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Yugoslavya, hükfunet de~ik
Uğini takip eden günlerin bazı 
taşkınlıkları yüzünden hft.sıl olan 
gerginliği teskin etmeğe çalışmak· 
ta, Almanya ise bu ahvalin aksül
Amelinl sonradan duyulan bir 
teessür şeklinde, yavaş yavaş 

meydana vurmaktadır. Hakikatte 
iki taraf da vakit kazanmağa uğ
raşıyor. 

Yugoslavya, üçlü ittifaka gir-1 
menin neticesi olarak zuhur eden ---· 
mini hareketi, Almanya aleyhine ~-
cephe- olmaktan ziyade istiklfil 
ve hakimiyetine el sürdürmeyen 
rnüsellA.h bir bitaraflığın aH\metl 
addetmektedir. Belgrad hükft
rneti, üçlü pakta sadakatini ilAn 
etrncğ'e lüzum görmeden hep bu 
bitaraflık ve kornsularile iyi ge
çinmek arzusu üzerinde ısrar ecU
yor. 

PERŞEMBE 8 Nisan 1941 

Hilenin önüne geçmek için 
memba suyu şişeleri bele

diye memuru önünde 
mühürlenecek 

Bahthl: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun E · s - Akşam matbaası 

BU SABA.BKİ 
. 

TELGBAl'L:&B 

Alman -
Yugoslav 
gerginliği 

.Yugoslav hüki'ımet 
erkanından birinin 

mühim beyanati 

-cAlman aelirinin Jeiiıti· 
rileceii feeyyüd ederu 
Almanya hattı laareketi

mizi kabul ediyor 
demektir» 

Bel&r:ld 3 (A.A.) - Yugoslav hilkt
mett erk~ından bir za.t Ha.vaa muha
birine şu beyanatta bulunmuştur: 

ita/yanın 

bir teşebbüsü: 

Almanyadan Yugoslav
ya ile ihtilafı ıulh yolile 

halletmesini istedi 

Lonclra 3 (A.A.) - (8.B.C.) 
Tamamile itimada ta:ran bir 
menbadan Relen IOft haberlere 
göre Y ugoala:vya Mihvere karp 
vaziyet alana Arnavutluktaki 
İtalyan kuvvetlerinin üibetin
den mdİfeye diitmiittiir. ltaıya, 
Almmyamn Y....ıe.,.. ile olan 
ibtilifma aalbpenerane bir ..
imde w--= . . . --. IClll mwıw 
tıef•lı•iılerde lsulwmlliftar. 

Yunan Matbuat 
nazırının makalesi 
Yunanistan taarruza 
uğrarsa Almanyaya 
karıı da harbedecek 

- Eskl hükumetin üçlll pakt ha.k
kındak1 1mzasına riayet etmeğc hazı
nz. Alman seflrlle görüşmeler.lmlzde 
Almanyaya karşı dostane, hattA. d-04-
taneden daha fazla bir bltara!lık mu
hafaza etmek 1stedlğl..miz1 söyledik. 
Almanyaya yiyecek vermete, Bulgar 
ve Sovyet en-asının nakli için ıtmen
dlfer hatlanmızı ta.hs1s eylemete ha.- Londra 3 {A.A.) - (B.B.C.) Yunan 
zınz. Fakat bunda.o fazlasını yapama- matbuat nazın B. Nlkolldls Londrada 

Halbuki Almanya bu kadarın
dan memnun değildir. Belgrad
daki hüktlmet darbesini Yugos
favyanın dahiH bir işi saymağa 
haz.ırdır, yeni hükumetin Mihvere 
iltihak politikasını dış siyasetinin 
temeli ilA.n etmesi şartile... Bel
gradda böyle bir temayül görme
CJiği içindir Jd Berlinden, nüm&
jislerin hesabını soran haberler 
geJmeğe başlamıştır. 

yukancla: Yedek subay okulu mezunJan Cümhurlyet lblclesl öntlnde geçld resminde ve genç bir ~imdi vekaylln aıacatı ~ mlln- ~~ı:~d~v~u':a!1=~~~;:::ı~ 
talebe JıeyecaDb nutkunu s1Sylerken; apltda: Diploma teft:ll n and içen yedek mbaylar hasıran Almanyanın tutacatı yola ufrarsa, Almanya.ya karşı da harp 

bağlıdır. Berlln seflrtm1z bunu açıkça edecetmı blldlrmiJtlr Yunan nazın 

Vaziyetin bu derece sarahati 
karşısında Almanyanın hiddet et
meğe hakkı vardır. Hiç bir hAdi· 
a ,Atmeı:ıp.ıun Balk•+n lat4JIA 
ptft.nını bu derece alt ttat etme-

Genç yedek subaylar 
dün kahraman ordu
muza iltihak ettiler 

mi~ir ve edemezdi. Bir gün için- v d k b Jru) d" d" .. 
de, Alman kuvvetleri Balkanlar- 1 e e SU ay 0 unun OD Or UDCU 
aaki hareketlerini d~rdurmağa, devre mezunlanna diplomalan 
hedefierini değiştirmege mecbur 
kalmışlardır. Mihver politikasına merasimle tevzi edildi 
karşı isyan halinde bir Yugoslav- • 
ya ortada dururken Almanyanın Yedek subay okulunun on dlirdüncll gtır bir ..ıe lftlrak eWtlert İ.st8dll 
daha cenuba sarkmasına imkA.n devre mezunlann& diploma tevzli mil- marfl,le baflaııdı. İ8tlklll IJW'9UU mtı-

sl nasebetlle, dün ötleden enel Ctımhu· tealtlp mcmm gençlerden Sabaha.ddln 
yoktur. Yugoslavyayi ya gene - rtyet Abldem etrafında Te öl'leden 90n- OündaJ ti1r80Je gelerek al)rledll1 çot 
yaset oyunlarlle elde etmek, fakat ra da Harblyedeltl Yedek sub&J oku- heyecanlı blr nutukla &nadqlannın 
bu sefer ordusunu da kontrol al- lunda bllyilt meraalm ~· dl!- kahraman ordumua lltıııak ederken 

t 
ta- 1oınaıannı alan 3000 e 3 - genç .... - duydukları heyecana tercOinan olmllf 

ına almak, yahud kuvvet vası bay dünden itibaren uııraman Tilrk ve nutkunu töyJe b1Mrm1ft.lr: 
si1e yola getirmek IA.zımdı. Birin- ordusuna ııtlhat etmıftir. c- tatıinbulun tarlht topraklarında 
el şeklin mümkün olmadığını hal- Dün sab&b saat onda Yedek .sub&J buhmdutumuır: f1l anda bbıe dtııen va-

. . • okulunun mezunlan t.alabaht bir zifqt tekrar teykl ediyoruz. Qöld-
kın nümayışleri ve bır haftalık in- halk tiltleslnln riretll a1tJtl&rı ara- mtızün 1manlı öratlnde d6Tdtililmtlz 
tizar göstermişe benziyor. Al- .ınnd& TablDı meydanma pUp &bide- yüce mefltQremlzle en yiltsek bir uf
rnanya ikinci vasıtayı kullanma- nln etrafında araıawıar. Bu emada 0 dotuJor ve d17oruz ti: Atalarımızın 

istanbul ~ali n Beledjye Rel8l Dr. bl%e bıraktılı bu )'Urdu ve Cümhurl-' 
~a karar vermiştir. Ancak, bunun L6tft Kırdar, örfi idare tcım1*nl ge- yeti, baımu21da kudret ve irade ttm
için zaman JA.zımdır. Alman or- neral Al1 Rbla Artunbl, :tatuıbul ko- salt olan tn6n11ntln lfaretlle ölünceye 
dulannın çok kısmı Bulgarlstanın mutanı general t.sııat _ _!~ Akdalill. kadar, kanımızın 80n damlasını a1tı-

19brlmlııdeki mebualar, ~·vem - tmcıya kadar yaptacap. Ya.şa.sın 
cenubunda toplanmıştır. Oradan iti ertln Ciimburlyet meydanına gel- ~önil, y&§Ulll Tilı1c ordu.su yap.sın 
Yugoslavyaya taanıız güçtür. Al- diler. Tilı1c mınetı.. ' 

i ı te ih Çelenle koyma meraatmıne bando-
rnanya, ya şimal cephes n re nun çaldıtı Te genç subaylarımızın (De•anu sahife 4 sütun ı de) 
edecek, yahud evvel! SelA.niğe _.:..----------------~.:.:..=-.:.....::.:. 
inerek Yugoslavyayı hem şimal- Mı.11 .. I Şef 
den hem cenubdan tehdid edecek· 

Dün gece Ankara Halk. 
evinde temsilleri takip 

buyurdular 

Amerika 
Yunaniıtana mühim mik
tarda 75 lik top ve harp 
malzemesi gönderiyor 

tir. Fakat, Yugoslavyanın bugün
kü vaziyetinde Yunanistana taar
ruz teblikeli bir macera halini al
mıştır. Zira, Almanya, böyle bir 
harekette karşısında oldukça mü
him ingiliz kuvvetlerile birlikte 
yunan ordusunu bulacağ'l gibi, Ankare 2 .. <!elefonla) - ~11~ N~orlc. 2 (A.A.) - Şimali 
tehlik yi şimdiden bilen Yugos- Şef ismet İnonu bu aeee Halkevını Karolindeki Bran iatihk&mlarında 

e y t gil' kuV· ıercflendirmiıler ve devlet konser- bulunan mühim miktarda 75 tik top 
lavyamn da .~~an - n ız vatuannın tiyatro ve opera ıubeleri diğer harp malzemesile l>irlikte 
vetıerile lşbirlıgı yapmasına sebe- tarafındaaı verilen temsilleri baıtan Yunaniatana ıevkedilmek üzere va· 
biyet verecektir. BU suretle Al- sonuna kadar takip etmiıkrdir. Mil- purlara yildetilmiıtir. Dün akpm 
manyanın karşısına bir milyon- li Şef ıiddetle alkıılanmıılardır. V eo- Reiaicümhur B. Rooıevelt bu aevki
luk bir kuvvet çıkacaktır. Yugos- killer, . par.ti mensupları, me~uslar yatın icar ve iare kanıınu mucibince 
la rd erbes ve sefırlerın de hazır bulundugu bu yapılmakta olduiunu bildimıittir. 

vyamn, yunan o usunu s temsilde tiyatro ıubeıi talebeleri ------------
bıraktırmak için Arnavutlukta (Otelci kadın) komedisini, opera 
İtalyanlara taarruz etmesi de im- şubesi tdebeleri de T oska operası- .. :1. k k a. I e .- ' 
kAn dahilindedir. nın ikinci perdesini muvaffakiyetle 

Bundan dolayıdır ki Almanya, temsil etmi~lerdir. Bi•iklet yolu 
Yugoslavyaya taarruz etmeden ................ , ...... ,,,,,,, ... ,,,..,,,,,,,, .. """"n"""'""""nr 
evvel şimdikinden çok fazla hazır- eden Almanya, istiklfilinden baş- cF~i bir. bisiklet. ~·· '!': 
lanmak mecburiyetindedir. Ge- ka bir şey istemeyen ve bu şartla levbasile bir baved• ki. metnini 

çlrdiğimiz günler bu hazırlık dev- herkese dost eli uzatan bu mem- ~~· • t~arlamey~ F~ 
residir. Bunun ne kadar süreceği le.keti şimdi Çekoslovakyaya ben- bircilik ıçm de, apor.~ de . 
belli d ğiJ . 'l himmetler sarfedildaırı bu devrde 

e se de alman, macar, zetıyor, Macarlann ve Bulgar ann milyonluk lstenbaldaki srenderin bi-
bulgar radyolarının Yugoslavya iştihasını tahrlk ediyor. ıildetle bir pzinti yapmak (bele 
aleyhindeki şiddetli neşriyatı as- Balkanlarda harp, Almanyanın • il . d '..iı• ..L.-'-) ih 
kerl harek ti ı i " e evı arum • •-iP SCl'llllCa • e n s yas mukaddime-

1 
da ummadığı şekilde başlıyacak- tiyecuu bakkie brWdayecak tek rol 

: gibidir. Bir hafta evvel Yugos- ıtır. ,oldur. Halbuki bialdet .,m sa-
vyanın temamtyetlnl temin Necmeddln Sadak ..... • ·- 11nııt Mk1 ...SnA 

( l blld1rmete memur edllıniftlr. Siyaseti- diyor iti: 

l •ı • / ·ı m1'Zl. Hırvatlar ve Slovenler de tama- hı büyiilt devletin ordularını &J• 
ngı ız ı osu- men tasvip ediyorlar. ni zamanda huduldanmıza sevkede-

~yanm Berlin seflrl Voa Heer- ceklert hiç bir Yunanlının aklına gel-

bü 
.ISk en in yerine von HaSlel'ln ta.ytn edil&- me?Xll. Madem ki bu tahakkuk etm'4-n Un ''1U ceği haberi tee~ ederBe bu, Alman- tir, vazifemizi yapacatız. Taarruza uR-

'J y~nın Yugoslav hütümetınin bugün- radığunız takdirde ç&rplf&Ca~ız " 

I l 
• • ku hattı harekettnı k&bul ettıttne de- muhakkak muzaffer olacatız. İngllte-a Q ıyetı lA.let eyllyecektir. renin uf erinden, fena kuvveUerin lm-

Üç}Ü paktı imza eden ha edllecetmden emtnta. 

Nn l ita <A.A.> - ,..._., 
CelaıllttaıMw ............. ..................... 
.......... Pıdb ._. 

~-·· ., ....... .... 
-·- .... w ......... clo-
ı. d&t nı' •• ....W ld .,..._ 
drle d&t torpido ............... 
ld dw•elt • nhladWe oa... 
rak limead• ·~· 

...l-1-tJer L __ L.!_ Yunan Matbuat nazın makaleain-

~1· .. ~ -~~~---Plllf ememe.ıne karar hada aGlünç vazi7ete dBttiiiüna 
vermitler aöyfemektedir. • .... 

Roma 3 (A.A.) - Ciomale Yunan teblıgı 
d'ltalia ~azetem B. Mabuolcanm .~tina (A.A.). - (B. B. C.) 
Roma)'I byareti münuebetile diyor ~un gece nqredilen Yunan tebliii
kh " . dır:. Ar~avutlukta devriye ve topça 

cOçlu pakb ımza eden devletler faaliyetı olmuıtur. Avci tayyareleri
h~bin .genişlememeaine karar ver- mizJe dafi bataryalan iki İtalyq 
11Uf)erdır. Üçlü pakt bir telulid de- tayyareaini düıürmüıtür. 
iil. imza edeıitlerin elinde kuvvetli 
bir vuıtadır.> Öiled• Mara da BwU.ııld 

tanereler ......... Wr ... 
sb'ette olanık Arlı R07al tana-• ·::.-:. .:.::r:-,..: Usküp üzerinde 
dunallrandrln ........... 

Musavva 
dilş mek 'iizere 

clilıleri 11111" a.a•. m&ChUI f ayyar&f 8r İtalyanlar Habetiatanda 
Amerikan filosu da her tarafta çekiliyorlar 

Fidji adalanna vardi Hava dafi toplarinin Kahire s <A.A.> - <B.B.C.> 8allhl-

Nnyoıtr 2 (A.A.) - Auo- ateıi üzerine çekildiler yette.r a.s1teı1 blr r.atm beyanatına d-
ciated _ a-=m --..ıı:.z: re Erltrentn Umanı olan Mu.sana 

.-~ .,......._ ... __... dÜ§melı: üzeredir. İtalyanlar merted 
bir hal.ere söre cenubi Pasifik· Bf-Jırad 3 CA.A.) - Diln m1lllyetl Ha~şı.stana çeklJmete çalıtıyprld.. 
te bahmen ••iki knnuörle bet meçhul 3 tayyare cenubi But>tetanda İngiliz kuvvetlen kendllerlnl takip 
torpido muhribinden mirekkep 1t~ltüp tayyare meydanı Ü7Jetinde çot ederek •Rır darbeler indiriyor. 
Ameriran fil0111 F"adj edelenne yüksekten uçmµştur. Ta.nare ctafl Keren di\ftüiilndenbert itaıyanJa.. 
muvaaalat etmittlr. toplar derhal faaliyete geçnılftlt. T&J- nn ınatıevlyatı bozulmıqtur, Reuter 

l J yareler meçhul bir 1stlkameC;ıe çetU- muhabtrt bir mevkide bütün bir tabu-...., __________ J_ mlşlerdlr. nm imha edlldiğinl, 600 esir alındıtmı 

10• 111111 ........... 11111111111111111111111111111111111111111111111 .. 1118111111 
söyleml§tlr. İtaJyanla.r Habeşl&tanda 
Asmaradan kaçan ordularla bir mtı
dafaa hattı tesıslne çalıfıyortar. Debls 
Markosun .şimallndelı:1 Habet vataıı
J:>erverlerl Italyanlan durdumıaktadır. 
Italyan §8.?'k ordusu Dire Daaadall rt
cat ediyor. Gaıpte ifal7uıJar Sudan
dan gelen ltuTVetJer lw'l18mda çetlll. 
rorlar. Cenup ord111U da .ravellodaa 
Jlerllyen tncWs ordun karpı:mda 
rlcat etmekted.11'. 

- Mqa.Uah, çocuğunuz ne kadar ~1 türkçe konU§UJOrf .. 
- O,ı.ur ıeı-a. mQnl»b1Jem b0.J1lttükl .. 

logiltere - Amerika 
isbirliOi 

iki hükUmetin Uzak 
Şarktaki kumanclanlari 

görüıtüler 

Londra 3 (A.A.) _ (B.B <l): 
~erika ~.ümhurreisi B. Rooı.;,.. 
dun. Harıcıye, Bahriye, HarbiYIL 
Maliye nazırları, ordu, don~ 
~a~a . kuvvetleri kumandanlanma 
ıştı~akile Amerikanın müdafaası n 
Ln!'I~~reye yardım hakkında görUr 
muştur. 

Uzak Şarktaki İngiliz ve Amed
ka kuvvetleri kumandanlan FiUpla 
adalarının merkezi olan ManiJa .. 
rinde gö:-üımütlerdir. Bunda Jn.a
tereyi Uzak Şarktaki lnsilis kuYY• 
leri kWIUUldam Amerikll)'I P~ 
donlUUDUI 1uua ... c1am tıemeS et-



Sahife 2 

Harp tebliğleri 

Yunan tebliği 

Rom ada 
söylenilen 
nutuklar 

B. Matsuoka: «Bir ço1' 
güçlükler karş111ndayiz » I 

diyor 

AKŞAM 

Amerikanın 

mühim bir 
kararı 

Hükumet, grev vukuurida 
bu labrikalara vaziyet 

edecektir. 

3 Nisan 1941 

.4.Li ile VELi 

Şehircilik itinde gusto! 

Ali - Burası neresi kuzum~ 
Veli - Haydarpaşa ile Üs

küdar arasındayız. . . Duvardibi 
denen noktada bulunuyoruz. 
Civarımız hep Karacaahmed 
mezarları .•• 

Atina 2 CA.A.) - Dün akşam neşre
dilen 157 numaralı tebliğ: Ke.şlf ve 
topçu faaliyeti olmuştur. Sabahın ilk 
saaterinde bir düşman müfrezesi dtin 
zaptettiğlmlz bir düşmnn mukavemet 
merkezine yakla.şarak otomatik sl
l.'lhlarla ateş etml.şlerdlr. Mukabil 
hücuma knlkan müfrczelerlmlz düş
manı pfiskGrtmüş ve 80 esir almıştır. 
Esirler arasında bir de subny vardır. 

Atina 2 CA.AJ - Umumi Emniyet 
ı~~tlnln tebl®: Düşmnn hava 
ktıvveUeri Ege denizi ndalanndan bl
rlrJn kCiYUnda. bulunan sandallan 
bombardı~an et.ml.şsc do h:ısar ve ln
ı;:ı.nca zayiat olmamıştır. 

Roma ı · (AA.) - (Stefani): 1 V-.ington 2 (A.A.) - Mel>u-
Mussolini Japonya Hariciye Nazırı S8iiı meclisi deniz encümeni reisi B 

- Biliyorum, canım... Sor
duğum o değil... Bak §U kar~ı
ya... Bir sed yapmışlar ..• Üze
rine, kıymettar sayılan mezar 
taşlannı sıralamışlar... Namaza 
durmuş bir cemaati andırıyor ve 
civardaki şairanelikle tam bir te
zad teşkıl ediyor ... Zevk ehlinin 
fikri sorulursa, bu, düzeltmek 
değil, bozmaktır ... Fakat kabir 
taşlarını harabiye terketmek de 
olamazdı. Ne yapmalı? 

Matsuokanın §erefine ordu mahfe- Vinson bugün meclise bir kanun 
linde bir öğle ziyafe•i verm~tir. 1 projesi tevdi etmiştir. 

Roma 2 (AA.) - (Stefani): Bu projeye göre, grev yapıldığı 
f tal yan ve Alman gazetecilerini ka- takdirde milli müdafaa hesabına 

Alman tebliği bul eden Matsuoka ltalya ile Al- ça1ıp.n bütün fabrikalara hükumet 
Berlin 

2 
(A.A.) _Alman resm1 te!J- manyanın müşterek idealleri uğrun- Genç Yugoslav kralı yemin ettikten sonra otomobiline girerken, vu'ıyed edecektir. Vaz'ıyed için 

ıı~ı· da açtıkları mücadelede bu iki bü- (kralın arkasında sağdaki tayyareci üniformalı zat yeni Başvekil işin durmasının müdafaa programı-
Afrlkadaki Alman kuvvetlerine yük Avrupa devleti arasında en kü- General Duşan Simovlçtir) nı aekteye uğrattığı hakkında bir 

ınensup zırhlı kıtalar Almnn ve ıtal- çük bir ihtilaf bile mevcut olamıya- ============================= karar almak kafi gelecelttir. 
- Bu gibi tertibatı ancak 

zevk sahibi şehircilik mütehas
sıslarına havale etmeli ... Bu iş
lenn de mimarlık ve ressamlık 
zevkine agah artistleri vardır, 
yahut olmak gerektir. Onlar 
tanzim etmeli. 

ynn hnva kuvvetlerlle işbirliği yapa- cağıına katiyen kani bulunduğunu H k f B. Vinson proje hakkında gazc-
nık 31 mart günü şiddetli blr keşif söylemiştir. •• A t • ht • tecilere izahat vererek tatbiki tasav-
muh~re~esinden ~ düşm:ınm bir Roma 2 (AA.) - Stefani:. U ume ) ıyaç az- vur edilen kanuni tedbirin, sınai 
ileri ussu ile bir mustahkem mevkilnl Hariciye nazırı Kont Ciano dün ak-zaptetınl§lcrdir. Dilşman neticesiz J H . . • M müesseselerin ıahiplerine tatbik edi-
mnknbll hücumlnrdıı bulunmuştur şam apony~ _arıcıy~ n~ırı. at- 1 v 1 k d len mecburt hizmet kanununun 
Alman kıtalan bir mlktnr esir almış suoka ve maıyetı şerefıne hır zıyafet ası pamuga e oy u grevcilere de teamilinden ibaret ol-
ve karadn ve havada cereyan eden vermiştir. Ziyafetten sonra Kont Ci- duğunu ve milli müdafaa mesaisin- l Aliveli J 
ır.uharebeler esnasında birçok İngUlz ano, ezcümle §Unları söylemiştir: de vukua gelecek arızanın, İlter İ§ ,_ _______________ ,, 

zırhlı otomobili ile knmyonunu tahrip cÜçlü pakt yeni bir dünya orga- B d • K d• h t• verenler, ister iıçiler tarahndan se-
dnı~ttr. Düşman süratıe Agedabln'ya nizasyonuun esası olmuştur. Siyasi Ufia aJr 001 ıDaSyOD eye 1 bebjyet verilsin ayı:ıi muuliyeti istil-
deığru çekilmiştir. Bizim zayiatımız cemaatlerimize dahil olmak isteyen k b • • d k zam ettiğini ıöylemi,tir. 

Meclisin 
dünkü içtimaı eh8l'?1"1!yetsilzalzdtınuir. Şln 1• A"--Ukte müstakar ve adil beynelmilel bir ni- aran UgUD Jn tişar e ece tir 

ır .. en z m ı ı.uuı k ,_ h d k' · · · eeman 35 bin ton hacminde 5 şilep ba- zam urma~ ususun a ı azmımızı 
tırnıı.ştır. Diğer bLr şilep de torplllen- payla§an devletlerin de iltihakile bu Ankara 2 (Radyo Gazetesi) - bu miktardan fazlasına milli korun-
mlştlr. Bu vapur kaybolmuş sayıln·· paktın şumülü genişlemiş ve manası Yarın (bugün) koordinasyon heye- ma kaı:ıununun 14 üncü muaddel 
b'Jır. BatınJan gemilerin çoğU kafile- yükselmiştir. Üç milletin mahkum tinin yeni bir karan intişar edecek- maddesi mucibince el koymaktadır. 
ve d:.hll bulunuyordu. Tayyarelerimiz bulunduğu dun vaziyeti devam ettir- tir. Ellerinde pamuk bulunanları ihtiyaçtan fozla olan miktar hühu
&lnt George kanalında ceman 42 bin mele isteyenlerin bir zaruret haline alakadar eden bu .kararname hü- metçe değer fiatile ve peain para ile 
~~ı:~~1:11nde 6 sarnıç vapuru batır- getirdikleri yeni dünya nizamı için kümleri Seyhan, fçel, İzmir, Manisa, satın alınacaktır. 

Alman · hn va lrnvvetlerlne mensup yapılacak inkılabı silahla baprmak Denizli ve Aydın vilayetlerile ts- Müba.yaaııına lüzum görülecek 
bir filo Cenubi İngiltere sahlllerinde- mecburiyetinde kalmı§ olduğumuz tanbul §ehri içinde bulunan hakiki pamuklar hükumet besabrna Ziraat 
ti bir hava limanına büyük bir mu- için bu inkılabın bayrağını 9 iz Asya- ve hükmi şahıslarla mensucat fab- bankası tarafından aalın alınacak
vnffakıyetıe hücum etmiştir. Bomba- da çektiniz. Biz ve Almanya Avro- rikalarına §Amildir. Bunlar karama- tır. Bu mübayaa değer fiatile ya
m tam hedeflerine düşmüştür. Han- pada çektik.> menin intişar tarihi olacak yarından pılacağından kimse için zararlı ol-
r.nrl:;r sığınnklnr ve yerde bulunan Japonya Hariciye nazırı Matsuoka (bugünden) itibaren 7 gün zarfın- mıyacakbr. 
24 du.şmnn tayyaresi tahrlp edilmiştir. ·· ı ı __ ,_ b J • • d h .. ,_. t b" beya a H"k• t ' ülc t f ,_. D•ğer muharebe t.ayynrelerimlz 5 bü- fU soz er e ~wı:a e e etmıştır: . a uıı;ume e ır nn me vere- u ume , ıp ve mcnsuca ao-
yük t.!caret vapurunu hnsarn. uğrat- cJaponya ile İtalya, zamanın un- rek ellerindeki pamukların miktarı- ri.kalarının ihtiyaçlarını da cöz 
nııstır. tihanlanna mukavemet eden ve hiç nı bildireceklerdir. 1000 kilodan önünde bulundurmaktadır. Bunlar 

Newkuay hava meydnruna bomba- bir :zaman değişmeyen ananevi do9 t- aşağı koza jle be§ yüz kilodan aşağı faaliyetlerini tatil etmiyecekler, el
lnr atıldığı gibi. MldJand mıntatası da luk bağlarile bağlıdırlar. Bu dostluk balye halindeki pamuk beyanname- lerindek.i pamuklan mutad vechile 
bombalanmıştır. iki milletin kalblerini bir tek kall:i ye dahil edilmiyecektir. Hükumet işliyeceklerdir. 

d Du.şma~ Adlmüzan topraklnhl nhnzerln._<!e haline getiren bir ittifakla ink~f et- H 1 • •• 
un ne gun ,ne cece ç ııvanıı.ı- . b 1 B k h.d. b t bb 

ııı yapmamıştır. krrn ~b~~~~fıuil;·ah~:~i: gdd~~: ayır 1 ır eşe u 
Jta/yan tebliği ni zannediyorum. Filhakika aramız

noma 2 {A.A.) - İtnlyan orduları 
umumi karargahının 299 numaralı 
tcbJlğl: 

Yunan cephesinde kayde değer bİı: 
§ey yoktur. 

daki ittifak yeni bir talihin ve müş
terek idealJerimizin tahakkukunu 
istihdaf etmektedir. Biz Almanyanın 
da yardımı ile Jarki Asyada ve Av
rupada yeni bir devre açmak suretile 
dünyayı yeniden kurmağa te~ebbüs 
ettik. Bu pakt bize muazzam bir va-

Valimiz şehrimizdeki hayırperver 
zenginlerin Darü~acezeye yardımla

rını temine çalışıyor Şimali Afrlknda İtnlyan ve Alman 
mnklnell tü!eklcrl düşmanın muknve
metlnl kırdıktan ronra Slrcnnik'te 
tnın Marsa - Brega'yı f~gnl etmtşler
dlr. 

zife tahmil ediyor. Bir çok müşkül- Şimdiden bir çok zevat teberru··terde bulundu 
ler karşısında bulunuyoruz. Fakat 

Tnyynrelerlmlz Blngnzl llmnnında 
düşman gemilerini bombardıman ede
rek bunlardan blrlnt batırmışlardır. 

Şarki Afrikada kıtnlnrımız gerek şi
mal cephesinde. gerekse Ounch nehri 
mıntnknsındn fnik düşman kuvvetıe
rlne mukavemete devam ediyor. 
Şarki Afrikada av tayyarelerimiz 

Hurrlcnne tipınde 2 bombardıman 
tayyaresi düşürmüşlerd1r. 

Polonya Başvekili B. 
Rooseveltle görüımeğe 

gidiyor 
Londra 2 (A.A.) Polonya 

Başvdci)i ve başkumandnm general 
Sikorskinin Kanadaya muvasalat et• 
tiği haber verilmektedir. General 
Sikorski Kanadadan Amerikaya ge
çecek ve B. Rooseveltle mühim gÖ· 
riişmeler yapacakbr. 

Amerika 
Vapurların müsaderesine 

devam ediyor 

bu müşküller bize yeni kuvvetler 
vermektedir.> 

Yugoslavya
nın kati bir 

tekzibi 
Belgrad 2 (AA) - Avala ajan

ıı bildiriyor: Resmen aşağıdaki teb
liğatı yapmağa aelahiyettanz: Son 
günlerde ecnebi matbuatının bir kıı
mı ve bazı radyo istasyonları teza
hürat yapıldığına. milli ekalüyetlero 
taarruzlarda bulunulduğuna ve bun
lara aid emlakin ve '8-hsi emniyet~ 
ferinin tehlikede olduğuna dafr ta
mamile uydurma olan haberler ne~· 
retmektedirler. 

Bu cümleJeın olarak bugün Banat 
vilayetinde Atman ekalliyeti He me8-
k\tn Zitchi ve Kutridz kasabalannda 
yangın çıkanldığına ve yangının hu
duddn kain Stanore .kasabaandan 
görüldüğüne dair bir haber verilmi§
tir. Ayni zamanda Rumen • Yugo•
lav hududu civarında milli b.ir 
ekaJliyete mensub bazı kimaelerin 

Newyork 2 (A.A.) - Bir Ame- saklaaıdığı ormanlann atqe verildiği 
rikan aahil kara.kol gemisi Kalifor- Botchar nahiyesinde Alman ekalli
nia' da San Pedro' da demirli bulu- yetine memub bazı kimselerin pek 
nan Prahova Rumen ıilebine vaz'ı- kna muamelelere maruz kaldıldan 
yed etmiştir. Rumen vapuru geme- hu arada 10 Alınanın öldürüldüğü 
:ral Antoncsco·nun iktidH mevkiine ve Almanlarla mcaldln olan Petro• 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Utttı Kır
dar, takntten düşmU., yüzlerce znvallı
nın barındığı Darülftceuye şehrlmlz
dekl zengin zevatın yardımla.nnı te
min için çok hayırlı bir teşebbüse gi
rişmiştir. 

İdaresi Belediyeye bağlı olan Da
rülfıcezcnln senelik masrafı ::oo lıln 
lira olduğu hnlde, bu masrafı knrşıh
yacak vnrldnt ancnk 110 bin llraya ba
liğ olnbllmektedir. Darüllicezenln bu 
suretle her sene verdiği 90 bin lira 
açığı Belediye diğer varldaWe kapııt
ma~ çalışmaktadır. Fakat şimdi 
muhtelif yiyecek ve giyecek maddele
rindeki pahalılık yüzünden, DarüHl.ce
zenln idaresini temin 1çln Belediyenin 
bulmaRa çalıştı~ 90 bin lira. da tlfa
yet etmemekte, daha fazla paraya ih
tiyaç hasıl olmnttadır. 

BeledJye, önümüzdeki 1kl ay için 
DnrülAcezcye verllmesi llzımgelen 
tahsisatı kendi urfdatlle temin ede
memek vaziyetindedir. 
ŞehrlmJzdeki en hayırlı müessese

lerden blrl olan Dartil.A.cezeyt, varidat 
ltlbarile, içinde bulundulu müşkül 

Dakikada 7360 
lngiliz lirası 

lngilterenin geçen ~ali 
aene maırafı 3,S 
milyardan fazla 

uztyetten kurtarmak loçin çareler dü
şünen Vali ve Belediye Relslnılz Dr. 
Lf.ıtn Kırdar, bu hayırlı müesseseye 
şehrlınlzln Uerl gelen zenginlerinin 
L.~lraklnl temine tıeşcbbüs etmiş ve 
dün bazı JıCngln zevatı Darlilftcezeyi 
gezmeğe davet etmJştlt. Dün Darült\
cezcyi gezen zevat, ornd:ı.ki 1ntlzam 
ve mükemmeliyetten son derece mem
nun olmuşlar ve içlerinden birço~u 
500 liraya kadar varan tebenülerde 
bulwımuş ve bazılan Dariilft.cezeye 
her sene muayyen mlktardn tebcrrü
de bulunmayı teabhüd etmişlerdir. 

Bundnn aonnı. şehrlmlz.dekl banka
lar, müesseseler ve dJğer servet sahibi 
hayırperver kimselerin DariilAcezeye 
yardımlarının temlnlne çalı.şılncaktır. 
Bu suretle Darüllcezenın mall vaziye
ti ıslnh edilebileceği gibi senelik da
!mt teberrüler sayesinde bu hayır mü
essesesine daha fazla. aeezıerıin alın
ması kabll olacağı tahmJn edilmekte
dir. 

Valimizin attı~ bu hayırlı adımın 
memnuniyetle karşılanacağından şüp
he etmiyoruz. 

Yugoslavyanın 

Berlin elcisi 
• 

T elirar Berline llareket 
e~ti, huauıi bir mesaj 

götürmüyor 

geçmesinden az enci Panamada gradda bir aokaim yağma ve tahrip J.onclra 2 (A.A.l - Dlln gece biten D-•-act 2 (A.A) ·co N B) 
tescil edilmi~tir. Karakol gemisi su- edildiği mı11i ekalliyetlere memub mall sene içinde İngiltere 3,86'7,245,670 ~ • • • -:: · • ' : 
baylan bunun bir müsadere olma- bazı ltimaelerin tevkif cdilmekto ol- İl::glllz Urnsı sarfetmJşttr. Bu bit re- Yugoslav kabıncaı, bugun aaat 19 
<lığını beyan etmi~lerse de vapura duğu ve daha buna benzer bir çok kordur. Bu suretle İngiltere daldkada da toplanmııbr. Toplantı aonunda 
niçin vaz'ıyed edildiğini •Öyleme- hadiseler cereyan ettiği iddia edil- 7,360 İngiliz llrası sarf~ demektir. bir tebliğin nctredilmw belclenmek-. ı dir • t" İng1IterenJn ~lllc varidatı ı mllyar . ... . .• 
~er · · rruş ır. 408,867,o97 İngiliz llrast olduAı.ından tedır. Fakat bu teblig, yenı dahilı 

B. Hull'un beyanati Bütün bu haberlerin çıktığı men- müvazenede 2,458,378.5'13 İng1llz lirası ve harici aiyaıet hakkındaki hüku-
Vulng1on 2 (A.A.) - ~nlld1~e , balar~ memleket dahilinde bulun· açık vardır. Bu açık Jstikrazlarlıı. ka.- met beyannamesini ihtiva etmiye-

~re B. Hull, milsndere edilen Mihver madıgı mezkOr matbuahn ve radyo patılmıştır. Varidat, yapılan tahmin- . 
npurlatının scrbes bırnkılınıısı hak- istasyonlarının Yugoslavyadaki mu- lerden 48,676,097 !nglllz lirası fazla, cektır. 
kındakl Alman ve İtalyan talcplerlnl habirlerinin haberlerini nc~retme- ~ 1se tahmlnlerden 115.879,330 
reddetmeğc karar vem1lştir. dikleri anlaşılmaktadır. 1o&: İngiliz liram az olmuştur. 

Gazetecilerle yaptığı görüşmede B B d h b 1 • J 
Hull'den, Mihver protesto notaıa:n"n~ u d~fd·~~a da. er.e~kın bn~ surc:t el Bulgaristanda siyasi 
tnlep ettlğl veçhlle \•ıı.purla.rı b neşre ı ıgıne aır tipı ır mısa •• •• 1 h kk d f 
bırak:İnak içln hale~ her han"'i :rr n~~ olarak resmi bir mümessilin bugün curum er a m a a 

Belırad 2 '(A.J\.r - Yugoıılav
yanın Berlin elçisi B. Andriç Berline 
hareket etmiştir. Umumiyetle ıyı 

haber alan mahfiller, B. Aaıdri~in 

bir hueUllt mesajı hamil !>ulunduğu-
yet bulunup bulunmadığı ~ıı.ılmuş- ccneI:i gazetecilerinin bir içtimaında Sofya 2 (AA.) - 0.N.B: Ad
ıu: B. Hull, verdiği cevnptn hükfunet yaptıgı beyanat ıtösterilebilir. Bu liye Nazırı B. Mitakof, dün meclise 
mahflllerlnde böyle bir şeyden bahse- mümessile göre Ingilıere Hariciye bir kanun projesi tevdi ederek ıi- nu ııanmamaktadır. 
dllmediğinl bildirmiştir. na7ın Eden ile f ngiliz generali Dili, yasi cürümler haklunda umumi af 

(Devı.ını aahife 4 sütun 5 de) .sözde BelgTadda bulunmaktadırlar. teklifinde bulunmuıtur. 

Türk - Sovyet 
deklarasyonu 
İngiltere Hariciye müs
teıari Avam kamarasın
da beyanatta bulundu 

Müzakere ve kabul edilen 
kanunlar ve yeni verilen 

layihalar 

Ankara 2 (A.A.) - B. M. Mec
lisi bugün doktor Mazhar Germenin 
ba§kanlığında toplanarak ruzname
sinde bulunan maddelerden devlet 

Lonılr:ı 2 (A.A.l - Hariciye müste- denizyolları işletme umum müdür· 

:,~'ıe~ı:ı~Ai ~:~rtı~=:ı~ lüğü 941 yılı bütçesinde münakale 
ki münasebetler hak.kında beyanatta yapılmasına ait kanun layihasını 
l:>ulunmasını talep eden bir ~busun müzakere ve kabul etmiştir. 
8llallne cevaben, TürkJyere bir teea- Meclis bunu takiben de 932 yılın
vüs takdirinde, Türklyenln Sovyetıer dan itibaren tıp fakülıe.>1inden çıka
Birllğl hükumetinin tam ccomprehen. cak tabiplerin mecburi hizmetlerinin 
slon• una ve bltaraflıjpna güvencbile- lağvı "'e Tıp Talebe Yurduna alınaın 
ceği hakkında Bovyetler Birliğinin talebenin tabi olacakları mecburi
temlnatını muhtevi son Türk - Sov-
yet deklarasyonunun bazı aksamını yete ait kanun layihasına ek kanun 
okumuş ve sözlerine şöyle devam et- layihasile Sıhhat ve içtimai Muave· 
mlştlr: net Vekaleti teşkilat ve memurin 

eAvam kamarası hatırlar ki, İngl- kanununun 5 3 üncü maddesinin de· 
!iz - Türk karşılıklı yardım muahede- ğiştirilmesi hakkındaki layihayı ikin· 
sinin protokolu mucibince, Türklyenin ci müzakerelerini yaparak tasvip ey
ııldığı teahhütıer, Sovyetlcr Birliği ile )emiştir. Meclİ! gelecek toplantısını 
bir sUA.hlı ihtilA!a girmesini lnta.ç ede 
cek bir harekette bulunmağa Türkiye= cuma günü yapacaktır. 
yl icbar edemez. Son Sovyet deklfırns- Ankara 2 (Telefonla) - Bazı 
yonu ile, böyle blr ihtimal, daha zlyn- layihalar encümenlerden çıkarnk'. 
de ortadan kalkmışa benzemektedir.11 

B. Butler, dJ~r blr suale cevaben Meclisin önümüzdeki celse ruzna-
de. Sovyctler Blrllğlnln de-klarasyonu- mesine alınmıştır. Bu arada cami ve 
nun çok §ayanı memnuniyet olduğu mescidlerin tasnifine ve tasnif hari
bııhslııde işçi mebusu B. Shln Well ilc ci kalacak cami ve mescid hademe• 
mutabık bulunduğunu blldlnniştir. sine verilecek muhasscsata dair ka· 

lngiliz- ltalyan 
deniz harbi 

· İtalyanların yeniden 
1 muhrip, 1 denizaltı, 

1 petrol gemisi bahnldı 

nunun birinci maddesine bazı fıkra
lar ekliyC!., kanun layihası ve devlet 
demiryolları ve limanları işletme 
umumi idaresi memurlarının tekaüd 
sandığı hakkındaki kanunları tadil 
eden layiha da vardır. 

lngilterenin Türkiye 
büyük elçisinin oğlu 

vefat etti 
Ankara 2 (AA.) - lncilterentn 

Londra 2 (AA.) - Amirallığın Türkiye büyük elçisi Sir Hughe 
tebliği: Akdenizdeki denizaltıları• KnatchbuH. Hugessenin yegane oğlu 
mızdan birisi, bir İtalyan denizaltı- B. Norton Knatchbull • Hugessenin 
sını ve 3645 tonilatoluk Laura Cor- 2 7 yaşında olduğu halde lngiltercde 
rado İtalyan petrol gemisini batır- vefat etmiş olduğu teessürle haber 
mış olduğunu bildirmi§tir. alınmıştır. 

Londra 2 CA.A.) - Yunan denıztn- u 1 o f d k h 
deki İnglllz zaferinde çok ehemmlyetll zun zaman ar x or ütüp n• 
blz rol oyn~ olnn Form.ldable tny- nesinde memur bulunmu§ olan B. 
yare gemisinin kumandanı amiral Nortonun vefatı dolayısilc Anadolu 
D. W. Boyd, kayboldu~u bildirilen tay- ajansı dost ve müttefik fngilterenin 
yarelerden blrlnin salimen döndüğünü büyük elçisine ve lady Knatchbull -
soylemlştlr. Bu suretle müttefikler bu Hugeasene ıamimi taziyelerini arz 
den.iz harbinde yalnız bir tayyare kay- eder. 
betmiş bulunuyorlar. 

Bir İtalyan torpido 
muhribi babnldı 

Loıulra 2 (A.A.) - Am1ra1lık dalre
ahıden tebliğ edllm.Lştlr: 

Dotu Hindlstanmdald başlamıan
dan l'antera. sınıfından 1526 tonluk 
blr italyan torpido muhrlblnlıı tayya
reler tarafından batınldıtmı blldlr
mı.,tır. İngiliz te,lf tayyareleri bir 
İtalyan torpido muhrlblnJn Musa.na'
dan hareket ettiA'ini blldlmı1'lerdl. 
Muhribin yeri öğrent].mlş Ye bahriyeye 
mensup tayyareler tarafından batını
mıştır. 

Berlinin bir tekzibi 
Berlin 2 (AA.) - (Stefani): 

Salahiyettar bir membadan öğrenil
diğine göre, Yunan denizi harbine 
Alman harp filosu mürettebatından 
hiç kimse i,tirak etmemiştir. 

Muharebeden sonra denizden 
kurtarılanlar arasında 35 Alman za
biti ve birkaç Alman bahriyelisi bu
lunduğuna dair İngiliz amirallığı ta
rafından neşredilen tebli~ hakikate 
uymamaktadır., 

Re demeli? 
Bu sütunda cıtasyon deme

meli, istasyon demeli!> diye 
yazırııııtık. Bizce bu iddiamız 
yüzde yüz haklıdır. Fakat Tan 
gazetesinde, «Takvimci>, ecne
bi asıllı olan bu kelimenin 
cstasyon> şeklinde yazılmasını 
mümküın ve mubah görüyor. 
Öykyse, faraza clstanbu1> a da 
cStin poli> mi 

demeli?! 
Hayır... Türkçeye giren her 

kelime, bizim .kaidemizi almak 
mecburiyetindedir. Esasen cis
tasyon> kelimesi halk arasında 
kati §ekilde yer etmiştir. Mu
hakkak ki cstasyon> ~eklini 

yazmamalı! 
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Musiki ve içki 1. L B R i 
11 .. 1..- ç:arp:..da 1) 

ve kadın 
Ak,am üstü, dalgın dalguı bir ki

tap okuyordum. Öğle yemeğini pek. 
hafif yemiştim. Arkadqlardan biri 
radyoyu aÇIDlf. 

Birdenbire ağzımm sulandığını 
f arbttim. 

Ellerinde şeker i 1940-1941 Tiyatro 1 

bulunduranlar Mevsimini·n bilinçosiı 
Dün vilayete beyanname

lerini verdiler, kontrol Ba 

imtihanlar 
Bu sene d aha erken 

b'aılanacağı söyleniyor 

Harp 

Simdiye kadar birçok fB.İrler, 
birçok edebiyatçılar, birçok roman• 
clar, hikayeciler ckadm> ı uzun 
UZUn nıedbetnıişlerdir. Lakin kadın
lar hahlruıda en güzel, en büyük 
propagandayı bu ıon Avrupa harbi 
Yapmıştır. 

Kendimi toplayarak: 
«- Ne münasebet? - diye dü

ıündüm. - AnslZlD ne oldu bana?··• 
Arkadaşım: 

- Aaaalı... - dedi. - Simdi bir 
rakı olsa. •• Ve ali mezeler ••• 

- Benim de canım istedi. •• İki· 
mizin birden ayni arzuya kapılma• 
mız şaşılacak şey ••• 

Dostum: 
- Hiç de şaşmak İcap etmez... • 

Ciiye, radyoyu gösterdi. - Alaturka 
çalıyor ••• 

- Sahi. •. Demek ki ağzımın sula
ftJfl ond~ .•• 

••• 
Son seneler zarfmda vefat eden 

bir Rus alimi vardır: beynelmilel 
bir şöhret kazanmasına bilhassa se
bep, köpekle!' üzerinde yaphğı tec-

rübe: 
Hayvanı alıyor; yemek verece~i 

zaman bir de zil çalıyor. Bu ameli
yeyi muhtelif seferler tekrarlıyor. 
Neticede, yemek venneyİp zili ça!· 
dığı vakit de. hayvanan salyalan Zl• 

yadele,tiği tesbit olunuyor, 
Profesör doktor Kemal Cenap 

da, ayni tarz tecrübeleri memleke
timizde köpekler üzerinde yapmak
ta ve aksülamelleri lesbit ebnektey· 
di. 
Arkadaşıma: 

- Demek biz de bu kabil... • 
aedim. • Alaturkayı duyunca, gözü
müzün önünde tepsi tepsi rakdar, 
mezeler beliriyor; ağzımız sulanı
yor .•• 

••• 

" Bobstil,, ve 
"Süleyman efendi,, 

Bir hafta içinde muhtelif tesadüf
ler oldu. Bir dükkandan alı, verit 
ediyordum. Çocuğı.İn biri: 

- Anne! Benim bebek bobstil 
olsun ••• Bunları istemem! - diye tut
turmaz mı? 

Muhavere esnasında, altmıtlık bir 

devam ediyor 

KoordiruısYon heyetlııin 30 sayıh 
karan mucibince şeker fiatlerlne dün 
sabahtan itibaren kiloda on kuruş 
zam yapılmış olduğundan, badema şe
ker alım, satım muamelelerinin bu 
zam esaslarına göre cereyan edece~l 
dün yazmıştık. 

Tiyatroauna sene lstanbul Şehir 
182,240 kişi gitti, gişeler 
66,753 lira hasılat _yaptı 

Bu sene en fazla rağbet gören eserler komedi 
kıaminda oyna na nlardi, dram kismında en çok 

beğenilenler de «Ütello»,«Aptah, «Meşalelerdir» Ticarethane, maıtaza, depo, ambar, 
fat>rl.ka ve 1ma.1Atha.neler mevcud şe
kerlerinln cins ve miktarını, sıkletini 
ve bulunduklan yeri gösteren beyan- lstanbul Şehir Tiyatrosu 1940 • te olan cAptal> piyesi için hala yer 
nameleri dün Vilayete vermişlerdir. 1941 tiyatro mevsiminde sahnesine yok. Görülüyor ve anla!fıhyor ki, 
Beyannamelerde yazılı şeker miktar· beşi tercüme, altısı adapte, ikisi te· halkta sahne zevki inkişaf etmekte· 
lıırının doğru olup olmadığı alakadar lif on üç eser koydu. Bu repertuar dir. Güzel, modern, ihtiyacı karşı· 
memurlar tarafından tedkltre başlan- zenginliği, tiyatromuzun, halkımızın layacak iki bina yapamaz mıyız'>> 
mi:~radan verilen bir emir üzerine tiyatro i~tiyacını ~linden. ~eldiği ka- Bütün münekkidler eseri ve tem
İstanbuldakl şeker depoları evvelki dar tatmın edebılmek 1çm katlan· sili göklere çıkardılaı-. «Aptal> 35 
akşam kapatı.l.mıştır. Depoların açı~a- dığı bir fedakarlıkhr; yoksa hiç bir kere oynandı, 13504 kişi tarafından 
cağına. dair yeni bir emir gelme<liğm- tiyatro altı ayda bu kadar eser çı- seyredildi 6636 lira hasılat yaptı, 
den, depolar dün de kapalı kalmış, pi- karmaz. Komedya kısmı dört eser· müterc~mi 294 lira tercüme hakkı 
yasada şeker satı.şı yapılmamıştır. le nasıl mevsımı tamamladıysa, aldı. 

v·1 • t şehrimizdeki şeker tevziatı A 1 a· . 1 aye ' 1 i müesseseye drama kısmı da cOtello>. < pta > ır haftalık hasılatı 1466 lıradır. 
He me~~e~U 0 a~~. ~ı:inde Vilayetin ve nihayet cMeşaleler> He mevsimi : •• .. · . 
ya.?tı~ bgul ıara şeker ve- kapatabilirdı. Sanatkarlarımızın fe- ı Altı•ncı temsıl «Emılıa Galotı> 
musaa.dest unmıyan d" y • k · Al · 
rllmemeslnl bildirmiştir. dakarlıklarını takdir etmeliyiz. ır. ~glkane ~ym1eti dmanB.tı?'atro-

D" de itibaren şekerli mamulatın ••• 
1 

sunun ı eserı oması ır. ızım te-
da f~~tle~ hissolunacak derec~~ Y~~: Bu sene T epebaşı !iyatrosu ~e: lif eserler. g_i~.i .~ptidaiydi. Meslek
selmiştir. Vilayet, Ticaret mudurlugu kispirm cOtello> su ıle perdesını taşlar katı nükum vermekte tered
ve Belediye zabıtası memurlan ~kı açtı. Yepyeni bir mizansen uslubü düt gösterdiler, yalnız bir münek
kontrollar yapacak, kararın tatbikine ile sahneye konan c:Otello> hakkın: kid elbiselerin yanlış olduğunu yaz
nezaret edeceklerdir. l da münekkidlerimiz ihtilafa düştü- dı, kendisine cTürk Tiyatrosu Mec
Mahallebİcİ ve pastacı a- ler. Kimi uslubü, kimi dekorları, ki- muası» nda gişe me-muru Daim 

rın talebi reddedildi ·mi de temsili beğenmedi; hem u.s: ~ağcıo_ğlu cevap verer:k, kostümle: 
Ma.h lleblci ve pastacı gibl, imala- lubü, hem dekorları, hem de temsılı rın Alman Devlet Tıyatrosundaki 

tında ~eker kullananlar Belediye,re beğenen tek biz lcaldık. kos.tümlerden kopye edildiğini söy-
müracaat etmiş, şeker fialterine .kil~ cOtello> 27 defa oynandı, 14433 ledı. 
başında on kuruş zam.!apıldığını ılerı kişi tarafından seyredildi, 5469 lira Emilia Galoti 21 defa temsil edil· 
sürerek tarifelerini yukseltmek iste- hasılat yaptı, mütercimi 243 lira eli, 2906 lira hasılat yaptı. 7952 ki-
mişlerdlr l · t fı d dild. ..t • • Beledl~e İktisad işleri müdürlüğü tercüme hakkı adı. şlı28arl~ n an .. seyrhe kkı, mlu erc1~1 
mahalleblcl ve pa.sta.cılann talepleri- c:Otello> nun bir haftalık hasıla· ıra tercume a 1 • adı. Bır 
nl reddetmiştir. Kilo başında şekere tı: l546 liradır. haftalık hasılatı: 1033 luadır. 
yapılan on kuruş zammın şekerli ma- •o Yedinci temsil cMeşaleler> dir. 
muH'ıt flatine tesir e<lemiyeceği, şe· ikinci temsil cBir ana> dır. Adap· T-emsilin muvaffakiyet:inde münek
kerll mamulatın vezni Belediye tara- tedir. Münekkidler piyesi ve temsili kidler birleştiler, yalnız adapte edil-
fından tesbit edilmediğinden, esasen . . . 
satışların serbes olduğu müracaatçı- beğenmemekte ıttıfak ettıler. Yal· mesinin doğru olup olmadığı husu· 
I:ıra anlatılmıştır. ımz (Va • Nu) gerek adaptasyonu sunda anlaşamadılar. cTan> mü

Hileli memba suyu 
ve gerek temsili. müdafaa etti. Biz nekkidi Türk sahnesinin Cahide 
de dahil olmak üzere c:Bir ana> yı Sonku ile iftihar edebileceğini söy
hırpalamış olanlar tamamile hak ka· ledi. 

zat da. birader:.ı:adesine kızarak: Bundan sonra şişeler 
- Bobstil karata... - diye küfür belediye memuru önünde 

zanmış sayılamazlar. «Meşaleleo 28 kCTe oynandı, 
cBir ana> 12 defa oynandı. 4363 4983 lira hasılat yaptı., 10358 kişi 

kişi tarafından seyredildi. 215 6 lira tarafından seyredildi, nakili 220 
hasıla t yaptı, nakili 9 5 lira telif hak- lira telif hakkı aldı. ıavurdu. üh' •• l k 

«- İşte yer etmiş. lisana mal ol- m ur enece 
muş bir tabir ... - diye dütündüm. -
Bu sözü, Türk gazetelerine ilk 
defa ben yazdım... Şevket Radot 
Cemal Nadiı ve diğer arkadaşların 
himmetile, elbirliği bir gayret sarf 
edip tuttuduk ... » 

Sonra, İçime dert oldu: «Ne ya
zık ki. sanat eseri değil... Bir tek 
kelime... Yeni ,iirlerden bile daha 
ınub~asar müfid ... » 

Fakat kimsenin hakkını yemeye
lim... Yeni ,iirler arasmda da, Z iya 
Patanın berceste'lerinden fazla tut· 
muş, adeta darbı meselleşmq bir 
ınısra mevcut: 

- « Y azlk oldu Süleyman efen· 
diye!» 

Bu haftanın içinde bunu, türlü 
türfıj insanlardan, tül:'lü türlü vesi
lelerle işittim. İşte, tutan söz böyle
dir. Kapıdan kovulsa pencereden 
girer. 

Fakat heyhat, yeni edebiyatıı~ız
da da bu m1sradan başka ebedile,• 
ani, «şiir» yok galiba ••• 

Cidden yazık oldu Süleyman 
efendiye! 

(Va - Nu) 
•IUUltlllt11111HllllfllllllUllllllllllUUllllllllUllUllflJIJUUUUll 

lktisad Vekili bugün 
tedkiklere başlıyor 

Dün sabah Ankarad:uı şehrimize 
geJen İktlsad Vekili B. Hüsnü Çakır 
bugünden itibaren tedklklere b~lıya-

Memba sularına hile karl§tıranlar 
son günlerde faaUyetıcrlnl arttırmış
lardır. Belediyeye yapıla.n müracaat 
uzerine memba suyu kontrollannm 
arttınımasına, şl.şe kapaklan !le mü
hürleme işine yeni bir şekil verilme
sine karar verilmiştir. 

Adedi kırk paraya sa.tın alınan iyi 
cinsteki memba suyu mühürle~ har
"tfı.lem su ne doldurulmU., şışelere 
bağlanmakta, iyi su diye satıllll:~~a
dır Bundan sonra şt,elerlnl mühur
liy~nlerin yanında birer ~lediye me
muru bulunacak, bilenin önlenmesine 
c:alışılacaktır. 

Karilerim izin 
mektuplan 

Bu enkaz gece 
kaldırılamaz mı ? 

Beyazıttan Aksaraya. uzanan 
tramvay caddesinin Hasanpaşa 
fırını karşısına isabet e<len kısım
da birçok dükkan ve evler istim
lfı.k edilerek yıkıldı. Fakat bunla
rın enkazı gündüz kaldırılmakta, 
kamyon ve arabaların hareketi, 
tramvayları yolundan alıkoy
maktadır. Bwıdan başka yolcular 
için de tehlikeli ve mahzurlu faa
liyetler göze çarpmaktadır. Bu en
kaz geceleri de kaldınlabiUr. Na
zan dikkati celbederiz. 

caktır. "-------------

kı aldı. Bir haftalık hasılatı: J 335 lira-
cBir ana> nın bir haftalık hasılatı dır. 

1439 liradır. ••• 
••• Sekizinci temsil Vedad Nedim Tö-

Üçüncü temsil cAyak takımı ara- rün telif ettiği cfmralınıın İnsanları> 
sında> dır. Bizce bu senenin cOtel- dır. Biz ve cTan> münekkidi ese
lo> dan sonra en büyük hadisesi bu rin sahneye iyi konduğunu fakat pi
temsilclir. Münekkidler hayra'lllık- yesin sahne eseri olmaktan z.iyade 
larını söylemekte müttefik davran- muhavereli bir konferansa benzedi
dılar. ğini yazdık. cVatan> da M. H. Zal 

cAyak takımı arasında> 23 kere bu eseri bir içtimai hadise telakki 
oynandı, 2964 lira hasılat yaptı. etti ve Ertuğrul Muhsinin iyi sahne 
61 70 kişi tarafından seyredildi, mü- muvaffakyetlerinden birini yarattı
tercimi 130 lira tercüme hakkı aldı. ğını söyledi. 

cAyı..k takımı arasında> nın bir clmralınm İnsanları> bir hafta 
haftalık hasılatı 1 358 liradır. temsil edildi. 2095 kişi tarafından 

••• seyredildi, müellifi 6 7 lira telif hak-
Dördüncü temsil «Bulunmaz kı aldı. 

uşak> dır. Gerek eser ve gerek tem- Bir haftalık hasılatı: 987 liradır. 
sil müttefikan beğenildi. Yalnız ... 
cTan> mümekkidi Cahide Sonku Dokuzuncu. temsil Sedad Simavi-
hakkmda: « ... O nun tiyatroda ar- nin telif ettiği «Hürriyet Apartıma· 
bk muvaffak olabilmesinin ihtimali nı> dır. Münekkidle; - bizden baş
kalmadığına esefle inanmak mec- ka - eserden ziyade dekor ve kos
buriyettndeyin dedi. tümlerden bahsettiler ve eserin sah-

cBulunmaz uşah ın temsiü so- neye layık olduğu ihtimamla kon· 
kaklarda bütün ışıkların söndürül- madığından şikayet ettiler. Biz ese
düğü gecelere tesadüf ettiği halde rin tutacağında mütereddit kaldık 
bu eser 2954 lira has1lat yaptı. 8674 ve ilk geceki alkışları bile Sedad 
kişi tarafından seyredildi, müterci- Simavinin arkadaşlarının gayretine 
mi 1 30 lira tercüme hakkı aldı. atfettik, fakat son gecede eser şid-

Bir haftalık hasılatı: 1089 liradır. detle alkışlandı ve perde sekiz kere 
••• açılıp kapandı. 

Beşinci temsil cAptal> dır. Bu cHürriyet Aparbmanı> bir hafta 
temsilin muvaffakıyeti cHalk> ga· temsil edildi, 2104 kişi tarafından 
zetesinde clstanbullu> nun kalemin· seyredildi müellif 89 lira telif hakkı 
den çok iyi anlaşılır. Bu meslekdaş aldı. 
şöy!e yazdı: «Şehir Tiyatrosunda l Selimi İzzet Sedes 
bir buçuk aydanberi temsil edilmek· (Devamı sahife 4 sütun 4 de) 

Bay Amca.ya göre ••• 

Dün bazı gazeteler, yen1 de~ yılın-
da derslere daha erken ba.,ıamak Belki dünyanın bi b' d · d 
Ü'ı'ete bu sene mekteplerde imtihan- kadın, ,u 1939 ıuı~· :: b ev;ın e 
larm daha erken yapılacağını yn.zmı.ş- kara ve . e~ .. un e 8' ay:'° 
tardır. Söylendiği.ne göre ilk ve or- kadar er ~~~Jikelı gunlerde oldugu 
taokullarla erkek, kız sanat ve rnual- h kC:Rm•n Yanında. onunla be
l!m mekteplerinde ve liselerde 30 ni- ra er tehlilteye goRW germesını, 
sanda dersler kesilerek: imtihanlara onunla beraber çalışmasını ve ica• 
baslanacakttr. Üniversite ve yüksek bmd~ c;munla birlikte olmesini ba
mekteplerde 1mtlhanlara ı mayısta memı,tı.r. 

ba§lanması ve mayısın sonunda biti- Ö ı t l fJ 
rllmesl muhtemeldir. Y e e !f'a ar okuduk ki bunlar-

Maarif müdürlüğünde yaptığımtz da ordu. htzmetinde çalıfan genç bir 
tahkikata göre imtihanlar hakkında tayyarecı kadının ideali uğrunda 
Maarif Vekalet!:ıden hiç blr tebliğ öldüğü bildiriliyordu. Öyle telgraf
yapılmamıştır. Universitedc imtihan lar gördük ki nefer üniformas 
zamanı, rektörün Ankaraya y:ı.paca~ı tında genç bir kadın, orduya aiıt s~; 
seyahatten avdetinden sonra belli ola- kamyonu sürüyordu. 
ca'ktır. 

Ve nihayet devlet reisi karıla:-1• Acil vakalar için bir nın bududdaki neferler İçin kazak 
sıhhi ekip ayrılıyor ve eldiven ördüklerine şahid olduk. 

Şehir meclislııln geçen devredeki top-
1 
Daha sulh zamar.lannda kadınlar 

Jantısmda. canlrurt~an tesisatından j gecelerce toprakları bekliyen erkek
başka acil vakalar için de bir teşkiıfıt Jer uğrunda göz nuru döktüler. 
kurulması lstendiğlni, bu teklifln Be- Dünya davaları d h k 1 k k 
Jedlye reisliğine nrzedildiğinl yazmış- n a a sı_z ı ar-
tık. Belcxiiye reisliği. acil vakalar için t~s:nda. onlar da . erk~klen ka:fo.r 
ayrı bir teşkllılt vücuda getirilmesini titi:ı:lenıyorlar ve ısyan duyuyorlar. 
muvnfık bulmuş, tedkikat yaptırmıs·· En nazik, en buhranlı anlarda er
tır. Bütçede ki\fl miktarda tahs!sat keklerle mesuliyeti ve tehlike3ri pal•· 
bulunmadığından, acil sıhhi vak:ılar laşmalc~a adet& zevk bisso:liyo+· 
için şimdilik yeni teşkilfıt vücuoe ge- ~ • _r. 
tlrilemiyecektir. Bu işi görmek üzere Yunan ordusunda günlerce koca· 
imdadı sıhhi teşkilô.tından blr ekip sının yanında ve erkek el~İse3i 
aynlacaktır. içinde - en ön safta, yam ate~ hat

Bir bisiklet ağaca çarptı, 
üzerinde bulunanlardan 

birinin ayağı kırıldı 
Niko isminde blrl, dün, bisikletine 

binmiş ve arka tarafına da on sekiz 
ya.şla.rında İzldoros isminde bir genel 
oturtmU§tur . 

Niko, blslkletl idare ederek Şişliye 
gelmiş, oradan da şehir haricine, Ha
cıosman bayırına doğru u?:anmışlar
dır Bisiklet bir virajı d0nmekte oldu
sırada, bütün süratile bir ağaca çarp
mış, bisiklet paramparça olmU§, İzi
dorosun da iki ayağı kınlmıştır. Ha
disıe tahkikatına el koyan jandarma. 
yaralıyı hastaneye kaldırmış. Niko da 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

Kıskançhk 

Bir genç, beraber yaşa· 
dığı kadını yaraladı 

Dün Feriköyde biT cinayet işlenmiş
tir. Bu semtte Mehmed Naci 1.ını.lnde 
bir gençle Huriye adında blr kadın, 
blr müddettenberi kan koca gibi ya
şamaktadırlar. Son günlerde Na.el ile 
kadının arası açılm.ı.!1, kadın mütead
did defalar Naci'ye, kendislnl bırakıp 
gideceğini söyleml.ştlr. 

Naci ise, Huriyeyi delicesine sev
mekte ve onun elinden kaçması ihtl
ınaller:inl düşünerek teessüre düşmek
tedir. 

Mütemadiyen kıskançlık yüzünden 
çıkan kavgalar. nihayet dün son had
dini bulmuş, Na.el, Huriyeye bir ta
kım ihtar ve tehditler sovurmuştur. 
Kadın, bütün bunlara kulak asmak 

istememiş ve: 
«- Artık ben seninle yaşıyamam!• 

cevabını kestirmiştir. 
Bu sözler karşısında gözleri kararan 

Mehmed Naci, üzerinde bulunan ikl 
yüzlü bir bıçağı çekerek kadının üze
rine at.ılmış ve ra.sgele vücudunun 
muhtelif yerlerine saplamıştır. Kadın 
kanlar içinde istlmdada başlamış, ye
tişen polisler, Naciyi bıçağlle birlikte 
yakalamışlar, kadını da hastaneye 
kaldırmışlardır. 

Reji, telefon, terkos 
şirketleri hissedarları 

toplanamıyor 
Rejl, Telefon ve Terkos gibi şirket

lerin tasfiyeleri için heyeti umumiye 
t.oplantılan, hissedarların Avrupa şc
hlrlerinde bulunma.lan yüzünden, ya
pılamıyor. Hissedarların bugünkü 
şartlar içinde İstanbula. gelemlyecek
lert anlaşıldığından. şirektlerln top
lantılan bilamüddet tehir edilmiştir. 

tında - döğüşen genç kadımn ma
cerasını uzun uzun anlatan, tüyler 
ürpertici «cephe mektuplClJ't» oku
madık mı? 

Harp ve tehlike kaışısında kadı· 
nm aldığı büyük rollerle her millet 
adeta biı kat daha kuvvetlendi. 

Ve biz erkekler onların kendimiz 
için ne büyük bir kuvvet, ne b:.iyük 
bir kudret olduğunu anladığınuz 
için teh!ikeye daha az umursayar<ı.k 
bakıyoruz. 

Hele erkeğinin yanında döğiişmek 
hususundaki imtihanını çoktan ver
miş olan bizim kadınlar... Onlara 
güvenimiz her milletin erk~klerin
den daha fazladır. 

Kadın, bütün yeryüzünde uki
den beri telakki edildiği gibi naı.h. 
yumuşak, adeta ıüı eşyası gibi bir 
mahlUk olmadığını bu~n ne güı:el 
isbat ediyo r. 

Dünyada ya.şayan kadınların kap
risleri hakkında eskiden şu fıkr~yı 
anlabrlardı : 14 yaştnda kral olan 
bir hükümdann taç Rİyme merasi
minde iki büyük fikir ada.wnı oöyle 
konuşurlar: 

- Bir erkek 14 yaşmda kral olu· 
yor. Lakin 14 yaşmua evlenemiyor. 

«- Kral olmak koca olmaktan 
kolaydır. Ve bir kadını idare etme1< 
bir memleketi idare etmekten daha 
zordur ... ıt 

Bu kadının kaprisini göstermek 
İçin uyd urulma, çocukça bir hika· 
yedir. 

Fakat ne zararı var? Erkekler 
buna razıdır. Karanlık giin}erde bi· 
zimle omuz omuza ilerliyen kadın
lar güzel sulh günlerınde varsınlar 
biraz da kaprislerini çektirsinler 
Ne çıkar? 

Hikmet Feridun Es 
.....•.•.•..•....•..................... , 
Prof. Server Hilmi ihtifalı 

Diş tabal.ıet: ve eczacı mektepleri 
müdürü merhum Prof. Doktor Ser
ver Hilminin ölümü yldönümü mü· 
nasebetile nisanın ikinci Çarşamba 
günü saat 13 de Merl.:ezef endide'd 
kabrinde ihtifal yapılmıştır. Merhum 
Prof. Server Hilmi gerek diş tababeti 
ve gerekse eczacılığın terakkisi ~ç'.n 
çok çalışmış ve mektep ~ersc>nelın.n 
yetişmesinde büyük amıl olmu~tur. 

lhtifalde profesörler, talebelerı ve 
kendisini sevenlerden mürekkep ge· 
niş bir kalabalık iştirak etmiştir. 

turlu hıssedıliyor bay Amca. . . simleri yalnız meyvalardan farkeder- kuşlar habeı: vennege baı1ladılar ••• lınce bu ışı çıçeklerlo kelebekler güç sahibi oldum, artık mevsimleri dostum, bayan sana mevsimleri 
.. -.. ~1evsi.mler her çağda başka\ . . . Mesela çocukluğumda mev· \ ... Biraz büyüyün~e bun lan bana\ .... Şiir v~ ~a~ıra yazma yaşına ge-ı •.• Fakat vaktaki büyüdüm, iş, B. A. _ O halde hemen evlen 

dim. .. yaptılaı·,.. pek ayırt edememeğe başladım!. .. vaktinden evvel haber verir! .•• 



Genç yedek subay ar 
kahraman ordumuza lltthak etti 

Yuuasllı aldsJ F raRsaya Alilarib r111urların 
1 gidene llllSldRsill 

Yeni lngifiz 
bombaları 

UÖflf18118 ..!.:°!:n~·~l=a· lfmm ldiJlf Mühimtalıribatp~ 
(........,. l inci ....... ) aldıkJ •• ... (.__..__._ 1:....; -'l~ob) AJ ) 1--L-I " 

Berlin 2 (A.A.) - Resmi mab· nn arını soy 11J'Gr -.--• - ---- ma~ar IUalNI 

&Der, Alman,... .-...ı elcisi B. t.o.clra., (A.A.) A b B. Bull, protesto notaıanna cnap ~ar 
ff >L t..••- &erlin-• ıı...~- • - •am • verlldlkten IOll1'a Alman "" ltaıJan ~en m ~ ae 0 u ....... u marumda Franaamn ablokuı bak· btQ1ık elçller1 ne: teati oluaaıı met• 
~d etme~tedir. Fakat B. Yon '"!,ee- kında birçok aualler aorulmUftur. tuplann neşt meeeleslnhı ~e- Lo.lra 2 (A.A.) -fıiailiz HHa 
renua BerliDde ne kadar kll•ceamı lkmadl Harp Nama 8. DaltoD de-o 11D1n nrabtemel bahmclulmnı da U&ve Nezaretinin iltihharat Mlrom bildi
.ayl~~k ~llnm:~. . . mittir ki: etmlfUr. riyor: Pazartesi ....._ Emclen'e 
~sun .. 817~ ~lerd:a:::- cResml olar~ Ymlen rakamla· Vqlncı- 2 (A.A.) - 11arlc4'e Na- karp tevcih edilen hücaa -..-. 
,...._e sore, US ~a . • ra söre. UnunueyyeJ ve kanunua· mı B. Cordel1 Hail, Ameıtb ıaratm- tia 'bombarchman ~ 
~ c~p. talep ed• hiçl>ır aota Ye- ni aylanncla ranm milyon ton ha· ct:.aı:::z- semDer1nJa mlladınell fimdiye kadar kullanılmıyaa • l.a
i!;'~'· . . mule tqıyan takriben 4SO vapur ~ ~-= ıntm- J6k bombalan atmatlardar, ilk hü· 

liz Harıcıye mtiateta· Manliya liımıiuna sirmif ve 136 bin ihtimal dahilinde ....,,.,.... ·= cam edm tayyareler tarafmclan atl-
nmn heyanab ton hamale tatıYU takn'ben 400 mlftlr. Her halde bu Dl'CI rtt-lmr Bir: lan yansın bombalan tebria orta· 

ı.-.ra ı (A.A.) _ Jteateır• B1llln Yapur ba limuaclu aJnlmıtm. Bu ıept Amerlbnm Ilı.at lmeıDle aında Uç küçük y~ çdrmauna 
AYam tamarMIDda. Bartcl7e• mllte- vapurlaıuı birçoiu küçük ..bil se· hiçbir surette mileaııılr olııllQaealı.ta. ..bebiyet vermİftİJ'. Hmml 'boml>a
pn B. Batler, Jml YUIOl1n hatme- mileridir n a~calc 1.200 toaillto· Lima 2 (A.A) _ (D.N.B.): lula möcehhez im ta~ ~ 
tmln Utttdar mevküne ııeJlllnl, tncula haktur. Muhtelif ka)'1'aklardan öi- Şiın li p lim 1 d birinde da ainl.d• ... Zl)'a .,....de 
hatemetı adına baıvet1a aıtı1Jam11- r.Wcliiine nazaran bu hamuleler- d ~ li ~ ~ ~.~ Alm b~tü.n yoUann s&riildüjünü e&,le-

mB Butler'den YulOlla~'da Ta- den Almanlar beiendiklerini alı- .. -::anun ::'eueb.u vapur...: JIÜltir• Ymmsmlar ............ --
-.:.... t..M.&fl' ~ _ _ :yorlar. ltal:ranlara ile pek az \)ir ..__1 • 1 dir C' • l d ----L aydınlık vasıtası olmuttar. 
~ .._ --- ,,.. 'alDU • alnı .. edili' a_,.emq er • ~· nee an ;,........... B' bo b d" . . .. 
mlJl&le Jllllrenll,I' bıııtmuda bQanat- py aeçıp aana muaaade • tadır. . ar m anın. ~tm~ını. mutea· 
ta bulunmuı lıııl ımlt ve B. Butler, ror. Hemen hemen bütün bu ha· • kip vuku bulan m~k uzerme ta7· 
ftl'dll1 cnapta '6Jle demlftlr: herler, bu sibi ith•IAbn yammclan Lima 2 ( A.A.) - Ataiıdaki ı.- 1arede bulunanlar birçok eabzıa 
~ ~tatl beyaııatamdanbel fazluuım mihvere sittiiini söater- mi teblii netredilmittir: hanya uctuiunu ıömıfltlerdir. Bu· 

ftllJet, dahilde hiçbir karllk1ıt ol- mektedir. Birçok haLerlere söre Callao koyuada demirli bulunan lanulan Jrtifadaa enbnn cinai ta• 
~ ..:= :ır =:: =:::;:; İle mihvere aic:len niabet yüzde 80 i dört Alman vapurundan ikisi yani )'in edilememitM de büyük tahri-
Wlallar~ e · bulmakt.ıdır. Munchen ile Hermonthia . haber lııat oli.uiu il~~. Bu 

Anm bmar.. ber halde Y1llm- •ermeden Ye izin almedea .,...,... bombalaıdan bir diieri atddıiı za• 

JatJa Batv*11l İmeraı Iİmo.tç•ın 19•0 19.'1 T' lr li aqam• hareket etmitJenlir. Al- mm otuzdan fazla akan :yapmlf olan 
emri JffmJalnden ll)emnun119tJe uy- • • .. IJI O mu npurlanm ıeri ptirmek &zere tayyareci bombaların bu kadar 
dl malblM etmlfUr. General Slmovlç, derhal iki lıarp pnÜ8i _...'kediJmit- 'bG7ük ıflk ~dıliıu fimdiYe b· 

bu ,...rı Jmlll,llade. J'&lan IQla1aıa mevs·ıı·ını'n bı·ıancosu tir. Salı iUnli de tUİp için bit hava dar ıörmedfiini .Sylemittü. Şehir ~ IUbar edDnw111Jlııl blJdkdWen filoeu sönderi1miftir. Diier iki n• etrafında do}apn tayyareler~ 
IODb. hDtmeantn, bitin Wntutar- • • M ile Leip • • 1

-- ·~"- -=-1ed:x.:_: ..:. =--la daltane --......_ .._, :il.ıe- (Be 1 116 3 l•iht•••> purun ranı ~•teZllll" ~ smuı:ç ... ...,. .......... mı..,.. 
mlfUr ~-· - ~ vvı 1 kepnamal.n IGID ilam selen ted- lctdir. 

• Bmrl J'lftDI. 'bMln Yucaüv Bir haftalak hwlabt 1033 ...... Wıln tbmnll ••halana '---'=L Bremen &zerine bir akın •apmalt 
TMelldqlaruıı. ~ mldıataaıa ••• ~~ 1 Umı oam.aa dul& etmeöe 

19 
Ya- KomedlFa lamıa ....al . _ Jel bideler mucibince demirli dar- üzere hareket eclen tanareler Em· 

IQlla'Y onlu, clonpm• 'te Jıı&w. km· U..ı Dlrt eaer 
0 

;::n• ~ malan emredilmiftir. Bu vapurlarm den'in homhuclmaenmclen ~ eaat 
WU.bda TUlfelldnl ,. ...... llmr 11-.ır... .,___ ~ • c hareketine llWıl olmak aw. _.,. eonra ~ parlak ziJa]aT 
aldatlumı i11Jıfsv4"dr. ~··· c • ..,. Haz~erD, cDadı•, dem..-., ...-... ....-Ja- takbiaM .armlflerdlr. 

Y..ıelı _..J)aım .,,.,,. tenli ........... 1f .... lnsDla hatlM&I. ,.ı hldm'Mle c~ ~an. Bizden.,.._ bil· tmdaa enel AhııaaD m&r.ttehat. Y.U IM»mbalann temi Almanlar-
._ dal&lme mftn•eebetler halinde- $n munelWdler. lııllla _.... ----'-· '- '- • kabul eclilm-._.._..ıı• ... ._-__ .. _ ..... _ 

Oent aalll1lll ba autb dat'b'•l'D& ..,.,_ flldlllrl '!Ullr. 'J'oprüllbm- 411r,. ler bu temmiOeria NDlet oldalada ..-....--- dete Yerere&. ter&.e~ C:- • • ~a. ftlmma -

......,., 1Nı+n ma J'IM m• aalddu* 'llıda Mil ft tmrm B. BaUer, lliHk YUIOll&Y Bqyülll itfıifak etliler. Şehir Tş,atroea içü1 lerd&. liileri t.~ .~.lnlhlm J.a.. 
'- bil8lerl Dide ...... MI llllıl tufılmı • 2 Jdmda pllittm& a. - •D'rll'ln .,..,. >•• .... ı.. t....aler QIPb. Ba fiddetli ha- Mebika askerleri Alman sar ika edildiiinı bildınyor. 
nmaı JapuU mı. •mı ... ırdlr. llmı* Ti* n!Dettn'" JU'lddllEıllda malbaı ~ Mr mel:m. ..,.... ....ı.a niaaen· • • • • 
A~-..1- IODl'ald • arlla1ılrh 7 Ulr.W ıtncle'l'lrk dem.1f&h' ti: cYalı Utaiı• "zı k .. o,....dı. ve ıta)yan pmilenm EOlancali 
"SmucD .......- Mwrt• 1111,... • .-ııı ilim- ~1 8-ı:,t;;.:=,,,, Ttl&oıla" ııaa- 12194 JdP taraf.da• 1e11edildi. müsadere ettiler 

Dlpkma ...... ........... fll•llD 11111 'ftllr ...--· ,..... lıısln- • . ~ S024 lira hwl ~ ..ı 11t.eobldaJ11111ıt1.111- -.1* {fıııt~ JP•nlmw. il· nefJetmet n.Qıetl ide otdala1l ft ta- . . at 1apll. nakili 224 M+ ... 2 (A.A.) - (D.N.8.)ı --~-
an talelteler o1mJm &'tl-m ,_ _... ftldlı tllls laltlrrwMntn Jmn4111bt Jııll Jaanp lira 'telif hakka .W.. Müüa ukerleri din llled• .-.. y _ ... ....._) • 
............ Tam ..U 11 ti t 1 a.ı ~ IDliUs un"*+ a..- Mıılıı* e.n cDach• 63 kere -.il edileli. ra Vera • Cruz'da W..- H....ı. unan •~- en, rumca 
Yali ve lleledfıe W Dl". l.Mt1 Kit- Obl ._.... lla ._ an l9DC Jralııa1 ldll 1'01 llÜI .,.....,.., 1611- 36.123 kiti tarafllldea ~ Almaa tilebi1e Giorsio Fwio ltaı-. ~t 7&pul I~ 
tar. kaJllMıl mautalll ......ı ı..t •i r1ua .,.._ ... ._ .. ~•"'" -* falPli ~ llllıacaa& 15 ı 16 Ura hudat Japb, ukili 671 lt*ol • • • ...... .- d iJ -~- · ~ 
am a.s.t. ..-.ı ztJa. llD?n1 tultlalbı ...., • ..,.... _,.._. tıt lbjıılfUr, tnsslla Jaatmett. Y\lplla• in telif laakkı alda.. ::ı dir ~- jtemel raYOMI • ... y lll:llllU7or 
Mtte ilm, ..-.ı ftmd ..._~ lılr allQ 'c nm ISlllmm lt1llDI. hlHrı*l*•ln &nllanDı JWIDe pUr- cP.,. HeaetlerP SO kere o,- .. bo~ hareketlerine m ..;:.•olmak 
1ı1ems ammam 1111&....ı ..,.. Ti* ı ı lf!•'D ...... lQwUnl .. .-.. huar Gld1lla enmuu MIElllUr. unc1ı. 32 590 L:..: tarafıncl • • -'-~ ....... ..ıı!..4....-Ls.-..1:.. Mllla ı <AA> - Atma .,... 1111-
...,,,.,.,. .... dlllr .,,._tlarmılkte- ..._....., • w _. ....,. fG ~ blJM ıa.owtrm • ~ • HTr ~ m...,., u----· dlrtyor: 
.. ,....._ lluado madıa 111 •· elmJ9 ile Mllnallllr: elindedir Ye lnsWa eresleılnde mnlad '~ IS.~25 ~ lawlat :rapta, Meksika akerleri. Tampico il- Guıleler, AdılJdlt ablllerlDde 
Jlmlanddar. .,_ ..,_ 7 t e • . ,,...... 1"11~. ukili 606 lira telif MkJg .W.. muuau huhman Orinaco Alaian k1lnllmlll olan ft r--. Wb'* J&• 

Hep bir aind"" t.&aW -.rp lllF• 1'>-)l!WI ft ...,.,_..,.. 11f1ı ~ ·~~- ......... , y ••· ......... _,,,.. DeJl&8m: etiıllet· 
lendaten amra Yedek 11111&7 obl1I ....... ......- • v- tO'\ :1'ıiAI .... a l ._,,.. bmu&anı turmQ a1baJ lllı:rl .._ blJlk lllllt letlmlle Yedtt m1ıay rw 2 (A.A.) - (Sl.lani): cuk temtilleri bu aene fevkalade Mı ... .o 1 (A.A.) - Mlawr Yunan radyosu oklutunu tdd!a eyle· 
lııomutanlara daftWlere ft 'Obl1Dl cıblma W •• ,.ı ft l'8Dt J9dlt Kechler Ye çocaijer diba .q... raibet sörmüttür cBir VUDUft Bir devletlerine ait olup Tampico'da ~. 
mennJaıma' .....,_ t* JaeJtıaDlı ....,....._ ---.. Mlbhll•" ft F'ıume')'i terketmefe ),qJam.,ıardar. Jokmut• 29 k.;.e temli1 ~di 'hulunan muhtelif vapmlarm miret· Gaeleler, okuJQcaJarma ba ~ 
Mr n11&11k li.rllıer* dedi tl: ~ • .-ı..,.,.,.,..,. Ps-. 2 (A.A.) - (Stefui): ı 776 lira ha..ıat yapb. 16.964 a: tehata tevkif edilmiftir. JOll1lll Mld,JatlDI ~ ederek et-
•- Ylbet haaranadıa 11nlan,;,1f lü 1lllllfe ~*:~T. aa Llltıılll Vali ....,.._ ......W.. 1ıir emir- ti tarafından seyredildi. nakili 159 lfetJ•k 2 (A,A.) - ~~" bil- =tı:ı.manlar lltlnnelerbll taftl19 

•n tant tebNll. 1111 nh11I, &llM• 
1 

.,.. ile maamt " lı....t ma..... lira telif hakka aldı. cÇUmeli kedi• dlrlldJlbıe sen. htlktmıll. ___.. n- • aa naı,Pn Adllllı:1erlDe ıtnce 
rl iman dolu Tim ooc'llkllm '8 ırıaa ._ a::.:.:: -':'!_.:. .,.. __ lerde ~ memuılann b..t bir 23 bre tem9il edildi. 1154 lira ha· :n:da ~.!2 = *: ...-. baDJara eeplJedeld ~ :: :f':...::""9 .::="' .= • ı •• CP'el daim _,::ı:: :=d;..aım,:.c:,:. ~iume' ela &)'fil- ..ı.t 7aptı. 12016 kiti tarafmd.n ıhnmymı .:::ıp.tr. brlerhıln cevap vermlt oldulunu Ja&-bal= llll& N«* ltalt MIR alld ~. .. • lftir. F.mimame- ..,ıedilcli. nakili 103 lira telif bak· 11 hıUra .wıııeuı IDlhfU1er1 mn· makt.e.dır. 
181' abml ..,... IRmıdall 111111& d\tJmna tl'nıllDe 19111- de l8)'1Ulefer 'Y8likua alaut oLua lu aldı. luullabll olan ..,m mtlıaden - ____ ....................... . 

..::::: ,:::U an :-::ı ':; lldlllr. mit lllrSndJlrlDln 4'tplcısm-=~ hU8all bir mil· Netice: Bu eene latanbul Şehir m:dnl oldutunu tur1h etmektıedlr- nulm•mlfbr. 

JUm ... .,.:-wlAdmı ordllli *· =--~ -=::c1a= riciae cıkma: ~:.=.ha- ~~.::i75~8i!40ı!ttsitti~:: ıerô.ıa Qull'c1tn blldlı1JdlllDe san Kaçmak isteyen bir =;t:· ı:==tuı:,11T.ac:: Oıdmtbıde ldr tar llıaftU ftltlelet Yapala.,.ada pnj 3 ı 59 lira telif hakka •eıilcli. S11111Nr1 • Amaicen ıuıt&rnm ııai Alman vapuru da 
Her 1111t artuat blblben 1nı t'f'ml,; lla -4 JaUlle ptJuma,.., alil Seliml laet ,.._ tıaD11* cerla!. lllellkıe. 1111madar Ya- ~landı 
uametı eninde _._._._... -...._ De ~ er pma l1ı'ecetı lll'llda, mtlnıMılıb&t ıa-sururıa ~;:e*~ ---....; ......... 2 (A.A.) - (Avala): R A D y o rafından ateş ffrl1m1ftlr. IAdra 2 ~A.A.) - Amlra1bk dalre-
elarat ----- M (J N I R Kral tarafmdan netredilaı Wr emir- Bu 'Vapura, bir auatör harp pml- *::n:· IUlarmdati filo --

o 1i -L'1.:S.:- VJ ,L t• lbıln Dezaretlnde tıaJrnalc bere bafb --· 
Gen9 arlre+llrnm: N' I DE'Jlı ft I &I name e una .,,......_...ea,.a an- bir Umana ClCilwl eaandfJmlftl mındaınnm blldlıdlllne &öre, 4181 
Orduda her birim YUlfmbı Dl- UR uı.t.T Miloracl. Moran nliliiine JCrotiç 1 D ,_.-!:-Lo:. 1 • tcmhlk Bertnm Rtclmienı Alman t.ıea-
~ mlddk 1'8 lı:acllıtlaul* ..,_ Bojidar ve v..ı.. valiliiine Sto- UUJIUll&U protram Perunun bir tedbiri ret vapuru Musavvadan taomak ı.-
IDednl tallıan llllı&a~ft........ KON SE Rı• pno• Nikolu t&7in edjlmiflerdir. 12.SO propam ID.4I Beethcmn Lima 2 {AA.) - (D.N.B.)ı ~~~.~= .. cahlaD bir tarl* olrn' ., .. o.. •• - n1 .. ı--1 n___ .. - ·--- ••nuwww ,_ ller rd ll&ledDlllrı 12.13 ş.m1ar -- --ı-. .---u resmi makamlan cDeutche ıanmıpr, 
~ ~ -= ZATI - tRDbnl......, Jlmaıı ıı,ao Babedeı' 11.:SO KoDUIED& Lufthamu fin--nm P~ f6beli- VrPt,.._. 2 (A.A.) - Franm 
lltn, h11daUa19 _. bir lıaJa lllıl ::::ı::l= =~= ~: = Pro. ::: = ıunal· atelyelerile tayyarelerinl mühilT 1>,GJGk elçisi.~· ~enry ..,. .. Hari-
llltlJa w kılmda ~ u1I mı ~ Ylnllla1 aJwilnndt.u * 22.45 cu (P).) tın' ko711lutlrJdar. D. Lafdamna c:17e Nezaretini Zl)'Bret ettikten aon• 
Jdm..- bir blllM ohcelrwm ..,.., bllımt JC!ltar. finnumm Üjatambo tayyare m.,.. ra c1fi ~ fa ...,._ha 

;===-~==~=~~~=========~----.:•w=~: :--:m:~ae=•=-~ :_.: = 1 alan*,,.... danı da Peru btaab tarafmdan .igal bulanmapr. AnJwlriıma s&re • lt,18 Km'IJllll& ....,_. ecfflmittiT. Bu mqdanda iki Janken Amerikan hüktmeti Ameribil Ji. 
ıt.JO Hablrl• 1.IO Plolımı aınueli bulanmakta idi. Ba tedbi- mealarmda &ahman Franaz t1cue1 

W hfltln d&n7a ~ doı..-, •• PIAklan her 7erde dinlenen... 

Ye • KARUZO: GiNO LUGO 

inemasında 
• 1 

ıt,41 Zlnd Tak. ... BaberJer ..... ahndıil uklrmda ....,. nparlarma karp bir hareket ~ 
ı•,50 su btJeU ı.ıa B. Parcalat' kadar lüçlm ~ he,anatta Wa- llU)'aCllbr. 
ıD,15 Had. IUlte iM EY bdmı 
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SOZON 8Eli$i Jön Türk Jouıınal de Geneve gazetesi fn
giltere ve Almanyad.:ı. halkın mane
viyatına dair dikkate şayan bir ma-

n eş ri yatı ;:~e k7~şretmiştir. Makalede denili-

Sinir harbi sayesinde cAlmanya ve lngiltere Atlantik 
h harbine ayni azimle başladılar. Bu 

K im f d ttl l allah lsun b 'd d k il · Jön Türk ne.,riyatından ba set• 

iki memleket, 
iki düşünce 

ca e se razı o . erı e, emo ras enn " muharebenin birinci safhası deniz- Bı·r 
meden evvel, hafızaya itimat yü· 

1939 harbini -~-1 kazandıkları yazıhrken alallı mu·· ellifler h h de cereyan edecektir. Mantık· an bu-
lsviçr e gaze

tesinin makalesi ~ · zünden işlediğim bir zuhulü tas i l 
D1;.,_., .... l i d rdesi 1 · • b b" · d f b 1 • nu ngiltereye bir taarruzun takip ~ .......... aruı ca ge o an sınır ar ım e 7A er se ep en ve Jön Türk gazetelerı sayısına y.ir-

d tını aklardır Çünkü d krasil . yıka mı· se'-~z isim daha ilave edeyim. etmesi lazımdır. On sekiz aylık mu· 
arasın a saymayı unu yac • emo en • .ıu k d d harebeden sonra iki tarafta da ma· 
cak en mühim vasıta zannedilen şu sinir harbinin, pek müessir Jön Türk gazeteleri ha kın a e-

b
; .. sı"nfr tedavisi oldumı artık inkar~ go··tiirmez bir hakikattir. ğerli alimimiz Avraın Galanti'n.in nelvhi;atın. sakrsıldığılnda, bir duzlaşmh a 
...._ ı:.- cKüçük Türk T etebbulau adlı su ıi mıim ün ° uğuna air İç 

İtiraf etmeli ki hazırlıksız harbe girmeğe mecbur olan de- eserinde çok mühim bir makale var· bir alamet yoktur. Bugünkü ihtilafı 
mokrasiler. müdafaa vasıtaıan bakımından olduğu kadar sinir· dır. Burada bu gazetelerden bazıla- kati surette halletmek arzu ediliyor. 
ee de pek zayıf idiler Umumi harpten sonraki yirmi senelik din- rmın ne suretle inliş:ır ettiği izah Almanyada dişler sıkılıyor, çünkü 

«Almanya sıkı bir kontrol 
ile efkin sevk ve idare 

etmek İstiyor. Harp 
uzarsa bunun tesirli 
olması şüphelidir.» 

ullanıl edı"lmekte ve yetmı·Q kadar gazete· son bir gayret sarfedilmekte oldu· 
Ienme devrinde insanlann sinir cümlesini tenbih için k an .. ~ h d ı ı nin hüviyeti bildirilmektedir. O gu issi var ır. erkes, 1941 ~ne· 
tek vasıta kahve ve t.aydan ibaretti. Bu yümen sinirler gevşedi, listeden, bu sütunlarda, I 9 Mart ta- s!nde harbi~ z~ferle ~-itece_ği.ni söy
zayıf1adı, hatta bozuldu. rihli yazımla neşrettiklerimi çıkar- liy~n B. Hıtl_e~ın bu. ııozler~nı tekr~r 

Umumi harpten sonraki yirmi seneyi demokrasilerin zayıf dıktan sonra kalanlarını buraya alı-,edıyor. Denılıyor kı: cHıtler hıç «/ngilterede mı.llAı bı·rıı·k 
taraflarını ted.kik etmekle geçiren demokrasi düşmanları bunwı yorum. Eserlerinden daima büyük y4anılmamıştı~~ ~ütün dün~aya, hat-
da farkında idiler. Demokrasileri yıkmak için bir taraftan ordu- istifadeler ettiğim sayın Avram Ga- 1 ta hazan curetınden endışe eden zorla temin edilmemistiı. 
lannı harekete geçirirken, diğer taraftan radyolannın, telgraf lanti' dcın bu zuhulünü bağışlaması- askeri müşavirlerine karşı bile haklı J ·ı · h . nı rica eder.im. çıkmıştır. Vakayi planlarını altüst ngı ız Ürriyeti için harp 
makinelerinin başına geçerek, uydurduklan korku veren yalan Bu suretle Jön Türk gazetelerinin etmemiş, tahminlerini tekzip eyle- ettiğini biliyor. Bu his 
haberlerle onlann esasen 2ayıf olan sinirlerini biisbiitiin tahrip yekunu 95 i türkçe, 8 i arapça, memiştir.-. 
edeceklerdi. 12 si fransızca ve 1 tanesi de ya- Almanyada Hitlerin nüfuzu her kuvvetini ve azmini 

Netekim böyle oldu. İlk zamanlarda çetin bir sinir harbine hudice olmak üzere 1 16 yı bulu- zamankinden büyüktür. Çünkü mağ
maruz kalan bazı demokrasiler onun şiddetli darbelerine muka- yor. İşte bu yeni guetelerin hece lup Almanyaonın kendisine bağla-

arttırıyor» 

vemet edemediler. Sarsılanlar, yı.JnJanlar görüldü. Fakat aradan sırasile isimleri: dığı ümidi eri tahakkuk ettirmiştir. -·-
AKBABA: Kbrısta Ahmet Tev· 1941 senesinin son fedakarlık sene- nın yar~ımı çok geç gelecektir.> 

bir müddet geçtikten sonra, sinir harbi ayni şiddetle devam etti· fik bey tarafından çıkarılmakta idi. si olacağım söylediği 2'aman milleti Bunlar lngilizlerin Afrikada, Yu
ği halde netice ayni olmamaya başladı. Radyolarla, ajans telgraf- DECCAL: Kahirede şair Eşref buna inaiııyor. Alınan milleti, nanlıların Arnavutlukıaki muvaffa
larile yayılan korkulu haberler demokrasilere vız geliyor, artık tarafından neşredilmiştir. 1936 dan beri kendisi:ıden istenilen kıyetlerine ehemmiyet vermiyorlar. 
insanlar, şehirler üzerine atılan bombalan yağmur kadar tabii EFKARI UMUMİYE: Sofyada şeylerden dolayı belki yorgundur, İngiliz tayyarelerinin Alman ~ehir-

basılıyor ve Mustafa Ragıp bey ta- dinler.ımek istiyor. Fakat harbin ya- !erine taarruzlanna dair hiç bir şey 
atldediyorlardı. rafından idare ediliyordu. kında biteceğine ve zaferin, çalı!!· yazdırmıyorlar. Bazı resim ne1re-

Çünkü', yukarıda da söylediğimiz gibi, sinir harbi hakikatte Ff.RY AT: ta Kah:rede Ahmet malannın ve uğradıkları mahrumi- diyorlarsa da bunlar çok mahdud 
bir sinir tedavisi idi. Demokrasiler bir sene bu sinir tedavisine Tevfik bey atrafından çıkarılmakta yetlerin mükafatını getireceğine hedeflere dairdir: Bir hastane, hu-
tabi olduktan sonra sinir zafından kurtulmuşlar, sırf. sinİl' idi. emin olarak sebat ed<"cektir. 1 susi bir ev, yahut tarihi bir abide. 

harbi Sayesinde, hiç bir il.açın telUİn edemeyeceği mükemmel bir GAYRET: Kahirede Riza bey Bu harpte Alman maneviyatının Nazi ricalinin emelleri Almanya-
. t- tarafından çıkarıla•n bir gazetedir. geçen harp.en yüksek olduğu mu- yı taarruz edilemez ve magwlup ola-

sinir sıhhatine kavuşmuşlardı. Demokrasiler bu tedaviye mınne l l ü h kk k A k - G R T: Hanyada bazı hamiyet· a a ·hr. s eri muvaffakıyetler maz gibi göstermektir. Bunun için-
dar kalacaklardır. Giritliler tarafından neşredilmekte maıneviyatı yükselttiği gibi bugün- dir ki Alman gazetelerinde har-

Şimdi vaziyet tamamen aksinedir. Demokrasi düşmanlannın idi. Diğer gazetenin zeyli gibidir. k~ reji~in _erk~nı imparator Yilhel- bin karşılaşacağı güçlüklere ve 
sinirleri pek bozuk! Tedavi için de artık vakit kalmamış gibi gö- HAKKl SARİH: i Kahirede Sa- mm muşavırl.~rındeı:ı dah.a psıkolog başgösterebilecek mağlubiyetlere 
rünu··yor. Şevket Rado lih Cemal bey idare et:nekte idi. olduklarını gostermışlerdır. Bunlar dair hiç bir imi\ya tesad""f d'l 

ı d b 1 d ·ıı k' B k"I u e ı emez. H ZMET: Jönev e ası ıyor u. mı ete, es ı aşve ı prens de Bü· Al l . . ·r . 
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~. ~ ~t~~ ~t~~ı ı ~:~l:r~i. en er mru a ve evza :ı;:~an ş~~;~; e:ti;;eş:~~ ve:e~~~ ~a~kri~~ :istinad edekrek bunun mu-
• O 1 lCMAI ÜMMET: Atinada Ah- mişlerdir: Ferdiyetçiliği boğacak "dad" a~ sure~te te errür edeceğini 

4 j f d k ·· t k d ·ıı· h' B .. ı ıa etmektır. Halkın ecnebi ral-
<;) E' iPF O O O o mlıyeotrdKue. mal bey tara ın an çı arı· muş ere uygu ve mı ı ıs, ugun- d' ) . b" . ~ k.. ·· · k. ..dd k yo ın emesı, ecne ı gazctelen oku-u reıımın er anı, UZU'l mu et ü- k d'l 

ı LAM
. H R. ..k h"·kA ti l l h l ması yasa e ı erek bu kıwıaat art-

70 gün sandal içinde imdad 
bekliyen iki gemici 

iki ' İngiliz gemicisi Atlantikte 70 
gün bir sandal içinde imdad bekle
dikten ve birçok mahrumiyetlere 
katlandıktan sonra nihayet Bahama 

'adalan sahillerine çıkmağa muvaf· 
fak olmuşlardır. 

Bu iki gemici Aınglo Saxon adın
da bir lngiliz vapurunun müretteba
bndan idi. Vapur 21 ağustos gecesi 
Asur adaları açıklarında Weser adlı 
Alman muavin k.ruvazörü tarafın

dan durdurularak batınl~tır. Bu 
iki gemici diğer beş arkadaşlarile 
beraber bir sandalla denize açıl-
mışhr. 

On gün sonra sandalda bulunan-
lardan telgrafçı ölmüştür. Bundan 
iki hafta S()nra ikinci kaptan ve ma
kinist delirmişler ve kendilerini de
nize atarak boğulmuşlardır. Sandal
dakilerden diğer ikisi de bir müd
det sonra ölmüş, iki kişi kalmıştır. 

Bunlar 22 ve 24 yaıında iki gençti. 
Sandaldaki yiyecek hemen hemen 
bitmek üzere idi. Su kalmamışh. 
Ellinci günü uzaktan bir vapur iÖr· 
müşler ve kurtulduklarını zannet· 
mişlerdir. Halbuki vapur sandalı 
görmemiş ve uzaklaşmıştır. 

BundClill sonra daha yirmi gün 
akıntının sevkine göre denizlerde 
dolaşmışlardır. Son bir haf ta zar
fında yiyecek tükendiğinden sayık
lamağa baılamışlardır. Nihayet 30 
birjnciteşrinde sandal Bahama ada
ları sahiline düşmüş, burada sandalı 
görenler ikisini de çıkararak hasta
neye nakletmişlerdir. İki gemici 
hastanede uzwı müdd~t tedavi edil
mişler, ancak şimdi iyileşmişlerdir. 

Bahama valisi dük de Vindsor 
iki gemiciyi ziyaret ederek kendile
rine birer saat hediye etmiştir. 

Kundak arasındaki servet 
İspanyanın Saragosae şehrinde bir - Evde dört çocuğumuz var, bir 

fabrikada geceleri çalışan Pablo fazla olursa ne zarar, o da ötekile
Conzalez adında bir işçj, sabaha rin arasında büyür ... demiştir. 
karşı diğer bir işçi ile fabrikadan çı· Gonzalez çocuğu evine getirdiği 
karak evine giderken yolda yeni zaman karısı memnun olmuş, he
doğrnuş bir çocuğun ağladığını duy- men çocuğu yııtırmak üzere üzerin
rnuştur. Sesin geldiği tarafa gidince deki örtüleri kaldırmağa başlamış-
hı·· d d"b" d k d ki .. tır. Bu sırada örtülerin arasından 60 • uvarın ı •n e un a anmı,,. 

bı. k · · G ) tane b;ner peçetalık banknot çık· r çocu · görmtiştiır. onza ez ço· 
cuğu almış ve arkadaşına: mıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mebuslarımızın konfe- Türk diştabipleri ilmi 
ransları devam ediyor toplantısı 
Ankara 2 <A.A..+ - Türkiyenln dış 

Politikası ve dünya vaziyeti etrafında 
Yurd !cinde mebuslanmızla Parti ve 
li.ı!kevieri mensupları tarafına~~ ve
r!lım"kte olan konferanslara dun de 
C:evam edilıniştlr. 

Bu arada Kocaeli nwbusu Saiahad
dln Yargı Giresunda, Gi~un mebusu 
Hasan Vasıf somyürek Iskenderunda, 
Denizli mebusu Fuad Sirmen Bursada 
Balıkesir mebusu Muzaffer Akpınar 
B;lyburtt.a. Sıva.<ı Halkevi reisi de Div· 
rigt'de binleree halk:ı hitaben hükil
metıınizin yurdu müdafaa için almış 
olduğ'u tedbirleri izah eylemişler ve 
basta Milli Şef olduğu halde Türk or
dusıına. karşı bütün milletçe duyu
lan inancı tebarüz ettirmişlerdir. 

Türk diştabibleri nisanın üçüncü 
perşembe günü saat 18,5 da Cağal
oğlu Etıbba odasında toplanacak
fardır. Bu toplantıda, mesleğin banisi 
ve diştababeti mektebinin müessisi 
merhum Prof. Halit Şazinin namım 
anmak için büyük bir ihtifal prog
ramı hazırlanmıştır. Bu toplantıda 
ayni zamanda Prof. Ziya Cemal 
(Odontom vakaları), Doçent Fey• 
zullah (Yaylı Parsiyel protezler) 
hakkında birer tebliğ yapacaklar ve 
Dr. Nihat İffet Berk (Porselen in· 
lay) dair ameli gösterilerine başla-
yacaktır. 

S IYET: Pirede asan ıza çu u ume ere ayn mış o an a - 1 k · · Al 
d k H d 

.. .. Al tırı ma ıstenıyor. man efkarı sı-
bey tarafından neşrediliyor u. a: « er şey en ustun manya> k b" k 1 ·ı k . 

M h d 
.. tu Al d l ı ır ontro ı e sev ve ıdare edil-

KOKONOS: Kıbrısta e met u:ı runun manya a ne o a- melttedir. 
Tevfik bey tarafındaın çıkarılıyordu. cagını anlatmışlardır. Nazi rejimi, . . . . 

KUKUMAV: ı Kahirede çıkaran 19 18 de imparatorluk disiplinini d Kısa hır harp ıç~~ .. hu sıst~~~~ fay. 
Hayreddin Kapudandı. bozan ayırıcı ve infiradçı unsurları alan Avar~ır. ~uş_unme bırlıgı ve 

LAKLAK: Kahirede basılan mi- öldürmeğe çalışmıştır. Naziler harp manevı dınamızmı devam ettirir. 
zahi bir gazete idi. hazırlığında yalnız silahlanmayı de- Faht hunun için muhakkak çabuk 

METANET: Girilte neşredilmek- ğil, Almanyada daima zayıf bir muzafferiyetler lazımdır. Bu mu· 
te idi. nokta olan psikolojik mukavemeti zafferiyetler halkı coıturur ve aarhoı 
MİZANI ADALET: i Kahirede de düşünmüşlerdir. eder. Fakat harp uzaua bunun te-

ı;ıkaran Leon Fehmi idi. Nazi erkam diyor ki: cPolonya sirli olması ıüphelidir. 
SADA: Taş basması olarak ve Fransayı mağlup ettik, İngilte- lf.ıtoıto 

Ubeydullah efendi tarafndan çıka- reyi de mağlup edeceğiz. Amerika- lngilterede halkın azmi bundan 
nlıyordu. 29 Mayıs 1 89 7 tarihli 
olan 26 ncı sayısını bu defa elde ı KÜÇÜK HABERLER 
ettim. Ubeydullah efendinin yazısı Ticaret Veka

letinin tebliği 
olduğu aşikar. Gazetenin serlevha
sınm altında: 
Baki kalan bu kubbede bir ho, sada 

Ubeydullah 
bu kubbenin 
oluyor. 

imiş 

efendinin Sada' sı da 
altında baki kalmııı 

ŞAFAK: Bu adlı cemiyet tara-
fından Kahirede neı?rolunan bir ga

zete idi. 
TABEL: Brükselde intişar edi-

yordu. 
TEMASA YI ESRAR: lslimiye-

de Süley~an Fehmi bey tarafından 
çıkarılmakta idi. . 

UHUVVET: Rusçukta Mehmed 
bey tarafından çıkarılmakta idi. 

YILDIZ: Atinada çıkan bir gaze
te idi. 

ZAMAN: Kıbrısta çıkıyor ve 
Derviş paşa tarafından idare olu
rıuyordu. 

Arapça gazetelerin adları: Asarı 
Hamidi - Ezzemar - Elfevz - Essi
ham - El ferik. 

Fransızca gazetenin adı: La Jus
tice. 

Yahudice gazetenin adı: La vara' -
dır. Çıkaran da sayın Avram Ga· 

* Yazmacı ve Dokumacılar koope
ratifinlıı idare heyeti seçinıi dün ya
pılmıştır. Heyet Yahya. Yılmaztürk, 
Halil Yükseliş, Osman Çeliksiz, Meh
med Işlak, Tevfik l'.§'an, Ardaşar, Ha
san l'oyraz'dan mürekkeptir. 

Kooperatifin 1941 yılı bütçesi hazır
lamnadığındnn, bir müddet sonra tek
rar bir toplantı yapılacaktır. 

* Dün muhtellf memleketlere 360 
bin liralık ihracat yapılmışt,ır. Danl
maı·ka, Almanya ve Mısıra tütün, İs
viçreye fındık ve Afyon, Romanya ve 
Yunanistana balık, Çekyaya koyun 
dcıisi, Amerikaya av derisi gönderll
m!ştlr. * Beyoğlunda Sakızağacı caddesin
de bir kolacı yanında çalışan on üç 
yaşlarında Ester isminde bir kız, kola 
kabını kaynatmak üzere ispirto oca
ğını yaktığı bir sırada ocak parlamış, 
muhtelif yPrlerlnden yanmıştır. 

* Kadıköy Halkevlnden: 6 nisan 
94.! pazar günü saat 9 da Fenerbahçe 
stadında 5000 metre kır koşusu ile, 
öğleden sonra Halkevi spor salonunda 
saat 15 te yapılacak süngü mübareze
si mükafatlı müsabakalarına iştirak 
etmek istlyenlerln mezkur gün mahal
linde hazır bulunmaları, şimdiden 
Halkevine kaydolunmaları. 

Macaristan, İtalya ve 
lsviçrede alacağı olanlar 
bunları Merkez bankası

na bildirecek 

Ankara 2 CA.A.l - Ticaret Vekale
tinden tebliğ edilmiştir: 

1 - Macaristan. İtalya ve İsviçre
deki ticari ala.caklanmızın resbltl 
maksadile, bu mcmll'ketlerde alacağı 
bulunanların aşağıda yazılı sualler 
dahilinde istenen malumatı 10 nisan 
tarihine kadar Ankarada Türkiye 
<;ümhuriyeti Merkez Bankasına veya 
bu bankanın şubelerine bildirmeleri, 
ve tasnifin kolaylaştırılması için, bu 
üç memleketten her birisine ait ma
lümatı ayn birer varakaya yazmak 
suretile vermeleri bildirilir. 

Istenen malfımat şunlardır: 
A - İhracattan mütevcllid alacak

~aı:: 

2 - İhraç tarihi, ihraç edilen malın 
cinsi. 

lanti'nin bizzat kendisidir. B l d" b 3 - Mal vesaikinln hangi banka 
Jön Türk neşryiatına gelince bu e e ıye za ıtasının vasıtasile tahsile gönderildiği. 

da mühim bir yekun tutmaktadır. teftişleri 4 - Mal bedeli bu memlekette bir 
Bunları başlıca iki kısma ayırmak Dün şehirde yapılan beledi zabıta bankaya yatırılmış ise, bankanın adı. 
kabildir. Kitap ve risaleler ve muh- · kontrolunda bilhassa Fatih tarafında 5 - Mal bedeli bu memleketin kll
telif eh' atta kağıtlara basılmış olan birçok kasapların etiketsiz et sattık- ring müessesesine yatırılmışsa, Tür
beyanname kabilinden neşriyat. ları görülmüş ve haklarında ceza za- kiye Cümhuriyet Merkez Bankası Jh-

Risalelerin elde edebildiğim belli bıtları tanzim edilmiştir. Bundan ma- barnamesinin alınıp alınmadığı. 
başlılarının isimlerini kaydedeyim. ada, Fatihte bir fırında 95, diğer bir 6 - Alacağın şimdiye kadar niçln 

Jön Türklerin en vellıt muharriri fır:nda da 48 adet tartıları noksan tahsil edilmedlğ'i. 
olarak Tunalı Hilmi gözüküyor. Bi- ekmek bulunarak müsadere edilmiş, 7 - İhraç edilmiş olan mal alô.ka-

aynca ceza kesilmiştir. dar meml~ket gümrüklerine gelınlş 
rer küçük kitap mahiyetinde olan Galata tarafında yapılan kontrolda olup da gümrükten çekilmemekte lse 
eserleri: Avrupada tahsil - Murat - bazı sütçü ve yağcıların dükkll.nları- bunun sebebl. 
Peştede Reşit efendi ile - dir. na tarife asmadıkları görülmüş, bun- 8 - İhraç edilmiş olan mal al:lka-

az hüyü1' değildir. Fakat bu azim 
ve metanet büsbütün başka bir şe· 
kilde vücud bulmuştur. İş basında 
buluna,nlar halkı iyi İıayallere kap• 
tırmak yolunu tutmamışlardır. Çün· 
.kü hürriyete alışmış olan İngiliz, 
beylik sözlerden ho~lnnmaz, aldığı 
ter~iye kendisini bitarafa.ne düşün~ 
mege alıştırmı~tır. Mılli birlik zorla 
ve emirle temin edilmemiştir her
k.esin düşüncesinin şeref ve• hay
sıyet duygıısunun netice::ıidir 

İngiliz, memleketin:·n bii;üklüğü
!"e t~a~c:n kanidir. Ananelerinin, 
a?etlermın ancak İmparatorluk ba
kı kaldıkça mevcud olaca~ bT 
Bu aebe Ie h'·k· gını ı ır. 

P u umet vatandu,.\arın 
hukukunu matbuat h·· · . ~ ' urrıyetını an-
c~k ask~ri lüzum derecesinde tah
dıd etmış'. ~erkes istiklalini muhafa.
~a e!}~~ıştır. Her İngiliz radyoda 
ıstedıgı ıstasyonu serbesçc d" l . bT ın eye-

ı ır; gaze~eler hava taarruzlarının 
sebep old_uı.,'ll zararlara dair sahife
lerce resımler ncşrederler, har t 
··ı b· ı · · · 1 P e o en za ıt erın ısım erini bildirirler 
ve bağlı olduğu lirr.ana a\·det etmi
ren harp gemilerinden. bahsederler. 
lngiliz yediği darbeye spor ruhile 
karşı koyar. Bu darbe azmini asla 
sarsamaz. 

İki ay evvel B. Churchill memle
kete: cGöz yaşı ve kan> dan baş
ka. bir şey vadcdemiyeceğini söyle
mişti. Ne bu karanlık imalar, ne de 
deniz mesele .. in}n çok ciddi oldu
ğunu, vahim tehlikel'!re karşı koy· 
mak lazım geleceğini söyliyen di
ğer bir nazırın sözleri halkın ına
neviyatır.ı kırmadı. İngiliz çarpıs
makta devam ediyor. Ancak kar
şısındakini daha kuvvetli bulduğu 
zaman eği!eC'ektir. Fakat son ra• 
vunda kadar hiç bir <:ey kendisini 
sarsamıyacaktır. 

Londradan gelen herkes geceleri 
uyumayan, her sabah yeni harabe
ler gören bir J,alkın azmi ve mela
neti karşısında hayrel \er içindedir. 
Alman gece akınlarının birgün 
sanayi faaliyetini durdurup dıırdu
ramıyacağını bilmiyoruz: fakat bu 
akınların milli ruhun azm~:ıi kıra
mıyacağına emını:r.. f ngiliz heniiz 
malik olduğu hürriyet için harp et
tiğni biliyor. Bu his kuvvetini ve 
azmini arttırıyor. I Iarbe devam et
mek İ$tiyor, çünkü harp uzayınca 
kendi azminin düşmanın azminden 
daha kuvvetli olduğunun tezahür 
edeceğine kani bulunuyor. 

Henüz manevi unsurun kati bir 
rol oynıyacağı zam:\na gelmedik. 
Şimdilik havalarda Alman kuvveti 
daha büyüktür. İngiltere müvazene 
tesis edeceği zamana kadar muka• 
vemet edebileceğine kani olduğun
dan kendini müdafaa ediyor. Gele
cek aylar vaziyeti gö,terecektir.» 

Konferans ve temsil 
Eminönü Halkevinden: 
ı - 4 ' 4 941 cuma giinü 18.30 da 

Türkiye Sanat Mektepleri Mezunlan 
Cemiyetinin seri konferanslarından 
sekizincisi muallim Muzaffer Yasa ta
rafından verilecektir. Mevzuu lTeknik 
resimde ölçü) dür. 

2 - 4/ 4/941 cumn günü saat 20.3C 
da Evimiz azalarından Orhan Kutb;ıy 
tarafından (Milli birlik) mevrnundrı. 
bir konferans verilecek ve Temsil şu~ 
bemiz !Himmetin oğlu ı piyesini tem
sil edecektir. 

3 - 5/4 !141 cumartesi günü snnt 
2U,30 da Mardin mebusu muharrir 
Muhiddin Birgen tarafından ll\1illl 
birlik) meuuunda bir l:onfer:ms \e

rllccek ve Te~il şubenılz (Himmetin 
oğlu) piyesmi temsll edrcektlr. Cumn 
ve cumartesi geceki toplantının mı
maralı giriş kartlarının büromuzdan 
alınması rica olunur. .... 
Beyoğlu Halkevinden: 
3/41941 perşembe günü saat 18 de 

Erimizin Tepe-başındaki merkez b na
sında diş tabibi Ruhi Vamık Girgin 
tarafından uDiş» mevzuunda mühım 
bir konferans verfücektir. Herkes ge
lebilir. 

••• * Sarıyer Halkevinden: A - G Ni
san 1!)41 _ pazar günü saat l4,30 da 
C. H. !='· lstanbul vilfıyet idare heyeti 
reisi Izmir mebusu sayın bay Reşat 
Mimaroğlu tarafından ((Dunyanm 
vaziyeti karşısında Tilrkiye) nin du
rumu hakkında bir konferans vrrlle
cektir. 

Konferanstan sonr:ı. temsil varılır. 
B - 6 Nisan 1941 pazar günü saat 

(11),30) da Büyükdere ile Kireç.burnu 
arasında. C5000l metrellk mükafatlı 
br koşusu yapılacaktır. 

JCoşuya iştırfık edeceklerin 6/4/ Hl41 
pa:.rar günü saat (!)) a kad.'lr isimlerl
nl yazdırmalaYt. 

Tokatta tek tip ekmek 
1'okat 2 IA.A.) - Bugünden itiba

ren şehrimizde de tek tip ekmek ya
pılınağ-a başlanmış ve on kuruştan 
&atışa çıkarılmıştır. 

Hava Kurumuna Tunalı l Iilmi'nin «Hutbe" ser· lar hakkında da ceza zabıtları ta.n- daı· memlekete vasıl olmamış ise, n~. 
teberrüler levhalı küçük küçük bir takım risa- zim edilmiştir. ret!" bulunduğuna dair vcrllmesi 700 teneke beyaz peynir 

t T .. k Ielerı" de vardır Çıkan on bı"r tane Be,·a:zıt mıntakasında yapıları bele- mümkün olan malfımat. geldi 

325 • 326 doğumlu ihtiyat 
eratı davet tfsalar Askerlik Şubesinden· 

• 326 dogyu 1 "h. · 8 / N' ; 9 m u ı tıyat erat 
ı ısan 4 1 salı .. .. Ih 

ke tabi old gunu ce ve sev-
uklarından m k4 .. 

saat 9 da nüfus .. ez ur gun 
te b d h cuzdanla.rile birlik-

şu e e azır b l 1 
ın ·ıA l u unma arı ]üzu-

u ı an o unur, 

Aşa~ıda isimleri yazılı zeva ur · • .; 
Hava Kurumuna teberrüatta. bulun- sini gördüm. di zabıta kontrolunda da açıkta et sa- B - İhracattan gayri suretle tahas-

y . T l H"J " · o 1 tan beş kasap, tebhirslz eşya satan sul etmi" olan alacaklarııı nılktarı, İstanbul piyasasına Bandırma ,.e 
muşlardır: ıne U•na ı ı mı nın: sınan ı- . '1 'I 

.T~ık De Kalo hıı·davatçı 
3040 

Davit lara, Yeni Osmanlılara, Yarınki Os- altı şahıs yakalanarak haklarında ce- mahiyeti ve tahsil edilmemiş olması 'ra_k~adaz: 700 teneke beyaz peynir 
_. 

1 
l " za zabıtları tanzim edilmiştir. Bu me- sebepleri hakkında malüınat. getiri.lm1ştır. Bu peyn!ıler tamamen 

·.evi ve Rıfat Kerı·bar zı·ı·ccacı·yecı· man ı ara, c: .. 'lrmağanJ> umumi baş- d b d"l ı d venı' yıl mahsuı··d·· y ı !.. yar: a eş ı ene e yakalanarak Da- _ . · u ur. en yıl mahsu-
1250 Leon Semerclyan manifaturacı lığı altında muhtelif serlevhalı bir rülacezeye gönderilmiştir. Sı'vas trenlerı" ~u pıyasad~ görülmeğe başladıktan 
ıooo: Yafet ecza deposu 350, Bita ve takım risaleleri vardır. Diğer bir Şehzadebaşında. yapılan bir hafı"!- ~onra peynır darlığı kalmamıştır. Ge-
Atavi halı tüccarı 200, Mustafa Rıfkı riııalesiniıı adı da «Evvel ve ahın- yattı: ha~~~az~. bon;sunun patlamış Sıvas (Akşam) - Sıvasa uğra- len peynirler geçen senenin peynlrierl 
Ecevet keresteci 150, Ohanes Giritliyaıi dır. oldugu g~rulmuş, alakad~rlara lazım- 1 yan treo:ıler gecenin çok geç saatin- kada~ ya~lı olmamakla beraber, ihti-
iıalı tüccarı 150. Yusuf Ziya Başak Kemat'in ruhuna ithaf edilen gelen emırler \'erilerek buyuk bir teh- 1de geldiğinden y ı l b'lh yacı onleı:nektedir. 
l:crcsteci 100. Faik Bektaş Keresteri ,,Hareket> adlı bir risalenin de Jikenln önüne geçilmiştir k .. 1 . d o lcu ar, ı assa B kk il 

00 
.. Kemalpaşa mahallesiı;de Gençtu··rk . 1! gun erın e . güç ük çekmekte a a ar peynir t nekelcrlndekl 

100, Vahan Abacıoğlu halı tüccarı61_ · onun oldug~ unu zannediyorum. Tu- d 1 M 1 h · ll1 ·ı H yik ç ı caddesinin kaldırımları sökülüp taşla- ı ı er. .. emn_u. nıyet e aber aldıgwı- suyun fazlalığından şlka~·et"i ldi 'L'i-
.Artin _Hıc og u, .. a am~z g u )ı Hilmi'n;n eserleri bu suretle on M k " ~ r halı tuccarı 100, Murteza halı tuccarı na rın döşenmediği görülmüş, nakil va- mıza gore una alat Vekaleti tren at mürakabe komisyonu, peynir satış-
100, Agop Araklıyan halı tüccan 100, dokuzu buluyo~. . sıtalarının tehlikeye düşmeme!eri için hareket saatlerini değiştirmeğe ka- larında daranın nazarı dikkatr· nlın-
Vit~li K:.ırhl halı tüccarı 100. İtimad (Devamı sahife 7. ııiitun 1 de) b~nun da yapılmasına teves.sül edil- rar vermiştit. Bu karar 5 mayıstan ıua.Eını satı!.laıd:ı baknlların zarara 
ecza deposu 100. Selim Nüzhet Gerçek mıştlr. · ·b b" · · ı ' · ' ıtı aren tat ık edılecektır. sokulmamnl:.ırmı Lemine çalışac:ıktır. 



AKŞAll 

Rejisör karı - koca f#tll~.il .. iilMl~t"S1R~hl 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Dunku mektep maçlan n.trlka x .. 83 Yazan: lsKEND• P. smrm.ı.ı Amerikayı gezip do!aıllll§. tekrar ımel bir .urette o:rmYacak. ye~ 

J.tanbula dönmüıtü. Macerayı pek zünde bir tek adam Yardır. Kim 
eeven bir gençti. Bana kendi ba· biliyor muaun) Emil Jamıiqa ... Ne 
11ndan geçen ıu vakayı anlatb: yazık ki o da Amerikada dejil .•• 

- Amerikaya gitmek üzere F ran- - Getirtiriz •• ...- Ne çıkar) Para 
aadan meıhur Normandi tranaat- olduktan aonral. •· 

Şişli Terakki - Sanati, Yüce Ülkü -
Taksimi, Pertevniyal - Ticareti 

mağlôb etti 
lantiğine binmiftim. Vapurda pek Onlan dinledikçe merakım kat 
çok genç ve güzel kadınlar yardı. kat artıyordu. Demek ki zenain bir 
Salonlarda güvertelerde, vapurun kumpanyaya menauptular. Öyle ya 
aaanaöründe, barlarında, lokantala· bir rol .için i.teyince Emil Jannmp'i I . _ .. .... M 
nnda bunlara sık aık rugeliyordum. ta Avrupadan getirtiyorlardı. Ah atanbul Maarif mudurlüjü tar~- tutmasından verilen penalbdan i-

l 1 b• -Lb ı b'L- d. fmdan mektepler aruında tertip tat Yüce Ülkünün ilk golünü yaph. San•ın, euner, kumral olmak üzere; tun u a ır an ap o a Ü.CJ un... edil fu b l çl d.. ş f • .,, ... L,_ nJ b filim k d en t o ma anna un ere Bu sayıdan sonra Yüce Ülkünün 
&iizellerin ve kadın ııüzelliiinin her L..aJW1 ° ar U • ' itine o a ar d d d _.J:ı_:_ · Az b" 
c;eıidiyle bu yüzen aarayda her an dalmıtlardı ki biraz arkalarında b~ ata . ııı_ ~ _ evam cuuıllJ9tır. ır hakimiyeti kati bir ıekil aldı. 14 
kartı karııya gelmek imkam vardı. nim oturduiumun farkında bile de- aeyırCJ onunde cereyan eden bu kar· üncü dakikada aağaçığın puından 
E h be d b k" d .,,enc;tiın. iiJdiler. ıılaımalar çok heyecanlı olmuı ve Selim kafa ile ikinci golU çıkardı. 

eee n e e ar ım ve • c:.:-li T alck. San k b. · 2 O Ve devre 2-0 bitti. 
Elim, yüzüm de kuaunuzdu. Atlan· Şimdi aralannda yeni bir müna· -.""9y·· 01er L•• 1 ·T 1 __ ~ me

1
. te. ~ 

4
-
0

• •- ı '-- uce ~u a~ ıaesım Jkinci devrede Yüce Ülkünün ha· tik Okyanus\IRU geçet"ken hiç 11~1 - IUlfa çıkmıtbz P . al· ~ k b: ~ 
mıyacaiunı ve pek tatlı günler geçi· _ Şu mahçup &pk rolünde kimi ertevn'! - ~ ıcare.t me te mı kimiyeti devam etti. 1 O uncu daki· 

- · . tahm. ediyordum. Avru- oynataak) 2-1 maslup etm11lerdır. Maçlann kada Süleyman aerbes vuruıtan 
~-:~llerind:'n hareketimizin ilk _ James Stewart... O mahc;up tafsilatını aıraaile veriyoruz: bomba gibi bir ıütle takımının üçün· 
günü öğle yemeğini yemif, güverte· delikaınb rollerini çok iyi oynar .• , SISU TERAKKi • t cü biraz sonra da Nihad kaleciyi de 
ye çıkıp genif bir iskemleye yan· - Hayır, hayır .•• Bu rolde ta- .. .. . SANA~ ~. çalımla geçerek dördüncü golü yap· 
ge1mittim· Seyahatin keyfini çıkar· mamiyle yeni. yepyeni bir yıldm Gunun ılk ~açı Şıtlı T erakkı ıle b ve müsabaka Yüce Ülkünün 4-0 
mak maksadile bir de sigara yak- bütün.cihana tamtmalıyız ... Bu rolü Sanat m~ktebı aruı~da y~pıldt. Ha· galibiyetile nihayetlendi. 
mııtım. ıimdiye kadar hiç bir filimde oyna• kem Şazı Tezcanın ıdar~mde .~h~· PERTEVNIYAL • 

Uiraz ilerimde orta yaılı bir karı mamıı bir delikanlıya vermeliyiz... Yl a çŞı~ali~ Ttakı~~~r ıu ıekılde dazıldi- TİCARET LİSESi 
H tti h ile b ·· b ·· ·· illi er· lf era~~ı • Günün aon maçı Pertevniyal ile 

koca denize karıı oturuyorlardı. ~ k. .a. ın b ':; ı':Jr.lün 1 a 
11:,'? İb..n • r.:~er Ömer - Şa- Ticaret liaeleri arasında yapıldı. 

Yanlarında da etrafta ne görse çe me 1çın u e an ı ecne ı, ban, LUtfullah. M~ M Hakem Bahaeddinin idaresinde ••-
yüksek sesle soran, gürültücü, yara· meseli ıark.lı bir genç adam olma· • • ~-

b' ki d Ek k k lıdır mer. Nihad. Sedad, TUrpt, Abdül. haya çıkan takımlar ıu ıekilde di-
maz ar çocu arı var ı. r e a· B. " 1 • • . . • . Sanat mektebi· Ömer Fatih zildiler: 
lın kalın katlı ve pek kısa boylu idi. u soz erı ıııtır J§ıtmez: M ud K • •H d • N!l..-.J ' Peıt-..:...ı: Sed-.J • IC'-:- Sa-
ş. d K d d k' k - Aman ıu rolü bana vera:- ea • eramı. a1 ar. llHKI - -··--ı au ..,....., 

11man ı. a ın a - san 1 oca· · · M •-C.. Sad....:.0 M •-C.. t..n.il dettin • fbrab:... Salibad~:.. fb. 
s·na karıı her hususta aksilik çıkar· nıze. · · diye az daha yanlarına ao· us .... ., ._.._ ua .... ., ' san • C%-L! V::aeı, Şükrü. Fethi, 
mak iatiyormuı gibi - inadına za- kulacaktun. Lakin cesaret edeme· Mebmed. . . .. . .,....,....., -ı 

f b l 'd c- .. d dim. Oyunun ilk dakikalan mutevazın Ömer. 
J'lk 1. bgakyet .~zl~nkl oyu ıd ı. Po~un .e O günden socıra onlara sık aık va- geçti. Bqinci dakikadan itibaren Tııc:aret: Orhan • Adnan. Saba-

e e e goz u er var ı. e~ aı- Sa k b. 1 k h.a L_.J.J!- cı..--L n.ı.!.. Muzaff 
nirli bir kadın olduğu yüzüne ba- purun muhtelif yerlerinde, güverte- 1c· n~t '!'e ltde ' sc~ı· o~:-layarka 1 ·ı. -- - ~u. --· er -
k ı b kıl l 1 d lerde rasgeliyordum. Raagelmek ımıyeti a ı. ag ı •ur u a ın ar a lbrabim. Mebmed, Nenad. Suad, 

ı Bır. a İkaz kn ~.tı ıyor ud k. k değil daha doğrusu kendileri ile ah· Şifli Terakki kalesini tehdit ediyor- Muzaffer. 

d 
ır .~ral ı edr ~gın ~~nı.n a 1 a· bap ~imalı: için pqlerini gözlüyor• )ardı. Bu sırada müteaddit fırsat ya· Oyuna Tıcaert liaeainin merkez· 

ına şoy e sor ugunu l§ıttun: L 1 d ı d uh · ı · · d " b' kınl b t dı. D 
A k 1.. .• ,_. L dum. Artık vapurdaki renk renk, ~a a ı.araa a m acım erının ace- en tyaptıtı ır a a aı an a-

- ıı ro unu ıume vene~ 1 • .. .. d k d 1 Nih t k..k l il 1 d·'- P rt • l' d acaba?... ç,it .. ç.~t. .. &iizellerden biç biri· esı. y~zun .en açı.r .ı ar. • ay~ ı a ar er e ı~çe e evnıya ın a-
K d d h l t ld . nı ıozum ıonnez olmuttu. Bü· 28 ıncı dakikada Ş11li T erakkı aag- ha hak.im oynadığı görülüyordu. 

a Kı~ er la ak! ı.T b·• R bert tün emelim bu crejiaör kan·koc.u dan bi• korner kazımdı ve Abdül Birinci devre 0-0 berabere bitti. 
T -

1 
ıme 0 a~~ r • • • a 11 0 

ile bir an evvel ahbap olmak. lı:•- bundan istifade edeı-ek takımının Jkinci devreye Ticaretliler soldan 
ay ora vereceg~ .. ·. li bpse 0 cmahçup delikanlı> rolünü ilk golünü Japtı. Devre 1-0 Şifli yaphk.lan bir hücumla baıladılar. 
Bu konuıma uzenne dehfet •u· ·· · 1 kb Terakki lehine kapandı. F-Lat top Pertevniyal kalesine mt-

1 • ._ ç··-Lü b . uzerıme ama • l as; ... 
rette a aııı.am artmıştı. Un~ erum H h ld b it k · a kinci devreye c:.:-li Terakki daha meden ortalarda kırıldı. d · k b .. ··k \>t h er a e u an oca ıınem ,.... 
. e ımemayaHarıı ,~Yb~l 1ı eve- dünyuında pek nüfuzlu insanlardı. canlı ba,ladı. Ve bunun neticesi Yavq yavaı açılan Pertevniyal-

İ~tıı·vardı. k d attt.
1
u 1

• 
0 kaa' tl Bunu da tundan anlıyordum. Ara- olarak 1 S inci dakikada aağaçıklan liler 12 nci dakikada Ömerin ayaği· 

• Od iV~!' Uak. 1 el gıtmek nıye• larmda daima filim münakapfan VUıtasİ)e ikinci 1ayılannt kazandı· le jJK Ve biraz aonra da Salahaddin 
tıln e ı unb. . .. ınk .. Y.? un /e ş~cİ- yapıyorlar, en mqhur yıldızlan lar. Bu sırada Sanat mektebi bir vasıtasile ikinci aayılannı kayde mu· 
~ ~udı benık ur ,_utuyor u. ımd ı emirlerinde çalıthmıağa karar veri· penaltı kazandıysa da istifade ede· vaffak olmuılardır. 
knum e I u a~ı. ~ocanın ';d tarz a yorlardı. medi ve maç 2-0 Şiıli Terakkinin Oyunun bitmesine iki dakika kala 
o~uşkmad arınkı 1ıt!~ınk:l~~. en Hbr- Mutlaka bunlar hakiki hüviyet· galibiyeti ile bitti. Ticaretliler de bir gol yaparak aa-

naga a ar u aııı.. ~· er lerini bildirmeden, ba,lı:a iaimlerle YOCE 01.KO • TAKSIM USESI hadan 2-1 mağlup ayrılmııl~rdır. 
halde bunlar: cSmema dunyuının L _t d. l d Am rik d Günu .. n ikinci maçı Yüce Ülkü ile k il d' ... 1. . h seyana e ıyor ar ı. e a a b ·k J -
r~ .~r1ı .. >d ıyel ıııtkti ımAız bmeık ur me,hur artistlerin, meıhur rejiaörle- Taksim liseleri arasında yapıldı. Güreı müaa a a an 

reıısor er en o aca b. ca a an · •=·k• la t fmd d Hakem Şazi Tezcanın idaresinde •~--bul an ..... ajA-••A. .. Aft .... 
L d h . • . ... d ..... Ek L rın peres...., ar n ara an ne e- .ı.nao '"""' -ıu&u...au 
~oca an aıngıaı reııaor ur r eııı. ah taız dildikl · • b. lı: takımlar aaha1a fU tekilde çıkblar: ft n1aan 941 pazar ~11 (tecrübeli) 
°!j) Yoksa kad~n mı) Belki ~e ik~i ~:İer~e :kum~. enm ırço Ylce Olldia N•JM • Mİtat, SG- ıilreRller aruuHla yapılmü bere 
bırd~n .. ._,:Am.erıka bu ... Mer feTlD Yalnız bu ailenin c;ocuklan pelı: 1e7m.a • ıc.m.I. Celal, N_.et • Salto - Qlpe - Bursu mDlalıatatan 
olabılecegı bır memleket... lcorkımc; derecede yaramazdı. Bütün Kenan, Mazhar, Selim, Misak, Ni- tertip edllm!Jtlr. 

o ı k ı ı l•'atih güreş klübü salonund:ı yapı-
n ar . onuıma arına ıu suret e vapur halkı bu yumurcağın muzip- had. • lacak olan bu millabaltalann tartısı 

devam ediyorlardı: liklerjnden yaka ailkiyordu. O koca T.ıaim: A..af • Aluned, Sami • 11 den 12 :re kadardır. Saat 13 te mil-
-. Gene; lı:adın rolünü kime ve· koca, yqlıbqlı yolcul ..... taklidle- Münir, en.o. Kimi • Ali, Alek· aaba1calar bqlıyaca1ctlr. 

relım ~ . rini ;yapıyor, onlarla açıktan açığa .-dr. ~ Cahid. Kenan. 
- Hedy Lıt Marr bu rol için bi- alay ediyordu. Ukin anuına, ba· Oyuna Yüce Ülkünün bücumile t.tanbuJapor kliibü idare he,etinden: 

çilmif kaftandır. banna hoı görünmek .ic;in bu c;o- baılandı. Dakikalar ilerledikçe daha 29/3/941 tarihinde ilan edilip 
- Yok Jok... Katiyen... Bize cukla iyi geçinmek. hattl kendiaile cüsseli olan Yüce Ülkülülerin oyuna eberiyet nisabı yapılamadığından 

masum yüzlü bir genç kız llzundır. arkadq olmak llzundı. Ben de öy- lıaltim olduğu görülüyordu. Üatüate I tehir edilen fevkalade kongremiz 
Halbuk: Hedy La Marr"ın yüzünde le yaptım. Lakin bu arkadqlık Japbklan alunlarla Tak.sim liaesi 4/4/941 cuma günü ıaat 4,5 da 
hiç de masum bir ifade yoktur. Hem bana çok pahalıya mal oluyordu. kalesini tehdit ediyorlardı. Nihayet 1 klüp lokalinde yapılacakbr. Kayıtlı 
nedir bu kuzum) İkide birde hep Çünkü yaramaz bir gün :vemelı:te S inci dakikada müdafün topu elile i.zanın tqrifleri rica olunur. 
bu kadıını ortaya sürüyorsun ... Aıık tik seyahat ceketimin üzerine çilek ın ı-111-11•...--• waus:a-ıııawwwaaa 
mı11n yGba?. · dondurmuı atıyor, bqka bir gün ha,.et burada rejisör kan koca ile Bakkal dükk&nı ifletiyoruz. Fakat 

Erkt!k buna hemen cevap verdi: aeyahate çıkarken aldıiun metaklı ne yapıp J&pıp arkadaıbğı ilerlet- ikimizin de sinemaya çok merakımız 
- Ne mü~uebet) Ben onun bir romana denize fırlahyordu. Bun- tim. Hattl o zürafa gibi ince uzun vardır. Kendi kendimize sinema pİ· 

kendisin; değil, sanatını beğeniyo- ların hiç birine ıea çıkarmıyordum. kadını danaa bile kaidırdım. Anız yesleri, aenarvolar yazarız. Bunlar· 
rum ... Fakat o genç kadın rolü için Hala rejisör kan koca ile ahbap c;ocuklannı birlikte baloya getirmit· dalci rolleri hayalimizde en mqhur 
Hedy La Mardan daha münuibini olamamıtbm. Yalnız onlann uzaktan lerdL Bu yumurcağın da ikide bir: artistlere venriz. Hatta ırene hayal· 
hatırlamıyorum da... uzağa crol dağıtmak> hmuundaki cNe sevimli mahliikb ıözlerile çe- den olduktan sonra Avrupadan bj· 

- Niçin böyle düıünüyorsun) Bu münakaplannı ifitiyordum. Gözleri nesini okpmağı ihmal etmedim. le arti.t getirtiriz. Bazan bu me9e· 
rol Jea.nette Mac Donald'in fevkala· bir an bana c;evrilıe, babflan biraz Halbuki o fınattan :istifade edet"ek leler etrafında kan koca ciddi mü· 
de muvaffak olabileceği bir roldür. üzerimde fazla dursa beni deh- habre ayağıma, nuırımın üzerine nakqlar ettiğimiz bile olur. Mesela 
Hedv La Marr bu rolde onun kadar eetli bir heyecan alıyordu. Kendi buıyordu. Bir aralık da üstüme ba- geçenlerde aramızda bir mahçup 
muvaffak olamaz... kendime: cAcaba diyordum, malı· hamım içkisini döktü. Nihayet delikanlı rolü meselesinden epeyce 

- Haydi genç kadın rolünü c;up delikanlı rolünü blllDa mı Yer- yüzümü kızdırıp: söylendik ... Sinemayı bu derece se· 
Jeanette Mac Donald'a verelim, bil- meii diifünüyorlar) Çünlı:il dikkatli - Galiba sinema itiyle meıgul- veriz. Fakat ne çare ki mesleğimiz 
yük baba rolünde kimi oynatacak- dikkatli baktılar .. > aünüz) •.. dedim. bakkallık! ... > 
an? Nihayet Amerikaya varmamıza Adamla kanaı cevap veı-diler: Bu sırada çocuklan amok.inimin 

- Büyük baba ... Büyük baba ... 1 bir gece kalmııh. O akıam vapurda c- Hayır ... Ne ge%er) Nevyorkta üzerine bir pastanın ltremuını dök· 
Büyük baba... Bu rolü en mükem· büyük bir balo verilecekti. lıte ni- kan koca bakkallık ediyoruz. milftü... Hikmet Fericlma Es 

sasc1e arkadqlarmm ~ oldutunu Köy düğün&nde neler 
söyledttttm IOlmLI Jd 1 - Hlq merak etmeyin dıed1. btl* o u 
bunlann acısını ben çıkaracalım. Ba.- Bantan l8hllleft d<mazımıpa. 
km buraJ& utraıdılımm -btlliell 10n- Köyiln llert gelerıJedndm btrkıllL 
ra yabancı gemiler sellne - llGJleme- tızı nlentJmlu. 
Jkı. _ KöylOler o gece BUde De Recep reltl 

- KoyQmii7.de taımıyacal'. mısınız? de dütüne da.vet etmlflerdi. 
- Geceyi burada gıeçırecetts amma Dtıtnne et.raftati lcöJleı1n -.mıe-

aabahleyhı gilnef dotmadan JraJlau',a.- '-.. 
ltz. Biz döndükten 80Dl'a, benim gel- ~~.:~ ve .-..ada7llan akın edl· 

dlğiml köyHUere söylersin! Herkesın atzında blr J.lf dıolqtyo~ 
Türk töylüd, Sa!den.ln gW;tliinl 11- du. 

temJyordu. · Kız çot giU.elmJf 
- Yann gece de bUl"&da ka.lsanız, sÖttm' dellkanWar .gellnl 16rm.elt 

n: ıyt olurdu. Köytbnil7ıde btlymt bir hevesine dütmilfttl. 
duğün olacak. Bu diltQne lo taraflar- Dtığiin bir evin Pilli bahçeılnd• 
dan birçok kabada)'llar da ~ek. • 
Onlarla görüşmüş, E-trafta dönen do- yapılıyordu. Bahçenin blrçc* J'M'lerin-
laplan yakından ötrenmı. olurdml de metaıeler yanıyordu. OeUnln baba
,,.;;. ı- b düA.°'"de bul1mmanı ıstı- m, Saldenln o gece orada bulUDUfUD8 
~n um u & _. çat sevinmlfU. Saide, &rb.dap Recep 
yor, Balde 1 reisle beraber bahçen.in bit Jtöoealnde 

Recep, Saideye döndti: toplanan davetlllF araaında oturu-
- Dediği dotrudur. Madem Jc1 _bu yordu. 

kıyılama fazla dolalcıcatız. Bu diltun- Kız babası, misafirler araaında, •
de bulunmamız lAzımdır. Bu veslle ııe rur~ olarak davet ett.ttt bir köy apaa
etraftakl ağalan, zeng1nleı1. ve kaba- nın mevcudiyetinden h19 de memnun 
dayıları tanumt oluruz. Bellcl de bun- değildi. cYeflller. lcöJiinün alaaı olan 
ınr arasında '4lm17.e Jarıya.cak bir Dell Hurşid, Karaman be7l Mehmecl 
kimse bulunur. beyin adamlanndandı. Çelebi Mehme-

saıoo, Recep rebin lsran üzerine: din Anadolu seferlerinde Dell Hurşid 
- Peki, dedi, madem 1cl arkadaşla- bu köye iltica etm1f ve zenglnlltt lle 

nm bu dütünü gönnek ıat.lyorlar ... O adanılan sayesinde çarçabuk bu köye 
ha1de yarın geceyi de burada geçlrlrlz. hlklm olmuştu. Dell Hul'flt, gfuıler * geçtikçe etraftaki köylere de el uzat-

Balıkçı bu konuşmadan sonra tayı- mağa ve birçok zavallıların canını 
tıle sahile döndü. Ve sahil boyundaki yakmaA'a, ınallannı, paralannı sa-
kulübelerde oturanlara Baldenln gel- betmeğe ba,ıamıftl. 
dlğlnl haber verdi. 'Dell Hul'fld, blrkaç gün önce m 

Ay ışığı altında çarçabuk ayaklanan babasına: 
ve sahilde toplanan köylüler: - Düğün gecesi ben1m hecUyelerlml 

- Hot geldin, Hama.mel de hazırlasın ... 
Diye haber göndermlltl 

Diyerek. hep blr atıman balntma- Dell Hurfkl, dilttbı aahiblnln ertn-
ta başladılar. de o gece blrtaç adamlle beraber hem 

Saide gür seslle köylülere cevap ver- y ylp içecek, eğlenecek, hem de diş kl· 
dl ve istirahat etmelerini söyledi. F:ı.- rası alıp gidecekti. 
kat, arkadan duyanlar miltemadiren Düğün sahibi, damadı Uzmı Ahıne-
sahile iniyordu. Sarıkaya boylan, Sal- dl çağırdı: 
deyi sellmlıyan ve durmadan: •Var _ Olul, dedi. Dell Bul'lld bu gece 
ol!• diye batıran köylQlerle dolUJor- bizden hediye almadan bir yere glt-
du. mez. Ona ne verellm kl. Pisi daysan.? 

Recep rel.s, Anaodlu aa.hll balkı ta- Uzun Ahmed ve* ua.b! bir gençti • 
rafından Baldenin bu derece sevildi- Köyün en uzun erbli oldutu 1çln 
ğinl tahmin etmemlftl. Bu coşkun ve kendl8lnl uzun dlJe çaltnrlardı. Ah· 
sa.mimi tezahürat tarownd& Saide de med. ta)'IDi)abasına: 
müf)cOl vaziyette talmıftı. - Ben tımseye haraç veremem. Pa-

Nlhayet, köylüleri yatıftumak lçln dlşah onun nesli.ili aöndiirdtl .Bu herif 
bir kayıp atlıyan Salde sahile çıkma.- hlla aramızda bize meydan otuJOr. 
Aa mecbur oldu. Denizden gelen korsanlara verdll'l.mls 

Recep reis: huaçlar :vetmıyormtıt gibi, blr de böJ
le kaçatlan mı do:yuracap? 

- Aman Saide, diyordu, kendini ıyı Dedi. Kıs babası g1lrilltil çıJanuın 
koru! Bu kalabalıtın içinde kahbe diye, damadının aözlerini etrafa. ak
ruhlu blrl saklanır ve lcaranlıkt& sana settlrmekten çeklnmlftt. Tesadüfen ba 
kıyarsa, bütün 1.4lerlm1z :yüz tbtQ ka· konUflllaya pJılt olan Salde, Uzun 
Jır. Ahmedln yanına sokuldu: 

Saide: - Dell Burfld denilen bu adam 
_ Merak et.mel d1:ve cen.p Yerdi - ltöyUllerl her zaman böyle tehdld eder 

Xöylüden insana zarar gelmez. Arala. mi? 
nnda böyle bir kahpe çıkarsa, onu Uzun Ahmed blldiklerlnA uılatmak-
benden önce köylüler gebertlr. tan çeklnmedl: 

Saideyi sa.hile çıkar çıkmaz kucak- -- Tebdld demek de llf mı? Daha 
ladılllJ' ..• El il.stünde, San1caJa meyd&- geçen gibı bir ölçek butdaY için bit 
nına. tadar götürdtller. köylüyü öldürdü de klnıae ondan he

Köyün lhtiyarlanndan b1r1 yilaet sap sormadı. Ben artık bu herifin 
sesle anlatlJ'ordu: yaptıklanna tahammtll edem..tyorum. 

_ 8 AA' ..n kl11cadın tö""'-tl- Beynine bir demir lndirtp kafasını n 
u ..... an ıure • 1 ..... bumunu lcırmata karar verdim. 

zü 1k1 tere yanmaktan, blmaç Jrere de- Saide: 
de baakından kurtardı. O ııahlllerlmlz- _ Dütlln gecesi kavga olmaz. dedl. 
de dolaşırken, dilfman bize ya1claşa.- herkesin nefeSlnl kaçırmata detmes. 
mıyor. Onu bugünlerde Allah gönder- Sen onun iflni bana bırak ... Ben DeU 
dl buraya. Hurşld1n yanına otum.cağun. Ve onun 

Bir yaşlı kadın da. ıuntan aöylüyor- baklandan ~lecetlm. ~ klmae ~ 
du: nunla mettruI olmamı ve herkes et-

- Kızımı kaçıran Atgözıtl f()val- lenceslne, konufl'laama devam etsin. 
yeden intikam &lacatını vadetmlştin. Saide, Recebin yanından aynldı n 
::ı:ldel HalA. o herifin canını cehenne- bir vesile bularak Dell Hul'fldln yanı
me ııöndermedln mi? O gebenneden na oturdu. Zaten Hurşid de onunla 
klnlm yat14D11yacak... Allah bana o konu~at, tanıtmak istiyordu. 
meltinun gebei'dllln! göırtersln. Ondan Bu arada köy delltanlılan muhtelif 
sonra öl.9eln de gam yemem. etlenceler yaparak gülüp OJDUJQrlar· 

Artık köyün bütün kadınlan. genel, ıd. Kızların blr arada toplanıp manl
lhtlyan Sa!deye derd yanma.ta, lçlnl lerle bilmece söylemem çok etıenceU. 
dokmete baf}amıştı. çok meraklı bir oJ'Ulldu. Kızlar sıra ne 

Sal... bü .. k bir h•••-'-•- .A_,, soylüyordu: 
cue yu i:t.~ ..... uue Çarptan alclon bir tane, 

hcp.!lnl teselliye çallfarak derdlerin1 En retirdim itin tane. 
dınllyordu. Kartı tarafta.ki de!!kanhlar: 

O gece Sa!~ saatlerce halk arasın- - Nar ... Nar ... 
da kaldı. Diye batrıştılar. 

Sahil boyunda. köylil meşaleler J&- Kızlardan blrt: 
tarak ldeta §enltk yapıyordu. 

Tefrika No. 32 Nitekim. kendini çok geçmeden Ekseriya evvelce de misafirlikte tereyim) - diye sordu. bir manto alm:ı, aralığından yırhk, 
topladı. ıeç kalırdı: Cemalin hizmetçileri, - Cemal Nermi beyin evini. paramparça bir blm gözüküyordu. 

Oilunun yatağına yaklqtı. ana binanın dlflndaki küçük dairo- Hekim: Yüzü ıözil de perifan bir haldeydi. 
c- EYlldım... Beni aen himaye de, mutfaiın liatündeki od alama yat· - Cemal Nermi bey evinde de- Genç doktor, ıözlerini uiutturdu. 

et ... Muhabbetinle beni her türlü maia liderlerdi. EY aahiplerinin qık- iil. Acaba hayal mi görüyordu) Şimdi 
Afk ve macera romanı Nakleden: (VI • NO.) tıeblikelerden koru ... iradem zayıf. lan ıöndümıesi lhım gelirdi. Dok- - Biijyorum... Fakat yine de artık, •evdiii kadının teklini diler 

Merdi-enı' çıka....ı.en, L---· bil . • d nefret hile . lama•n .•• Mannl bir destele ihti- tor da, iki bahçe araaında daima açık. onun evine litmek, ,eyile konut- insanlarda m1 ıörmele batlUIUftı) 
• ~ --vaua e ~ ~n Ce al N .. ~ecekti. ~ Yar-. V ~ o destek ancak aen bulunan kapıdan evine liderdi. mak llzım. (Bu ıelenin l..eyll olduiunu. 

çevirip arkuına bakmadı. Çocuiu- kat d'~ : ~ tua'YVUI'- olabilinin .. .> dİ)'e inildedi. Bu. akpm. doktor Rauf, ayıu ka- 5aziinü bitirmedi. karilerimiz anlamakta mütkiillt çek-
nun oduma girdi lanm en ~ • atm• -. bura· ••• pıdan l{eçerek nine gitmek: her za· Raufu, bir el hareketile itti. EYe miyeceklerctir.) 
Afaiıdaki azimklrlı~ıu. ancak dan çıkıp sıtm~e ~ıda.. Rauf, yalnız kaldı. Dineklerini man ihtirulannı boiduiu odaya yaklqarak, numaraya baktı. Leyi&: 

nefsine aon derece hllı:im olmak. Kocası. - JY1 kalb~ laİma7e- dizlerine dayadı. 8-..ım a'YUçları c;ekilerek U7111DU imklnmı kendin- Doktorun henüz kapatmadığı ka· - Aman. çabuk söyleyin, ~ 
kendini fevkallde tutmak i>alıaaına klrlıiı Ye daimt tekayyudl~e - içine aldı. Cazleri sabit bir noktaya de bulamı7acaktı. Biraz aokaklarda pıdan içeri girdi. fendi ... Doktor Rauf beyi görmek 
rapDllfh. Hlla doktor Raufun yal· yanında ~en sene; kadın k~~ hw dalmıfb., Cec;irdiii bil,.uk heyecan dolqmak. lıava almak, ainirlerini Antre karanlıkh. istiyorum. Onu nerede bulabilirim) 
Taran baqlannı gözlerinin önünde tGrlü tehlikelere karp emuı ~...dl- neticesi malıYolmut sı'biydi. yatqtırmak niyetindeydi. Doktor, elektriği açh. lıık etrafı Bu aea. doktora, hakikati fqetd. 
görüyordu. Onun aaçhlı heyecan yordu. O Tarken doktor Rau a mu• Melahat onu seviyordu. Antredeki askıdan paltosunu, aydınlatb. Bunun üzerine, Rauf, Karf18mdakinir heyecanb, hoiuk 
elektriii. ainirlerme, iliklerine itle- kavıemet edehileceiine emindi .. • Bu münakata bile kabul etmn... fapkuını aldL Kapının topuzunu hayretle haykırdı. Gene; kadım gör· konu111ıu ile Melahatin ipek gibi ı.& 
mitti. Tiril tiril titriyordu. Faka~ ~di J&lmz bafma ... H.a~a!• M11h•lrkak olan hir te:r bul çevirdi. mek onu aonauz bir ,..Ianlığa ui· arasında çok. fark vardı. 

Bu müihiı mücadele esnasında ta hır k111 •.• Ve bu erek. ırençJiiinin Gerçi aenç lı:adııiun hicabı Ye na- Bir adım atacakb ki birdenbire, ratm11tı. Hekim, yeni ıeleni yakından ted· 
öyle anlar olmuıtu ki, genç kadın hayali olan bu erkek yanında iken musklrhia onu qkını itiraftan me- bir lı:aclmın koprak keındine doğru Karıısındaki Melahatti. Acaba kik etti. Gözleri aöpilyor gı'biydi. 
L..ıtün iradesini kaybederek erkeğin mukavemete imk&n Yar m17ch) netmitti. Fakat doktor konuıtuiu ıeldiiini sördü. haberi yokken, demin düfilncelere Çehresi fevkalade soluktu. Çehre--
boynuna sanlacak hatlere ıelmiıti: Evet, evet. iyi yaptmfb••• müddetçe, mubata1xnm için içiıt tit• _Ah .•• Beyefendi ... Beyefendi ... dalmııken mi kadın dııan fırlamıı. sinden anlatılamaz bir korku ifade91 

c- Seni seviyorum... istediğim Fakat birdenbire: rediğini duymuttu. Rica ederim... Gösterin bana .•• seyıahat tasavvurlannı ıimdiden ta• okunuyordu. Yüz hatlarında İzhtap 
yalnız ıensin ... Sensiz yaıayamam... c- Ah> - dedi: yıkıldı. Birdenbire delıhnh ayala kalktı. Söyleyin bana .•• Takatim kesildi ... hakkuk ettirmek İçin gitmifti) Fa- vardı. 
Bütün söylediklerim uçma fe)'ler... Ailamağa baıladı. Gözlerinde alev alev :yanan bir atk· Artık dayanamayacağım... kat imk&n yok ... Melahat onunla bu Leyla, Cemal Nermi'nin arzuau-
Tabiatin emrettiiini cemiyetin bir Hıçkınklan içindeyken bileı la kendi kendine f(Syle aöylıendiı Bu suretle konupn ltadın, ltörük tarzda ltonuımazl na uymak İsteyerek onun aöylediği-
takım kanunları, niumları nasıl c- Kendime hlkim olmalıyım... c- Hayır... Onu bırakmıyaca• cibi lıızlı hızlı nefes alıyordu. Uzun Karf18ındakine bir kere daha, ni yapm:ığa kalkml§tı. Bir otomobil 
menedebilir? ... > demek iatemltti. Verdiiim karar doğrudur ••• Ne ka- ğun ••• f.w.buldan sitmi7ecek. •• > bir yoldan koprak ıeldiii halinden dikkatle· baktı. bulmak için sağa ıola koımuı, bu· 

Şayet kocasına kartı derin bir dar ailaaam da, ıızluam da iradem Vakit cec:.ikmlttl. belliydL Kıaa bir zaman evvel onunla ko- lamayınca, Akaaraya doiru Uh 
tef kat ve merhamet daymasa, dok- aaraılmamab... Kendimi tutmah· Hizmetçilerin çoktanberl yatmlf. Doktor, lıayretleı nuıan Melabatin sırtındaki elbiseler hızlt hızlı yürüyerek. kalı koıarak 
torla aralarındaki aıka engel olduiu yım ... > dİ7• düt&nib-orda. tJ7UIDQf olmua Jhunda.· - Ne iatiyonanuz) ••• Kimi c&- böyle delildi. Bu kadınaa. omzuna ilerlemifti. (Arkası nr) 

Giizel GOzlU K1z 

• 



S Nisan 1941 

Jön Türk 
neşriyatı 

(Bq tarafı beşinci sahifede) 
Diğer kırk üç kitap ve r.isalenln, 

hece 81rasile isimlerini kaydediyo· 
ıum: 

ABDüı..AzlZlN HAL'i: İngiliz 
ıcfirj Sir Hanri Elyofun bir maka
le8inin tercümesidir. 

ABDÜLHAMlDlN lDAREİ MU
S!BES1NDE YAŞJYAN VATAN
DAŞLAR: lslam hürriyctperveran 
merkez komitesi tarafından neşredil
miştir. 

AHMED SAIP BEYE: Ethem 
Ruhi beyin bir açık mektubudur. 

ALI SUAVi: Kısmen manzum bir 
piyc.stir. Müellifi de Süleyman 
Mithat beydir. 

ARIZA: Mustafa Fazıl paşa ta
rafından padişaha hitaben yazıl

mıştır. 

BAHRİYELiLERE MEK11JP : 
İttihat ve Terakki cemiyeti propıı
ıaında risalesidir. 

BIÇAK KEMJGE DAYANDI: 
Girit müslümanlannın çektiklerine 
dair cOsmanlı> gazetesinde çıkan 
bir makalenin ayrı baskısıdır. 

CiDAL YAHUT MAKESİ HA
KlKA T: lsmail Hakkı beyin Ah· 
nıet Riuı. beye bir tarizidir. 

DEYLI NIYUZ"DAN FIKRA· 
LAR: cCemiyeti Cedidei Osmani
.Ye> nin bir risalesidir. 

DiN VE DÜNYA: Ubeydullah 
efendi merhumun el yazısile Llver~ 
polde neşrettiği bir risnledir. 

FElV AYI ŞERİFE: lstibd.:ıt 
aleyhinde fetvalar. ' 

HALiFEl NAMEŞ RU VE SUL
TAN MURADI HAMiS: Feyzi • 
A. Muhtar ve Fuat beyler tarafın· 
dan tesis edilen cKitaphanei lnkı· 
lnp > m ilk eseridir. 

HAMiD! SANI: cTabip yüı:bn
ıılarından Nazım Ömer> beyin b'r 
Propaganda risalesidir. 

HAYYI ALELFELAI I: Bir pr-:>· 
Paganda risalesidir. 
İHTİCAP: Tesettüre dair bir fr 

&aledir. 
İSTiMDAT: Şair Eşrefin man· 

turn eseridir. 
lsTINSAF: Müslümanlık ve Os

rnanlılık namına bazı miilahazal.uı 
tah)i) eden bu eser İttihat ve Te· 
rakki Cemiyetinin Mısır şubesi t.i· 
rafından ne,redilmİ§tİr. 

KARA KARGALAR: Hamit 
devrine ait cinai bir romandır. Mu
harriri A. Adli beydir. Ancak b:rin
ci cüz'ü intişar etmiştir. 
KARDEŞiM: Doktor Refik Nev

zad'ın nasihatnamesidir. 
' LA YlHA: Cavid beyin ikinci la· 
7ihasıdır. 

LA YIHA: cVntanın haline ve 
rnaarifi umumiyenin ıslahına da'.r 
Ahdülhamide verilen altı layihın
dan birincisidir. Muharriri Ahmet 
Ri:za beydir. 

MAHKEME! KÜBRA: İttihad 
'Ye Terakki Cemiyeti propaganda ri
aalesidir. 

MAKBERi ABRAR: Bazı Jöaı 
1_'ürklerin tercümci halinden bah:s
tir. 

M~KEDONYA: İttihat ve 1 e-
rakkı C · · · . . .emıyetınm bir propaganda 
Tısalcıııdır. 

T ~ALÜ~1U iLAM: Abdülemrar 
ahır. beyın Ahmet Mithat efendi· 

Yb~ hıtaben yazdığı vatanperverane 
ır rnektuptur. 
MEKTIJP: Ahmet Riuı beyinli

yihalan haklunda makamı sadatele 
ıönderdiği rnektuptur. 

MEK1UP: Halil Muvaffak br.
yin Bükreş sefiri Kazım beye Yel?.· 

dığı mektuptur. 
MES'ULIYET: el lürriyet» gaz.:

tesinde çıkan makalenin ayrı ba'· 
kısıdır. 

MITHAT VE DAMAD MAH
MUD PAŞALARIN ŞEHADETi: 
Tarihi bir riıınledir. 

NE.LER OLACAK: İttihat ve Te
rakki Cemiyetinin Msırda bastırdl· 
iı bir propaganda risalesidir. 

ON DOKUZUNCU ASIR NAM 
RlSAI..E.DEN: Sir Elyot"un makale
•İnin cCemiyeti Cedidei Osmaniye> 
tarafından yapılmıı bir tercümeai
dir. 

OSMANLI MUHALİFiN FIR· 
KALARI KONGRF.SlNlN BEY AN
NAMESi :dir. 

REHNOMA YI JNKil.AP: Ah
met Saip ~yin •Ümmeti ()mıa.n'ye 
ile hanedana a.ltanabo muhakeı:nei 
er;n.na nıan:ız riaa1u &dir. 

EZKERE! ÜLEMA: Arap üJe
nıasının hilafet ha:kk d k" d'· .. 
lerini ve Damat Mınh a ı uşunce-
:Abdülh • . a mutf pa§anın 
ı-.·· -k b~de hır mektubunu havi 

uçu ır rianledir. 

l ~dÇURUM: Bir propaganda risa
csı ır. 

UMUM OSMANLILARA AÇiK 
~EKdTUP: cbtikam> neıriyatm
oan ır. 

1 UY~AL.IM: Arnavutluk Me.c-
kez Cemıyetı tarafından ne• ed·ı 
bir ri.saledir. ,,r ı mı, 

VERASETİ SALT ANA Ti SE
NIYYE: Ziya paıanın iki mektubu
dur. 

YA MUV AHHID: intikamcı y..,. 

'.AKŞAM 

KOCOK ILANL'"AR 
Fevknlft.de ahvalln devamı 

müddetince gayri muayyen gtın
lerde ho.ftada iki veya ilO defa 
neşredllecektlr. 

ASMAALTJNDA - Ayda yirm1 Ura 
kira getıten kArgl! bir dflkkAn mak
tua.n 3000 Uraya satılıktır. Dosya No. sı 
245 
oaıawarny Lisesi tarfısmda No. 

184 Emllklş. Telefon 49010 Em1nOnU 
Anadolu Han No. 8 EmlA.klf. Telefon 

1 - İŞ ARIY ANLAR -246
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ERENKörtJNDE - Asfalt yol üs-
ELEK.TRİK VE MAKİNE - Mühen- tünde sekiz dönüm çamlı ve yemişli 

dlsl, teknUı: bürolarda ı.stllıdam edil- bahçe içinde iki kat üzerine dokuz 
mek isUyor. Adres: Tezed - osnan odalı muntazam bir köşk mtılıktır. 
bey, Şafak sok. No. ıss - l Dosya No. sı 423 

Galat.asa.ray Lisesi karşısında No. 
l\IUIIASJP - Lisan b1llr ~ok tccrU- 184 Emlfiklş. Telefon 49010 Eminönü 

beli blr muhaslb günde bir sant çalış- Anadolu Hnn No. 6 Emlftk~. Telefon 
ma.kla muhasebcnlzl ehven fiatln te- 24694 
mJn eder. Akşama kfıtlp rünıuzuna -------------
müracaatı. - 3 1' ÖRt1KALİDE - Büyükadada deniz 

BAYAN İŞ ARIYOR - Notrdanı kenannda 3500 M 2 arsa satılıktır. 
dösiyoner tarafından ve almru1ca bl- Dosya No. sı 420 
len bayan ı.ş anyor, yahut yazıhane- Galatasaray Lisesi karşısında No. 
ıerde veyn çocuklarn. dem vermek 184 EmlAklş. Telefon 49010 Eminönü 
mekteplerin programlarına göre ha- Anadolu Han No. 6 Emlfıklş. Telefon 
zırlar. Akşamda V. S. rümuzuna mek- 2_4_6_94 ____________ _ 

tupla müracnnt. BAKIRKÖYVNDC - Kartaltcpcde 
BİR Tt.IRK BAYAN tş ARll'OR - çok muntazam on odalı mükemmel bir 

Temiz bir Ue kızı eski ve yeni türkçe köşk satılıktır. Dosya No. sı 422 
bfllr. Doktor bunn mümasll yerlerde Galatasaray Lisesi karşısında No 
ve yahut bir kişinin veya pansiyoner 184 Emlfık!ş. Telefon 49010 Eminönü 
yanında münasip iş anyor. 'l":lJlraya Aradolu Hnn No. 6 Emlnklş. Telefon 
gidebilir. Tafsllii.t mektupla Beyo~ltı .;.24;;.;6;;;.94.:;._ __________ _ 
Bursa sokak Çelebi han 71 No. Hık- XİŞA~TAŞIXDA - Çok güzel bir 
met. - 1 muhitte yedi odalı banyolu muntazam 
ış ARIYORUM _ Blr şehld asker mobllyalı bir apartıman kiralıktır. 

evadı kendisine iş anyor. 24 yaşında· Galatasaray Llscsl karşısında No. 
yım, orta mektep tahsillm vardır. Ge- 1114 Emlfıklş. Telefon 49010 Eminönü 
dikli bl1.9çavu.şluktn. bulundum asker- Anadolu Han No. 6 EmlAklş. Telefon 
Jikle ill.şfğlm yoktur. Kimsesizim. !:.24:!.'.6:.:::9;.4 __________ _ 
Resmi ve hususi daire ve müesseseler- llAKIRKÖYtlNDF. - İstanbul cad
de bıiro işlerinde muamele takibi gibi desi üzerinde dört etrafı açık beş oda
bir iş anyonım. İş sahiplerinden r!ca ıı muntazam ahşap bir ev satılıktır. 
ediyorum. Akşamda B. Y. riimuzuna Dosya No. sı 424 
mektupla müracaat. - 1 Galatasaray Llsesi karşısında No. 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
HA YAN ARA. .... IYOR - Müstakil 

apartımanda yalnız bir kişinin ev iş
lerine bakabilecek, isteklerin 419 No. 
ıu posta kutusuna müracaat. 

184 Emlaklş. Telefon 49010 Eminönü 
Anadolu Han No. 6 Emiaklş. Telefon 
24694 

Y.\SSIADA - Marnıararon incisi 
Yassıada satılıktır. Dosya No. sı 466 

BOZKUBT-EJ\U,l\K - Flrma~ 
1yl b1r mevt:lde ve senev! (984) lira ge
llrl olan banyolu ve üç buçuk kntlı §l
rin bir npartıman \11) bin liraya. ııa
tılıktır. 

Taksim Abdülhak Blınld caddesi 
Bozkurt-Eml'-k No. 23 Tel: 43532 

SATILIK APARTIMAN - Bamfd1ye 
Stfal hastanesi clvannda (1040) gellrl 
olan üçer odalı gömme banyolu ve 
bahçell modem üç katlı apa.rtıman 
CH500) Uraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Bfım1d caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATILIK APARTDIAN - Maçka 
karakolu karşısında ve tramvaya 5 
dakika mesafede scnevt (1420) Ura ge
liri olan üçer oda ve blr büyük hol ve 
bahçell deniz görür modem üç buçuk 
kntlı blr apartıman (21) bin llrnya sa
tılıktır. 

Taksim Abdülhak Hfımld caddesi 
Bozkurt-Emlfı.k No. 23 Tel: 43532 

~ATii.IK HANE - Tarlab:ışı umu
mi caddesi üzerinde senevt (540) geliri 
olan (7) odalı kuyu ve sarnıcı olan 
dört katlı bir hane (6500) liraya sa
tılıktır. 

Taksim Abdulhak Hamid caddcsl 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

S!\TılLIK HANE - Beyoğlu biiyilk 
caddeye muvazi bir cadde üzerinde se
nevi (554) gelid olan 8 odalı ve müş
temilat \'e salreyl havi dört katlı blr 
hane <5750) Umya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hfımid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATILIK ARSA - Taksim Ayaspa
şanın en cazip ve rana mevkiinde ha
ilsiz mükemmel deniz görür (400) met
re kare bir arsa (45) bin lira ve keza 
ittlsallndekl (300) metre kare arsa 
<31500) liraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hft.mld caddesi 
Bozkurt-Emlfı.k No. 23 Tel: 43532 

IURAI.TK APARTDIAN - Fhım.~a 
Tilrkgticü so'ka.k klife bap eo numara.
da Neş'e apart.ımanın 3 büyük oda. ve 
bir büyük hol muntazam banyolu ve 
çok güneoll yeni blr apartunan (35) 
Uraya kiralıktır. 

Taksim Ab<!ülhak HA.mld caddesi 
Bozkurt-Emlllc No. 23 Tel: 43532 

KİRALIK l\IVSTAKİL HANE - ş~ 
llde tramvaya. 2 dakika meaafede Ko
ca Mansur sokak 58 No. ıu bir salon 
blr yemek salonu ve fevkinde 3 yatak 
odası ve 2 büyük balkonu havl ve 50 
metre kare bahçen ve ezcümle mozaik 
merdivenli çok güzel blr: banyoyu ve 
ayni modelde yapılmış bir mutfağı 
havi asri müstakil bir ev (55) liraya. 
kiralıktır. 4bu hane çok beR'enllmeğe 
layık ve bedii zevkl ok§adığmdan ka
labalık aileye verilemez. 

Ta.kslm. Abdülhak Bl\mld caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

~ATILIK APARTIMAN -Şişli tram
vay Lc;tasyonuna (5) dakika. mesafede 
senevı 840 lira gellrl olan üç odalı ve 
banyolu ve bahçeli ve ezcümle ön cep
hesi Okmeydanı ve sebze bahçelerine 
nıütenazır ilç katlı bir apartımnn 12 
bin liraya satılıl-tır. 

Takshn Abdillhalt Hlmld caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATnIK KÖŞK - Bıiyiikada !Be
leslne (5) daklka. mesafede asfalt. ilze
rlnde denlz kenarında. nhtımlı ve 
ağaçlı 500 metre bahçesi -Ortasında 8 
oda ve müteaddld balkonlatı bulunan 
lbir köşk (12500) liraya satılı'ktır. 

Taksim Abdülhak Hô.mld caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

ACELE SATILII{ Bİ.ı"A - Maçkada 
BaYlr sokağında 78 numaralı apartı
man tarzında kArglr her katta odalar 
banyo havagazı elektrik su, bahçe fev
kalMe gilneşll nezaretll ayda kırk ~e
di buçuk: lira kira getiren bina acele 
satılıktır. İçinde bay cema müraca
at. 

KİRALIK KONFORLU MÖBI.E 
APARTDL\N - Ayazpaşa Parkotel 
karşısı İklı kardeşler apartımanının 

Sahife '1 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAM Ye TARl'İL!T • KAMBİYO 

n lııı"UKUD FiATLERt 

2 Nisan 1941 

DEVLET BORÇLARI 

" 7.50 933 Türk borcu l. n. m. ~9.~ 
> > 1938 1kran:ıfyell 20.
> • 1933 İkramiyen Erganı 

A. B. C. 
> '1 1934 Sivas-Erzurum 1 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2_7 
> 2 1932 Hazine bonolan 
• > 1934 > > 
• • 1935 • > 
> 1938 • > 

A. Demlryolu tahv11! ı - II 
Kupon kesik 

, > m 
A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa Umanı 
Kupon kesik 
H. limanı mümessil senedi 

HİSSE SENETLERi 

20.30 
19.36 
19.45 
61.-
15.50 
29.50 
62.87 

40.85 
41.50 
38.65 

42.iS 
40.50 

T. C. Merkez bankası 110.75 
T. İş bankası nama muharrer ıo.ıo 
T. İş bankası (hamile alt) 10.50 
T. İş bankası münıessll his. 105.-
A. Demlryollan şirketi < % 60) 22.80 
A. Demlryolları şirketi < % 100 37 .50 
Eskihlsar çimento şirketi 7 .80 
Şirketi Hayriye 26.-
Şlrketl Hayriye temettü 21.-
---------------~ 

ECNEBi TAHVİLLERi 

Kredi Fonslye 1903 (sigortalı) 109.-
> • 1911 102. -
• • Amorti 61.50 
'it 'it Kupon 1.25 

~'lJKUT 

Türk altını 24.S5 
Külçe alb.n bir gramı 3.28 
Osmanlı bankası !banknot) 255 

KAl\IBİYO 

Londra üzerine ı sterlin 5.22 
Nevyorlt üzerine 100 dolar 132.20 
Cenevre üzerine 100 frank 29.98 
Atlna üzerine 100 drahmi 0.995 
Madrld üzerine 100 pezet.a 12.89 
Belgrad üzerine ıoo dinar 3.1625 
Yokohama üzerine 100 yen 31.0175 
Stokholm üzerine ıoo kuron 30.6275 

RİYAZİYECİ ARASIYOR - Lise ol
gunluk imtihanına blr talebe hazırlı
yacaktır. Bayan tercih olunur hergün 
9-10 arası 23849 telefonla müraca
aL - 1 

Galatasaray Lisesi karşısında No. 
184 Emlakiş. Telefon 49010 Eminönü 
J'...r.adolu Han No. 6 Eml§.kiş. Telefon 
24694 

s i\TJLIK ARSA - Aynspaşa asfalt 
yol üzerinde en mutena bir mevkldc 
Maımara ve Boğaza hlı.kim (280) met
re kare blr arsa (49) bin Ura (154) 
metre kare bir arsa (30) Bin liraya sa
tılıktır. 

2 numaralı 5 odalı dairesi mevsimlik ---=-========-----=-= 
kiralıktır. Her gün ıı den 3 e kadar ZAYİ - 1176 Plaka numaralı btsHt-
görülebilir. Tel: 44399 _ a letımtn plakasını myl eyledilhnden 

IDIUl\I l\l"UTEKAİDİN ASKERİYE 
CE!\IİYETİNDEN - CemlyetımWn btr 
muhasip ile bir hademeye ihtiyacı ol
duğundan asker mütekaltıerinden he
saba aşina bir arkadaşla geceleri dai
rede yatmak şartile hizmet göı1neğe 
talip olanların her gün öğleden evvel 
Veznecilerdeki cemiyet merkezi idare 

KİRAI..IK MAÔAZ~LAR - Depoya. 
büroya ve acentahğa elver!Fll 150 M2. 
Galata Rıhtım caddesi Velı Alemdar 

Taksim Abdülhak HA.mid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

meztt\r plAk:ının hükmü olıruı.dı~mı 
SATILIK KARGİR EV - Ak.sarayın IIAn ederim. Adres: Samatya. Etyemez 

iyi blr yerlnde büyükçe bir bahçe için- No. '18 Hqı1ın Tanju. 

memurlul(una mUrnc:ıaUan. 

han No. 155 e müracaat. - 10 

l'tIOBİI.Yl:LI KİRAUK DAİRE -
Taksimde Topçu caddesinde Uygun 
apartımanının 2 numaralı konforlü 
dairesi rşyasile beraber yazlığı kiraya 
ver!lecektk. Hergün sıcak suyu vardır 
içindekileri' müracaat. - 4 

KJRALTK ODt\J.AH - Bir Almnn 

S,\Tli.IK ARSA - Maltepe Cevlzllk 
tren l~t.,syonunda Ankara kooperati
finin ihya. gerdesi ile yeni kurulacak 
asri Maltepe şehrinde ve tütün ensti
tüsü arkasında Mkim tepede gir!zme 
görmüş (20) dönüm arazi toptan (4) 
bin liraya satılıktır. 

de bol günçşll manzaralı havadar, altı 
oda banyolu ve çok konforlu klrglr 
blr ev (6500) llraya satılıktır. 23396 
No. ya telefonla müracaat edilme
si. -1 

MtlRP.ımtvE AıtA~ll'.OR - 40 ya- öğretmen bayan nezdinde temiz ve 
şından aşağı olmamuk şartlle ecnebi mob!lyel! iki oda birlikte veyn ayn 

Taksim Abdillhnk HAmld caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

l<İRALlK APARTI:\JAN - Ca~aloğ
lunda Başnıusahlp sokakta 3 No. lı 
npartımanm 5 odalı konforlu dalrcsl 
35 Urayn kiralıktır. Mobllyalı olarnk 
ta verllcblllr. 

SATnIK KARGİK EV - Boğaz
lçinin su. hava, manzara.siyle mefhur 
Beylerbeyinde iskeleye bet dakika set 
üzerinde Bebekden - İ.stanbula kadar 
denlzi gören !ernh manzaralı tiç oda 
blr çln1Jl sofa blr mutbak bir tu
valet ve banyo mahallini havl düz 
ayak, çok rahat içinde elektrik, tatlı 
suyu olan altı yüz metre kare bahçe 
ortasındaki kflgir yeni ev satılıktır. 
Cumartesi, p:-zar günü keresteci bay 

bir mürebbiye aranıyor. ısteycnlcrln :ıyrı kiralıktır. Aynca hususi almanca SATILIK DA.ı.'"\E _ Tnrln.başı Macar 
İstanbul Yenipostnnc karşısında Ml- 1 dersleri de verilir. Pazar gününden caddesi teşınealtında St!ncvi (240) u
mar Vedad caddesinde 26 numaraya maada her qün 15,30-19 a kndnr Bey- ra gellı1 olan beş odalı kflrgtr bir ha-
müracaat. oğlu, IstlklCıl caddesi, 133 numaralı ne (2250) Ifr.:ıyn satılıktır. 

JIASTABAXICI AUANIYOit - - Arzu Hasan. Bey apartımaııı, ikinci merdi- Taksim Abdülhak Hfımid caddesi 
edenler Nlşantaşındn gilT.Cl bahçe so- ven, bırlncl kat (numara Gl. - 2 Bozkurt.-Emlfi.k No. 23 Tel: 43532 

kağında doktor Kenan Tevfik kadın KİRAI.IK Kr\Giıt ı:v - Dort oda, 
hastane::lne hastabakıcı vcslknlarlle bahçe. tarasa, bol güneşli, tramvaya SATILIK KÜŞJC - Fcnerbahçc tren 
müracaat etmeleri. - 2 !ki dakika. şlşll Koca Mansur sokak istasyonuna tam 00) dakika mesa!c-

3 - SATILIK EŞYA 
HALI _ İyt cinsten İRAN ~!llılan 

:ılınıyor. Posta kutusu 261 c rr.urac:ı; 
at. -
ESKİ VEYA ROZUK - Her marka 

radyolar piyasadaki en meşhur mar
kaların 1941 modelleri ile en uygun şc
raltle tepdll edlllr Akşamda Radyo 
rümuzunı.ı mektupla. müracaat. - 4 

SATILIK DO:fflUIU\IA MAKİ!\'ESİ
Az kullanılmış 4 gözlü 8 kovalı I<"ri
gidaire marka. blr dondurma ma.!dnesl 
satılıktır. Taksim: cumhuriyet mey
ctanı tütüncü Fcrld beye müracaat te
lefon: 41537 - 2 
YENİ \ 0 EYA AZ - Müstamel bir 

Miıtroskopn ihtiyaç vardır. Ellerinde 
olup da satmak isteyenlerin Yenlpos
tane karşısında Kır.ılay Hanı yanında. 
26 No. ya müracaatları. - 1 

SATii.IK KEL\'İNATOR llAVUZU
Çok iyi halde ve tertibatı mükemmel, 
bütün teferrüatlle sntılık blr elektrik 
kelvinator havuzu. Tallplerln Beyoğlu 
İst!klfll cad. 165 No. lu dükkdnda me-
zeci Antlnos Küpell. - 2 

4 - Kiralık - Satılık 
El\ıı.AKiŞ - LA!elfde güzel bir mev

kide kArgir banyolu ve altı odalı blr 
n 5500 liraya satılılttır. Dosya No. ın 
421. 

Galatasaray Lisesi tar~mda No. 
184 Emliklş. Telefon 49010 Eminönü 
Anadolu Han No. 8 Emll~. Telefon 
24694 

·-·· ·•· · '=" _ .. ır..:::.:.a.=··· 'IDL-.. · .·.: 

ni Osmaııhlar Fıba11 ncpiya!:ın· 
dandır. 
YENİ OSMANLILAR KONGRE· 

Si: A. Fahri beyin bir risalesidır. 
YİNE KONGRE: A. fa~ri beyin 

bir riaale&dir. 
ZAFER: Tarausi Zade Münif b~· 

yin bir eseridir. 
ZAMANE TÜRKLERi: Edmon 

Faz.i'nin eserinin Cemil Zeki ve Re
fik Nevzat beyler tarafndnn yapıl
mı~ tercümesidir. 

Şimdilik altmıı ikiye baliğ olan 
bu neşriyatın listesi burada bitiyor. 

Beyanname kabilinden olanlara 
gelince onlar pek çoktur ve pek mü· 
tcnevvidir. Bir ba,ka veaile ile 
bahsetmek daha muvafık olacaktır. 

Selim Nüzhet Ger~ 

No. 24 içindekilere müracaat. de Bağd:ıd caddesi ve Kayışdağı şose
ler! arasında bir tarafı duvarın mnhııt 

K,İRALIK ıııt1 STAI\İJ, KÖŞK - Su- ve (3) dönüm arazinin ön tıırnfı bağ
Azize müracaat. - 3 

adiye Çınar dibi Köseleci sokak asfalta. Jık ve yan arka ta.raflan (200) adcd SATILIK HA:"IE - Fatihde Mnltn 
ikJncl 4 numaralı brş oda iki sofa ha- mey\a ağacı ve ezcumlc 01) odalıı tramvay durağı yakınında ap:ırtınınn 
marn büyük mut!nk iki vater ~!o~it; alaturka hamamlı köşkiin onündekl ~eklinde iki katlı müceddct ha.ne sa
elektı1k ha\<·n gazı çamlıklı buyuk çam "e mazı ağaçlarlle Ç:ımlıcaya tılıktır. Malta durağında 20 numara
bahçe içindi". ~~zmek lçln knrşıı.:ında-1 karşı açık ve havadar yanm kt\rglr ,.e da emlak komisyoncusu bay Hüseyine 
ki bay Abdi koşkfinc konuşmak için j yağlı boyalı maa mü~mllftt köşk müracaat. - 2 
Galatnsaray Ycnlçarşı Hayriye sokak (8250) liraya satılıktır. 
8 No. bayan Nahide Taner'c Tele-
fon: 44182 _ 4 Taksim Abdülhak Hamid caddesi 

Bozırurt-F.mlak No. 23 Tel: 43532 

KİRAl.IK GAZİNO - Kadıköyde 
Mthürdar caddesinde bulunan meş
hur Zuhal aııe bahçe ve gn?Jnosu ki
ralıktır. Karşısındaki 9/ 1 No. hane
ye müracaat. - 1 

KİRALIK SAYFİYE - Erenköy 
B0ceklik camU civarı 7 oda elektrik ve 
telefonu vardır. 60 dönümlük çam or
tasına muttasıl telefonla müracaat 
52.244 - 3 

t:CUZ APAR1'11\IAS DAİRESt-Ka
bataşta, iskele karşısında, Sed üstün
de. Çürüksulu Mahmud paşa apartı
manında dört biiyük odalı, hamamlı, 
avluya na?Jr ve ucuz bir daire kiralık
tır. Elektrik, hava gazı, akar su - 2 

SATILIK EV - On oda 1kl .salon 
parke banyo terkos telefon Çamhcaya 
nezareti (60) Um icar getıı1r bahçesi 
büyük apartıman tarzında kullanılır 
hergün 1çlndekllere müracaat. Pazar 
günü öğleden sonra Ortaköy - Aydın
lık sokak No. (1) telefon: 42025 

AYASPA~ADA KİRALIK KÖŞK -
Saray arkası sokağında on bir odalı 
B~aza ve Marmanıya nezaretli tam 
konforlu k~k kiralıktır. Ayaspaşada 
Namıkpaşa sokak 7 No. lu eve müra-
caat. - 17 

KİRALIK APARTIMAN - Ayazpa
pnın çot merkezi bir yerinde denize 
nazır ve dainıl sıcak su ve kalöriferl 
olan altı odalı bir apartıman dairesi 
mobilya l'eya mobilyasız olarak acele 
kiralıktır. (Hergün 42143 num.n.rsyv. 
telefonla milnı.caat edllebillr.) 

SATILIK - Fabrika n depoya. el
nrlşl1 Hallçte Fener caddesinde dcnl
ı:e yakın üstünde odalan bulunan kA
glr bir bina .satılıktır. Akşamda (Satı. 
}lk) adresine mektupla müracaat. - ı 

KiRALIK - Taksim Sı.rasclvller 
caddesi Aslanyatağı sokağında 20 nu
maralı apartımandn. üçer odalı daire
ler klralıktır. Karşısında. Şık ap:ırtı
.man knpıcısınn müracaat. 

DEVREN SATILIK - OalD.tanm 
Kara.oğlan ,sokağında gayet işlek No. 
32 bakkal aktar ve tütünc\l dük:kAnı 
hastalıtmdan dolayı devren ~le se.
tılıktır. Mezkür diikkAna müraca-

a&. . -· 

SATILIK ltÖŞK - Suadlyc tren ls
t:ısyomma (6) dakika mesafede t~lı 
tarla nam mevkide (500) aded üzüm 
kütüğü (250} aded meyvalığı ve vlşne-
11.ğl bulunan ve dokuz dönüm araziyi 
ihtiva eden 01} odalı köşk ve sclAnı
lık daireSile beraber (11) bln Uraya 
satılıktır. Köşk ufak bir tamire ihti
yaç vardır ve boyasızdır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 

KİRALIK GAZİSO - Büyüka.dada 
Çarkıfelek caddesinde ıevkallde man
z:ı.r.ılı Anfi Park gazinosu klrnlıktır. 
Park içindeki köşke müracaat. - 1 

KiRALIK APARTI:\IAN - Kurt.uluş 
tmnıvay caddesi 23 numaralı ıı.partı
manın 3 numaralı dairesi ldralı.ktır. 
Kapıcıya müracaat. - ıı 

SATILIK APARTIMAN - Tarlab:lJll 
SATILIK KÖŞK - Amavutköyünde civarında DuvarcıMem sotağında 

Robert kollej yanında tramvaya (2) alatul'ka hamamlı dört dairell beş nu
dakikada arkası ve ynnındn 70 kadar maralı apartıman 9000 llrayv. satılık
ağaçlıklı bulunan üç katlı geniş cep- tır. Ayda. 85 lira iradı vardır. Aynca 
hen Boğazın tabii güzelllk.lerlne M- her dairenin kömürlüğü umum için 
kim yağlı boyalı bir köşk (10) bin 11- çamaşırlığı ve kapıcı odası -vardn'. 
raya satılıktır ve lçlııde telefonu mev- Görmek lçlıı knrşı.sındakl kunduracıya 
cuttur. Yalnız haricen blr boya ıstcr. müracaat. - 2 

Taksim Abdülhak Hbı.ld caddesi SATILIK MODERN YALI - Şifa 
Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel: 43532 suyu ve ha\'aslle meıhur vamkOyftnde 

elektrik, Terkos. tel~forı, b&vacazı. 
SATILIK BETO:S KÖŞK - Küçük banyo, güııel bahoe mükemmel rıııtı

yalmın en mürtefi ve mutena. mevki- mı havi yalı Atılıktır. Telefon: aa-a 
inde tren istasyonwıa. 2 dakika mesa- _ 9 
fede (500) metre meyva bahçesi önün- -------------
de ve ezcümle (26) metre kare balkOllU ZEVKISELfı\ı F.JlBABINA SATILIK 
mevcut Marmara. ve Adalara ve Yalo- VE KİRALIK YALI - Rumellhlaar 
vaya mütenazır ve büyük bir sarnıçlı Akıntıbumunda 13 numa.ralı yıı.lıda. 10 
üç oda bir hol ve banyolu tek l::ı.t.ıı odayı mütecaviz müst&ldl tı&r daire 
asrl beton bir vlllA (9) bin liraya sa- her blr esbabı ıstlrahatı ha.iz klralık
tılıktır. tır. Bütün yalı 25 odayı mütecaviz ve 

Taksim Abdülhak HAmld caddesi acele satılıktır. İttısa.llndeki 15 numa-
Bozkurt-EmlAk No. 23 Tel: 43532 raya ve Maçka 103 numarada aahtp-

lerfne müracaat. - 5 
KİRALIK SAYFİYELER - Kiiçük DEVREN SATILIK BAKKALİYE. 

yalı tren istasyonuna <2> dakika. me- VE KlRTASiYE DtlKKANI - Bakır
sa!ede (10) dönüm ~ meyva ve 
çam ağaçlarlle örülmüş ve Marmara köyünde İstasyon caddesinde 60 nu
Adalara ve ezcümle Yalova.nın yeşil maralı 50 senelik bir bakkaliye dük
yamaçlanna mütenazır dört oda bir kAnı askerlik dolayısı.ıe acele satılıktır. 
hol 1k1 balkon hlzmetçı "Ye uşak oda- Gayet zengin bir muhlttedlr. İçlnde
lannı havl blr vlllA ma.a mobllye mev- kine müracaat. - 5 
a1mllk (1200) liraya ve keza aynı ara- BİR ECENEBİ AİLE - Beyoğlunda 
ı.t lçhıde (2) oda. m hol ve ıcn.1.t bal- veya Boğaziçlnde kiralık mobllyell ve- l 
konlu d1~r blr vlllA maa. mobllye ya mobllyesiz iki üç odalı bahçeli kii
mevslmllk C750) llraya. kiralıktır. çtlk blr ev arıyor. Akşam gazetesine 

Tat.sim Abclillhak Blmld caddesi (X) rilmuzunıı mektup gon~rilme-
Bo*Urt-Kmlt.k No. 21 'hl: ~ aL - 1 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiN A 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika . ,,e 

matbaa ittihazına elverişli 

betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. a:Akşamı, idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 

SATii.IK NATAMAM APARTI-
MAN - Fatih tramvay durağında uç 
katlı ve 135 metre murabbaı saha üı~
rlne inşa edllml§ 45 metre murabbaı 
bahçeyi havı betonarme natamam b r 
bina satılıktır. Taliplerin inhls:u la r 
inşaat §Ubeslnde mühendis Vcyscle 
müracaatları. - 3 

Sı\TILIK YEYA KİRALIK KÖŞK -
Göztepcde Çamlar arasında 7 oda. iki 
sal011, banyo ve garajı havidir. Eşy.1-
slle veya eşyasız mükemmel ve t nı 
konforlu bir köşk satılık vey.:ı. kira 
lıktır. Tel: 52 - 55 veya: 40823. - 2 

SATILIK EV - Aksarayda Katip 
Muslihiddin sokağında tramvay lst:ıo;
yonuna bir dakika mesafede bulunan 
üç tarafı bahçe sekiz oda her tararı 
muşambalı lçl ve dışı yağlı boya fev
kalAde manzaralı çok konforlu ah
.şap bir ev 5500 liraya satılıktır. 23396 
No. ya. telefonla müracaat edilmesi. 

-2 

KİR.UIK MOBİLYF.Lİ DAİRE - 
Her türlü konfor, kalorlfer. hatlada 
üç gün sıcak su banyo Taksim Talim
hane Receppaşa caddesi Parp apaıiı
man 5 No. _ 2 

5 - MÜTEFERRiK 
ALMANCA DERSLERi -Blr Yugos

lavyalı muallime çocuklara, lise \'e 
üniversite talebelerine ve büyüklere 
almanca eramer, edebiyat Ye muha
bere dersleri verir. Grup hallnde bir 
&alebe)'e her ders 80 kuruftur. Adala
ra, Kadıköye Botazlçlne gidebilir. Me· 
todlan çok kolaydır. Madam SiftaJ 
Sıraauvller 101 kapı 9 Taksim. - ı 

JIEJ[TEP DEBSLERi - ortaokul 
IJıe ve Önlverslte t.alebeene Fransız~ 
ca Ye Almanca dersleri (Talısln Abdi 
Göqlngöl) metodlle yahut (Besim 
Gürmen) metodlle az zamanda ötretl
llr. Makale, hltAye, roman, llml eser 
ve büro noter vesaiki 1t1na ile tercüme 
edlllr. Adttıl: Maçka J4ık l1aeal kartı
sında Karakol sokak Hayat apartıman 
1 numarada öğı-etmen Tahsin Abdi. 

- 18 

SA~ İKİ GÖZLtl DONDURMA 
MAKiNESi - Beyoğlu İstlklM cadde· 
sl 2'10/ 1 No. Ahmed özeı•e müracaat. 

- 1 

MEKTUPLARINIZI ALDmlNIZ 
Gazetemiz ldarehanesını adres 

olarak gösternılf olan karllerı
m!zden 

A. - R. D. - E. it. G. -
Rad7e - A. T. 

namlnnna 11eıen mektupJan lda
rehanemlzden aldırmaları l'lca 
nlıınur 



C3ahife 8 3 Nisan 1941 

BULMACAMIZ 
10 l'.blm K R i s T A L salonunda 

8-u M u A L L A ... ubdqlan 

ıo K.lşlLIK SAZ HEY'E11 
4 
5 
6 
7 
8 
2 

;Batı ~ S.ale"' Urlp; Jlomattwma 
·~ 'Lliklii '91811&1& ~anfamm Derhal g_, 

Lile Devri 
lıilılaıtııl Clııd9t·--.r ftD.-aTilUTtlltNOae SA&nmaz; 

HD VEllOC PUl.IJJ IC'tmltARt ISlfı\RLA tSTnlı-llZ 

0.tad M U H L 1 S S A B AH A D D l N' in 
ırazap bestelediği muazzam bir ıahcser 40 kişi
lik 1>tr kadro ile 20 ki§ilik büyük bale, büyük or-

keetra Harikul'ade kostüm ve dekorlar 

ı 

Soldan sata n yukarıdan aşalı: 

l - Hnrabezar. I İlk Bahar modaları 
2 - Gayet samımı. _x.1 t. 
3 _ Yüze gülücü _ Uznk nidaSL Bey.,..a utildil caddetinde Hacopla Paaafı le.artasında 
4 

-insan taharri eden. B A y A N M8a0ğ0azma0sıdaen 5 - Tersi uzak değll - Ters!. kill-
hanbeyldlr. 

6 - ·rers:ı titremedir - VllAyet. 
ı - Tersi suyun akma sesidlr. KADIN TAYYÖR n ROBLARI 
8 - İbtllıinın başlangıcı - Nida. - nm en müntahap çefitlerinl eetirmi§tir. 

Tersi ahzeder. ••••••• Bir ziyaret isbab mücddaya kafidir. ••••••• 
9 - Kitap al~ verifl. 
10 - Pek mükemmel - Eşkıya. 

Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sata ve yukandan aşalı: 
l - Muh:ı.faznlı, 2 - Uçuşo.çıkar, 

3 - Hususat, Ma, 4 - Afuy, Vak. 
5 - Fas, Kumar, 6 - Açakusollk, 7 -
Zıt, Morina, 8 - Ak, Vall. Az, 9 -
Lamarlna, 10 Irak, Kaz.a.n. 

PARLAK· ve SACLİM OlŞLERE MALiK OLMAK iSTERSENiZ 
MUHAKKAK 

T. iŞ BANKASI 

Pazar günleri saat 4 den 7.30 a kadar 
Tenzilatlı Halk Matinesi. Tel: 40099 

li ı. ... • • 

IDARUINI BIUN IS BAHKASINDA 
- • f 

]KRAMIYEl.İ HESAP AÇAR 

letol iş sabunu /(üçüktaaarrulhesaplariıt-~-----------------------------------------------------------~ 

1941 ikramiye plani 2 RESSAM ALINACAK Eldeki boya ve yağlan, zift ve 
katran lekelerini çıkanr. Banyo 
ve fayanstan, mermer ınasalan, 
kapı, pencere ve çam lekelerln1. 
mutfak t:ı.kımlarını ve elbise le
kelerini en çabuk temizler. 

rD1$ ~ACU~UNU KULLANINIZ 
Dlşlerl ve ·dışeUeİ'anl muhafaza eder. 

KEŞlDELER: 4 Şubat. 2 Mayıe. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
ı Ağuato•, 3 lldnciteırirı Direktörlüğünden : 

Her '"rerde DEN TOL dit macunun11 araywmz.·. tarihlerinde yapılır. 100 ve 110 Ura aylık ficretle ve müsabaka ile ikl ressam alınacaktır. As· 
lrerllk hlzmetlerlni yapmış olan isteklllerln 9 Nisan 1041 Çarşamba günil 
Ankara.da yapılacak müsabakaya. 1ştlrak edebilmek Uzere en geç Nlsan 19U 
S:ı.lı gününe kııdar: 

Her yerden arayınız.••• 1941 ikramiyderi 

Halı Meraklılarına .. -------·Yeni açılan--------· 
FIRSAT: ULUCA KUMAŞ Ticarethanesi 

1 adet 2000 Liralık 
3 • 1000 • 

= 2000.- L = 3000.- • 
= 1500.- • = 2000.- • 
= 2000.- • = 1500.- .. = 4000.- • = 6000.- • 

! • 750 • 

Nefis Pendl - Merv ve Buhara Yeni Postane kal'lıstnda, YenlValde Ban altancla No. 1 
seccadeleri Sandal Bedesteninde DER CİNSTEN KUMAŞLAR 

' • 500 .. 
8 • 250 • 

teşhir olunmaktadır. Müzayede YENİ DESENLER 
7 Nisan Pazartesi günü saa.t 13,30 EN UYGUN FJATLAR 

35 • 100 • 
80 • 60 • 

300 • 20 • 
.. ııiidıiiıalllioııiilaiieiiaiktiiıiir.•••••••• llm•••••• Ulramanm menfaatlnbı icabıdır. ••••••• ~-------------_. 

Ttlrkive Ottmhuriyetl 

ZiRAtAT BANKASI 
Kunııuı tarihi: 1888. - Bermayeal: 100,000.000 Tlir.t llrasL Şube ve 

ajana adedi: 285 
Zirai ..e t.learl ber nm banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında m 
nz 50 llr.;.c;ı bulunanlara senede 4 defa çek.llecek kur'a ile aşa~ıdaki pllna 
ıtôre ikram !ye da~ıtllacaktır: 

4 adet 1.000 liralık 4.000 Ura 100 adet &O liralık 5,000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • •.soo • 
4 • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
OİKKA'I': Hesnplarındakl paralar bir sene tçlnde 50 liradan aşatı 

ıııh:Pr,lere lkramlve t'ıkttl'tı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylw, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Mübadil tasfiye kuponlarının kısmen mahsu
buna karşı verilen «Mübeddel makbuz» hamil
lerinin dikkat nazarına 

Mubaclele ve tefviz lşlerlnln kati tasflycsl ve intacı hakkındaki 1771 nu- ı 
maralı kanuna tevfikan müstehlklerl namına doldurulmuş mübadil tasfiye I 
vesikalarına merbut kuponlnn kısmen mahsubuna mukabll mal da1relerln
ce verllmlş olnn cmUbeddel makbuz. lann tedavülden kaldınlnrak bunların 1 
yerlerine Mııllye Vekl\letlnce hft.mtılne muharrer olmak üzere tanzim kılına
cak olan yeni makbuzl:ınn verilmesi tcknrrür etmi§ olduğundan ellerinde 
Mal dairelerince tnnzlın kılınmış •mfibeddel makl>UZ• olan şahısların bun
l:ırı bulundukları mahal Mal dairesine makbuz mukabilinde tevdi eylemeler! 
lüzumu llfın olunur. <1799 - 2553) 

l Devlet Demi~yolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları il 

Muhammen bedeli 127.500 (yüz ylnnl yedi bin beş yüz> Ura olan 15.000 
ndet buraJ ve 10.000 adet toprak kaznt.Ml 20/5/941 s:ılı günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankanı.da İdare binasında. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7625 (yedl bin altı yüz yirmi be,> liralık m~
ve.kkat temlnnt ile kanunun tayin etU~ vesikalnn ve tckllflerinJ. ayni gun 
uat 14.30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri ldzımdır. 

Ş:utnameler 300 kurup Ankara ve Haydarpa.ıp. veznelerinde satılmak-
tndırl"' (2587) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Üsküdar mcydnnındn yaptırılacak kaldırım ve Bordur tnşa.atı kapalı 

zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 10289 lira 32 kuruş ve llk 
temJnatı 771 Ura 70 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi. 
hususi ve fenni şartmı.melerl proje keşif hulbnslle buna mütcferrl diğer 
evrak 51 kuruş mukablllnde VllAyet Nafia Müdürlüğünden verllcccktır. İha
le 14/4/941 pazartesi günü saat 15 de dnlmt encümende yapılacaktır. 'l'a
llplerln ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 gün evvel 
\'llD.yet Nafıa Mildilrlüğüne müracaatla alacaklan fennt ehliyet ve 941 yı
lına nlt tlcarot odası veslkalarlle 2490 numaralı kanunun tarlfatı çevresin
de hnzırlayacaklan teklif mektuplannı ihale günü saat 14 e tadnr daimi 
encümene vermeleri llizımdır. C25:il) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
3 Nis:ın 941 den 1tlbııren Perşembe günleri verilecek cProsesils alveolar1s 

cerrahls1ı ne dair tntblkatlı teUmül kurslanna iştiraki arzu edenlerin Dl§ 
tababet.1 mektebine phsan müracaat.ıarı. (2558) 

Fen Memuru yetiıtirmek üzere memur tayini 
hakkında ilan 

Maliye Vekaletinden: 
•h 

6/9/940 tarih n 2/4605 numaralı resml gazetede mi1.nte4lr, 1'7/811){-0 
tarih ve 14177 numaralı kararnameye baAlı toprak tevzi talimatnamesi 
n1n tatbik! lçln teşkil edilen ve edUecek olan komisyonlarda 1.stlhdaın 
edilmek tızere yetıştlrllmelc lçln tapu ve kadastro U. müdürlüğü fen tat
bikat mektebinde staJlan temin edilmek üzere memur alınacaktır. Bu 
memuriyete talip olanlardan aranan şartlar ve vesalk 8,fağlda gö.sterll
mı..,tlr. 

Aranan şartlar 

1 - Yaşı 40 dan fazla olmamak; 
2 - En az 11se 10 uncu sınıfta veyahut bu dereceye muadil diğer bl 

mektepte tahsil görmiif olmak; 
3 - Halen re.mıt bir dakede müstahdem ise, lnflkD.k lçln muvafab.t 

almış olmak ve sicili itibarile kendisinden istifade edllecee-ı anlaşılmak; 
dlb 

~lüracaat ;ıekll 

Yukardakl şartlarla haiz bulunan taliplerin, a4a1tda yazılı veslkata
n bir istida Ue en geç 20 Mayıs 1941 tarlhlne tadar Maliye Veklletlne 

cMllll Emlakı göndereceklerdir. 
1 - Nüfus hüviyet varakası caslı veyahut noterce veya resml bir ma

kamca musaddat sureti• 
2 - 8 kıt'a fotoğraf ıaltı buçuk dokuz eb'adında• . 
3 - Mektep tasdikname veya ıahadeınnmesl caslı veya musaddak 

sureu. 
4 - Memuriyette bulunmuş ıse, tasdlkll slcll karnesi veyahut bulun

duğu memuriyetler lçln ayn ayrı vesikalar; 
5 - Sıhh1 durumunun köylerde ve her iklimde vazlfe ifasına elve

rloll olduğuna dair blr hükümet veya belediye doktorluğu raporu. 
6 - C. Müddei umum11Jğinde mahkümtyeU olmadııtuıa dalr vesika 

clstlda zirine müddei umumlllkçe tasdikli meşruhat verilmesi kD.fldlr. 
7 - Hilsnühal kAğıdı; 
8 - Askerlik vesikası cnüfus hüviyet varakasında varsa aynca lste

mez.• 
9 - Talip olan şahıs resmt blr dairede müstahdem ıse, ayrılmasında 

malızur olmadıjp.na dair vesika ctalebe müteallik 1st1da ve merbutu ve
sikaların o daire vasıtnsı Ue gönderilmesi halinde nynca muvafaktname
ye mahal yoktur.• 

10 - Aşağıda yazılı şekllde teahhütname; cBu teahhntnamedekı 

müteselsil kefilin resmt dairelerden veyahut tıcarl, mall veya sınat m11-
es.seseterde müstahdem olması şarttır .• 

NOT: Bu ketnletname noterce resen tnnzlm l)lunacaktır.• 

olV• 

Taahhütname 
Maliye VekAletlnce toprak tevzi talimatnamesinin tatblkl 1çln teşltll 

edilecek komisyonlarda istihdam edilmek üzere, fen memuru olarak ye
tiştirilmek için bir vazifeye tayin edilerek talim ve staj maksadı ile tapu 
kadastro ten mektebinde tnllm·ve tahsilim neticesinde bu mektepten 
mezun olamaz veyahut. mektepten mezun olduktan sonra beş sene müd
detle hlzmet l!a etmez veyahut ıstlhdam ed1ldlğim vazifeden lstlfa eder 
veya idare blzmetlmde memnun olmayarak vazifeme nlhayet verirse 
hem cezat şart ve hem de tazmin mahiyetinde olmak nzere, yedi yüz el
li Ura ödemeği ve bunun lçln hakkımda dava ikamesine ve Ulm ıst1bsa
llne llizum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazineden 
alacağım varsa bu al:ı.cağundn deraten tak.as ve mahsubu; ve ylne bu ta. 
ahhUtnameden mütevellit her hangl bir lht.ll!f için dava ikamesine lü
zum hasıl olursa. bu davanın Anknra mahkemelerince rüyetini kabul ve 
taahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hilvlyet varaknsındakl hüviyet!; 
• • • . • nln cezat şart olarak taahhtıt ettlği yedi yüz em liraya. ka 

dar aynı şartlarla milteselsll kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresi: 
Nüfus huvlyet vara.kasındaki hüvtyetl .v. 
Kabul edilecek: taliplere, mektepte her ay devam edecek stajları 

müddetince aylık 50-60 lira tıcret ve mektepten mezunlyetlnl müteakip 
llyakat derecelerine ve teadül kanunu esaslarına göre 100-160 aylık üc-
ret verllecekt1r. cıw - 2211) 

A - Bonservlslcrln1. 
B - Hal tcrcümeler1n1, 
C - Doğruluk kA~tıannı, 
D - Tahsil derecelerlnl gösterir ves1katann1, 
E - Nüfus hüviyet cilzıdanlannı, 

bir dilekçeye rn.pten Enstitü genel direktörlüğüne bizzat milracaatıan tt!n 
olunur. (1815 - 2551) 

Topograf Alınacak 
Murgul Bakır madenleri işletmesinde gerek açık sahada 

ve gerekse Maden galerilerinde çalışmak üzere ve ehliyetine 
öre azami (250) lira ücretle bir TOPOGRAFA ihtiyaç vardır. 
Taliplerin kısa bir umanda muhtasar tercüme! hallerini bildirir 
bir mektupla Ankarada 505 numaralı posta kutusuna müra· 

caatlan. 

TÜRKiYE---.. 

Kızılay Cemiyeti 
Umumt Merkezinden : 

Cemlyetimlzln idaresinde bulwıan Afyoııka.rahlsaı Madensuyu 
lifelerini koymak üzere asgari 7500, uamJ 15.000 

Sandık vaptırılacaktır 
Bu sandıkl.ann tahta ve çivisi Cemiyeti tarafından veril~ 
ceğinden yalnız lmaliyesi açık münakasaya konmuştur. Talip
lerin şariııame ve şema için İstanbulda Mimar Vedat caddesin· 
de •Kızılay Hanında• Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaat 
etmeleri ilAn olunur. 

Batvekalette MüteıekkilAmt - Kabir Komisyonu 
Reisliğinden ı 

Ebed! Şet Atatfi.ı1c için An.karada. Rasattepede tnouı takarrUı eden 
Anıt - kabrin avan proJelet1ni hazırlamak: fuıere TQrt ve ecnebi ınlmu, 
mühendJa ve M)'k2lt.ra.olar a.ramıda serbest bir müsabaka a.çı.lın.ı4tU". 

Müsabaka müddeti 31/10/941 aq&mı hitam bulacaktır. Allkadarlann 
müsabaka dosyasını alahllmeıc içbı ş.b:nd.lye kadar vücuda getlnn1f olduktan 
eserler. ald vesa!kle ta.hr1ren Iroı:n.l.ayon reı.sııttne müracaatlan. 

c1836• ı2Gl4• 

EkNıi( 
REKABETSiZ ••••• 

Bir Lüks (ORION) radyosu 
5 Almbalı - ıs metreden 2000 metreye kadar. 

1 sene garanU - Teknik baklmmdan mUkennnd 

Fiatlar : Veresiye 140 peşin 125 liradır. 
Müessesemizde em.rinlso AmJlde bulundurulmaktadır 

DYOT K 1 
P. Perrin ve V. Kornfilt ( Mühendis ) 

Beyoğlu İstiklll Cad. (Bacopulo pasaj karşısında) Tel: '1264 

TİCARET VEKALETİ 1C TİCARET UMUM MODORLOliONDEN ı 
30 lkinciteşrin 1330 tarihli cEancbi Anonim ve eermayeai eahama 

münkasim Şirketler kanunu> hükümlerine tevfikan Türkiyedo çalııma
sına izin verilmiş olan ecnebi Şirketlerden cDoyçe Orient Bank 
Dreadner Bank ıubeainin> Türkiye umumt vekili bu defa müracaatla. 
bankaının Türkiye ıubeai müdürlerinden Salahaddin Fevzi Arduma
nın banka ile alakasını keamiı olduğunu ve muma.ilcyhin haiz bulundu
ğu vekaletin bundan böyle hükmü kalmadığını bildirmiş ve lazım ge
len veaa.iki vermiıtir. 

Keyfiyet tedk.ik edilerek kanuni.hükümlere uygun görülmilf olmak• 
la ilin olunur. 


