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BU SABAHKİ 

TELGBAl'LA.B 

Arnavutlukta 
Yunanlılar 2000 metre 

yükseklikte bir dağ 
tepesini zaptettiler 

Garbi Trakya 
ve Makedonya 
hudutlarında 
haıp baflaclı 

Atina radyosunun 1);. 
sabah netrettiği 

bir teblli 

3 - Pillet bet ı•dJdir. Bir -
evvel fesbeılileceii ..._•akı• 
ae hef sene ..... wıl 11141 aks' lw. 
4-P .... .._•lhl• ..... 

ren mutelııadir. &. ... n i 
tudik ecllu • U L _..._ 
BelaraclcLı e.111 ' c ' ... 

Atina 6 (A.A.) (B. B. C)Atina .. :1.kka •Ie• • 
radyoau dün gece Yunanlılann ıi-
mal cephe.inde 2000 metre yüuek- Bu da bir cNe demeli?• 
liiinde bir dai tepesini zaptettikle-
rini haber vermiıtir. Tepe, fazla 
karla kapla olmakla beraber ıiddet- T9iefon .............._ aireU oals 
li bir topçu atetinden ıonra zapte- zaman olda. Fakat a.leluk ......., 
dilmiftir. ~ uaul ft Ws• Mil lir•• 

Merkezde ltal7anların bir tank IDl)'enler pek çolds. a. ,..._ ... 
hücumu tardedilıriiıtir. Tank dafi l~on hallan...,._..,_. ..... edin 
toplan ıon derece tiddetli bir ateı ID', konutaalu- .....ıa *'8 nlalıl
açmıtlar ve tanklar bıma karıı ko- sazlıklar ol•. 
yamamıılardır. · Mesela bir yere telefona aç.a 

Yunan tebliği adam: «Nereei orau? •• ıt ....,. «Sil 
Atina 6 (AA.) - (B. B. C.) ~ıiniz? .. ıt diye urar ile IOl'al'. a. 

D.. d"l ·v bl•V• ase telefonu-doM.. •-- --L un gece neşre ı en ı unan te ıgı- l d • •·- - 1 - 7-.. -
ça ınan a um • lendirir Zi dir: Arnavutlukta devriye ve topçu 1 f I 111111' • wa ... 

faaliyeti olmuştur. 400 dem fazla ~ onuk çadı~ ad~ orunun ..., 
İtalyan esir edilmiştir. 81 ve en .. lllDID kim olduiuna her 

sorana ıoylemek zonmda deiiWll, 
B M k M k B:naenaleyb. t.WO.. ..- ft lı-• atsuo a os ovada tediği yeri arapa ..._. 

iki ÜÇ gün alacak cNereai onıa? .. Sis '' ' ., ... 
Moskova 6 (AA.) - Japon Haricl- O.......ıt, 

ye N~zırı B. Matsoulta'nın Japonya- cBuruı fe' ı ""• ._ nf •' ...,,. 
ya doniifte Ut! veya ilç gün M°*O-
pda talm•ı11 muhtemeldi& 
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&MM' 

( Geceki ve Bu. Sabahki Haberler ] 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Libya, Trablus, Eritre ve 
Giridde faaliyet 

/ngiliz. . / lngiltereye J Kont Teleki j 

tayyarelerının hava akınları nicin intihar etti 
' Alman 

zırhlılarına 
yeni hücumu 

İkisi Briıtol üzerinde 
olmak üzere bet Alman 

tayyaresi düfürüldü 

Macariıtani 'felaketli bir. 
harbe sürüklemek iste· 
mediği zannediliyor 

Londra D (A.A.>,..- Hava. ve dahlll Bdgrad 5 "(A.A.) - Burada 
Kahire 5 CA.A.) - Orta Ş::ı.rk İngUlz 

ham kuvvetleri umumi knrargrıhının 
tebliği: 

Bir çok bombalarin 
gemilerin arasına 
düştüğü görüldü 

enintYet nezatetlerlnln teb~ müteveffa Macar Ba~vekili Kont 
ı.lUnfcrlden Uç:ı.n bir dilfmnn tay- Teleldnin Macaristanın Almanya 

yaresi bugün şlmall enrld Jskoçyanm yanında feli'ıketli bir harbe aürüklen
.~ir tehrine bomba a.tmıştır. Bir ~ mck tehlikesine maruz bulwıduğunu 
olil ve bir mlkdar yarolı kaydedilmiş- .. d .. w.. • • • ·h t •V• d.l 
tır. Maddi hasar azdır. gor ug~ ıçın ıntı ar e tıgı zanne ı -

Llbyada: Llbyanın garp havzasında 
perşembe ve cumn gunleri mühim 
faaliyetler olmuştur. Avustralya hava 
kuvvetlerine mensup avcılar ynptık- • 
ları taarruzi keşiflerde üç tane Mes
serchimidt 110 ve üç tane Junkers 88 
tipinde ayyare düşürmüşler ve diğer 
bazı ayy:ıreleri de ehemmiyetli ha
ı;arlara u!;;ratmışlardır. Bunların üs
lerlne dönmemiş olmaları muhtemel
dir. Avustralya tayyareleri hiç bir za
rara uğramamışlardır. 

Londra 5 (A.A.) - Hnva nezareti- Şarki İnglltcrede de bit yere bom- mektedır. Budap~te~.e~ alınan ıon 
nln tebliği balar atılnıı.şsa. da ne Jnsa.nca zayiat haberler, Yugoslav hukumet darbe· 

Cuma - cıun:ırtesl gecesi bombardı- ne de hasar olmuştur. Gündüzün in- sini müteakip Almanyanın Macar· 
man servisine mensup kuvvetli bir gııtere üzerinde bundan başka hlç bir lardan Yugoslavyaya karı:ıı fili as
ha\·a filosu Alman muharebe kruva- düşman faaliyet! kaydedllmemşitlr. keri yardım istediğini isbat etmek-
sôzlerl Schanherst ve Gnelsenau'm d ·· 
bulunduF.u Brest deniz ~üne tekrar Dün gece Brlstol kanalın a. lkl duş- tedir. Almanlar tavint olarak Ma-

b man bombardunan tayyaresi hava y l B 
hücum etmiştir. Mehtap sayezlnde bu d fi b tn 1 t f d dil "rül carlarn ugos avyanın anat mın-M us ve YC'dabur mıntak:ıl:ınnda. 

du~man kuvvetlerlle motorlü nakll 
la ıt:ılan tayyarelerimiz tarofmd:ın 
bomb:ırdınıan rdilmiş ve Rns L:ı.nuf'
d:ı çok şidd tll bir bombardıman ta
arruzu du.,<nıanın motörlti nakliye 
keıl'annd:ı. bir çok infiHik ve yangın
lara "bcblyet 'erml.ştir. 

Trablus'da: 3 4 nisan gecesi ha.va 
kuvvetlerimize mensub ağır bombar
dıman tayyareleri Trab1us üzerine bir 
akın yapmışlardır. Orc.da. çıkarılan 
y:ıngın kllometrclercc m~aktan görül
müş .,.e vnll konağına yakın yerlerde 
bir çok şiddrtll infilaklar vukun gel
mi tir. 

Erit.re ve Habcşistnnda: Gerek ha
va kuvvetlerimize ve gerek cenubi Af
rika fılolnnnn mcnsub tayyareler as
kerlerimize fillen ynptıklan yardıma 
de\•am etmişlerdir. Adis - Ababanın 
ş:ırkında buiun::m Meta.hara istasyo
nu bombn. ve mitralyöz ateşine tutul
muş ve Avaş nehrt clvarında.Jd mo
torlü nakliye kollan d:ı. ateş altına 
nhnmıştır. 

Dlredaua tayyare meydanı askede
rimlz tarafından işgal edildiği vakit 
aşağıdaki tayyareler ele geçirllm.lşt1r: 

ı Cr. 42. 4 S. 7!>. 5 S. 81. 4 Caunt. 33 
ve 3 Ro. 37. Bu tayyareler hepfil sa
kaUanmış bir halde bulunmuştur. 
Bunlardruı başka 4 S. 79 ve 2 Caunt. 
33 tayyaresi de yangınla tahrip edil
miştir. Bu tayyarelerin Dired:ı.ua üze
rinde havadan düşürülmüş tayyare
lerle veynhud bir hangar içinde elde 
edilmiş tayynre sövdclcrilc alakalan 
yoktur. 

Glrld'de: Düşman tayyareleri dün
kü cuma günü Girld'de Herakllon tay
yare meydanına hücum etmişlerse de 
pek az zayiata ı;ebebtyet vermişlerdir. 
Telefat yoktur. Hava da.fi ateşlle Cr. 
42 tipinde blr tayyare alevler 1'lnde 
duşürülmüştür. 

Butün bu harekat.tan tayyarelerl
mJz salimen avdet etmişlerdir. 

Alman tebliği 

+ ..... his a a rya an ara ın an şu - v. k'.f . 1 d' 
harp gemllcri mü.l..'"C.IJUilelen ""'l düğü şimdi tcsblt edilmiştir. Bu su- takast:ıı verm~g~ te .ı -~~mış e~ ır. 
edilmiş ve büyük bir şiddet.le hücuma retle dün gece tahrip edilen duşm:ın Almanya, teklıfı reddcttıgı takdırde 
geçllmlştir. Tayynrelerimizden bazı- tayyarelerinin sayısı üçe baliğ olmuş- Macaristanı parçalamakla tehdit et· 
ları bombalarını alçaktnn atmışlar ve tur. miş ve bu taleple müvazi olarak 
iyi neticeler almışlardır. Bir çok bom-
banın birlblrl arkasından gemilerin Lonclra 5 <A.A.) - Hava nezareti- şiddetli bir siyasi tazyik de yapmış-
ara.sına düştüğü görülmüştür. nln tebliğinde dün gece,İngtıtcre üze- tır. Kont Telcki Macar askeri rica-

Doklar yanında büyük bir ya.ngın rinde bir düşman tayyaresinin dfışü- linin mukavemeti imkansız kılan 
çıktığı gibi petrol depolan ile nntre- rüldüğü bildirilmekte ise de alınan tavır ve hareketlerini görünce bü
polarda da birçok yangınlar çıkını~- gayri resmi haberlere göre aym gece vük bir yese düşmü<>tür. Macar mil-

ik.l ve belki de üç düşman tayyaresi "' " 
tır. düşürülmüştür. leti cbcriyetinin herhangi bir ~ckil-
Dlğer tayyarelerimiz de Rottcrdam .. de harbe i<>tirak aleyhinde bulun-

petrol depolarını vG Rhur nuntaka- Tebliğde olü ve yaralı adedinin pek .. 
sındakl sınai hedefieri baınbalamış- az oldugu ve hiç blr tarafta milhlm duğu muhakkaktır. Mıllct, Telekinin 
Jardır. Bir tnyyarcmiz kayıptır. hasarat kıı.ydcdllmcdl~I llflve olun- intiharından sonra gözlerini naib 

.. ·· b b d t maktadır. Cuma. gunu om ar ıman ayyare- ------ _, __ Horty'yc çevirmiş bulunmaktadır. 
terimiz garbi Fransa sahU!eri açıkla- l h Herkes, amiralin memleketin bita
nnda iki muavin kruvazöre hücum rakta ükıimet raflığını mu.hafa.za ederek. M. acar or· 
etmişlerdir. Bwıl:ı.rdan birine ısabct dusunun Hıtlerın cmcllennı tahak-
vakl olmuş ve gemi batma!;;a. başla-
mış bir vaziyette bırakılmıştır. Bazı d b , kuk ettirmek için kullanılmasına 
mayn tarnyıcı gemileri üzerine de ar es l mani olacağını ümid etmektedir. 
m1trnlyöz ateşi nçılmı.ştır. Bu harekft- Tehlikenin ne kadar yakın olduğu-
ta i.,.~rak eden tayyarelerlmizden bi- nu pek az kimse idrak ediyor. 

rı ;:;:eı::;b~ö~~=ştır. gecesi Brest•ı B. Raşit Ali, Bağdadda Macar doktor ve eczaci
bomb:ılamal:'a giden blr inglllz tay- bazı hükumet dairelerini I t hl" t 
yarestnin bir düşman avcı tayyaresi- • l tt. arına e ıga 

ni tahrip ettiği teyit edilmektedir. ışga e ı Budape,te 5 (A.A.) _ Hüku· 
I.cındra 5 (A.A.) - Hava nezaretı-

nln tebll"I: İngiliz avcı tavvarelerl- metçe ittihaz edilen bir karar muci-
" "" Londr:ı 5 (A.A.) - Reuter ajansı- b M d k l 1 nin dün "imall Fransa ve Bel"llta. üze- ince acar o tor arı ve eczacı arı 
"' " nın dlplomatlk muharriri Irakta. hü-

rlnde yaptıfi'ı tccavüzt devriye uçuş- kümet darbeslne benzer bir hareket sıhhiye makamlarına 15 nisandan 
lan esnasında hava nıeydruılannda- yapıldığı hakkında Londraya haber- evvc] isimlerini ve adreslerini bildi· 
ki binalarla uçuş mcydanlan ve ler geldiğini bildirmektedir. Iraktaki receklerdir. 
yerde bulunan tayyareler mitralyöz vaziyet henüz ınübhem olmakla bcM 
ateşine tutulmuştur. Bir tayyarcrniz r:ıber son habcrlet\ı göre parlamcn
bu hnrelUl.ttan dönmemiştir. tonun ı;alAhlyetıerı tahdl edildiği ve 

Kont T eleki'nin ölümü 
ve Yugoslavya 

Kızı/denizdeki 
• 

ltalyan lif osu 

1 muhrip, 2 torpido ve 3 
denizaltı kaldi 

kral naibi devlet nıerkezfnde bulun
madığı bir sırada Raşid All iktldan Belgrad 5 ( A.A.) _ Radyo, 
ele almağa muvaffak olmuştur. B. y ı B k ı 1 s · 
Raşid Alinin Bağdaddakl mahalli bazı ugos av ı:ı~e İ İ genera imovı-
askeri kumandanların müzaharetlle çin Kont Telekinin ölümünden do
resmt daireleri işgal ettiği zannedil- layı Macar hükumetine bir taziye 
mektcdlr. I.<mdraya gelen maliımata telgrafı çektiğini bildirmektedir. 
göre nlb, Başvekil Taha Haşlmi'nln A T l k. · 
ıstifasını henüz kabul etmemiştir. Bl- ~e.l_g~a~. 5 (A. .) ::-:. ~ e ının 
naenaleyh naib yeni blr hük{ımet teş- f ccı olumu burada buyuk hır tecs
kill vazifesini kİmseye vemı\ş değildir. ıürle karşılanmıştır. Belgradda Tele
Vilayetıerin bu vaziyet karşısındaki kinin Yugo:ıılavyaya karşı aamimili-

Bertin 5 (A.A.) - Alman orduları Londra 5 (A.A.) - Salahye.li 
Başkumandanlığınuı tebliği: Libya mahfiller Kı~ldenizde }talyanlann 
ııahlllerlnde Alman ve İtalyan motör- daha 1 muhnple 2 torpıdoları ve 3 
lü. kuvvetleri ve zırhlı teşekkülleri denizaltıları bulunduğunu zannet
~male çekilmekte olan düşmanı §id- mektedirler. İngiliz gemileri bunları 
deUe ta.klp ~dly~rlnr. Hususi blr teb- aramakla m~guldür. Tahmin edil
llğde de blldirlldiğl üzere, 4 nisan sa- d""· e öre harbin ba~langıcında 

hattı hareketleri de meçhuldür. ğinc inanılmamakta idi. 

Londra 5 (A.A.) - Reuter ajansının Politika gazetesinin Budapeştedc-
diplomatlk muharriri yazıyor: Irakta. lı.i muhabiri yazıyor: 
kral naibi yok iken ve parl1'ıment-O da 
tatilde bulunurıken Raşid Ali'nln b!r Teleki, vaziyetin tasvip edemi· 
hükfımct darbesile ıktıdan ele almış yeccği bir istikamette inkişaf ettiği
olduğu teeyyüd etmektedir. ni hisseylcmekte idi. Bu inkişafı 

bahı erkenden Blngazi alınmıştır. Al- 1 ıgm. g · h • ı 
man hava kuvvetlerine mensub pike talyanların bu denızde 7 mu rıp e 

Raşid Ali, iktidardan düşüriildüğün- durdurmağa muktedir olmadığını 
denberl muğber bulunuyordu. Alman- anlayınca, hayatı pahasına da olsa 
lar bUhassa Raşld All'nln İngiliz kendi kendine karşı aadakataız kal
aleyhtarı fikirleri olduğunu gördükle- mamağa karar vermi~tir. 

tayyareleri, 3 nisanda. Blngnzl rlra- 2 torpidoları bulunuyord~. . 
fında cereyan eden kara muharebe- Francisco Mullo 22 ılkteşrınde, 
Jerlne tesirli blr tarzda. müzaheret Pantetia 1 nisanda, diğer 2 muhrip 
ctml.,,lerdir. Soluh'un şarkmda pike iııe 3 nisanda batınlmılilardır. Bu 
tayyarelerimiz düşman zırhlı kollan- gün iki İtalyan harp gemisinin ken· 

rlnden onu kullanmakta. tereddüt et-

na ağır çnptn bombalarla taarruz et- dil • . b !'I ki -v ·1 · f 
1 .. 1 rd' Plk ta. 1 rimlz f '--t erını atıroı arı ogrcnı mı' ır. 

m'"i e ır. e YYn.n! c ere a..... T h · d"ld·v· b.ld' ·ı 22 İt 1 

mlyeceklerdir. • Bu İngillz aleyhtarı 
darbe blz.lm ?.aranmıza. döneb!llr. Hu
susile ki Raşid Ali'nln arknslnda ordu
nun bazı unsurlan bulunmakta.dır. 

Kuvvetli ltalyan 
mevzileri zaptedildi eden nveılarımız bu münasebetle düş- a rıp e 1 ıgı ı .~rı en . a -

manın Hurr1c:ı.ne tıpinde üç tayyaresi- yan deınzaltısından 4 u Kmldenızde 
nl düşürmüşlerdir. babnlmııJbr. İtalyanların bu denizde 

Londranın s:ı.lnhlyetıı malıllllcrlnln 
mütnlbsına göre, vaziyet ciddi olmak
la beraber vahlm de!tlldlr. İnglltt:ıre 
hükümeti ve onun Bağdaddaki mü
messill slr Klnahan Comvallls - bu 
zat Arablstanda. uzun ttcrü!>elere sa
hiptir - vaziyeti ya.kından takip edi-

4 nisan tebliğinde blldlrlldiğl üzere 6 veya 7 denizaltısı bulunduğu ıöy
blr İngiliz gemi kafilesinde ceman lendiğine göre şimdi 2 veya 3 de-
58,000 tonluk on vapur batıran de- nizaltıları bulunmaktadır. 

:Yunanlılar 70 esirle bir 
çok malzeme aldılar nlzaltılarımız 48.500 ton daha. batır

mışlardır. Bu sureUe haınulelerl İn
giltercye ald 106,500 ton 18 vapur ba
tınlmıştıl'. Batırılan vapurların mec
nıuu ise 137,116 tondur. Okyanusta 
hareket eden bir harp gemimiz 13243 
tonluk Ingillz muavin kruvazörü _vaı
taire lle 9,700 tonluk Britannla Ingi
Uz nakille \'apurunu batırını.şt!r. Sl
Jfıhlı keşif tayyarelerimiz dün Ingiliz 
sul:ınndil üç düşman ticaret. gemlslne 
bombalar ııtmışlardır. Bu gemiler ağır 
hasara uğramı~. Bu vapurlardan 
birinin batmnkta oldu~ görülmii.§
tilr. 

İnglltcrcnh1 cenub ve cenubu şarkl 
limanlarında bulunan tesisata ve tay
yare meydanlarına da. taarruzlar yo.
pıimıştır. Alman av ta.yya.relerl İngl
ıız ndalanna. ya.kla.§tıklan vakit hiç 
zayiata u~amaksızın düşmanın Splt
flrc tipinde iki av tayyaresini düşür
mii§lerdlr. Manş denlzlnln cenubun
da. cereyan ..eden havn muharebele
rinde düşm:uı Spltflre tipinde bir 
tayyare dnha kaybetmiştir. 
Beş nisan gecesi mühim bombardı

man tayyare teşekkülleri taamızla
rını bir kere daha Brıstol kanalında 
bulunan D:ıvonmouth şehrinin mü
hlnı nskerl hedeflerine tevcih etmiş
lerdir. Pek büyük y:ıngmlnr çıkmış
tır. Great Yo.rmouth Umanı da mu
vaffakıyetle bombalanmışt,ır. 

Bir kaç düşman tayyaresi garbi Al
manyn üzerine hücum ctmlstir. Bü
tün bombalar kırlara düştüğü 1çln 
hasar ve z:ı.ylat yoktur. 
Dıismanın dün gece işgal altında 

bulunan :ırnzldekl bir limana yaptığı 
hücum teşebbüsü Alman dafl bat:ır-

General W eygand yorınr. r.ondrnııın salAhlyetll mahfil-
Vichv 5 (A.A.) - General Weygand lcrlnde kaydediliyor kl, İngiliz - Irak Atina 5 (A.A.) - ,Yunan ordu-

Cczalr ·ve Tunus'a glt.mlştlr. General münasebetlerinin kesilmesi mevzuu- lan başkumandanlığl tarafından 4 
buralardaki hlıruı.ye idaresi makam- bahs değlldir ve lld memleket arasın- nisan akınını neşredilen 160 iluma· 
l:ırlle görüşmelerde bulunacaktır. da mevcud muahede tamnmlle ıncri- 1 yette kalmaktadır. ra ı resmi tebliğ: 
__,ıııın111H1mnmnnnmımıımnııııuımnuııı•nmn Muvaffakiyetli mevzii harekat 
yalıırmın şlddet.11 at.eşi karşısında neticesinde düşmanın kuvvetle tah-
akametc uğramıştır. Düşman bu hü- Rumen borc4ları kim edilen mevzileri elimize geç· 
cumda. üç tayyare knybctmlşt.lr. 
Düşman ı nisandan 4 nisana kadar 

• miştir. Biri zabit olmak üzere 70 
ceman 42 tayyare kaybetmiştir. Bun- B" k . l } ten fazla esir alındı. Düşman çok 
lardan 15 1 defi bataryalarla avcı!ar • ır ~~ mud!l .. mese e er m~kt.arda harp malzemesi terket
ve donanma. tararıanndiın düşürül- şımdılik harıcı borçların mıştir. 
müştür. 27 tayyare yerde tahrip edil- ödenmesine mani oluyor Cephenin başka bir noktasında 
mlştlr. Bu devrede Alman hava kUv- düşmanın mevzilerimize taarruz içiın 
vetlerl dokuz ta.yynre kaybetmiştir. tan\darla yaptığı bir teşebbüs tank 

Mart ayı zarfında İnglltereye karşı Bükreş 5 (A.A.) - Maliye nezareti 
iktisadi harbe muvaffakıyetle devam tarafından neşredilen blr tebllğda ;::.i toplarımızla geri püskürtülmüş-
edilmlştlr. Deniz kuvvetlerlınlz Matı.' oöyle denilmektedir: 
ve Atlnntık denizlerUc BUyük Okya- Beynelm.llel 1ktısad1 teşebbüsıerle İtalyan tayyarelerinin 
nu.s sularında 193,400 ton hacminde Romanyanın yaptığı arnzt fedakArlık-
vapur batırmışlardır.. lan memleketin tc<Uye kabllJyet.ı üze- Yunanistana akınlarl 
Denlzaltılanmız Inglltcreyc giden rinde bilyük bir tesir husule getlrdlği • • 

yollar üzerinden t!l ga.rbl Afrl.kaya gibi harlcl istlkrnzlnrla. beynelmilel . Atma 5 (~.A.) - Umuma ~
kadar uzanan sahada. bu devre zar- mali nnlaşmaların şart.Iannda da de- nıyet nezareti tarafından 4 nısan 
fmda 355,000 ton gemi ba.tırmı.şlardır. ğişlkllkler yapmıştır. ak§amı neşredilen resmi tebliğ: 
Alman hava kuvvetleri de mart ayın- D.. ı · A ü · 
da 300 000 ton hacminde düşman va.- Halil yalnız Romanya hilkQmetbıln uşman tayyare en rgosto yı 
puru batırmıştır. Bu suretle düşman hüsnüniyetine mütevakkıf bulurum- bombardıman etmişlerdir. Nüfusca 
mart ayı zarfında ceman 718,000 ton yan bir çok mudil meseleler bugün zayiat ve hasar yoktur. Düşman 
hacminde vapur kaybetmlştlr. Bun- Romnnınnın hnric! borçlara atd tak- tayyareleri Korfuyu da bombardı· 
dan gaşka deniz kuvvetlerimiz ve tay- sltlerl öaemcsino mfıni olmaktadır. man etmişler ve bir yelkenliye mit-
ya.rclerlmlz taratından dökülen R bük" ti h ri t M..ıı ralyöz ateşi açmışlardır. 
maynlnra çarparak batan gem11er de omanya ume . a c g.u ... ar 

Atinada alarm vardır. Keza.ilk bombalar ve nuı.ynlar- lstikra11 bulduğu takdirde bu borçla.
la hasaro uğrayan düşman vapıırlan tın llerdde ödenmesini temin edccclc 
da. bu yekima. dahil değildir. Bu va- yeni anlaşmalar nkdl için şimdiden Atina 5 (A.A.) - Dün Atinada 
purlardan bir kısmına da kezalik bat- müzakerelere girl.~eğe ~pıade btt· s<>at 9,35 de verilen tehlike işareti, 
~ nazarlle bakılabilir. !un.maktadır. saat 1O,15. de nihayet bulmuştur. 

Almanyanın 
Yugoslavya ile 

billiil siyasi 
münasebeti 
kalmadı 

. Yuıroslavyadan tadilci 
metalibatta bulunulacak 

Belgrad S (AA.) - Reuter 
ajaMı bildiriyor: Bugün Belgrnda 
gelen haberlere ıöre, Bulgaristan 
Macaristanla birlikte Yugoslavya
dan tadilci metalibatta bulunmak 
üzere Budapeşte ile istipre halinde· 
dir. Gayri resmi fakat iyi malumat 
alan mahfillere göre bu hususta mü· 
zakereler ~imdi Sofyada ve Buda
peştede faaliyetle devam etmekte· 
dir. 

Berlin 5 (A.A) - Yarı resmi 
bir tebliğde deniliyor ki: Alman Ha
riciye Nezaretinde beyan olunduğu· 
na göre, Yugoslavyanın vaziyetinde 
ve Almanyanın da hatlı hareketinde 
hiçbir değişiklik olmadığı gibi Ber
lin ııiywıi mahfillerinin noktai naza
rında da bir değişiklik yoktur. Al
manyanın kaybettiği vakıalar şun· 
lardır: Alman dü§maınlığı Yugoslav
ya da mütemadiyen artmakta ve 
Belgrad hükumeti de vazih tedbir
ler almamaktadır. Sekiz gündenberi 
her an bir deklarasyon neşredeceği· 
ni bild:ıJen yeni hükumette yegane 
müşahede edilebilecek fey Alman
ya ve İtalya aleyhine müteveccih 
harcektlerdii. Buna yeni bir ha
dise olarak Yugoslav ordusunun ııe· 
ferberliği inzimam etmiştir. 

Bii auale cevaben Almanyanın 
Yugoslav hükumeti ile filen siyasi 
rr..ünasebt.ti kalmadığı Hariciye Ne
zaretinden bildirilmiştir. 

Yugoslavyanın Almanya elçisi 
B. Andriçin dönüşte Hariciye Neza
retine gelip gelmediği sualine cHa· 
yın cevabı verilmiştir. 

Zagreb 5 (A.A.) - İtalyan baş 
konsolosu ve konsolosluk memurları 
ltnlyayn gitmek üzere Zagrebden 
ayrılmışlardır. 
Almenyanın Saraybosna ve Spo

leto konsolosları da Almanyayn ha
r~ket etmişlerdir. 

Yugosf av ordu lan 
harbe haz1r vaziyete 

kondu 
CBaştarafı 1 inci sahifede) 

Sofya 5 (A.A.) - Zora gazete· 
sinin yazdığına göre, Yugoslav ve 
Yunan orduları ile kuvvetli İngiliz 
cüzi.:iamları, Yugoslavya, Yunanis
tan ve Arnavutluğun teşkil ettiği kö
şede tahaşşüt etmiştir. Yugoslav, 
Yunan ve lngiliz kıtaatı müşterek 
bir pl:m mucibince hareket etmekte
dir. 

Macar hududu kapatıldı 
Bodapqte 5 (A.A.) - (Stcfani) 

Cenubi Macaristandaın gelen haber
lere göre Boranya ey:ıletinde bir 
Yugoslav zıthlı fırkası bulunmakta
dır. 

Yugoslavya tarafındaki Macar 
hududu kapatılmıştır. 

Budapqte 5 (A.A.) - Bu ak
şamki Magyar Orsay gazetesi ilk sa
hif esinı!e ve büyük baı1lıklnrla Yu· 
goslavyanın umumi sef erbcrliğini ve 
Yugoslav - Macar hudunun kapatıl
mı§ olduğunu bildirmektedir. 

Bu hükumet gazetesine göre, Tu
na ve Drave üzerinde bir köşe teş
kil ed6r. Macar • Yugoslav hudu· 
dunda motörlü bir Yugoslav tümeni 
mevzi almıştır. Yugoslav - Macar 
hududu boyunca da, Yugoslav ara• 
zisinde, köprülere ve yollara dina
rritler konulmuıtur. 

Alman kolları ve tayya
yareleri Peşteden geçiyor 

Belgrad 5 (A.A.) Alman 
kıtaları Yugosalv hududuna doğ· 
ru Macaristandan geçmeğe de· 
vam etmektedir. Dün halk, Buda
pcşte sokaklarından uzun Alman 
motörlü nakliye kollarının gcçışını 
seyretmiştir. Bombardıman ve nak
liya tayyareleri de Budapeşte üze
rinden uçarak gitmişlerdir. 

Yugoslav tren seferleri 
tahdid edildi 

ALi ile VELi 
Beyoğlu ile İstanbul 

arasında tünel 

Ali - (Gazeteleti okuyo.rak): 
Çamlıcanın tepesi imar edile
cekmiş ... Boğazın da Anadolu 
kıyısına bir •.• 

Veli - Okudum, okudum ... 
Ala .•• Ala ... Fakat:;> 

- Canım, bunun cFakat> ı 
yok... Dünyada harp darb ol· 
masına rağmen memlekette imar 
hareketi durmaması lazım gel
diğine dair fikrimizi kaç kere 
açıktan açığa söyledik. 

- Bununla beraber, , cFa· 
kr.t> ... 

- Anlat öyleyse, itirazın ney· 
rrjş? 

- Çamlıca tepesinden evvel 
başka şeylerin bir nyak evvel 
başanlmasını dilemeliyiz ... Me
sela, Beyoğlundan lstanbula 
25 - 30 dakikada gidiliyor. Dö
nüşü de o kadar 1 Zamanımız js
raf oluyor .•. Bu iki semt arasın
da bir tünel ,yapılsa... Sığınak 
vazifesini görür, süratli nakliya
tı temin eder .•• Harpte de, sulh· 
tc de mükemmel... 

- İyi amma, azizim ... Böyle 
bir zamanda? ... 

- Böyle bir teşebbüs için za· 
manın bund'ln münaRihi yoktur, 
Veli .. . Bu iş pahalıya da çıksa. 
ucuza da, yakın zama.nda bitse 
de, uzun sürse de ne yapıp ya
pıp hemen başlamılıl 

Al iv eli \..-... _______ J 

Amerikadaki 
Fransız vapurları 

Vichy 5 (A.A.) - Tass: İyl malü
nıat nlan mahfillerde beyan olwıdu
ğuna göre Amerika Harlclye Nazın 
B. Hull, Amerika linmnlannda bu
lunan 15 Frolıllsız vapurunun,' Nor• 
mandie de dahil olmak üzer_,, mü
sadere e<lilemlyeceğln! Vlchy hüku
metine blldirmlştir. 
Amerikanın bu vapurları ~'.!yecek 

mukabilinde Fransııdnn satın ala<rtL~ı 

Vlchy'de zannedilmektedir. 

Yeni Suriye kabinesi 
Beyrut 5 (AA.) - Yeni Suriye 

kabinesi şöyle t~ekkül etmiştir: 

Başvekil ve Dahiliye Nazırı: Ha
lid hey Alem, sanayi odası reisi. 

Adliye Nazırı: Safvet Katar Gas
ıi, temyiz mahkemesi azası. 

İktısad ve Nafia Nazırı: Ncssir 
Bahri, eski Ccbeliivürüz valisi. 

Maliye Nazın: Jan Şchnaani, sa• 
nayici. Rum katolik kabinemin ye· 
gane hri!ltiyan azası. 

Maarif Nazırı: Muhsin Barazi, 
Şam hukuk fakültesi profesörlerin
den. 

939 da L\ıtfi Haffar kabinesinde 
Adliye Nazırı olan Bahri müstesna 
olmak üzere diğer bütün kabine 
a7ası siyasi partiler haricindedir ve 
siyasetle meşgul olmamışlardır. 

Ne demeli? 
c:Yegane sebeplen dememe

li; netekim cbiricik sebepler> de 
denemez; cyegane sebep>, ya
hut cbaşlıca sebepler> deme
li! - diye yazmıştık. 

Ulus gazetesinde T opluiğne 
- (bir kariinin fikrine tercüman 
olarak) - itiraz ediyor: 

- c:Ba,lıca sebeplen d~-ıirse 
mütefeni sebepler de var de
mektir. Halbuki ifade etmek is
tediğimiz: cLcs acules rai
ıonn un karşılığıdır. Vakıa, 
cyalnız §U sebepler mevcuttur> 
demek belk: mümkün; fakat, 
cümleyi böyle alt üst etmek, 
türkçenin ac:zi demt:k olacağın
dan; bu şekiJ, mütercimi tatmin 
etmemiş: Onun için •Ycgfuıe se
bepler> demiş. cLes scules rai
sons> un nasıl tercüme edilmesi 
lazımdır) 

Cümleyi alt üst etmeksizin, 
mevzuubahis fikri ifade için, me
sela, « ...••. sebepler münhası· 
ran .....• :. 

denebilir! 

Belgard 5 (AA.) - D.N.B. bil
diriyor: Belgrad radyosu, Yugoslav 
demiryollarında yolcu trenlerinin 5 
nisandan itibaren ıon derece tahdit 
edileceğini bildirmiştir. Seyahat et· 
mek istiyenlerin hususi müsaade al
maları lazım geldiği ilan edilmişt~ 

cGenie de la languc> diye 
bir şey vardır ki (b•Jnu herhalde 
«lisanın dehô.sı> diye değil, «li
sanın hususiyeti> suretinde ter
cüme etmeli) işte o, bu tarzda 
yazılmasını icnb ettiriyor. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bir imla meselesi 
hakkinda 

·cNiçin?» ve «Çünkü •.• > 

- Dayı! 
- Ne var, çocuğum? 
- Gazetende türkçeye dair y~· 

far yazdığım biliyorum. ~un IÇ1D 

ıenden bazı sualler soracagun. 
- Sor bakahın. 

Y.alovada 
tedkikler 

Vali muavini tedkili ve 
teftiıten avdet etti 

Taksi sahibi şolörleri alakadar 
eden lıkra meriyete girdi 

İnşaatı bitirilenler 23 
nisanda merasimle 

açılacak 

S.•.hl!e ' 

.. Kira n. roman verilen büyük b. 
dükka.nm İçindeyim. Etrafta bir za
manın zevkini bütün inceliğile ıö .. 
teren sayışız kitaplar var. itte 30-35 

_ Evvela tuna cevap ver: Türk· 
çe, başıbozuk bir li.sa~ mıdu 7 im
laya, ölçilye gelmez mı 7 İstanbul vali muavinlerinden B. Ah- • 

med Kınık Yalova kozası dahillndeici Ankara 5 (Telefonla) - Me- Fıkra aynen şöyledir. 

sene evvel bütün gençlerin ellerin
den ... düşürmediği cLa Dame aus 
Cameliau romana eskimiş, ihtiyar
lamıı, pıllırn pıllım olmUf cildi ite 
t?zl~ ~ir. rafta duruyor. Kimbilir lM 
~il~ın ıçme. sabifelcı İn üzerine kaç 

Şehrin mulıtellf yerlerinde Çocuk d~tk~::. kaç genç kız göz Yll4• 
bahçelerinin 1nşaatı devnm ediyor. 0

1 muş !°"· 
_ Bilikis, oğlum... Dilimizin 

esasında çok snğlam kaideler var ... 
Belki de müstesnaları en az olan li
aan türkçedir. Fakat biz laübaliliği
mizden riayetsizlik eder; yazıda 
ikiliklere, üçlüklere düşeriz. 

tedkiklerint ikmal ederek istnn'bula riyette bulunan benzin ve sair «Ancak sahibi buhmduldarı 
dönmüştür. B. Ahmed Kınık Ya~~~ petrol müştaklan ile müteharrlk taksi otomobillerini b!u.at işlet
köylerini gczm.lş, ziral ihtiyaç.-.., 
mektep vaziyetini tcdkik etmiştir. bilt'.imum kara ve deniz nalal va- mekte iken silfilı altına celbolun-

inşaatı lkmal edilen Çocuk bahçeleri, ote binlerce İnsanın meraktan 
23 nisan günü merasimle açılacaktır. uykularını kaçırtan, onları hayalın 
İn~a.tı henüz başlamıyan babçelerin en korkuncundan, en tatlısına en 
tanzim plrı.nıa.n Belediye imar işleri heyecanlısma ıürükliyen «Monte 
müdürlüğü tarafından hazırlanmak- Krisfo» ... 

- Geçen gÜn cıd, c, bıt harfleri· 
nin kelime sonlarına gelieini yaz· 
mışsın. Bunları okudum. Artık bun· 
dan sonra 'mesela Belgrad'ı cdıt ile 
yazıyorum; zira « Belgrad içinıt de· 
diğimiz vakit ve cBelgrad'u, «Bel· 
grad'mıt hallerine naklettiğimizde 
«d» sesi aşikar surette beHi oluyor .•• 
Buna mukabil «Fırab yazıyoruz; 
zira «Fuat için11 uFırat'ı» ilh ... Her 
kelime hususunda bu kaideyi tatbik 
edebili:iz... Fakat anlayamadağun 
bir tey var: «Hacca gitti» diyor~; 
«reddetti» diyoruz... Buraya çift 
harfler nereden geliyor? Baksan a: 

Köylerdekl 'ba~cılılt ve meyva fidan- sıtalannın seyrüseferinin tahdidi mak dolayısile faaliyetlerine nl
lıklan etra.rı1n1da aalvtnAkatd~~ar~e~~ hakkında.ki koordinasyon heyeti hayet veren kimselerin terhisle-
tif veren vn mu • J.A.l 

tadır. Ve nihayet işte S fil · temelatma. merasiminde bulunmuştur. karannın ikinci maddesine bir rinde muhafaza ettikleri veya ye-
Çukurköydekl malllediltnh~:U: i:~- fıkra nave edilmiştir. Askerden niden aldık1an otomobillerine biz- Aksaraydakl Çocuk ibahçesln1n in- «Ekmek · k d .• e 1 eT:ıt. lflot 

mektep binası tamir ec.,..,.. u -
deredeki natamam mektep blruısı " ta- dönen taksi sahibi şoförlere sey- zat ve eskiden çalıştıkları yerde 
mamlanacak . çınarcıktaki köy yolla- ı1isefer müsaadesi veren fıkra işletmek şartile ve Başvekftletin 
rı tnmlr cd100ilecekthaırv.ft'ft~~~kpu;a!:!1: bugünkü Resınt Gazete ile inti- tasvibi ile seyrüsefer müsaade-

şaatı ikmal edllmlııtir. Vallkonağı .. d.~ .. •. ~», ı.ş0tc «Dernirhn
karşısındakl Çocuk bahçestıe Kaba- !"'e mu uru•, ~ e « ç sil&h,orlar». 
tnştakl Çocuk bahçesinin inşaatı ya- ışte «Kamere aşık» ... 
kında tamamlanacaktır. 

4 

Bir vakit!er .elden ele dolaşa.,, 
iskelcsine os uuı.ı.u 3~ • • 

naşamıyor. vali muavint liman ida- şar ederek merlyete glrmıştir. si verilebilir ... 
ı.ıcsile temas ederek Çınarcık limanı-

Şehircilik mütehassısı B. Prost Ço- adeta devrın msanJarı üzerinde te. 
cuk bahçelerlle yakın~~ :neşgul ol- siri görülen nıe~hur romanlar... Bu 
makta, sayılnnnın ınumkun oldu!nı dükl<ana daha çocukluğ-umdanberi 
kadar çoğaltılmasına gayret etmek- kira ile roman almağa r d' 

Mücerretlerind .. yok. 
_ O gibi kelimelerin mücerret

Jeri de «hacc». «redd» tarzında 
çift harflidir, cocuğum. Zira, mese· 
la uredd için» telaffuz olunur. 
Amma biz. sırf kısaltmak maksadi· 
~e biri.ni yazmayız ... 

- Böylelikle «d, c, b» harfleri
nin kelıme sonlarındaki ,ekli dört 
başı mamur bir ,ekilde ortaya çıkı· 
yor. Asıl mühim m~ele orta yere 
gelen bazı harflerin kullanıl1' şek
li... Mesela, arap yazısını bilenler 
«İbiab yazıyorlar... Bense «İptal• 
yazma!!: istiyorum... Çünkü söyledi
ğin gibi türkçenin umumi ka}desi 
var: a:b• ile d.1> yanyana gelmıyor: 
«Bu, gerilmiş bir ipdiu diye_ yaz· 
mıyoru:ı:, «İptir» diye yazıyoruz. 

- Senin hakkın var. çocuğum: 
«İptal» yazmalı. Türkçeni:' k~s~n
larım «erkek», «dişin dıye ikıye 
ayımıak mümkündür. Erkekler, 
«çift haseki paşa» sözünün içindeki 
konsonlardır: Yani, çfthskpf ... Bun· 
lar. «b, c, dıt ile yanyana gelince 
onları kendilerine uydurur; cp, ç, 
t» hdine sokarlar. Senin «İptal» 
gclimesindeki «l» onun için arap· 
çanın «b» ııini türkçede «p» lqtir-

nın biran evvel inşasını temine çalı
şacaktır. 

Mevlidi nebevi 
İstanbul müfLülüğünden: 9 nisan 

941 çarşamba. günü 1360 rcblülevveı 
ayının on ikisine müsadlf olmakla 
önümüzdeki salt günü akş:ı.mı (çar
şamba gecesi) mevlidi nebevt olduğu 
ilAn olunur. 

llkmektepler 
22 nisanda derslerini 

keserek mayısın haftasi
na kadar imtihanlarını 

bitirecekler 

Sehrlmiroekl llkmekteplerln ders 
keSiml ve imtihan günlerini tesblt et
mek üzere vlHiyet ilk tedrl&'l.t mecli
sinin önümilzdekl hafta içinde topla
nacağını yazmıştık. Maarif mtldilrlü
ğü tarafından ilk tedrisat meclisine 
sevkedllecek tezkereye göre resmt, 
ekalliyet, hususi ve ecnebi Jlkmektep
lerde ders kesimi 22 nisanda olacak
tır. Bu t r> rihten sonra son sımflann 
bitirme imtihanları bıışlıyacak, ma
yısın haftasına kadn.r bu imtihanlar 
tamamlanacaktır. İlk tedrisat meclisi 
mektıeplerln 1941 - 1942 ders yılı ba
şında açılma günü de tesblt edecek
tir. 

miştİr. Ecnebi ve ekalliyet 
- Bu anlattığına gör~ «Abd~- mekteplerinin imtihanlar! 

h 'd ? Nasıl yazacagu: Aptül-
amı » • ... Şehrimizdeki husus! ecnebi ve 

hamid mi? .. • ekalliyet mekteplerin~ direktörleri 
_ yok efendim?... Abdulbamıd dün maarif miidfirHlğünde bir t.op

ya:acağız. Zira «hdı. yanyana du· ıantı yaparok imtihan meselelerini 
bT lk' · de dişi harf ... Bütün konuşmuşlardır. Bu mektepler de res-

ra ı ıy~r .. : ~· .. 1 1 alı· i • mi mektepler gibi ayın 16 sında ted
trar.sknpsıyon lar ,oy e. 0 m • • . ~ rlsata nihayet vererek ayın 22 sinde 
tisar, içtima, İptida, İptisam, 1,!>tila, imtlhnnlara b~Iıyncaklardır. 
fakat tedbir, tebcil, bc~a ra~en Dünkü toplantıda husust ekalllyet 
«sizi takdir ederim»; zara «buy-.u ''e ecnebi ınekteplerJnln bitirme lmtl
gül taktir 01unmuş» diye aynca bar hanlarının hangi liselerde olacaıtı 
«tnktiu kelimesi daha var; karış- konuşuln1t1!; ve mektep isimleri tesblt 
t k · · Taktim takpih, edilmiştir. -Ecnebi ve e~alllyet mek-
ırmama açın... ' • 1r1 Istanb 1 lh · · d · idrak tecdıd, teplerlnln Beyo~ u ve u c er 

tedrıc, tedrb, te ~ır, :h • k tındekilerln bltlmıe imtlhanlan er-
teşçi. teçsim, teçhız, teşpı .•. ıkp 1~· keklerin Pcrtcvnlyal lisesinde, kızla-

- Amma mesela bu son ika e ı· nn İstanbul Kız lisesinde yapılacak
menin «bıt ile değil. «Pıt ile 0~~- tır. 
sı itirazla karşıla$acak... Hele sızın 
nesildaşlarmız arasında... ille «fo· 
netikıt diye tutturacaklar ... 

_ Öyle yavrum .•• Fakat itiraz ? 
kadarcık teltıffuz miligramın• aıt 
kal Ö ·· ba•ımua koyarız ... 

sın... pup y ik edil 
Anlattığım bu tek kaide tatb • 
diği takdirde, türkçe imJadaki. e.n 
büyük kargaşalığın önüne geçilmıı 
olacaktır ... 

- Nedir o kaide?... Bir daha 

tekrarla. b 
- cCfthskpşıt konsonları, • •. ' 

ı . tirır• 
c, d» yi «p, Ç, b ~a ıne ge vil' 
yalnız Türk asıllı kelımelerd~ deg • 
türkçede kullanılan bü!ün .kel~~~
de... .Ancak benzeyişlerm onune 
geçmek için bu umumi kaide bozu
lur: Takdir ve taktir nevinden ..• 

·········································· 
HAMİŞ: . 'b 
Bu kaideyi bugilnden ıh v 8!'en 

kullanmak azmile yazmlf degiliın. 
N 4 1 ak ileri sürdüm. Fakat 
azarı o ar • akları 

arap harflerini bilmıyen çoc. • 
rnıza yeknasak imla. y~dırman?' 
ve türkçeye umumi bır kaıd~ teı;:;; 
etmenin bundan başka çareaı Y • 
tur sanırım. Bilhassa İnönü Ansik· 
lopedisi mevuzubahs olduiu fU sı· 
rada üzerinoe düşünülecek mevzu. 

(Va - Nu) 
........................................ 

Kaba kağıd kullanan 
kasap 

Yine dün yapılan beledi zabıta 
kontrolunda da Beyoğlunda İstefo is
minde bir kas:ıbın te~nin et koy
duğu gözüne ayrıca otuz gram kaba 
kağıd koyduğu görülmüş ve hakkında 
ceza zaptı tanzim olunmuş.tur. 

Simitçi ve pisküicilerin 
belediyeye müracaatı 

Toprak mahsulleri ofisinin her gün 
francala fırınlarına 140 , makamacı
lara 180, blskül, pasta ve em.san lma
lAthanelerlne 200 çuval ekstra ekstra 
un tahsis ettiğini ya:ı:mı~ık. J 
simıtçllerle bisküviciler dün Bele

diyeye nı üracaat ederek doğnıdan 
doğruya Ofisten un alamadıklarından 
bahsetmlşlerdlr. Bisküvlcilere un doğ
rudan doğruya verildiği takdirde ma
liyet üzerlnden yüzde altı tasarruf 
temin etmek kabil olacaktır. 

Belediye lktisad işleri müdürlü~ 
bisküvi ve simitçilerin müracaatını 
Ofise bUdirmlştlr. 

Toprak mahsulleri oflsl unlu me
vad imal edenleri blrlblrlnden a.yır
tnı§, her birliğe muayyen mlkdarda 
un vermeğe başlamıştır. Belediyeden 
imallt sahiplerinin ııstesı ıstt>runlştlr. --Sokakları sulama 

projesi 

Çöp fırını 
İnşaatı biten fırının ilk 
tecrübeleri neticelendi 

Ekmek fiati 
·Kepek ihracatının fiate 
tesir yapmadığı anlatıldı 

tedlr. Çocuk bahçelerinde çocuklar H • M Kr" ge ır ını. 
hoş vakit geçirmiş olacak, bahçeler atta. ~ ?.nte ıstoıt yu alıp oku-
vasıtaslle şehrin muhtellf yerlerinde !'°ak ıçın. u_ç hafta sıra beklemem 
geniş yerler elde edilecektir. ıcap etıruşti. 

Çünkü «Monte Kristo» nun hiç 
Elini makineye kaptırdı bo, k'\ldiğı yo~~· Onu roman me

raklılarından hırı bırakır bırak 
Galatada Kuledibinde bir !abrlka- h .. -'-' k. 1 . ma:ı 

dn çalışan Romono isminde biri, elini .~men ot~ı ıra ayıp ev:.:ıe RÖtü· 

Edlmeknpıdn yapılan çöp fınnının 
inşaatı ikmal edilerek ilk tecrübeler 
yapılmıştır. Tecrlibe esnasında !ınna 
20 araba çöp atılmış, flnzasız yandık
ları görülmüştür. Fırının karpuz, ka
vun kabu~u glbl y~ maddeleri ya
kıp yakmıyacajp belli değildir. Yaş 

m:ı.ddelerin yanması tecrübe edildik
ten sonra muvaf!a'kıyetıı netice elde 
edilirse Edlmelmpı fınnı kullanıla.bi
lir hale konarak tevsi edilecek. 
genişletilecek, modem bir hale kona
caktır. 

Undan ayrtlnn kepekler bir mfid
det evvel lhraç edilmez iken bllAhare 
ihracına müsaade edilmiştir. Kepek 
thrncatı devam etmektedir. Belediye 
Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şu
besi müdürlüğüne müracaat ederek 
kepek ihracatının ekmek flatlcrine 
tesir edip etmlyeceğlnl sormuştu. 

Ofist~n alınan cevapta kepek ihra
catı başlamakla beraber çuval fla.t
leri yükseldiğinden ihracatın ekmek 
flatlerlne tesir edemiyeoeı;ı anlaşıl
mıştır. 

makineye knptırnrnk yaralanmış be- ruyo~du. 
"rnyl tedavi hastaneye knldınlm~ır. Dükkancıya sordum: 

- işler nasıl ? 

Milli piyango 

Yarın on yedide Ankara 
Sergİevinde çekilecek 

Mllll piyangonun beşinci tertip 
üçüncü çekill.şi yann saat 17 de An
karada Serglevlndc yapılacaktır. 

O filozofone bir tavırla: 
- Sinemn roman me:akını sildi 

süpürdü. Nerede sinemanın h:ivle 
alıp yürüdüğü zamandan evvelki 
eski roman merr.klıları? Onl~r ro
manın birini bi!İrİp öte!-tine ba;'ar
lardı. Bizde tamam on d ört tl'.kım 
«Monte Kristo» vardı. Böyle oldu· 
ğu halde her zama.'l bu rcma.:ıı İ3· 
tiyen müşterileri memnun edemez· 
dik. Kendilerine: 

Edlmekapı çöp fınnında Fatih ve 
Eminönü kazalarının çöpleri yakıla
caktır. İlk çöp fınnından muvaffakı
yetli netice alındıktan sonra her ka
za~a bir fınn vücude ~tlrlleeektlr. 

Istanbul çöplerinin fınnda yakıl
maslle bir Ç<ık kolaylık elde edllccek
tir. Senede 50 bin llrn. müteahhid pa
rasından tasarruf yn.pılncak, çöpler is
kelelerde bekleyip çürümlyecek, sümt
le naklcdllecektJr. Aynca çöplerin 
deniz kıyısına vurmasından şehir 
halkı kurtarılmış olacaktır. 

Araba kazasi 

Toprak mahsulleri ofisi ekmek 
flntfni bugünkünden daha n.şağı fla.
te indirmek için yaptığı tedklklerlne 
devam etmektedir. Tedklkat ikmal 
edildikten sonra ekmeğin dnha blr 
mlkdar ucuzlayıp ucuzlaınıyacağı bel
li olacaktır. 

Sandalda kavga 

Bu çeklllşte 64,828 numaraya 749,520 
liralık ikramiye tevzi olunncaktır. - Okunuyor ... Müş!eride •.. Bir 

hafta ııonra gelince veı'İriz ... derdik. 
ihtiyar dükkancmın hakkı vardı. 

Muhakkak ki sİ:lemanın roman me
rakı Üzerinde büyük tesiri olmq· 
tur. 

8 tane 20,000 llr.ı.lık büyük lkrnml
ye vardır. 842 numarnya da. 34.520 li
ralık teseııt mükfıfatı verilecektir. 
Kazanan numarnlan Ankara radyosu 
22,30 da ajans haberlerini mütea
kip neşredecektlr. 

Milli piyango idaresi 23 nisan Ço· Bir zamanlar. ne k&dar çok, m~ 

Ortaköyde oturan Ahmedin idare
sindeki araba o elvanla Jalt Levi is
minde birine çarparak yaralanması
na sebep olınuft,ur. 

Yedlkule deniz kenarında balık av
lamağa giden Mehmed ve Cemal ad
larında lki arkadaş sandal içinde bl
rfüirlerile kavga etmişler, cemaı, 
Mehmedl kürekle b~ından yarala-
mıştır. Znbıta işe müdahale etmiş, 
suçluyu ya.kalamı§, yaralıyı tedavi al
tına aldırmıştır. 

cuk bayramı münasebetl!e zengin ve hur, halk arasında dola$an romıı:ı· 
mütenevvi ikramiyeli fevkalade bir lar vardı. Bütün bir Jul Vem kü' li· 
piyango tertip c.tmL5tlr. Bu çekilişe ı yatı, bütün bir Mişel Zevako külli
ald blleıtler yarından Uiba.ren satılığa yatı, bütün bir Pol dö Kok kütıiya· 
çıkanlacaktır. ta ... «Çapkın Güstav» lar, «Pardi-

* İstanbul mıntn.k.a ticaret mildü
rü B. Said Rauf Ankarodan oehrlmlze 
dônmllştilr. 

yanlan, «Lükres Borjİya» lar, 
«Kraliçenin gerd~nl:ldarııo. «Paris 
esrarı», «Sahte prensesıt ler, «Meç 
arkada,lanıt ... 

Yerli nisadır • 
Bir tacir yerli niıadir 

imali için müracaat etti 

Nişadır harlçtıen tedarik ediliyordu. 
Bir tüccar !!at mürnkabe bürosuna. 
müracaat ederek yerll nlşadır imal 
edeceğini blldlrmlştlr. Al~k.'\dar ma
kamlar tarafından bu hususta tcd
klkler yapılmaktadır. Tecrübeler iyi 
netice verdiği ve mürncaa.tçının ld
dlası tahakkuk ettlği takdirde yeril 
nışadır !maline başla.nncaktır. Nlşa
dırın sandığı 22,5 liraya tedarik edile
bilmektedir. Müracant sahibi yerli 
ni~dın yüzde on kfi.rla sata.blleceğlnl, 
yerll nJşndırın Avrup:ı. nl.ş!ldınndan 
daha ucuza malolacajpnı söylemekte
dir. 

Karilerimizin 
mektuplan 

Tiyatro ve sinemada 
şapkayı çıkarmalı 

Halkımızın ae:nelerdenberl bir 
türlü alışamadığı blıı şey var. o 
da sinemada yahud tiyatroda 
şapka çıkarmak; acaba bu ame
liye onlar için çok sııor bir şey 
midir? Bilhassa bayanlarımız bu 
muateret kaidelerine her nedense 

• uymak lstemlyorlar. Geçen gece 
tiyatroya gitnılfUm; öndeki sıra
ya gayet genl§ ve kenıı.rıı bir şap
ka lle bir bayan oturdu, tabU tah
min edenslnlz temslll nasıl seyre-

. dobileceğiml ... Halkımız, Avrupa. 
da cereyan eden her türIU lyl ha
reketten kendine iyi bir hisse alı
yor da; Avnıpa tiyatro ve sıne
mal:ınnda tatbik edilen şa.pka 
çıkarma usulüne neden 1mt.ıs:ı.l 
etmiyor? A. C. H. 

Belediyece cezalandırı
lan şoförler 

Feci kaza 

Otomobil arabaya bin
dirdi, bir çocuk ağır 

yaralandı 

Adliye Vekili çocuk islah 
evini gezdi 

Ankara 5 (Telefonla) - Ad
liye Vekili B. Hasan Menemcncl
oğlu bugün çocuk ıslah evine 
qiderek tedkiklerde bulunmuştur. 

Dün Yedlkule yolunda Etycıme7.de Fazla mesai 
feci bir kam olmuştur. Ara.bacı Adilin Ankara 5 (Telefonla) _ An-
idaresindeki binek ar:ıbası içinde bir kara elektrik ve havagazı ldn
yolcu lle çocuğu olduğu halde Etye
mez civanndan geçmekte iken, şoför relerinin iş yerlerinde günde üç 
Hamdlnln kullandığı otomobil arka- saate kadar fazla mesaiye mü
sından süratle gelmiş ve arab:ıya bin- saade edilmiştir. 
dll'll}l.ştlr. Bu bindir~ neticesinde ara
ba bir hayll hasara ut; ... adığı gibi, ara-

Daha bunun gı'bi nice nice ro
manlar, ne kadar çok tanınmlf ve 
okunmuştu. 

Hem de bunlar 480 • 500 batta 
600 sahifelik kitaplardı. Ben kendi 
hesabımP bunlardan birinci cildini 
«İntibayı cild evvel» cümlesine ka· 
dar okur sonra ikinci cildbe san· 
11.rdım. Ondan sonra üçüncü, dör· 
düncU cildleı e .. , 

BugÜn de sayısız. hem de en bü
yük şıLıeserler tercüme ediliyor. Fa· 
kat bunluın arasında acaba bir 
Monte Kristo, bir Sefiller kadar el· 
den ele:: dolaşan var mıdır? 

Roman meTakı yalnız bizde değil. 
belki de bütü•ı ver yüzünde eski hı
zını kaybetmistir. 

Hikmet Feridun Es bada bulunan iki yaşında Paııdeli b- Nafia Vekaletı" teftı"ş 
mindekl çocuk da a~ır surette yara-
lanmıştır. heyetinin vazife ve ..................................... .. 

İşıe el koyan zabıta, yaralı çocu~ K tu b ] • 
tedavi nıtına aldımuş, şoför yakala- salahiyetleri U P uz arına ınen 
narak adliyeye verllml§tlr. Ankara 5 (Telefonla )- Nafia Sovyet balonu 
Topkapı ve civarımn Vekaletince hazırlanan Nafia Londra 5 (AA.) Londra 

• Vekaleti teftiş heyeti nizamna- radyosu bir Sovyet balonunun 2 ni-
ımarı m · · t k sanda Wrangcl adasından Kutup 

Belediye, İstanbul - Londra asfalt .esı merıye e onulmuştur. Bu ınıntakasına hareket ettiğini bildir-
yolunun şehre girdiği semt, Topktıpı nızamname teftiş heyetinin va- miştir. 3 ınisanda bctlon 82 derectl 
clva~~ esaslı şeklide lıruı.r c-tmektedlr. zife ve salahiyetıerine dair hü- arz ve 180 derece .şark tul dairesin· 
~~ ~~~n=l ~ez:ır:~k ~~~; kürnleri ihtiva etmektedir. de vasıl olmus ve burada buzlar 
taşlara nümerote bir hale konmuştur. üzerine inmi:ıtir. Balonun müretto· 
Yeniden 1~mlfık edllcn 400 dönüm Ankara hukuk f akü ite- batını teşkil eden heyet bu mıntaka
arazı buradaki memrlığa. tçrkedile- sinde eleme İmtihanları· da mühim ilmi tedkikler yapmaia 
rek 1000 kadar çam alr.ıcı dikilmiş- memur edilmiştir. Heyet telsizle 
tir. Asfalt yol mezarlığın önünde on Ankara 5 (Telefonla) - An- muntazaman muhabere etmektedir. 
metre daha gen)fletllmlştir. kaıa hukuk fakültesi birinci sı-

Belediye surların tamlrtıe de meş
gul olu10r. Buranın tafsllA.t plAnı ha- nıfının eleme imtihanları Roma 
zırJanırken surların yıkılıp Yıkılmı- hukuku ve iktlsad derslerinden 
yacağı sorulmuştur. Bu hususta blr yapılacaktır. Roma imtihanı bu 
karar verillnciye kadar duvarlann . . . . 

AKŞAM 
etrafında yeşillik vücude getlrllece«- ayın 18 ındc, ıktısad imtihanı da 
tl.r. 19 undadır. 

Otomobil çarptİ 
Şoför Talibin idıı.reslndctd otomobil 

dün Emlnönünde temizlik runelesin
den Bekir Ta§delene çarparak ehem
miyetli surette yaralanmasıno. sebep 
olmuştur. Polis, yaralıyı Cerrahp3.f8 
hastaneslne kaldırmıştır. Şoför yaka
lanmıştır. 

Türkiye Ecnebi 

Amerika sefareti memu- Seneme 1400 kuruı 2100 turut 

runun tevkifini protesto : :;~: ~~~ : ı: : 
Vqineton 5 (A.A.) - IIariciye 1 Aylık 150 , • 

Nezareti Amerikaaun Berlin büyük ı ı------------.;;..-ı 
elçiliği memurlarından B. Stewart 1 Posta ıtttbaf.ma dahll olmayan 
Hermanın tevkifi münasebetile Al- ecnebt memleketler: Senellğl: 

3600 altı aylığı 1900, Qç aylıtı 
man hükfuneti nezdinde protestoda 1000 kuruştur. 

Beyoğlu R:ılkniudtn: bulunulduğunu bildirmiştir. Ameri- l""'.:-------~~----1 
l - 6 nisan 941 pazar günü saat kanın protestosu tevkifin sebebi Telefonlanınız: Başnnıharrlr: %15 Yazma ve dokumacılar 

kooperatifi 
Geçenlerde 1da.re heyetini yenileyen 

Yazma. ve dokumacılar kooperatifi 
1 ~are heyeti l'elsll~Ine Yahy:ı Yılmaz
turk getirilmiştir. Kooperatif için Sü
nıerbanktan bir müdür 1stenıniştlr. 

Yazma ve dokumacılar cemiyeti 
Yıllık kongresi yakında yn.pılacak , 
usuı en idare heyetinin yarısı yenUe
nccektlı:. 

Yaz aylan yaklaştığından Belediye 
temizlik işleri müdürlfiğ\i sokakların 
muayyen vakitlerde sulanması için 
sulama projesi vücud~tlnnlştlr. 

Deniz ticareti mekte~i 
Ortaköydekl Deniz tlcaretl mexte

blnde dersler kesllmlş, son sınıf ta
lebesi olan 13 genç mekte~ln tat~i
lrnt gemisinde stnj görmek uzere dun 
mektepten ayrılınlşlaro.ır.. 

Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer 
kontrolund& kanıeslz çalışan üç, sıh
hi muayenesiz çalışan iki, numarasız 
kasket giyen bir, plakasız otomobll 
kullanan iki şoförle, haddi istiablden 
fazla yolcu alan dört otobüs kondük
törü ile ehliyetsiz araba süren bir 
arabacı cezafa. ç~rptırllmışlardır. 

14,30 da Evlınizin IstiklAl caddesi hakkında daha evvel elçiliğe bir no· Yazı işleri: 20765 -· ldare 21181 
Nurzlya sokağında Parti blnllSllldakl ta verilmemi~ olması keyfiyetine iıt- r-:---l\-1ı-id_u_·r_:_2..;04..;,9'7~----1 
temsil salonunda avukat B. Haşim tinat etmektedı"r A ·k b"" ··ır. Reb·- ı 1 9 R t t H k ta r . merı a uyu ıu evve - Kııs:.m 150 e e a arar ra ından cDilnya l ·1·v · 3 . . s ı 
ahvalinin son vaziyetıı mevzuunda e çı ıgı nısanda ıçlerinde B. Her- . m. Gü Öğ. iki Ak Yat. 
mühim bir konferans verilecektir. 2 _ ";1~~. da bulunan bazı Amerika el- E. 10,13 2,34 13 10,17 639 11,57 
Konferansı müteakip temsll şubemiz çılıgı Alman polisi tarafından tevkif Va. 4.52 21.12 19,39 16,55 13,16 636 
cCeza kanunu• piyesini temsil ede- edildiğini bildirmiştir. Mcvkuflar İdarenane: IJnbıtııı elvan 
cektlr. 3 - Davetiyelerin Ev bürosun- saatlerce sonra serbes bırnkılmış, Acımuslıık sokıık No J3 

dan a~l:....:ica olun~ yalnız, Herman alıkonulmu§tur\ lm!!ll•••••••••••• 
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~Dünkü milli küme maçları 
lıtanbulspor - Gençlerbirliğini 2 - 5, 
Beşiktaş - Demirsporu 1 - 3 yendi 

Millt kümenin ilk deplasmaı:ı 
anaçları dün Şeref stadında oynan• 
eh. Ve Gençlerbirliği ile İıtanbul
l ..,or, Beşiktaş ile Dcminpor takım• 
ftarı karıılaşhlar. 

• ilci 1:>rn lı:adar az bir aeyirci önün-

l«le cereyan eden bu lı:arşılaşmalar 
maalesef çok :ıev kıiz ıoldu. Ve İı• 
tanbd dördüncüsü lıtanbulspor, 
~kara pmpiyonu Gençlerbirliği
llİ S-2 mağlüı:. etti. 

Geçen aellenin Türkiye pmpiyo• r •L .. ~'·"'"' 
11u olan Demirspor da dün çok bo
auk bir oyur. çıkaran Beşiktaşlılara 
'3-1 yenildi. Bu sene ııehrimizde ilk 
tlda gördüğümüz Ankara ıampiyo· 
sıu Cençlerbirliği ile Esldşehir ve -.. -
{fürkiyı; şampiyonu Demirııpor ta-
kımlarının dünkü oyunları futbol -
mı-rakHarını tatmin etmekten çok 
uzaı tı. 

Oyunlarını yemi gördüğümüz bu 
ik: milli küme klübünün esas kad- "' 
:rcları bu ise bu seneki milli küme 
maçlarının çok zevksiz geçeceği ve 
takımlnrın kuvvetlerindeki bariz 
miivazenesizli': yüzünden bu orga· 
nin.syonun hüyiik zararla kapana
cağı mchakkaktır. 

·~--~-

Her ik" klüp~e göze çarpan ele-~~;::~ ... ...: 
ınanlar varsa da bu şahsi kabi-
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~ 

liyetlere inhisar ettiğinden takım 
oyunu olarak futboldan ortada 
eser yoktu. Takip ettiğimiz her iki 
takım c.yuncuları yalnız topun pe
ıiııde koşuyor, nereye ve kime pas 
ver .. ceğini bilmiyerek gelişi güzel 
oynuyorlar. Maamafih İstanbul ta
kımlarmıı da son zamanlarda yu-

l'ukanda: istanbulspor - <iençJerbirliği; aşağıda: 
Bqiktaş - Demirspor maçından bir enstantane 

. ltard .. saydıklarımızdan• başka bir 
ıey vaptıkları yok ya ... 

Maçların tafsilatını verebilmek 
için bu bahsi ima kesiyoruz. Fakat 
Türk futbolünün kalkınmasında mü
him roiü olduğundan hararetle bah
ıt-Uiğimiz milli küme maçları ve 
bu kümeye seçilen ve nisbeten müm
taz takımlardan olması icap eden 
]düplerimizin dünkü oyunları bizde 
büyük bir inkisara sebep oldu. 

Türk futbolünün geriye doğru 
İlev adın.la.ile gittiğine dün bir ke· 
ır- rl .h.ı şahit olduk. 

1. Spor - Gençlerbirliği 
Cüniin ilk maçı Ankara şampiyo· 

nu Gençlerhirliği ilt lııtanbulspor 
arasında yapıldı. Saat 1 S.1 S de ta
raftarlannın siirekli alku~lan &rasın
da sahaya çıkan takımlar şu şekil
de d izildiler: 

çalışan lstanhulsporlular, Gençler 
kalesini tehdit ediyorlardı. 

S "İnci dakikada Kadirin sağdan 
sürerek kaleye kadar götürüp çek
tiği şütü Gençlerin sol müdafii ters 
bir vuruşla lı:endi kalesine sokunca 
oyunun neticesi belli oldu. İıtanbul
sporlular 2-0 galip vaziyete geçin
ce biraz gevşer gibi oldular. 

Bu sırada aleyhlerine olan bir 
favuldcn Keşfi çok ustalıklı bir vu
ruşla Ankaranın birinci golünü çı
kardı. Henüz bir dakika geçmemiş
ti ki ortalardan topu kapan Tarık 
öniindekileri çalımla atlatarak sıkı 
bir şiltle fstanbulsporun üçüncü go
lünü çıkarmakta güçlüğe uğramadı. 
Bu sayının Ankaralılaıın maneviya
tına sarstığı oyuncuların gelişi güzel 
oynamasından belli oluyordu. 

13 üncü dakikada gı-riden topu 
kapan Mükerrem de, aynen Tarık 
gibi ö.nündekileri çalımla geçerek 

Gençlerbirliği: Halil • Ahmed, ııkı bir şütJe lıtanhulııporun dördün
Mehmed - Keıfi, Halid, Nihad • cü golünü yaptı. Artık oyunun ida
Salihaddin, Mustafa, Ali, Selim, resi tamamen fstanbul!i!porlulara 
Ömer. geçmişti. 

lstanbulspor: Nevzad - Hayri, Se· Ankaralıların çok bozuk oynama-
fer - Celi.ı, Taıık. Muzaffer - Kadir, !arından istifade eden sarı siyahlı
Süleyman, Mükerrem, Cihad, İsmet. lar bu fırsattan istifade etmesini iyi 

Hakem: Tank Özerengİn. bildiler. Ve 35 inci dakikada Mü
Ovuna lst.:.nbulsporun merkezden kerrem vasıtasile beşinci gollerini 

yaptığı bir akınla haşlandı. Gençler· de çıkardılar. İki dakika sonra An-
lı irliği mtidaf aasında kesilen bu hü- karalılar po.,altıdan ikinci gollerini 
cum derha: ııağdan mukabele gör-

1 
tcmin ettiler. Miisabakanın bundan 

Clü. Her iki tarafın da üstünlüğii le- sonrası takımların didinmesi ıcklm
miıı etmek için ııarfettiği gayret ho- de ve neticesiz geçti. Oyun An· 
§a gidiyor ve oyun karşılıklı akın- kara ıampiyonunun lstanbul dör· 
larla mütevazin bir şekilde devam düncüsüae S-2 mağlubiyetile niha-
c:di} ordu. yet buldu. 

. Dak.kalar ılerledikç~ Ankara şam Be§İktaf • Demirapor 
pıyonunun daha derlı toplu oyna- Günün ikinci müsabaknsı fstanbul 
~~~." ~aşladığ~. ve hakimiyeti aldığı §ampiyonu Beşiktaş ile E.skiııehir 
goruldu. Üstu5te tekrarladıkları şampiyonu Demirspor arasında ya
akınlarla lstanbul!por kalesini teh- pıldı. Saat 17 de sahaya çlkan ta
d;t ed:yorlardı . Bu sırada yakala· kımlar fU şekilde d·zild 'le · 
clıkları iki mühim fırsat lstanbulspor Be•ikta . M b edı Aı 1.r · y 

Feyzi ·Memduh, Halil, Rifat - Sab
ri. Hakin, Şakir, ~ef, Şükrü. 

Demirııpor: Abdülkadir - Nuri, 
Mennan • Meluned Ali. Fahri, Ce
lal • Haldu, 1NnaiJ, İıkender, Zey
nel, Murad. 

liakem: Adnan Alan. 
Üyuna Beşiktaşın hücumile baş

landı. Derhal topu kapan Eskişehir
lilerin sağdan yapmak istedikleri 
mukabil akın ofsaydle keııildi. Be
şiktaş kalcsi.,e yapılan ikinci hücum 
kornerle durduruldu. Korner netice
siz geçti. 3 üncü dakikada Hakkının 
hazırladığı çok müsait bir vaziyeti, 
Şi:krü sıkı şi.it çekmek hevesi yüziin
den kaçırdı. Filvaki bu şüt kaleyi 

( Devanu sahife 6 ıütun 3 de) 

Acı bir kayıp 
Orman müdürlüğikırlen mütekaıd 

Emin Güne] Ankarad:.ı vefat etmi~
tir. Merhum Rumclide ve Anadolu
<ln birçok orman miidürliiklerinde 
ve uzun müddet İstanbul orman 
müdürlüğünde bulunmuş, çok dH
rüst,, herkes için iyilik istiyen kıy
metli bir zattı. 
Oğlu Eti Bank muhasebecisi N.:

cip Günl"J' e, damadı Devlet Demir
yolları idaresi yol müfettişlerincl~n 
İsmail Akgün'~. kardeşi Sıhhiye Ve
kaleti muha•ebeciliğinden mütekııid 
Edip Gün el' c taziyelerimizi sun<.mz. 

TEŞEKKÜR 
Marifet matbaası sahlplerlnden 

Art.in Anarynoğlunun vefatı dolnyı
slle bizzat cenaze mernslmlne tştlrlk 
ve tel, meklupla ve taziye ve tesclll
Ierlnl blldlrmek suretile elemlmlze 
işt!rftk eyleyen ve çelenk göndermek 
IOtfunda bulmıan muhterem zevata. 
akraba ve yakınlannuza derin teşek
kürlerimizi arzederlz. 

REFİKASI : Armenuhl Anaryaoğlu 
KARDEŞİ: Vahan Anaryaoğlu 

k 1 • • • f d k" k t 1 •• " 1. e m ı - avuz, 
i.l ecı ının e a ar ur arış arı yu-

:r.linden netice vermedi. -----------------------------

Biraz sonra lstanbul'!porun soldan 
yaptığı ani bir ak•nda Jsmet kaleci 
ile karşı karşı)"a kaldı ise de acele
•İ yüzünden bu mühim fırsatı ka-, 
«;ırdı. Devre ortalanna doğru lstan· 
bulsporun açıldığı \tt. Ankara kale· ı 

SUAD GUN konseri 
YARIN AKŞAM 

ıini •ıkıştırdığı görüldü. Sağlı sollu • 
yapılan bu hücumlan durdurmak 

SARA V sinemasında 
Biletler giıecle satılmaktadır. 

jçin Ankara müdafileri çok müıkü
lit çekiyorlardı. Süleymanın çok us
talıklı bir şekilde idare ettiği lstan· 

DEANNA DURBiN'i bulııpor muhacimlcri h1 sırada mü- .411••• 
teaddit defalar gol yapabilecek po· r 
Zİ!lyonlara girdilerse de hazan ace· KAY FRANCIS ile beraber çevirdiği en büyük ıüper filmi 
leleri yüzünden bazaıı da çalım yap
mak heveslt-rini auiistimal ettiklerin
den netice alamadılar. 

Nihayet 3.t üncii dakikada Ciha· 
dın ortadan sökerek Süleymana ge
çirdiği top Süleymanın falsolu bir 
tütile Ankara kalesine girdi. Bu aa
yı Ankaralıları harekete getirdi ise 
de neticeyi değiştirem~diler ve dev
re 1 O lııtanbulspor lehme bitti. 

BAHAR MELEGİ 

ikinci devreye C.ençlcrbirliğinin 
!oldan inkişaf eden bir hücumu lle 
başlandı. Cihadın geriye gelerek 
kr.ctiği bu akın sağdnn mukabele 
r,ördü. R üzgan da lehlerine alarak 

Şaheserinde görmek ve dinlemek için her seansta salonunu 
ba~tan ha~ dolduran 

SÜMER sinemasma 
gidiniz. Bu salı gunu son matinesine kadar gösterilecek olan 

emsalsiz ve güzel filmi mutlaka görünüz. 
bu 

.. •••••• Bugün saat J 1 de tenzililı matine •••••••• 

Kırkından sonra azma! 
Yazan: NECDE7 

-1-
De .. ınanna salarken evnl zaman içinde, 
Kalbvr keyif çat.rlıen her gün ıaman içiade; 
Çok ıhel bir kız varımt; matallah, kırk bir bucak: 
~ kırmm narmaf, söaleri mavi boncuk. 
O...u huluyorlal'IDJf on altısmda, çocuk .• 
C:>aalinti hürin aann14: Solıun, betbeaiz Uçak. 
Ne mahzun baloyonnQt •• derdlere Rİrmİt bata.. 
Cözüeden aloyOl'lllUf, İllcİ Kİbİ. SÖZ Y .. L 
5.rını ÇÜ!yormıat fakat bir arkad ... ; 
Demit ona: 

- Bir par~ lı:onutahm ıeninle, 
Bir türkü biliyormn; sana aöyleyİm, dinle: 

Ba keder kalbinde aice duracak: 
Gönlünün bir 4eyden p.,..aıı vardar! •• 
Her ku selin olup, ev bark kuracak: 
Dünyada her kutun yUTuı vard .. ! •• 

Huretli bülbüller gübüz ötü,mez.. 
İnsanlar kuutur, dailar bitifmez. 
Kul ııkdmaymca Hmr yel"İfmez, 
Üı.ülme; her derdin devası vardır J.. 

Ku: CIE-mit : 
- Derdim büyük .• hayatım ai1I' bir :ril( •• 

Duamı ben bulamam .• ölürüm boynum bükük!., 
Arlıad .. ı demi4 ki: 

- Biliyorum tasanı: 
s~12 bizim mahallede ıeviyonun Hasan'ı ! .• 
Ka::. &ll4ırmıf : 

- Kard~iın! •• Nuıl ketfettin; nud ? •• 
Hasreiimi anlabam olur usun bir fud: 
Nice zamandaoheri ben ıevİyorum onu; 
Gdmt di, gelmiyecek bu aynlıim ıonu ! .. 
O da beni seviyor •. bul~ kabil deiif., 
Atinmiz çok temizdir, lekesizdir, iyi bil! .• 
Bir ıün haf başa kalsak; bialerimi anlatum, 
Ruıyun. ben ölümün sonra tadını tatsam! .• 
O 7auuan arkad .. ı aavormut bir kahkaha, 

· nem~: 
-- Bana söyleme böyle ıöder bir daha, 

Bunda ölecek ne .ar? .. Konatmak istiyorsan, 
Çaio ınm bir ıece, "ine celir Hasan: 
Sen içini dökerain, o da ıönlünü açar, 
Henüz sabah olmadan, arka kapıdan kaçar! •• 
Kı: demit: 

- Oh.. kurtuldu bu üzüntüden hatun, 
Kardetim! .• İman semin dünyada can yold ..... I~ 
Senin elinle çıktı kalbime aaplan.an ok; 
Hasan'ı çak.rayım bu aececlen tezi yok! •• 

-2-
Cün bab:nıt, arece olmut •• bütün maha\le dodan.. 
Hasan duvarı AfllUf bu sevdanın b1Zmdan. 
Başb-.a olurmutlar .. ikisi de utangaç: 
Bu loylann pifmesi uzun yıllara muhtaç. 
Anıa!ı J •• Sevdalı lnzm olsun bayramı kutlu. 
Şöyle .öze betlanut mahçup u ..... - mutlu :Y 

Aşkıma bir hüzündür •• hüzün. gönlümüzündür •• 
Nt>!er çektim yüzünden, ıebep gijzel yÜzÜndür! .. 
D(•rdlernni sereyim; muraduna ereyim •• 
BiltT1em sana gönül mü, yoksa can mı vereyimf.J 

Kızın ı:ararmı, yÜzÜ, çevrilm~ stence ıözii, 
SüJı ür; söyliyebilmit fÖyle bir iki ıözü: 
Duvar kesildi çitler, yol venniyor ıreçitler •• 
Bt-ni ,u kara bahtım sensiz, evde kilitler! •• 
Gt>l: biz kanat açalım: Kutlar gibi uçalım. 
Ar."le'n sana vennezae, uzaklara kaçalun! •• 

Böyle tutuşa dunun sevdaldann kalb~ 
Otf"d" konQŞSunlar Kerem'le Aıl. gibi; 
Toy kızm arkad8'ı hemen imama kotmut• 
N:nnuıfu imiş gibi, ,öyle yalandan cotmutı 
- Aman! .• İmam efendi; bqunıza tat yağars' 
Güne, de utancmdan yarın lozartnıf doğar: 
Bizim toy sandıiımız kız eve adam aldı, 
Nıkihsız bir erkekle fimdi benber kaldı; 
1,te size getirdim kapı anahtıırı111, 
Baskın için çaimn mahalle muhtarını! •• 

1 

-

Sevdalıyllllf meierıe toy kızın arkadatı: 
Hasawı'ı aeviyonnuf .. bu yüzd....U. te\itı. 
Fakat kazaıuunam14 yijreiini bu cencin, 
Böyle bir plan kunnut intikam almak için. 
lrr.am bayii ditünmiit sakalını tutaralc, 
Dt!m~: 

- Şu anahtarı ıen timdi bana b.,ak, 
Dt" İ!'U nine ırit, yat.. alırun birlı:aç k~i, 
Hemeıı bulan yaparım; hallederim bu iti! •• 
Ar.abban fD'labp, kız evine defolm1.11 •• 
ln-ıamın benzi aolmut. 1rözü y .. larla dolnulf •• 
Mei1T o da ıevermit toy kazı.. balon bele: 
Arap aaçma dönmii4 bu acayip meaeleı .• 
imam teYtandan üatün seki•mı kullanmıt: 
8-kından •uceçerek. hemen eve yoJlannuf. 
Malısadı: Korkutarak, adamı kaçıracak, 
Kızı da, tehdid edip, l.;endine uçuracak! .• 
İ111am kapıyı açıp dalınca İçeriye, 
Gene, dolaba aaklanm14: 

- Eyvah. basJdık .• diye. 
lrJUn balmut adam yolı:, kaz yalnız oturuyor: 
Bir tev olmamı, tribi, çorap örüp duruyor. 
DüıünmÜf: Bilmeliyim kadrini bu fınatın, 
Yüreiini alırun belki parayla satın.. 
İmam demif: Güzel kız! .• Nice yıldır bekarım! •. 
Ne yavrum var, ne kanm; bu bavattan bıkanm!.. 
Sıma ;yi bakarım: İnci. elmas takanm; 
Y ı.ğrıi: Köle olurum benimle evlenirsen!. 
Ka demq: Çapkın İmam! .• Bana alsan han, hamam; 
Ötnrüın olsa da tamam, aslıt sana varamam! .• 
Elmeh böyle adam ibadet sabah, aktam; 
Ayıp.. k°'mamalısın 1nzlann peşinde ıen !.. 
imam dem.İ4: Güzel kız! •. Ben de Tanrıya kulum; 
BoTtıbottur ıöğsüm, kolum .• kimsesiz gağun, solum •• 
Çok servetim var, malUın •• senindir param pulwn: 
Gel: benjm helalim ol.. bu İnadından vazgeç! .• 
Kn df'm~: Sakalın ak .• var büyüle ıarıim. bak •• 
Cül:~n leke içinde •• yakan yaila bir parmak •. 
Benc:e - evlerden irak - ölümdür san• nnnak •• 
Sa..rıin oynatın olmam.. baska birisini seç! •• 

YaJv:ırma kir etmiyor, ırordünü.z mü beliyı: 
tmam lı:andll'amamlf bu sözleri eliyı. 
Mfı ha•m• arebnit hw nudaa loY lonn, 

Şu teklifte balunmat ihtiyara anslZID: 
- Sana olurum oynq •• artık a"öatenne telif •• 
Haydi~ itte mtura: Et aakalını tr .. ! .. 
Salıalduı mı? •• Yirden mi? .• ı~m fapa otumnat·• 
Yirden vazpçemem.İf: Sakalmı uçunnıq. 
Bu Hfer kız demit kh Kavuğunu ver bana; 
Al1ID artm tülbent var, yıllarca yeter bana! ..• 
Ya kavuk, ya giizel kız?.. İmam beliya çatmlf, 
Kıdan aynlamam14: Kavujwıu uzatmlf. 
Bu sdeı kız deınit ki: Çok seviyoraan beni, 
Hi<. itA.-u etmeden, vermelisin cübbeni! .• 
Cübbeden mi? •• Yirden mi? •• Yok tereddüdün aonu; 
Cübbe, yarden dejerıiz: Hemen fdatm14 onu. 
Ku: l»alrmq: Geçirmiyor aldmdan itiruı. 
faden kaçıp citmiyor; imam her ,eye razı. 
Son olarak demit ki: Kunduranı bana ver. 
Balama ıunacaiım .• o, böyle oapuç sever! •• 
Sdmıbdan imunm alnından ter akarm14, 
Sana can feda .. dem.İ4: Papucu da çıkal"RUf. 
Hatti: Kaim.um, diye, alıt verit yarıda, 
imam . oldu olacak, çıkarmış şalvarı da. 
Bu, hiç yokmuş hHapta •• kızı bir korku almış. 
De:liluınlı dolaptan o an dıtarı salmıt, 
Baiumıf: 

- Gidi yobaz; kandırır mısın kızı .• 
Keseceğim kıymazsan şimdi nikalıımm ! .• 
Artık sapsarı imam.. titrer eli. ayağı ... 
Çözük dizlerin bağı.. kesik boıafın yağı .• 
~üt: Ben bahtımı kendi elimle yazdım, 
Cezamı çelmıeliyim; kırkından sonra azdun! .• 
Dlikanlıda duran bir sustalı çakıymıt, 
CllllUDa kıyılmadan, İmam nikahı bynuf: 
Bu sefer de ıenç demi$: Çıkar çamquı da, 
Çıkar fU fanilayı, çıkar fU çaktın da! •• 
:Aziz okuyucular! .• Bu masal olmuf tamam: 
Sokaklara fırlamlf anadan doima imam!.. 

........................................................................................................................ 

,.. BUGÜN i p E K • TÜRKÇE SÔZLÜve ŞARK 
EFSANF.SININ EN GOZELl 

• Zengin ve ihtişamlı Saraylarda çevrilen 

B Ü NBIRINCI GECE 
Müzik ve yeni ıarlular 

Sadettin 
Kaynak 1 

Yeni şarkılan ıöyliyen 1 BAUKÇI OSMAN 
MÜ n i r Taklitli mükalemeleri 

N dd
• yapan 

ure ın FERDi TAYFUR 1 
Prenses SEHRAZAD·ın 
yeni ıarkılarını söyliycn 

MOZEYYEN 
SEN AR 

MÜ N I R 
NUREDDİN 

KONSERi 
8 Nisan SALI akşamı 

ELEK SİllA18SIDd 
Suad Gün Kon.eri 

Yarın akşam saat 21.15 de Beyoğ
lunda SABA Y Sinem.asında ftrtle
cektlr. 

Mesut bir evlenme 
Enıekll Maarif mülettl~lerlnden bay 

Abdülhalim Kcnan'm kızı KAlııa.t bü
yük Aksoyla Maliye VeltAleti Nakit iş
leri ltontrölöı-1erlnden hukuk dokto
ru bay Kemal Oiınoy'un evlenme tö
:renı dün gece Tkkslm ~ledtye pzl
nosunda bir oc davetliler huzurlll' 
tutıulanmıştır. --n.ı tarafa saadetler 
temenni _.ıdçı& 

Bugün aaat 11 de tenzilllı matine 

Bug&n ASRI .•inemada 
Mevıimin en birik TORKCE söZLO •• Arapça $ARK1U filmi 

VEDAD :E ~ OMMO GOLSOM 
b&vetm: Be7oii-d• 80D ...._ --

B O• B O ve JUi-tY•'I' 
NORMA SHEARER - LESLIE HOW ARD .. ------·-----~-----~ 

1'.t• 

Mevıimb en rüzel ve en fevlaıMde lthai 

MARIKA RôKK'ön yaratbjı 

KORATERRY 
Harikalar filmidir. Bu hafta ıörülmeW. muvaffak.iyetle 

ŞARK sinemasında 
de~am ediyor. Bugün aut 11 de tenzilith matine 



Samimiyet 
Bir kitapta ıöyle bir not oku· 

muştum: 

Bir profesör epey do~ld' 
M»nra yazdığı bir Myahat ,.eruı ık~ 
karilerine: cFalan daiG a 1111

1 inç çı• 
k . . uz) ece ey 

aıa Jlltiyo~ · e bulunmuı. 
kuuzf> tav117esındl d biri pro· 

Bu e1eri ok111an ar an 

fe.örle karıılatbd ~ iı ~~~:çıktınız 
c- Siz o .. a lfUD 

ma>> p f •• • 
Sualini aonDUf· ro elOr aamı· 

.,iyetle: 
c- Hayır, demiı, ben o dağa 

Wr defa, o da geceleyin çıktım.> 
Genç şairlerin şiirlerfoi olcuma

"nız, onlar güzel değildir, diyor· 
lar. Böyle diyenlere: 

- Siz genç fairlerin on ıene
df:nberi yazdıkları şiirleri munta· 
zaman takip ettiniz mi} 

- Suali sorulsa aralarında, yu
hrıdaki profesör gibi aamimi bir 
eevap verecek var mıdır dersiniz.2 

:::: -· .... 
Talih mi, talimizlik mi? 

Resimle hiçbir zaman doğru· 
dan doğruya alakadar ol· 

madıkları halde resim hakkında 
mütalaa beyan edenler çok~a. da 
resimden anlamadıklarını ıbraf 
edenler de vardır. 

Musikile hiçbir zaman ciddi su
rette m.~gul olmadıkları halde 
musiki işlerinr. karışanlar fazla ise 
de hiı. karışmıyanlara da raslanır. 

uıefSUI olınuı kimaeler arasında 
fiirden anlamadığını ı6yleyene, 
fiir hakkında mütalaa y$rütmek· 
ten nefıini mecıedebilene raslan
mamıttır. Bu, ıiirin garip talihi 
yahut talihsizliğidir. 

-· .... .... .... 
Leblebici e•letiii 

Dükk.in tabibi leblebicilerin 
Jeblebilerini cazip hale koy

mak maksadile bq vurduklan bir 
camekan ıüsleme tarzı vardır. 
Kim bilir hangi tarihte, hansi da
hi leblebicinin alr.lettiği ve ondan 
ıonra 'bütün leblebici neailleri ta· 
rafından kıl şaımadan devam e~
tirilen bu tarz. kavrulmuı leblebı· 
leri üıtü cam bir kutuya doldu
rup ortasına pembe ve beyaz leb· 
)ebi tekerlerinden kınk çizgiler ve 

ek kaba hendeai ıekiller 
ya ı: · H. b' 1 b oturtmaktan ibarettır. iÇ ır e -
lebici camekln süaleme . tarzın~a 
bir yenililı: vücuda getırememış, 

zevkte Jr.ıl kadar bir merhale •ta· 
mllmıt. o dahi leblebicinin ~":luıu 
mühür halinde bir cl..eblebıcı es· · 
tetiği> olarak kalmııtır. 

Bununla beraber ıehrin her ta
rafında, leblebici dükle.anından 
ba~layarak nadide İpek kumaılar 
satan büyük mağazanın vitıiınine 
kadar her süsleme tezahüründe 
leblebici eatetiğile karşılaşmak ka· 
bildir. 

Hatta edebiyatımızda ve ıiiri
mizde hile. 

Şevket Rado Fakat şiirle ne alakadar, ne de 

---~iiURi 
Sırnaşık mektep muidi 

lıver Maarif idarlsi makamatı~ı. ... . • • 1 
senç bir muallimenin vazıyet>. ıııta 

ediyordu. Tınaholm köyünde .öi.ret
aıen olan bir genç kız, Maanf ıd•-
l'ffine müracaat ederek, yeni taY,n 
edilen muidin, kendiıini lfıkane te
aahürlerile izaç ettiiinden, ıık 11k 
lmketler göndererek ~~n!iler tek· 
lif ettiğinden ıikayet etmıttir· 

laveç Maarif makamatı, bu husaı 
muidi davet ederek ihtarda bulun-
•uttur. Muid bu ihtarata kartı. genç 
ım sevmekle, vazifesine aykırı h:s. 
L!.. cihet aörmecljjini, aira onunla 
;eşru 'bir surette evlenmek iatediii 
tcvabını vermiştir. 

Bu vaziyet kar~ısında genç kız, 
baıka bir mektebe ııakledilmeı:ni 
talep etmiı ise de kabul edilmemiş· 
tir. 

Hadiseyi öğrenen İsveç gazete-:i
leri, vaziyeti yakından takip etmi~
ler, ve ıırnaıık aşık muidin izaca
tından bizar olan genç mualli~enin 
ders okutamıyacak derecede asabi 
bir buhrana tutulduğunu yazmışlar
dır. 

Hadisenin bu şekli alması Üzeriı!e 
İsveç Maarif makarnalı, muidi ceza· 
~dırmaluazın, senç muallimevi 
batka hir yere nakletmeie en nib,. 
yet razı olm111tur. 

şahsı aleyhine Kendi 
zabıt tutmuş 

Amerikanın East Hampton ıeh· 
ıbıde ıorgu hakimi J ohn Riks, kür 
talı bir suçluyu, ıorguya çektiği ıua· 
tla, verdiği münasebetsiz cevapl11: 
dan fena halde ıinirlenmiı ve bar 
aralık ıinirlerine hakim olamıyaıak 
licJdetli bir pmar aıbtmfıtir. 

kendine gelmit ve ha~ıız bir .tecil· 
vüzde bulunmak cıünmle. kendı ıan-

leyhine derhal bir zabıt kaleme 11
1 a k kendi kendisini cürmüme,. 

a ara L · · 
hud mahkeme1ine aev~etmııtir. 

Cü üm.-hud hakimi, arkad.ııı· 
rm ..,. f0 fl · • b bu hareketinde ha ı etıcı ıe ep· 

nm d. · · 1 3 d 
1 g ··rmüt ve iten 111nı yanız o-
u o hk . . 

lar para cezasına ma um etmışt.r. 
Fakat hakim, tokab atar atmaz. -------
20 dakikada 20 otomobil kazanan artist 

Heiıri F ord yapmıttır. F ord, artiste 
Stokholm operaıınu~ mcth~rl 7k prkı ıöyleyeceii her dakika için bir 

tiıatlerinden Ymi Boerling, Bır Cf otomobil v .. ·eceğini vadetmiş ve ıö-

lzmir belediye 
meclisinin 

• • 
ıctımaı • 

Yeni yil bütçesi varidat 
ve masraf miktan 
1,381,321 liradır 

Bu 
;-~,J~(erA 

sene ilkbahar harbi 
nerede olacak ? 

Bulgaristandaki . Alman kuvvetleri ve 
ingilterenin istilasına teşebbüs lıtimalleri 

h:mir (Akpm) - Belediye mec· 
fili. nisan devreai toplanblanna 
bqlaıruıtır. Cet.eyi k ... bir nutukla 
açan Belediye reİIİ Dr. Behçet Uz, 
mecliain 194 1 bütçesini tedkik ede
ceğini ve bu devrede en mühim İ!İn 
bütçeyi hazırlamak olduiunu aöyle4 

mittir. 
Belediyenin yeni yıl bütçeti, vari

dat ve masraf mütevazin olmak 
üzere, J, 38 J, 32 J liradır. Bu yıl, va• 
ridatta, aeçen seneki 2,232,000 la 
ralık bütçeye nazaran 150,821 lira· 
lık bir tenakus vardır. Mülhak bül· 
çelerden Mezbaha bütçesi 345, 150, 
Otobüs ve tramvay idaresi bütçeıi 
489,000, Fuar ve Kültürpark büt
çesi 162,000 lira üzerinden hazı:r
lanmııtır. 

ilkbahar aeldi, büyük ukerl ha
rekata bqlamak umanı )'taklqtı. • 
Acaba bu tene büyük muharebeler 
nerede cereyan edecektir) Joumal 
de Geneve'in askert muharriri al
bay Grouelin buna dafr bir makale 

• 

yazmııhr. Muharrir diyor ki: 

Mülhak bütçelerle birlikte yeni 
yıl Belediye bütçe1i yekunu 2, mÜ· 
yon 81, 000 lira üzerinden tanzim 
edilmiştir. Yeni bütçe ile i.mme lıi.ı· 
metlerinin aksamadan görülmesi 
için lazımgelen bütün Ledbirler alın· 
mıştır. Bütçeden Sıhhat itlerine 
181, 1 4 7 lira, imar ve lezyin iılerıne 
379, 140 lira, temizlik iılerine 103 
bin 520 lira, itfaiye işlerme 45.000 
lira ayrılmışhr. Belediye meclisi, bfü
çe üzerindeki müzakerelere hafla· 
mıştır. 

Meıaleli yarıılar 

l..ibyada aıkeri harekat durmut· 
tur. Trabluıtaki İtalyan orduıunun 
vaziyeti, Alman tayyarelerinin ve 
motörize kıtalarının yardımına rai· 
men pek iyi değildir. Bir Alman 
motörize kıtası aahildft Agedabia' -
nın cenubu '1lrkisinde lngiliz devriye 
kolile çarpıımııtır. Bunun o kadar 
ehemnfiyeti yoktur. Çünkü lngiliz-
1_. denize. hakimdirler. İtalyan kuv• 
vetlerinin İtalya ile irtibatı yoktur. 

Şarki Afrilc.ada lnııiliz kıtaatının 
İngiliz Somalisini iıgal etmeai, İn
gilizlerin yıldırım gibi jleri hareketi· 
nin yeni bir merhaleaini tctkil etmek 
tedir. Habeşistanın meıkezi olan 
Adis Abebaya doğru simdi 8 kol
dan ileri hareketi yapılıyor. Buraya 
en ziyade yaklaşan kol Habeı va
tanperverleridir. Bunlar Debra Mar• 
kos'u geride bırakarak Adis Ah:ba'
ya 200 kilometre yaklaımıılardır. 
Mogadi•io'yu, Harar'ı alarak Habf'• 

"' .. D-1-ariataad-1~ • 1--- •--etlen' 1--.ı .. _, mar-al List, Beden terbiyesi genel direlc.tfü:i payıtaht111a doğru büyük yolda iler- ._.. _. n..uumı &UTT · --- -T Bulgar 
general Cemil Tanerin lzmirde bu· üyen lngiliz kıtaatı ile bunların ara· Genelkurmay nİIİ Haca P etrol ile Wrlide bir merasimde 
lunduğu sırada Vali ve bölge bai· sında bir ıürat yarııı vardır. 1- t t 375 b' d. B L 1 1 J b 
k B F T B 1 

yan ıu aa ı an ır .. una m;a~ı~ yor .. ngi teren~n ugünkü gemiler;. 
anı . uad uksal ile e ediye re- İngiliz Somalisinin '11erkezi olan koyan Yunan ukerlen 450 hını harbın batladıiı zamanki kadardır-. 

isi Dr. Behçet Uz, fuar mevsiminde Berberanın bir aece içinde zaptedıl- b im '-t d l ·ı· 1 · ·_ı L l il O'- '- T .. u a .. • ır. ngı az el'lll ae aı .. or ng tere .. yanuıa ha .. imdir. üc-
lzmirde büyük atletizm tezahürü ya· mcai, lngiliz kıtaatının bu gibi itler· çakardıklarmdan hah.ediliyor. ,Yu· car vapurlarının uğradığı zayıat& 
pılmasını genel direktörden rica f't· de ne kadar becerikli olduğunu s(;s- nan ordusu, Mi cenahındaki tehli· rağmen, düıman gemilerine Atl.ın
miılerdir. Memnuniyetle haber aidı- teriyor. Bu gibi harekat için den:Z· keye rağmen, kahramanca müdafaa- tiii ltapamı9tır. Bugün başlıyan At• 
ğımıza göre general, Atletizm fed-:- !ere hak.im olmak prttır. 11na devam etmek istiyor. Büyük bir lantilc muharebe.inde ba~lıca• tehli
rasyonunun faaliyet programını h•· İngiliz kuvvetlerini:ı ileri hareke· harp olacak mı, yokaa Yugoılavya· ke denizaltıdır. Bazı kimseler Al· 
leldar etmemek ıartile, lzmirde ey- tine bakılırsa, İtalyanların mukave· nın kararı mı beklenecek) ... Yuıott- man denizaltılarını 150 kadar ta1ı
liil ayı zarfında ve fuann açık b':.1- metine, dağlık eraziye ve bütün lavya, 1,200,000 kiıi ailih alhna •l· min ediyorlar. Amerik.alı muharrir
lunduğu günlerde bir atletizm mü· müşkülata rağmen İngilizlerin niu· mııhr. Yugoılav ordusunun geçen ler 300 den, Mihver mahafili ise 
sabakası tertibini emrccmittir. nan on beıinden, yani yağmur mcv· umumi harpteki kahramanlığı hatır· 600 den bahsediyor. Fakat hakik.ı-

.. simi başlamazdan evvel Adis Ah~· !ardadır te en yakın rakam 250 dir. 
Musabakanın bayrak yarışı ıelc- b ·a vasıl olacakları aınlaşılmakta• · 

linde ve gece meşaleli olarak yapıl·! da) Her halde Hind yolu ve lrak pet- Napolcon vaktile İngiltereyi is·i!~ 
ması, ayni gece Alsancak stadyc· ır. ••• rol kuyulan emniyettedir. Çünkü etmek için, Fransız donanması ku-
munda da projekt6r ve reflektGt• Buhrariatanda, Alman kuvvelleri Türk orduılu hazırdır ve memlekc- mandana amiral Villeneuve' den d~ 

d t • b t: t i -:- • e D:"'ollarını !l-j 0 Ün kend1°1 ... • e --ı 11-Jerle tenvirat yapılmak .uretile uf-Ut kumandaıu marepıl Liat'in emrin e ıne ya ancı &uvve S rm-ı m - _,, ..,. • - ~-
mikyasta atletizm müsabakaları jc. 14 fırka olduğu anlatılıyor. Bur.lar neylemektedir. General WaTell de bulundurm•ını iıtemifti. Bugün in-

... Ld ' d 1- b J uy ojJteredekİ müdafaa tert1°bat1 UZllD 
raıı muvafık görülmüş•ür. dört orduya aynlmııtır. Makezleri n-. enız e uyanı.. u uöl or. • 

S ••• bir harbe lüzum göstermektedir. Bu 
Fuarda yardım it leri Men~ik, Tr~grad, Slatogra~, vilen- t sebeple müstevlinin u7un muddct 

grad dır. Bır fırka ve denız kuvvet- Şu halde batlıca hedef ngiliz Ada-
leri Varna havaliainde, en az bir fır· lardır ve bu adalar olarak kalacak- denizlere hakim olması lazımdır o;· Türkire Yardımsev~nler Kurumu 

lzmir ıubesi, 20 ağuatoıta açılacak 
entanasyonal Jzmir fuarı için ıimdi
den hazırlıklara baılamııtır. Kur•.1m, 
yokaul kız ve kadınlanmıza pa:a 
mukabilinde biçki ve nakış işlc'i 
yaptırarak bunlan fuarda bir pavi· 
yanda teşhir edecek ve Üzerlerinde 
fuar amblemi ( f. E. F.) bulunacak, 
fuar hatırası olarak istiyenlere '!'lt:· 
lacakhr. Bunlan satın alacaklar, 
hem Kuruma bir yardımda bu!un
muı, hem de fuar hatırası güzel bir 
eşer ele geçirmiş olacaklardır. 

Bostanlı - Naldöken . 
ıoaeıı 

lzmir (Alc.pm) - Karşıyakada 
Bostanlı - Naldöken mevkileri AC'l· 

ka da Türk hududunda bulunuyor. br. Şimdilik burada harbin Hk iki Halbuki fngiliz donanması kuvvet:. 
Bu lc.uv'leetlerin karargahı Sofyadır. aafhuı batlamııtır: Atlantikte Je. ni muhafaza ediyor. Havalarda Al· 

Evvelce kararsahı Viyanada oıan niz • hava harbi, hava muharebe.tı. man hava kuvvetlerinin darbde·1nıe 
dördüncü Alman hava filoıu ,imdi Birinci harp hiç ıüphesiz daha mü- bgiliz hava ku\vetleri mukabele 
karargahını Sofyaya nakletmiıtıt. himdir. İngiliz bahriyesi ıimdi en ediyor. Binaenaleyh İngilıtereniri 
Altıncı hava filosu Romanyadadır, büyük harbe girmiştir. Bu muhare- yakın bir zamanda isflası kabil d~ 
karargahı Bükreıte bı:lunuyor. B.ı benin hedefi Atlantik, Amerikadan ğildir. 
fırka, petrol havzasını himaye ed:- gelen levazım gemilerinin takip ede- lngilıere baılıca hedef olaruJC 
yor. Bir filonun tqekkülü hakkınd3 cekleri yoldur. kalıyorsa da Balkan vakayii yeni hit 
ıu rakamlar veriliyor: Bini bombar· Napoleon Avrupaya lngiliz ihra- cephe açıyor. Alman ordusU""on üç\I 
dıman, 625 i avcı, 75 i ketif tana- cabna mani olmak jçin 'bütün Avru· zırhlı, onu motörize olan 225 frr• 
resi olmak üzere 1 700 tayyare. Ma- payı iıgal etmeğe mecbur olmuı~u. kasile buna kolayca karıı koJ. abil:ro; 
amafih bazı haberlere göre Bulgaıİa· Korsan gemileri Jngiliz gemilerine Fakat harpte de. avda olduğu gıLiw 
tan ve Romanyada 600 Alman t.-y- hücum ediyordu. Şimdi Alman tay- ayni zamanda iki tav,:ının arkaıııo-c 
yaresi vardır. Sicilya adasında, h.ıl- yare ve denizaltıları lngiltereye yiye- dan koşmak doğru değildir. Balkanı.. 
ya ve Trablusta da 600 Alman tay· cek ve malzeme gelmesine mani ol- larda harp başlarsa l.ngiltereye t•J 
yareai vardır. mağa c;alıııyor. arruz etmezden evvel bu muharebe,,. 

Arnavutluğa gelince, burada İtal· bgiliz donanması uyanık duru· nin bitmesi lazımdır. 
'A "- d turneye çıkmıştır. Daha B·· 1 l 0 kl bu lı mer ... a a d "h t ka- zünde durmuotur. oy e ı e • 
ilk konserlerinde o ka ar '° re v-li opera mugannİIİ, F ord.. fab.r.~-. 

. b' L b' tro ve radyo• -,. d 1 d • ı:anmıı ki ırc;om; !~ . d' . kalan ameleleri huzurun a ıoy e ıgı 

ıında Makadam ıose olarak inp 
edilen turistik yoldan geçen n'\lcil 
vasıtaları, toz bulutlarının hava!an
masına ve Karııyakada sahildeki kı· 
ıımda oturanların rahatıız olmaları· 
na sebebiyet vermektedirler. Bu yo
lun 96,000 lira sarfile ıose temeli 
üzerine hı:ton yol ile kaplanması ve 
üzerinin katranla örtülmeai muv4hk 
görülmüttür. Ketif projesi hU1rlan· 
mıı ve bir münakasa ac;ılmııtır. 

lar şarkı söylemesı ıçın iten 111ne 20 dakikalık bir oark.ı için 20 oto· 
tekliflerde bulun~~olardır. bil krala ınobil almııtır. 

En orijinal tekhfi otomo 

GüNUN ANSiKLOPEDiSi 

Kırk ylllık Kini, 
Olur mu Yani? 

Aynca Cüzelyalı • Jnci1'altı ıoaeıi 
de katranlanacaktır. 

(Bu tabir nereden gelir? seımsıe ,!e~:::>mü~~=ı:üca-
dart> eselle.rln ııang! Ulah beyinin ınaiyetınde dele cemiyeti tarafından yakında 

Reftk Halid, tını n;8'tınP .,asıyor. bulundu. propaganda konferanslanna ba~l1l-
hltralardan çıktı ~~zünün m~lne itte o sıralarda. Roman.Yalı bl.r lil· nacaktır. Bu konferaııslar, taleb-e 
Ben de yukarıkl a. :ael aevmtttk'· Güya aevglllııt t.endıst- -J 

ruladım. _ ne brlstlyan oımatı t.etllf eünif: ve halka ~er~lcc~k~~r: Verem mtica-
1717 il 1791 seneleri a,rasında yaşı d . dele cemıyetı re.ıalıgıne bu ıene ev-

Jan K~ isimli bir mizahçı edlbluıiı 0 a. K" 1 lur mu Ylnl?· velce yıllarca müeuesenin reisliğioi 
Tardır. - Kırk yıllı~ ti an ' 

0 muvaffakıyetle ifa etmif buluna-ı 
Ebubekir KAnl Tokatta doğmuo, cevabını venn § t da. tarihten tı.1- göz tabibi Dr. Mitat Orel intihal) 

ınemıetetlnde o~u~uf, mevlevl tar~:- Kanl'nln !~ı~~lkle: oldu. Hlmlst-1 edilmiştir. Verem mücadele cemi
tine girmiştir. Kınanı ge~tiği h e baren bazı Hatt4 a.z daha. klam bile yeti, bu ıene de Yamanlar daianda 
tasabasında!l bir yere aynAllına:: nl k.ızd~~ı. Fakat Ltnınl adaSl.D& sü- bir kamp açacaktır. 
bulunuyordu. Hekim otlu 1 r-r-; e~ne:e Mah mulkü de zaptedlldill ~ 
Oralardan geçerken, kend~~...ı d~- f1~UÇok müşkülat çeo'ktl. N~yet Sellüloz f abrikaal 
Jazılan bir kasideden dolayı 90'": . : rt lup btanbula geldi. Vefatı üze- •• d •• 1 .. .., •• 
nıdı. Trabron valiliğinden ÜÇ~~U ~e UEyib'e gömüldü. mu Ur ugu 
defa sadrazam tayin edlllnce KM yi rl dMrt yaşında ölürken: lzmit (Akşam) - Sellüloz sana· 
nınlyetine alarak 1754 de istanbul.a Yctml..f 

0 
dllenclsl değmm· meza- yii kağıt fabrikaları müdürlüğüne 

getirdi. Yuksek b!r rütbe ile memurı- - «Fi!.tlha ı demİşttr. B 'Mehmed Ali Kağıtçı yerine Sü-
Yetıere tayin et.tiyse de, KMi kalen- rıma fatiha ynzm=~a bu telime ' B k erkn heyeti teftişiye--
der mbaçh olduğundan ve Jı::uit sene Bu sebeple, me mer an m . . 
taşrada yaşadı~ından istanbul tefrl- yoktur. ı an filrlerl ainden B. ~dn~n .~erka~. tayın edJ-
fatına temessul edemiyor, geri kalı- KA.nl'n1n mizahi olm Y tarzındaki- mi§ ve yenı mudur bugun ıeleıek 
Yordu. pek güzel değllse de taka '!'. ç. vazifesine baılamı~tır. 
Dı~an kfıtipllğl ile S1Ustrede ve lcrl cidden IMlfLiJ'. 

Orta prkta Britanya kıtaatı: Avustralyalı askerler taraya çıkl1odar 
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HER AKŞAM 1 
~~tR HiKAYE V A P U R DUnkü Millt KUme 1 

macları 
Amerika da 
zaptedilen 

Mihver gemileri 
1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 

Memduh iskelede bir aşağı bir yu-ı Memduh'a: '(Battarafı 4 üncü sahifede) 
kan dolaşıyordu. Daha vapur zama- - Tarifede yazıyor ya ... ded1. ~ l)ulsaydı golle neticelenmesi muhalt• 
nına otuz beş, kırk dakika. vardı. Fe- Ylrmi üç otuz beı val!~ .. yotm~ kakb. Fakat direğe çarparak dışarİ 
na halde canı sıkılıyordu. Vapur vakti - Okudu~uz wwue cuın . . B' . .. .. . 

ı ndığı lçln iskele tepetenha idi. Bu paza rgünlerlne ma.hsUStur; Halbuki 1r-ttı. ır muhacım kale onunde ar· 
~ı~da iskelede bir genç kadınla, ya- bugün ne cumartesidir. ne peza.r... kadaşının daha müsait pozisyonda 
kışıklı, orta yaşlı bir a.da.m peyda Erkek suratını burı.IftUrdU. Mem- olduğunu gördüğü ve §Üt atmak 
oldu. Yanynna ilerliyorlardı. Mem- duh'a: edl d yet zevkinden kendini mahrum ettiği an 
duhu görmemişlerdi. Pek yüksek ses- _ -: P~~i peki .. i d r:l' ~:eta a ~ü.r takımt.'lın galebesini hazırlayacağına 
le konusuJorlardı. Genr kadın: ustunkoril bir avı a. emin olmalıdır. Netekim Şükrü §Üt 

- i skelede bizden başka. kimse J'Ok eder glbl:kltU ed r1m ded1 atacağı yerde topu Şerefe geçirse 
~:~b:~~:edı, erkek buna şöyle ce- şıı:;r Me~du:un ··ka"rşıs°ında du- idi gol kati idi. 

- Tenhalıktnn §lkfıyet mi ediyor- ran erkeğln de .~ da keyfi kaç- lstanbul ıampiyonunun yavB§ ya-
sun? .. Ben kendi hesabıma seninle rnıştı. Uzun muddet konuşnadıla.r. vaş hakimiyeti alacağı beklenirken 
dunyanm en tenha yer lPrinde olmak sonra da yerlerini değlştlrdller. Geınç b·ı~ k' d kik l ·1 1 d'k D · • 

. ~ adam aynğa kalkarken Memduh'a ı a ıs a a ar ı er e ı çe emır 
isterım. in tarifeye ters ters bakıyordu. sporluların daha canlı oynayarak 

b kalBen de köyle ... Istan. Lii\ul:ı. hangi Onlar vapurun ön tarafına dQğru rakiplerini sıkııtırdığı görülüyordu. 
a ım da te rar rk M ·· d' 'k k d B ı d eceğimlzl kararl~tırn- giderle en Memduh arkalarından utema ı tazyı arıısın a e-

vpaur a on baktı: giktaş kalesi her an gol tehlikesi at· lım... G 1 ded ....,. _ En son vıı.purla ta.bil ... Son va- - ar P şey, I, erkçıı. ne k.a- ]atıyordu. 

pura kadar mükemmel gezer tozarız. dar da kızdı. Sanikl herifin babasını N.' t 1 O uncu dakikada De· 
_ Kaçta son vıı.pur? bldfirdüm. Halbuki ben ona Jyllik et- ıılaye 
Iklsi birden tarl!enin önünde dur- mck lstemiştlml.. mirsporun sağdan yaptığı seri bir 

muşlardı. Erkek yüksek sesle: ••• akında solaçıkları kaleye doğru aıni 
_ Yirmi üç otuz beşt~... Yani on Bir hafta. sonra Memduh gene va- olarak şüt çekti. Yerden yavaş ya· 

bir buçuğu beş geçe.. o zamana ka- purla İstanbula dönüyordu. Bir perı- vaş giden bu topu Mehmed Alinin 
dar ıstediğlmiz gibi gezeriz değll mi? ecre lcenanno. oturmuş. gazeıte&n1 tutacağı beklenirken topun gittiği 

_ Evet... TabU... okuyordu. Arkasındaki sırada otu- istikameti yanlış hesap ettiği ve 
Memduh onların bu konuşmalarını ran Jkl kişinin aralarında. konuştuk- kendisi sola giderken topun sağ kö-

Jşitınre kendi kendine gülümsedi. lannı duydu. Biri diyordu ki: şeden içeri girdiği görüldü. 
Çı.inku genç kadınla yanınd::ı.kl erkek - Dünyada ne uknlA. adamlar var- Hir beklenmedik bir zamanda 
cumartesi ve pazar günlerine mah- yahu... Geçen gün Nazlı ile beraber ,.. 
sus tarifeye bakmışlardı. Çünkü bu kalktık. Vapura bindik. Nazlı bana. bariz bir hatadan yedikleri gol .Be· 
y!nn! uçü otuz beş geçe istanbula ha- hangl vapurla döneceğlmlzl sordu? ıiktaşlılan kırmadı bilakis daha faz· 
reket eden vapur yalnız o günleri iş- Ben de tarifeye baktım. Ylnnl üç la çalııımağa sevketti. Derhal De· 
1 rdl. Alelide günlerde böyle b:.r pos- otuz beş vapuru gözüme lliştl. Fakat mirspor kalesini saran siyah beyaz
ın yoktu. Şimdi genç kadınla ya- bu cumartesi, pazar günlerine malı- lı1ann beraberliği . temin etmeleri 
nındakl kolkoln girmişler, tatlı tatlı sus tarife ld!. Renk vermedim. Naz- her an bekleniyordu. 
konuşarnk dol:ışıyorlardı. Bunlar her lıya: Net ekim ı 7 nci dakikada Şükrü
halde iki açık olacnklaıdı. - Yirmi üçü otuz beş geçe vapuru nün ortaladıg•ı topa kaleciden evvel 
Yavaş yavaş is-kele vapur bekllyen var, onunla. döneriz .. dedim. Belld o 

yolcularla dolmağa b:ı.şlıyordu. Gişe da benim gibi bu tarifenin cumarte- yetişen Hakkı nefis bir kafa ile içe· 
açılmıştı. Biraz evvelki genç adam si, pazar günlerine mahsus olduğunu ri sokan .. k takımını beraberliğe ka
iiı:i bllet aldı. görmüş veya. okumuştu. LA.kin ze- vuşturdu. Bu sayıdan sonra oyun 

Vapur geldi. Hep beraber blndller. vahlri k\rtannak ınnlcsadllc ikim.iz bir müddet Beşiktas baskısı altında 
Genç kadınla. erkek blrtesaduf ese- de bunu bllmemc-LI!ğe gellyorduk. d . d D' • k l . 
ri olarnk Mrmduhun kal'Ş'lsına otur- Saat 23 ü otuz beş geçe vapurunun evam ettıyse e emırspor a ecı· 
mu~hırdı. Aralarında. konuşuyorlardı: olmadığını anlayınca o ~e çamla- sinin fev!cal~de güzel k.urtarışlar 

_ şu yirmi üç otuz beş vapuruna nn altında sabahlıyacaktık. Ne şalra- yapması Beşıktaşlıların netıce alma-
p ek memnun oldum doğrusu... ne değil m!?. Belki de blr otelin ta- lerına iml;Wrı bırakmıyordu. 

- 'l'ab!i. .. Gayet n efis bir gün ge- rasından güneşin do~wıu seyre- Eskişehirliler şayanı takdir bir 
ç!receğlz... decektik. • varlık göstererek devrenin sonlarına 

- Yalnız bir gün mü ya? Yirmi üç Fnkat yolda ukalı\nın b!rt karşımı- doğru tekrar üstünlüğü temin etti· 
buçuğa kadar, yani gecenin yansına. za çıkıp: ı d · · d ~· · k · 
kadnr da beraberiz... - O vapur yalnız cımıa.rtıesı pazar erse e netıcf'yı egıştırece pozıs· 

günler! işler. Halbuki bu""'- ~e cu- yona giremediler ve devre 1-1 be· - Mehtnp da var... 5"'"' b 
1 

L 
1 - · Ne iyi oldu da. bunu düşündük martesl, ne pazar! .. demez ml? .. Uka- ra er iıde nihayet budu. 

değil .mi?.. liılığı düşün bir kere ... Az daha he- ikinci devreye Eskişehirin mer· 
Memduh onları dinlerken hafif r1fln boğazına. sıınla.caktım. ttstellk k~zden açılan bir hücumile başlan· 

hafif vicdan azabı hissetmeğe ba.şla- bir de ona teşekkür etmete mecbur dı. Üç dakika kadar mütevazin ge· 
mıştı Ylrınt ü; otuz beş vapurunun oldum... çen oyun yavaş yavaş Beşiktaşın 
olmndığmı blldlğl halde bunlara ha- Bikınet Feridun Es tazyiki altına girmeğe baıladı. İki 
bet· vermemesi çirkin bir harclret ceaıahtan yapılan akınlar Eskişehir 
değllmiidl? R A D y o 

Yirmi üç otuz beş vapuruna gü- müdafaasını çok müşkül vaziyetle-
venen bu erkekle şu genç kadın, sonra re sokuyordu. 
hakikati anlayınca kimbillr: ne kadar ı nkü 1 Bu tazyik.in semere vermesi bek-
üzülrcckler, daha müthişi ne kadar Bugü .. program lenirken 12 nci dakikada Şükrünün 
fena bir vaziyete düşeceklerdi. Onla- soldan götürüp ortaladığı topu Sabri 
rn bu işin iç yüzünü söylemeğl . bir 6 Nisan 1941 durdurmadan içeri atarak tahakkuk 
insanlık borcu addediyordu. Lakin 12,30 Program 20,15 Konuşma ettirdi. Beşiktaşlılar galibiyetin ver-
Memduhun dünyada. nefret ettiği 12.33 Şarkılar 20,30 Oyun havası 1 ld 1 u l 
şey sokakta tanımadığı insanlarla ko- 12.50 Haberler 21.00 Operalar diği neıe i e açı ı ar. zun pas ı 
nuşmnl~tı. Hele kendisine ald olmı- 13,05 Türküler 22_30 Haberler bir tempo ilt. Eskişehir kalesini çem-
yan 1şlere katiyen bumunu sokmaz, 13,25 Orkestra 22,50 cu (Pl.) her içine aldılar. Filvaki Eıkiıehir· 
böyle hareket eden işgüzar adamlara * * liler de arada sırada akın yapıyorsa 
da pek ziyade kıznrdı. Lflktn ne ça- 18.50 Kadın fa.sıl 7 Nisan pasartesl da muhacimlerinin dağınık oyunu 
re ki bu sefer bunun aksine hareket heyeti sabahı netice almalanna mani ol11yordu. 
etmek Meta boynuna borç olmuştu. 19.30 Haberler 8,00 Progıram 23 üncü dakikada Şeref ortalar-

Karşısındaki kadınla. erkek gene 19. 45 z. ta.lı:vlml 8,03 Haberler d k b ı d f k 
büyük bir neşe lçlnde yirmi üç otuz 19.50 Sollst 8.18 Müzik (Pl.) an aptığı ir top a mü a i ve a· 
beş vapurundnn bahsedlyorlardı. Ar- okuyucular 8•45 EY kadını feciyi de çalımla geçerek uçuncü 
t ·k Memduh böyle bir vapurun ol- golü yaptı. Biraz sonrn Beşiktaşlılar 
mo. dırrını söylemenin sırası geldiğini Askerlik itleri bir penaltı kazandılarsa da Şükrü 
nnlamıştı. Fnknt bir türlü yüzünü bunu atamadı. Oyunun bundan son· 

b Ö 1 ~ t Kartal Askerlik Subesind~n: kızdırarak unu s Y eme6e cesare raııı çok durgun geçtig-inden netice 
1 Nlh 1 lsu 1 - Şubemizde kayıtlı 325 ve 326 

edem yordu. ayet ne O ursa. o n •-- d,...';i•medi ve müsabaka 3-1 Be•ik· erkeğe doğru eğildi : doğumlu bilumum yerli erler 8 n.......... - .. ,, v 

_ Affedersiniz, dedi, bu vapur me- salı günü askere .sevlcodlleceklerlnden taıın galebesi ile nihayetlendi. 
ııeles!nde yanılıyorsunuz... sabah saat 9 da §tJbe merkezlerinde Buglin yine ayni stadda lstanbul-

Ada.m onu t ers ters süzdü. Gayet bulunmaları. spor, Demirsporla, Beşiktaş • Genç-
2 - Bu d~lh·-1u erlerin sakatlan 1 b" l'-· ·1 k 1 k aksi bir tavırla sordu: V&<U'" er ır ıgı ı e arşı aşaca tır. 

muayeneye göndeıtıecetıerlnden top-
- Ne gibi? ıanma gününden evvel §Ubeye müra-
Memduh onun bu ş!ddetll halin- caatlan ıııın olunur. 

den Meta ürkm iır.tu, şlmdl söyliye-
ceğlnl bile şaşırmış bir halde: 

- Şey, dedi, şey elendlm ... Yani 
yirml iıç otuz beş vapuru bugün işle
mez de... Onu arzetmek istiyordum. 
Biraz evvel lstenıiyerek konuştukla
rınız kulağıma çalınmıştı da.... Fena 
btr vaziyete düşmemeniz 1çln size ha
ber vermeğl lüzumlu gördüm. Genç 
adam büsbütün sinlrll bir tavırla 

23 Nisan 1 
Halk saltanatının kuruldutu 

gündür. BW!un 1çln ÇOCUK BAY
RAMI ve bunu ta.tıp eden ÇOCUK 
BAFJ'ASI nda Çocuk saltanatı 
tesld edilir. 

Tefrika No. 35 

Giizel Gözlti. B.l.z 
Aşk ve macera romam Nakleden: (Vl • Nd)_ 

~---........... ------
Haydar: 
- Şimdilik, şu k11a zamanımız· 

Clan istifade ederek konutalım. 
- Vallahi konutacak gibi deği

lim ... Kulağıma laf girmiyor. 
- Buna rağmen dinlemelisin. 

yavrum ... Zira istik.ablin mevzuuba
his. 

Rec:p: 
- Hah, if te ... - dedi. - Tren ıesi 

duydum. 
v. - Yanlhı duydun... Tren de· 
gıl. .. 

- Of . . . Bu bekl.,.;iş .. . Beni biti
riyor ... Bir an evvel şuradan git
:ıek ... 

- Söyliyeceklerimi dinle evve
li ... Cebinde dolgun para var, yav· 
rum .. . 

- Senin de öyle. 

- Ben bundan istifade edece, 
ğim, emir ol.. . Fakat sen ne yapa
caksın i. .. Yarından it ibaren saçıp 
savurmıığa bıışlıyacak değil mi-

sin) ... 

- Kat.iyen ... 
- Haydi haydi ... Sanki ıeni ta-

nımazmışım gibi ... Dinle, yavrum ... 
Ben ıenin iatikbalinle al&kadar olu
yorum ... Seni biraz da oğlum gibi 
telakki ediyorum ... E, tabii hayatta 
yalnız kaldım. Kızım, •neaile ka· 
çıp beni yapayalnız bırakb. Bense 
hayatta bir baııma edemiyorum. 

Recep omuz ıilkti. 
c- O da benim gibi oyalanmak 

arzusunda ... Bu boı liflan onun için 
ediyor!> diye düıündü. 

Cüce devamla: 
- Senin selametin için çok par· 

lak bir ıey düşündüm. 
- Yok canım ... Neyıniı) 
- Cesur musun, Recep) 
- Her halde beni imtihan ettin. 
- içinde bulunduğun bu muhit· 

ten çıkarak talihini yükıek tabaka· 
da dcl'.emek kuvvetini kendinde bu
luyor musun), 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 

Akıam'ın KOCOK ILAN
LARl'na dikkatl11 okursanız 
kendinize en elverişli yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

- Ne yapmamı istiyorsun), 
- Evrakını ver ... 
- Ne münasebet) 
- Bu aözlerim, bir arkadaşın de-

ğil, bir polisin ağzındarı çıkıyora 
benziyor ... Belki de azıcık süphele
niyoraun. 

- Öyle. 
- Çabuk ... Zira fazla konuıma· 

ia vaktimiz yok ... 
- Canım, iatediğin nedir) 
- Kim olduğunu göıteren evra-

kın yok mu. canım) ... 
Recep, cebinden bir zarf çıkardı. 

Bir de alacaklı mektubu ... 
- itte bunlardan hüviyetim an· 

laıılır ... Fakat ne yapacakıın) - di
ye sordu. 

Cüce, evrakı aldı. Cevap vermek
sizin, demiryoluna doğru yürüdü. 
Recep bakıyor, ıerikinin ne yapbğı
nı karanlık ıebebile anlryamıyordu. 

Sakin Baba, geri dönünce, arka· 
daşına Cemal Nermi' nin portföyün ti 
uzattı. 

- Al bakalım... Şimdi anladın 
mı~ 

Recep, artık dostunun planını 
kavramıştı: 

- Evet 1 - cevabını verdi. 

- Orada demiryolı.ı &zerinde ya· 

B. Hull'ün verdiği kati 
red cevabının metni 

Vqinıtoo 5 (A.A.) - Amerl· 
kanın Alman vo ltalyan vapurlan• 
na el koymasını protesto eden Ber• 
lin ve Roma kabinelerinin bu husus· 
taki mütalaaları Vaıington hükume· 
ti tarafından kati surette reddedil· 
miştir. Binaenaleyh Amerika bu ge
mileri ve mürettebatını serbes bı· 
rakmıyacaktır. Birleşik devletler 
Hariciye Nezareti, bu vapurların A
merika limanlarında tahribine mani 
olmak için müsadere edildiğini bil· 
dirm:ştir. Bu suretle Hariciye Neza
reti Mihver devletlerinin protesto· 
ların ~ alenen cevap vermiş olmakta· 
dır. B. Cordell Hull, ölçüsüz iddia· 
lar ve talepler kar§mnda duyduğu 
hayreti açık bir lisanla izhar etmi:ı· 
tir. 

Amerika Hariciye Nazırı, Alman 
büyük elçisinin hukuku düvel kaide
leri ile Alman • Amt:!İkan dostluk 
ve ticaret muahedesinin ihlal edil
diği hakkındaki iddiaları tevsik ede· 
mediğini söylemi~tir. 

B. Hull Alman elçiliğine verdiği 
c.:vııpta alenen şu cümleyi kullan· 
m'ştı::-: 

cBen bir memleketin limanlarına 
sığınmı, olan vapurlann kaptan ve 
tayfalarına bu vapurları, mahalli 
misafirperverlik kaidelerini çiğniye
rek tahrip etmek hakkını veren bir 
hukuku düvel kaidesi tanımıyorum.> 

Diğer taraf tan B. I lull iki mem· 
leket arasındaki muahedede böyle 
b:r hakkır. istinat edebileceği bir 
hüküm gölgesi bile mevcut olmadı
ğını söylemiştir. 

B. Hull notasına şunları ilave et· 
miştir: 

Esasen medeni bir devletin böy
le tahrip hakkı veren bir hüküm ih· 
tiva eden bir muahede akdetmesi 
havsalaya bile sığmaz. Kezalik hu· 
kuku düvel kaidelerinde yabancı va· 
purların başka bir memleket liman· 
lanna giderek seyrüsefer kanunları 
ile mezkur limanların emniyetini 
tehlikeye koyacak bir şekilde tay· 
faları tarafından tahrip edilmesini 
meşru gösteren bir prensip mevcut 
değildir. Alman vapurlarından biri· 
nin yardımcı makineleri kınlmıı ve 
hareket cihazı tahrip edilmiıtir. 

Amerika kıtaıım,., diğer limanla· 
rında bazı vapurların batırılmış ve 
yakılmış olması bizim limanlarımız· 
dl!'. da bu gibi hareketler yapılması
nın tasarlandığı hakkında kafi bir 
fikir vermektedir. Bu vaziyet kar
şısında hükumetiniz nasıl olup da 
bizim bu hadiseleri hesaba katmıya· 
cağımızı zannetmekted:r) Bu nok
tayı anlamak cidden müşküldür. 

ltalyan notasına verdiği cevapta 
B. Cordell Hull Amer!ka hükumeti· 
ne vapurlara el koymak salahiyetini 
verem bir kanunu zikretmiştir. Bu 
kanuna göre hükumet, lüzum gör
düğü takdirde Amerihn kara sula
rında veya limanlarında bulunan 
herhangi bir geminin bu sulara, li
manlara veyahut buralarda bulunan 
diğer vapurlara zarar verecek her 
hangi bir hareketini men'e matuf 
tedbirler almak hakkını haizdir. 

Mataban burnu 
muharebesi 

Lonıtra 5 ( A.A.l - Geçen harta 
sonunda Itnlyan kuvvetlerinin mağ
lup edildiği Akdimiz muharebesi res
men Mataban bumu muharebesi ola
rak alnılmaktadır. 
Amirallık bu karan vermeden ev

vel Akdeniz filosu kumandanı aml
ra 1 Cunnlngham ile istışare etmiştir. 

tan vatandaşın yüzü gözü zaten bi
ribirine karışmış bulunuyor. Biraz 
sonra büsbütün tanınmaz hale ge· 
lecektir. işte bu ıırada sizin hüviyet· 
lerinizi değiştirdim. Yarın bu tren 
yolunda bulacakları cesedi borsacı 
Cemal Nermi'ye değil, hapishane 
kaçkını Çaçaron Recebe ait saya· 
caltlar. 

Leylanın aıığı: 
- Mükemmel... Aşkolalliı ... Se

nin zekan fevkalade ... 
- Tabii ... Ve bundan ıonra Ce· 

mal Nermi ıen olacaksın... Onun 
evrakını kullanabilirsin. 

Ekspreı süratle geliyordu. Artık 
ıuatular. Zaten likırdılan işitilmez 
olmuştu. Lokomotifin fenerleri va· 
zıh surette görünüyordu. 

Haydar, arabasını yola koyarak: 
- Artık tamam... Yol açık ... 

Buralarda fazla görünmiyelim ... 
İki arkadaş, arabalarını sürerek 

karaaılıklara daldılar. 

*** 
Doktor Rauf, güzel gözlü kızın, 

ayakları dibine yıkıldığını farkedin-
ce: 

c- Yanılmış olmıyayım) ... Bel
ki ölmemiştirb diye düşündü; ikin· 
ci bir muayenede bulundu. 

Tefrika No. 86 

Dedi ve birden önüne ba.lı:tı ... Sustu. 
Halime bu kısa sözlerden blrşey an

Iıyamadı: 
- Ne dedin, Pembe kız? ... Yıldızım 

sönmek üzere midir? Hiç böyle çarça
buk doğup sönen yıldız olur mu? 

ııPembe kız• elini kaldırdı: 
- Senin yıldızın, gece ile gündüzü 

birbirinden ayıran ve her gece bu sa
atte pek az görünüp kaybola.g. bir yıl
dızdır. "ok fena bir s:ıatıte doğınuş
sun, Halime. 

Halime ağlamaı;a başlamıştı. 

* Bu sırada. güreş meydanında.ki se-
yircilerin ateşli ve heyecanlı ·sesleri 
duyuluyordu: 

- Yaşa be kadın ... Sen ne yaman 
kaplarunışsın 1 

- var ol, Saide! Var ol.. 
Diğer taraftan blrıkaç k..1§1 de Dell 

Hurşidln gallb gelmesi lçln bağırıyor
du: 

- Ha Hurş!dlm, biraz da.ha gayret! 
H:ı aslanım, biraz daha cesaret!.. 

Ve Hurşid, bir araba tekerleği al
tınd'l kalan kediler gibi, Saldenln al
tında inliyordu. • 
Hurşid bir aralık Saldeye ~ittirecek 

kadar hafif bir sesle mırıldandı: 
·- Beni yenersen, p!şman olursun! 

Seni yeryüzünde sağ bırakmam ... Çi
ne, Hinde gitsen, pe§lnden gelir, ge
bertirim. Aklını başına a.l ... Biraz dü
şün ve ona göre davran! 

Saide ccvaı> vermek istemedi. Duy
mamış glbl göründü. 

rakat, Hurşid cevap istiyor ve yer
de homurdanıp duruyordu. 

Saide: 
- Ben seni sözünde durur bir er

kek sanmıştım, dedi, meğer sen kah
penin biri imişsin! Hanlya, kim yeni
lirse, o, yenenin kölesi olacaktı? Ner
dc kaldı bu scizler? ... Bu tclüifi ileri sü
ı·en sen değll miydin? 
Hurşid fena halde kızmıştı, takat 

en..c:cslnden dolnnan Saldenin demir 
bilekleri Hurşid! öyle eziyor, öyle iki 
büklüm yapıyordu ki . Hurşidln silki
nip kalkmasına lmkı\n kalmamıştı. 

Hursid çok zorladı. Bütün gayretle-
ri boş3. gi ttı. 

Seyjrcller: 
- Hurşid dayı ezlliyor .. 
Diye bnğrışıyordu. Ev sahlb! seyirci

leri susturdu: 
- Güreşte ezilmece, kırı.şmaca ... 

Herşey var. Onlar böyle !stedller, böy
le güreşiyorlar. Bize s~ söylemek 
düşmez. 

Hur~d erkekliğine yediremedi: 
- Halimenln bab:ısı doğru söylü

yor ... Güreşe kimse karışma.sın . 
Diye bağırdı. Şimdi herkes korkunç 

bir sessizllk içinde güreşin akıbetini 
bekıtyordu. Acaba kim klmi yene
cekti? 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

virdlkten sonra. sırtüstü yere yatırdı 
ve ayağa kalktı. 

Seyl.reller ve diğer köylerden gelen 
zengin, hatırı sayılır ın!safirler Saide
ye hayretle bakarak bağrıştılar: 

- Bu, bir insandan ziyade dağ yav
rusuna benziyor. Herkese yıllarca 
meydan okuyan Deli Hurşid! yendi. 
Aşkolsun be kadına .. 

Recep reis, Saldenln -yanma koştu: 
- Çok yoruldu."l.. fa.kat, hasmının 

sırtını yere getirdin. Tebrik ederim 
seni, Saide! Eğer onu yenmescydln, 
çok üzülecektim. 

Bütün seyircller sa.Ideyt alkışlı
yordu. 

Saldeden korkanlar, çekinenler de 
çoktu. 

Öyle ya.. Deli Hurşid glbi kUV\'etı. 
cesareti ne köyden köye nam ver
miş böyle bir adamı hem de ezerce
sine yenen bir kadından klın kork
maz, kim çekinmezdi? 
Hurşidin yenlldiğinl gören HnUme

nin babası saldenln yanına. koşa
rak: 

- Allah! seni nazardan s:ıkla.sın, 
kızım! 

Dlye alnından öpüyordu. Uzun Ah
med de bellndeki sırma püsküllü ke
merini - sevincinden - Satdeye he
diye etmişti. 

Halimenin yıldızını 
kim söndürdü? 

Dell Hurşldln yenllmeslnden Hali
me de sevinmişti. Hallınenln nnnesH 

- Bu herifin sende gözü varmış, 
kızım! Sakın bu gece bahçeye çık
ma! 
Demişti. lfallmeye Hurşldin yenil

diğin! haber verdller. 
Fakat, aradan çok geçmeden, bu 

haberin verdiğ~ sevinç ve neşeyi 
birdenbire silen yenl bir hadise her
kesin canını sıkmıştı. 

Misafirlerden biri: 
- Kan va.r .. katili tutun! 
Diye bağırmağa başladı. 
Biraz sonra işin iç yüzü anlaşıldı: 

Has:ın isminde blr oduncu, Uzun 
Ahmed! kamından bıçakla vurmuştu. 

Hasan, Hu11ldin sadık adamların
dandı. ECendlslnin güreşte pestile 
döndüğünü görünce da.yanaıııamıt 
ve Halimede gözü olduğunu blldiRl 
için. bıçağını çekerek b!rdenblre 
Uzun Ahmedin üzerine atılmıştı. 

Oduncu Hasan bıçağını saplarken: 
- Halimeyi sana. bıra.lonıyacağlz. 

O, bizim ağamıza lAyık bk çlçcittl. 
Sen onu kokhyaca.k adam değilsJn 1 

Deınlşti. Oduncu Hasanın .,ımdl 
Uzun Ahmedi niçin vurduğu anlaşı
lıyordu. 

Düğün halkı birbirine girmişti. 
Ev sahibi koşarak Sa.idenin kolla

rına sanldı: 
- Aman Saide ı Ben, bu geceyi 

Saldenln maksadı hasmını bir daha kansız geç.sin diye çalıştnn, olmadı. 
yerden kalkamıyncak bir hale sok- Bu herifin hakkından ·sen gellrBhı. 
maktı. Hurşid! öyle eziyor, üzerine yavrum! Bize ya.nimı et. 
öyle şiddetli abanıyordu lıd . Hurşid Saide derhal ortaya atıldı. Odwıcıı 
bir yandan ecel teri dökerken, bir Hasanm yakasından tuttu, elinden 
yandan da boğuk sesler çıkararak in- bıçağını aldıktan sonra: 
Jiyordu. o. ömründe llk defa böyle bir - Buna ka.hbellk derler, dedl, Uzun 
tuzağa düşmüştü. Hurşid eğer bir Ahmed! yenemiy~ğ!nl btııyorsan. 
hamle yapıp da ayağa kalkabilse der- ellnl öpüp oturma.Jıydın. Yahut be
hal etraftaki seyirc!lerden birinin bı- nim gibi döğüşmel!ydln. 
ça~ına sarılıp hasmının b34'"Saklarını Ve ka.tlli şiddetle yere çarptı. Ha
dökecektl. o kadar kızmış, gözleri o san silkindi, kalkmak istedi. Bir da.-
derece dönmüştü. ha yere çarpıldı, bu serer kalkamadı. 

Saide bunu anlayınca, kendi S:ılde onu öyle şlddetll yere vunnuş-
knbilesinin usta güreşçilerinden tu ki, kolu bacağı kınlnu~. vücudll 
gördüğü hileleri yapmağa ve Hurş!dln turşuya dönmüştü. 
gırtlaı>ını sıkmağa. b~ladı. Fakat Dell Hur.şld blr kenarda uzanmış 
hasm~un gırtlağını o kadar mahlra- yatıyorda. DüğÜn sahipleri ağlayıp 
ne .~ıkıyordu ki, etmrtakUer bunun bağırmağa başlamıştı. Uzun Ahmed 
ra~kına varamamışlardı. kendinde de~lldl. Blr yandan onun 
Hurşid Adeta can ç~klşlyor, lfıkln yarasını saryorlar, bir yandan da Ha-

kabadayılığı bırakıp da.: llmenin g&z yaşını dlndlnneğe çalışı-
- Ölüyorum... yorlardı. 

Diye bağıramıyordu. Zaten artık Dell Hurşld!n adamları Saiden!a 
onun bağıracak hali de kalmamı.ştı. kuvvet ve cesaretinden korkmuşlardı. 

Hı:rs!d bir kere Saldenin kıskacına - Bu ne yaman kadın be! Ins:ını 
glrmlşil. Artık bu kıskaçtan kurtul- top gibi yerden yere vuruyor. 
masına imkfın yoktu. Diyorlardı. 

Dell Hurşid tekrar homurdandı: Hurşid, adamlarına: 
- Köydeki bütün serveLlml sana - Beni buradan çıka.nnız. 

bağışlıyacağım, Snlde! Bana kıyma! Demişti. Ilurşictln koluna glrdller. 
Hurşid yalvarıyordu. Düğün evinden uzakl~tırdılar. 
Saide, bir erkeğin bu derece yalva.- Saldenln arkadaşı Recep, bir ara-

rışına kulak vennemezllk edemezdi. !ık Saldeyc yaklaştı: 
Hasmını iylce ezdikten ve pestile çe- (Arkası var) 

Hayır, aldanmamıştı. 
Meçhul ziyaretçi, ölmüıtü. 
F ako.. Melahate bu derece benzi

yen kadın kim olabilirdi~ ... Bu ka· 
dm ki, mevcudiyetindf'n hiç kimse· 
nin haberi yoktu; gelip burada, bu 
yabancı evin antresinde, acaip bir 
şekilde ölmüştü ... 

Nereden geliyordu) Doktor Rau· 
fun ismini söylemişti. Onu arıyordu. 
Fakat ondan ne istiyordu) 

Her halde b~t işin içinde gayet ka
rışık ve karanlık bir muamma giz· 
liydi. 

Böyle konuıarak, periıan bir hal
de buraya geldiğine göre, iıin içinde 
mühim bir mesele olsa gerekti. 

Fakat onu taılumıyordu. Bu kadını 
ömründe asla görmemişti. Bununla 
beraber, Melahate bcnzeyiıi onu 
son derece hayrete düşürmüştü. 

Zavallı kadın ona ancak birkaç 
kesik cümle ıöyli:yebilmifti. Rauf, 
tehlikede olan birinin imdadına ça· 
ğırıldığını ıınlamı:ıtı. Kim mevzuu
bahiııti? 

Doktor, meçhul kadının cesedi 
karşısında uzun zaman düııiıncede 
kaldı. Ona baktı, bakh. 

Birdenbir.: vücudunun titredi~ini 
hissetti. 

Bir müddet. elektrik cereyanına 
uğramışçasına titredi. Dimağındı1. 

müthiş bir fikir beliriyordu. 
Bir plandı bu ... Şiddetli a:ıkmı11 

doğurduğu bir plan ... 
Epeyce zaman, gözleri ıabit hir 

noktaya dikili, öylece kaldı. Vicda
nında yaman bir mücadele olmait
taydı. Nihayet galebe çaldı. Zira du
daklarında acı bir tebessüm belirdi. 

Doktor şöyle mınldandı: 
- Delilik ... Olamaz... İmkitnı 

yok ... 
Sonra, MelAhatin odasına doğru 

birkaç adım attı. 
Acaba gmıç kadının kapıaını mı 

vuracaktı? Cereyan eden garip ha• 
diseyi mi ona haber verecekti) 

Birdenbire durdu. 
Tekrar ölü kadının yanına dön• 

dü. Ona uzun uzun baktı. 
Bu derece benzeyit hbil 

mi? ... - diye kendi kendine •Öy• 
lendi. 

Demin dimağından kovduğu o 
düşünce, §İmdi be.Y1l1ine gene hücum 
ediyordu. Hem de bu ıefer, daha 
yaman bir ıekilde ... 

Melahatin yattığı odaya doğru 
bakarak şöyle düsünüyordu: 

(Arkası var) 
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:YAZMA-DOKUMA 

KOOPERA TlFl 
idare Hey' etinden: 

Kooperatifimiz.in 940 ıencai umu-

1 Günlük Borsa 1 
ESBAAI Ye TAH\'ILAT - K.AMBİl'O 

Te NUKUD FiATLERi 

KOÇUK iLANLAR 
Fevkal~de ahvalln devamı 

müddetınce gayri muayyen gün
lerde haftada ltf veya fiç defa 
neŞTedllecekttr. 

4 - Kiralıli - Sablık 
EML.4KiŞ - Maçkada 8C'Ilede 4500 

lira iradı olan konforlu bir apartı
man acele aatılıktır. Dosya No. 486 

!50 KURUŞA - Yeşllköyde deniz 
tenarmda ve bir cepheııd İstanbul 
caddesinde bulunan Uç bin metre ka
re arsanın metre karesi 250 kuruş:ı 
satılıktır. 

Galatasaray lbesl ka.rşlsında No. 184 
Em!Aklş. Telefon: 49010. Emlnôntl 
Anadolu han No. 8 EmlliJdf. Tele

SATUJK APARTJlfAN _ Tarlabaşı mi heyet toplantısının 1 O Nisan 
clvannda DuvarcıAdem sokağında 94 1 ta.rihine müsadif Pcr§embe gü
alaturka hamamlı dört dairell ~ nu- nü ııaat 1 4 te Ticaret odası salon
maralı apa.rtıınan 9000 liraya satılık- larında akdi karar &!una alınmııtır. 
tır. Ayda 85 uı: ~ı vardır. Aynca Ortaklarımızın mezkur gün ve eaat
~r dairenin komürluğfl umum için te aşağıdaki hususah müzakere et-

5 Nisan 1911 
----~ 

DEVi.ET BORÇLAIU 

L. K. 
S 7,50 933 Türk borcu L n. m 19.05 
> , 1938 JkramiyeU 20.02 
• > 1933 İkramlyelt Erganı 

l _ tŞ ARIY ANLAR 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Eml~. Telefon: 49610. Eminönü 
Anadolu han No 8 Eml~Jd§ Tele
fon: 24694 - 2 fon: 24694. - 2 

F..LEKTRiK V.E MAKİNE - Mühen
disi teknik biirolarda ıstlhdam edil
mek Jşt1y0r. Adres: Tezed - Osman 
lıey, Şafak sok. No. 58 

S300 J.İ'Kl'YA - FaUhte beş odalı 
giit;el bir ev satılıktır. Dosya No. 485. 

Galatasaray ıı.m karşısında No. 184 
EmU\klş. ~fon: 49010. Eminönü 

KALORİFER TESiSATI 8ATil:O
RUZ - Çok az kulanılmı~ "kusursuz 
kalorifer kazanı ile radyatörler sa-

MUHASİP - Lisan bilir çok tecrü- Anadolu han No. 8 EmlAkiş. Tele
l>ell bir muhaslb günde bir saat çalış- fon: 24694. - 2 

Jnakla muhasebenizi ehven ffatla tc- 20 KURUŞA _ ş~u tramvay dura
mln eder. Akşnma krıtlp rünıuzuna ğına on beş dakikalık mesafede as 
mfıracaatl. 2 !alt üzerinde müfrez arsaların metre 
BİR Tt.lRK BAYA.~ İS ARrYOR - kareel yirmi kuruşa satılıktır. Do6ya 

T"mlz bir ile kı?.ı eski v~e yeni türkçe No. 484. 4 
bilir. Doktor buna mümasil yerlerde Galatasaray Jtsesl kal'ŞlSlndn J{o ... 18ü 
u yahut bir kişinin veya pansiyoner Emlfıkiş. Telefon: 49010. Emlnon 

Anadolu han No. 6 EmH\ldş. Tele 
:anındn münasip iş arıyor. Taşraya. fon: 24694. - 2 
gideblllr. Tafsl111.t mektupla Beyo~lu 
Bursa sokak Çelebi han 71 No. Hık- 3500 J,İRAYA - Yeşllköyde kagir 
met. dükkfınlar ve dört odalı ev &.-ıtıltk 
ış ARil'ORl ?ti - Blr §ehld asker t.tr. Dosya No. 483. 

nlfldı kcndis1ne iş arıyor. 24 yaşında- Galntnsnray lisesi karşlSIIld:l No .. ~8~ 
Jım orta mektep tahsillm vardır. Ge- Emlak.iş. Telefon: 49010. Eınlnon 
dikli b:ışçavuşluktn bulund';1nı ask~r- Anndolu han No. 6 Emlflkiş. Tele 

2 llkle lllşlğlm yoktur. Kımsesizım fon: 24694. - _ 
Resmi ve hususi dnire ve müesseseleri 150 KURUŞA _ Yeşllkbyde şev 
de büro işlerinde muamele takibi. gib ketlycde güzel bir mevkide 2120 M2 
bir lş arıyorum. Iş sahiplerinden rica metresi yüz elll kuruşa satılıktır. Dos
edlyorum. Akşamda B. Y. rümuzuna ya No. 842. 
mektupl!\ müracaat. Galatasaray ıısesı karşısında No. _18~ 
• ~IURF.BBİYE iş AHIYOR - Mil- .Emllikiş. Telefon: 49010. Enıinon 
temmel Frnnsızcn bilen bir bayan Anadolu han No. 8 EmlAkl§. Tele 2 
bir ve yahut iki çocuğa mürebbiyelik fon: 24694. -
lfl arıyor. Beş yaşından yukarı çocuk- 8000 LİRAYA _ yeşllkiiyde on se 
lan wrclh eder. Tecrübeli ve elinde klz dönüm erazl satılıktır. Dosya 
bonservisi rnevcududr. Akşam gaze-
tesinde N. D. rümuzuna mektupl~ Ng·a~!t~s:ıray ıısesl karşısında No. 18":.ı4 
müracaat. - 3 Emltlkiş. Telefon: "49010. Emini.in• 

FEN MEMURU - su işlerinden Anadolu han No. 5 Emlfıklş. Tele 
mezun. ~anttan anlar. Na!iada uzun ton: 24694. -

2 

müddet çalışmış, münhanlll harita %500 LİRAYA - Kapalıçarşıda 
yapar ve (Tak.lometre) mnklna ile Kürkçülerde Jyl lradlı bir dükUn sa 
~lışır bir ressamcılık işi aramakta- tııııı:tır. Dosya No. 480. 
dır. Etütler, Sondaj, Nlvellınan için Galatasaray 118e61 karşısında No. 184 
harice de gldeblllr. Akşam'da K. A2 Emlakiş. Telefon: 49010. Eminönü 
rQmuzuna mürncaat. - Anadolu han No. 6 Emlfıldş. Tele 

. ta.h il 
.BAYAN iş ARIYOR - Iyi s 

aömıilJ arap harfleriyle okuyup yaz
masını blllr daktllo yazar ıısana A.şi~a 
blı: Türk kızı iyi ücret veya ~maaş ~ 
~ arıyor dış~ gideblllr mura.'.:a., 
ıahrlren Akş:ım da S. A. T. -

2 _ iŞÇi ARIY ANLAR 

1tJYAZi:O:Cİ ARANIYOR -Li .. e ol-
luk imtihanına. bir talebe hazır!1-

gun ktlr. Bayrın tercih olunur ~('rı;ı:n 
~:; nrası 23849 telefonla mur.ıca-
at. 

HAS'l'ABAKJCI AltAI\IYOR Al"LU 

fon: 246!>4. - 2 

4500 LİRAYA - Kartalda Dudullu 
da 778 dönüm erazl satılıktır. Dosya 
No. 476. 

Galatasaray llscsi karşısında No. 184 
EmlAklş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadolu han No. 6 Emlaklş. Tele 
fon: 24694. - 2 

6500 LİR'\YA - Snnyerde mük~m 
mel yedi odalı ve altı buçuk dönüm 
bahçesi olan köşk satılıktır. Dosya 
No. 475. 

Galatasaray 11.sesl karşısında No. 184 
Emlflkiş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadolu han No. 6 Emll\klş. Tele
fon: 24694. - 2 

edenler Nlşantnşmda. güzel b~çe so
ta.Rıoda dokt-Or Kenan Tevrı~ kadın 8000 LİRAYA - Cihangirde tnma
?ıastanesine hastabakıcı vesıkalaril~ men denize hakim 315 M2 arsa satı-
mOracaat etmeleri. - Iıktır. Dosya No. 474. 

Galatasaray lisesi karşısında No. _ıs~ 
BAYAN ARANIYOR - ~asta~Jocı Emlfıklş. Telefon: 49010. Emlnonu 

" ütllcü baynn aranıyor. ısteklılerln Anadolu han No. 6 Emlakl.ş. Tele-
Ortatöy Şifa. Yurduna her gün (saa.t 94 - 2 

2 .fo~n::~24~6=·~·:......----=--:-'.':":'::::-:::::C JS - 15) baş vurmaları. - _ 
131GO LİRAYA - Kurtuluşta eenevi 

3 - SATILIK EŞYA 8400 lira iradı olan bir apartıman 
satılıktır. Dosya No. 473. 

BALI - İyi cinsten iRAN h_aıı~; Galatasaray ıısesı karşısında No. }8~ 
alınıyor. Posta tutusu 261 e ınura_ 4- EmlAkiş. Telefon: 49010. Emlnonu 

Anadolu han No. 8 Fmlfıkiş. Tele-
at. fon: 24694. - 2 
ESKİ VEYA ROZUK - Her marka :.;:::;;.,_;:_ _______ :---:----:: 

radyolar piyasadaki en meşhur mar- 5000 LİRAYA - ~ç~ıca~ yedi 
taıann 1941 modeller! ile en uygun §e- •odalı ve yirmi iki donum era.zlsl olan 
.raıtı tepem edilir Akşamda Radyo k<>§k satılıktır . .Dosya No. 470. 
ı1bn~a mektupla müracaat. - S OalatasaraY llı8eS1 karşısında No. _184 
· · i Em}Aklş. Telefon: 40010. Emlnonu 

tılıktır. 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 

EmlilkJş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadolu han No. 8 Emlaldş. Tele
fon: 24694. - 2 

JOO LİRAYA - Maçkadn. Tcşviklyc 
caddesinde altı odalı kalorifer '\'C sı
cak su tesls:ıtı olan mükemmel mo
bllyalı bir apartıma.n kiralıktır. 

Galatasaray llseBi karşısında No. 184 
Emlaklş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadolu han No. 6 EmlfLklş. Tele
fon: 24G94. - 2 

KİRALIK MAÖAZo\LAU. - Depoy:ı, 
büroya ve acentnlığ:ı elvcrlşll 150 M2. 
Galata Rıhtım caddrsi Veli Alemdar 
hı:ın No. 155 e müraec::ıt. - 9 

l\IOBİL\'ELİ KIRAI.IK DAİRE -
Taksimde Topçu caddesinde Uygun 
npartımanının 2 numaralı konforlü 
dairesi eşyasile beraber yazlığı klrnya 
"·erilecektır. Hergün sıcak suyu vardır. 
içindckllere müracaat. - 15 

KİRAI.IK MÜSTAKİL KÖŞK - Su
adlye Çınar dibi Köseleci sokak asfalta 
ikinci 4 numaralı beş oda iki sofa ha
mam büyük mutfak lkl vat.er klozlt 
elektrik hava gazı çamlıklı büyük 
bahçe içinde. Gezmek için karşısında
ki bay Abdi köşküne konuşmak için 
Galatasaray Yeniçarşı Hayriye sokak 
8 No. baynn Nahide Taner'e Tele
fon: 44182 - 3 

KiRAUK SAYFİYE - F..renköy 
Böceklik camll civan 7 oda elektrik ve 
telefonu vardır. 60 dönümlük çam or
tasma muttasıl telefonla müracaat 
52.244 - 2 

'CCUZ APARTBIA:S DAİRESİ- Ka
ba taşta. iskele karşısında, Sed üstün
de. Çürüksulu Mahmud paşa ap:ırtı
manında dört büyük odalı, h'lmamlı, 
avluya nazır ve ucuz bir daire kiralık
tır. Elektrik, hava gazı, akar su - 1 

AYASPA!5ADA KİRAUK KÖŞK -
S:tray arkası sokağmda on bir odalı 
Boğaza ve Marmaraya ne?.aretll. tnm 
konforlu köşk kiralıktır. Ayaspaşada 
:Namıkpaşa sokak 7 No. lu C\'e mura-
caa t. - ıe 

Sl\TILIK - Fabrika ve depoya el
verişli Hallçte Fener caddesinde deni
ze yakın üstfinde odaları bulunan kfi.
glr bir bina satılıktır. Akşamda (Satı. 
iık) adresine mektupla müracaat. 

DEVREN SATII.IK - Galatanın 
Karaoğlan sokağında gayet işlek No. 
32 bakkal aktar ve tütüncü dükkfmı 
hastalığından dolayı devren ncele sa
tılıktır. Mezkftr dükkana mürac:ı-
at. -- 3 

KİRALIK KO.Nf'ORLU l\IÖBLE 
APARTJMAN - Ayazpaşa Parkotel 
karşısı İkiz kardeşler apa.rtımanmın 
2 numaralı 5 odalı dalresı mev.slml!k 
kiralıktır. Her gün 11 den 3 e kndar 
gBrüleblllr. Tel: 44399 - 7 

SATILIK KARGİR EV - Aksarayın 
iyl bir yerinde büyükçe blr bahçe için
de bol gün~H manzaralı havadar, altı 
oda banyolu ve çok konforlu k.'i.rglr 
bir ev (6500) liraya satılıktır. 23396 
No. ya telefonla müracaat edllme
si. 

~aşırhğı ve kapıcı odası vardır. k ·· · · h ıı· d h 
Görmek için karşısındaki kunduracıya me uzere ıçUma ma a ın e azır 
müracaat. _ 1 bufunmafan rica olunur: 

ZEVKiSELİM ERBABINA SATILIK l - idare heyeti raporunun 
VE JtİRALJK YALI _ Rumellhlsar okunması. 
Akıntıburnunda 13 numaralı yalıda 10 2 - Mürakipler raporunun okun
odayı mütecaviz müstakil bir daire ması. 
her bir esbabı ıstlrahaU haiz kiralık-
tır. Bütün yalı 25 odayı mütecaviz \'C 3 - 940 senesi hcsabatının tcd-
acele satılıktlr. ittısalindekl 15 numa kiki ve bilançonun tasdiki. 
raya ve Maçka 103 numarada sahip 4 - Nizamnamedeki bazı mad-
lerlne müracaat. - 4 delerin tadili. 

BİR ECF.NEBİ AİLE - Beyağlunda S - Yeni idare heyetinin aeçil-
veya Boğazlçlnde kiralık mobilyell ve ır:esi. 
ya mobUyeslz iki üç odalı bahçeli kü 
çük bl1 ev arıyor. Akşam gazetesine 6 - 941 senesi bütçesinin tasdiki. 
lX) rümmmna mektup gönderilme 7 - iplik hakkındaki dileklerin 
ı;L dinlenmesi. 

SA'l'IJ.IK NATA1\1Al\I APARTI 
l\JAN - Fatih trnmvay durağında üç 
katlı ve 135 metre murabbaı saha. üze 
rine inşa edilmiş 45 metre n'ıurabb:ı.ı 
bahçe.}1 havı bct-Onarme natamam bir 
bina satılıktır. Taliplerin inhlsarl:ır 
inşaat §Ubcsindc mühendis Vcysele 
müraca:ı.tlan. - 2 

Hatay Yağları 
Türk Anonim Şirketi 

«HAYAT» 
Hissedarlara ilan 

SATii.IK n:YA KİRALIK KÖŞK Ticaret kanununun 361 ve Şirket 
Gôztepcde Çaml:ır arasında 7 oda. 1k nizamnamesinin 45 inci maddeleri
salon, b:ınyo ve garajı havidir. Eşya- ne tevfikan Şirketin hissedarları 941 
sile veya eşyasız mükemmel ve tan senesi Nisanının 28 ine müsadif Pa
konforlu bir köşk satılık veya kira 
lıktır. Tel: 52 - 55 veya: 40825. _ 1 zartesi günü saat 1 1 de lstanbulda 

Bahçekapıda Birinci Vakıf Hanında 
~ATILIK EV - Aksarayda Katip 27 No. da ııureti adiyede toplanma· 

Muslihiddin soka~ında tramvay istas- ğa davet olunurlar. 
yomma bir daklkn mesafede bulunan 
üç tarafı bahçe sekiz oda her taraf R U Z N A M E 
muşambalı içi ve dışı yağlı boya. fev t - Meclisi idare ve mürakip ra-
kalfı.de manzaralı çok konforlu ah 
şap bir ev 5500 liraya satılıktır. 2339G porlannın okunması, 
No. ya telefonla müracaat edllmesl. 2 - 940 senesi bilançosile kir 

- 1 ve zarar hesabının tedkik ''ile tas-------------------------KİR.11.IK l\IOBİLl'ELi DAİRE diki, 
Her tür?ü konfor, kalorifer. haftada 3 - Meclisi :idare azasile müra-
üç gün sıcak su banyo Taksim Talim- kibin ibrası, 
hane Receppaşn caddesi Parp apartı 4 _ yeni meclisi idare iızalarile 

A. B. C. 2032 
• '1 1934 Sivas-Erzurum 1 
> , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolan 
, • 1934 , , 

19.38 
19.48 
61.-
15 50 
2950 
52 B7 

> > 1935 > • 
, 1938 , , 

A. Demiryolu t.nhvlll I - II 
n:upon kesik 

, • nı 
A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa Umanı 
Kupon kesik 
H. limanı mümessil senedi . 

HİSSE SENE'l'LERİ 

40.SS 
41 50 
36.75 

42 75 
40.75 

T. c. Merkez bankası 110.50 
T. İş bankası nama muharrer 10.25 
T. İş bankası (hamile nlt) 10 55 
T. İş bankası mümessil his. 105.-
A. Demlryolları şirketi ( % 60) 22.80 
A. Demlryolları şirketi < % 100 37 .50 
Eskihlsar çimento şirketi 7.85 
Şirketi Hayriye 2G -
Şirketi Hayriye temettü 21 _ ---.. ----

ECJ!ıl"EBİ TAH\'iLl.ERİ 

Kredi Fonsiye 1903 (sigortalı) 
, > 1911 
> > Amorti 
> > Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankas1 (b:ınknotl . 

KA:\IRİ'l'O 

Londra üzerine l sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atina üzerine 100 drahmi 
Madrld üzerine 100 pezet:ı. 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerim• 100 kuron 

YENi NESRIY AT: 

107.50 
100 50 
61.50 
1.25 

25.00 
3.30 
2 55 

5.24 
132.20 

29.98 
0.9975 

12.9375 
3.175 

31.1375 
31.0975 

m:ın 5 No. - ı 
mürakibin tayini ve Ücretlerinin tcıı- ÇARnı.• ÇiZl\IELERİ 

KİRAUK EV - Şişli 60n tramvay biti. m 

istasyonu <Hasat) sokak 6 numaralı Güzel, neşeli ve orljin:ı.I hlk!iyelerllc 
üç katta altı oda, bol güneş, gü?.e Hissedarlardan işbu içtimada ha- memleketimizde de tanınmış ol:ı.n 
manzara. Ayni sokakta. 13 numarada zır bulunmayı arzu edenler duhuli- Rusların büyük mizah rnuhnrrlrlerln
bakkal Uıınboyn müracaat. ye varakalarını alabilmek için top· den Mih. Zoşçenko'nun bu güzel eseri, 

Şi. 1 i _ KÔCn Mansur sotaıı-ı Jantı gününden laakal bir hafta ev- muharrir ark:ı.dnşlanmızd:ı.n Hasan 
6 1 hA ·1 ld kl h. tl · • Ali Ediz ta.rafından rusça aslından diMansur :- >artımanımn üçüncü katı ve amı o u arı ısse ıene erını 

kiralıktır. (r .. oda blr antre banyosu ve yahut senetlerin tevdi edilmiş ol- limize çevrilmiştir. Rmnzl Kltapcvinin 
"' neşretmekte olduğu e.Dünya muhar-

ve güzel nezareti vardır. Görmek ve duğwıu mübeyyin banka vesiknsını rirlerinden tercumelcrıı serisinin 45nci 
pauırlık için içindekilere müracaat. tevdi eylemeleri iktiza eder. klt:ı.bı olarak intişar etmiştir. FiaU 50 
-.....,...---------------'-' 

1 MEcisl iDARE kuruştur. Tavsiye ederiz. 
KiRALIK SAl.Fİl"E - Üsküdar İh- 1HıHHH1111HıHHllHH1111HH1111111HıHHll111111Hı•Hı11HıHHHHH1 

sant~·c Alt aokak No. 52 de 4 oda bir SATILIK HANE - Tarlabafı cad-ı SATILIK APARTJ~IAN - Bomontl 
salon su ve elektrik tesisatını h:ıvı desi üzerinde senevi (540) l1ra gellrl istasyonuna keza (3) daklkn mes:ıfe
bahçe içinde blr köşkün üst katı ki olan 7 odalı kuyu ~ &arnıcı bulunan de (2112) lira gellri olnn ve 7,5 m"tre 
rahktır. İçin®ldlt'rc müraca:ı.t. - ı dort kaUi bir hane (6250) llraya m- cepheli qeşcr odalı ve banyolu ve ar-

Wıktır. ka geniş taraçnlnn Mecidlyekoy V" 
KİRALIK YAZUK GAZİNO - Şlşl Taksim Abdülhak Hamid caddesi Beşlkt~ yeşil dağlarına ve S"bZt' 

Büyükderc caddesi Zlncirllkuyu vira- Bozkurt-EnllA.k No. 23. Telefon: 43532. bahçelerine mütenazır ve bahçeli bir 
Jında Üçy 1 ağzı. asfalt yol üzerinde - ı apartıman (33) bin liraya satılıktır. 
elektrik, su vardır. İş Bankası karşı Tı:ıksim .Abdülhak Hamid caddesi 
sınd:ı malül Cemal gişesine müracaat SATILIK APARTJ.l\!AN - Maçka Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. 

_ 4 tramvayına 5 dalt.lka. mesafede S"-11e-
--G-.AZ---hi-O_C_l_ll.ı __ \_R_l_N __ N_AZA_'_R_I ___ D_i_K vl (1420) lira geliri olan üçer oda ve 1 

KATİNE - Ereııköy tramv:t'-' durak bir büyük holden ibaret bahçell ve 5 - MÜTEFERRİK 
J deniz görür üç buçuk katlı bir aparti-

~rinde kır kahvesi, gazino. pastalın- man (21 l bin liraya satılıktır. 
ne yapm:ı.r;a. elverlşll yeni dükkfın Taksim Abdülhak HA.mid caddesi ALMANCA DERSi.ERİ -Bir Yugos
üzerlndeki yüz metrelik tamsı. çamlık Bozkurt-EmlAk No. 23. Telefon: 43532, lal"yalı muallime çocuklara, lise \e 
bahçesile birlikte kiralıktır. Aynı mn - ı üniversite talebelerine ve büyüklere 
halde bakkal Hızır Karacaya müra aı d bl 
caat. Tele!onla 52.79 za. _ 2 SATILIK APARTIMAN - Şlşll b manca gramer, e e yat ve muha-

t.ramvay istasyonuna (5) daklda me- ere dersler! verir. Grup halinde blr 
iş ARAYANLARA BİR FIRSAT safede bugün için (500) lira geliri talebeye ~er ders 60 kuruştur. Adala-

Suadiyenln en merkez yert olan Şaş- olan yüz elli metre kare bir mcyva. ra, Kadıkoye Boğazlçlne gldeblllr. Me
tınbakkald:ı. on beş scnedenberi bak- bahçesi bulunan üç katlı bir ap:ırtı- todları çok kolaydır. Madam sırtar 
taliye olarak kullanılan dükkan vlt- man pazarlıksız ('1000) 11.rayn satı- Smıservller 1()1 kapı 9 Taksim 
rlnleıi, temiz mostra demir baş eşya lıktır. 

SATJLIK DOND~ ~~- Anadolu han No. 6 EmlAktf. Tele
.As tullanılınış • gôzlu 8 kovzna]tlnesi ton: 24694. - 2 
ctdalre marka blr dondunn~ t nıey- 17"'000 LiR. "YA - ..... .._._ tra.m.vay 

ve takımlnrlle beraber kiralıktır. Ay- Taksim Abdülhak Hamid caddesi l\~P DERl u:ai - Ortaokul, 
nı mahalde berber ismalle müracaat. Bozkurt-EııUftk No. 23. Telefon: 43532. ı.ıse ve Üniversite talebestne ~ansız: 

SATILIK KARGiR EV - Boğaz- Telefonla 52.70 7.n. _ 2 1 ca ve Almanca dersleri (Tahsın Abdı 
!Çinin su. hava, manzarasiyle meşhur ---------------------- --------...-~--.-.-----.....; Gökşlngöl) metodlle yahut (Besim 
Beylerbeyinde iskeleye be~ dakika set ACELE SATILIK JIA.~E - Yalova- SATILIK HANE - Beyoğlu Par- Gürmen) metodile nz zamanda ö~retl
üzerinde Bebekden - İstanbula kadar da iskeleye pek yakın bir mesafede makkapıya bir dakllta memfede se- llr. Makalt', hikaye, roman, llml eser 
denizi gören ferah manzaralı üç oda sahibinin adresini isteyenler. Alqıam nevt (720) lira geliri olan '1 odalı ve büro noter vesaiki itina ııe tercüme 
bir çinUl sofa bir mutbak bir tu- gazetesinde ııan memurluğuna mü- muntazam Uglr bir hane (9500 lira- edilir .• '\drffi: Maçka Işık llscs~ knrşı-

ısatıııktır Taksim: cumhunye " "' ... ......,.....,. 
danı tütÜncü Ferid beye ınüracaat.,:Ci caddesinde bütfin konforu haiz mun-
lefon: 41537 tazam ve- iyi iradlı bili a.partıman .sa-
• bir tılıktır. Dosya No. 468. 
~ENt ''EYA AZ - :Müstamel Galatasaray llsesl karşısında No. 184 

Mitroskopa ihtiyaç vardır. Ellerinde EmlAk~. Telefon: 49010. Eminönü 
olup da satmak ıstcyenlerin Ye~in~~ Anadolu han No. 6 Emlflk.lş. Tele-

valet ve banyo mahallini havı düz racaat. - 2 ya satılıktıır. sında Karokol sokak Hayat apartıman 
ayak, çok rahat içinde elektrik, tatlı Taksim Abdülhak Hamid caddesi 1 numarada ö~rctnıen Tahsin Abdi. 

tane karşısında. Kızılay Hanı ya :ton: 24694. - 2 
suyu olan altı yüz metre kare bahçe ACELE SATILIK EV - Kadıköy Bozkurt-EmIAk No. 23. Telefon: •3532. _ 17 
ortasındaki kagir yeni ev satılıktır. Yeldeğlnnenı tramva.y caddesi yanın- - l 

26 No. ya müracantıarı. 1500 LİRAYA_ tl'sküdarda çarşıda Cumartesi, pr.zar günü keresteci bay da lO - 12 odalı 4 katlı apartım.an ol- SATILIK HANE - Tarlabaşı Ba- SATILIK iKi GÖZJ.0 DOSDUJU\lı\ 
Azize müracaat. _ 2 mayan mü.o;:ı.ld bahçe, kuyu ve sar- lıkpazanna yakın bir mesafede ""'ne- ,l.\lAKİl'\"ESj - Beyoğlu Istıklal cndde

SATJLIK KELVİNATOR HAVUZU - ve İskele ca.ddesinde çok işlek kAgir 
~k ıyı balt1e ve tertibatı mükemmel, blr dükkAn saWıktır. Do6ya No. 467• SATILIK HASE - Fatlhde Malta 
blitün tcferrüatlle satılık bir ele-ktrlk GaJatasaraY l.leesl karıSlSmda No. 184 tramvay durağı yakınında apartıman 
telvlnator havuzu. Taliplerin Beyoğlu EmlAklş. Telefon: 49010· Eminönü ~klinde 1kl kaUı müceddet hane aa
tsukm cnd. 165 No. ıu dfikkt\nda me- Anadolu han No. 8 EmlAktş. Tele- lılıktır. Malta durağında 20 numara
ıeci AnUnOS Küpeli. - 1 :ton: 24694. - 2 da emlak komisyoncusu bay Hüscyine 

nıçlı kA.rglr bir ev acele satılıktır .,.. " ö t 
Müracaat Yeldeğlrmenı Karakol cad- vı (360) lira geliri olan 4 oda ve bi:r sl 270/l No. Ahmed zel'c müracruı • 
desi No. 129 - 3 balkonu ve bir ufak dükkanı ihtiva T,\ l 'lJK l\İERı\KLiı.ARI İÇiN -

eden beton bir hane (3250) llrnya sa- Brahma, Heflllİne tavuk ve borozlarl-
BOZKURT - Dil.AK - Finızağada tılıktır. le yumurtnlan ~ c Legorn ve Rod:ı~ -

'7G BEYGiRLiK .. DOÇ VEKGE..rv»!: Z0,000 LiRAYA - istınyede tyt .müracaat. -1 

senevi (984) Ur:ı geliri olan banyolu Takslın Abdülhak HAmid caddesi Jant yumurtnlnn her cunuırtesl öğ
ve üç buçuk katlı şirin bir apart.unan Bozkurt-EmlAk No. 23. Telefon: 43532. leden sonra ve pazarları o!';leye ka-
(11) bin liraya satılıktır. ---------------1 dnr satllır. Göztcpe birinci ortn sokak 

OTORtJ Şaft pe "" 1radlı muntazam bir yalı satılıktır. KhlALIK GAZİNO - Kadıko··yde 
ZEL DENİZ 1\1 - ıkt ts- Gala .. ft-ray l.lsesl karşısında No. 184 ne ekzoz ve teterrüaJ..lle satıl ır. er - Muhürdar caddesinde bulunan meş-

Tak..~m Abdülhak HA.nıld caddesi SATILIK HANE - Taksim Valde- No. 10 Nureddin Otnn. Telefon: 41432 
Bozkurt-.Emlak No. 23. Telefon: 43532. çeşmede senevı (480> ııra. gelir! olnn - 5 

'-nbul Clbali 110 No. Muamın_ • ıı:mIAkiş. Telefon: 49610. Emlnönu bur Zuhal alle bahçe ve gazinosu ki-
11 Anadolu han No. 8 EmlAldf. Tele- ralıktır. Kal'§lm?ldak1 9/1 No. hane-

.Atamı. ton: 24694. - 2 ye müracaat. 

- l çok geniş cepheli dört odalı ve bah
çeli ve müştemlllı.tı havı ve aynı za-

SATILJK APARTJMAN - Bomont! manda ıstikball parla.k bir mevkide
istasyonuna 3 daldt:a mesafede 0040> ki işbu kagir hane (5250) liraya satı
llra. gellrt olan il.çer odalı ve ban- 1*tn'. 
yolu üç buçuk katlı o1r1n Dır aputı- Taksim Abdülhak HAmld caddesi 

CEPTE Tı\ŞJNABiLEN HESAP HA- lSOOO wiJtAYA. - Van1töy1ln.de -K-.İRA_L_IK_G_A_Z'""'.iN~O--B-u"-yu--.. -ft .. a_d_a 
IDNELERi - Bir deftA!r şek.11nde olan "' ""'"' Pe>rtatlt hesap ınaklnelerlle cem ve ınuntazam nhtımı olan 1500 M2 9<* Çarkıfelek caddesinde tevkalAde man-
\a.rh ameliy..... b"...l\"' bir sGrat ılırve ,nzeı bahçeli bir Jalı ~ Yalı zamlı Anfi Park gazinosu kiralıktır. ma.n Cl4) bin liraya satılıktır. BCY&kurt-Emllı.k: No. 23. Telefon: 43532. 

Takslm Abdülhalı: HAmld caddesi _ 1 
Bozkurt-EmlA.k No. 23. Telefon: 43532. -----------------------

- ı SATILIK KOŞK VE VİLLAIAR -

..... UoJ..,.,. arak J&P bUlbUI yuvuıdır. ı:>o.sya No. 4M. Park içindeki köşke mUracaat. 
emniyetle otoma.tik ol Meveud~ Galatasaray JJses1 karşısında No. 184 
l'tatleri 25 Ue 35 Uradır. 6 EmlAkif Telefon• 49010. Em1nönt1 KİRALIK APARTIMAN - Kurtuluş 
aalmaktadır. Telefon: 41412. - •dAolu. han No. · 8 EmlAkff. Tele- tramvay caddesi 23 numaralı o.partı- SATILIK APARTIMAN _ A'•llde 

ALIAU 2 manm ! numaralı dairesi Jdralıktır. Y"l 
LOKOMOBİL VE nıNER~,,.;- fon: 24694. - - Kapıcıya müracaat. - ıo tramvaya (3) dakika mesafede (1840) 

ı:t atmosfer elli be71lr .ı;un-..-~ BnJcnöyünıdAt on Ura gellrl olan Üçer oda ve holden 
l~ marta, ~rlek ~flldnde ml1te- 10,000 LİRAYA - sa.tııııc- SATILIK MODERN YALI - Şifa !baret (6) dalrell bir apaıtıına.n {18) 
ha.~Tfk az m~el b!r 1otomobl.l 1:Yi odalı mtıkemmel bahçeli köşk suyu ve havnsllc meşhur Vn.nıköyündc bin llr:lya satılıktır. 
•~ıet.te çifte tat tayış, ıu tuıunı- tır. Dosya No. 422. No 184 elek:trlk, Terkos. telefon, ha.vagazı, Ta.k:slm Abdülhak HAm1d caddesl 
bus, ._rarumlsyon " t-ıaca.sı ııe n ay- Gala;tasaraY ~ karşısında ~önü banya, güzel bahçe mükemmel tıııtı- Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. 
rıca sı a.mperllk bir jeneratör ayn Eın1Ak19· Telefon: .ooıo. Eml Tele- mı havi yalı satılıktır. Telefon: 38-43 - ı 
ar.1 l'eya birden a.tılıktır. t.stıeyen- AnadohJ han No. il Emllk1f· - 2 - 8 KİRAUK APARTIMAN VE l\ltlS-
let ':h.lata Rıhtım ::addooinde 83 nu- ton: 241194. DEVREN SATILIK BAKKALİYE TAKİL DANF..IJill - Clha.nglr ve 
rn~rnda ~. el ka.tta. Rlza Gence mil- 1200 !.J.ttll'A - İç .-.ı1e Ball.t VE KIRTAS'"'- n•...,..K ı:NJ _ B~•-·r- Tak.simde klmlık apartımanlar: Har-
rncantıı:...""!. - 7 • • ".,. ,,,..,,.lı ....... h. bir ~v sa.tıl*- ıı:,. vn " iAAJ - a."T.smu:. ..,.. v.- ._... ~yimde İstanbul caddeWlde 60 nu- b~yede ve Şlşlldo mtıst.atıı kiralık ha. 

ACELE SATILIK _ F'.elvlnAtô.· tır. DoS'f'J. No. 448. No lU maralı ıo senelik bir bakkallJe dtlk- nelerlmiz tlralıktlr. 
!IJ.aı'kalı 1 yaz kullanılnıL2 2 gözl\l GruıdıuaraY ~~~.&>.ti tAnı askerlik dolayısile acele satılıktır. Taksltn .Abdülhak Hlmld caddem 
dondurma buz dolabı ace:ıe ve ucuz 1 llml1Wf. Tdetoa\. ıAtso. Tele-- Gayet ııenghı btr muh11ıtedlr. İçinde- Bookurt.-EmWt No. 23. Teldon: "'1532 
!!atı:> utılıttır. Adres: r·.~t•ı: ~an~ Anadolu han No. 1 J!m _ 1 ldDI mttıM•,. · - 6 - l 
aotat sıeınak içklll 10::.?.nlA. - ' fon: 2te9'- :< . -

Büyükadada Yeşllköyde Feneryolun
da Göztepcde Küçükyalıda Arnn.vut
köyünde ve Bebekte satılık . köşk ve 
vlIIAlanmız mevcuttur. 

Taksim Abdülhak Hllmld caddesl 
Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. 

-1 
SATILIK ARSALAR - YeşUköy 

Heybellada ve Gözrepe ve KüçUkyalı 
ve cevizlik gibi. sayfiye mahallerinde 
her türlü inşaata eıverişll nrsalan
mız olduğu gibi. Cihangirde ve Ayas
paşada ve N!.şan~ınöa de:ılz göriir 
çok cazip arsalarımız dnhl mevcuttur 

Taksim Abdülhak IIt\mid •;•ddt' 1 
Bookurt-Emlllt No. 23. Telefon· 4-a53 

-l 

ALMANCA J Df:RSLERİ - Bir Al
man öğretmen bnynn, en yeni ve en 
seri usullerle hususi almanca dersleri 
vermektıedir. Şerait ehvtındir. Pazar 
gününden başka her gün 15,30 - 19 a 
kadar Beyo~lu, İstiklal caddesi 133 
No. lı Hasanbey np:ırtımıuu ikinci 
merdiven birinci kat 6 No. yn müra
caat. _ ı 

DEHS - Amnvutk.öy Amerikan Kız 
Koleji meıunu bir bayan 1ng1Uzce ve 
fransızca. ders verir, ~lebelcrt imti
hana hazırlar. Akşamda M. K. rümu
zıte müracaat. _ 2 

MEKTUPLARINIZI ALDIBINIZ 
Gazetemiz idarehanesint adres 

olarak göstermı~ olan ıcarııerı
mizden 

A. - B. D. - E. K. G. -
X. - V. S, - SııtıJık 

nnml:ınnn gelen mektuplan 1da
rchnnem!Zdcıı aldırmalan rtca 
oluıııır 



YANICI MADDE ALINACAK 
Z. V. Zirai &oiıal.inalar Karama 

Mil ı.ılitlndenı 

lMllm ... 
1ade&llM1.4nJ*. 
1 • 1... • 
1 • - • . . -. . . -. . .. . .. . . .. . .. . . . 

....... ~·-tl 
ZiRAAT BANKA 1 
Kmtlllf lulld: ... -:ae~- 'l'lrt .......... ftl :• 

.... w t11u1 Mıf iiıiO •·•·•r•ll••••lllm. 
J ... 1ılrlktlnideft ............ ,. •• ,.. • . ' 

Tünel saaUeri 
htanbal Elektrik, Tramva,. ve Tünel 
İfletmeleri Umum Milclirltiiinden : 

OMlen llnal a.rlnt '1 nı.n lMl puarteal gilntlnden lW>ann ttlnel 
aeferlerl lf'an ahlN bdar •tallda IOe&erUen IUUer ~ 1tleU1eoel1 
_,. JQ1caJata Uln oluliur. (2Tltl 

8aM 

1 den 10 • tadar 
12 den 11 e tadar 
ıuo 4an 20,30 • kadar 

8 lflan 1Ml 

Memur ve Fen 
Memuru Almacak 

Maliye Vekaletinden: ... 
1/1/tMO tamı ve '8CJI numaralı Relml Oue&ede mlıı'8flr, 1T/l/MO 

tartıı n 2/1f1'1'1 numaralı taranıameye ballı topıü tem t.aıtmıtna
me.mtn tatbltl lobı tllt11 edilen Ti edllecelt: olan tomllJcıınJarda tabl
ill'llalak '9lln A. .,......., •da: o d'en memuıa .aımeeaımr. 

a. .......... Jel m='hft ~ IJd& müım ftrDlo* ~ 
ııa imimi mlktarl: 

Relle: 1'11 
&a,a:ut 
PlaWOIW:• 

2 - 8 tıta fotölraf ıAltı buçuk dokuz eb'admcfa• 
3 - Mektep tuc:Utname veya f&hadetnamesl •Allı veya muaddlllJ 

bir sureti• 
f - Bulundalu memartıetıere ald TeaalldD ula WJahad -...4 

dak auretı ıTudUdl llcl1 tarnal ftJa)ıad mıwM•t smeU tiftdlr .. 
ı - 8ıhhl durumunun her ltllm4e ve tlfl_.. ntWt UUma at

aaıt olduluna dair htlttmet Tq& Beledl.Je dotıoıtula npora; 
t - O. ldddetummpftllfndeıı maııtümi,etı Qbnadllma ~ _.. 

ıra .tl&lda mirine mlııldelumcmdHJage t.a.UJrH mepabat 't9rl1IQel ••at
lı de olabWr •• 

7 - Btlmflbal Jrilıdı: 
a - Alterut vu1tu1 dfltu htl'ftJet ftJ'&bmıda Tara &1111& 11-

ıemez. 

8 - Talip olan taıua Mı naıl bir dairede mlltabdem ile. ba dal· 
~ntn alelunl muvatatathıl c&steren vealb •Talebe mtl&eaıD llttda 
ve meri>utv- 'NllkaJanrı o daire vuıtulle Malb9 Vit&letlne i&Mlıtdl
mesı halinde aırıoa m'ilvdatatnameye 1tinm1110ttv .. 

NOT: İatldariamlde ba Ttlaltln i&ıderlldllt Ye ı..., JUl)aoatmo. 


