bir araya toplamıştı. Danayı ot lafırken am <:~ ~..:ı:~·=d 
mı~tır. zamanlannı PraMa.da ger,lrirdt. B. beş güne kararlaştıracaktır. Sa- Mandıra ve peynir tmaılthanesl ~•ki• sreçiren bir übaba ra.a-

İstanbul Panoramuma hakim bil- Proat şlmdt OQ aıene mllddetle htan- tıslarda toptan Hll flatıerl esas ~hip1ert peynir ve SO.t tstlhsaıt.- - - -'elim. Bu -t o"-'e b:ı...::ı.. _ .. r• 
!!ı_ • ki !...o....1 mat bulu terketmiyecettndtın tehı1n tınar • H •• kt•• r.n1>ugu"" 111- - 7• 117- wv Y~ babç~inin çıçe er .... en, • pl!\nlan daha ~uk hazırlan9caktır. tutulacak, her semte göre nakll- tını arttırmak lcfn almmuı IA.- ayvan ur u, .-- .... -..1an önflDe diaen heybetli 

faia Kirece'• sebzenin cimine, hem- ye masrafı hesaplanacaktır. 7.tm gelen tedbirleri tesblt ederek aüriikliyerek ağır yara- nkamlardaa ~kolay korlomya-

tirenin aarKt sarma ,eklinden bade- Bayazıd meydanı Sebze flatlertnln gösterdiği bü- Fiat rnünıkabe komisyonuna ve-ı lanmaaına sebep oldu cak mesut kabrunanlardandL Ukia 
menin çorabındaki deliie kadar d B 100. besabmı da çok~ bilirdi. O ey 1>uJ-
ber fey onu il~endirir. Fll'aat bul· yük farklar etrafın a e ·yece recelderd.lr. Halıcıoğlunda Bademl.Dc caddesin- mutlu. Lakin derdi '-'ka idi. Ve 
dukca amelivat sa1Nıundan kütüp- de yapılmış bir tedkik mevcuddu. Sütçüler cemiyeti, bundan bir de oturan on lkl yaşlarında Agop !&- fila' d d ek • d hakh id' 

0
. 1 

A I ı· ) A tt ·· f tti 1 rt Hal t v tedkikl rd minde bir çocuk, babasına ald bulu- m e. e P zıya e L .. bane odasına çekilir... Yevmi ..-, çı ma işine faa ıyet e Ticaret Vekıı.le mu e ş e < müddet evvel yap ıgı e e nan bir danayı iple bağlıyara.k otla.t- yordu ki: 
zeteleri de, hekimlik netriyab dere- devam ediliyor idaresinde bu maksadla meşgul I günlük süt, yağ, peynir, yoğurt mağa çıkarmıştır. _ Gittim. Bir n tellWı buldum. 
cesinde alakayla okur! .•• Bir eli na· olduklan sıra.da Belediyenin ev- ve krema lstihaslA.tının miktarı- Ag<>ı>, Bademll.k clvanndakl yeşllllk- Kendisine nasıl bir n istediğimi M-

zariyede. bir eli ameliyededir. Gei; Beynzıd meydanının a.çılma faali- velce yaptığı tedklklerden de is- m tstihsalatı arttırmak için ne lerde danayı otJatmakta iken hay- lattnn. O: 
vakte kadar böylece ça!ışu. Nadirep yetl devam ediyor. Beyazıdla Kooka Ufade edecektir. · gibi tedabir ittihaz edileceğini tes- !:d~~~::~~ ::nc;~u~ ~=:: -Mükemmel, dedi, ~limde dört 
dostlan1e bufutmaıı, "onuımuı bi- ara~ındakl binalar tamamen yıkılmlf, Et f" ti • • k l 1 b"t etmişti. Cemiyetin bu raporu sürüklemeğ'e b9.1~tır. Agop, blleti- ~a. ba_nY~.a. 'J8PY~. Y~ 
le, bir program, hatti diyeceiim ki ya.ln»ı B1mkeşhane blna.sı bırakılmlf'- ıa erını on ro 1 ne dolanıp bir türlü çÖ'Aemedlti için kübik b .. kÖf)ı ••··· Sizi oraya lf'>-
metod dahilindedir. tır. Sirn.ke§hane binasının yıkılmasını Kıvırcık ve dağlıcın peraken- Fiat mürakabe komisyonuna veri- tesirlle ta§f.an t&f& sürlHtlenmif ve türeyim. .• 

lstlycn belediye ile müızeıer 1daresl de kilosunun '70 karamanın pe- 'ı tecektir. • feci §ekllde muhtelif yerlerinden ya- v -11-&..L ..:.a:ı.. Hakikaten d-1:.::.: 
•:.l(.'f. arasında bir lhlllU çıktıtuıı ve bu ' . ---ua. 111"'~ ..,.... 

«B k~ ne cevap verecek ?ıt di· ihtilafla beraber diğer muhtelit llıtı- rakende kilosunun 65 kuruştan Fıat mürakabe komisyonunun ralannuftır. doira idi. KÖtk yepy.ai idi... K11t 
ye g:çen alqam kendisine ansıztn laflan halletmek üz-ere bir kom~on satılacağım ya.zmıştık. Yeni nar- mesaisine iştirak eden Belediye gö'::~!r~ da~= !:r:ı~1m;:.:::~ .kafesine benziyorda. ~ odU&, bu
b. ·ld t d b ı d . kuruldu~unu . yazmıştık. Be!edıye, hm tatbiki.ne ba.c;lanmıstır. Fiat İktisad işleri müdürü B. Saffet yakalamağa muvaffak olmuşlardır. yosu .""'~': H• cibet_ten mWı .... 

" Y• ınm aarruıun a u un um. , S'mkeşhane bınasım niçin yıkmak is- · ~ İ§e el koyan zabıt.a, alır yaralı olan meleli Likin .. ı selelim ı.. ... bd-
- Her ,eyiniz iyi bot amma, t~diğinl konüsy~n; b!ldinnlş, naüzelcr mürakabe bürosu memurlnn Erem bundan bir müddet evvel çocutu Ettal hastanesine yatınruftır. yük çölde bir deniye karakola b-

doktor; zevk meseleni%İ tanzim ede- idaresi belediyenin k:ıranndan Maa- semt semt kasaptan dolaşarak I Belı>diye tarafından bu hususta - dar süııaet içinde idi. o asri, kiibiiı 
memitainiz. Kendinizi iıdeta bir oto- rit Veklletln1 haberdar etmlştır. yeni narhın tatbik edillip edilme-

1 
yapılmış olan tedkiklerden Flat iki yangın kÖf,kün etrafında ., .... tek bir 'Jap· 

ha)• km Maarif VekAletinden cevap gellnceye .. 
1

A " 1· l.rli _ .. .._.,_de B -•- ~•~· d.. · · a __ .. ,_ ma_t me ııo u,ıunu~. Baln.n, m •• e· kadar Slmkeslıane yıkılm"""'"aktır. digvinl görMlen geçirmektedir. murakabe komisyonuna ma u- Bakırk ... yde ne c_... · r- a-. ... ı ~itti. ~ 
ı - A 1 Saks ed _., ...,,,.., İhsana ald evln ~ dalreslnde ya- siinetin ültra Yi7oı..ini ...._ ufak s~ a. ili' o • on m enayetımn İnkılap müzesinin _!Cal ettiği bina- Şimdlye kadar yapılan teftişler- mat venniştir. Komisyonun ted- tıp kalkmakta olan Mehmedln oda yol sanki albnda alaturka bir bamlım 

bır mensubu, ke3if surette çal)flDakla nın etr:ıfı açılmlf, muze Beyazıd mey- de yeni narhtan haberi olmadığı- kiklerl yakında ikmal edilerek lçlne dilJiirdiiğil bir .sigaradan dün külh tribi •deta et.~a-
beraber "olf dtl oyr.uyor; briç de... danından görülebilecek hale girmiş- ed Ü kasa ak 1 ··ı i istlhsalAtının arttı- yangın çıkmıı, itfaiye haberdar edilip uu J'IUll'JOl'lllllt ~ 
D"ha ne türlü teferruatlı bir ömür tir. Meyctan tamamen açıldıkt:ın son- ru iddia en ç P y a an- su ve peynttr tedb'"'l dana gelinceye kadar bu daire kımıeıı yan- fa .,alaza aaçıyonla. TelWaı 
S·u·..::yor s· · ,_. · M aJ -.1. ra tramvay yollarında tadlllt yapıla- rnıstır. nlmasına a u. er mey m•-+ır. Polis, Mehmed haömda ka- _ ı ıı.L:-. d-1=-- -Jı..- •ok. •• Da-.... ... u:m~ısı. ... a eı'CT... kt • "'l• --. lllUUn,, -- ı 
Bakın, halinizde de hir ,. .......... ca ır. Fiat mürakabe komisyonu on çıkarılacaktır. nunl takibat yapmattadır. rada aimç yok... Bereket ki adsıa 
seziyorum... Harbiye Çocuk bahçesi 

Sustum: Harbiye çoculc bahçeci tn•aatı ık-
«- Evet •.. » diye ham hazin mal edilen dl~r çocuk bahçeleri ııe 

hoynunu bükmesini bekliyordum. beraber 23 nisanda açıldı. Bu çocuk 
bahçesi tramvay caddesinden ıtıba.

Halbuki. aamimi bir itirazla baft• ren kat kat olarak inşa edllınl.ştir. 

Beşiktaş cinayeti 
nı kaldordı: . Gocuk bahçesinin bulundufu yerden 

- Benim 2evkim işimin İçinde- F'atlh Sultan Mehmedln kadırg:ılarını 
dir .• cevabır.ı verdi .• Her ak--- geçirerek Halice indirdill ve tarlhl 

Boyabadlı Mahmudun başı ve 
gövdesi el' an ,,_... kıvmeti olan bu bahçeye Fatihe ald 

yatağıma yatınca. «ameliyat gibi, bl~ sembol konacağını yazmıştık. Bu 
hastaneye umumi nezaret gibi faa- mi'ın:ı.sehetle Hublye çocuk b:ı.hçe81., 
liye~in fevkir.:rle. ne gibi bir teteb· yeni !stlm1akler yapılarak tevsı edl- Be~taşta AJ:ııbasağa, parkı cl~ann
büde bulunabilirim. ne 1t1'bi yeni bir leeektir. Çocuk bahçesini takip eden da bir çuval içinde buıunan kes:k kol 
t 1 •u d . L •1• • ? yeşil saha Dolma.bah\e stadırıa kadar b kl ortaya çıkardı~ı cına-~r.!ıat mey ani! gebre:ımrnn » devanı edecektir. Hamiye çocuk bah- ve aca ann 6 • 

yet tahkikatına dün, pa1.ar nlm:ısına 
diye diifürıürüm. Şayet böyle bir , ce;lnden itlbare:ı Dol:nabahçe .stadı- ra~men, emniyet müdürlüğü ikinci 
teY yapabildimıe kendimden mem· ı ııa k:ıd:ır Fatihin kadırgalarının ge- şub~sl cinayet memurlan tarafından 
n\m olur, en büyük zevki duyarım... ı:ır.ldiğ! yol 1şaret edUeccktlr. dev=ım edllm~tlr. 

Her.~z gencim; bir miiddet sonra - Maktul Boya.badlı Mahmudu öldür-
müessesemin öaha ı•ilamlaJhğma 1 Alemdar nahiyesinde ınek zanntıe 50rgu altına aı.nmış 

k d. k d. • r bil v• ı oian hem.şer!si Klzım lle kaı-ı"ı Ayşe-
ve en 

1 
• ~ me '' ıye ecegıne 1 Belediye kontrolları nln lstlcv:ıplanna dün de geç vakte 

kanaat 1retmnce, ,ahsıma yanın le- ı EmlnönU kazıı ı Alemdar n:ıhlye.~ k:>dar de\'am edllm1ştlr. 
kaüdlük ver-'Ceğİm . O zaman söyle· ı belediye hcklr.ıll.g'I, son bir haftadır KAzım; Mahmudu öldürdüğünü itt
di,r.iniz tipteki eğlenceleri de d&;ıü· 1 kontrolları fazlalaştınnıştır. Ekmek raf etmekle beraber diğer taraftan ce
nüröm... Fakat ıimdilik benim için ve

1 
!ranktca!a fhırını1arınk dan ı:uuı.uneler sedb,ı baş ve gövdesini gömdilğü yeri 

• • • a ınma a, a çı, o anta, sutçlı, ma- göstermemek hususunda inad etmek-
zevk ancak çalıım• çerçevesı ıçm· hallebicl dükkanları her gün gôzden tcdlr. Şimdiye tadar Klzım, on dört 
dedir. geçirilmektedir. muhtelif yerden bal'ıEetmlş, fakat 

Sıhhi muayene clızdanı almamış buralan kaztldılt halde hiç bir şey ••• 
O Z c.lan e.~naf hakkında ceza zabıtları ele geçm~ml~lr. 

çüncü edna. tip İnsan: amanı! 'kesilmekte ve bunlar mecbur\ muaye- Nihayet dün, pazar olma.sına rat-
beder olan. neye St'Vkedllmektedlr. men tahkikatı idare etmekte olan ci-

Bu mıntakada su, guoz, limonata, nayet b9.1 komiseri B. Alişan lle ar
ayran ve .şiradan on dört kadar nü- kada~lan. tekrar Klzımı isticvap et
mune alınarak lclmyahaneye gönde· t.ikleı1 esnada Klzım: 

İkinci vasat tip insan: Meaaiaile 
eilencesini •.o, bir tekilde imtizaç 
ettiren, 

Şüphesiz ki, birinci ve ekstra eb
tra tio insan da. bu doktor .,'bisiclir: 
Eğlencesini. ve mesaisini bir ideal 
İçinde tekasüf ettirebilen 1 

(Vl • Nü) 

rUmlftir. - Bugün muhakkak cesedi gömdtl-
Dokuz yüz kırt blr .senesi b34mclan tnın yeri göaterecetım! .. demiş ve 

beri, Alt>mdar belediye heklml!ıttne KArımtıı tana Ayfe, cinayet mernur-
150 fakir hasta IJ!ilraeaat etml.f larlyle birlikte bl.r otomobille mtıdürt
bunlarm muayeneleri yaplldılt glbt, yetten aynlmışlardır. 
reçeteleri de belediye heaabına ecza- I Kı\zım, Mahmuclwı baş Ye gövdesl
nelerden temin e&lm!fUr. nl Beşlktafta Ibluaur tepesinde bir 

bulunamadı 
yere gömdO!Jiinll anlatnuf ve bu mev
kle gldllmlftir. 

Ö":lenln kı~ gilneft altında bu
rada saatlerce kazma kllrelcle çalışı
larak ce~ aranmışsa da gene bl.r 
eser bulunamamıştır. 
Khımın bu fekllde gen~ yalan söy

lediği orta}'1l çıkınca, ötteden sonra 
tekrar pol1s müdllriyetlne avdet edll
ınl,tir. 

KA.zım, geç nldt yapılan bir aor
gu~unda da; malttul Mahmudun p
desinl; cinayeti tşlediği evdeki kuyu
ya attıtını aöylemlşse de, burada, za
bıta, daha ilk gilnlerde arattırma yap.. 
tınp cesedi bulamadığı için bunu da 
son yalan olarak kabul etmiştir. 
Tahkikatın bugtin katı bl.r netice

ye varması beklenmektedir. 

Nafia Vekilinin 
tedkikleri 

Evvelki gln fehrtmbıe selen Nafia 
Vekill All FUad Cebeao:J dön pazar Ol• 
ma.sına.ratmen Naftaya ald bazı it
ler etrafıqda tıedklkler y&pnllftır. BU
husa JeDI JOllar tntaatl Ye Nafia 
hl?:metlerlnde çalıftınlacalt mahkftm
lar ı,ı de bu tıedklkler meyanında bu
lunmaktadır. 

B&J' &moaya göre e-

Panaaltıda AceıDJ'ILDm tırmmd&kl c-taçta - o1 ..... .._.,. siM )'ii 
bir ~ :::=-:m ~ ~~: .am. '"''nnadı. Halci• ani• bir 
~ !onra ~teş aöndürillmilftllr. ta'Vll'la sülümaedi. 

Batka bir yere sittik. Hemen be
Bir taksi bir çocuğa men ayni manz•ra. •• Bu tık n yeai 

Çarparak yaraladı evİn arkaamda M balkon nrdL 
Ha.sanın idaresinde bulunan blr 1 Bmuı evin 1rölrı•inde kalıyordu. 

taksi, dün Bab~ka.pıdan geçmekte Fakat nerede aiaç sölpai, nettd• 
iken Beyoğlunda oturan on 1k1 y~a- n sölaeai? •• 
nnda Jan Bahar laminde blr c;ocuta Bundan sonra tellil bana bir n 
çarparak yaralanmasına lll!lbeı> Olmllf, teklif etti mi? Hemen aol'Q'Jordumı 
h!diseye el koyan polis tarafından ya- _ Ağaq var mı? Ai•et? 
ralı hastaneye kaldırıldılt gibi, suç-
lu §OfÖr de yakalanarak hakkında Şehirde ev ararken cKalrieri 
kanunı takibata girlşilmlfttr. var mı ?ıt, cBanyoau var mı ?ıt .r-bi 

suallere mukabil sayfiyede de b.ıı 
Bir motör bir sandala llOl'l'U: •Aiaa ,,., mı?• 

çarparak babrdı Dostumun halda vardL Göltıeai• 
Rize iskelesine ka71tlı ve Hamv.a ı.- aa:rfiJ'e. ağaÇSD kötkün tehirdeki 

mlnde bl.rlnln sahip bulundutu Kıvıl- auauz. elddrilı:ıia evden farkı nedw 
cım ismindeki bir motör, dlln Köprll ki? Günet muhakkü. ki ııhbat do-
gözünden geçmekte iken Abdullah is- lud Lak. ,_ ... _ al d ki ··ı 
mlnde birine aid olan sandala çarpa- US:· ~. -:-uu~ 1 ır rıo~ ge 
rak batırmıştır. Sandalcı deni7.den en dmlendıncı yerda'. Silbusa a~sç 
kurtanlmış olup, Kıvılcım motörü gölgesi... Sayfiyeye de dinlenmelc 
kaptanı hakkında kanuni taltib:ı.t ya- için Ridilir. 
pümaktadır. Hele ta yer yüzünün endifelm 

Karamüraelde 23 Nisan 
bayramı 

Karamürsel (Akşam) - Milli hl
ltlmlyet ve çoculc bayramlan mo.nue
betlyle 23 nisanda kua.ırmda tönm 
yapılmlfbr. Kayma.kam " Ctlmhuri
yet Halle Parti.si rel.sl, malyetl erkl
nı, Kızılay ve Çocuk Esirgeme kuru
mu kaza heyeti ve retsl ve malJ{'ti er
kim, Ukokul talebeleri kaymakamlık 
binası önüne geb:n1şlerdlr. Hatipler 
tarafından nutuklar söylenmiş, tale
beler manzumeler okunmqtur. 

Yoksul, fakir ve k!.mııwdz çocuk
lara muhtelit hediyeler datıtaım1'tlr. 

bol bir devrinde senit bir bahçede 
kocaman bir aimcnı altma yatmaK .. 
Ve röderinisi )'etil yapraklara dik· 
mele .•• 941 de y ... yan bir iman kin 
bundan daha bii)-ük saadet mi 
o1 ... 1 

Hikmet Feridun f.s 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Kadıköy Halkevinden: 28 oban 
Hl pazarlesl akşamı aat 21 de Ka
dıköy Süreyya alnemaautda Bfr'ef 
Antikacının idaresindeki CYaylı saz
lar orkestrası> tan.tından bir konser 
yerllecelctlr. J>aydlyeler idareden 
alınır. Yerler numaralıdır. 

faslını, bence. konuıma adabı t~kil dukları cEI yarası onulur, dil yara-
- Mu9.1eret adabının en mühim 

1 

. . . Atalarımızın da bu fikirde ol· ı 

eder bay Amca . .• - sı onulmaz!. . .> 
kanr I..> , lerinden belli 1. •• 

••• cDilini tutan baıını kurtarırl •• • ı ... cTath dil yılanı deliiinden çı-ı ... cBir söyle, iki dinleb deme·\ ... Az, öz ve yerinde konufJDak 
için yalnız bunlan hatarluak um ... 

8. A - Dünya ab.nlini de unut
mıyalmıl ••• 
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Güvelere karşı 
tedbir 

AKŞAM 

Unutulmaz Bir 
Balo Gecesi 

B. Churchi11 dün 
akşamki nutkunda 

şöyle diyor : 

-ı 

i 
.1 • 

YARIN AKŞAM 

TURAN Tiyatrosunda 

SA Fi YE 
Ye arlaul&§lan tarafından Büyük Konser 

NAŞIT 
Ye arkadaşları tarafından 

KAPLICA DÖNÜŞÜ 
Komedi 3 pntlt'! 

- Varyete ve Dueto - SOlo. Tde!on: 22127 -

23 N hm 1:141 



SÖZÜN GELiŞi ( ~fı, ),.~..._.. 
_,.....ı..;;;._ __ .......... ._ .... __ .... iill -irfan ocagı tüterse 

O cak <•ateş yak.ıJan yer» demekse de minası bundan ibaret 
değildir. Ocak ayni 7amanda topluluk senıbolüdür. Ailenin 

tlılAmüiünde mühim bir merhale olan baba soyu aJlesinde ocak 

Epirdeki 
Yunan ordusu l 
neden teslim 1 

oldu? Kara zırhlllan: T A N K L A 
Fransız 

Almanlar 

•ukaddesti. Çünkü bu nevi ailenin ferdleri varJıklanıım sebebi Yunan Harbiye Nezar~ti Tank bıcr 
olan ecdad ruhunun ocakta devam ettiğine inanıyor, aile relsi ba· müdürlerinden birinin 
balık nüfuzunun durmadan yanan ocaktan geldiğini sanıyor, et- ifşaah 
rafında ayinler yapılıyordu. Ocağın sönmesi ailenin yıkılması, 

ltozuJma~ .. demekti. er.Son J.zamanlarda dü§· 

icadı olduğu halde batıdan 
istilade etmişlerdir 

Medeııi topluluklar baba soyu ailesi devrini çoktan aşmakla 
beraber ocak, insan hıifızasında bir topluluk sembolii olarak kal- manın hava kuvvetlerine 
m.ıştır. Bugün hürmete layık bir faaliyetin merkezi olan· mü esse- kar§ı hiçbir mü dal aa 
sel~re <ıocak•; ismi verilmesinin sebebi her halde budur. Mesela silahi yoktu, yiyecek 
mekteplere ·ıirfaıı ccağrn demek adet hükmüne ginn.iştir. . teminine de imkan 

Netekinı muhterem başnıulıarrir Ahmed Emin Yalman, hır- kalmamıştı» 
kaç gün evvel Vatan'da, tahsil ntüesseselerimizhı en eskilerinden, --·--
memleketimize pek kıymetli miinevver simalar kazandımnş olan Londra 27 (AA.) _ ·Epirdeki 

Darüşşafakadan da bu Jslmle bahsediyordu. Yalnız nı~Jıteren_ı Yunan ordu-.;unun teslim oluşwıun 
başmuhatririn yazısma konan serlavha bana biraz ~arıp gel~. aebepleri, Yunan Harbiye Nezareti 
DariisşaCaka icbı <~68 senedcnberi tüten bir irfan oca~ı; denmış. umumi müdürlerinden birinin dün 
Dari~şafakaı~ pek hayırlı bir irfan ocağı oW~~tuıda şu~be yok- ;adyoda okunan beyanatı ile ifşa 
tnr. Yalnız teşbihe ·ırave edilen (,tüten )> kelimesı ırfan ocagını, ha- edilmi}tir. Beyanatın metni ıudur: 

ıkan aıı· ı· cHarbin bahtsız neticesi cesaret 
kikden içinde ateş yakılıp bacasmd~ . duman ç _' m .. ıye 1 noksanhğııadan değil, Yunan ordu· 
bundan jbaı·et bir miiessese zannettmyor. İrfan ocagını~. tütn~e- lannın 1 50 milyon nüfusa malilc iki 
sini hoş lmlmadım. Kaldı ki sahici ocakla~ ve sobalar ıçın bıle imparatorluk ordularına kar§ı koy
tüt k · · bi deo'ildir Tiitnıek ortalıgı clumana vermek nıa· :ı:.ağa mecbur kalmalarından doj-

me ıyı r şey to • •• b. b dumaıu iyi çekmiyor, muştur. Son nazik günleri Epir or-
nnsma geliı•. Tüten bir ocak, tuten. ır so a dusunun k.ahramanla.-ı arasında ge· 
l~i işlemiyor demektir. , çirdiğim için, cesur Yunan milletini 

Bence Darüı;;.şafakaya pek yakışan drfan ocağı» teşbihi bu temin ederim ki, bu ordunun auhay 
kadarla kalmalıydı. "68 senedir tüten ~ir irfaıı ~~ğı» denince ve erleri vazifelerini büyük bir feda· 
trşbth gerçi daha tcferrüatlı olm~sa da muharnrın kasdettiği k&rlıkla yapmı~lar ve memleketimi-
nıruıayı tamamen ortadan kaldırmış, ha·t· ta t.e .. " .. ine çevirmiştir. zin askeri tarihine yeni ~anlı sahife-

ba ler ilave etmişlerdir. 
'fütmek ya111J2 evlerin d:ınundnn gok ~e uzan~ .. ca- Arnavutluğun vahşi dağlarında 

lara yakışır. Hatta ~diplerimiz onu bacalarda bıle boş gormuyor- altı ay aüren çetin bir mücadeleden 
lar. Gcçeıılenle genç şaiderden Sabahaddin Kudret «Ne bitrne:r: sonra bu cephede muzaffer olan 
şarkın var baca? Boyuna tütersin -> dedi diye kıyamet kopmuş, bu Yunan ordusu, Yugoslav oıdusunun 
söz münakaşalara sebep olan edebi bir hiddet uyandınnıştı. geri çevilmeııi üzerine, arkasından Tank.l;\r, yani hücum arabaları, 

Ş. R. da kalabalık, n:ıot?rlü vasıtaları ~ol bu harpte büyük bir rol oynuyor. 
ıunnnıuıHHınnunuuuuuı111111111111111111111111111111Hu11111anı ve çok kudretlı hır hava hıdret.wı.e Tank esas itibarile bir Fransız icadı-

™ ~~t~~ ~~~al ::~ltmo~=~~;::i:~e
0~~~:!;ır~arpış- t:·r~1~e~~~:i:~:ri:g~~~:U!eh;;~~~ 

n ~ D -ı 1 Bu vaziyet karşısında Yunan or· ıızlar tarafmdan lrnllanılmıştı. Al-
v .:oır~ o O O 

0 
'dusu düşmanın devamlı hava akıı:ı· mıınlar tankı ilk gördükleri zaman 
lan altında ve hu akınlara karşı hıç ıaşmnışlar, fakat ayni zamanda bu 

Ham maddeler bir müdafaa silahına maliı.: olmakıu- silahın ehemmiyetini derhaı takdir 
zın yüz elli kilometre geriye çekil- etmi§lerdi Bunun için nazi reıınu 

Şimdiki harp yalnız ıilihla değil 
•yni zaman<la ham madde k.aynak.
ları ile yapılıyor. Ham maddeler· 
den en miihimi, bilhassa harp sana
yi için, demirdir. Almanyada ham 
demir istihsali 1918 senesinde 7 
milyon tona kadar inmi~ti. Tam yir
mi sene bu miktar değişmemiştir. 
A;ıcak 9 3 7 senesinde Almanya top· 
raklarının ham denıir istihsalinin ar· 
tınlınasına ba~lanmı~tır. Bu suretle 
Salzgitter havalisindeki 7:engin de
mir madenlr:ri azami verimle işletil· 

Demirden aonra en mühim ham meğe mecbur olmuştur. İ§ başına gelerek yeniden bir ordu 
madde maden l::ömürüdür. 938 se· Yunan ordusunun sevkulceyşi. teşkiline başladığı zaman tankl,~a 
nesinde Almanya 187 milyon ton maksadlarla yaptığı son harekat es- çok ehemmiyet vermiş ve hücum 
maden kömürü ve l 94 mil~on ton nasında hiçbir askerimiz düşmana arabaları İnşasına, zırh!~ fırkalar t.eş
linyit istihsal etmi~ti. Südet arazisinin esir dü~memiştir. Bu harekatıaı taf- kiline başlamıştı. Halbuki Franııız.~r 
ilhakile Aalmanyanın maden kömü- silah ifşa edildiği zame\n bütün dün- tankın oynayacağı bi.iyük role 0 ka· 
rü istihsali .senede 15 milyon ton ve ya hayra:ı kalacaktır. dar ehemmiyet vermemişlerdi. Bu-
linyit istihsali 2 milyon ton artmış· Epir Yunan ordusunun irtibatı nun içindir ki harp ba,ladığı zaman 
tır. keııilince bu ordu başkumandanlık- Fransızların tankları ve zırhlı fırka-

Lchistandan yukarı Silezyanın la lf'maıı ederncmi~ ve dü,mıon tay- )arı Alınanlara ılisbetle azdı. Fr.an
alınması üzerine Alrnarıyanın kömiir yarelerin!ıı bomba ve mitralyöz ate- ııızların bu ihmali kendileri için çok 
istihsali senede 38 milyon ton art- şi alt••<la iaşesini temin imkanı da feci neticeler vermiştir. 

Bir nğır tank yoklL' çıkarken 

mıştır. Belçika, Hollanda ve Fran- kalmamı~tır. Nihayet eimalden ve Ordularda tank kulJanılması fik-
d l · Al k k d. · · k "k" k Hafif tanklar ateş ediyorlar sa kömür ma en en manyaının şıır tan a."l ısını sı ıştıran ı ı uv- rini geçen harpte iptida ortaya n.tan 

hesabına çalışb~ından Almanyanın vetli hasımla mücadeleye devam Fransız miralayı Estien·ne' dir. Mira- Iar ve piyadenin ilerlemesine hizm~t Maamafih içlerinden 44 Ü tahrip Avusturyanın ühakı ve (Sar) 
havzasının iadesi ile Almanyanın 
lıam demir menabii bir kat daha ge
ni~lemiştir. Çekoslovalqanın Bo· 
lıemya ve Moravya parçalannın Al
manya himayesi altına girmeleri 
üzerine Alman demir madenleri 
tekrar zenginleşmiştir. 

Norveç ile Hollanda, Belçikanın 
İ~~al edilmderi ve F ransanın bilhas· 
has$a demir madenleri bulunan ak
samının İş!:l'ali ile Almanyanın ham 
demir istihııaliıtı fevknlade arlmış
tır. 

Bugün Alnıanyanm demir istihsa
latı harpten evvelki istihsal mikta
rının bir huçuk mi!'lli <ırlmış bulunu· 

kömür istihsali lngiltere ile nisbet imkinsızlıi,iı karşısında te~lime mec- lay bu fikir etrafında birkaç defa etmi~lerdir. edilmiştir. 
le.abu} etmez derecede artmı~tır. bur olmuştur. Fransı:r umumi karargahına müraca- Tecrübe çok iyi netice ' 'ermekle Bu taarruzun verdiği neticr- üze· 
Şu kadar var ki İtalyada ve Al- Yunan milleti bu ç.ocukları ile at etmi•, fakat bu müracaatlarına rı"ne İngı"lı"zler 20 birincite8rin 191 7 

d mecbur bulun- ancak iftihar edebilir. Yunan ordu· " beraber Almanları yeni silaha kar~ı • 
mnnyanın yar ıma ehemmiyet verilmemiştir. Nihayet müdafaa vasıtaları aramağa seYket- de 400 tank ile Cambrai'da büyük 
dugvu birçok memleketlerde maden su mükemmel bir cesaretle harp et- I b" . ik.4 19 1 5 d 4 k T kl 

h ırınc ·anun e umumı ·a· miştir. bir taarruza geçmişlerdir. an ar kömüıii bulunmadığından Almanya mi~ ve ha tta asıınlarının bile hay- rargaha şunu yazmı,tu: cPiyadenin 191 7 nisanında Fransızlar hesabı- gündüzün ormanlarda ~aklanmı~, 20 
bu ham madde istihsalatının mühim ra:ılığını kazanmıştır. kolayca ilerleyebilmesi için seyy•u na 150 tank yapılmıştı. Fransız ku- birincit«'~rin ııabahı müthi" bir top-
bir kısmıGll bu memleketlere ayırma- zırhlı vesait kullanılması hakkında mandanhğı da bunlarla bir tecrübe cu ateş~~den sonra ortaya atı1mışlar-
ğa mecbur bulunuyor. Yunan mu .. dafaası bir senedenheri iki defa nazarı dik-ıyapmak hevesinden kendini alama- dır. Tankları piyade takip ediyordu. 

Üçüncü mühim ham madde kau- katinizi çekmiştim. Son muharebeler ffiJ"tır. 1 6 nisanda tanklar üç grupa Dört saat zarfında Alman mevzileri 
çuktur. Bu nebati maden Avrupada düşüncemi kuvvetle-.'ldirmiştir. Me-1 a~ılmışlardır. Fakat arazi güllelerin 7 kilometre dcri·;ıliğind" yarılmış, bi.i· 
yetişmeyip Okyanusların ötesinde Londrada verilen bir acleyi yeniden tedkik ettikten sonra !açlıkları çukurlardan o kadar arızalı tün manialar geçilmiştir. 
istihsal edilmekte olduğundan Al- piyadeyi her mania arasından ve' bir hal almıştı ki hücum arabalarımn Ta11rruz ertesi günii de devanı et· 
manya bu maddeye ol:ın bütün ihti- zİyafettef Yunan ateş hattından ııaatte 8 kilometre-lileriemesi kabir olanuyacai;ı dü~ü- mis, 8000 e!!İr alınm:cıtır. Fakat bun-
yacl!llı Buna adı verilen suni kau- f• • • b• tk den yüksek siiratle geçirebilecek 1 nülmüs ve iptida piyadenin birinci, da~ iı1tifade edilerek !'lon bir mc,•.ıi 

ki se ınnın ır nu u 'd k ı · 
çu a temin etmektedir. arabalar İn~ası kabil oı uğuna ·ani 

1 

ikinci hat siperleri i~ga! etmesi, de zaptedilccek yerde teferrnat ile. 
Almanyada yalnız petrol ve ben· --- oldum.~ bundan sonra tanklann, niııbeten az uğra~ıldı~ından Almanlar ~a~kınlık· 

Yor. zin azdır. Bunlar kısmen maden kö- Londra 27 (A.A.) - Yunanis- Miralay Estienn'in _cKara zırhlıla- arızalı olan ~c;üncü ve .dördüncü itan kuıtula.rak .her tardtan ta.kvi~·e 
lngiltereve gelince lt,kandinavya müründen çıkarılan suni petrolle, tanın Londr"- elçisi B. Simopulos rı» adını verdiği hucum arabalaıı hatlarda faahyete geçme~ı kararlaş- kıtaları getırtmi~ler ve cephenm ta-

Almanyan;n kontrolü altına girdi- kısmen Almanyanın dine veya kon- Anzaklar günü münı:ısebetile verilen 4 metre uzunhığunda, 2,60 metre ; mıştır. mamen yanlma~~;ıa mani olmu~!ar-
iHnderıberi lngiltere sanayiinin ha -n trolu altına geçen memleket !erin ha- ziyafette hazır bulımmuş ve bir nu- genişliğ~'lde ve 1, 60 metre yüksek· 1 T anki ar üçüncü !!İperlere kar~ı dır. 
demir mem bnları yüzde 40 azalmı~· sılatı ile temin edilmektedir. Fakat 1 tuk söyliyerek demişti:- ki: likte olacaktı. içlerinde iki mitralyöz harekete .. ertikleri ıaman Alma•nlar Harp bittiği zaman Alman ordu-

B ık bil A 'k l ·ıt e bu miktar tam ihtiyacı kafi gelme- cMemleketin, altı aylık tarihi bir .. -; d d k k Al ı k tır. una mı ·a · .m~rı ·a ng
1 

er - veya bir top, 1 S-20 milimetre ka- 1 ~iddetli bir top ateşi açmı:olar ır. eun a tan· yo ·tu. man.ar anca 
ye ayda bir ınilyo-n ton ham demir diğinden hariçten, Sovyet Rusyudan !mukavemetten sonra, Alman maki- lınltğında bir zırhı bulunacak her Buna rağmen tanklıu üçüncü haltı 1 aon be, a.ltı .!lt'ne zarfında hücum 

Y• hh .. t tm" l. da petrol alınıyor. nelerinin isti lasına u~rnmıstır. Al- b 1 f( ._ l 1 d b ı ,_ J d vermegı taa 11 e ış:.:.ı.:.:r· _ _____ ..;,.____ . arnba 12 ton gela.;ekti. Bu ara a-ı i~gal etmf'!V,e nıuva a.;: o mu~ ar l?. ara a arı /apmı~ ar ır. 
• • .... 

1 manya, terkedilen şehirle~i '"e mev- d 1 
ZI Pi 1 .1 . . l Iar iki metre genişliğinde heaı ek eri 1 

s·ır tutam kadın ·saçının mu gı zı.~rı ışga. etmek gibi Italyanlara ge.çeb_ilecf'k •. her tü.r.lü .m. ania_ları de- 1 G. ·N·u·N ANS.KLOPED·ıs·s musteıına hır fırsat vermiştir ve höy- b u 1 
Amerikanın Te,ksa~ eyaletinde run ferdasında kocası.na ha~}.a. ola- lece İtalyanlar kazanamadıkları bir vuebılecektı. Bugunku tasnıfe a- j 

oturan bayan Pirson, mahkemeye rak bir tutam saç bedıye e~hgım ha· zaferi iddia etmek küstahlığında hu- kılırsa Fransız ıniralayının diişündü-
. tırlanıl" ise de siyak renklı ~çl~rın, lundular. ğü hücum arabaları orta boydu. ba~ vurmus ve kocasının kendisinı " 1 - f' k ·h t dd""d 

· · kocasının metresine ait o acagına Bugün size ba .. ım ,_.u~anda hitap ransız ·ararga ı uzun ere u -aldattığını ileri sürerek boşanma da- d h 1 hkemeye ., J ]erden sonra nihayet hücum arabası 
hükmetmiş ve er a ma . ediyorum. Çünkü vazifemizi yaptık 

vası açmıştır. .h .. t ederek kocası aleyhme "h • f .. .. '- d d inşası fikrini kabul etmiştir. B .. l' . . h·~ . _ _,.., B Klll ,
11
· 

Kilisli muallim Rifat 
Bayan Pir~on'un kocasının ı a- muracaa · ve nı aı za er gunune ıı::a ar a va- H·· . I . . . ugun 1'lnCl ı;a ı.<.>mı.,.,.,, . "' 

d ·· ·· bo,.anma davası açmıştır. zı"femı"zı· vapınakta de,•am edece· ucum arabaları ınııası ngılızlerın Rı·rat'taı1 bnh~ttik. r.etini isbat etmek ve avasmı yurut- ., .1 d k' l · l t ! 
· B Pinıon, siyah kadın saçları-nın v • e a 1ına t<e mıştir. ptida ngiliz sark dil Ye f'deb'.yatınd11. bUgi". lylr rne-k için gösterdiği ddil çok gariplır. . lgız > b k S ' de 

0111111 t:lrııfmdan i<tln.rn.h ve hshih 
edllın~tir. D~ktor r.:ııcr'le ber~b~r 'r 
Velcd Celebi ile b rl!kte de n!.'sr:rnt 
me$.-ıis1 ı-:ırciır. b · kime ait olduğu. nu bilmediğini id.dia r A . .,.,,; z·ı .... afette A··· ·ıslral"a Bac.ve· an eri tt-rn bunu düşünmüş ve t.anınınıcı o!an bu zat. lll76 ~eııcsın 

Bay Pirsonun iki kapaklı ir saatı hk - J'W J .. J .., derhal harekete geçmiştir. Bu suıet-1 cloıtımışt.ur. Kerim Is.iıııll bir zaptiye 
"Yardır. Saat bozulduğ;,ı için kocası etmiş ve saatçı ma emeye çagrı-, kili B. Men7İes de ~unları söylemiş- l b" f F d d·w ~ çavusmııın o~ludm-. Amerika ile Meksika 
tiltnİr için bir saatçiye Yermiş, saatçi !arak şehadetinbe baş vurkufm'-'Jtur. tir: cYunanistan insanlık tarihinde e ıdr talra ·tıan dransa ka.. ı~er tabra.- İ <Klusll dokto r· Rifat ile·ıı~"ı~d;ı;ini d b' h 
de tamiı·i yaptıktan sonra Pirs<>nun Saatçi, başka ir saat apagmın hürriyet uğrunda, yapılmı~ olan en tan a ngı ~ere e_ t~n ınşasına a~-, karı,,tırmnmak l!;İll ona K ıs 1 mu- arasın a ır ava 

· · d b · h k d n saç tutamını lanmı~tır. raka~ ıkı taraf da bunu• allim Riiat derler.) .. .. an}aıı.ma•ı evini'! götihüp teslim etmiştir. ıçm en u sıya a ı k ~ . .' cesur sava~ın en parlak misallerin- gizli tutuyordu. İlk tahsilınl meınlcket!ncle ı:;ordu. 1 . . "< "' • 
Ba:ran Pirson, merak saika~ile yanlı~lıkla Pirsonun saat ·apagı ~~ı- den hir)ni göstermiştir. Eğer bana .. .-d _ R··~cııwdc ?e medresede okudu. On 'a«ı~ton '!.7 1 A.A.l - 0.F.I. : H-:ır!ci-

•aati tedkik ederken kapaklard::ın ne koyduğunu hatırlamış ve bu .
80

•
2

" «Yunanislana yardım etmekle jyj General Joffre. 19 ~ 6 sen.eş~ ıp.ı a se~iz 'ya~Jarmda İı;;to.nbula gelip Da- yr Ntıarrtinl.ı bilcilroiglne göre A~ır-
birinin •ltında küçük iki tutam ka- lerini de yemin ile teyid e_tmışltır. mi ettin~ diye aora.rlarsa cevabım unda 800 tank sıp_arış ctmışdtır. !un- rilln,·uaııi~inin Yli ·sek losnnna ve rika ve ;,{ek~'ka lnik{ımetleri il':i dcv-
d d K . t"ne ka:.-ıı o an 1 ak y l@.r yapı.lır krn hazıran ayın a ı·. ra_n- n•ea:r·e.-:eve devaı.11 ettı·. c~h::ırlctnamc lete oid :ı'i?.rri tayyarelerin ytl{d!~t:-ın saçı bulmuştur. Bu saçlar aırı ocasımn masuınıye 1 d şu o ac ·tır: unanistan hiçbir te· 'hl • ""' 
b .. k b P b davasın an 1 dd sız ve Jngil iz kararga arı yem m- ve lcaı~tname aldı. H:ıkc.kn da bi· riıır. aid toprnk1:u· üzerind:.>n ~~ır.e-ın .unıral, öteki si} ahtı . Kumral ayan irson oşanma re üt göstermemişti:. Bugün kay- b b" 1 IA ,_. 

l 1 ı •aat hakkında ir ır eııne-. ma umat tirdi. Araııc.a, far.~ç:ı. tüıi{.ec-. t:ui'.1 , ·jı.· i kabııl N'ien C'lt" anh'.!'ffia. lımn rt-saı: l o an mad am Pir,on nisanları- vazgeçmiştir. gı arımız ve mesuliyr.tlerimi2 varsa " d h 1 , dl A y 
vermişlerdir. Bunun Ü:T.erıne er a edebi•:ııt ve ftlscfe mu:.:llimliğl y:ıp- ını"1.e:r r . !1 ~·m=ıyı P.meıik:ı hnku-

1 

herhalde bunlara tee!l-s:if lı.nrışma· 1 • .. ·ıı B ı::: insan kaç saat UYU malt iki tarafın gayretini bir e:tirmt>si ve mağa ba~ladı. UniHrsite dr; :u-.p a. ll'.!.'Lı ıı~_m:n :ı. . · ... umn"r \'J'ell,.:ıs, Mek-
maktadır.> h ücum arabalarının ayni zama.1r!::ı ye edeblyatı muallimi o'.du. "1.~~. ltııla,:n t l n:ırmna da ?.I "k<:,t:ı 

insanların günde kaç saat uyuma- göre, 75 aene yaşayan bir adamın 1 kullanılması kararlaııtırılmıslır. Fa-ı Arap 531! ve na~n:ınc ald n1Pİ\te}1 buyuk clı:i<ıi B. 'Kt:"E't:ı imza c.tm!~t:r. 
111 lazım geldifi meselesi, ötedenberi ömrunun 25 senesini uykuda geçir· Macarİstarun Zagrep kat İn gilizler 1 6 eylul 1916 da Som- klt:ıpları Y:l.rrlı~·· U!mın •ult:m .Mah- t - --
d k ı h c "k f. · b . d , 1 .. b mudil Gn •• navi v~ \'e bnba.5ın:l :öt< t :ı- ıtalyan•n Va".ı"na~on o · tor arı ve ı ZISl!ıhha mütehassıs· clig" i hesap ec:lilmiştir. Amerı anın se ırı me muhare C!".lll e ta;u: arı tecru e il. . T 1 'ı · l' d ' ' . t ~ ' :: ~ .. 

J d" . d"J . . r unı ve. ur' ug::l ı ın:.nı n ı tı a r-Jarını işga c ıyor. Bu noktada tam en büyük operatörlerinden biri olan Budapeşte 27 (A.A.) - Maca- etmek hen~ınden ken_ ı erını mene- dime et:ni.-t ir. deniz at~~esi hareket ett i 
bir fikir birlii{i yoba da ekseriyet, John Haw timdi yeni bir nazariye' ristanın Kah:re maslahatgüzarr B. dememişlerdir. İngiliıhrin kullan- Ihnl 1fİll;rnna liıg~ ti. l{~- ci ! B.ırh:>- ' w - l'r•ı k !:i fl\.fı. . l - st ; .nl: 
24 saatte insanın seki ... saat uyuması ile ortaya çıkmı~tır. Bu meşhur opt-· Marossy yeni te~kil oulnan Hırva· dıkları bu ilk tanklar cok biiyükt:i. r.ecldln tarihi. Evlij:ı Cel''rı" S' ~ah:ı~- . " ' '· '11:1 W::"h '· ~ton'd;::.k; d-n·- ,•:ı
eıhhati bakımından elzem olduğu ratöre göre aıhhati yerinde olaın bir tistan merkezi Zagrel:ıe tayin edil- Bunların adetleri ve sürc...tlcri az,l ı . name~inin birinci ve s:>ki.-· <: '. ci!G- ft>~: \ :~:ln·l ı nl ı 'h"rto Lzis, cıM ı' h e 

IF k h d d .. .. .. l"rı· c~· ' "' i D " v·•an;·n ..,.. -m" • ( ' n '.l' J.i"', c: • . ıı ~ k! I p:uıyol ~ • pur1· fikrine yana!jıyor. adama günde 4 saat deliksiz uyku mi~tir. B. MaroS"'' ht'men yeni ·\"a- a at arp mt'y anın a gorumın-e " ' .:.... w • • ..1 • • u i u ~-•· ., " , 

lnsan günde 8 saat uyuduğuna kafi ı::eliyormu,. z:f esi b:ışına gidecektir. Alman hatlarında panik uyandırmış- ' Ima m li:l ', 1s· ı ı1 f .hk: ı;~ . .t. ux:::1·1 .e h . reht'.'t tt.ıı · ,' r. 
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1 Bir fincan yüzünden 1 

f ORDULARI DURDURAN KADI~ -
milyonlar kazanmış! 

• 

HED • 
1 YE 

Naci, masasının üzerinde açık du-ı rafına §Öyle bir bakındL Kimsenin 
ran düğün davetiyesine bakarak ya- ona dikkat bile ettiği yoktu; Dell· 
rım saattenberi dü§Ünüyordu. Çalı§• 'kanh hemen cebinden kendı karta .. 
tığı ticaret müessesesinin umumi di· nı çıkardı. Etrafa bir göz d~ha. attı. 
rektörü evleniyordu. O aksi, o titiz Zenci kadın ta öte yanda rnıııafırlerw 
müdür kendiaine karşı büyük bir le meşguldü. Onların getirdikleri 
nezaket göstermi§, bir düğün dave· hediyeleri yerleştiriyordu. 

Herkea zengin olmak için Amerikaya 
giderken bir · Amerikalı 
Avrupada zengin oldu 

Tefrika. No. 108 Yazan: İSK.ENDER F. SERTELLi 

- Büyük bir para vurgunu nrdi. Recep ret.s, Balden.ln f1la1n1 &nladif 
Bizim kaptanın d& hb.seıd vardı O - Bu, OOk silra.tll Kiden. blt telaı~ 
vurgunda. Pay almağa gttta oraJL benziyor. En haru rüzeArb. b~ 

- Aldığınız paralar neredef yoluna devam edebfilr. Rum, tayf~ 
- (lemin.in içinde. d& söyledlğine bakılı.mı, ~l k.aP' 
- Yerini gösteri tanı ~diye kadar bu gem.l.dt ~ 
Orta. ya.şlı ve adalı blr Rum olan kürekçi kullanma.nıış. Fıı.zla kalabalı• 

bu adam ambarın içinde bir klS§ey1 ğa lüzum yok. SeldGı on ki~ lle b9 
göstererek: gemiyi pekAll 1dare ederiz. 

tiyesi göndermiııti. Bu düğüne git· Naci büyük paketı.. biraz daha so· 
mesi şarttı. Lakin bir hediye de gÖ· kuldu. Gayet büyük bir el çabuklu· 
türmek lazımdı. Fakat Naci o gün- ğu ile paketin üzeriındelc.i ilişik kart· 
lerde parasızlık içmde yüzüp duru- vi:Uti yerinden kopardı ve attı. Bu-

b h · k d' k w l dL Yüz sene evvel herkes zenglnlnı, çocnX..•Y>u mınnıa alarak yola yordu. Müdüre şöyle güzelce ir e· nun yerme en ı artım igne e «6•Lu ~--· 

diye götürmek yine en aşağı kırk el- 1 Bütün bunlar yarım dakika aürmüı olmak lçln. Amerikaya gidiyordu. çıkmıştır. Porselen taciri fincanı 
li liranın kapısı idi. Halbuki ay ııo- ve hiç. kimse onun hareketin.in far- Halbuki tamam 101 sene evvel, 1 vapurda herkese göstererek: 
nuna kadar Nacinin cebinde ancak kına bıle varmamışh. Bundan sonra 1840 da bir Amerikalı Avrupaya «Bunun nerede yapıldığını blllr 
üç yüz yetmiş iki kuruş kalmıştı. dehşetli bir heyeca~la hemen oda- gelerek burada büyük servet ka- misiniz?.» diye soruyordu. Birçok 

- İşte oradaki torbalarda.... Bu arada Rum tayfanın tekrar 8ell 
Diye mınlda.ndı. duyuldu: 
Saide torbalan buldu. B1rinln a~- - Şlmdl slzin yapaca~ bir Sf 

nı açtı ve sevinçle baltırdı: var: Teknenin dışını boya.ma.k. 
- Para dolu ... Para... Saide sordu: 
Haco: - Buna ne lüzum var? 
- Ne uğurlu bl.r günmüş bugün, çok - Eğer enginlere çıkacak..<ıaıuz, ko&o 

Başkasından ödünç para almasına da!!l dışarı, danesedılen salona fırla- . . 
da iml.:.an yoktu. dı. Şimdiye kadar hayatında hiç zanmıştır. Bu müteşebbis Ame- yolcular kendisine. «Bir fincan 

Delikanlı bekfır odasının içinde böyle it yapmamıştı. Kalbi. her za- rikalt Theodore Havilland e.dın- yüzünden aklını kaçıran adam> 
bir aşağı bir yukan dolaşıyor, ara. manki intizamını kaybetmiş, güm da bir çini ve porselen tüccarı- ismini koymuşlardı. 

bekledik amma, turnayı gö"Ztlnden vur- sanlar gemiyi görünce tanırlar" ft 
duk. elinizden almap kal.kı.§ırlar. 

Diyordu. Adalı denizci Saldeye yal- Recep reis: 
varıyordu: - Bu ada.mm haJtk:ı var, dedi. te• 

sıra kendi kend;ne mırıldanıyordu: güm atıyordu. Dans salonuna geçer dır. 
cNe yapacağım şimdi~>, cNe ya- geçmez orada tanıdığı genç ve gil· Havilland, Havre limanına çık· 

d .. , D..... .._. . 1 b' k d 1 k 1 H Havilland'm Nevyorkta küçük tıktan sonra birer birer Fransa-

- Beni kesmeyiniz... Ba.na. dokun- neyi hemen sahile çekip boyayalım. 
mayınız ... Ben onların elinde 1k1 yıl- Bunu oldu~ gibi kullanmamız dotı't 
dır esirdim. Adalardakl blltün gtz1l de~lldlr. 

pacağım şim ı r. > ugune ıK.J gün ze ır a ın a arşı aştı. emen 
vardı. Bu zaman içinde belki biri- onu dansa davet etti. Belki muaild. bir dükkA.nı vardL Bir gün bu da. porselen fabrikalarını gezme
sinden para bulabileceğini, pek za- dans, bu güzel kadın heyecanının dükk!na bir kadın gelmiş ve kü- ğe kalkışmıştır. Aylarca boş~Tere 
yıf bir surette ümid ediyordu. biraz yabşmasına sebep olabilirdi. çille bir çay fincanı satmışt~r. uğraşmış bir gün Llmoges şeh-

Nihayet bu iki gün de geçti. Naci Artık rahattı. Umumi direktör o Kadın gittikten sonra tacir kü- rine gelmiştir. Tacir burada ara· 
kimseden beş para alamamıştı. Dü- kocaman hediyeyi görünce herhalde ğ 
ğüne hiç gitmese olmazd1. Son da- pek mem'llun olacakh. Bu düşünce- çük fincanın gl17.ellt lne hayran dığını bulmuştur. Küçük bir 
kikada delikanlıya bir tevekkül gel- nin keyfi ile birkaç kere daha dana olmuş, saatlerce buna bakmıştır. sanatkft.r elindeki flncanlann eş-
di: c.Adam sende ... O kadar ka- etti. Ve bir kere daha büfeye ya- Havilland bunun ne Japon, lcrin1 yapıyordu! 
!abalık ve o kadar hediye arasında naştı. ne de Çin fincanlarına benzeme- . . 
umumi müdürün i1i yok da beni ve Şimdi düşünüyordu. Acaba umu- eliğin! Avrupa mamulft.tı oldu- Havılland bunun üzerine Li-
benim hediyemi düşünecek!... Kim- mi direktöre ne hediye etmişti~ Mu- ğunu 'anıa.mıştır. Fakat Avrupa- rnoges şehrinde yerleşmiş ve çok 
se benim eli boş geldi~imin farkına hakkak ki radyo ... Fakat acaba kaç da nerede yapıldıx..~. bir türlü ince porselen eşya imal etmeğe 
bile varmaz . .. > diyordu. lambalı) Kaç paralık bir radyoL.. 5 .u.u b 1 tır Fa.kat işl büyük t t-

Maamafih, düğünün yapıldığı bü- Kendi hediyesini adeta merak edi· tayin edememiştir. Dükkft.nında aş amış · u 
yük eski zaman kona~ına girerken yordu. ne kadar İngiliz porseleni varsa mu~, bura.da. büyük bir porselen 
son derecede heyecan duyuyordu. Düğünden geç vakit döndü. Be- he !':ini çıkarıp bu fincanla kar- endüstrisi kuım~tur. Bir müd-

pu det sonra karşlSlna rakipler çık-Adeta boş ellerinden utanıyordu. kar od.asına gitti, yatb. Gece rüya- şıla§tırmış hlç birisine benzeme-
Bereket konak o derece kalabalıktı smda sabaha kadar irili, ufaklı h<?Y diğ':ini gö~üştür Bunun üzeri- nuş, fakat Havilland'ın lşl yiirü-
ki kimse onunla meşgul bile olmu· boy, çeşit çe,it radyolarla uğra§tı. • ~ müştür. 
yordu. Ertesi gün biraz geç kalkmııtı. ne Fransada yapıldıgına hükmet-
Düğünün yapıldığı konakta yan Lakin çalıştığı ticaret müessesesine miştir. Porselen taclrl bir fincan yü-

yana pek büyük iki ııalon vardı. giderken hiç de o kadar telaı et· Havilland günlerce düşündük- zünden milyonlar kazanm.ı.ş ve 
~::·nların arasındaki kapı açılmış, miyordu. Yolda. eski bi~ a~kadaıile ten sonra nihayet bu fincanın ayni zamanda Ltmoges'in porse
ık: kocaman salon dansedenlere tah- karşılaştı. Bu Ahm.::d ısmınde ya- a ıldı~ eri gidi örmewe ka- len sanayii merkezi halt aJına... 
sis olunmu,tu. Salonun birinde zen- kışıklı fakat pek haylb Lir çocuktu. Y. P gı Y p g g 
gin bir so~l:k büfe kurulmuştu. Naciyi görünce ahbapca onun kolu- rar vermiştir. Ve bir gün kansı- sını temin etmiştir. 

Naci kalabalık arasmda bir iki 'na girdi. İlk sözü: &HH1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ahbabile ~örü~tükten, umumi mü· - Senin çalıştığın ticaret müea· rakibimle öyle bir alay ettim ki ... Konyada ÇOCUk 
dürl• gelinin elini sıktıktan ve on- sesesinin müdürü dün evlendi değil Büyük bir radyo kutusu buldum. 
ları tebrik ettikten sonra soğuk bü- mi? · .. dedi ve gülümsedi. Naci sor- Bizim eve alınan radyonun kutusu... haf tas 1 
fe.:ıin öniine gitti. Limonatalardan, du= Bunun iç-ine lahana koçanları, çürük 
sandviçlerden, dondurulmuo soğuk - Sen de düğünde mi idin~··· yumurta, ezik limon kabukları, kul
tav\ı'~ etinden, havyarhrdan atıştır· Fakat ben seni görmedim, .. Erken lanılmıı yalnız sapı kalmıı bir süpür
dı. Bundan sonra da davetliler ara- mi döndün? ge koydum. Gayet güzel bir kağıda 
sında dolaşmağa başladı. Bu sırada Ahmed daha yayvan yayvan g{l- sarıp, millcemmel bir paket halinde 
dansedilen salonun sol tarafındaki lerek: yolladım. 
odalardan biri gözüne ilişti. Burası - Yok, dedi, düğüne gitmedim Naci ltıplcırmızı olmuı bir halde: 
dave•lilerin getirdikle1i hediyelere amma ... Bir hediye gönderdim... _ Bu paketin kağıdı pembe mi 
tahsis olunmuştu. Herkes hediyesmi - Yaaaa1... 'di) 

Paketler içinde getirip buraya bıra- - Evet ... Gayet mühim bir hedi~ 
1 

E t bel 
r - ve pem ... 

kıyordu. Naci 4'Acaba neler getirdi- yeA .. h. d .. ] H l f _ Kağıdı saran sicim de kırmızı 
ler ~ > diye merak etti ve bir misafir me oy e §eytanca, oy e ena mı idi? 
kalabalığı ile birlikte bu odaya gir· fena gülümsüyordu ki Naci merak _ Mükemmel tA kendisi... Evet 
di. Burada üstüste yığılmış paketler 'etti: hediyemi kırmızı kağıda sardım. 
göze çarpıyordu. Bazı paketlerin - Senin diünin ucunda bir ıey - Üstüne sol köıesinde bir kart-
iriliğinden, içi.ndeki hediy:~erin ne var ... Mesela ne gibi hediye} vint iğnelen:Oi~ti değil mn 
kaJar heybetlı şeyler oldugunu tah· Ahmed gülümsemesine devam _ Evet evet... Bir kartvizit ... 
min etmek pek kolaydı. ederek; Fakat boş bir kart ... Üzerinde ismim 

Hediyelerin ba~ında bir zenci ka- - Bak, ded;, sana evvela bu he- yoktu. Yahu aen be.nim paketi ne-
dın duruyordu. Lakiıı Naci bu ka- diyenin hikayesini anlatayım. Efen- rede gördün) Amma. iyi yapmışım 
dının pek dalsın ve budala olduğu- dim sizin umumt direktörün evlen- değil mi? ... Nasıl S9 yaşında daz· 
r:u ilk bakı-ıta farketti. Şimdi deli· diği kadın bizim mahallede oturur- lak kafalı kanbur bir adam 21 ya.
karılı. ~üyiik bi.r ~a.ketle k.~rşı ~ar- ~~· Onunla b~n ~vlenmek ıniyetinde tındaki gül gibi genç kadınla evle~ 
şıya ıdı. Pake t:-n ıçınde dort koşe, ıdım. O da, aılesı de hemen hemen nir mi) Fakat sana ne oluyor) Ren-
kocaman bir kutu olduğu anlaşılıyor· buna razı olmuşla~~t. . gin sarardı ... 
du. Bu herhalde bir radyo makine- İşte bu sırada sızın dırelctör bana Naci bayılmıı. boylu boyuna kal-
sinin mukavva kutusu olacakh. Za- rakip çıkh. Genç kadına talip oldu. dınmın üzerine yığılmıştı. Biraz son· 
ten paketin üzt:rindeki kağıtta da 1 Tabii onun müthio parası olduiu ra onu almağa gelen imdad otomo· 
meşhur bir ıadyo markasının ismi için ben kendisine rekabet edeme- bili.-ıin s~i işitiliyordu. 
y..ızılı idi. ı 'aci içinden: cBunu kim dim. O güzel ve iyi kadını benim Hikmet F "d Es 
almışs:1. paraya kıymış. .. Herhalde elimden aldı. İşte o gündem sonra en un 
12 lambalı bir şey... Kim bilir kaç sirin direktöre müthiı k.in beslemeğe 
yüı: lira verrnİ<ıtir. Muhakkak ki bi- başlamışhm. Dün onun dilğünilnün 
zim hasis ve böyle şeylere pek ziya- l olacağını öğrenince kendisine btr 
de ehemmiyet veren umumi direk· 1 hediye gönderdim. Amma poJta 
tör bu miikellef hediyeyi gorunce ile .. 
deh~etli memnun olacakbr.> dedi. Ahmen merakla aordur 

Hediye paketinin üzerine bir kart - Nuıl bir hediye~ ... 
vizit iğnelonmişti. Birdenbire Naci- - Sorma... Hiç ıonna... Paralı 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akıam·m KOÇUK ILAN

LARl'nı dikkatle okursanız 

kendinize en elveri§li yurdu 
yorulma.dan bulabilirsiniz. 

nin aklına müthiıı bir fikir geldi. Et- fakat benden yirmi bet Ya§ büylik. .. ••••••••••••ıll 

Te!rtka No. 57 setmez misiniz? ..• 
- Kızım, kendisine bazı ciddi 

Ga .. ze l 60- zl.;;. K•z ,eyler aöyleyeceğinizi bana bildirdi. 
... ııllt Size ne derece itimadım olduğunu 

anlanupınızdır. Malike ile dostlu· 
Aşk ve macera romam Nakleden: (VA • NO.) ğumu:a müsaade ettim. Fakat bugün 

l!ZlCUt korkuyorum. Zira maksadı· 
Dükkana bir kadın girrn.iıti. Buna rağmen dul kad'1l. kocannuı nızı tahmin etmiı ıtibiyim. İ§te bu
F akat Malike değildi bu. Anne- adını ula aizma almvordıı. nun içindir ki buraya kızımın yerine 

siydi. Burhanın bahası. komşularını ben. geldim. Şayet düıüncelerim 
Didar hanım, mükedder, mahzun daha yakından tanıdıkça. Malikonhı doğru değilse, Malike haldı:ında öy• 

bir haldeydi. annesinde gizli bir kederin yqaclı- le bir niyet beslemiyoraa.nız tellıım-
- Size verecek bir haberim var. ğını farketti. Bu keder, hu aır, n• dan dolayı beni affedersiniz. 

Vehbi bey... - dedi. • Ciddt bir olabilirdi) DüıUnüyor, bulamıyor- - Tellpnız mı) ••• 
ıey... du. Vehbi hayretlec 

Delikanlı sarardı. Didar hanımla kızı. bir gömlekçi - Didar lıanım, anlamıyorum ..• 

Konya Çocuk 
Esirgeme kuru
mu bu yıl ~en 

"" , ... ,ı; yıllara nazaran 
· .; da.ha. zengin bir 
,J $ ! programla. çocuk 

·~ F bayramını kut-

;)
·~ lamıştır. 

, . Cümhm1yet ala-
., . 1 nında yapılan 

Konya giirbii'& 
çocuk mllıaba
kasında birinci
liği kaunan Dr. 

Afif kızı 
Tanju Arcan 

törende Sedirler 
ilk okulundan bir 
talebe ile Ku-
rum namına Dr. 
K4m11 Seslloğlu 
tarafından gü
nün önem.ı ve 
büyüklüğü hak
kında nutuklar 
söylenmiş, Ata
türk anıtına gi-

dilerek çelenkler 
konmuştur. 

Bayram münasebetile kurum 100 
fakir ve kimsesiz çocuk glydlnn.l~ ve 
doyurmuştur. 23 Nisan çarşaım'ba gü
nü çocuk baloou verilmiş, zeybe!t 
oyunlar1Ie, rondlar, kadriUer yapıl~ 
~ ve mon.oloğlar söylenmiştir. 

Hal·kevi soısyal yardım komitesi de 
bayramda çocuklara neşell ve eğlen
celi saatler geçtrt;m.11Jtir. Kurum tara
fından vaki rtcayı kabul eden Yeni 
s1nema ve Belediye sinemalarında ço
cuklara bedava sinema gösterilmiştir. 
Süt, mamıı. ve oyun l:OCuklan arasın
da gürbüz çoouk, ilk okul talebeleri 
arasında yazılı ifade, resim ve güzel 
seş müsabaka.lan yapı.1nıı.ş, kazanan
lara hediyeler verilmiştir, 

yük bir muhabbet ni§anesi bekliy~ 
ceğim. 

Dul kadm. el kaldırıp muhatabı~ 
run heyecanını dindirmek isted.I. 

Sesinde bir hilzünleı 
- İhtimal, istiyeceğiniz o muhab

bet ni§ancsi, aizo veremiyeceiim ye
game ıeydir, 

servetleri benim kadar iyi bilen k.lm.- Saldenln ad:ı.mla.rmd;ın bırt ba§ ta.. 
se yoktur. Sim hizmet ed.erlm. Beni raftan seslendi: 
öldürmeyin! - Gem1n1n burnunda. bir dem!I 

Saide, Rumun önünde durdu: ha9 var .. onu sökmlyece:k mls.lniz1 
- Sen neı1ells1n? Salde gem.inin bumuna. koftu.. 
- Kefalonya.lıyım.. Kocaman haçı gördü.: 
- Bunla.nn eline nasıl düştün 'P - Haydl, sökün onu. 
- Blt' küçük balıkçı kayıtım vardı; Haçı söktüler n yerine blr yıl.dm 

bir akşam balık tutarken beni yaka- koydular. 
ladıla.r. Gem1cllerden bırt ölm.ll1J.. Blraz sonra gemlyt boşaltmaıta. bq-
benl zorla onun yerine aldılar. İki !adılar. 
senedir bedava olarak şu melun heri- Gemi boşaldıktan sonra, sahile ~ 
fin kahrını çekiyorum. k.llecek ve boyasmın rengi değiştl.rU .. 

- Şimdi nereye gidecektiniz? cektl. 
- Kıbnsa .. 
- O da Kıbrıs şöva.lyeslnln adamı 

mıdır? 
- Evet. Yaptığı vurgunlan. ora.ya 

götürür.. orada. payla.şırle.r. Onu ya
kalayınız ve derhal öldürUnU.z. Kaçar
sa, sizden çok feci inıti.:kam alır ... Ya
zık olur köyün ti7A! ı 

Saide, arkasında duran Hacoya: 
- Duyuyor musun? dedi. Haydi, 

hançerlni ağnna. al v& den.ize atl&.. 
etrafımızda dola.şan bu İspanyol kap
tanı ile artık bir lşlm.1z kalmadı. 
Onun ışını bitir. 

Haco hançeri ağzına aldı.. yelken
liden denize atladı. ve gözden 
kayboldu. Haco, İspanyol kaptanının 
sahil boyundaki kayalıklara doğru 
kaçtığını görmüştü. 

Haco suyun altından gidlYord\L 
Böyle müthiş bir yüzücüniln önün

de kim durabllirdi? 
Saide bu sırada gemide buldutu 

zincirle Rum tayfayı bacağından 
ambara bağladı. 

- Şimdilik sen bize lAZll1llSlll 1 
- Allah a~kına beni öldilrmeytn ! 

Sl'4a il>ütün adalıard1Lk1 korsan ya
taklarını ve glzll detineleri blrer birer 
gösteririm. 

••• 
Deniz içinde korkunç b~ 

boğuşma ... 
İspanyol gem.isini boşaltırken, 1&

hlldekl kayalıklann önünde korkunf 
bir boğuşma başlamıştı. Saide derılll 
lçindekt bu mütb.1.§ kavgayı gemide• 
seyrediyordu. 

Recep reis: 
- Kaptan Z-Orlu blr adama benzi. 

yor, diyordu, birlınlz Hacoya yardıma 
gitsek tena olmıya.cak. 

- Sen Hacoyu tarumıyol'BUll I o, 
böyle on tane&.nln de hakkından p.. 
llr. Şimdi görürsün bu kavganın se>-
mmu .. 

Vurgun eşyası gemiden sah11& tafı· 
llll'ken, sa.hil boyunda da bir sürü k&ı
labalık toplanmıştı; Sa1deye dua edl· 
yorlardı. 

Saide vurgun ~yasını ka.blle reltılı
nin nezareti altında. köylülere da~ttı.. 
rıyordu. 

Ertesi gün gemi sahile çekilip 00.. 
yannıağa başlıyacaktL 

Saide, Kefalonyalı Rum tayta11 
zlnclrle ambara. baflamıştı. Oem1 ha
rekete geçince onu da ırerbeı9 bıraka- . 
caktı. Salde bu adamdan !.<Jtlfade et.mele 

karar vermi§t1. Vasll çok tçkl dil§küntl bl.r oontJI.. 
Haco, İspanyol kaptanının ~- clydJ. Saldeye: 

den koşarken Recep rel.s aı1ca.~la- - Aman, ~urada benim bir şarap 
rlle beraber, 'vurulmuş cesedlerl. de- fıçım vardır. Sakın onu götürmesin· 
nize atarak gemiyi geziyor ve: ler. Ben onsuz ya..şıayamam .. ölürüm.. 

- İstediğlmizden, bekledi~lmhxien Diye yalvarıyordu. Bu esnada, q 
a.ıa. bir tekneye malik olduk. almağa giden diğer üç gem.1clnln d9 

.. lşlnt bltl.rmlşlerdir. Şimdl ortada iti 
Diye soylenlyordu. bitirilecek bir kişi vardı: Kaptan 
Saide gemin.in boşaltılma.mu em.ret- . · 

miştl. Şimdi elcla şalope Ue gemJnln Ispanyol kaptanı, Raconun ha.ml&-
iç1ndeıki fazla ~ya sahile çıkanlıyor- !erine yumruklartyle mukabele edl· 
du. Geminin amba.nnda. tayfaların yordu. Recep rets uzaktan kaptanın 
yiyeceği kadar erzak bırakılmıştı. ae- mukavemetini görüyordu. 
mide daha çok, vurgutılard& ele g&- Rum denizcinin biraz önce söyl&
çlrilen kıymetu ev eşyası vardı. 1ı:y. dikleri pek de yabana atılır sözlet 
rıca denk denk lrurna§lar da bu ara- değildi. Suyun içinde çabalayan t,.. 
da göze çarpıyordu. panyol kaptanı arasıra şahlanarak 

Saldenln eline muazzam blr servet Haco~ suya. batırıyor ve bunu uzak-
geçmlşt1. ta~ gorenler Haconun boğulduğun• 

İspanyol kaptanının yelk.enl.ls.I, Ka,... 
rayiğitin kaçırdı~ı cKızı.lok> dan iki 
kere büyükti.i. Ambarlan çok mun
tazam, kala!attıı.n yeni ç~ yel
kenleri geniş ve yent 1dl. Aynca. on 
altı küreği de vardı. Korsanlar sade 
havaya bel bağlamadıklan için, daima 
tekne içinde yedek kürek de bulun
dururlardı, Kürekler ic~da ambar 
içinden - tıpkı hant Venedlk. ka.dir
galan glbi - çekiliyordu. Kürekçiler 
meydanda görünmiyeceklerdl. 

Saide günün birinde bu kürekler
den de istifade edebileceğln1 düşü
nerek, gemlye birkaç kürekçi. alm.a.yı 
da tasarlamıştı. 

onu mesut etmek için çalıoacağım. 
- Bunda zerre kadar ııüphem 

yok, Vehbi Feridun bey. Malike· 
ciğimin karşısına sizin derecenizde 
kıymetli bir kısmetin çıkmayacağını 
da. biliyorum. 

- İşte bunlar öyle sözler ki, aç
tığınız yaranın panıımanı kAbilin
den ... 

- Hayır, hayır ... 

- Peki öyleyse niçin Malikeyi 
bana vermemek istiyorıunuz> 

- Bu izdivaca razı olamam. 
Reaaam sarardı. Kalbi ıztırap 

içinde burk.uluyordu. 

hükmediyordu. 
Vasil, Hacoyu tanımadığı !~in, b

panyol kaptanının bu kavgadan galip 
çıkacağından emin bulunuyordu. 

Saide, Recep reisi yelkenlide bıra
karaık sahile çıktı.. kayalıklara !Jd 
kayıkçı gönderdl. Fakat, kayıkçılaf 
gidinceye kadar Haco, kaptanı deni• 
zin dibine çekerek boğmuştu. Blnı.f 
somıa kaptanın leşi suyun üstünde 
göründü. Haco sahile çıktı. 

Saide, Hacoyu karşıladı: 
- Neden uzun sürdü bu döğüş?. 

Neden herifin karnını deşip, lşinl ça
buk bitirmedin .. ? 

(Arkası var) 

sempatisi var sa.nıyordum. İhtimal 
beni İ9temiyordur? 

Kadının dudaklarında ıolgun bir 
tebessüm belirdi. 

- Görüyorsunuz. Size lca.rşı her 
günkü muameleai hi11iyabnın aynat1 
değil mH ... 

- İhtimal beni. zevce olnuyacal 
kadar yqlı buluyordur. 

- Aranızda ancak oıı yaı fark 
var. Bir aile kumlunca, kocanı.n ka
dından daima yqh o1nıası lazımdır. 

- Belld ele Burhan manidir) 
- Biliyorsunuz. oğlum, Malike 

Misafirine bir iskemle gösterdi. mağazall iç.,_ pijama. g&mlek, kra~ ~ bana her zamanki ~u~m;I~nlz 
Bir felaket haberi öğrenecekmit gİ· vat dikmek: suretile hayatlarını ka- bqlı:aydı... Buglin deiıttnıı11nı.z.-,. 
bi yüreği çarpmağa başladı. zanıyorlardL Patronlan onlan pek Yoku. bir kusurum mu varl 

- Buyuruınuz Didar hanını .•• sever. takdir eder, işlerini beğenir· - Hayır ... Size k~ft billk.la pek 
Neymiş? di. Asla boı kalmazlar, daima na- derin bir lıGrmet besliyorum. 

,,.,,.,,. muskarane ekmek pa.ralannı çıkarır· - Mertl... • 
Maiikenin annesi Didar hanım lardı. _ Şayet tasavvurlarınız benim 

ancak kırk he, yaşlarındaydı. Fakat Didar hanımı düşUndüğüm gibi ise, hundan sonra 
saçları bembevaı: keı-i ld 'ği, yüzünde _Vehbi bey .... diye eöze 1:iar nazarımda daha lcıymetU, hattl mu· 

- Neler aöylüyorsunuz, Didar 
hanım? • ·• Bu sözleriniz neye benzj. 
yor, biliyor musunuz) Hani inun. 
bir feri roddetmeie karar verrniıtir 
de, lcaqıaındakinin izzeti neflini kır.
mıımak. için muk:.ddimeler yapar .. • 
Hayır. hayır( Buna lmkln yok: bani 
reddetınlyeceksinb:; hana bu ı:r:tıra· 
bı vermlyeceksiniz. 

- Ne yazık ]d evladım, reddet
mek auretile biz de ıizin kadar ız· 
tırap duyacağız. 

F eridunun kalbi. göğsünde şiddet
li §iddetli çarpmağa başladL 

- Aman yarabbi ... Demek d >ğ· 
ru ... Beni reddediyorsunuz!... Fa
kat bu nasıl kabil olur?. .. Yokta 
bilmediğim bazı ıeyler mi var? ... 

Acaba Didar hanım onu niçin 
reddediyordu. Halbuki Malike de, 
kendi gibi bu izdivaç neticesinden 
memnun olacakh, mesut olacaktı. 
Bizzat Didar da Vehbi Feridunu 
kendi evladı gibi seviyordu. Her 
halde bu İşin içinde bir anlaşama
mazlık olacaktı. 

oğlunuzu kendi evladı gibi seviyor. 
Reşşam: 

- Öyleyse ... _ dedi. 
Ve dü~ünmeğe ba§ladı. 
- Düşünüyorum, dü§Ünüyoruna 

da, bu izdivaca ne gibi bir manJ 
olabileceğini vallahi aniayamıyorum. 
Yegane tereddüdünüz belki Burhan
dan ve annesinden dolayı olabilirdi. de çizg-iler hasıl oldu·~u için pek da- ladı, Malikenin yerine ben geldim ... kaddea bir msan olacaksınız. 

ha fazla gösteriyor<lu. Sakın bundan dolayı müteessir ol- Vehbi Feridun rahat bir nefes al-
V ehbi Feridun, kendi k~ncli<:ıe: dıı mayınız ... 
~- Acaba koca !tını kaybettiği - Niçin müteeuir olayım. Didar - Oh, yarahhl ıükOr .... <ledi. • 

için mi hatuncağız derdinden bu b~- hanım?... Bilakiı sizi görmekten Mademki hakkımda bu tarzda bir 
le geldi?• daima memınun olurum ... Bunu hia- lntibaınız var, aizdon bunun için b:i· 

- İyi anlamıııınızı Ben Malikeyi 
çı!dınrcasına aeviyorum. Onu almak 
istiyorum. Bu izdivaca razı olunaruz 
yemin ederim ki bütün hayatımca 

Nadiren neşesi kaçardı. Bu ıefer 
de büyük bir irade sarfedcrek güler 
yüzle sorduı 

- Didar hanım 1 Ultf en bana an
latınız. Acaba Malikenin hiHiyatı 
hakkında yanlıı bir ümide mi ka
pıldım~ VcıllalU onun bana karıt 

Didar hanım: 

- Hayır, ha:Yır... Annesindee 
dolayı değil... Esasen, sizin hiçbir 
kusurunuz yoktur ... 

(Arkası var) 



28 Nisan 1941 AKŞAM SahUe 7 

Harbe ait 
Dünkü Milli Küme maçlan 

Harbiye -lstanbulsporu 3-1, Beşiktaı
Maskesporu 6 -O mağlup etti 

. . 

Ankaradaki maçların 'lllNııo.~ 
neticeleri 

ADbra 27 (AA) - ·19 Mayii 
eta<lmda yapılmakta olan millt kilıne 
maçlarına bu sfin J\ltay • E.kJaehJr 
Deminpor -re GençleırbJ:r~ • ~tın
ordu hrfılaımalan ile dnam .all
mi§tir. 

Altayla Demirspor arum<la 7api• 
lan ille h:rgılqmayı Demlnpor 7-I 
fuanını,br. lkmci loiaı§lla~ Gen9"' 
lerblrliii lle :Alt:mordu aruuı'Cla ya• 
pılını§ ve Gençler maçı 2-1 bun• 
mı~lı:.rdır. 

Ankarada tal>anca 
müaabakaıi 

Ankara 27 (AA) - KGç&ler 
aranndakl Elober tal)anca mU:.at;aka-
111na yetmİlten fazla mGaalii~ lttinlt 
ehniftir. Bunlar araaında <f 7 puanla 
Tükhan Slem birinci, 39 puanla 
Orhaın Slem ikin el, 3 7 pua.n!a Hilml 
Burç üçüncü, 35 puanla Cemal Sil· 
mer Clördüncü ve Turcut Kablrd-

Dünkü maçtan hcyecanlt bir enstantane " oilu, lllı!mi Soynl, Alp J\alan da 

Milli küme maçlarına dün Şeref zonunda hemen, hemen be~ m.açt& 25 er puanla b'e~nci olmu~lardır. 
Harbiye göstermeğe muvaffak oldukls.n katı 

stadında devam edllıniş ve Mklmlyetı bir türlü kuramadılar. Ankarada bı·ıı"klet yar-ın ne İst-anbulspor, Beşikt.a.ş ııe :r.raske- s• 
m'V\r •ftkımlan karşıla§lllışlardu-. Şampiyon takımın hilcum hattı bel- ·.a -•- 2 7 "(A "A" ) ..:_ Bu..r:"" 

Babeşistanda Adi.el Ababa civıınnda asfalt 
- .. v "" tahml ed1 kl güzel fa.kat enerjik olmadığı için n.wr.ara · · "'"" İki bin beş yüz kadar n - tesirsiz bit ahenk Mnde çalıfıyordu. Etimesut' a üç C!efa gidip celmek IU• 
len bl.r srylrcl önünde cereyan eden '$ 125 kil 1 '- b'-!1-J • 
bu müsabakalar havanın fazla sıcak- Top.• zaman, zaman :Ma..*cspor nı- reh1e ' ometre ix: w~ et >:an· 
lı~ yüzünden çok durgun geçmiş ve sıf sahasında Adeta mahpus Jcalıyol', tının teknik neticeleri fU11larClırı 
Harblyelller Istanbulsporu 3-1, Be- buna rağm.en BeşlktaşWann sayılık 1 - Sabih Anar cGnç1erbirliği>", 
'1kta.'$lılar, Mnskcsponı 6-0 mnğlüb vaziyetlere l>« ender girdi.klerl ve bu 2 - Ali Erıoy cGençlerbirliği>, 

· ~ •· 1 .sıraslle nndlr fırsatları da kullanamadık.lan A ,_ .• etmişlerdir. Musauaz'a arı görülüyordu. 33 üncü daklknda Salı- 3 - Orhan Suda c ~arag6cü>. 
blldirlyoruz: rlnln bir karışıklıktan istifade ederek s· iki 
Harbiye - lstanbulspor. çıkardı!l'ı sayı devrenin yegane golü ıs et yarıtı 
Gunün ilk m:ıçını Harbiye ile Is- oldu ve blrinc1 devre 1-0 nlbnyetıendl. İstanbul b.lslklet ajanlığı taratın· 

ı:ınbulsp<>r takımları yaptı. Taraf- İkinci devreye Ma.skesporlular çok dan aıcr1 halJnde tertlb edilen bbdkl" 
darlarının nlkışlan arasında sahaya enerjik başladılar. Birinci devrede miisa.bakalannın dördünctısa dfilı 
~ıkan takımlar şu şeki~~e. dizlldHe~: İstanbul p.mplronunun çıkardığı bo- Topknpı - snıvrt :yolunda 125 tıla. 

lf'.lrbiye: Bedri - l\lunır, Hayrı - zuk oyundan maneviyatları artan metrelik b1r me.sa.fede yapıJı:mştar. 
Yasar, Apti, Suphl - Kemal, Sa.b:ı- Ankaralılar: belkl blr teY yaparız Seki'! koşucunun tştlra.k ettiği ınüsa
baddin Ertull-rul Bürhan, Kenan. ümldile B~lkta.ş müdafaasına yük- baka netlcesbıde 'l'opkapıdan Balld 

i. s~or: KeV'lad - Sefer, Rii':tü _ - lendiler ye bu dil§üncclertnl takviye f saat 27 dnkikad~ blrinc1, 29 dakika 
Cihad. Celil, Muzaffer - Fahri, Su- edecek müteaddid fırsatlar ynkaladı- ara tıe Muzaffer ildnd, Halle; kl~ 
leyman, l\lükerrem, Kadir, İsmet. ıarsa d:ı. muhacim hattında. §Üt ata- den Niyazi üc;üncü olmu.şlatdır. Ön11.-
Hakenı: Selami Aka! idi. cak blr: oyunculan bulunmama!l yü- mtizdeki par.ar günü aynı yol ilııerin-
Oyuna İstanbulsporluların seri bir zünden netice alamadılar. • de yapılacnk olan 150 kllom~treut 

akını ile başlandı. Derhnl Harbiye üstüste ya.pılan Ankara. hücumla- BDn yanşa Eskişehir btsiltlet takımı 
kalesini saran muhnclmlerln üstüste rından bunalan Beşl.ktaş müda!ilerl da. ııştlrak edecektir. 
cekti!U şütlerl Bedri büyük bir ma- c;ok tehlikeli anlar geçlrdllersc de 
baretle önledi. İstanbulsporlulnr ha- kaleye üç mdre kadar aokulduklnn İlkbahar atletizm 
vanın sıcak olduğunu hcsaplamndru1 hnlde elan çalım yapan Ankara mu-
d.-ıha ilk andan itibaren bütün ener- hnclmlerlnln bir şey yapamadığını müsabakalarİ 
jilcrlni harcı}•orlar, H::ırblye!lllcrlıı de eörünce yava1, yav&f a~ılmata 1'C :r - At.ıctızm ııjanlıfı tal'a!mdan Wrtlb 
bu tempoya uymnlnn ortaya son de- kip kalt'ye aknınğa b~ladılar. edllen Ukbnhnr atıeCb:m müsııbolı:ala-
rC<'.C seri blr oywı çıkarıyordu. Man- Bu aklıılann blr1.slnde ve ıe ncı n dün Fenerbahçe stadında old~ 
mnfih sekl1Jncl dakikada Ertu~nı'uıı dakikada. Hnk'l.,dan çok müsald bir bilyilk blr l:al:ıbalık önünde yapılmıf
ayağile H:ırb!ycnin kazandığı ilk .. :ı.- pas alan Şeref .sıkı b1r §Ütle Be~lkta- tır. Alınan netlcelert mra.cılle blldl.1:1-
yıdan sonra iki tnr:ıfın d:ı nefesleri- şın ikinci p,olfüıü y:ıptı. Bu sayıdan yoruz: 
nı tasarrufa çalıştıkları hissed!lmc~c sonra Beşiktaş baskısı altına. giren lOO: Muzaffer ıı.&, Cezmi. 
b:ış!andı. . oyun tamamen Maskespor nı.sıl sal1a- 200: Muzaffer 23.4, Cezm1. 

Dakikalar ilerledikçe Istanbulspor- sına intikal etti ve 28 1nc1 dakikada 400: Ahmed M.4, Anços. 
Julann çok dağınık .. oynadı.~a_? _ V: sa~dan gelen topu kapan Şerer mü- 1500: Rıza 4.28, VlO.dnıir. 
Harbiyelilerin bu yuıden üstunlu~u dafilerl ve ha.tt.1 kaleciyi de çalımla. ııo nı.Ant:ı: Fatk: 17, Vasfi. 
aldığı görüldü. Her zaman enerjik geçerek takımının üçüncii golünü çı- {00 mA.nla: Ferid 1.2.CI, Al1. T 

oyunlarını zevkle tnk.ib ettiğimiz Sa- kardı. ttstüste yedikleri gollerle bo- 6000: ArUı.n 16.5, Eşrer. 
nsiyahlılar bugün Adeta. sürantrene zula.n Maskespor müdafaası artık Gülle: Ateş 12.99, Arat. Geçende l\tısın ziyaret eden general de Gaulle İske:nderiycde İngiliz amiral gemisinde 
olduğu hissini veren bir isteksizlik tuturuı.mıyacalc blr vaziyete girmiş Yüksek: Mehmed 1.70, Nadi. 
içinde bocalıyor, hücum hattınm en ve Be~ilrta.ş h!!.klmiye'Ll ezici blr bal Uzun: Muzalfet Cl.M, Ça.roğlu. 
teknik oyuncusu olan Süleyman lü- almışt~. Bunlardan ayrı olarak kız atletler 
zumsuz bir istical havası içinde ken- Bu sırada fırsattan çok iyi istifade ne üçllncü ve dördüncü kategori a.t
dl kendini yoruyor, Kadir ve Mük~~- etmesini bilen Beşiktaşlılar Hakkı ve letler arasında müsn.ba.kalnr yapılml§ 
rem her top alışlarında. bir tcreddud Şeref vnsıta.s!le üç gol daha yaptılar ve derece ka2ananlara madalyalar ve.. 
devresi geçiriyorlar ve hnreketlerinde ve bu suretle maçtan 6-0 gibi açık rllmlştlr. 
hlç bir 7.aman isabet görülmüyordu. bir sayı farklle gallb olarak ayrıldılar. 

Bütün bu sebepler de Harbiyenin ŞAZİ Teuan 
daha bfıkln1 ve faik oyn~ını ha
zırlıyordu. H:ırblyelller Jstnnbulspo- .-------------"'!!! 
run bozuk oynam:ı.slna rağmen d ev- Milli küme puan 
reyi 1-0 bitirdiler. İkinci devrenin l 
b:ı.şlangıcında İstanbul.sporlular b~- cetve İ 
rincl devreye nls\K'tle çok canlı go-
züküyorlardı. Netcklm Kadir '7 tn~ Takını M. G. B. M. A. Y. P. 
dakikada kaleclnin elinden kap ı6. 

t .• .;. tti Fakat Beşiktaş 8 e 2 - 20 7 22 
topla beraberliği enı.uı e · İst. Spor a ıs ı 2 21 15 19 
bu sayıdan ı:onra. tek:rnr ceVŞedller ve 1 8 s 1 2 • 'I 13 
Harbiyelilerin hAklmlyeti ezici bir Hnrb ye 'l s - 4. 10 13 ıs 
mahiyet aldı. Bu sırada Sabahaddin Deınlr. S. 
müdafilerin arasından kaptığı topu A. Ordu 6 2 1 1 12 18 11 
ec>k güzel kullanarnk ikinci ve blmz G. Baray 4 3 - 1 11 • 10 
eonra da üçüncü sayılan yapmakta Altay : ~ l : : 1

: 1~ 

Vefanın galibiyeti 
Gençlik klübü -ve Tayyare taki· 

mile iki maç yapmak üzere cuma 
günü Eakişchire giden Vefa takımı 
kar§ıla§tı~ hwki takımı ela 3-0 le 
mağlup etmiıtir. 

Askerlik işleri 
Y edeksubay okuluna 

girecekleri davet 
gecikmedi. Fener ., 1 6 13 19 9 

Jinrt>lyenln galibiyetini garanti bir Gençler • - - -- -
nzlyete sokan bu sayılar İstanbul- Maske. 8 11 - 2 4 7 17 8 Bakırköy askerlik tubesiııden: 
sporlulann maneviyatını to.mamlle Şubemizde kayıtlı yüksek ehliyet· 
bozdu, Artık gellşi güzel oynamağa Şi~Ji klübü ikinci küme nameülerJe ehliyetsiz hs·a-.hiz.· metli· 
bn.,ladılar ve müsabaka. bu netice ~ ld I •-- l -'- k Jj-
_, allb~" mpJ.YODU 0 U er ve .aıu O an:ıA a.s. e.r gı.ru. yap-. de11-1 ..... eden 3-1 Hıı.rbiyenln 1 ..,e- fa ,_ t. -'! '-- l 

Yunan Başvekil muavini 
amiral Scalertu 

6
....... - klü '-rl ar .. .., ..... ft ter- tıdan ıonıa tawu ını YU.LSe tmi§ We ntbnyct buldu. İkinci kume Pııc: -...UA kJ ı t 9,. l d 

M k dll t.erfi mac;lannın sonuncu- olanlardan iste her mayıs ~ e Habe .. istandaki İtalyan· Beıiktaş • as espor tıp ;iln c~eref stadında mllll kibne yedc:k subayda bulUınruak üz.ere acv· :c 
Günün Hdncl ve ıon maçı İstanbul :a_çlıınndan evvel 61411 Güneş tlübü ke tabidirler. Bu gibilerin acele ıu· lara radyoları bırakıldı 

taznplyonu BeŞlkta.O lle Ankara fic;n:- ne Alemdar kltibil uasında 1apılmı.'- beye mürac3.atları ilan olunur. Londra 27 (A.A.) - İ.st!hbarat ne-
ellsü Maskespor arasında yapıldı. u tır. Beyoğlu Yerli askerlik ıubesinden: zaretlntn blldlrdl~ göre, Ad1s -
maça takımlar §U kadrolarla çıkmı.5- Çok a.58.bl blr h&va içinde cereyan y d k b c ··th V t · Ababa'da oturan Italya.n]ar:ı. hıgllls-
lardı b karşllaşma 4 1 Şl.şll GUneş e e au ay, u ane, e erıner ler, radyo makinelerini nıuba!ua. et.-
~ta.1: Mehmed All - Ya'fUZ, F~- ~~~ün~n galibiyeti v~ 1kincl kfune batatblikat okkulllarındahl ·mı aydıs 94 ~ dde mek ve Roma radyosu da d:llı11 oldu-

al • ıwat, Halil, Ahmed • Şükrü, iyonu olması Ue nihayetıeıımlş- § ıyaca o an ta sı evrcsın e tu halde bütiln rndyolan dlnlemelı: 
Hakkı, Sabri, Şeref, Eşref. :mitüsabakada. hakem Alemdardan. durumlarr •~ağıda yazılı kısa biz- müsaadesini veım~lcrdlr. Bu mils:ı.a-

Maskespor: lllfıı • Salahaddin~ l\le- ilç. Şişliden bir oyuncuyu dışarı çı- metli müslim ve gnyri müslim yük.- de ancak hattı hareketleri basit. blr 
1Dl - İbrahlm, Reşad, Osman - Ömer, kn~k mecburiyetinde kalmıştır. ıek ehliyetnameli ve ehliyetname.siz- ntandaı:ı sıfaUie şayanı muahnze 
Adeın, Celil. Ahmed. Kenan. ler i,tirak edecektir. olacak kimselerden geri atınabllecck-
Bakeın: Necdet Ge%en idi. Huausi maçlar l - Ask.erliğine karar verildiği tir. - - - -
Mil.sa.balcaya Beşi~ aoldan D~ sabah Fenerbahçe stadında G. halde her hangi bir ,ebeble §İmdiye Şanghayda iki bomba 

J&Pttklan serl bir hucumla b:ışlandı. Saraun B ko-ı Beyo~Iuspor ve Fener- kadar sevk.edilmemi~ olan yüksek 
::~~:rı:ı~~:z1~ı!i!°,:X.~ babç!' ıa~a'n ar:ımıda. h~usl mü- askeri chliyctnamclilcr. . patları 

Gönüllü hastabakıcı hem
. şirelere diploma tevzii 

dt1, Ma.Sk.espor oSaR'ic;inln çok .sıkı şütü sa.bıılmlar yapılmıştır. Az bır .,~~ ~ - . Gc~e.n. sene vaktmJc sevk- Sanırbav 2 7 (A.A.) - Japonla-
Jlehm.ed Alln1n elinden kaçtıysa d:ı Cınünde cereyan eden bu ta.rş~ş '1-1, cdılmcdıklerı ıçın Y.ed~k su~ay ok~lu nn. idarı:si?d.c olan Hongkcv mahal: Dün Bcyo~u Ha.lkevinde Relslcüm.- tanı diploma alan b1r ~ 
ıtıınc1 ftltü &TUtla neticelendi. larda Fenerbahçe - BeyoğlUSJ>O m.ağlüb tarafından kabul cdılmeyıp gcrıye lcsınde 1~ 1 sınemada ve ~c:rı.en he bur İsmet İnönünün hediye cttığl im- sıb.rken götilntiyor. 

tık anlarda alır 'Ye hareketsiz ge- 01!.l~ta.saray • Beytogu 5-ı çevrilen yüksek okul mezunları. men aynı zamanda .s~ntlı ıkıw bom- znlı resmi mera.'iimlc nıtıram mevk11- İ . . 
~ mt1.!a.bab. d.a.kllcı.ıaı: llcrlecUkçe etm..,.cıtlr. 3 - A~kerliklerini tam hizmetli 1 ha patlamıştır. 19 kışı c;ok agtr yn- ne asılmıştır. Müteakiben Gülh:ı.ne, zmır Halkevınde realliil 
ımıaşmat Te bl.raz da. aertleşmeğe Galatasaray atletlerini 1 k yaphktan sonra ıah~illerini ıralanmıştır. Bi . ku:ıunın hayatı teh· ~darpaşa, Gümilşsu~'U askeri h..~- sergisi r ı 
=·~tarla ~~if:=~~ ~:r:e daha yukarı dereceye çıkar- likcdedir. Bu suiknstten aonrn ma- t:ınele~.n. ~e tedrisatı bitiren g~ntuıü İzmir 

27 
(A.A) _ Dibafl 

lıar oyunda h1ç aebep yokken ~t davet d ki nnı resmi vesika ile i!'ôbat ede· halle derhal kapatılmı~tır. Japon hastab ... k.cı hemşirelere dip.oma- H Ik ind 
8 
reNAmİD fftkali 

..... ~ .. & hllim ol~rdu. Galatasaray kliibiinden: 
1
k ~edek subay olmak isteyenler maknmatı bundan böyle sinemalara ları ht~nbul komutanı tnrafın0 dan hı": ~m :ngin ~· 

U"9 ua• - d ah re J • • ı . 1 b"' .. ç· lil · tcYrl ed:lmlırt.lr. Bu merasimi m ıtca- ._L.MJ 11 tııcl dalrUredan 1t1bo.ren Beşik- KUibumtlz atıet!.rm fUbesln e !: - 1 mayıs 941 de e"•keJıleceklcnn· gırcce,;: utu.'"l ın enn muuycne \1 cb tlll 'fi bir ea Vt'rfl- ziyarerÇJer ıarafntdmt nuıı:-:,n• • 
tıllh1&nn bsft. pasla.rla. oyruı.dıklnrmı p.n arb.dafla.nn ao nı.san rtt~ba d • diden c:!eıhat .. ubeye müra-,edilcceklerini hildimıi~1erdir. Bu sui- mf~ır ve er ~re ne v r .. dilea 86 tablo r.,hlr edilmelrt.-
w b1l J0.2den ilBtilnlüR'dbte.mf~"~lttlk- gthıbul ft sası t 1~ de ~hcmahal klüpU c:.:tı':." iliuı olunur > kasdlcrin sİ)asi olduğu zannediliyor. Yuk~rıd:ıkf ?'l' .md r t:ı J.nıJ Jt n•u air. llrtn1 &örüyoruz. Fak:ıt u u"""' ae- umna an •• u uıunur. • • • • 
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RADYO 
lsugünkü program f 

Öf le ve akşam 

12,30 Program 20.45 Müzik 
12,33 Şarkılar 21.00 Dinleyici 1& 
12.50 Haberler 21.30 Kon\l§m& 
13.05 Tfir1tüler 21.45 Orkestra 
13.20 Plikl:ır 22,30 H:ı.berler 

18 03 Orkestra 
18.40 Fasıl heyeti 
19.00 Temsil 
19.30 Haberler 

22.45 Cazband pL 

29 Ni.<ıan 

salı sabahı 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8.18 Hafif Pr. PL 

19.45 Ziraat tak. 
19 50 İncesaz 
20,15 Radyo gaze. 8,45 Ev kadını 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 

Soldan sa!:ı ve yukarıdan aşağı: 
ı -- Sergüzeşt - Sonuna t.E• gelirse 

familyadır. 
2 - Kuru soğuğa mukabil. 
3 - Ma!Umatsız adam. 
4 - Ezilmiş - Balık a~ gibi işlen

miş. 
5 - Tersi cemi edatıdır Kurban 

etme. 
6 - Bir k.:tdm ismi - Neviler. 
7 - Blrdenb!re - Temiz detu. 
8 - Haksızca yapılan taksimin bil

yük kısmı. 
9 - Meydana vurma - Sonuna cA:a 

gellrse Avusturyanın baş ıehr1 olur. 
ıo - B:ı§ına •A• gelirse ln$an yü

ziinün üst kı..;mıdır - Matbuat. 
Geçen bnlmac-.:ımmn halli 

Sold:ın ~a!:ı ve yukarıdan aşatı: 
1 - Belucistan, 2 - Elemek. Ani, 

3 - Leta ret. 4 - Uma. Anason, 5 -
Cefa, Lnla. 6 - İken, Bidon, 7 -
Talim, Ja, 8 - Ta, Sad. Tlp, t -
Antoloji, 10 - NI. Nanapak. 

Yaun sayfiyelerde hoı vak.it 
geçirmek için me§hur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanh roman 
serisini okuyunuz! 

• Elu seri 6 l:üyük ve resimli ciltt~. 
Beher cildin fiati 80 kurUf. 

6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

t~l: 20661 

Yüzdt virmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iakon· 
<o yapılacaktır. ---

' 

·J; O/J(J 
SAÇ SAH l' :\:t: 

S:ıçları·,.,,, muhaf.azaı. için h;:ırı~Olade 
t~~irinı ılk ~ufa.anıtta görı:-c"ek•lntı·. 

30 Kuru$1ur 

Apartıman sahipleri! 
Bot dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> ın 
KÜÇÜK iLANLARI ndan ia
tifade ediniz. 

AKSAM 
.> 

Abone ücretleri 

seneme 
il Aylık 
3 Avlık 
1 Aylıt 

Tftrk1ye &cnebJ 

1400 Jrnnış 2700 kurut 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta ıttıhar:ına dahlJ olmıyan 
ecnebi memleketıı:r: Senelliti: 
3600 altı aylığı 1900, Uç ayhtı 

ıoorı tw·uştur. 

l'eıcronıarımız : Ha§Ol!'Juırrlr: 2056 
Yan işlul : 2071l5 - idare 20681 

l\liiıtür: 20.J9'7 

r.ebfüliıhır ı - Kasım 172 
S. İm . G fi ög. fkl Ak Yat 
E. 8,07 10,00 5,10 9,00 12,00 1 ,42 
Va. 4,09 6,02 13,12 17,02 20,02 21,43 

İdarenane: BnbıAll civan 
Acımustuk sokak No ıs 

• 

YAT AKLI VAGONLAR 
Önümüzdeki t m&YI* 941 PERSF.MBE giinünd• itib.ren meellm 

STEF AN KARNOÇl ORKESTRASI 
Klbik n Dana reportuarlarını HER AKŞAM 

Ankara GAR GAZiNOSU nun 
Muhterem milfterilerine takdim edecek.tir. 

Nefia Yemekler -Temiz n Maatazam ~.Mutedil Yuıt. 

Ticaret Veki.letindenı 
Vek!letlmiz 1ç tlcııret umum m1ldilrlüğündıe muhtelif def'ecelefd• a.çık 

memuriyetlere 3658 numaralı kanun hUkünüert daires1nd• asgari l199 tah
.slll görm~ olanlar tayin edileceğinden talip olanların. a.tatJda yazılı vesı
knlarlle birlikte 5 mayıs 941 tarlhlne kadar Ankara.da to ticaret umum mtı
d!irlfiğüne ve İstanbulda. mınta.ta ticaret müdilrlüğilne müracaa.tıan lüzumu 
ilb olunur. (2475 - 32111) 

1 - Nüfus teüeresl. 
2 - Tahsil vesikası, 
3 - Askerlik veslkaal. 
4 - Evvelce blr vazifede bulunmuş Jse alınan bonservisler. 

İstanbul Belediyesi ilanlan 1 
Teminat 

1165,50 87,41 İtfaiyeye alt deni% motörüniln tekne kısmında. yaptırıla-
cak tamirat. 

698.50 104,711 İtfaiye Hallç motörünün makine kısmında. yaptınlacak 
ta.m.lrat. 

Keşif bedelleri ile tcmlnat mikdarlan yazılı f~ler ayn ayn pazarlı~ ko
nulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelM Müdürlüğl1 kalemlnde görüle
blllr. İhale 30/ 4/ 941 çarşamba günü saat 14 de dainıl encümende yapıla
caktır. Tallplerin teminat makbuz veya mektuplan ve tekne tamiratı için 
gemi tamir edıen kı.z:ı.k sahibi olduklarına dair vesaik ve her iki iş için 941 
yılına ait Ticaret odası ves:ıkllarile ihale günü muayyen saatte daimi en-
cümende bulunmalan. (3270) 

Ankara belediye reisliğinden 
ı - su işleri ihtiyacı için alınacak olan 100 ton sı.:lfat dalomln on beş 

gün müddetle ve kapalı za.rf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 26300 liradır. 
3 - Teminat 1972 lira 50 ku~ur. 
t - İhalesi 1315/ 941 !alı günü saat 11 de yapılaca~ndan ıartnameslnl 

görmek ve 132 kuruş mukabilinde almak isteyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de ihale günü olan 13/5/941 salı günü saa.t ona kadar 
usulü dairesinde kapalı zarf teklif mektuplarını belediye dalreslnde mü-
teşekkil daJmt encümene vermeleri. (2300 - 3256) 

Ankara belediyesinden 
1 - Su işleri ihtiyacı için alınacak c150:a ton mamt on beş gün müd-

detle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c28650• liradır. 

3 - Teminat •2148• Ura c75• kuruştur. 

4 - İhalesi 13/ 5/941 salı günü saat on birde ya.pılacaeı.ndan şartname- 1 sini görmek ve cl44• kurut mukabilinde almak isteyenlerin her gün encü
men kalemine ve isteklllerln de ihale günü olan 13/5/941 salı günü saat 
ona kadar usulü dalreslnde tanzim edecekleri kapalı zarfla tekllt mektup
lannı belediye dairesinde müteşekkll dalmt encümene vermeleri. 

(.2301) (3257) 

Harp Okuluna Havacı Subay yetiştirilmek 

üzere sivil liseden mezun olanların kayıt ve 
kabul tartl~rı 

1 - Lise olgunluk imtihanını verml~ bulunmak. 
2 - Aldıkları mezwılyet dlplomalanndo.ki kanaat notu lyt veya çok iyi 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçmemiş 

bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pllotluk hizmetine müsait olmak. 
5 - Yaşlan en yukarı 21 olmak. 
Not: 
Bllfıhare hava muayene heyetı tarafından yapılacak muayenede sa~lık 

durumları pilotluk sınıfına. müsald görülmlyenler isterlerse harp okulunun 
diğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecburiyete tAbi tutulmazlar. Tam I 

serbesttirler. Kendilerinin arzularına göre muameleye tahl tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15 Mayıs 941 de başlıyacağından talip ola.nlann, bulun-j 

duklan askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şubeleri, yaptı
racaklan sıhhl muayenede müsbet netice alanlar evraklarlle harp okuluna 
sevkediieceklerdir. (2822) 

Sümerbank Birleıik Pamuk ipliği ve dokuma 
Fabrikaları müessesesi Bakırköy Bez Fabrika
aından: 

Fabrikamızda, kanal ve mahzenden çıkarılmış tahminen 15 ton pamuk 
torbası 5/5/941 tarihinde açık arttırma suretile en yüksek fiyaı verecek 
talibe satılacaktır. 

Malı görmek ve nümune alnuk için fabrikaya müracaat olunması (3278 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONlt.ı SİRKEn 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyet:i ile miınekit mukavelenameai 

22<>2 Numaralı 10/b '1933 tarihli kanunla taadik edilmiıtir. 
( 24/6/ 1933 tarihli 243S Numaralı Re1mf Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

10.000.000 fnciliz Liran 
1.250.000 lngiJiz Liran 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 
PARlS, MARS!!.. YA ve Nts· de 
LONDRA ve MANÇE.STERDE 

MISIR. KIBRIS. YUNANİSTAN. :RAN. lRAK, FİLİSTİN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez n Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye. Lübnan 

Filyatıeri ve bütün Dünyada Acenta v• Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Mu&rneleleri yapar 
Hesahı cari ve mevduat hesap-lan kiışadı. 
Ticari krediler v~ vcsaikli krt>diler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi mer.ıleketlt>ı üzcrirıe kqide senedat is~ontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve cmtaa üzerine avans. 

Scnedat tahsilatı ve saire. 

En vüksek emııiyet şartlarını haiz kiralıli 
Kasalar St-rvi,; va:dır. 

Piyasanm en müsait ~,."1Jarile (kumbaralı •eya 
kumbaraaız) tas.unıf hesaplan açılar. 

'! 

ni tesir 

Kendinize beyhude ye
re eziyet ediyorsunuz. 

NEVROZiN 
Varken lzbrap 

Çekilir mi? 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, 

GRi P ve üşütmekten 
mütevellit bütün ağri, 
&ızi, sancılarla nezle 
ve romatizmaya karıı 

NEVROZiN 
Katelerini alınız. 
İcabında Günde 3 
Kaşe Alınabilir. 

«AKŞAM:1 neşriyab 
MUHTELiF ESERLER 

Kuruı 

~adm asker oluna 
Necdet Rüttil 50 

lt&Jyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Y akup Cemil 
niçin ve naıaJ öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldızlan (ciltli) 100 
F ~.ı Ahmed 
Hitabeler tiirler, hicivler 
vesaire 80 
Edeb: hatıra!u 

Hüseyin Cahid 60 

2~ kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 25 
Pempe pırlanta Va-Na 25 
İki cinavet aeceıi 

Hikmet Feridun 25 
V.aracaahmedin esran 

Va·Nu 25 
Kı.rdeş katili Va-Nô 25 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

/(AKSAM,. karilerine mahsus 
vüzde 20 tenzilat kuponu 

Dr. A. A~ım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların orta11nda fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

.T. IS BANKASI 
·' 

28 Nisan 1941 

Oda umui kararı 
Yerli ve ecnebi her nevi mensucat ile makara iplikleri ve dığ• 

her nen iplik aabılannda fabrika ve imalathanelerilc bunların nam ve 
heaabıoa muamele yapanların, toptancı ve yarım toptancılann vere
cekleri ntıı faturalarında perakende azamt utıt ha tlerini göstermeleri 
mecburiyetine dair umumt karar: 

el. - Yerli ve ecnebi ker nevi mensucat ile makıırn iplikleri 

ve diğer her nevi iplik satışlarında, fabrika ve iınalathanelerlı 

bunlann nam ve hesabına muamele yapanlar toptancı ye yanm 

toptancılar, verecekleri faturalaıda perakende azami satış fiatJa. 

nnı göstermeğe mecburdurJar. 

2. - İşbu umuınt karara muhalif hareket edenler, odalar ka· 

nununun 5 inci maddesine istinaden, İstanbul Ticaret ve SanaJI 

odası meclisince naktl ceza ile tecziye olunur . 

3. - İşbu umurnt karar oda sicilli Ticaret gazetesi ile piya• 

cedvell ile yevmi matbuattan dört gazetede intişan tarihindea 

itibaren 10 gün sonra mer'iyete girecektir. 

4. - İşbu umurnt karar, odalar kanununun 5 iucl maddesi 

ve odalar nizamnamesinin 49 uncu meddcsinin 23 üncü fıkraa 

hükümlerine istinaden İstanbul Ticaret ve Sanayi odası meclisfı. 

nin 16/4/941 tarihli celsesinde ittihaz olunmuştur.• 

Müsabaka IDanı 
Ofisimizde yü.luek mektep mezunlarile lise ve orta mektep me

zunları arasmda müsabaka ile memur alınacakbr. Müsabaka İmti
hanları tahriri ve tifabi olmak üzere iki imandır. Tahrirt imtihan 
8 Mayu perternbe ırünü saat 10 da Galata Kozluca hanındaki Ofia 
merkezinde yapılacaktır. GünB aynca tayin edilecek olan tifaht İm· 
tibana girebilmek İçin tahriri imtihanda muvaff alr olmak f8l'll1r • 
Tahriri imtihana girebilmek İçin taliplerin memurin kanunile 3659 
No. lı kanunda yazılı vasıflan haiz olduklarım mübeyyin veaaikin 
asıl veya suretlerini 5 Mayıa 1941 pazartesi aktamma kadar Petrol 
Ofisi Müdürlüğüne tevdi etmeleri lizandar. 

PETROL OFiSi 

iNŞAAT I LANI 
Sümerbank Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 
I - Ereğli bez fabrikası İvriz kuvvet santralı çift makinist evleri ve yol

lan vahidi fiyat esaslle ve kapalı zarf usuuıe eksiltmeye konulmuştur. ~ 
lıışaatın muhammen ketlf bedeli 27,916,04 liradan ibarettir. 

n - Eksiltme evrakı iki Ura mukabllinde, Sümerbank binasında biri .. 
~ik pamuk lpllğl ve dokuma fa.brlkalan müessesesi müdürlilğfuıden alınablllr. 

m - Eksiltme 12/ 5/941 tarihine müsadlt pazartesi günü saat ıs da 
Ankarada Sümerbank B. P. t. ve D. F. müessesesi müdürlüğünde yapılacaktır. 

lV - Muva.kkat teminat mikdan 2,018,70 liradır. 
V - İstekliler teklif evrakı meyanına. şimdiye kadar yap~ olduklan bw 

kabil ~tere, bunlann bedellerine ve hangi bankalarla muamelede buunduk
anna d:ılr vesikaları koyacaklardır. 

Vl - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 • 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank B. P. İ. ve D. F. müessese.( 
müdürlüğü muhaberat şefll{t'lne teslim edilecektir. 

VIl - Posta Uc gönderilecek teklifler nihayet lhale saaUnden bir 38.U 
evveline kadar gelm~ ve zarfın kanuni şeklide kapatılmış olması lAzımdır. 

ı Postada. vaki olabilecek gecikmeler nazan itibare alınmıyacaktır. 
Vill - Müessese bu lhale.vi icrnda serbesttir. C2261) (3213) 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden : 

Zonguldakta leyli ve meccani olarak açılmış bulunan Maden teknisyen 
mektebinin birinci teşrin 1941 de başla·yacak ikinci devresi 1ç1n şimdiden 
namzetlerin kaydı yapılmaktadır. 

İşbu teknik mektebin biri naı.arl, diğeri ameU olmak üzere iki 96-
mestre ayrılmış dört senelik tahsili vardır. 

A'iağıd:ı.kl şartlan haiz olan ı..--teklUerln mecbur tutulacaklan 150 gün
lük amell ocak stajlarına şimdiden başlamak üzere Zonguldo.ktakl mezkiU' 
mektep müdürlüğüne veslkalarlle bizzat müracaattan lüzumu ilAn olunur. 

1 - Türk vatn.ndll-71 olmak 
• 2 - İyt hAl ve ahlAk sahibi olduğunu tevsik etmek, 

3 - Bulaşıcı hastalıklarla malıll oımamak, bünyesi maden ocakların
da ameli çalı.şmağa müsait bulunmak ıSıhbt muayene Zongulda.ltta yapıla
caktır• 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede sanat mektebi diploma 
veya vesikasını ibraz etmek, 

5 - Asgarl 18 ve l\zaml 20 yaşını bitirm~ bulunmak, 
il - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
Stajını yapan namzetler 25 eyHH 1941 de h esap, hendese, cebir n 

Türkçeden yazılı imtihana tabi tutulacaklar ve muvaffak olanla.r- mektebe 
kayıt ve kabul edileceklerdir. (2263) (3215) 

Deniz Fabrikaları umum Müdürlüğünden: 
Gölcükte bulunan işçl reviri için 100 llra ücretli bir eczacı aıınacaktu. 

Tallp olanlıınn lc:ı.p eden vcsalk ile birlikte deniz fabrikalan umum müdür-
lüğüne müracaat ~tm!'leri. (3275) 

"/(üçüktasarrulhesaplari•--------------------------------------------

1941 ikramiye plani Yapı_ ve imar itleri ilini 

Nafıa Vekaletinden KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 Ağustos, 3 llcinciteıriıı 

tarihlerinde yapılır. ı - Eksiltmeye konulan tt: Matbuat umum müdil.rlüğü radyo dJ.fOsym 
postaları Etımesut istasyonunda mevcut malzeme yedeklerinin muhatazaa 
için yaptırılacak tahtezzemin anbar işidir. Keşif bedeli: 13006.05 liradır. 1941 ikramiyeleri 

2 - Eksiltme 9/ 5/ 941 Cuma gO.nü saat 15 de Natia Vekll.letı yapı ve imal' 
= 2000.- Lira i,lerl eksiltme komisyonu odasında kapalı zart usuıue yapüacaktır. 1 adet 2000 Liralık 

1 • 1000 • 
J • '150 • 
c " 500 • 
• • 259 • 

35 • lff • 
81 • 51 • 

Sot • H " 

= 3000.- • 3 - Eksiltme şart.namesi ve buna mütererrt evrak 65 kuruş bedel m~ 
= 1500.- • bilinde yapı ve ımar işleri reisliğinden alınabilir. = 2000.- • 4 - Eksiltmeye girebilmek lçln lst eklllerin 975 dokuz yüz yetmlf bet Ura 
= 2009.- • 15 kırlt bet kuruşluk muvakkat teminat vermeler! lAzımdır. = 3500- • 5 -- İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 9/ 5/ 941 CUma. gftnl. 
:s tooo- • saa.t 14 de kadar eksiltme komisyonu relsli~ine makbuz mukabilinde verm&-= .... _ • lerl llzımdlr. Pootada olacak ieclkmeler kabul edilıne:&. c3167• 


