
Lise ve ortamekteplerde 16 
nisanda dersler kesilecek, 

imtihanlar 15 mayısta bitecelc 
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Tramvaylarda aylık 
kartlarla aktarma biletlerin 
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Macar 
başvekili 

intihar etti 
Kont T eleki intiliarinin 

t sebebine dair bir 
mektup bırakti 

Alman
Yugoslav 

müzakereleri 
çıkmaza girdi 
Vaziyet ümiClsiz ve harp 

gayri kabili içtinaptir 

Başv'!kil: güç ve bed.b~ht Berlin bir sureti hal bu
vazılesıne devam ıçın lunmaaini imkan dahilin

kendisinde kafi kuvcet d görüyor /talyanlar da 
görmediğini bildirdi a:la§mağa ·taraftardırlar 
Başvekilliğe Hariciye 
Nazırı B. Bardoaay 

tayin edlidi 

Hırvat lideri Maçek 
Yugoslavya Baıvekil 

muavinliğini kabul etti 

BU SABAHKİ 

TELGBA.FL.A.B 

Yugoslayya 
Romanın 

tavassutunu 
• 

mu isteyecek 
Romaya Yugoslav Baıve· 

kilinin yahut Hariciye 
Nazırımn gönderileceği 

söyleniyor 

Belgrad 
ve Zağrep 
açık şehir 

Yugoslav hüka
metlnln resmt 

beyanat. 

HaTp çıkaraa Zagrep ile 
Belgrad ve Lubliyana 
müdafaa edilmiyecek 

LoDdr:ı 4 (A.A.) - (B.B.C) Reutete 
gör.:, Yugoslav hükftmetl dün a1tpıa 
resmı bir beyanname ne§retmlşttr. Bu 

Nevyork 3 (A.A.) - Belgrad
dan Nevyork Times gazetesine bil
dirildiğine göre, hükfunete yakın 
mahfillerde, Yugoslavya ile Alman
ya araaındaki diplomatik müzake
relerin bir çıkmaza girdiği ifııa edil
mektedir. Belgradın yüksek diplo
matik mahfillerince, vaziyet ümidsiz 
ve harp gayri kabili içtinaptır. 

\'Jchy 4 (A.A.) _ Zannedlldiğine beyannamede hail hazır vazlyetınııı 
göre Yugoslav hükftıneti, Yuoslavya alınmasını lcap _ettlrdlği birçok tedbir
ile Almanya arMmda bir hart>tn pat- ler arasında, hukOmet harbe glrmete 
lamasına ml'ınl olmak için Berl1n htl- mecbur kaldığı takdirde Belgrad. 
kümetı nezdinde bir teşebbüste bu- Za~rep ve Lubllya.na'nm açık şchlr ol
lunmasını rica etmek üzere hususi bir dnklannı ve müdafaa edllınlyeceğint 

:--- 1 - •-· ,_,1 UA.n edece~nt beyan etmlşt.lr, 
,... mumessllini ve yahud b~;c.ıs.t ~eıu Hükumetin sulh uğTuna. sartettilt 

/ general Simovlçi Roma~a gondere- gayretler. netice vermediği ve harp 
cektir. Dl~r haberlere gore bu mak- çıktığı takdirde hükümet bu kararım 
s~tl~ Romaya. gidecek olan Yugoslav alA.kadar muharip devletlere blldlre-
ruclu Hariciye Nazırı B. Niniçtlr. cektlr. 

Sırp kraliyet meclisi 
Df'Jgrad 4 (A.A.) - Hırvatlar, bir 

kraliyet meclisinin teşkllbıl taıeb et
mişler, d1A'er partiler de bu teklln ka-

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

Londra 3 (A.A.) - Timeı ga• 
zetesinin Belgrad muhabiri Yugoı
lavyadalci vaziyet hakkında ıunlan 
yazmaktadır: kral ikin · Pi Başv kil . bul etmlşlerdir. Teşık.lll tekarrUr eden Yukanda Yugoslavyanın genç 1 cı erre, e (gende kraliyet mecllslnde Sırp, Hırvat ve 

Bingazi şehri 
tahliye edildi 

Yugoılavya ile Almanya arasın
daki münasebetlerin buhranlı bir 
safhaya girmesinin yaldathiı atikir• 
dır. Alınan raporla: BelgraddaJd 
Alman elçiai B. von Heeren'in yeni 
Yugoslav hükumetine ıu üç talepte 
bulqnduğunu göıtermektediı: 

sağında tayyare generali kıyafetile) ve askeri erk.An ile birlikte Sloven pnr.tnerinln mümesstııert bu-
İngilizler, düımana mü
him zayiat verdirmifler 

yemln etmefe giderken, aşağıda Belgrad sokaldannda lunacaktır. 

yapılan vatanperverane t.er.ahilrat Yugoalavyada ıt~ar 

fl.1ü.ntehir Macar Bqvekili 
Kont Teleki 

1 - Zuhur eden hadiseler için 
ta~e; 

2 - yugoslavyanın üçlü pakta 
iltihakının t&1diki, 

Budaıteştc- 3 (A.A) - Reuter: Ma- 3 - Yugoslav ordusunun terhisi. 
ear Başvekili kont Telekl gece tııtuıar ıYueoılavya efkarı umumiyeain
etmlı ve bu sabah cesedi odaand& deki cer anlua bakarak ~· 
bulunm\lf\ur. Bıraknµt oldul'a mele· 1 • -r . L b" ı 

t Başvekil giiç ve bedbaht T&• meae eeuun unm:lnaız ır le.7' o ma-tf { ~~e devam' için kendisinde lifi dığana bliltmetmek mümkihı oldu
~ !!et görmediğini bildirmiştir. ğu gibi Almanya ile Yugoslavya 

uB kllln intlhannı glzll tutmak arasında bir ademi tecavüz pakbnın 
aşve •- d d'L! . d .. ,_ edl' bil 

1 ı bazı teşebbüsler yapılmış UIÇ e tu ı~nın e mıına .. ata ıe ece-

Amerika
Mihver 

miinasebatı 
keailiyor mu? 

Amerika, ltalyaya bir 
nota vererek deniz atCl§e· 
aini geri almaiini bildirdi bç.: teşebbüsler muvaffak olmamıştır. ği kabul olunabilir •• Fakat ordunuvn 

Uı;.ber, çok derin bir tesir hasıl etmiş- terhisi mevzuubahıa olamıyacagı 
tir. muhakkaktır. Yeni Yugoılav hülW-
Rudape~tt 3 CA.AJ - Otopsi n~~- meti harici siyasetine dair hiçbir İtalyan konsolosluk me-

ce~inde Macar Başveldll kont Tele • be anatta bulunmamı,tır. Yarı res· 1 ·ı ·ı • 
nln intihar etm_iş o~duttunun t-0eyyüd mi beyanatlardan anlaııldığına gö- .mur arı e gazetecı erın 
ettiği resmen bıldlrılmek~.edlr. y oslavya bütün komıulan harekete hazır bulunma• 

Budap~ı;te 3 < A.A.) - Hukümet neş- re, Uft ·1· d d 1 k .. 1 b"ld" ·ı· 
rettiğ! bir teblll!;de, Başvekil kont Te- ile imkan dahı ın e v oıt u muna· arı 1 ırı ıyor 
lekl'nin feci ölümünden gerek Macar sebetleri idame etmego taraftardır. 

Selaniğe 
ingiliz motör
lü kuvvetleri 

çıkanldı 

Bu kuvvetler Yunan • 
Yugoslav hudud iıtib

metinde ilerliyor 

'Hududda talafid olunan 
/ ngiliz ordusunun 

130 - 200 bin kifi olduğu 
bildiriliyor 

Kahire 4 (A.A.) - B.B.C.: Dün 
Vfcb1 4 CA.A.) - Belgrad radyoau gece neşredilen tebliğe göre im-

14ıklann maskelemneskı1n em'redUdl- paratorlult kuvvetleri Bingaz.i ıeb
ğini dibı gece blldlmtl§tlr. rini tahliye etmiılerdir. Bu tahliye. 

mühim Alman - İtalyan kuvvetleri
nin yapmış oldukları bir hücum ne
ticesinde vukubulmuştur. lngiliz1er, 
dU,mana insan ve ta>ılcça mühim 

maakelendi 

Alman ekilliyeti 
mümeaaili 

Belu.MI 4 (A.AJ - Tuna T11Ayet1 zayiat verdinnifler, tehri tahliye 
Alman e1caJU79t1 alan d" TasoslaY ed k d bul · '-BatvektH Ue cOr.Ofllı* ibıeN buırQn er en ora a unan yıyecem: 
Belgrada gelecetttr. ıtoldanıu beraberlerinde götürmüt

Maçek'in bir 
beyannameıi 

Bel~rad 4 CA.A.) - CB.B.C> Doktor 

ler ve Bingaz.ide bulunan harp mal
zemesini tahrip eylemiılerdir. 

Maçek Hırvatlara. ne.trettJti bir be- Atina 4 (A.A.) - (BB.C.> Yunan 
ya.nnamede bütün Hırvatıann mtlza- tebliği: Devriye ve topçu faallyetı ol
heretınl taleb ettikten sonra 81.movlç mu§tur. Blr miktar <'sir aldık otoma
kabtnestne glrmeği kabul et.tltını bil- tHc silahlar ve havan toplan 1ğtlnam 
dlrmlştir Doktor Maçek beyanname- ettlk 
sinde «HÜkumete iftlraJdle, müktesep Atina 4 (A.A.) - <BB.C.> Resmi 
Hırvat haklarının sadece muhafaza Yunan hatibi. Arnavutluk cepheslnde 
değil arttınlacaiını da .. llbe et.mi.§- İtalyan a.slterlertnln hal ve tavrında 
tır. bütün cesaretlerlnln kınlmış olduğu 

Yunan tebliği 

tnilletlnln, gerek hariçteki dostlarının General Simoviç bir beyanname 
Pek ziyade müteessir olduğunu bil- neırederek halkı ıükuna davet et· 
dlrmcktedlr. miş ve Belgrad halkını ıehri terltet-

Amerika, V Qfington 
traıuatlantiğini a•keri 
nakliyat yapacak hale 

&okuyor 

Boston 3 <A.A.) - D. N. B. aJansı Alman ve ltal n 
bildiriyor: ya 

gözüktüğünü söylemlftlr. Bir tek Yu
nan askerinin kıpırdaamsı bile, İtal
yanlar arasında endi§e uyandırmak
tadır. Sabahleyln erkenden Başve~ kten meneylemittir. Bu beyanna-

kalb sektesinden öldüğü haberi şay me f d l ı tu Çünkü 
olmuştur. Fakat bilahare Başvekilin me çok. ~Y a 1 ~muş r: hal al· 
intihar etmiş olduğu öğrenllmlştir. harbin ıçtınap edıle?1ez hır ,_=-ıeler 
Budapeşte 3 (A.A.) - Mebusan dığını zannedan bırçok ~u 

Dün bet Yunan tayyaresı. an İtal
yan tayyaresi lle karşıla§m~ ve iki 
tanesini düşürmüştür. 

mecltsi bir dakikalık blr celse akdet- ıehri tahliyeye baılamıt bulunuyor- Nevyork 3 (A.A.) _ ltalyan 
mlşlir. Bu celse-de reis, kont Telekt- du Garlar ve trenler hıncahınç dol- kon10loıluk memurlarile İtalyan ga· 

Boston radYo«tmun bildlrdiA'IM gö- konsoloslarının tetekkürü 
re, İngllterenın Mısır ordusuna men- &-l(rad 4 (A.A.> - <BB.C> Alman 
sup motörlil kuvvetler ve mütaddlt konsolosu hareketinden evveı Belg
plyade ttlmenleri Sel!nlte çıkanlmıt- rad valisini ziyan,t ederek kendl!ine 

ve bu mıntaka.da. yafay:ı.n Almanlara A •k tır. Bu kuvvetler Yunan - Yugoslav karşı kusursuz hareketlerinden dolayı merı a protesto 
~ududu lstlkamethıde ilerlemektedir. samımı teşekkürıertnı bllcllnn1ştJr. notalarını reddetti 
IııglUz kuvvetlerlnlıı mevcudu '13,000 Splltten İtalyanlann a~ mü- \':ışin:ton 4 (A.A.) -(BB.C.) Ame-
klşi tahmin edllmekted.lr. nasebetlle-, İtalyan ba.tkonS>lanı da. t1b hükümetı, Alman ve İtalyan va-

nfn tını ölümünü bildirmiş ve mecll.S ' tu 

bir toplanma günü tayin etmeden da- mulşt · I anlar anla•mağa zetecileri ve Roma hükumetinin tek-
~ılmıstır. a Y s- niayenleri ilk tebliğde Amerikayı 

(Devamı sahife 7 ıütun 2 de) • taraftar terketmel için hazırlanmağa. davet 
Berlin 3 ( A.A.) - Bir hususi edilmiıılerdir. Mihver devletlerinin 

muhabir bildiriyor: Yugoslavyanın Birleşik Amerika ile bir inkitaın pek 
Berlindeki elçisi buraya dönmüştür. yakın bulunduğu hakkında hissettik
Zavahire rağmen bir sureti hal bu- leri endişe Almanların tahliyesi ve 
lunmasının imkan dahilinde olduğu ltalyaaı memurlarının da bavullarını 

B. Eden 
General Dill 

Unlted P~ bu ha.beri tamamııya.- :ıtendilerlne gösterilen hüsnü mUanıe- purlannın müsaderesini protesto eden 
rak, Yunan _ Yugoslav hududunda leden dolayı hararetli teşekkilrlertnl ikinci Alma.n ve İtalyan notalannı da 

iblağ etmı.şttr. ka.tlyetıe reddetmlştlr. son haftalarda tahşld olunan İngiliz 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

• 

ordusunun 130,000 11A. 200,000 olduğu

ve 
---

Dün yeniden Yunan 
Kralı tarafından kabul 

edildiler 

Atw.a 3 CA.A.) - D. N. B.: Yunan 
kralı, İngiliz Hariciye Nazın B. Eden 
Ue Inglllz genelkurmay b~kanı gene
ral Dlli'i yeniden kabul etml.ştir. 

ı oııdra 3 <A.AJ - Tim.es gazetesi
nin diplomatik muharriri yazıyor: 

Alman radyosu B. Edenle general 
sır ,Tohn Dlll'in yeni Yugoslav bükfi
nıellle müzakerelerde bulunmak ü:r.e
~e. Belgrada geldiklerini bildirmiştir. 
Hl<;blr taraftan teyid edilmlyen bu 
hnberın Almanlar tarafından iki se
beple ı,aa. edilmiş olması ihtimali 
vnrdır: 

d 1 - B. Eden'ln tasavvurları hakkın
n2 mnrnrnat elde etmek arzusu, 

- Böyle haberlerin Alman propa
raııdasının YugoSlavların demokrasi
~~ birlikte suikast hazırladığı hak

a~ ld'!_inlarını teyide yarayacağı
nın duşilnulmüş l 

Berlfn 3 ° mnsı. 
hablr bildiri~~~~·> - Bir husust mu-

nu bildirmektedir. 

zannedilmektedir. Bilhassa İtalyan- hazır bulundurmaları hakkında emir ============= 
tar anlaşmaya taraftardırlar. almıı olmalarilc esasen sabit bulun- .. Ik k a. I er a 
Yarı resmi Alman tebliği makta idi. Verilen bu yeni emir ---------------

BP.rJin 3 CA.A.) _ Yan resml bir İtal!an ~iplomatlanna vaki ilk da.-
tebliğde denuıyor ki: veti teıkil eylemektedir. Başka mikyas bulmalı! 

Yugoslav hükfunetı, milletin lhtl- Nevyork 3 (A.A.) -- Stefani 
l!Hci temayüllerini ve taassubunu mü- ajansından: cVaıington> transat- Selami İzzet Sede. ırazetemizde 
temadlyen arttıran her t=~~! lantiği, Broklyn limanına vasıl ol- Şehir tiyatrosunun 1940 _ 1941 ia
vkeinta1şkı1 nlhıkli ~lr dan çıyakanpnubyor Alman muıtur. Orada askeri nakliyat icra tatistiğini n•etti. E.n fazla ,-:.L-6 

ç n Çıı r §eY • d ,_ ı_ 1 "f "' d'l k · " -.~ 
siyasi mahfillerinin Belgradd& ve Yu- e ~e .. na e 1 rag e 1 ece tır. ıoren bu af~i haftalarca ...ı. duran 
goslavyanın diğer taraflannda hlkhn Vqinaton 3 (A.A.) _ Maliye Aptal'm mütercimi 294 lira alnuf. 
olan zihniyet hakkındaki mfita:aıan Nazın B. Morgenthau, bugün yap· Tutnuyan eserler için koakoc:a kita
lşte budur. Maamaflh Alman • ~os-a:. bğı beyanatta, mihvece ait olup el bm mütet'Cİmine yiis liradan ._. 
ı buhranı hakkında resmen IJÇ', erildiiini bilmeaek ba istimal ra-
a ~ta bulunmaktan lıntina. ediliyor. konulan vapurların Birleıik Ameri- ~ ehi d' ebilir' 

na (D sahife 7 aiitan t tle) ka tarafından müsadere edilmesini a « • IY az. 
evamı bq müddeiumumi ile tedlcik et- Fakat meteli Vedad Nedim Tör 

l k lıük.~ f mekte olduğunu bildirmiıtir. de, tel~~- 87 lira~ Se-
ra ta ume A !'- - dad Sima'9'1)'8 allotlanan esenndea merJ.Aarun notası 89 lira verilmit. 

-1 b • VaşinKton 3 (A.A.> - Amerika hü-a ar eSl kfunetl taytalan tarafından batırılan Gayrete getİrec:ek rakaml&I' ol· 

Taha pa§a Elliaıimi 
kabineyi teşkile muvaf

fak olamadi 

italyan vapurlan hMlsesine karışmış madığı muhakkak! Bereket venin: 
olduğundan dolayı İtalyanın Anıerl- • , 
ka deniz ataşesini derhal gert alınası- Neyleyim kurtulamam tal> ı 
nı istemiştir. hevcsnaklınden ... 

Reislcümbur B. Rooseveltin emirle- ••• 
r1 üzerine hareket eden Hııı1c1ye Na- •v . • 
:zırt B Hull bugün İtalyan büyük elçi· Dıger taraftan adapte edilmiı 

Sr..l tıhlyctt . 
mnn memb ~r mahfUler, emin Al- Bağdad 3 (A.A.) - Taha paşa 
mata ı sun:cı!~ndEand a!1dıklan ma~il- Elhaşimi kabineyi tcşkile muvaffak 

slne bir nota. vererek deniz ataşesi kolay bir komedi, nakiline, bir se
am!ral Alberto Lals'ln derhal gerl nede 700 lira ıretiriyor. ilerde de 
alınmasını istemiştir. İtalyan deniz getireceğinden batka. B 1 en n fl!hakıka il b' h" e gmda gltınlş olduğunu h a - olamamıştır. Bazı genera er ır u-

gecc, h em de bu sabahki mw:~au:r~ kumet darbesine teşebbüs etmişler
~ :t~a t emin etmişlerdir. Resm\ dir. Bu bapta tafsilat yoktur. Irak 
bua ~~e~in rivayetine göre. B Eden kral naibi Bağdattan ayrılarak Bu-

a Atlnaya avdet etmlftır. r&,Ja gitmiftiı. 

a.taşcslnln Birleşik Amerika ltiıianla-
nndakl İtalyan vapurlarının milret- Bu, beynelmilel taheserler ve mil
tebatı tarafından be.tınltnASUla ka- li eserler üzerinde çal14&Dlara karıı 
rışmış CJlduğu ilen sürlilmekte.!.~~. bir hakaızlıktır. 

(Onama aalüfe 7. ... 3 M) .... Wr --- • 1 
L 

N eleı: icat edilmeli?.. [ 1] 



Sahife 2 

( Diiu Geceki 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Javello bölgesinde 
Soroppa da iıgal edildi 

N:ıiıobl 3 CA.A.) - Şarkl Afrika. İn-

Bir ita/yan 
destroyeri 

daha batırıldı 
Diğer bir destroyer Cle 
batar bir lıa1e getirildi 

ımz ve ımparntorluk kuvvetleri umu· ı.o-.ı- 3 (AA) A _, _11.:1..-
mi karargdhının tebUğl: nura • · - l'Unir~ 

ve Bu 

Javello bölgesinde, dört saat süren teb).jji: Şarki Hindistan batkuman
blr muharebeden sonra, Soroppa'yı lş- danlığının bildirdiğine göre, tayya· 
gal ('ttlk. Düşmanın zayiatı 60 ölü ve relerimiz tarafından bir ltaJyan des· 
1aralıclır. 17 beyaz ve 200 yerli asker troyeri babnlmıt ve diier bir hal- 111.-... .-~ 
esır aldık. Dört top ve blrc;ok mitral- yan deııtroJeri de batar bir halde 
yöz i~in:ım ettik. Blzlm kayıplarımız bırakılmı tır. Hu ilô destroyer d4 
ehemmlyetsızdlr. 1 1 1 

Nt>gelll bölgesinde, tıtalarınıız. bir geçenlerde Mwıavvadan ayn mıt ar-
di.ışman kuvvetine muvaffakıyetle dı. • . 
hucurn ct.mişUr. Düşman 28 ölü zayi- Düımana verdirilen l:iu zayiat, 
at \ermiştir. 50 asker esir aldık. dün!lü tebliğde tahrip edildiği bildi· ;..-.J..-~~9'~- ' 

Sabahki 

4 Nisan 1941 

Haberler ) 
.&Li De VELi 

Park haylazlara mı 
mahsustur? 

Ali - Haydi biraz parkta 
dolaımaia gidelim ..• lalerimizi 
bitirdik elhamdülillah... Hava 
da pek latif ... 

Veli - Gideüm ... 
-Oh, oh ... Ne ala ... Yemek 

zamanına kadar daha bir buçuk 
saat var ... İyice gezelim ... A
pçlar, yeıillikler... Kuşlar ... 
Park, cennet... Cemil pa,;aaım 
tehrimize yadigan ••. Allah razı 
olsur ... Fakat o ne} ... 

- Zil çalınıyor... Çan .. . 
- Tuhaf ıey ... Bu da ne de-

G:ı.rşamba günü, kıt.alanınız. Şadi rilcın Pantera eınıfındald dutroyer· 
Sı.ınalıdc temizleme tn.:Uyetinde b~- den ayrıdır. 

İngilizler tarafından zaptedilen Eritrenin merkezi Asmara 

mek acaba} ... Ahaliyi dııarı çı
kanyorlar ... Halbuki aaat henüz 
yedi. •• Güneşin ufka yaklagma
sına bir kana var ... Iun'lluş ve bir ycrll muferezeye hU-

cu n etmişlerdir. Dii.şm:ı.n, 10 ölü ver
m ştlr. 96 klşl esir nldık. Tüfekler, ha
fıf maklneli tüfekler vc 70 deve iğti
nam edllmlştır. Bizim hiçbir kayıbı
mız yoktur. 

Harrar cephesinde, Adls Abeba'ya. 
dc•ru Heri hareketimiz devam etmek
te< ir. Rlcat halindeki düşmanın yol
J:ırda yaptığı geniş hasar, lst!hkşm ve 
ileri kıtalnnmız tarafından mahirane 
b ı· surette ve s:üratle tamir edllmet
tedır Hiçbir yerde U7.\ın teehhür ol
mamıştır 
Alınan son haberlere göre, Italyan

Jar. hımaye taleplerlnl, İtalyan aleyh
tan yerlilerın intikam alma~a kalk
malarına ve ayni zamanda hem as
kerlere ve hem de sivillere hücum et
me! rlne kuvvetlerimlzln mani ola
mıvacaklan kadar fazla geclktinnek
tedlrler. 

Alman tebliği 
Jsl'r:ln 3 <AA.> - Alman orduları 

ba.~kmmmdnnlığının tebliği: 
sımali Afrlkada, Almnn - Italyan 

mÖtöt:ıü cliziltamlan ve hava kuvvet
leri tarafından 31 martta kazanılan 
muv ... rrakıyet. daha fazla gen~ıeuı
mlş 30 düşman kamyonu müsadere 
edUmlştir. 

Hava kuvvetıerl, İngiltere etrafın
daki sular üzerinde silahlı keşif ha· 
~ketleri ynpmış ve dün de muvaffa
kıyeUc düşnan ticaret gemllerlne hü
cum etmiştir. Dört bin tonilato hac
minde iki vapur batırılmış, aynca 6 
\•npur da kısmen kaybolmuş telfıkki 
tdi.lccek derecede hasara uğratıtıl
mı<tır. 

Alçaktan blr hücum esnasu~da. bir 
muharebe tayyaresi, Cenubi Ingllte
rede bir tayyare meydanında üç düş
man t:ıyyareslnl tahrip et.nıiş ve da
ha b' rı:ok tayyareyi hasara uğratmış
tır 

Cenubi İngıltercde Uman \'e endüs
tr: tesisatına d::ı ayrıca hlıcumlar tev
cih edilmıştır. 

Akdenlzde Glrld'in g::ırblrde, Al
man muharebe tayyareleri, ceman 
16 bin tonilMo hacminde iki silahlı 
dlimlan ticaret gemisini batırmıştır. 

Dusmar.. gece ve gündüz, Almanya 
iizerlr.e hücum yapmamıştır. 

ltalyan tebliği 
Roma 3 (A.A.) - İtalyan ordu

ları umumi karargahının 300 numa
rnlı teehğl: 

Suriyede 
çarpışmalar 

Yeni hükUmet reisliğine 
Halet bey Alam 

tayin edildi 

Beyrot 3 CA.A.) - D. N. B.: Fran
sarım Suriye yüksek komlserl, yeni 
hükumet reisliğine HAiet bey Alam'ı 
tayin etmiştir. Hli.let bey, kendl arka
daşlannı blzmt kendlsi tayin hakkını 
haiz bulunmaktadır. 

Beynt 3 (A.A.- - on: ı~ madde
lerlnln dağıtılm.Minda.kl teehhür do
layı.s1Je bu sabah Beyrut'ta. tezahtlrler 

Yedek subaylık tahsil 
müddeti icabında 4 
aya indirilebilecek 

Bu takdirde alh aylık asteğmenlik 
hizmeti on aya çıkarılacaktır 

Bu husustaki layiha Milli müdafaa encümeninde 
son ıeklini alarak umumi heyete sevkedildi 

Adis -Abeba 
ve Musavva 

İngiliz kuvvetleri, yağ
mur mevsiminden evvel 
bu iki yeri İfgal edecek 

Kahire 3 (A.A.) - Times gaze
tesinin huauat muhabiri bildiriyor: 

- Anla§ılan bu park, İ§i gü
cü olup da çıkınca azıcık hava 
almak. istiyenlere mahsus değil.. 
l§siz güçsüzlerin hay )azlık ede· 
cekleri yer ... Çıkalım azizim ... 

Ali veli 

\. J 

Hava akınları 
Alman karakol gemileri· 

ne hücum edildi 
İngiliz kıtalannın yağmur mevsimin· 
den evvel Adis-Abebaya ve Musav· 
vaya gireceklerinde ıüphe edilme· Londra 3 (AA.) - İngiliz hava 
melidir. Kuvvetlerimiz ıarki Afri- nezaretinin tebliği: Dün öğleden 
kayı tedricen fethederlerken düş- sonra, Hollanda sahili açıklarında 
maın Trablusgarpte mukavemet iaa- yapılan mutad keşif uc;uıları esna• 

· •· · · B Al eında, İngiliz hava kuvvetleri bom· reli gostermışti!'. azı man unsur-

olmuştur. Polis ıve jandarma Ue teza- Ankara 3 (Telefonla) - Y'edek 
hfircüler a.rasında bir çarpışma vukua. eubay ve tatbikat okulları ile ukeri 
gelmiş ve tezahürcülerden 1k1 klfl öl- fe.brika ve mÜcaae8Cleıdeki altı ay
müştilr. SütOnu iade için ukertn mt1- .lık tahsil müddeti icabında genel 
dahales1 lcab etmışitr. Biikün yen\- kurmay l>aıkanlığmın teklifi lizerine 
den teessüs eyleml.ştlr, fakat ınataz&- Milli Müdafaa Vekaletince dört aya 
ıar kapalıdır Sot.altlarda devrtyelet kadar indirilebilecektir. Bu takdir-

lannın İtalyanları takviye etmiı ol· bardıman eervisine mensup Blen· 
Bu hükümleri ihtiva eden kanun heim tayyareleri, silahlı bir iaşe v 

11 üd f ması muhtemeldir. layihaeı Meclis mi i m ·• a aa encü· misine dört isabet kaydetmi~ 

ktedi 
· «le altı aylık asteğmenlik hizmeti 

gezme r. bild" ·ı "'dd L d bl ı: ın en mu et .. a ar uza aca11.• 

Fransız topçusu talimler tır. 
ak Bundan baıka yabancı 'Jneınle-

yapac ketlerde yükeek müheııdislik tahaili· 
Londra 3 (A.A.) - Müstakil FranslZ ne talebe olarak gönderilip görülen 

ajansının Kudüs muhabirine göre, bu lüzuma binaen memlekete celhedi
cuma günü, Beynıtun cenubunda. Su- ]enlerin ecnebi memleketlerde ye· 
rlye M-hlll boyunca, buralarda. bulu- dek aubay olmak iç.in görecekleri 
nan Fransız kuvveUerl ta.rafından tahsil ve etaja tekabül eden iki •e· 
topçu eksersizleri ve den1z mane-tra
lan yapılacaktır. 

Geceleyin dıp.n çıkmak yualı, 
Şamda, Halepte, Hamada ve Humus

nelik müddetin mütebakieini mem
leketimizde tamamlayarak liyakat· 
leri tasdik edilenler yedek asteğmen 
nasbedilebilecektir. 

ta devam etmektedir. Askerler, .eoka.t- Yine görülen lüzum üzerine cel
larda karakol gemıcktedlr. Fakat hiç bedilenlerden mühendislik tahsilin· 
bir yeni hidMıe olmanu.ştır. Polis Te den sarfınazar ederek. harp okulla
asterlerle nıkua gelen IOll çal'plŞDla- rına iade edilmi§ olan talebelerin 
lar esnasında tevkif edilen on t1Jl subaylık naeblan askeri liselerden 
nskerl mahkemeler tarafından bazıla~ harp okullarına geçen emsallerinin 
n için beş seneye kadar cezalar verll- nasblarına ve eanat lisesi mezunla-

1.ştir nnın memurluk. nasbları eanatklr 
m · olarak yetiştirilmiş olan emaalleri· 

nin naeblarına göre tashih edile· 
Ct.~tir. 

meninde yukarıda kaydettiğimiz son Londra 3 (A.A.) - Umumi tah- Bu vapur, eon defa görüldüğü 
geklini alarak. heyeti umumiyeye min ltalyanların Aemarada yaptık· man, kıçtan yatmış bir halde b 
sevkolunmu§tur. lan gibi, bu tehri de, müdafaa et• makta bulu..-ıuyordu. Silahlı diğc

Hava haber verme teıek
küllerine çağırılacaklar 

Ankara 3 (Telefonla) - Fevka· 
ilde hallerde görülecek lüzum üze· 
rino hava haber verme tetekkülle
rine muktazi eıhaınn senel kurmay 
başkanlığınca teklif ve İcra Vekille
ri heyetinin kararile hizmete çairıl
ması hakkındaki kanun layihası son 
şeklini almışhr. Buna göre sefer ha· 
!inde bütün sefer müddeti ve fev· 
kalade hallerde müddet ve lüzumu 
Vekiller Heyetinin kararile tayin 
olunan zamanlarda hava haber ver
me teşkilat~ dahilindeki vazıfelerde 
kullanılmak t1zere yedek subaylar· 
dan Y&f haddini &fmJf ve 1076 nu· 
maralı Ju;.nqn mucibince yedek su· 
baylıktan affedilmiı olanlar hizme
te çağrılahileeeklerdir. Bu hizmette 
bulundukları müddetçe subay elbi
ıeei giyerek rütbelerine ait üniforma 
taşıyacaklar ve orduya alınan yaş 
haddi dahilindeki emsalleri hakkın
daki hükümlere tlhi tutularak ayni 
haklara aahip olacaklardır. 

meden teslim edecekleri merkezin· bir iqe gemisine de tam isabetler 
dedir. Bu limanın işgali iee İtalya kaydedildiği görülmüştür. Bir düş
için diğer bir0wok mağlubiyetlerin man radyo postası binası, isabetler 
mukaddimesi olacaktır. Roma rad- neticesinde yıkılmıştır. Bombardı
yoeu dün ak§&m yaptığı neşriyatta man ıte sahil muhafaza servislerine 
cefkarı umumiye yeniden ağır dar· mensup tayyareler, gündüz, düşma· 
beler v~ yeni zayiat karf1S1nda bu· nın karakol gemilerine hücum etmiş· 
lunmağa hazırlanmalıdır> dernekle ler ve Haamstede, Maupertus ve 
bu noktaya işaret etmiştir. İngiliz Caem tayyare meydanlarını hom
kuvvetleri tarld Afrikadaki ltalyan balamışlar ve mitralyöz ateşine tut· 
başkumandanı Dük d' Aoeta mesaj- muşlardır. Bütün bu harekattan, 
lar göndererek Oratada yaşıyan İtal- bombardıman servisine mensup bir 
yan ailelerini yerlilerin intikamından tayyare ile sahil muhafazn servisiaıe 
kurtarmak için Habeoistan ve Erit- mensup bir tayyare, üslerine dön· 
reyi derhal teslim etmetıi tavsiycein- memiştir. 
de bulunmuglardır. 

Oaily T elegraph gazeteei, bu rne
eele hakkında tunları yazmaktadır: 
Musavvada bulunan Mihver devlet· 
lerine ait gemilerin kaçmağa çalış
maları gösteriyor ki İtalyanlar ıar· 
kt Afrika imparatorluklannın yıkıl· 
masına mani olacak surette bir ted
bir ittihaı.ından ümid kesmişlerdir. 

İngilizlerin bir geri 

Londra 3 (A.A.) - Bu sabah 
bir Alman bombardıman tayyaresi 
denize düşürülmüştür. 

Thames ağzında 
Londra 3 (A.A.) - Bahriye 

Nezaretinin tebliğ ettığine ıı.öre, bu 
sabah Thames nehri ağzında kafi
lelerimizden birine l-arşı Alman 
tayyareleri akim kala:ı bir taarruz· 
da bulunmuşlar ve cLocust> harp 

Yunan cephesinde topçu faaliyet! 
gorulmü~tur. Hava filolarımız Golos 
deniz ussünu ve Florlnada tıtaatın 
mııteluışşid bulunduğu mühlm bir 
merkezi bombardıman etmişlerdir. 
H.ıv:ı nıuharcbeleri esnasında. iki düş
m.-ıa tayyaresi diifürillmüftür. Üç 
tayyaremlz dönmemiftlr. 

Belgrad'da ~~~------------------------~--
çekilme hareketi gemiei Messerschmidt 11 O tipinde 

üç düıman tayyareaj.ne isabetler 
Kahire 3 (A.A.) - Orta Şark kaydetmiştir. Ne Locust harp gemi· 

İngiliz umumi kararglhmm tebliği: sine ne de kafileye hiçbir hasar ol· 
Libı:rada, ileri lntalanmız. Agedabi- mamıt ve zayiat da vukubulmamıı
anın timalindeki mevziler liı;erine tır. Bir düaman tayyaresinin denize 
ıeri çeBlmitlerdir. Bu hareketi, düt· düttüiü cörülmüıtür. Bir diğeri o 
man motör)ü kuvvetleri takip et- kadar ağır ha.sara uğramııtır ki, 
miatir. kurtulmuş olması mümkün değildir. 

Hükiimet darbesi nasıl 
yapılDUf? 

Şnki Akcll'.niz.cle bom~a_!'dmW1 ye Belsrad 3 (A.A.) - YugoalaY-
torpil tayyarelerimiz, buyuk bir harp d ki h""kO.m t d beeinin 
kuvvet?nln refakat etmekte olduğu ya a aon u ~V• ar ne 
bir kafileye hucum et.mlşlerdlr. Tay- suretle cereyan ettigı haklunda fU 
yan dfı.fil toplann 4i<1deUi mukabe- tafailit öğrenilmittir: 
lesine rağmen, beş büyük vapura Isa- Hükumet darbesine tekaddüm 
bet ..:ı.kl clmuş ve bu vapurlar bat.ınıl- eden gece yapılacak olan hareketin 
tır. Tnyynre!erim!zln kaffesi Uslerlne teferruatını teabit etmek makeadile 
döl'müşlerdlr. ...!•L--L " '- _,, y la b al 

Al ha- kuvveUerlne mensup .ır~ rutucıu ugoa :v au Y ann· 
ınan ~ .ı__ ü -LL b' ı Si 

tayyareler, Glrld'in garbinde dlğer uau .~ r~ep • ır anıp a:enera -
bir kafileye hücum etm~lerdir. 8000 mo't'JÇID riJ"Uetinde Harbıye Neza· 
tonhık bir vapurda yangın çıkmış n retinde içtima etmittir. Bu emada 
lıu vnpur b:ıtmıştır. 8 bin tonluk ikJn- bir taraftan bütün reamt daireler il
e! bir vapura da büyük çapta bomba- gal edilirken, diğer taraFtan kabine 
Jar isabet etmiş ve ihtimal batmı.~iır. azasının tevkifine baılanmıgtır. 

Ş::ırki Afrlkada d~anın yeniden K b" ı rınm tevkifi iai biter 
Asınarayı bombardıman et.mcslne . a me aza_ a • • 
mlnl olmak için şehir kıtaatımız ta- bıtmez gecenın çok ıle~lemı~ olma
rafından tahliye edilmiştlr. Evvelki ama rağmen, general Sımovı.ç, ~~lı 
bombardımanlar neticesinde Italyan uyandırmak için saraya gıtllllJtir • 
~e yeril olmak üzere yilzlerce Jdtl ie- Saray müstahd"crnini böyle geç bir 
lef olmuştu. Harp, ~l bir mnzlde 1Utte kralı uyandıramıyacaklannı 
tekrar alevlenm1fUr. .. 1-=-· d 1 s· . f' Şlmall Afrlkada motörlil Alman - .,.,. ~e~ e. ıen~ra. ırnoVl,.. 
İtalyan kıtaatınm muvatf~ tecellud ıCMtererel fikrmde ıaıar 
ilana - el - Brega.'nm ötıesfnıde art- etmiftir. Bunun üzerine uyandınlan 
mıştır. İtalyatt"vo Alman t&yyanlerl, kral birkaç dakika sonra general 
Aaedabla'ya dotru rica.t etmekte olan Simoviçe müllki olmuttur. General 
dtifman tollanna hücum ,. gtbel ne- Simoviç krala mülakı olduktan aon
trıceıer elde etm)f1erdlr. ra: cMajeste, bu andan itibaren bir 

l.llklnıdann haiz olduğu bütün aa• 
1'hi.,.etlerle Yuıoslavyanın krahsı· 
nıu demİ§tir. 

Budapeşte 
ele imiz 

• 

Tavetkoviçi yüzbaşı Rakoteviç 
tevkif etmiştir. Yüzba,ı Rakotcviç 
ayni ırece T svetkoviçi uyandırarak, 

Macar Kral naibi tara- derhal ltendUıini takip etmesini em
hndan kabul edlidi retrniatir. Pijama ile yüzba§lrun kar· 

--- fUIJlda duran Tevetkoviç böyle bir 
Budapeşte 3 (A.A.) - Türkiye "emir vermek ealahiyetini nereden 

-.ılçisi ~uşen E,ref Ünnydın Macar aldığını sorunca yilzbaşı Rakoteviç, 
naibi amirnl Horty tarafındaın ka· tabancasını çekerek emre itaat et· 
bul edil:niştir. meaini söylemiftir. • 

Yugoslavya' da 
Almanlara ta
arruz edilntedi 

Alman ekalliyeti tefi, 
Alman radyosunun ha
berlerini tekzib ediyor 

Belsrad 3 (A.A.) - Avala ajan· 

emdan: Celje' deki Almaın ekalliyeti· 
nin ıefi avukat Walter Reibel, bugün 
radyoda apiıdaki beyanatta bulun· 
muttur: c2 ııiaan tarihinde Graa·· 
dalü Alman radyo poetau güya Cel
je'den kaçan mtıltecilerin ifadeeine 

atfen bir çok haberler nqıetmiştir. 
Bu haberlerin Ulfeainin .. dece uy
durma olduğunu ve hakikata teva· 

kuf etmediğini beyan ederim. Gratz· 
daki Alman salahiyettar makam• 
lan nezdinde teşebbüete bulunarak 
bu haberleri resmen tekzı"b etmeleri· 

ni rica ettim.> 
Bütün fırkalar Sırp • 
Hırvat anlaşmaaıni 

kabul ediyorlar 

Almanya'ya 
petrol nakli 

güçleşti Eritrede, büyük miktarda eair Üçüncü tayyareye de obus isabet 
alırunJfbr. Birçok düşman ukeri de etmiştir. 
aanlmıt n yak.alanl'lll§br. Büyük 

Yugoslav mulEavemeti 
yüzünden Romanya 

beklendiği kadar petrol 
gönderemiyor 

miktarda top ve diğer harp malze- B M t k 
mesi iğtinam edilmittir. Harekat, • a 5U0 a 
Asmaranın ceaubundll devam et-
mektedir. 

Habeşistanda, ileri lntalanmız, Romadan hareket etti. 
Adis-Abebaya 290 kilometre mesa-

Nevyork 3 (A.A.) _ W ]d fede demiryolu üzerinde Miesse'yi 
Telegram, aallhiyetll Ameı:kan ifgal etmi~~ir.dilleri hareketimiz de-
mahfillerinden verilen rakamlara Yam etmeıde r. 

dayanarak. Almanyanın birkaç aya Alman tebliği 
kadar ciddi surette petrol müttak.ka-
b sıluntın çekeceğini yazıyor. Btrlin 3 (A.A.) :-- Alman ordu· 

Petrol hususunda bu kıtlık bir lan baıkumandanlıgının hususi teb· 
petrol fikdanından deii}, petrolün J.iii: Şimali Afrikada, Mersa • Bre
petrol sahalarından tanklara, deniz- ga civannda Alman • ltaJran te
alblara ve tayyarelere kadar nak· ıekkülleri tarafından atılan İnsiliz· 
lindeki zorluktan ileri ıelecektir. lerin takibine, 2 niaaıııda devam 

Rumen petrol iatihaalltı nazilerin ed.ilmiftir. Ageclabia alınmıt. Z•· 
ihtiyacına kafi telakki edilmekte iee tinaya varılmıahr. Düf?llan, ıimale 
de, Y\ıgôı.lav mukavemeti yüzünden doğru süratle tam ricat halindedir. 
nakliyat zorluğu aı1mıfbr. Bu yüz· Alman eair ve zırhlı Ye :ıırheız oto
den, Romanya beklenen t 00 bin mobil ganaimi miktan pek çoktur. 
varil yerine günde 20-30 bin varil· Bizim kayıplannıız fevkalade az· 
den Fazla gönderememektedir. dır. 

İki Yugoslav vapuru 
Adriyatikte battı 

İtalyan tayyare zayiatı 

Bugün Berlinde 
bekleniyor 

it•- 3 (A.A.) - Btefant ajansın
dan: Jtıp0n Baricl1e Nazın B. Mat.6u~ 
olıa, lnı mıbah Roma.dan barebt et
ını,tir. İtalyan Hariciye Nazın kont 
~ıano. mlılaltrill Ureketlnden evvtl 
"6de~ ~ ptm1ş T& ıst&ayona 
ıtadar tıı.*ıe refakat etın14t1r. 

Baliıı I (A.A.) - B. Matsuota. CU• 
ma ıtal Berllnde beklemneittedll'. 
Berllne mttzatereler ya.pılmuı muh• 
tem~ldlr. 

Xe demeli? 

Bl'Jırad 3 CA.A.) - (BB.C.) Kabine B.-liır. 3 (A.A.) _ Zagreb'den 
dlln akşam toplanmıştır Bir tebliğ Berline veıien bir habere gBre, 
neor«llllp edllmlycceği belll değildir. Susak" tl&n S.lite aiden 1300 n 
Fakat pek yakında resm1 bir. tebll~ 1700 toniltieluk ilti Yucoslav n· 
ne,şredllerek bütQ.n fırkaların 28 ~- puru, ,a~ mi.fi Adriyatikte 
tos 1139 tarihli Sırp - Hırvat anlafma~ maynle .. tMParak batmııhr. Va-

Londra 3 (A,A.) - Sallibtyetll mah
fillerden öğren1Idlğine göre, !Wyan
la.r Orta Şark harp sahnelePlnde mart 
ayı zarfında 178 tayyare ka.ybetmtş
lerdlır. Bunlardan 125 i tngmz ve do
ırılnyonlt hava. kuvvetlerine mensup 
ııııotıar ta.rafından di)fi}rülmüştür. 
21 ıtruyan tayyaresi tayyare dafl 
ba.tarya.ları tnrnrrndan 1skat edilmiş l 
ve 12 ta.yyare de )'erde tahrip olun-

Bir kariimiz «Akşamdan Ak
ıama> sütununda claf etmek> 
tlbirinin kullanıldığını eöyleyip, 
bunun Ermenilere mahsus bir 
türkçe olduğunu ileri sürüyor. 
Bize kalırsa, muhakkak cşöz 
söylemek> yahut clnkırdı et· 
mek> denilmesi icap etmez. 
el.af etmek> tabiri dt', yerine 
göre, kullnnılnbilir. 

mm t87id et.meli ltetlen1Jol, .... ~'™1 ~ti .,.....,_. 
~ 

muttQI. . ~ ................................. . 
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Eaki bir hatıra ( B &~ R u Fl A. B B R i. E R i ) ~·:.- ., ......... ıı '----'.a..•---·1--------------------.-... Alaturka musikiye 
Yeni • 

ış 
$air Halid P.bri. Son Poeta •· 

aetesinde bir mizah J'Ulll ~ 
Bunda benden de babsettiii IÇID. Ü' 

habramm uyanmuma ..... ta/.imatnamesi 
1 Mekf eplerde imtihanlar , Haliç dair 

Vapurları Yıllarca muaiki ileminde kema-
verdi 

1921 senesinin ilk aPMl• Anka· 
raya l(İtmiftİm. Evnll T81 hmda T bik •1ı• • ikti" 
bir yatak tuttum. c Yatak tut1umıt at tan ının gec -
diyorum. r .... oda ne baddfm.rt rilmeai kabul edilmedi 
Dört kaıyolamn kiramı birden ver· 

Lise ve ortamekteplerde 16 nisanda 
dersler kesilecek, imtihanlar 

15 maY.ısta bitecek 
mek limn selirdi.tal' ... ze;::ind~.!;: YenJ 1f tallma.t.ııamesl 1'7 mayı.M 
la d~ tah an 

11
" ve u mertyet mevkllne girecektir. On ~ Haber aldığımıza göre, Maarif hem lise devlet olgunluk imtl-mobilyeai de bu üsluba uygun ol... fabrika n 

T .. L-- 0 sD'alarda bükUmet mer- den fazla işçl çalıştll'UlıımJ...amenfn Vekilliği 1940/1941 ders yılı res- hanları bitmiş bulunacaktır. 
~ ~~~~ta-~- . . 

kezimisin en lüks oteliydi. lfurada, hükm11 altına girecelttlır. mı ve husus! müesseselerdeki ted- 5 - Öğretmen okullannın son 
- anlattıiun •eraitle - Y84AYUl Müessese .sahiplen VUA,e&e ~nr:; ris faaliyetinl 15 mayıs 1941 tarı- sınıf sözlü imtihanlan da 25 nl
bir oda arkadqımızın iki giin sonra caayaatkadedeare1tr ha1~~:.ı ed~- hine kadar bltlrllmesi için aşa- san ve 10 mayıs tarihleri arasın-
Vekil olduiunu öğrenmek .-.aimı- brl 
yacak hidiselerdendi. yeceklerlnden baJıaetmJşlerdlr. Fa - ğıdakl hususlan kararlaştırarak da yapılacaktır. 

Masrafa fazla dayanama)'lp dört !~;:n:8'f!:1:~fe~::1=;= alakadarlara t.ebllğ etmiştir: 6 - Meslek okullannda son 
ahbap birl~tik; evveli yabadi ma- mek iste.ınektedlr. VllA,et bu itirazı 1 - Bütün ilkokullann ders sınıf imtihanlarına 17 nisanda 
hallesinde aylığı otuz liraya, sonra eddetm111 hazırlıklann ona göre ik-

b. t r alini ~iftlır. ve imtihan faaliyetleri 15 mayıs başlanacak ve 15 mayısta son ve-
~~~~°:!:!;ı:!.:~= ;-ir•::. m 25 lf~lden fBz1a. işçi çalı§tıran mü- 1941 tarihine kadar bitirilmiş rilecektir. Diğer sını.flarda bir 
hallede, tabakane kokularile boiu· es,,eselerde işçiler muayyen vakitler- olacaktır. taraftan tedrisata devam oluna-. • ı· de beden harekltı yapmap mecbur- . 
lan bir mutfak aralığım yarnu .. aya dur. Şehrlml:ııdekl müesseselerin mü- 2 - Ortaokul ve liselerde ve rak ve ayni zamanda kanaat not-
tuttuk. Yme dört arkadq bura~~ messuıerı dün ö~leden sonra. ~ö- öğretmen okullarında 16 nisanı lan tesbit edilerek 15 mayısta 
banruyorduk; ki aramızdan ikisi nü Halkevlnde Tür1c S:ı>or Kurumu Is- ,.t,..,.--., ril kt' d ı b"t' "lecckt' 
timdi devletçilik t~tunızcJa ... tanbul bölgesi asba.şkam B. Feridun ~.uı derslere son ve ece ır. ets er ı ın ır. 
nel direktörlük nevinden mevkiler Dlrlmteklnln riyaseti altında blır toı>- 3 - 21 nisanda lise bitirme 7 - Bütün yüksek okullarda 
qgal ettikleri için isimlerini zikret· lantı yapmışlardır. Toplantıda beden imtihanlarına ve 22 nisanda or- da her türlü imtllıanlaırn 15 ma-

elki • t z1 harekA.tı yapılacak yerler ve saatler . • 

Devlet Denizyollari 
emrinde çalıtacak 

nmm Ya)'DU çeken ve alaturka .... 
.._ halk üzerindeki tesirlen.i 
adeta elle tutabilecek derecede y .. 
landan bilen kemani Sadi meslek 
bayabndan ayrddı. Daha do~ 
profesyonel meaaiüne nihayet • ..,. 
eli. yallar aüren bir :ı-! ha Hallç §irketl vapurlıı.nnın bir mfld- intibaı .. mus... yatmm 

dettenberi İstanbul Belediyeli tara- • arma oiremnek d~ede 
tından işetlldltl ve yapılan tasanuf Sadıye •unları aordum: 
sayesirıde zararm kapatıldılı yazıl- - Alaturka muaiki ile içkinin 
mıştı. pek Yalandan alüas. varmq Ne 

Muvakkaten Belediye tarafından ı.ş- dersiniz? • 
ıetnen Hallç vapurlamun .esaslı ola- Sadi l'iildü: 
?ilk bir teşekküle ba~lanması llttlza - DoirudlU'. Fa.kat bir k1S1111 
etmekte 1dl. Bu hususta yapılan te- ıarf daha zevkli rakı içmek İçin mu
maslar notıcelenmlt, Haliç ıtıetmesl- siki ister. Bir kısmanın da alaturka 
nın MtlnakalA.t VetAletlne devri ta- musiki dinlerken _ dah f z1 
ha.klruk etmiştir. Haliç vapurlan b!r a •. a. ~e
müddet. sonra Devlet Denlzyollan tel~ek maluadile - ~~nı içkı ıç. 
umum müdürlüğü emrinde çalı§tın- megı çeker: Bunların ikısıni ka"'. 
Iacaktır. bnn~ak lizamdD". 

Yanı bazıları alaturka musikiyi 
Ya.kında MünakalA.t Veklletinden sofralarındaki sardalye balığı, ye,il 

bir heyetin gelmesi beklenmektedir. salata, tarama, sucuk, peynir R'ibİ 
Heyet devir ve teslim 1.§lerlnl netice- rakı içerken meze gibi kullanırlar. 
lendlrecektlc. Bunlara hakiki musiki meraklısı de

mek doiru dei{ildir. Çünkü onlara 
Tramvaylarda göre giizel bir alaturka musiki par

miyeylın; b 
11 

eme er. • tesblt edilmiştir. taokul eleme imtUıanlanna b~- yıs 1941 tarihine kadar. bltirilme-
Ankaraya her gd~te, Kenlf ve ca· Bu Jşlerle meşgul olmak fizere bir !anacaktır. si için IAzım gelen tedbirler alın- l l akt 

nun caddelerine. yiıksek ve muhte- komite teşkil edilmlştır. İşçller hafta- Türkçe eleme imtihanları 22 mı...+ır Aylık kart ar a arma 
,em binal~na baktıkça, bele ültra da. dört saat muallfmlerlnin nezareti tab' t bilgisi 25 ate atik 26 :<'~ • biletlerin tatbikine 

çasının meseli sofralarındaki midye 
tavumdan pek farkı yoktur. 

Likin öteki kısan yani alaturka 
musiki İlf beraber caDları biraz içki 
İçmek istiyenler öyle değildir. On
larda bu içki arzusu neden uyan
mışhr? Daha fazla n~elenmek, mu

modem otellerinde yattıkça, akluna altında beden harekAtı yapacaktır. ıa vem m Hukuk fakültesinde b 1 d 
hep o zamanki halimiz gelir; mille- nisan tarihlerinde yapılacak, aq at an l 

~inolabuyı ... ~~laiknlınıniği. batarınasmdan lht.ıka" rla m·u·cadele nisanda da ortaokulların sözlü elemeler 
..... ... lrntUıanlanna başlanacaktır. Hukuk fakültesinde eleme J.çfn kura 

Eski lokantalann ve o lokantalar- 4 _ Lise bitirme imtihanları çekilmiştir. Birinci sınıfta (Roma 
da vemek yiyen ve yemeyenlerin Dün bazı tacirler mah- hukuku), ikinci sınıfta (idare huku-
haline gelince, yine ı 921 senesinin kemeye verildiler 6 mayısta bitecek ve devlet ol- kul, üçüncü sınıfta (ceza usulü), dör-
başında yazdıiım bir mizahı gazelle gunluk imtihanlarına 9 mayısta düncü sınıfta (icra, 10As hukuku> çık-
bunu oldukça vazıh anlathğunı sa• cak 14 st h mıştır. Evvelce profesörler tarafından 
nmm: 

Yarım lirası olan cebinde, çantasında 
Yeme~ini uydurur Merkez 

lokantasında. 

Paras: tükenen de, sabahleyin kaleme 
öte beri götürür çinko sefer tasında. 
Benim ne yanın Uram, ne de sefer 

tasını var; 
Gıizüm şu piyazcının soğan 

• salatasında. 
Dtin bir dostum dedi ki: crLokntaya 

gidelim!> 
"Bir af;ırlık var! _ dedim. - Midemin 

ortasında 11 

D<'stum hastalığımın SC'beblni aradı 
Merkezdeki omletin bayat 

yumurtasında. 
Plyazcıdan çıkarken burun buruna. 

geldik, 
Dedi. •Burda işin ne mademki 

hastasın da?• 
Dedim ki: .-Ankaraya sen evvelki giln 

geldin; 
Bu sırrı geldl~lnln anlarsın 

haftasında!> 

O zaman bu ,ür, Ankarada Yu· 
nus Nadi'nin çıkardığı Yeni Gün 
gazetesinde, sekreter olan Kemal 
Salih tarafından basılm1'tı. Demek 
Halid Fahri de lstanbulda okumut, 
aklında kalmıs, telmihte bulunu• 
yor. Hayret ettim. 

'ı'.Y.• 

«Hey Rİdi eski zamanlar ..• » diye
c.eiim ..• Zira aradan yirmi sene RCÇ· 
tı... Ankara büyüdü... Ne Merkez 
l~ka.."ltası kaldı, ne de bu manzume
yı merhum Samih Rifata okuduğum 
o duman İçindeki kok~uk kuyulu 
kahve... Burası ekabirin ve entel· 
lektüellerin uğrağı idi!) 
Üstadı, siyah sakali1e hala kar

ş1mda zarif zarif gülümser görüyo
rum: 

- Kafiyeleri yaman di4ünniif· 
sün ••• 

Ve, o ıırada. MerkH lokantası· 
nın sahibi, beni R'Örerek, yanıma 
Yaklqıyor: 

- Oldu mu ya, beyim? ••• Bizim 
Yumurtalara «çürükıt demitainiz •.• 
Halbuki vallahi pnlüktür ••• 

«Yeni Günıt den daha henüz al
dıiam üç lira yaza ücretini, ceketi
nıin cebinde muhabbetle sıkarak: 

- Caımun ••• Mizah, mizah ••. Taze 
olduğunu bilmez miyim?... Hatti 
bugün yine yemek yemeğe gelece-
iiın ... 

cvı. Nu) 

k başlana ve mayı a em tesbit edilen son sınırın tica-t hu-Dün toplanan Flat müraka.be o- ."' 
:nlsvonu bazı muhteklrleri Adliyeye ortaokullann sözlü imtihanları kuku da dahildir. 
te.sÜm etmiştir. Bunlar Mahmudpa.şa 
clvannda bir çorapçı, bir sabun tica
rethanesi, beyannameslz atış yapan 
bir ~kere!, fazla flatle aıı.tış yapan 
bir ı:)cynlrcl, rnanffatura eşyasını glz
liyen bir manifatura ticarethanesi 
s..ıhibldlr. 
Cezalandırılmak üzere Fiat müra

knbe komisyonuna sevkedllenler ara
sında lüks mağaza adlle satış yaptığı 
iddia edilen mağazalar da vardır. Fl
at mürakabe bürosu memurları, kon
trollaın esnasında bu hustısu ehem
miyetle göz önünde tumakta.. lüks 
mağ':ıza gibi satış yapan mağazaların 
tesb~tıne çalışılmaktadır. 

Vali dün Beyazıd istim
lik aahaaını pzdi 

HUkOmetce mubayaa 
edilecek pamuklar 

Kararname neıredildi. 
Fiatler teabit olundu 

Karilerim izin 
mektuplan 

Şehzadebaıında Genç
türk caddesi himmete 

muhtaç 

Şehzadebaşında Kemalpaşa 

Pamuk mevcudunun beyanname
ye tabi tutulmassıa ve beyan edilen 
pamuklara hükUınetçe el konarak, 
ihtiyaçtan fazlasının mübayaasına 
dair olan koordinasyon heyeti reis
liiinin karan Remnt Gazetede n~ 

Vail ve Belediye Reisi Dr. LOtn olunarak dünden itibaren meriyete 
Kırdar dün yanında Beyazat nahiye girmiıtir. Bu karar hükümlerine 
müdürü B. Nur1 Tunaboylu ve diler .. 'd h'"L"- ı k 

mahallesinde Oi?nçtürk caddesine 
henüz kaldırım taşı döşenmemtş
tlr. Kı§lll çamurdan, yazın da. ~
dan ~ bbll olamJ70r. Ara· 
ba. otomobil buraya utnyama
maktadır. Gençtilrk caddesinin 
saklnlen çot m6'Hll.t çekmeııcte
dlrler. Allk&da.riann diklcat na-bazı zevat oldutu halde, Beyazıt ıs- muatenı en uınımetçe e onan ~a-

timlak sahasını dolqmljJI, aon vaziyet muklann Ad•a. Tarau1, Meram, 
hakkında malümat aldıktan sonra İzmir, Nazilli Ziraat bankalan de
rnkıl:.p mfızesfnt ziyaret etm~. polanna teslim tartile çırçırlanmıı 

zarını çekeriz. A. 

0rdu caddeslle Koeka arasındaki pamuk fiatleri kilo batına 1 inci 
ıstlmlik sahasının temizlenmesi için klavland 60, 2 nci 58 k.uruı, birinci 
60 bin lira t.ahslsa.t ayrılmlftır. Adana ,-erli 50, ikinci Adana yerli 

Türk Hava kurumuna 
teberrüat 

d • k .. .. Ank 48 üçüncü de 46 kuruıtur. Birinci 
Bölge ıre toru a- Akala 64, ikinci 61 buçuk, üçüncü 

Ankara 3 (A.A.) - Türk hava 
kurumuna yapılmakta olan yardım· 
lar etrafında bugün bize verilen 
malUınata göre., İstanbulda Antal
ya nakliyat anhan kuruma üç bin 
lira, ismini bildirmek istemiyen bir 
vatandq 2500 lira, züccaciyeci Su
ad Keribar 1750 lira, Anastas Paı
kalidis 1500 lira, Aneati Keıiıoğlu 
1000 lira, Recep Hasoğlu, Gerek· 
yan ailesi yedi yüz e1liıer, Sadullah 

raya gidiyor 59, dördüncü 55, birinci İzmir yer~ 
İstanbul Beden t.erbi~ direktörü 54, ikinci 52 kuruı olarak tesbıt 

B. Feridun Dlrlmtekln, Istanbul böl- edilmiıtir. 
geslnln bütçesi hakkfihınida izah~~ ~- Diğer menıeli veya kalitesi düşük 
mek ve sair bazı m m spor "" e - . f ki 
de tem~larda bulunmak üzere bu ak- mallar için tekınik kalıte ar arı 
şam }\nkaraya hareket edecektir. göz önünde tutularak bunlara kı· 

- yasen fiat tesbit olunacaktır. 
Sıhhi teftiıler 

Mart ayı içinde Alemdar nahiyesi 
Belediye mevki hekimllti tarafından 
muhtelif müesseselerden 115 gıda ni1-
mu:ıes1 aJınınış, tahlil için Jtlmyaha
neye gönderllınlJtir. Sıhhl muayene 
cüzdanı bulunmıyan 50 işçiye raslan
ınış bunlar hakkında lAzımgelen ka
nun'ı muamele yapılmıştır. Temlzl!Re 
riayet etmlyen 40 esnaf, açıkta gıda 
maddesi satan on seyyar satıcı ceoıa-
Iandllllmı~ı~r;;... ----

Sarıyerde bir mikdar 
fundalık yandı 

EvveJkl gün San~rde Ayazma mev
kllnde fundalıkta yangın çıkmıftır. 
Jandarma ve onnan er:ıert ve clTar 
köyler halltı yetişerek, blyümeldne 
meydan vermeden yangını aı!lrıd1lr
müşlt>rdlr. Yangının atılan bir sigara
dan çıktığı tahmin edlllyor. 

* Şehrimizde bulunan İktlsad Ve- Levi ve Mandil 700, ikbal Kocaeli 
klli B. Hüsnü Çakır dün Sümer Bank nakliyat ıirketi 600, Numan Talip 
merkezinde mewuI olmuş, Mıntaka Kuriş, beynelmilel nakliyat ıirketi, 
Iktfsad mftdürünfl, Yerll Mallar Pa- Aziz Kanan, Yakova, Papasoğlu 
zarlan müdürünü kabul etmiştir. beşer yüz lira, Şabaı. Aydın, Alber, * Ayşe isminde bir kadın; kocası Alfandari, Vah ram Şirinyan dörder 
Salim aleyhine asliye CC"la mahkeme- yüz lira, Alekaandr Stavridis 3 7 5 li
slnde garlb bir dava ikame c~tştlr. ra, Artin Çekezyan, Mihal V asil 
Bayan Ayşe, kocas& Salimin dovmek ıc O li -ı .. ·· l':- r 
ve tehdld etmek ınıretlle kendl çıplak .,ara e og u, uç :vuz e uter ıra, 
resmini çıkarttıtını iddia ederek ma.h- Aram Barunalyaıi 300, İbrahim 
kemeye mliracaat etmiştir. Mahkeme; Nurettin Özkul, Abdülgani, Celi.let· 
dün davacının !kame ettiği fa}ıldlert tin, Aram Ketifyan, Agop Boyacı· 
dlnllyecektı. FatM gelmedl.klerl anla- yan ve biraderleri iki yüz elliter

0 

§ıldığından muhake~ başka güne Davud Mua zade, Abraham Keıit
bıraltılınıftır. yan ~ yüzer, Abdullah Ahmed ve * K0Dı11Cna.tuatm tevsline çalışıl- ıeriki Toma l 50, A•ni Şua 125, 
maktadır. Koro heyeti yaz günleri Gümiifoilu biraderler, Meluned Er
muhtellf yerlerde lı:oneerler verecek- sin, Mehmed Netet yüzer lira te-
tir. berrü etmitlerdir. 

Ba~ Amoa~a .. ıra ·-

Tramvaylarda aktarma biletlerle sikiden daha çok zevklenmek iç~ ... 
aylık kartlar bu saıbahtan itibaren Bir de alaturka musikiyi, içki zev· 
muteber olmağa başlamışt.u. Dün ak- kile katiyen karı,brmıyanlar vardD". 
şama kadar 200 kart satışı yapılmış- _ Alaturka musikinin meraklıJa-
tır. En fazla birinci mevki kartlarına _ı__ • t •t'b ril d h • d 
rağbet edllmektedlr. n ~erıye ı ı a ..., a a zıya e 

i hangı ya,tadırlar? 
Aktarma biletlerde günün tarih _ Her yaşta alaturka musiki me-

yazıJı olacak, bilet alındılı esnada 1 ı il' • • F k 
üzerine aktanna mıntaltası kaydedi- raklı arına rasıre eb .ırsmız... a ~t 
ıecektlr. Aktanna bilet btltün gün 45 yqmdan sonraki nesil bu mun
Jçln muteber olacaktır. Bilet aahlbJ kinin znkine daha iyi varabiliyor. 
yan yolda lnemlyecek, işini görüp ar- - Bizde çallfl)ı kahvelerde kğçük 
kadım gelen tramvay arabasına bine- küçük revüier, skeçler tutmuyor 
mlyecektlr. mu., Siz ki bunlan çok tecrübe elti

Birinci mevkl aktarma blletl 11. niz. •• 
ikinci mevki 7,5 kuruştur. Aktarma _ Bu:ılar için pek ziyade masraf 
Y~rlerl Şlşll, Hamam Taksim, Kara- etmek lazımdır. Ucuz revü, ucuz 
koy, Beşiktaş, Ortaköy, Sirkeci, Emin- ı ~• t tın y t • • d f 
önü, Beyazıt, Fatih Aksaraydır. se.

1
.,...er u uyor. e esın e ena 

c uyor. 

KÜÇÜK HABERLER - Biz de musiki merakı eskisine 
nazaran artmıs mıdır? Eksilm~ mi· 
dir? * Dün yapılan Beledi zabıta kon

trolunda Beyo~lunda. bir fınnda bir - Bizde musiki merakı eskisine 
kısım ek~1k ekmekler buluna.ırak mü- nazaran kısa bir fası!adan sonra 
sadere edilmiş, Cihangirde bir bak!~l tekrar fulalaanutbr. Baaün alatur• 
yiyf'Celc fe)'leri aoılcta ~ılmdaıı, t lra mmilri dinlemek memleketin 
bir tuhafiyeci mallara etllcet koyma- A • 

dığından cezalandınlm14lardır. =ir.)ukarı yesane zevklermden 

* Eyüpte Halllin tuAla hannanın-ı A • - •• _ 

da çalıpn Ali Yıldının Jsımlnde biri. Meseli bD" oazar l(Unu exlenmdc 
bir kolunu ma.klneye kaptırarak ağır istiyen halka bakıruz, ya ainemaya 
surette yaralanm11. polls tarafmdan Rider, ya maça, fakat akpma mu· 
berayi .tedavi hastaneye kal~mlmış.~ır. siki dinlemeie Ridenler hepsinden * Dıin, tramvayla Kadıkoydan Us- çoktlU'.ıt 
k!idara gelmekte olan Ellsovı ismin-

Hikmet Feridun Es de bir kadın, Nuhkuyusunda tramvay 
lyke durn1adan inmek isternl.l), mu- ................... muıııınmımıııımıı11nıııım111111111mıttm• 
vazenesinl temin edemiyerelt düşınilş. C H p t } b dl 
başından ağır surette yarala.nrnıştır. • • • a e e yur arı 
Polls, Ellsoviyl hastaneye kaldırmıştır. çayı 

* Doktor B. Fethi Ercan, dün ida- Cümhurlyet Halk Pa•tlst yurdlıın, 
resindeki otomobllle Taksim ctvann- kız ve erkek talebe yurdlanndrm me
dan geçmekt.e iken seyyar sutçüluk zun olacak arkadnşlan şzreflne 6 nl
eden Apostol isminde birine çarparak san pazar günü (Ta.ltslm Beledıye g:ı.
yaral~nmasına sebep olmuft,ur zlnosunda) danslı çay tertib etm1şt r. 

Doktor B. Fethi kazayı muteat:ıp Çay saat 04 den 19,30) a kadar d"
yaralıyı otomobllln.e alınış, hastaneye vam edecektir. 
gotürerek yatırmış, bUfıhare de polls ---
karakoluna giderek işi anlatmıştır. Zagrep sergisi 
* Şoför İsmallln idaresindeki diğer Milletıera.rası otuz beşinci Zagrıı> 

b!r otomobil de Eyüpte dokuz yaşın- sergisi ve numune p:mnyırı bu E ne de 
da Hasan isminde birine çarp:ı.rak 26 nisanda acıtarak 5 mayısa kndz." 
yaralamış, Hasan, polis tarafından devam ~ecektir. Bu hu u n malüm:ı.t 
hastaneye kaldırılmıştır. almak isteyenler Beyoğlunda Meşru-* Dün yapılan seyrüsefer kontr.o- tlyct caddesinde 48 num ralı Şel:c.>r 
Iunda şoför Ismall isminde biri, pla- apartımanının 4 numaralı d:ı.ıreslnde 
kasız bir otomobille şehir dahilinde serginin fahri mümesslll B. Brabcc'e 
seyrüsefer ederken zabıta memurları müracaat edebilirler. 
tarafından Yıı.kalanml.1 ve yirmi beş 
lira pefin para cezası alınml§tır. 
Bundan başka karnesiz çallf&D on 1kl, 
sıhhi muayeneslnt yaptırmayan iki 
§Oförle haddi l.Stlablden ,fazla yolcu 
alan üç otobii.9 kondüktörll cezalan
dırılmlftır. * Petrolofis satq müdiirtl B. Nejad 
Ankaradan şehrimize ıelmlt&h' Ofla. 
ayın on beflnden itibaren faaliyete 
geçecekür. 

Gönan Cümhuriyet müd· 
deiqpıumiıi terfi etti 
Gönen (.Ak.şam) ı - Kazanın mul· 

ga ağır ceza mahkemesi t•llltı za
manmdanbert Cilmhurlyet milddelu
mumllllt ftZlfeslnl ifa eden B. Ah· 
med Y1l'Cal1 ıptaen elll llra asli maa .. 
f& terfi etmlftlr. Terfi eylemesi yurcl· 
dqlanmm çok seYindlnn~ir. 

da-. İmar PlAnının Mısırçarşısına 
yandığını söylüyorlar bay Amca." 

st b nev't şahsına! İleriki Mısırçarşısı her halde ka- ... Ve tiryak. 2lCilcefll, kakule, gül- ... Döyle koskaca bir çarşının çeh-
milıı:::ır r:an~ ~a.rşısı hakkında r~lık ve küf kokulu dehlizlerden iba.- suyu nevinden eski Mısırçarşısı tlca- resini değiştirmek az muvaffakıyet 

1 •ft~ft·ıa"'·~ını bıı-ı ..... rum am.- ret olmJyacaktlL. reti yerlnl modem ticarete terkedip değil doğrusu!. 
:,_~ ~ \A<6 "'""J" &idecekl- • 

B. A. - Fakat bu muvaffa.kıyetl 
bay Prosttan evvel kazananlar oldu! .. 

- Kimler? .. 
B. A. - Kübik eaa taclrlerU. 



Gördüklerim, duyduklarım • 

-~ 

Laurel aynı kadınla Şişman Melek hanım 

defa evlendi! .. .. .. ucuncu 
• 

8 Nisan 941 tarihtnden tt.lbanm sfnem•l•mmwla ~ 
ğe başlanacak olan (KIVIRCIK PAŞA)' ft1mt için BUO'ON 
saat 18.30 da TAJtSbl slNBllASINDA terUp edllen Matbuat 
seansına guete tahrir heyetlertle slmma mtdftrlerlnbı tef
rifleri rica olunur. 

BUGUN ŞARK sinemasında 

AIÖIK 

Sivcireler için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

B Nisan 
SAL/ Kıvırcık Paşa 

Sinemalarında başlıyor 

SUMER ve 
TAKSiM 

RADYO 
1 Bugünkü propam 1 

4 Nisan 1941 
12.30 program 
12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,D5 Şarkılar 
13,20 Kanşık Pro. 

* 18,03 :Radyo Svlng 
18,30 Fasıl Prog. 
19.30 Haberler 
19,45 Ziraat Tak. 
19,50 Şarkılar 
20,15 Rad. gazete 
20,45 Temsil 

21.30 Konu.,~a 
21,45 Orkestra 
22,30 Haberler 
22,45 Orkestra 
23,00 Dans miıznı: 

* 5 Nisan sabah 
procrann 

ıı.oo Program 
8,03 Haıberler 
8,18 Hafif Prog. 
845 Ev kadını 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan sala ye yukarıdan aşalı: 

1 _ Geniş mahal - Bir harfin otu-
nuşu. 

2 _ Kütf.d edemiyorum. 
s _ pQSüllii kenar - Engel. 
4 _ itikadı bozuk. 
ı - Yere denllen - Beyan edatı. 
ı - Nida - Madent kerevet. 
'l - Bir Balkan devleti - tsım. 
ı - Başına •A• gellne teharrl 

ed~r - İdrardaki zehir. 
9 - Ateh getirmişler. 
10 - Bir sorgu - Geri gelme ,artlı. 

Geçen bubnaeamwn baJli 

Soldan sata ve yukarıdan aşatı: 
1 - Viranelik, 2- Içi dışı blr. 3 -

Nıkay, Şapa, 6 - Eş:ır, İl, 7 -:. Lırı, 
Nıkay. Şapa, 6 - Eşar, n, 7 - Sırı•· 
lırış, 8 -- İb. Ya. Rıla. 9 - Klttl}>Çılık. 
ıa - Rana. Şaki. 



SOZÜN 6EliŞi 
Hececiler 

şairleri 

ahırzaman 

midir? 

D lk.kat ediyorum: cYeni şairler vardır!» sözüne fena halde 
sinirlen.enlerin başında Hececi namile anılan şairler geli

yor. Ne zaman bu sözü duysalar kan te~lerine çıkıyor, derhal 
nziyet ahp ((Asla yoktur, masla olamaz! ıı gibi sözlerle meseleyi 
lrtbas etmefe çahşıyorlar. Ve yeni şairlerle giriştikleri mücade
lede J.isanıhi1 ile demek istiyorlar ki: ((Türk edebiyatına gelebile
ceği kadar şair gelmiştir. Artık gelmesin! Yeter! Kiti ve vali! 
Ortalığı beyhude yere ka1abalıldaştınp tutunmuş şöhretleri de 
hüsufa uğratmıyahm!» 

Daha doğrusu şöyle bir zihniyet: ccYer yüzüne nasıl Peygaın
ber Efendimizden sonra peygamber gelmiyecekse, Türk edebiya · 
tına da Hececi Aleyhislamiardan sonra şair gelmiy~ktir. Orta
ya çıkanlan göründükleri yerde öldürünüz!» 

Bu sonuncu vazifeyi bilhassa, hececi şairlerin en meşhurla
nndan dostumuz Orhan Seyfi, üzerine alınış görünüyor. Onun. 
genç şairlere aid güzel şürleri öldürmek için kullandığı tek usul 
şudur: Beğenilen Akbaba mizah mecmuası sütunJanna yatırıp 
içinde evvela türkçe yanlışlan aramak; sonra şairlerin teşbihleri
ni ele ahp bunları hayli garib bulmak; teşhis ve intak hata
ları keşfile garabete nazarı dikkati celbetrnek; mesela şair: «Bir 
giin yaslanmak istesen pencereye)) mi demiş, derhal buna karşı: 
•Aman genç şair dikkat et! Pencereden aşağı gidersin ha!>> tar· 
!ında güldürmece oyunları yapın.ak; ve nihayet: cıEy kari! Yeni 
şiir dedikleri budur!n cümlesile otopsiye nlhayet vennelc! 

Nitekim Orhan Seyfi benim geçen hafta, gençlerin yazdıkla
n güzel şiirlerden biri olarak gösterdiğim Oktay Rıfat'ın o:Gün 
sonu konuşması» isimli şiirini de Akbaba mecmuasında böyle bir 
öldürücü ameliyeye tabi tutmuş. Ve itiraf ederim ki o güzel şüri 
berbad etmiş. 

Bütün gayretler hep yeni şairlerin gelmelerine, tanmmala
nna mani olmak için. Halbuki yeni şairlerin gelişi hececilere asta 
zarar vermez. Çünkü şiirleri hiç bir zam.an yan yana getirilip 
mukayese edilmlyeccktir. Yoksa hececiler kendilerini sahiden 
ahir zaman şairleri mi addediyorlar? 

KUŞ BAKIŞ/: 

Yunanlıların 
kuvveti 

Prens K onoy 
B ugünkü J a pon Başvekili 2600 

s e n e lik bir a ileye m ensu p tur 
İsviçrede çıkan Gazette de 

Lausanne bu harpte bütün Yu

nan milletinin gösterdiği feda
karlığa dair dikkate şayan bir 

:::;or ~;el.ın4tır. Makalede Prens zorla Baş~ek3lete getir!lmiştir. Kendisinde birçok 
«Bütün Yunan milletı kendisi- hastalık tevehhum eder. En çok sevdiği ver yatag"' ıdır 

ne terettüp eden vazifeyi, hlç te- 'J 
Uzak Şarkta cereyan eden vak.alar 

reddüde düşmeden yapıyor. Mis- ve Japon Hariciye Nazırı 8. Mat- lık ... Fakat sabah kahvaltısı ı ·ı· 
kin hodbinlikler ortadan kalk- euokanın Avrupa seyahati herkesin 
mıştır. En kibar kadınlar süslen- nazarı dikkatini Japonya ~zerin~ 
meği bir tarafa bırakmışlar, gün- çekıni§tir. ]aponyada bugün en nü
de 10 - 12 saat çalışmağa başla- fuzlu adam Ba§velcil prens Konoye' -
mışTardır. Buhlar en ağır sıhhiye dir. Bu zabn hayatı çok dikkate ıa-

yan vakalarla doludur. Bir Fransız 
kamyonlannı kullanıyorlar. Se- gazetesi bu hususta §U malumatı ve-
18.nik, Yanya kadınlan, hava ta- riyor: 
arruzuna uğrayan en küçük köy- Prens Koınoye, memleketinin en 
!erdeki kadınlar elJerinde kazına eski ve asil ailelerinden birine men
kürek korunma siperleri kazı- suptur. Japon itikadına göre, bun
yorlar. Pindosun kahraman ka- dan 2600 sene evvel Tanrı impara-

tor, Japonyayı kurmak için gök yü
dınlan harbin ilk günlerinde as· zünden arza indiği zaman prens 
kere sırtıannda silah ve cephane Konoye'nin ilk ceddi de ayni tarihte 
taşmıak suretile Zalongos kahra- imparatorun muavini olarak yere 
manlannın ahfadı olduklannı inmiştir. Konoye ailesinin ilk ceddi-
isbat ettiler. nin adı Amerıokoyane' dir. 

Tann imparator; bugüne kadar 
.Memleketin her tarafından Japonyada hüküm süren imparator 

yardını. için teberrüler geliyor. hanedanını nasıl kurmuş ise Ameno
Bunlann arasında ekseriya yekti- koyane de memleketi idare eden 
nu on bin İngiliz lirasını geçen ~üjiwara sülale~i~i kurmu,t~r. Fu-

.. . .. .. ııwara 1202 tarıhınde ordu ıle çıkan 
para teberrulen_ vaı~ı:. Koyluler bir ihtilaf neticesinde saltanat niya
katırlannı, beygırlerını, para mu- betini terketmiş ve Konoye namını 
kabilinde değil, kendiliklerinden almıştır. İşte o tarihten itibaren 

.d. ç ıngı ız-
van ır. ay ve pasta p k . . . 
• • 1_ • c az yıyıp 
ıçıyor, x;endi k.endine tıra 1 
f k t h ft d 'k" d ş o uyor, 
a a a a a ı ı efa berb "d" ere gı ı· 

yor. 

Ekser zamanlarını yatakta g •. 
ı. k" eçırır, 

yatax;ta ıtap okur, görüşür rad 
d . 1 f"ü 1 · ' yo ın er, ı m erı seyreder ve dii<•ün .. 
O d k d

.. ,. ur, 
ra a en mni münakaşa sıkıntı

Jarmdan, lüzumsuz sö:derden azade 
telakki eder. Prens Konoye, :r.evce
sinden ailenin şefi diye, bahsetmeği 
çok sever. Halbuki böyle şakalar, 
Japon kulaklarına naho~ gelir. 

Prensin izdivacı 
Prensin izdivacı da şöyle olmu~

tur: Prens Konoye bir gün tramvay
da hoşuna giden bir genç kıza rasla
mı~ ve onunla evlenmeğe karar 
vermiştir. Jyi bir tesadüf eseri, bu 
genç kız, en asil aileden bir vikon
tun kız· idi. 

Prens Konoye 33 y!lşına basınca, 
baron T amako ayanda, kendisine: 

- Riyaset size aiddir. İstediğiniz 
z.aman deruhte edebilirsiniz, demiş
ti. 

hükfunete veriyorlar. Konoye ailesi, Fujiwara şeceresinin 
İ tim i dım ,. . reisi ve imparatordan sonra Japon· Halbuki o, bu teklifi kabul etme· 
ç a yar muessesesıne yanın birinci ailesidir. Prens Konoye miş, ancak 42 yaşında iken ayan 

eşya suretile yapılan yardımdan Bin senedenberi bütün Japon im- riyasetini deruhte etmi'lti. Premı Ko-
Şevket Rado J - h 1 d h başka nakden teberrüler 585,992 paratoriçeleri bu aileden seçilmiştir. yazı mı~ · şte o esna a ci an harbi noy._ iktidar mevkiine geçince, iınpR-

__ 111111111"'"'"""",..""""''"'""""""'"'""'""'""""'"'"''""'""""'".""""'"'""'"'""'"'""'"'ırıuMıııımıı bin 757 drahmiyi bulmuştur. Mikado gibi, kudsi bir men~eden patlak verm~ti. Genç prens, vuku- ratoru•n nezdinde akdedilen konfe-

~R l 
Bundan başka müesseselere de gelen p:~~s Konoye biy?loji kanun- undan bahsedildiğini i~itiği büyük ransta, Çin harbi aleyhinde ve ma-

• D • • ~~~~~ ~~~~ 1 c b Jap t il çtimat in1'ılap prensplotirni yakından hali' b" h k I h. d f k" b teberrüle lW\ı"t n·· .. arı mu 1 ınce onya ınıpara or e ı ır are ·et e ın e i ır eyan 
~ Jiiil#+: . 

0 
.., o , 

0 
D • • • r yapıu~~ ~- uş':1nme- ayni kandandır. Mikado kudsi alua- teclkik etmek için Kioto'ya gitmişti. etmişti. O, beş Japon fırkasının Çini 

~ - _ _ .. _ lıdir kı Yunan mılletı zengın de- bası prens Konoye'yi, hükUınetin Bu şehirde meşhur profesör Kawa- yola getirmeğe kifavet edeceğini, 
...,.______ İ 1 b ğildir. idaresini ele almağa ikna için bir karni tevkif edilmezden evvel müf- sonra bir tayyareye bi;ıerek ve Çine 

Gazete sa ıcı an n 1 n eda va Her sınıfa mensup kadınlar ıene müzakerede bulunmuştur. Prens rit Marksizm cereyanlarını tedris giderek Çank - Kay - Şekle i~tediği 

gazet~ Okuyanlara llAnı h a rb i hastabakıcı yazılmışlardır. Bir en nihayet 1937 senesinde «evet> ediyordu. Prens, Oscar Wilde'in ki- gibi bir anlaşma akde.:.leceğini sanı-
a. dediği zaman hüviyetini uzun bir taplarmı okuyor ve müfrit sol cena- yordu. Halbuki ordu. Çine kar:ıı 

. kısmı cephenin yakınında, dağ- tedlcikten geçirmiştir. Prens Kono- ha mensup bir mecmuada çalı~ıyor- mahalli bir harekete geçilmesini ıed-
nB::-:ı:ş~~~~= :;~~~:.:: ;J;i~~; ~~~:d~ı~~1'1:ı~f! dh~~:ı~; larda, karlar içinde, gülleler al- ye, kendini haeta addediyor, du. detmiş ve top yekun bir harbe baş· 
mışlardır. Gazete .sa.tıcılan; dÜkkAn- tç .sa.hifelerdedir> tarzında birer Ifıy- tında vazife görüyor. Vazile ba- sıhhati hakkında büyük bir endişe Prensin ilk eseri lanmıştı. Prooı.s Konoyc, yorgun ve 
lan barakaları önünde her gün bin- ha. asm~lardır. .. .. şında. ölen Julie Andreades ve di- gösteriyor ve konuşmalarında bun- Konoye bunları iyi öğrendiğine m~ştekt en ya~ın dosllanna uzun 
lerce kimsenin durarak gazetenin bü- ~suretle yapılan birkaç gunluk ğ'er bir çoklan bu sınıfa mensup- d~n bah~ediyor, uykusuzluktan ~i- ka~i ol?uktan ve hukuk ve ulumu ıi- ~ud~et Başvekal_ette kalmayacağını 
Yük başlıklarına göz gezdl.Miklerlni, ınlieadele tyl ne~tce vemıiş gazetele- t Diğ h t b kı 

1 
t kayet edıyor ve ak§amları yatağının !yuıye ır.:'tihanlarını verdikten sonra 

1
soyh:yordu. Hakıkaten Hankeunun 

bu suretle haberleri ö~eftlt gaze- rin satışı h.lssedilecek derecede art- ur. er as a a cı ar ren- ı b ı · d v d lb · 1 . t d ··Ik' k · ıe şt G te t ı1 b b .. 1 aşı ucuna gece en uyan ıgı on e· su ve ınsan arın saadetı hakkında zap ın an sonra mu ı ve as erı ~r· 
b~~a ~lrtınçaarelmd~~~unm .. a~;lerdgöl.rrm. G~:eer~ nuk_ hır. edazebl sat ıc arıd unraku ugun- lerde hastalara bakıyorlar. Çoğu fa esnasında içmek üzere uyku verici bir etüd neşrederek bütün milletler ıkan arasında vukubu1an çetin mü· 

-ı U9 - u arp e ya. ma uy ura şu .su· dahild k' k A h t 1 d h 1 · · · · 1 k · · d · f · f teıert büyük başlıtlar koyma.kta.n vaz retle izah etmişlerdir: ıDiişmanın e ı as erı as ane er e ça- on ap yer eştırıyordu. Halbuki ıçın müsavat vadeden yeni bir içti- na aşa netıcesm e ıstı a etmıı1. a· 
tcçirenıcyince bu başltltlan mtı.vi lı:A.- se~I~halara do~ru Jreştr hD.teitetıni lışıyorlar. Bu hast.abakıcı kadın- pre.ns ~oı:ıoye:yi m uayene eden hu- mai_ . nizam kurulmasını müdafaa/ k~t az_ zama.;ı sonra vücudu:ıa lüzu111 
tıdlarla kapamaRa, gazeteleri bu su- PUsk.iiı-tmete ve her cephede tahri- ıar günde 12 saat çahşıyorlar, ııusı tabıbı, Mıya Gawa, preınse .ıh- etmişti. Halbuki Japonyada hiç bir ~ı~se~ıl~rek tekrar B.'lşvt'kalete ge-
retıe teşhir etme~e bMlamJflardır. batının onllne geçmeğe muvaffak ol- h t 

1 
·d ~ i 1 rl .. .. hahnın mükemmel olduğunu temin ferd bu broşürüne ehemmiyet ver- tırılmıştır. 

Diğer taraftan birçok 11atıcılar: dukh as ane er e en agır ş e goru- tm" ti H· .. 45 d 1 . • 1 ··ı . . . . 
------ ----- yorlar. e ış. r. b -nuzJ 1yaşın ad o a~ ~ı:mklfti. I~~-on ~ıı etı,. fıkırlerıne Prens Konoye, yine şikayet edi-

. . . • pr~ns1? ~yu apon arca evasa ıştira .. vı: a '"'a gosternuyordu. Bu- yor, dostları ise kendısine <cesaret, 

B·ırJ "ıkte çalışan muharipler Ve Milli gençlik teşkilatı akla sığ- telakkı edilecek 1,75 metre uzun- nun uzerıne prens. ünvan ve asale- cesareh divordu Pre b l 
1 w d dı Av 1 w 68 kil d V"' · d w "' ' ns un arn 

mayan işler görmüştür. Bu t~ki· ugdun da Ir.lid"gırKıgı d" . olf ur. u- tın eni v~g~?1egde w '\'e insanların şöyle mukabelede bubnuyordu: 

11 Yaşlnd. ak"ı muganniye latta kadın erkek yu··z bın· lerce cu u a a e ır. en ısı go oynar. menşe enne gore egil. fakat yapa- _ Ceph .d k k h ' 25 l l K" ·· · · · . b"ldikl · .. eye gı er, or usuzca a-

rı., gönüllü '\•ardır. Bunlar hastaba- ?'ı ev_:;~ k ıodto ulinıverlsıt~ı_nın ıı· edr!lnd~kglor_eAmuhakeme ve mü- yatımı feda edebilirim. fakat ben-
Bugünkü hıırp birçok ınilletleri bl- kestrı.mın bir konse nde 11 Ya§lllda tertıp ettıgı oşu a ga p ge mıştı. ta aa e ı ı en merikaya gitmeğe de .. k • 1• I I . 

rlbirinden uzaklaştırm.l§tır. Fa.kat bu· bir J'1Z muhtell! operalardan parça- kıcılanna yardım ediyorlar, sefer- E k d• ... • • karar vermişti. Fakat böyle ciddi bir h rı guç a~ ~r~ ve ma ı mese e erı 
!Da. rağmen muharip milletlere men- J.aıı söylem.it ve herkesi t.es:bl.J.' et.mış- ber edilen bazı memurlann işleri- n ço sev ... ıgı yer' karar vermezden evvel babasının a etme~ı lstıyorlar. ~una. yalnız 
sup k:im.Selerln elA.n bir ara.da çalış- tlr. Bu kız Bilen Bertr 1sm1ndedir. nl görüyorlar cephede yünlü gi- yatagı eski bir dostu olan ve Ja cesa:~t kıfayet etmez. Kendı ~ı\hsı· 

~. '"'ln ıı-,. <>+ık} l\.{iinekkidler: ' ~ ponyanın ma ıtımadım yoktur. 
tıklan, ayni Pi ,... Uı;;~a'>l~ an ~r- yecek, sigara, yiyecek dağıtıyor- Prens Konoye Ba§vekaleti deruh- e? h~kı~. adamı ~lan prens Saionji-
ler vardır. Bunlardan blrt de dilnYa- _ !llen Berg'ln sesi Adellna. Patti- la B ·r . . ... k b te etmeğe razı olunca, lüzumsuz yor- nın fikrını sormagr münasip gördü 
~ ~~~~::~k~peM~~~~~ ~;~: nJn (geçen asrın en bü~ııı:ıa,annii r. U vazı eyı goıur en, .0~: gwnluklardan tevaklci etmek için en 1htiyar Saionji, üç Japon imparato~ 
Ildır. Bu operada Polonya, İtalyan. yesi) sesine benZlyor;.A d hal "h bardımanlardan kurtarma ışını beğendiği çalışma yeri olan yatağına j runun dostu, bütün Japon ricalinin 
Alman, Fransız, Çek artlstlert elA.n btr YaŞJnda konser verm...., ve er §O - yaparken içlerinden bir çoğu ha- çekilmiş, telefonu alarak iki günde müşaviri, Japon siya~i hayatının 
arada. oynaına.kta ve alkışlar topla- ret ıte.zanmıştı. yatıannı feda etmiştir . kabinesini kurmuş, halka, radyoda muharrik kuvveti idi. Bu akıllı ve 
maktadır. Ellen, oetro1t'~ zengin sanayi er- Yunanistanda buaünkü canlı eski lisanla, balkın kullandığı lisanla liberal ihtiyar, asri Japonyanın ba-
Diğer taraftan Nevyork filArm.onUt babından bl~~tadırkızıdır.M4 =danllta- tb t b B N' hitap etmiş ve bu hali, muhafazakar- nisi idi. Saionj: genç prensin, Ame-

Bununla beraber, halim tabiatlı 
görülen bu zat, üç senedenberi Çin 
harbine dev<\m ediyor. 1940 seo;ıf!
sinde ihtiyar Saionji 91 yaşı..,da ve
fat ederken başucunda diğer akra
baları yanında pren~ Konoye de 
duruyordu. 

orkestrasında da m ht u• mllletl ..... beti ders &ıı.w:>A • e n manzarayı ma ua nazın · ı- l d h"I ld ~ h ld l k 'k · k h d k" ·· U e ı. e.-. 
1 
şimdiden kendJslle, birkaç se- . ,. . .. .. ~'. .. a ı. o ~gu a e mem e ette rı aya gıtme . ususun a 1 duşünce 

:ı:ıs:~b:::kle~;~:~ ":~ ~~e~rası için bir mukavele yapma- c~.ı~udis ı~ b1: kaç sozu _ço~ i~ buyuk hır sevınç uyan_d~rn~ıştır. . ve karan:ıı dınledikten sonra sa- Amerikada grevlerle 
rağbet görmektedir. Fll§.nn.onik or- h c;ıU.ışıyor. hulasa ediyor. Nazır demıştır ki: _Prens ~onoye, ~elefının. ın~a. ettır- dece: mücadele .---------... ~--.:..-------~~~~:":~~~~,

1 
«Yunanistanın tarihinde feda- mış oldugu .z~r~lı ıkametgahına nak- - Ekselans, bunu yapamaz!'lınız, 

1 
.KLOPEo·s· kA lık his. h. b" b !etmek teklıfinı: sözlerini söylemekle iktifa etmiş, Nevyork 3 (A.A.) - Amerika 

G U .. N u· . N AN Sı 1 1 ar .. sı ıç_ il' zaman u ka- - Böyle bir dekor can sıkar, di- Konoye Amerikaya değil, umumi Birleşik hükumetleri namına grevle-
- dar yükselmemış, bu derece umu- yerek reddetmiş ve Tokyo civarın- harbin sonunda 1918 senesinde ri sulhan halle memur B. Dewey, 

mi olmamıştır. Elenizm, tarihi- daki ahşap evinde oturmağa devam Parise gitmiştir. Prens Konoye Ja- f ord otomobil müessesesinin başlı-

K 
V ~ Q ., J/ nin en muhteşem devresini geçi- eylemiştir. Zahiren gevşek, ha~·all pon sulh heyeti murahhasasına dahil ca fabrikalarından biri olan River 

ara ı Orgl gu arl riyor. Memleketimiz bugün hari- bir takım hastalıklarla musap görü- idi. Prensin dünyada içtimai yeni Ronge fabrikasında '"ı.:kubulan a·n-

) 
kalar yaratıyorsa bu, Elenlerin nen p_ıens Konoye ik~idan ele aldık- bir nizam kurulması lehinde bir eser laşmazlığın hallini tes:-i maksadile 

( KarageorgİeVİÇ bulundukları her erde he daki- tan hır sene sonra Çınde top patla- yazmış olduğwıu bilen İngilizlerle tar:r_arc ile . Detroit' e hareket et-
. . . Y .' r mış, harp başlamıştı. Fransızlar, bu ıslahatçıyı yakından ~ışlır. Sendıkalanna. me:nsup. bazı 

İkinci Petar'ın Yugoslav tahtına fltıda.11 mağlup edildi. Bunun üzerine ka vazüelerını tamamıle yapma- Menşei kudsi olan bu aristokrat, tanımak istemişlerdi. Prens Konoye l ıda~e m~m. urlarının ışlerıne nıhayet 
germesi üzerine, Kar::ı. ~orgi oın•Uan· Alu.Sturyaya kaçtı. lanndan ilerı· geı·yo ·d ·b· h k d 1 k d 1 " .... ıs.u • . • kibi 1 l r.>> a et mucı ınce meşruti ü üm ar- go]f oynuyordu, edebı"yata \'akıftı, ven mesını protest.o ma aman a 1u-
nın ismi matbuat•~ defalarla zDtre- {) gidince hakımıyet, ra o an I d 7 w.ı. ... ıı. b 1 • tl lık tavsif edilen bu totaliter memle- son derece nazik ve ketum• "d' K _ 1 rada çalışan 80 hın ame e en ve 
dildi. Bunlara Karaı?.........ıevl"'1er de "".aı.ıoŞ O renov ç e geç · 1 1 0 h b d:nnıektedir. Baştaıd"":bra~· sözü ı317 de Kara. Yorgl, Sırlıi.stana. tek- kette, en ileri fikirleri ,Heri sürerek noye Avrupadan memnun ve. mut- ya 8 bininin grev yaptığı dün ~ .~: 
..,"'-k"edı"r. I'&} döndü ve Jsyanın b~a geçtiyse AKŞAM hayata atılmıştı. Annesi, dogwuşundan · d"" ·· • 1 .. d b verilmi~tir. Dün gece amele bırlıgı 1ow: ,, maın onunce ayan mec ısın e a· . ' . . . . . 

de .Miloş tamfından öldürüldü. bir ay sonra 1891 sene.sinde ölmüş- basından k I k.. . l . ııendıkası 20 hın gece •'!çısını greve 
Hanedanın müessisi olan Kara tığlu Aleksandr Ka..rıı.yorgi, babası- ·· B b A . O a ac mev ·ıı ışga . e~mış- davet eden bir beyanname neqet-

Yo-' p t 1 mill tin .......... ,§.1 ..,., h tu. a ası tsumaro l 85 3 senesin- tır. • az konuşuyor, rok dınlıyor, . . B d t kaç amele ·n ·ca 
•ıs... e rov ç e e ....,,WA.l .,.,. - n.ı.ı_ ölümünden sonra Rus ordusuna den ı'tı"baren fe d ) b" k d d.. .. 1 .. h" d' .. . d fh mıı,ıtJr. u ave e nı ı -

fetmek için didinen Sırplı bix ku- b · 'l · li 1 . o a ır uy u an U!lunce erını ıç sez :rmıyor u. • b ·-· 1• d -·ıd· ~i. Sonra O reııovıç enn yaver - ~ t tt eoı ır lllandandı. 1766 da Vişvat'ta. doğdu. ı uyanarak modern ve müterekki bir tiyar ve akıllı Saionjiden sükutun e e ıgı ma um ., · 
181" Ü ğİli kabul etti. 1842 de sırb prens 1 d 1 t ·ıı t 1 L • • • h k ~ c: 1 . f Halen me\·cut '\'aziyt:le <>Öre F ord 

• de Adzagna'da ·öldürilld · Zen- U!ı edildl.1858 de memleketh1den çı- Türkiye !cnebı eve ve mı e o max; ıçın mer a- ıymetini ögTenmişti. -Öz erı a7, a- . "' 
tJı: bir domuz taciriydi. Büyük bir kaJ].dı. Macaristana çekilerek orada leleri adeta uçarak kateden genç kat iyi tartmıştı. Siyasiler, iktısad kumpan~ası, f_abrık~ amel.~ tarafın-
uını ve Jrade sahibi olduğu için Sırp- veıat etti. (Hayatı: 1804 - 1885). Senelik 1400 kuruş 2700 kuruş Japonyanın en maruf ricalinden biri ve maliye adamJarı hiç bir zıı.man dan tahlıye edılmedıkçe muzakereye 
lıl~r, Osmanlı hA.kimlyctine karŞI i{arde?Şi birinci Petar (= Pierre. 6 Aylık 'lSO • I UO ı olmuş, fakat zcvcesinden 13 sene fikirlerini aleniyete vurmayan bu gidşmek i!'ltememektedir. Amelenin 
nıucadele etmek üzere onu şef kabul • ) g 3 t s b t htına 3 Aylık 400 ı 800 j y f b "k hl" · 1 d ettiler. Kumandasına girdiler. Yllhut Peoro 1 O e ır a 

1 
AJ'1ık 1 sonra öldüğü zaman arkasında yal- hakim ve akıllı gence fikir danışmak çogu a rı ayı ta ıye etmış er ir. 

çıltı. 1921 de meşhur Alek:sandr onun 
1 
______ 1_5_0 __ , ____ ;.•_.1 nız bir yığın borç bırakmıştı. Borç- için evini ziyarete başiamışlardı. 1 F ord kumpanyasının bu fabrika~ı 

tı Osmanıı imparatorluğu, dahilinde- Yıtlne kral oldu ve 1934 te Marsilya- Posta lttlhadtna dahU olmıyan ]arı ödemek için ailenin bütün em- Prens, salonun bir kö~esinde çömel- ordu tarafından verilen bazı kam-
Ru!:ZUkluklar içinde bir taraftan da d~ suikasta kurban gitti. Aleksandr'ın ecnebt memlelcetler: Senelltı: lakini satmak zarureti hasıl olmuş, miş. gözleri yarı kap:\lı, gelenlerin yon ve otomibil !iparişleri müstes-
Te rla çarpışırken Kara Yorgi 1805 oiıu da şimdi on sekizinde bulunan 3600 Jt ı.'" ı 1810 senelerinde Rusların yardımı vı son günle~ hükümdarlığmı ilan · a ı ay""6• 1900, üç aylılJ küçük prens Konoye hayata, fakru 

1
. söylediklerini dinliyo .. du. Hayatı, na yalnız sivil halkın ihtiyaçlarını 

~: e~eyce muvaffakıyetler elde etti e<eıı ikinci Petar'dır. IOOO kuruştur. zaruret kapısından. girmişti. '.rens basit, mütevazı idi. Evinden yalnız 1 karşılayacak istihsalatta bubamak-
ım nıhayot Sırb beYi tanındı. Osmanlı 3öyJelikie Kara Yorgl Oğulları'nın TelefooJarunız: Başmuharrir: 205 ,Konoye 0 gençlık senelerınden Sumo denilen Japon güreşlerini tadır. 
la ~~~~~orl~kı:_a sureta bağlı olmak- ru~ak yüz küsur senelik yeni. fakat Yazı işleri: 20765 - tdıre 206111 '!bahsederken diyor ki: seyretmek için çıkıyordu. O zaman 
Fft'-- er u umdar mesabesindeydi. ço. iradeli bir sülale olduklan gö- Müdür : 20497 < - Bu hal, genç ve pek hassas halk ile dolu salonda mikroplardan Y unanistandan dönen 

.uut sat;lam se-ciyell bir zat oldu- --------------111 h d h k 1 v k b ~Jın! d~n.! köylüıükten aynlmanıışt1. ritüyor. Relıiiileyvel 7 - Kasım 148 ~u vum a a ::z ıg~ b~rşı irlıd·syan tı.>haffm. içb yüzüne anti!eptik bir yaralı İtalyan esirleri 
'• ~uruyor do .. S İ 0-· Öl\o ik· Ak y t ogurmuştu. '"eşesız ır genç o um. maske takıyor golf ornamagw a <>it- V d'k 3 (A 
çıl · · ' muz gudüyor, şarap fı- ~eşikta$ Halkevindcn: · m. TU. &· ı. · a · Garp Aavrupasının müfrit edebiya- mezdem evv·el yu"'zu"'nu'"n elma k ~k . ened 

1 y .A.) - Stefanl 
arına bızzat çember takıyordu. ~eşi.ktaş Halkevi reisi B. Hükmü' E. 9.19 11,02 5,41 9,18 12,00 1,34 . . k k d cı e- a1ansın an. unan üs.. ı . l 

bulKuar~ Yorgi .. memleketinde Ruslar A -k t ı d 8 J 19'1 lı Va~ 4,55 6,39 13.17 16,54 19,37 21,1 hnı >stıyere. o uyor um.:r> miklerine alkol sürü"· 1r ..,ök g·· l d l .500 ı· -ra .. amp arın-
n ğ ı:·o ara ın an n san - sa Fakat prens Konoye, bu müfrit mesı·nı' 'ı,.ı'ttı"~ı· za J' • "'ki ur e· I an ge en Lalyan yaralısı, dün 

k uu u ~üddetçe. onlara c:lay:ına- güıü akşamı saat 20,30 da dünya ah- İdasehane: Babı~ll elvan d b. -s .. man sa anıyor ak~am bu ay ı · · 
ra epeyce 1şler gördü. Fakat, Çar or- vat mevwu etrafında bir konferans e e ıyatı okumakla kalmamıı:, on- çilekleri ve kuru balık! k • \ l ' .r _a muvasa at etmıştır. 
dulnn çekilince yalnız kaldı ve Os- veııecekUr. Davetiyelerin Halkev1n· Acım~luk sokak No. 13 lardan da ilham almştı. Bunaln oku- da ha 1ı or y k -ır~. ~ynar su- lk tedav~lcrı yaT)ıldıktan !!oıır:ı Ro-
manlı kumandanı Ilur.1i-ı1 paşa tara- deı alınması rica olunur. İll•••••~•••••••Iİ duktan sonra Tokyo üniversitesine 1 Jş y . .d~me ~e~ımı tama-' maya dogru seychatlerine devarıı et-

• men aponvarı ır: Pınnç ve ba- j,mişlerdir. 
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~.: .:ı: l Beyaz köşk ] ~lil~a\fSMff!~ 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tramva~. şimdl .. Y~:ll1 yapı.lmı.ş, sıraıbahçemle uğraşaymı.. İşlerim blttık- Futbolcu portreleri T trlka No 84 - Yazan· İSKENDERF SERTELLi 

sıra, şık koşklerln onunden. asfalt yol- ten sonra. komşum Muradı çatımyım. e • · · • 
dan ılerliyordu. Aluned Ş~ biraz Gölgede iki parti düz ta.vla., bİl'! partl 
ötedeki istasyonda lnecektl. Işte bu de gtllbahar oynıyalım ... • 
sıra önünde, ayakta duran, orta ya,,lı, Ahmed Şahin içinden bunla.n geçl
babayani kıyafetli tkl erkekten blrl- rlrken önündek1 1k1 atkadaştan daha 
nin yanındaki arkadaşına: zayıfı: 

- Birader şu köşke bak ... Şu beyaz - Hakikaten ne köşk... Ne köşk! 
köşke ... N'e güzel şey!. dedL 
Dediğini işitti. Adamca~ bunları Ahmed Şa~ da.ha i!tllıa.rla. gu-

söylel'ken parmağlle dışarıdaki kö§k- rurla: 
lerden birini işaret ediyordu. Ahmed - Orası benim! .. dlyecektl Fakat 
Şahin bunun kendi köşkü olduğunu bu sırada iki yolcudan daha. ~nı 
anladı. Çünkü tramvay bu sırada o- gene: 
uuıı evinin önünden geçiyordu. - KimbiUr o köşkün sa.hlbl ne hım-

Ahmed Şahinin önünde ayakta du- bıl, ne enaı, ne yaşamasını bilmeyen 
r:m babayani kıyafetli iki yolcu ko- bir salozdur ... 
nuşmalarına şöyle devam ediyorlar- Deyince seslnl çıkarmadı. Fakat ar-
dı : tık şişman yolcu da çok oluyordu. Her 

- Ne köşk amma! ... Değ"il ıni? in- ra.s gellşte kendi köşhiindeın ba.hsedei"
san yaşayınca. işte böyle yaşamalı... ken: «Sahibi kim.bilir ne hımbıl, ne 
Hele önilndeki balkonu görüyor mu- ena1, saloz heriftir• gibi lltıtatıarı 
sun? Bu balkon insanm canına can esirgemlvordu. 
katar yahu. Derdini, kasave~inl .. unut- Ahmed Şahin ertesi günü öğleye 
tw·ur. Do~rusu kimse bu koşkun sa- kadar bahçesile meşgul oldu. Yemek
hibi Allahın mesud kulu odur. ten sonra blraz uzandı. Blr s:ıa.t ka-

Bu sözler üzerine Ahmed Şa.hin ken- dar uyudu. Uyanınca komşusu Mura
d! keııdlne: «Bir de ben saadetimln dı cağırttı. Dut ağacının gölgesinde 
kıymetini takdir etmem!... Bak Alla- onun.la iki parti düz tavla, b!r par
hın mesud kulu ben imişim!.. Barı ti de gülbahıır oynadı. 
bundan sonra saadetimln kıymetini Aradan bir müddet da.ha. geçmiştL 
bileyim ... » dedi. Blr akşam gene iki babacan yolcuya 

Slmdl önündeki iki arkadaştan öte- rasladı. Tramvayda idller. Bir aralık 
kisi söze başlamıştı. Babacan bir ta- onlardan şişman öteklsine: 
vırla diyordu ki: - Senin beyaz köşkün önünden 

- Acaba bu köşkün sahibi 0 balko- geçiyoruz. Dedi, görüyorsun ya ... Artık 
nun güzelliğinin farkında mıdır der- ~senin kö$b diyorum. Çünkü ondan 
sin: Kim bilir ne hımbıl, yaşamasını o kadar çok bahsettin kl. 
L lmryen blr heriftir. Hakikaten fev-

Bugünün en kı.ymetli teknik 
kalecisi Cihad (Fenerbahçe) 
Oyun tarzı, 

yeti eri 
hususlyetlerl, mezi
ve noksanlarr .. 

--~~----~ .... ----~~ 
Yazan: BEDRİ GÜRSOY 

... ~ -............ 

Cihad ve Ankara İstanbul muhtelitleri maçında bir kurtarışı 
. ı b. b Ik Ak - Birader köşk mü? Kuş kafesi ml 

ka:ade rnanzaı-a ı ır a ·on... şam- b ·ıı d ~·1 F ka b d Gu"zel ve çok •empatik bir yüz. lan kur sofranı ... Yemeğini adalara. eJ • ee;ı ... a t ura a yalnız ya.- 0 futbol meraklılarını - rakib taraf· 
larile bile - kendisine hayran bı· 
raktırır. 

denize karşı sefa ile ye ... İstersen bir şamak günahtır. Eğer sahibi bekarsa Kumral saçlar itina ile arkaya ta
şişe dE' köpüklü köpüklü bira aç ... Bol haline acırım. Bu kuş kafesine bir sa- ranmış. Ciddi bakışlar ile parlıyan 
dereotlu bh· çiroz salatası y:ıptırt ... rı kanarya lazımdır. Buraya genç, gll- bir çift güzel göz. Muntazam bir 

:zel, ~hanım hanımcık .. blr ~dın ne Dikkat ederseıniz bu kalecimizde 
büyük bir meziyet . görürsünüz. So
ğukkanlı olması... Cihad o derece 
ğukkanJıdu ki bir aralık topa ve 
hücuma müdahale etmiyecek, ede
miyecek sanırsınız. Topa çıkamıya
cak, p]onjonunu yapamıyacak, gol 
yiyecek diye üzülürsünüz. Halbuki 

Bir tarafları da aç radyoyu ... Oh gel ag"ız vo di.,ler. Uzun bir boy, mil-kadar yakışır değll mi? Boş bir kuş ~ 
keyfim gel'.. kafesinin manası olur mu? Ne köşk tenasib kıvrak ve çok çevik bir fut-

Ahmed Şahin bu sözler iızerıne amma... bolcu vücudu .. Herkesle iyi geçinen 
içinden: •Sahi, ben niçin ak.µm ye- Sişm d mu"'tevazı·, merd, •"mı'mi bı"r arka-meklerinl, balkonda, o güzel manuı- ana am dudak büktü: .... 
ra karşısında yemem... Hem bak bu - Sahibi kimbillr ne hımbıl, ne enal daş .. Spor ve aile terbiyesi mükem-
aksam canım bira da lstedl.ıı dedl. heriftir... mel ideal bir sporcu karakteri .. İşte 

Tramvay arabası durunca Ahmed Ahmed Şahin o günü evine dönünce Cihad .. 
~ah in indi. Biraz evvel tramvayla hep babacan yolcuların bu kafese blr Memleketimizde §İmdiye kadar 
önünden geçtiği köşküne dönerken kuş lftzım olduğuna datl' sözlerini dü- yetişeın en liyakatli ve tanınmış ka
yolda semtin bakkalına uğradı. Ona: şünüyordu. Ve onları hn.klı buluyordu. lecilerimizi sıralayalım. Meşhur Ga-

- Kuzum. dedi. bizim eve bir bira, Nihayet iki ay sonra komşularından 

Cihad büyük hir suğukkanlılıkla ya
pacağı işin anını beklemektedir. l§
te o an geUnce bu yaman kaleci 
birdenbire bir şimşek süratile fırlar 
ve muvaffak olur. 

birkaç tane de çiroz gönderir misiniz? bir sarışın kızla eviendJ. Ku.ş kafesi latasaraylı Nedim ve eşsiz kaleci 
Ac~b?. bir yerden şöyle bolca dere<>tu san kanarynyı bulmuştu. Aslanyandan ba§lıyarak. Fenerbah-
da bulabilir miyiz?... Evvelki gün Şahin babaca.n yolcu· çeden Hamid ve Nedim. Beşiktaş~ 

B k'· l t O f · Alt d F h · Hasım oyuncularının üzerine yap-a ,,.a : larla tramvayda gene yanyan11. duru- an sman, zmır ay an e mı. 

- Bizim bahçıvana söylerim. O ba
n:.ı l k! demet getirir ... Bira ile çiroz
ları hnaber dereotlarını da eve yol
larım efendim ... Cevabını verdi. 

O ak~am Ahmed Şahin yemeğini 

balkon uııda. denize. adalara karşı ve 
tramı•ayda sôzlerine kulak misafir! 
oldq);u !ki babacan yolcuyu düşüne
rek yedi. Kbpuklü birasıqı içer, çiroz
lurdan yerken onlardan birlnin: 

«BU köşkün sahihi kimblllr ne hım
bıl ne ya~anıasını bl!r.ıeycn bir herif
tir. ~ sözleri akl•na t"' "ımce gülümse
di. 

Lftkin bu açık ha v:.ıda leendi kendi
ne çektiğl bira ziyafı:tı pek hoşuna 

gıtmiştl. Bunu arasıra tekrarlamağ:ı 
karar verdi. Sonra yemeklerini her ak
şam mutlaka balkonda yiyecekti. Açık 
hava iştahını fevkalade açmıştı. Ara.
dan birkaç hafta ge-;mişti. Bır gün 
Ahmed Şahin gene tramvayda iki ba
bacan ~·olcuya ras geldi. Onlar yüksek 
sesle kendi lşler!nden bahsediyorlardı. 
Tramvay Ahmed Şahinin köşkü önün
den geçerken gene onlardan biri, daha 
şi~man olanı, arkadaşına: 

- Birader, ne dersen de ... Şu beyaz 
köşkün önünden g~lip gittikçe ağzt-
mın suyu akıyor. Ne yaşanır burada• .. . 
Hele şu yanındaki bahçesine bak .. . 
İnsanın burada hiç canı sıkılmaz. Bu 
güzel bahçe ile meşgul olması ne zevk
tir amma ... Al bir lastik boru sula. çi
çekleri. Başına geniş bir şapka giy ... 
Büyük bir makasla kırt kırt gülleri 
kes ... İşlerin bitince çağır komşuların
dan birini. Ağacın gölgesinde kur tav
lanı... Oh babam oh. Artı!c dünyalar 
senin ... 

Ahmed Şahin bunları dinlerken 
kendi kendine: 11Sahl, haklan var ... 
dedi, mükemmel birşey. Dur, yarın 
mezunum. Tatil günümü nasıl geçire
ceğim! düşünüp duruyordum. İşte 
bundan ala eğlence olmaz. Yarın 

yordu. Onlar köşkten bahsettikten Yine Galata.saraydan Ulvi, Avni ve tığı deparlar, ayaklarına kapanarak 
sonra tekrar sözlerini: nihayet işte bugün bütün bu kaleci- - büyük tehlikelere rağmen - ce-

- Sahibi klmbUlr ne hımbıl, ne ena1 lerimizden hiç de aşağı kalmıyan saretle kaphğı toplar yerindedir. 
heriftir ... Diye bitirdiler. Artık Ahmed beynelmilel meşhur Fener bahçeli Kornerden ve havadan gelen top-
Şahln dayanamadı. İk1 yolcuya: kalecimiz Cihad. lan bloke etmelerde ve zamanında 

- O köşkün sahibi ne hımbıl, ne Tertemiz bir kıyafetle sahaya yumruklamalarda cidden üstaddır. 
de enaldlr! .. Yaşamasını da. çok tyi bl- çıkar. Sülün gibi vücudile kalede Oegajmanlan ekseriyetle santr çiz
lir ... diyecekti. Fakat dikkat edince şa.- hakim bir tavır ile yer tutar ve ora- gisini bile geçer. Çeviktir, seridir, 
şırdı Babacan yolcular kendi köşkünft 
değil, onun yanında bulunan öteki b&- ya çok yakışır. mukavemetlidir. Atletik meziyetleri 
yaz köşkü, komşusu Muradın köşkft- Maç baıılar baıılamaz Cihad artık de mükemmeldir. 
nü gösteriyorlardı Şahin a.deta heye- hütÜıiı varlığile kendisini oyuna ve- Yerden gelen topları havadaın 
canla onlardan birin~: rir. O anda dimağı. bacakları, ayak- gelenler derecesinde karııılayamaz. 

- Siz hangi köşkü beğeniyorsunuz? lan, kollan, elleri bütün vücudu Bazen yumruk karııılamalarını ifra
diy.:? sordu. Babacan yolcular Şahine hassas bir zemberek gibi işler. Oyu- ta kaçırır. Oegajmanlarda iki ayağl 
Muradın köşkünü işaret ettiler: nun inkişafına göre yer tutmaları, da müsavi değildir. 

- İşte şunu... çıkışları, plonjonlan, top karşılama- Cihad ideal bir futbolcumuzdur. 
- Ya öteki? Yanındaki. lan, dega1'manları harı"kulaAde bı'r B fu b 1 b d " 1' 1 · ı - ugünün t o ü u eger ı as e e-

lar
lklsi: b rden yuzlerlni buruşturdu- ustalıktadır. 

manı ile ne kadar iftihar etse yine 
- O köşk beş para etmez ... Çok zevk En tehlikeli ve tutulmaz zannet- azdır. Bu kıymetli beynelmilel fut

siz. Onun da balkC>llu ve bahçıest vat tiğimiz ııütleri Cihad yerinden bir bol yıldızımızın futbol tarihimizde 
amma ... Na!lle. Halbuki ötek.l mü.kem· ok gibi fırlıyarak yakalar ve bütün de her zaman adı anılacaktır. 
mel... Fakat sahlbl kimbllir ne biçim============================= 
adamdır. 

Ahmed Şahin dudağını büktü: 
- Tanırım, dedi, hımlıılın, enalnln 

blrldlr. Yaşamasını da hlç bilmez ... 
Ahmed Şahin o günü ilk defa evine 

neşesiz döndü. 
Hikmet Feridun Es 

Cuma. günü Eminönü Halkevi 
salonunda yapılacak maçlar 

İstanbul erkek mekteplerl voleybol 
lig heyeti başka.nlığmdan: Yü~ülkü -
Hayriye saat 14,30 da. hakem Ahmed, 
T1caert - Muallim mektebi saat 15 te . kl"'b" - ·· faali ·~· 
hakem Ahmed. Çorlu (Akşam) - Gençlik u umuzun yete geçtigini ve 

Cuma gi.inü Beyoğlu Halk:evt salo- Spor meydanında spor ve talim hareketlerine ba.~laclığını evvelce 
nunda yapıla.lak maçlar: Boğaziçi -
Darüşşafaka saat 14,30 da hak.em Os- yazmıştım. Fotoğraf, klüp azasını tallın komutanı Salim Doğanla 
man, 4ık - Haydarpaşa saat 15 teıberaber gösteınıektedJr. 
hakem Osman. 

Tefrika No. 33 Rauf, onu kaldırmak için, koştu. Saatçi: 
Fak at kaldırınca: 

Giiz el Gözlii Kız - Aman yarabbi 1 ... - dedi. 
Kulağını göğsüne yapıştırdı. Din-

ledi. 

- Hayır... - dedi. • Vardık. 
Ve: 

- Dur burada ... Beni bekle .•• 
- Ne yapacaksın) . 

Aşk ve macera romam Nakleden: (Va - N-0) 
~~~~...._ ... _.~~--

Mütemadiyen araba bulmak 
ümidini beslemişti... Geçen bir 
kaç taksi hep doluydu, Bir evin 
önünde de boş bir araba gördiyse 
de, camları kapalı, şoförü yoktu. 
Yine koşmağa başlamıştı. Hülasa 
bu suretle, imkan dairesinde büyük 
bir süratle ta Y edikuleden Türbeye 
kadar yaya gelmişti. Helak olmuştu. 

Şimdi, gövdesinin sol tarafında, 
tam kalbinin bulunduğu yerde müt
hiş bir ız,tırap duyuyordu. 

Buna rağmen, kendine hakim ol
du, dedi ki: 

- Rica ederim, biliyorsanız ça
buk söyleyin, beyefendi ... Çabuk ... 

- Aradığınız doktor Rauf be-
nim .. 

Güzel Cözli.' kız! 
- Yarabbi. çok şükür! • dedi. 

Oradar.. keljmelerin çıkmasına yar
dım etmek istiyordu sanki... Göğ
sünden ıztıraph aayhaların belirdiği 
duyuldu. 

Rauf titredi. Bu kadın müthi§ 
buhran' geçiriyordu. Tecrübeli dok• 
tor gazleri onu aldatmıyordu. ha
yır ... Buhran, cidden tehlikeli, va
him bir buhraı?ıdı. 

Zavallı kadına doğru bir adım 
attı. 

Endişeyle: 
- Hastasınız siz ... - dedi. 
- Evet, evet ... - diyerek, büyük 

müşkülatla kekeledi. Koşarak .•• 
Geldim... Ölüyorum... Amma ... 
Zarar yok ... Gelin ... 

- Nereye~ .. -. 

- Oraya ... Oraya... Ölecek ... 
Ölüyor ... 

- Öyleyse, çabuk, çabuk ... Ge· Zavallı kadın fazla birşey söyliye
medi. Yüzünde büsbütün feci bir 

fc..zla konusamadı. Nefesi ifade belirdi. Kolları çırpındı. Göv
Elini boğazına götürdü. 1 desi geriye doğru yığaldı. 

1in. 
Fakat 

tutuldu. 

Sapsarı kesilerek başını kaldırdı: 

- Öldü ..• - diye mırıldandı. 
Güzel Gözlü Kız'ı uzun zaman-

danberi ıztıraplar içinde kıvrandıran 
kalb hastalığı iııte onun ölümüne se~ 
bebiyet vermişti. LeyJ&cık bu kadar 
heyecan ve yorgunluğa dayanama

- Şimdi öğrenirsin. 

O akıam, birlikt~ yemelc yedik
leri sırada, Sakin Baba, arkadqın· 
dan bir çe)'Tek, yanın saat kadar 
müsaade alınışb: 

- İşim var. Bir meseleyi hallede-
ceğim. - demişti. _ 

mıştı. 4•• Sonra. bir takaiye binmit. Yedi-
Recep, cinayet evinden çıktıktan kule civarında tanıdığı hamallarda.ıı 

sonra, temiz havayı bir kaç defa ci- birini bularak, onunla bir el araba
ğerlerine çekti ve vücudunun kuv- sı pazarlığına girişmi~. Mutabık 
vetlendiğini hissetti. Fakat bu meta- kalmışlardı. 
net az sürdü. Çaçaron çok geçme- Bu arabayı, civardaki, kahveler-
den heyecaırıla titremcie başladı. den birine emanet edip: 

Heran başını geriye çeviriyor, ta- - Bu gece gelip alırım! • de-
kib edilip edilmediğini anlamak is- mişti. 
tiyordu. Çok asabiydi. Kaçamadığı Sonra, lokantaya döndü. 
için teessüf ediyordu. Şimdi, el arabasını bıraktığı tara· 

Haydar, ona nisbetle pek daha fa doğru yürüyordu. 
az sinirliydi. Arkadaşının maneviya- Arkadaşı kahvehaneye gmnce. 
tını yükseltmeğe uğraşıyordu. Recep korkak korkak etrafına ba-

Bir kaç yüz adım atmışlardı ki, kmdı. Ya bütün tedbirlere rağmen 
Recep: cinayeti keşfedildiyse?... Ya polis-

- Uzağa mı gidiyoruz, kuzum} ı ler takibine girişirlerse> ••• 
• diye sordu. Herif titredi& 

- Çabuk bildiler. 
Dedi ve baş'ka. bir bilmece 815Jted1: 

Kat kat katmer detu4lr. 
Pembedir, elma delildir 
Yenir yenmesine, 
Fakat tatlı değildir. 

Uzaktan sesler yükseldi: 
- So~an ... Soğan ... 
Bilmeceler devam ediyord.uı 

Ben ne idim, ne idim, 
Samur kürklü bey idim. 
Allah beni şaşırttı: 
Küllüklere düşürdü. 

Şen seslerle cevap verdlle.ıı 
- Onu da blldlk ... Kestane • 
Sarışın bir kız okudu; 
Beyazdır tarlası. 
Siyahtır tohumu. 
EJle ekilir, 
Dille biçilir. 

Onu da bulmakta. geclkmed.ller: 
- Kitap ... Kitap ... 
Bundan sonra delikanlılal'dan \">lrl, 

kızlara sordu: 
Tepti.tn tekerlendi. 
Öplünı şekerlendi. 
Ne giizel badem, 
Bal gibi adem. 

Kızlar hayretle biriblrleI1ne bakışa
rak gülüştüler. Bu, hoş blr bilmece idi 
.amma, neden çarçabuk bilememişler
di? 

Nihayet, kızlan üzmemek için, bll
meceyl söyllyen delikanlı, blr kelime 
ile bunun cevabını da verdi: 

- Kavun ... 
ı:: u sırada damada da blr bilmece 

söylemek SJrası gelm!.§tl. 
Kızın babası: · 
- Haydi oğul... Kızlar sen1 bekliyor. 

Sen de blr mani söyle de kızlann gön
lü hoş olsun. 

Deyince, Uzun Ahmed ortaya çıktı: 
- Haydi, söyliyeyim de bllln baka

lım .. 
Bir acayip nesne gördüm. 
Bir karıscık boyu var. 
llem inekten, hem balıktan. 
Hem öküzden huyu var. 
Etrafına sur çekilnı.iş, 
Ortasında nuru var. 
Kendisini yer bitirir, 
Böyle bir pis huyu var! 

Bütün kızlar, hep birden! 
- Mum ... Mum ... 
Diye bağırdılar. Damad bllmecesl

nın ~abuk bilinmesi, köy &detince hoş 
görünmezdi. Kızlara biraz yorucu, dü
şündürücü bir bilmece söylemek ge
rekti. Kızlar çarçabuk cevap verince, 
kız babası: 

- Bu gece düğünümüz, tç sıkıcı bir 
hadise olmadan geçerse ne mutlu ... 

Diyerek mırıldanmağa başlamıştı. 
Uzun Ahmed de kayınba:bası gibi tefe_ 
ül etmişti: 

- Olacağın önüne geçilmez ... Ne ya
pahm? Mukadder ne ise göreceğiz. 

Diyerek kızların yanından çek.ildi. 
Köy kızlan gelini alarak geriye Çi:?· 

kl!dile:. 
Artık erkeklerin içkisi başlamıştı. 
İlkönce ağalar daha sonra J.şçiler, 

uşaklar 1çmeğe ve oynamağa başladı
lar. 

••• 
Kavga nasıl başladı? 
Kızlr, bilmece oyunu bittlk:ten son.~ 

ra içeriye çekilir çekilmez, DeU Htır
şld, yer sahibine seslendi: 

- Bo.ş yere lçki içip başlarımızı du
manlamadan, oyuncu kızlar çıkıp oy
nasınlar ... Göbek atsınlar. Bizi eğlen
dirsinler. Buraya ikl saatlik yoldan 
boşuna. gelmedik ya. Kendileri eğlen
diler .. Gülüştüler. Çıkıp gittiler. Haydi, 
şu yosmalara söyleyin, biraz da bi
zim yanımıza gelsinler. 

Dell Hurş1din yanında otumn Sal
de: 

- Bırakalım kızlap kendi kendile
rine gülüp eğlensinler, dedi, biz de bu
rada akınlardan, savaşlardan bahse
derek güzel vakit geçiriyoruz. 

I>ell Hw·şid kendi kendine bir 
şeyler homurdandı. Fakat, neler söy
lediğini kimse anlıyamadı. 

Hur.,idin gözü gelinde ldl. Bunu 
Uzun Ahmed de seziyordu. 

Saide, Dell HurşidJ lafa tuttu: 
- Sizin köy buraya yakın mı? 
- İki saat blle yok ... 
- Padişaha vergi verir mlslniz? 

~- Yakayı ele verirsem artık 
idamdan kurtulamam ... > diye clü
şündü. 

- Hayır. Biz k1mse)'e ha.t"l19 veıme. 
yiz • 

- O halde slz Osmanlı padlşalıınm 
tebaası değllslniz. Başınız kime bat· 
lı? 
Hurşid omuzlarını silkti: 
- Hiç kimseye. Köy halkı benden 

başka kimse tanım.az. 
- Demek k1 köylülerden haraç alan 

ıslzslııl.z, öyle m1? 
- Elbette ben alacağım. Köylfilerln 

hepsi benim adamlanmdır. 
· Sa.ide hayretini gizliyemedi: 

- Çelebi sultan Mehmed.e hizmet 
etseniz fena mı olur? 

- Ben vaktlle onunla çarpı.ştım.dı, 
Ştmdi onun emri altına girer miyim? 

Saide birkaç dn.klka. sustu. Hurşidln 
verdiği cevap Saidenln canını sık.mış
tı. 
Hurşid bir aralık içkl içerken, ya

nındaki adamlanndan birine döndü: 
- Halime hala oyun oynamıyacat 

mı? Ben onu seyretmeğe geldim bu
l'aya. 

Saide bunu duyunca dayanamadı: 
- Burada bu kadar kız varken, as

lan glbl kocası olan bir geline ftdet& . 
göz koymuş gibi görünüyorsunuz. Hal
buki siz Halimenin babası yerinde bir 
adamsınız! Düğün evinde, geline kötil 
gezle bakmak size yaraşır mı? 
Hurşid kızdı: 
- Sen kim oluyorsun? Benim işime 

ve zevkime kimse kn~amaz. ŞlmdJ 
adamlarıma veı-cceğlın ufak bir işa
retle, gellnl kocasının koynundan 
alıp giderim. Bana. adile sanile Deli 
Hul'şid derler. 

Ve kadehini bir yudumda içerek, ıs
lanmış uzun bıyıklarını parmaklan
nın ucu ile sildJ. Del! Hurşidin beyni 
de gözleri gibi dönmüştü. Fakat, on
dan önce beyni dönen biri daha vardı: 
Saide. Hem o, Hurşid gibi içerek değil, 
içmeden sarhoş olmuştu. Birden Hur
şidin yakasından tutup sarstı: 

-- Sen, çok başı dik ve kötü yürek
li blr adamsın 1 Böyle temiz bir alle 
yuvasında senin gibi baykuşun ne lşl 
var? 
Hurşid birdenbire şaşırdı. O, öm

ründe ilk defa bir kadından böyle ha
karet görüyordu. Elini silkmek istedi 
Saideninn demir gibi kuvvetli bilekle· 
rı Hurşldin yakasına ya.pı.şmıştı. B1r 
daha silkti... Gene yakasını kürtara· 
madı. Hurşidin adam.lan Saldeyc hay
ran olmuşlardı. 

Saide: 
- Herkesin rahatını kaçıracaksan, 

çık glt buradan. Yoksa. canını yak:ı.
rım. 

Diye söylendi. 
Hur.şid, karşısındaki kadın olduğu 

lçln, daha fazla ileri gitmiyordu. 
- Bizde kadınlarla dövüşmek ayıp.. 

tıl.". Haydi, çek elln1 yakamdan. 
Diye mırıldandı. 

Saldenin gözleri dönmüştü. Eellnl 
çekti. Pakat hiddetini bir türlü ye
nemiyordu. 

- Ben. bildiğin kadınlardan değilim. 
dedl, kendine güveniyorsan, çık mey
dana da dövüşelim, merd insanlar gl· 
bi. 
Hurşid iri dişlerini göstererek, a~ 

kurd gibi sırıttı: 
~ Haydi defol şuradan. Bellinı mı 

arıyorsun? Şimdi ayağa kalkarsam b!r 
tutuşta seni on adım öteye !ırlatırıın. 
Ne kafan sağ kalır. ne de gözün .. 
Rm·~ld o havalide dövüşleri ile, vu

ruculuğu ile tanınmıştı Onun karşı
sında hlç kimse perende atam. zdı. 

sairle birden ayağa kalktı: 
~ Haydi. Er meydanı hazır. Zaten 

düğün halkı da eğlence arıyor Ko.~u
lar yapıldı, türküler söylendi, manileıı 
ok.undu. Yapllmayan bir güreş kaldt. 
onu da biz yapalım. 
Hurşidin adamlan: 
- Ağam! Ne duruyorsun? Bu kadın 

sana meydan okuyor Haydi. kalk da. 
ona dünyanın kaç bucak olduğunu 
gösteriver 1 

Dediler. Artık Hurşid için kalkmak
tan ve güre~ekten başka. kurtuluı 
Yolu yoktu. Eline kadehin! aldı: 

- Hele şunu da 1çelim ... 
(Arkası var) 

11'~1. .• Oraya mı gidiyoruz} 
- Tabii değil mi ya} 
- İlle gitmeli miyiz} 
- Zaruri. 
Saatçi, birdenbire ciddileşen ka· 

ti bir sesle bunu söylemişti. 

Evvelce ve şimdi işlediği bu iki 
cinayet birleşince boynunu iplen 
kurtaramazdı. Eüni kalbinin üstiine 
götürdü. Orada duran banknotan 
bağrına basarak bunl-ırdan kuvıret 

Recep, arkadaşının arzusuna bo
yun iğmek mecburiyetind e kaldı. 
Fakat kendi h issesine düşen para• 

dtişünceü düşiin'.eli dan mühim bir kısmını vererek o 

almağa çahııtı. 
Bir müddet 

öylece durdu. 
Ansızm omuzuna kuvvetli bir 

pençenin yapışarak vücudunu s~rs
tığım hissetti. Bacakları titredi. Kor
kudan bayılacak gibi oldu. 

Fakat arkad~ının neşeli 
duyunca yüreği ferahladı. 

s~ni 

- Ne o, hazren ... Nedir bu la
lin L .. 

Recep, Haydan ve garip aralıı
sını görünce şaşaladı. 

- Bunu ne yapacağız} • dye 
sordu. 

- Bütün planlarım mükem{l"el
dir... Hepsini zilmimde tasa la· 
dım ... Sen, yürü bakalım. 

cesedle karııılaşmamajll temin etme
sini isterlerse derhal razı olurdu. 

Y edikuledeki bostanlar arasında 
mahut eve vardıkları zaman, Sakia 
Baba etrafına 9ir göz ath. 

Şüpheli bir şey dikkatini celbet-
medi. Bununla beraber, daha ihti· 
yatlı davranmak için, iki adam, san
ki yolcu imiııler gibi, Leylanın evi 
önünden geçtiler. Orada bir deği
şiklik, bir feYkaladclik görmediler. 

Geri dönüp bahçeye girdiler. 
Haydar, kapının iki kanadını açtı. 
Böylelikle arabanın içeri girmesini 
temin etti. Sonra, itinale kapıyı ka-
padı. 

- Nereye gidiyoruz}. 
_ Geldiğimiz yere. - Şimdi yukarı çıkalım 1 - dedi. 

yeniden takalus Jkisi de, zavallı Cemal Nermi' nin Recebin yüzü 
etti. 

- Nasın ... Geri mi 

upuzun yattığı odaya girdiler. 

dönü;o- (Arkası var) 
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6RiPiN 
Bütün AGRILARA, 
hastalık başlangıç

larına karşı ve hiç 

zararsız en kuvvetli 
müsekkindir 

• 
AKŞAM 

Askerlik işleri 
Arkadaş 325 ve 326 doğumlular 

Bu haftalık çocuk mecmuasının çağrılıyor 
13 üncü sayısı gayet faydalı ve ~len- . • 
cell yazılar ve reslmlerle çıkmıştır. Bu Bakırköy askerlik ıubeaindenı 
sayının içindekiler ~rdır: cArka- Şubamizde kayıtlı islam ve gayri 
da~ postası - şiir - Dr. Fahreddin islam 325, 326 doğumlu ihtiyat 
Kerim mektebe nasıl başladı~ı nn- eratı talim ve terbiye maksadile ka· 
latıyor. - Neler okumalı? - Iyi, fena 58 ·nci maddesine tevfikan 
- BülbW - tl"ç yaramaz - Marko nunun 1 

• • 
Polo'nun arkadaşı _ Maskeli insan- celp ve ıevkedıleceklerdır. 
lar - Alageyik - Kelebek ve çiçek- Toplanma günü olarak 8/4~941 
ıer ,,- Ok.uma yazısı - Çocuklar bah· salı günü saat dokuzda bu dogum
çesi - Altın abla. dünyadan tuhaf luların nüfus cüzdanlarile birlikte 
şeyler anlatıyor - Büyük adamların şubede hazır bulunmaları. 
küçük hikliyelert - Ansiklopedl - El • • • 
işleri - Alık çelebl - Çocuk eserle- Usküdar Askerlik Şubesinden: 
r1 - Okuyucu kö~ - Bilmece, ı - 325 - 326 doğumlular Csa~lam. 
oyun - Dede ile tonm karikatürü. sakat IslAm, gayri lsl!m) bUtün sı-
Arka.daşmuz Cemal Nadir Güler ve nıfla; talim için sevkedileceklerdir. 

Vedad Günyol tarafından itina Ue 2 _ Toplanma. günü 8 Nisan 941 
hazırlanan bu en güre! çocuk mec- Salı günüdür. 
muasını küçük okuyucularımıza. tav- 3 _ Bu günden sonra gelecekler be-
siy() ederiz. kaya sayılrak kanuni muameleye tabi 

Hali Taafiyede 

GAZETECİLiK 
ve 

MATBAACILIK 

tut.ulacaklıirdır. 
4 - Bu ilan davet mahiyetindedir. 

Davet cedvellerUe davetten haberdar 
olunmasını beklemiyerek toplanma 
gününde şubede bulunmalan ilan 
olunur. • •• 

4 Nisan 1941 

i NŞA A T I LANI 
Sümerbank Birletik Pamuk ipliği ve dokuma 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 - Ercğll ~ :fabrikası üstüpü pamuk anbarlan inşaatı vahldl ftyU 
esasiyle ve kapalı zart usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 25.525,40 liradan ibarettir. 
n - Ekslltme evrokı iki lira mukabilinde, Sümer Bank binasında Bir

leşik Pamuk ipllğ'i ve dokuma fabrikaları müessesesi müdürlüğünden alına.
bllir. 

nı. - Eksiltme 1414/ 941 tarihine m üsadlf pazartesi günll saat 18 da An
karada Sümer Bank B P. İ. ve D. F . müessesesi müdürlüğünde yapılaca.ktır. 

IV - Muvakkat teminat miktarı 1.914,40 liradır. 

... ----G R 1• p 1• N Türk Anonim Şirketi 
Taafiye memurluğundan: 

Beyotıo Yerli Askerlik Şubesinden: 
ı - Gerek askerlik yapsın ve gerek 

her hangi. bir sebeple askerlik yapma
sın. tallın maksadile 325 ve 326 do
ğumlular aaere sevkedlleceklerdlr. 

v. - istekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yap~ olduktan 
bu kabil işlere, bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bulun
duklanna. dair vesikaları koyacaklardır. 

VI. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü snat 15 
şe kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank B. P . İ. ve D. F. mües
sesesi müdürlüğü muhaberat şefliğine teslim edllecektlr. Nezle, Soğuk algmlıta, Grip rahatsızlıklarında BAŞ, DİŞ, M.\FSAL, Hali tasfiyedeki Şirketimizin 

ROMATİZ!\IA, ASAB Ye ADALE ağrıl:ırmda lüzumunda ründe S aded 28.3. 941 Cuma günü saat 16 da 
alınır. Taklldlerinden sakınmaz ve her yerde pulla kutulan ısrarla yapılan senelik alelade hey' eti umu-

'-ııiiiırtıİİİİİieyılli'iıiıniiiizioı. -----------------------1 miye içtimaının bazı esbab dolayısile 
yine İı hanında, 1 numaralı dairede 

~-· M A R V 1 N lavİçre presİ.zyon aaatleri Altın - Metal --~ 
L U X O R Radyolan Z E T Havqım ocaldan - A E G 

Elektrik aaatleri - Biaikletler • Avizeler 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
TAKSİTLE SA TJŞ Galata Bankalar- Beyazıt-Kadakö 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
BAYILANLAR, ÇAllPINTI T8 SİNİR BUHRANI ÇEJlENLD 

Nevrol Cemal 
den 20 damla alınca slnlrleri yatl§lr, derhal ferahlarlar. Evinizde 

bulundurunuz. 

toplanmak üzere 21.4. 941 Pazar
tesi günü aaat 16 ya talik edilmesi
ne karar verilmiıtir. 

İçtimada hazır bulunmak isteyen 
hissedarlann toplantıdan evvel ıa· 
hip olduk.lan hisse senetlerini Büro
muza ibraz edip mukabilinde duhu
Üye kartlan almalarını rica ederiz. 

RUZNAME: 
1 - 1940 senesi muamelatına 

aid tasfiye hey' eti raporu ile müra· 
kip raporunun okunması. 

2 - 1940 senesi bilançosu ile ka· 
ru zarar hesabanın tetkik ve tasvibi. 

3 - 1940 senesi muamelatın· 
dan dolayı tasfiye memurları ile mü
rakıbın ibrası. 

4 - Murakıp tayini. 

ISolu sulh hukuk hildmliğinden: 
Bolunun Kana.taç kariye.sinden 

Mustafa karısı Leyll kariyeden Ha
mid oğlu Nuri ve arkadaşları arasında 
mütehaddl.a izalei ~yu davasının icra 

2 - Şubede toplanma günü 8 Ni
san 941 Salı günüdür. 

vn - Posta lle gönderilecek teklifler nlha~t ihale saatinden bir saai 
evveline kadar gelın1f ve zarfın kanuni şekilde kap:ıtılml§ olması Ulızımdır. 
Postada v:ı.kl olabilecek gecikmeler nazan ltibare alınmıyacaktır. 

VIII. - Müessese bu ihaleyi. icrada serbest.tir. cl80511 «2554• 

3 - 8 Nisan 941 de sevkedllecek bu ..................................................... .. 
erata elbise verlleceğinderı, elbisele-
rini almak üzere arzu edenlerin 5 Ni
san ve 7 Nisan günleri ~beye gelme
leri lıizımdır. Bun<lan başka kendl va
ziyetleri için bir şey sonnalt lstiyenler 
de bu günlerde şubeye gelmelidirler. 

4 - Toplanma günü gelmeyenler 
askerlik kanununun 90 ıncı maddesi 
muclbl.nce ceza göreceklerdir. 

••• 
Beykoz Askerlik Şubesinden: 
1 - 325 ve 326 doğumlu ihtiyat erat 

talim maksadile 8/ 4/ 941 Salı günü l 
mahalli müretteplerlne sıevkedilecek-

1 IerJnden, mezkQr günde saat 9 dal 
Beykoz ASkerllk şubesine müracaa.t
~an. 

2 - Harlç memleketlerde bulunan 
325 ve 326 doğumlu ihtiyat eratın da 
bulunduklan mahallin Askerlik §Ube

lerlne müracaat etmeleri. 
3 - 8/4/ 941 Salı günil jubeye gel

miyenler bekaya addedlleceklerlnden 
Askerli kanununun 90 uıcı maddesine 
göre haklarında muamele yapılacak
tır. 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

1 - Dinar istasyonunda yaptlacak anbar ve idare binastle 
sair işler pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. K~i! bedeli 
n71432.35» yetmiş bir bin dört yüz otuz iki llra otuz beş 
kuruştur. 

2 - Pazarlık 11/4/ 941 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofl! 
umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. Eksiltme şartname
leri beş lira mukabilinde Ofis umum müdürlüğünden alına

bilir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı <t4821.60>) dört bin ~kiz 
yüz yirmi bir lira altmış kuruştur. 

4 - Bu anbara muktazi 500 kilo çivi ile yalnız 6 ve 8 M/M 
kutrunda olmak üzere dört ton betonarme demiri lstanbulda 
Beşiktaştaki depomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide ve-
rilecektir. (1886) (2645) 

Kızı lay : Cemiyeti kılınmakta ~an duruşması mrasında ........................... • .................................................... .. 
bunlardan Karaçataç kaıiyestnden 
Mellhanın adre&iırln meçhul kalması 
dolarıaile mahkemece kendls1ne ııtı
nen tebllgat ltuma karar verilmiş ol
dultından bermuclbl karar Bolunun 
Karaçatag karlyeeinden Mellhanın 
duruşmanın bırakıldığı 1'7/4//941 ta
rihine raslayan perşembe günü saat 
10 da Bolu sulh hukuk mahkemesin
de kendlsinin veya bir vekili kanuni 
göndermek ilZ'el"e davetiye makamına 
kaim olmak üzere llln olunur. 

Umumt merkezinden: 
Ankarada Kızılay Umu.mi Merkezi Parkmda çabpnak tisere 

Müateid bir Bahçıvana Lüzum vardir. 
Taliplerin yeni Postana civannda Kızılay Direktörlüğüne 
müracaatları ilin elunm. 

Şirketi" Hayriyeden: 
Hissedarının fevkallde toplantı 
sı için ikinci içtimadıvetnameıi: 

Şirketi Hayrlye hlssedarlar umtmıl heyet1n.ln 18 mart 19U alı ctın
kü fevka.lft.de içttmamda. hazır bulunan h1ssıeda!1a.rm temsil ettıkler1 
sermaye mlktanna nazaran nlza.mna.me tadili için ta.nunen mukta.d 
müzakere nisabı tahaMUl etmedltlnden celae açılamamıştır. Bu ıtlbar
la hissedarlar 26 nısan 1941 cumartesl günü sa.at oo buçulcta flrlı:et1n 
Galatada Fermeneci!~ kAln merkezi ıdareeinde dahlll ntzıunname
nln 9, 16, 17, 26 ve 30 ımcu maddelerınde tadlllt icram. iç!n Ticaret ka
nununun 386 ncı maddesi hükümlerine tevtlkan içt1maa dav~ olunur
lar. İşbu lçtlmaa ncaret kanununun 385 incl madde.si muclblnde blr 
hisseye malik olan hl9sedarlann dahi lftlrab aa.llh1)"etleri n.rdım. 

Ruznamıi müzakerat: 
Ticaret kanununun 389 uncu maddesi m~
cibince ilanı muktazi tadil metinleri 1 

1 

Madde 9 - Şlrket.l.ha.yrtye h1&seler1 kanunt ve mansub mtruçll.ara· 
kanunu medent hükümlerine tevfikan 1nt1kal eder. 

Ma.dde 16 - Şirket hlssedarlanndan olup da medeni haldan 1st1mal 
ehliyetinden U:.mamen veya kısmen ma.hrum bulunan
lnra ald hisselerin devlı- ve temllk.1 kanunu medeni hü
kümlerine tAbldlr. 

Madde 17 - Hisseda rlardan birinin ölümile hissenin mlrasçılanna. 
intikalinde miras resmen tasnye edllmemı.pe intikal 
muamelesi mirasçılar arasındaki lştlrak halln1n miişte
rek mülkiyete tahavvülü üzerine yapılır ve yüz ı>ara va
raka pa.lıası alınır. 

Madde 26 - Heyeti umumlyede hazır olan hlssedarla.ııdan her blri
nln mutasamf olduğu hisselerinin adedine göre beher 
elli hisse lçln bir rey itasına hBkkı vardır. Bir şahsın 
asaleten (10) ondan ve vek!leten kendi h1soos1 de dahil 
olduğu halde (25> yirmi beşten fazla reyi olamaz. Multa.
velede muayyen miktarda hisseye münferiden sahlp ol
mıynn hlssedarla.nn blllçtlma hisselerini bu miktara H>
ltığ ve aralarında blrlni mümessil tayin ederek heyeti 
umumiye müzakerelerine iştirak etmeleri mümkündür. 

Madde 30 - Meclisi idare haftada bir ıkere içtima eder ve lüzum"ta
hakkuk eyledlği halde reisin daveti üzerine fevkalMe 
olanik topln.nablllr. Meclisi idare rels ve Azasına verlle
cek ücretin mlktn.rı heyeti umumlycce tayin olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

ZAYİ - Amavutköy nüfus memur
lutundan Mutl nüfus tezkeremi zayi 
ettim, yenl81n1 Beyotlu nüfus me
murluğundan aldığıında.n ve berabe
rinde- B~iktaş a.s.kerll1t şubesinden 
verilen askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacaRımda.n es1dslnin hük
mü yoktur. 

323 te.ellütıü Arif otlu Mebmed 
Mümtaz Bllengil 

SİRK EC İ 
SallmmöiüG Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 
Sergiyi ziyaret ediniz. 

Fabrika ı;e matbaaya 
elveriıli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihazına elverişli 
betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. «Akşamı> idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 

ZAl'İ - Menballrlan idadisinin ttıll 
kısmı s tincü sınırına terfi ettiğime 
dair mE"llkftr mektepten aldığım tas
diknameyi zayi ettım. Yenisini alaca
ğımdan eskJ81nln hükmll yoktur. 

675 No. h Aşkale tamirat. kısım 
Şefi Ali Küçük Döker 

Dr. F E T H i 
LABORA TUVARJ 

Zeri&: - Zarafet - Güzellik 
İıte; Taksimde, Aydede cad
desinde 6 No. Bayla n Apartı

manın 1 1 No. aunda 

Rina Moda Salonu 
nun takdim ettiği zengin ppka 

koleksiyonunun vasıflarıdır. 
LUtfen bir ziyaret edini. 

ZAYİ - Rize askerlik şubesinden 
aldığım tezkeremi kaybettim, :renlsini 
alacatnndan esldslnlın hükmü yoktur. 

3!1 teveUütli Rizeli Eyiip otla 
Osman Basarcı 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen fakül~inde aAstronomı. doçentliği açıktır. Namzetlerin yabancı 

dil lmtlhanlnn 5 Haziran 19.U tarihinde yapılacaktır. i.steklUerln &ıhhat 
raporu, t>e., fotoğra!, nüfus tezkeresi örneği ve llm! •hüviyetini gösteren 
fişlerlle o.Fişler tedris işleri kaleminden io')tenecekt!.r.• 2 Ham-an 1941 tarihl 
akşamına kadar rektörlüğe müracaatları. (2852) 

Maarif Vekilliğinden : 
Bir ecnebi mütehassıs ile birll.kte çalışmak üzere, mütehassıs muavtnl 

sıfatlle, İngiltere veya Amerlkada tahsil etmiş bir Türk, yükaek makine ve
ya elektrik mühendisi alınacaktır. 

İsteklllerin, şartlan anlamak üzere veslkalarile birlikte Veldlllk mesletl 
ve teknik tedrisat umum müdürlüğüne müracaatları. (2555) C1811) 

Taksim K R İ S TA L aalonunda 

Ba,.an M u A L L A ve arkadatları 
20 KlŞlLIK SAZ HEY'ETİ 

HER AKSAM 

ate Devri 
Üatad M U H L t S S A B AH A D D t N' in 
yazıp bestelediği muazzam bir şaheser 40 kişi· 
lik bir kadro ile 20 kişilik büyük bale, büyük or-

kestra Harikul' ade kostüm ve dekorlar 
Pazar giinleri ıaat 4 den 7.30 a kadar 
Tenrilatlı Halk Matinesi. Tel: 40099 

l"~\PA RA ~ \ -HAY.&.T' YARIŞINl!'f .. _._.. ~......._.. ----
DIREKSIYONUDUR 

~ ,.,_,., 

~~ 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarrul hesaplari 

1941 ikramiye plani 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İlcinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

İstanbul Mıntakaıı iktisat Müdürlüğünden : 
1 - İktisad Vekflletı ihtiyacı için «4200,. adet tezg~h malzemesine ald 

teferruat ameklk, tarak, gücü, cırcır, çengel, lpllk ve tarak çekcceıtt. çerçeve 
"le gücü telleri e.kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

2 - Muhanunen bedell c60264' Ura.dır. 
3 - Şartname d.'.Urcmlzden tedadk edilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 24PO sayılı kanunun ahkamın:ı uygun 
olarak 4519.80 lira muvakkat teminatı v!Uıyetlmlz muhasebesine yatırılması. 

Cerrahpap hastanesi bakteri- 1941 ikramiyeleri 
yoloğu kan, idrar, balgam,_ 1 adet 2000 Liralık = 2000- Lir 

5 - Yukarıda tadnd edilen mnlzemeyl sat mak isteyenlerin t etklkname
lerlni 24/ 40941 perşembe günü suıt 15 e kadar Sirkecide kil.in Liman Ha
nındaki müdürlüğümüzde teşekkül etmiş bulunan komisyon relsllğine ver-

Muhammen bedeli (5246) ıfra olan muhtelif eb 'ntta 3BOO kg. kabuklu çe- mevadı gaita tahlilleri ve (id· 3 ,. 1000 ,. = 3000.- ,. 
llk clcktrod 0 5/4/ 941) salı günü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada raı vasıtasile gebeliğin ilk gün- 2 .. '750 • = l500.- n U M d d 

meleri lüzumu llfı.n olunur. (2G72) 

Gnr binası dahilindeki komisyon tarafuıdan kapalı zart usullle satın alına- lerinde katt teşhisi) yapılır. 4 ,. 500 • = 2000- ,. Matbuat mum Ü ürlüğün en : 
caktır. Beyoğlu: Taksime giderken 8 .. 2SO • = 2000.- " Umum Müdürlük kadrosunda münhal bulunan 100 llrn iıcre tll bir me-

Bu ı~e girmek isteyenlerin (393 ) lira (45) kuruşluk muvakkat teınlnat, Meşelik sokağı Ferah apartı- 35 ,. 100 • = 3500.- ,. murlyet için çok iyi Fraıısı?.Ca ve dakt!loğr:ıfl oilen lise mezunu bir memur 
kanunun tnyln ettiği vesikalarla tekllflerinl muhtevi zarflarını aynı gün 1 80 • 50 • = 4000- • alınacdktır. 
san (14,30) on dört. otuza kadar komisyon relsllğine vermeleri lazımdır. J ...... m .. a•nı•.•T .. el•:• 4• 0• 5• 3• 4....... 300 .. 20 .. = 6000.- ,. ! Taliplerin matbmıt umum müdürlüğüne 7/4/941 tarihine kadar müra-

:Ju işe alt prtnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. (2530 L~-------------~•caaUan. (1888 - 2656) 


