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----...... --------..:.--------------------------------------------------------------------------------,--------------------··· 
Yet-Japon 

anlaşması 
.. İtalyan - Japon 

.. -.ılaşınasım 
oldiird·· ··? umu., 

~azan: ASIM US 
....:!er - -u ~. ~ ~ .uır !.'1 kendi toprak-

·~ 'lt ...:,n Y&.bancı memlcket
tııı;'. Ceçlrt Je\'azımının transit 
._ tel'dl. :nesini meneden bir 
,-~ 8o n karan ilAn da et. 
~et ı:nahaflli bu kara-

lllç icap eden sebep 
,,_,,.__ ...... _ he bir !JCY söylemiyor; 

~r MQSko\a hükü-
~ ~ bu tedbir bilhassa 

fıcl.l 8o Jetlerini alikada.r et· 
----~· ''Yetıer Birliğinin bu 

• 111.A-la ee~ karşı olan \'azJycti 
Yor. 

L.---:" ki Al'l'Upa harbinin 
~ Alınanya.Jlo Sovyet
~&!'asında bir adcmı te
~ bnzalaıulı; aynı m-

~' i anlaşmalar yapıldı. 
~)l ~lınanya İngiltere ve 
-~ &alı 1 nıücadeleyo atıldı. 
~~ "-"lllda bu anlaşmalar
~~ blrinc.ı dercoode ff&l'k 
ti..._ "-tol'd emniyetini temin et
\ ~e .k 11.. Bütüıt> kuv,·etinl !n
~~ol'd •rsı kullanmak imkanı· 
l~ ili ... ;~~ Dondan baska Sov· 
'~ ırıemlekctlerlnln ta.. 
~ ku'" et kaynakJ,arm
~td olduğu kadar lstifa
~n. :Nihayet lngilt-Orenln 

~~ere koyduğu ablukayı 
~ -.:

11
• kesiyordu; yani So\

·~ '-Y illlln hayırhabaoc bUa
~et.inde l'enidün~ ve S 

1 
lllenıteketıerindeo bir 

S~ue"ll7.unmı ,.o ilk mad
- iyordu -·•er · ı.,. __ ~irUği llo Almanya 
~ ~üs edcı& :hu mUnasc
~e J:.? Balkanlara sirayet 
~ ~ dc\am etti; fakat 
~ ~I Bulgaristana gir
~~ l'ugosla\'ya. ile Yona
\~ 1 ıeca, üz hareketleri 1 
~ ~ora l'aziyet sürat- ! 
~ g hukfımeti harbin Bal
~u;,:.e~ıemesini memnoni· 
~ ~Cdi~ni c;ok açık siyasi 
fııi..._" gostcrdl Bona muka
~~ ltlabaflUnln mukabelesi 
~ S 0lnıadr; ha.ttii. bu arada 
~ llar~ Berlln tebliği: "Sol'· 
~~~ Almanya.nm siyase
~ blıı ; hiç bir muhalif 
~ llbt gittJğimz yoldan ayı
~ ~ haşin bir lisan bile 
~ ._ ı..,.. '~yetin ifade ettiği 
~" IS bin ilk günündcnbcri 
~~C:!"ği llo Alman~a an.
~~olan sıkı dostluk mü-
-.;·--. bir ne\i itimatsız
~ ~A~~nrnü~ olması idl 
L..._~ ~ Matsuokanm 
~' ";'IQU'ak Mosko\'a yolu 
~ .... e nornaya. yaptığı zl-
~ ~tı:~ bu hal'a l~lnde ce
~ hahrlamak lizrm
~ beraber .Japon harf-

111. Bcrlln ve· Romayı 
~ lloıııoa &\'detlnde Mosko· 

....._ ~lert uzadı. Burada 
;r•.Pon münasebetleri 

~~~~~bir 3Cldl aldı ve 
• ~~ ILl'asmda bir bitaraf-
~ 

1 
hnzalandı. l' e çok 

~ -.:.;;,e bir hadise olmak u
~ ~er ısen Stalln şimdiye 
..... ~ Olan mel'a8im çe~e-
~~&J».?n hariciye nazı
~ llgufladı. 
~ Bcrlln ve Roma zl
~ rıöntlk gitmesine mu

~ ~ ıı.. .. _~iizakerelerinin hl
·~ -.1.,.-:._ ._ olması Sovyet -S ~ ~rnın haddizatında 

~
'-~1::'etıendlrmekten zı. 

-.._il~ bir vesika olduğu 
it......_ ese vermişti. Al'B.dan 
~ 1ı:e'!.~rnekslzln Sovyetler 
~ ec.ı dl nıüna.kalo vasıta-
~ le-t~ ebı nıemleketlcre alt 
~~ ı,.. ı rrıın g~rilmesini me-
~ ~ °l.ILrını t.ak\iye edecek 
~ ~; zira bu memnuiyet 
~ ablukasından sonra 
~~harici alemle yegane 
'7.:.~ lhilbadele yolonn de. 
~ette; 
~~Jırıa!l~Uği lngiltcrc ile 
~ k rgı halde onun açık 
L~ ~ 0Yduğu ablukayı 
''- ~~llarını kapatmak suS. .\tnıa11 aın., oluvor. Bundan 
~ "-. ~a ile Jnponyadan, ne 
~r~l1llQPlpt,)fi ı~mnı.ıaq uap 

SQ ""fµauıv. .ıallP. ~ 

Harp okuluna geçen 
Askeri Lise talebelerinin 

• • 

Ankaradaki merasımı 
Binlerce genç. zafer abidesine 

çelenk koydu 
Ankıı.r:ı, 3 (A.A.) - Aakerl l!seıerden harp okuluna ilUhak eden gent

ler bugtln sı.:ı.t ı\l da tr.uıı meydanmda zat-er anıtına mera.simle çelenk koy-

mu§la:dır. 
Har':ll:;cll gençler &ılerindc harp okulu ııancafı ve bando.SU olduğu hal. 

de Atatllrl< bulvarını takiben va bu yol nurinde toplanmI§ olan kalabalık 
halk küUe;eıi arasmdan geçereK u:u.s meydaı!m& geldikleri zaman burada 
blltiln meydanı dolduran blnleNe h:ılkın aürek:i aıkt§larlle karştl&§DU§lardlr. 
Törene lstiklM marşı ne ba§lanınıı bunu iki genç harblyellnln CO§kun hlta 

belerl W:!p eylemiftlr. 
t:ıu hitabelertlen sonra harp llla:JU gençleri hep bir ağızdan harp okulu 

mar§mı 3;yıemlşler ve törene okul komutanınm önünde yapılan bir geçit 

resmi ne oon verilmiştir. 
Harbiyeli gençler gelfılerinde oJduğu gibi okula dönllşlerinde de bUtiln 

yol Uzer,i.ndekl halk tarafından ı;evgi ve takdirle takip edllınl§lerdlr. 

Midilli işgal 
edildi 

Yunanistandan son İngiliz aake
ri de evvelki gUn çıkmış, harp bir 
aydan az sürmüştür. Muhasamat 
6 .nisandan bir ;mayısa kadar sUr
müstür. Şimdi Almanların Semen· 
drc, Midilliyi işgale ba.şladıklan 
anlaşılıyor. Midilli §imal limanlan
na asker çıkarmışlardır. Ada. he
nilz ta.mamen işgal altma. alın
mamıştır. 

- Radyo sageteıAinden -

. 
·H· b" bn•lan~cındanberi talim görerek fft'beşharbinde muvallakiyet-ar ın ~ .,.... ·ı 1 · d" .... d • .....__ 
leri görülen yerli ordular, bu cephede vazı e erı sona er ıgın e_n. ,,.~ır 

h d 
d na sevkedilmeğe bQ§lanml§lardır. Burada, Habeş askerlerını talım u u u __ _J •••• 

esnasımıa goruyorsunuz 

Afrika kıtaları 
Habeıistan harbi 

bitince 

Mısıra gelecek 
Kap 3 ( A.A.) - Cenubi M-

ika b~ l•Y• &.~auekili General r ır ıgı ~· . 
Smuts cenubt Afrika hüktlmetı-
nin, Habeşista.D ııa.rekfttmda k\11.. 
Janmalarma !Uzum ~ca 
cenubi Afrika ıataatmm Li~?'~ 
gönderilmesine müsaade ettıgııu 
be an etmiştir. General Smut1;', 
ce~ubi Afrika bava ku~et~erı. 
nin bilyilk bir kısmının şımdi~ 
Mısır yolunda. bul.~~armı ı
live etmiş ve demiştır ki: A 

Kıta&tnnIZI Mısır harek&tmda 
kullanacağız ve bu muharebeye 
elimizde bulunan bütün ~e~ 
Iardan istifade ederek ıştirak 
edeceğiz. 

Amerika 
taggarecileri 
lngilteıege 

geliyor 
Londrcı, 3 ( A.A.) - İngiliz 

bahriye nezaretinin tebliği: 

Yuna.nietandaki kuvvetlerin 
tahliyeleri esnasında 1376 toni • 
Iitoluk Diamond ve 900 tonili· 
toluk Wryneok torpito muhrip. 
leri Alman pike tayyarelerinin 
hücumlarına uğramış ve batmış. 
lardll". 24 - 25 nisan gecesi için. 
de kıtaat bulunan bir nakliye VL 

puru düşman ta~eri tara. 
fmdan hücuma ugramDJ ve va-
purda yangın çıkmDJbr. Dia. 

mez Demek oluyor ki Moekova mond torpito muhribi hemen va. 
bükfimetı şimdiye kadar tlçlil pakt punın imdadına koşmuştur. Tay 
azası arasında bir nevi ırtlbat bal- yareler durmadan torpito muh· 
kası mübadele vasıtası tc':° n1rimize hücum etmelerine rağ. 
edo;ken bahsettiğimiz karan ile mengemimiz 600 kişi kurtarmış. 
bu rabıt.ayı kfnnıştır • .Japonya e tır. Bilihare Diamondun yardı· 
AlmaDY• ve ltalya arasında geçil· mma koşan Wrynedk de 100 ki. 
mez bir engel ,ekllııi ~- t.op. şi kurtanmştır. Mütealoıben Dia. 

Amba Moskova hua ...... e mond, gemilerin bir mani teşkil 
raklanndan ecnebi Jıarp ma1zeme- etmem.esi ve ışığından düşman 
s1 transit nakliyatına nihayet ver- tayyarelerinin istifade etmemesi 
mezden evvel Tokyo httk= için yanmakta olan nakliye va-
mnvafakatinl aJnıq mıcJırf tt punınu torpillemiştir. 
Din Tokyoda Sovyet - Jblrapon ~ 
nasebetlerlnl bozaC8k Ertesi sabah Nauplia'dan ha-
uyandırmadığma bakılırsa buna lh· reket eden iki torpito muhribine 
tlmal verilebUlr. Fakat ba ~ hücum edilmiş ve batınJmıştır. 
Un taJıakkuk etmesi açltl ı-- 'Oçünü bir torpito muhrıöi 500 
ölümünden ba§ka bir teY olmadıiı k; .. ı· kurtarm-0 da insanca za-lb memleket- ~ • .,...... 
l(in hadisenin m "er yiatm fazla olmasından korkul· 
Icrindckl akisleri büttin dttDyaDJD \l!Ulk:tal~ 
-ıapaın·~~ 

Afrika Cephesinde 

Tobruk 
Varllamadı 

---0-

lngiliz kuvvetleri 
Habetiıtanda 

·Veni mevziler 
zaptettiler 

Kablre, J (A.A.) - Orta Şarkın. 
glllz umum! karargtlımm tebllfl: 

Dll§man Cuma gQDQ Tobruk mUda.. 
faa ııatıarma karıı yeniden fiddetU 
hUcomlar yapDJ.lltır. Dtl§man pek faz
la tank kullandığı halde 1ııgWz km.
lan iyi mukavemet etml§ler ve 4UI. 
mana ağır zayiat verdirmfılerdlr. Ak· 
pma dolru dllfUlanm tazyiki gevıe
ml§ ve dUn gece Almanlar yeni bir 
hamle yapmamJ§lardır. 

SollWD mmtakamıda blr lngDlz 
zırhlı Jatam dolambaçlı bir hareket 
yaparak ansızm bUytlk bir dQpıan 
kuvvetlnln ka.rgıımıa çıkmlftır. Bir 
miktar esir a1UlDllf ve bir 88.hra topu 
iğtinam edllml§Ur. 

Bu mmtakanm diler Jaaımtumda 
tnglllz devriye kollanDDl faa1J19U de. 
vam etml§tlr. 

Ha.beııiatanda Ambalagt. tızerlne ya· 
pılan ileri hareketinde terakki g6rill
mllştllr. Şimalde barekt.tta bulunan 
tııgnız kuvvetleri cuma gDDU dtlfm&. 
nm en eaaalı mevzllııe hl1dm olan bir 
mevkii zapdetmı,ıerdir. cenupta Uer
Uyen bir kol da Dell8lenln 80 ldlomet. 
re şimalinde kt.in Valdi& mevkllnl 11-
gal etml§lerdlr. 

(J:le1Jt»m Sa. " ri. 3 ds) 
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lrtik'ın hududunıı ve şehirlerini 
gösteren harita.. -

Irak - ingiliz 
harbi 
~ 

hükUmet reisi Ratid Ali 

Almanya dan l 
grdım istedi 

Jngiliz kadın 
ve çocuklan 

Şehri terkediyor 
(Yazısı 4 üncüde) 

Kremlinde 
Kızı lordu 
şerefine 

Büyük bir ziyafet 
verildi 

Stalin 
En yakın arkadaşlarile 

bu ziyafette hazır 
bulundu 

Moskova, 3 (A.A.) - Dülı 
Kremlin sararında KIZilordu l8ııo 
refine büyük bir kabul 
tertip olunmuştur. Bu kabul ~ 
mine Ktzıl meydandaki teza.b(l.t 
rata iştirak eden gruplardan 
mümessiller davet edilmiştir. 

Müdafaa halk komiseri Mare.tı 
şal Timonçebnko ilk kadehi StL 
linin ve Sovyet hükfımetinin ~ 
refine içmiştir. Mareşal, Star 

(Devamı Scı. 4 sü. 5 de) 

FON 
PAPEN 

Hareketini bir kaç giin 
daha tehir etti 

Berne, S (A.A.) - İyi haber 
Jan mahfillerden bildirildiğine 
re, diln hareket etmesi mukarre 
bulunan Almanyanm Ankara 
yü.k elçLcü Fon Papen seyaha 
bir kaç gün tehir etmiştir. 

AnadoJuya gideceld 
Beraaaame verip de llarellet etmlr•· 

lerbl laılalqmaıı ızerıne 

Göç tarifelerinde tadilat yaplldı 
Dün sabah Zonguldaktan li

manımı.za gelen Aksu vapuru, 
akşam saa.t 18 de tekrar Zon
guldağa müteveccihan limanı. 
mıman ayrılmıştır. 

Aksunun dünkü .ıyolcu milret. 
tebi 870 kişi iken bu meccani ee. 
fere aneak 250 yolcunun iştirak 
ettiği göriilmüştür. 

Ali.kadarlar, vapurların mü. 
retteb kadrolarını doldurmadan 
yola çıktıklan:u nazarı dikkate 
alınış ve Karadetm hattındaki 
vapur seferlerinde bazı tadilat 
yapmıştır. Bu tadilltı aynen bil
diriyonız: 

1 - 5 mayıs pua.rtesi günü 
saat 14: de Bartın istikametine 

Son gÜnlerde muhtelif fırınlarda bet yüzden 
fazla eksik elanek bulundu 

• 

Belediye takibat yaparak nokaan ekmek aatmamrı 
böyle olurdu. 
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r Radyo iiazetesı 1 
Irak t'BZByett 

L-rak ansızın beynelmilel poli. 
tika sahnesinin ÖD safına geç
ntı§tir. Irakla İngiltere arasında 
muhasemat başlamıiitır. Her iki 
taraf muhasematm mcsuliyetini 
karşı tarafa yüklelmiye çalış
maktadır. Raşit Ali Geylani bir 
darbei hükOmet!e işbaşına gel. 
mia. kral na;blnı memleketten 
kaçırmıştı. 111c ~nlerde iki ta
raf biribirine karşı dostça hare_ 
ket eder gıbi görünmüş', nihayet 
19 nisanda İngilizler Iraka asker 
·~ıkannıya karar vermişlerılir. 

Bı:gU.ı tngili-,; rudyo.::nn<la hir 
F.n.""Ünün söylediğine glire lngi
tiz:er ikı sebepten asker çıkarnu
ya karar vermişlerdir. 

Bu sebeplerden birincisi Irak 
petrollerinin muhafazası, ikinci. 
si tayyare meydanlarının müda_ 
faasıdır. 

lngiliz1er 19 ru~anda çık:ırdık. 
Jarı askerleri takviyeye t~eıbbüs 
edince Irak hükUıneti ev .... dce cı
kanla., askerlerin transit geç
mesini, ancak ondan eonra ikinci 
kafileye müsaade edeceğini biL 
dirmiştir. Buna rağmen 1n~iliz. 
ler Basraya yeniden asker çıkar. 
mışlar, bu yii.zden muhasemat 
~lar.ıırştrr. 

Irak ra ıoFu b.ı iin ne: t~bliğ 
neşret.mı ... tır. rı ır..ci tebli~de; 
birkaç lhgi!i.z tayyare:Jinin tah-

lngiliz harbiye 
nazaretJ 

Y u.rıanistan harbi 
hakkında mufassal bir 

Rapor ·neşretti 
Londr.ı, S (A.A.) - Yunanistan 

muharebelerı hakkıntla harbiye ne· 
zareti tsrafrndan ne~rcdilen rapor 
ihtiva ettiği teknik ma1ümat ara· 
smda bir çok ka.hramanhk menk.i· 
belerin! tebarüz ettirmektedir. 
Dilmtl:ır kıtalarımm.u. kahramanca 
hareketleri esnasmda Yenizelan· 
dalı ve A vuııtralyalılardan mürek· 
kep bir liv:ı Plt wğ .. ;:ı tutarak 
İngiliz ve impar:ıtorluk kuvvetle· 
rm:n çekilmesini ter:ıin etmiştir. 
Alman .lruvetlerl adetçe bire sekiz 
nisbetfn ~ ~ ilstUn bulunuyordu. llS 
nisanda boğazm ~ark methalini 
müdafaa eden Yeni::~landalılardan 
rnürı:«kcp ktiçUk bir mütreze a· 
detçe üstün uüşm:ınm şiddetli bir 
hücu:nuruı maruz kalnu;ilır. 

Olin:ıxm dağının ccnubundaki 
Pe!liyuf lıoğazma yapılıuı bu hü· 
c•ım tar<letiilmi~tir. Ertesi gün bir 
Avustralya livasına mensup iki ta· 
bur gt>çidi tutan krt:ınrn ımdadmıı 

yetişroi§tir. BuraJı:ı. bir Iivı:ı.yı bu· 
fan 1ngiliz km.-vetleri iki Alman 
fırkası ile kahramanca <:arpzşm~· 
trr. Boğazt mlidafaa eden kıtala: 
rmuz ağır zayiata uğrnmı~lar, fa· 
kat sağ cenahımızda kuvnyı külli· 
yenin ricatmı emniyet altına al· 
m1 !ardır. 

.\lmanl;.lr ancnk büyük zayiat 
rntıimbilindc müttefik kuvvetleri 
Olı'npos dağında. hazırlanan yeni 
nıü lafaa hatlına çekllmeğe mec· 
bur C' :1ebilmiş1erdir. 

7 nisan n'·c:-Mt Yugoslav kuvvet· 
• krlnn ho~~a urrı·ad •ğ"ı anlaşılmış 

ve ~,fanaut.v" gedi;;i a<:ılmL3tır. Flo
ıina'nm cenubunda Amınteion ci· 
varnıda yerleştirilen mitralyöz ve 
toMU kıta1armdan mürı>kk~p bir 
1al'u,. kadar asker bir kU· 
('Uk .ıubaym t.:ıllrind,, f~dakarlıkla 

<;arprşmıştir. Ertesi sabah g"neral 
Mackay fırka gı:mclkurmayı erkanı 
füı bn·liktc buraya gönclerilmi$tir. 
Gen.c:ral ile ber:ı.bcr bir topçu a: 
layr, bir tank dafi alayı ve bir ta· 
buru nol{s~rı olmak ti zere bir A · 
vuoıtralya livası burndaki kıt:ıları 

'takviye için sevkedilmi15lir. Bu 
kuvvetle!' Almanların hilc1.ltnuna. 
intizarcn Aminteion ye.kmmda 
meV'7.i a!m~t;ırdır. 

9 niısanda Almanlar Florina'nm 
cenubunda J."Öriinmüıjler ve o gtın· 
le ertf'si gün general Mackay'm 
ku.:::ıand:ı.sındı:;ki kıtaalnıruzla şid· 
detll bir muharebeye tutuşmuş· 

lardır. !mpın·atorhık askerleri 
dilşmıına ağır zayiat verdirmiştir. 
Fakat bir müdd~t sonra, adete; .. 
kenıillerlne çok faik Alman kuv· 
vetlerJ karşısmda tuhınamtyacak· 

lan nnh:.rlmr~trr. Dü~anm Amin· 
tt'ion'dıı durduzıılamryacağı tabak· 
.lmk ettikten sonra bu cephedeki 
bütün mildafaa hat•mın geri alm· 
ması zaruri bir hale gelmişti. Aksi 
takdirde bu kuvvetlerin çevrilmesi 
ihtimali çok kuvvetliydi. Dinaena· 
leyh 11 nisan g:.iniı imi'•ırabrlıık 
ve Yunan kuvvetl<.'ri J'f'nı lir hat 
ilzerine ..:t?ki1 r.:.eğe na:-l~mıı::lardır 

Harbiye n~ım ·etinin raporunda 

1 Yuge>!llavyanm k!smen sefe?"herlik 
yapmış olmasına ı·a~rı en, haro•' 
bazr!" olmadığı lrnydP<lilm•Jktedir 

rip edildiği bldirllmektedir. 
Th:inci tebliğ, Irak tayyare ve 

topçtWunun muvaffa.kıyetini, U. 
çünP.ü tebliğ, Bağdattan gelen 
teşvik telgraflanndan be.hset
mektedir. 

Radyonun haber verdiğine gö
re Filistin mücahitleri Trak bu. 
dudunu geçerek harbe i~tira.k i. 
çin Irak hükumetine mö-rtcaatta 
bulunmuşlardır. tng;:izler bu 
haberlerin Irak radyosundan 
verildiğini şüpheli görmektedir. 
ler. lngiliz radyosuna göre Raşit 
Ali Geylaninin uzun za.mandani 
beri Berlilıle §Üphelı ınt:r.asebet· 
te bulunduğunu, y a p ı . 
lan bükClmct darbesinde Bcrli. 
nin parnıağmm bulunduğunu. 
hatta son hadise üzerine Haşıl 
Alınin Berlinden asker. yardım 
istediğini bildirmiştir. İngilizler 
Ba.sraya hakimdirler. 

Ancak Bağdatta. vaziyet müp. 
hemdir. Burada İngilizlerin pek 
nafiz oldulı:l:ırı a.nlaş1lıyor. Di
ğer taraftan Irak hil.kum~ti pet
rol şirketlerind•·ki İngıliz me. 
murlarm çıkarılmasına kara.r 
vermiştir. 

Midilli De işgal Ediliyor 
Yunanistandan son İngiliz as. 

keri evvelki giln çıkmış, bu su
retle Balkanlardaki harp bir ay
dan az .aUrmUştür. Almanların 
ı;;imdi Midilliyi işgale başladık_ 
ları anlaşılıyor. 

Almanlar Midillinin şi.maline 
asker çıkarmışlardır. Maamafih 
ada henüz tamamiyle işgal edil_ 
memiştir. 

Bıılgari.~tanda Bir Gazete 
Kapatıldt 

Bulgaristanın en eski gazetesi 
olan Mir gazetesi Alman işgalin. 
den şikayet ettiği için hükfunet 
tarafından üç gün müddetle ka
patılmıştır, Bı.. :;azete Alman 
kuV\·etlerinir. dah1. fnzla lrılnıa· 
smm iktısadi vuiyi>!.l bozacağı. 
nı yazarak divnr kı: 
"- Alman kuvvetleri sadece 

memleketimizden geçip cenuba 
gideceklerdi. Balkan harbi biL 
miş, bize ait topraklar askerle. 
rimiz tarafmrtan işgal edilmiş
tir. Buna rağmen Almanlar tup
raklarm:nzda daha ne lradar ka
lacaklardrr ? .. " 

Askeri Vaziyet 
Ira .. kta Ha.bhnniye bölgesinde 

muharebelt'>r devam ediyor. Bu 
İngiliz ha va meydanının her ta. 
raftan çovrilmi~ olmasına rağ. 
men İngilizler hala mukavemet 
ed.irorlar. Baska bölgelE'rdnn ise 
nrn.lumat yoıttur. · 

Basray ~ıkarrlan İn~iliz asker
lerini'l Bağdat istikametinde 
hare~n~te geçtikleri bildit 11iyor. 
Btl kuvvet!erin miktar ıhakkın
da. esaslı maltlrnat yoksa da 20 
bin kadar tahmin e<lilmektedir. 

Llbyada Tobnık'a karşı yeni 
taarruzlar vuku bulmuşsa da, 
bunlar mukabil taarr!lzlarla püs. 
kllrtUlmüstfrr. s~Humda. ise esas.. 
it değişiklik yoktur, 
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- Evet ... Fakat onu nasıl yaza
bildiniz? 'Mefküre size ne yaptı da 
onu öldürmek istediniz? Bir hafta
dır yatakta idi: bugün kalktı. İne
ceğin · zi biliyormll,'j gibi iki saattir 
burada bekledi. bonra duramadı, 
;;':?lirs.:ıniz yilz;inilze nasıl bakaca.· 
ğı:nı dllşü.nerek korktu, mektebe 
gitti. Almrz şu mektubu, Biz gel
meseydiniz Takdirle yollryacaktım. 

Bir haftadır yatakta imiş! İyi ki 
intihar etmemış ! .. Unlara veda e
derek kaçtım ; lsta n bula doğrıı yü -
rüdüin. Met:klı:renin bu ilk mektu
bu, adi bir kağtt pa~asI üzerine 
kul"§un kalemJe yazılmış be.ş altı 

satırdan ibaret.ti!.. .!roza.sız ve ta
rihsizdi. .. 

Heyec.anlı hitaplar gibi birden· 
bire, "Azizim!" diye başlıyordu. 
Biiyük tel!ş içinde yazılmış gibly
di; hulasa olarak bana demek isti
yordu ki: Blltün dü~ilncelerin.iz 
yanlıştır; be.na hep kendi ta.sav
vurlal"mm isnad ediyorsunuz ... 
MefkUre, ona atfettiğim şeyleri 

kabul etmiyordu. Ve bu mektup 
§U cUmle nıı bitiyordu: •• .... Za
ten garabetle başlıyan bu aşk, ai
zhı Iak.a~·diniz uğrunda. yanacak ... 
yanacak .. La.kin ne yazık, ne gü· 
nah olacak ...... 

Tekrar okudum. Sonı-a bir daha 
okudum. Bıı.btaliden Divanyolumı 

gelinceye kal t;" yüz defa okudum . 
Bu satn·la.rtn ciddiyetinden şüphe 
edemezdim. Mefkure, masumiyetin 
yüksek kürsüsünden hafkmyor 
ve daha ı;imdiıieıı kendim büyük 
bir aşkın ~ı>hidesi telılkki ed~·,.or

du. Ondan af jstemek, şiırıdi benim 
i1;in Nr vazife idi. 

Saatlerce m"'kt"'hi arn.drm. tmıs 
darUlfUnun•mu bilmediğime hay · 
rf>t t•diyordum. Kir.ıc;eye soraınaz
drm.: sor:-ırımm, ni().in ımı~lığımı 

• ------~ 
Türk 
ola - odası .? 

1'111 a 

1 t1Adıs3 er ara:~ 
lrakhlar inaHter0!,9 

harp m. Hrrı etti 1 
·ık 1 

İstanbul akşam sanat ve Üsküdar 
enstitüsü direktörlerinin fikirleri 

Son ..,.:· .. ıe1 d•· B'ı! rn:-tJ :r: • 

İn ·ı· . 1· r gıl7. J<ıı ·.1.. t•:·.t: ... ı•1 

arasmd;:. ((<il pı . .. , : . 
Irak hiil.iıım:L.;1m .' · ·• ... 
bu ça!";:''""•ri n'u l· r. ~ 
ta.raf tau A n ·ıı • t ı . g rt• 
. d·•· . ı 1e .. ~ 
ıste ıgı rı \';'"·.>t ' • ,ı:;uJl'lw 

cenup hudı· ·· • · ı,, 1 .;~~ 

Bu işin yapılabilmesi için bügük alelge
ler, devamll çalışma ve servet lazımdı~ 

olan bu mc::. e · · · ; 
hadiseler tabii uıa.ı... , r J• 
hususi bir ehemmıyeı . ' 

Irakta bir hükıinı~1 
/ P. 

ilflı1ar mevJ·1·ne ~ • a\: .t 
l ; ı · li'ıöı i hlıl•f•rac+ı tı ... •ı:ıl' 

M1lll motU':cı·imi'-'t:!en !stlf:ıdı:? et· 
mek ıruret'iyte yeni bir TUr:t mothı.;t 
olatıillr mi? Mevzuu etrafında oirka<; 
gtındenberi neşretmeğe başladığxm:ız 

anket utı.k!luarlar a.rasmda bUyük bir' 
alft.ka Ue karşılanmıştır. 

Bu rr.evzuda, bugün de İstanbul 
Akşa:n Sa.n'at ve Üsküdar l{ız EDsti. 
tUsU direkWrlerlniD fikirlerini tesbit 
ettim. 

tııtanbuJ Akşam San'at okulunun 
değerli. dlrekWrU. Bayan lılUceUA lııcl· 
kaya. benl bUyUk bir nezaketle ka
bul etti. Sordum: 

- Anketimizi okuyor mwnınuz? •. 
- ıı;vet, dedL Her gUn muntazam 

surette .. 
- Sizin de bu husustaki flkJrlerlni. 

:ı:l rica. edece&im. Bir Ttırk modası 

yaratmak mümkUn mUdUr 1 
- Ben!.m kanaatime göre Ttlrk ka· 

dmwn kendine göre blr moda.sı ol· 
maclığı gl.bt, ha.ılı başına bir Türk ka. 
dmı modası da. oıacağUU blç zannet· 
miyorum. ÇtıııkU bunun muhtelif se
bepleri var. 

Bir defa, Türk kadım beynelmllel 
kıya!9tt kabul e~tır. Bu kıyafeti 
değiştirerek yeni bir elbise moduı Lb
da eb'nek çok gUç olduğu kadar, uzun 
tdkil<lere ihtiyaç vardır. 

Tetkikleri yapabilmek için, 'bUyU:ı: 

atelyeter, devamlı çalışma. ve servet 
lA.zımdır. O halile bl.Zim bugUnkU va
ziyette yapabUeceğimiz şey, eski TUrk 
ltıyatetlerinden ilham atarak burada· 
ki B8n'at bakn:ıundan kıymetli olan 
motltlerde biraz tadl!Atla yeni ~ler 
m.Jyda.Da getirmektir. Bunu ya.pmak 
zannedildiği kadar gtıç bir 1§ değil. 

dir. Zaten bugtln ıran'at okuılarmm 

hemen hepı!Uıde bu glbl nıil!l mot!t 
işleri.ne yer ayn.!makta<lır. Bu §ekUde 
yapılan çal?şmadıın bu,gUn takdirle 
kar~anacak neticeler elde edilmiştir. 

- Bu h\18U8ta. bayanlan te!}Vlk için 

neler dUşUnUyoraunuz? 
-- Muhtelit mtıesseselere bu l§te 

dll§en vazı.teıer var. Bu vazifelerin en 
mühimmlni eaD'at okuUan yapacak
trr. San'at okUJları talebeslnl buna gB.. 
ı :vetıştlrecek ve· bu fikri qılayacak
tır. Bundan sonra gaze ler, radyo, 
sergi ve halkevleri de kendilerine dil· 
rııen vazifeleri yapacaklar, baye.n!an· 
ıaızı Türk deseni giyweğe aevkede. 
cek!erıiir. 

Öğ'r~tmen ve talebeler de mUll mo
tifletimlzden ~tifade edilmek suretiy .. 
le vüc;.ıda gel.idlmiş işleri tercih ede. 

herkos ke§fedeeek sanıyordum. 
Öğleye kadar "Bemıi 8.lem Vııltle 
sultan" mektebinin etrafında do
laştıktan sonra ah~ap Lir binanın 
kapısında mektebin le"haısmı gör· 
dilin, Artık orada bekliyec;<..kt.iın ve 
onlar öğle yemeğine !:?ktık:an va
kit Mefküreyi bulacaktım. 

Ne diyecektlm? Ne yapacaktım? 
Mefk.iıre böyle sokak ortasıntıa 

mecnun gibi perişan bir adamı ka
bul edecek miydi?.. Tek tiik si
yah, krsa çarşaflr krzlar çıkıyor -
du; ve mektebin kapısında Ufiar 
gibi ha.fif giyinmiş gene; çocuklar 
toplanıyordu. Saat bire, bir buçu
ğa, sonra ikiye geldi; Mefktire gö· 
rünmeili.. Artık meyus olmuştum. 
Kapıcıdan sormak istiyordum: 
- Birinci smrftan Mdkürc ha. 

nım ~·ukanda mr? 
Btitün bu genç hanımlara birer 

hircr sormak istiyordum: 
- Mefkiireyi tanır mrsmız! 
Hatta mildUre, yahut müdireye 

çrkıp anlamak istiyordum: 
- Birinci srntfta Mefküre is

minde bir talebe var mı?.. Bugün 
geldi mi? .. Burada mr'? .. 

Hiç kimseye bir şey sorama
dmı. Divanyolunda bir krraathane
~·c girdim. Sadıoş ve sersem ona 
bir mektup yazdım. Girizanm wn 
vapurla döneceğini tahmin edi
~ ~~rdum: onunb yol!ayacakt1'11. 
Biitün kalbimi dökmüş, kendimi 
tc>l"Jn etmiş: ondan af istpmi~tim. 

Anketi yapan: 
Hasan Bedrettin Ulgen 

Bauan Mücell8 lncik4'1Ja. 

cek1erdir. Bu wretle yavaş ya:va.ş bu 
!'esenler modamııa. yerle§ml§ bulwıa· 
caktır. 

Bugttn TUrk kadmlarmm ta1<tp et· 
tikleri modey'\ gelince: ben de diğer 
arkadaşlamnm flkJrJerlııe l§tlrAk ede. 
ceğlm. Garp modası diY"""1im. Bil· 
liasısa. Fransız modam bugün dUnya.. 
nın !ter yerinde olduğu gibi bizde de 
htlküm sUrmektedlr . ., 

BAYAN N'OKET 
DV'ŞV'NCELERl 

Bayan MUcellft. tııclkaya.dan •onra. 
ÜBkUd.ı.r Kız EnstltUııü DlrektörU Ba_ 
yan Nllket tmsaktan da tlklrlerU:l rl· 
ca ettim. Çok değerU blr san'at mU· • essesesl direktörü ve aynı zamanda. 
bu l§t,e uzun yıllar çalı~ıı ve birçok 
talebeler yetlştlrnılf otan Bayan NU.. 
ket bana şunlan söyledi: 

- Modayı mücerret mlnada ho~u
muza giden bir göreneğe uymak ola• 
rak tarll edecek olursak aleUtlak mo. 
danm şamll olduğu ve yayıldığı g!Sril· 
!Ur. Belki lru!an tabiatinde mevcut 
taklitçlliğin de bunda mUhiın bir tesi· 
ri vaf'cur. Moda her sahada mevcut 
ve hAkim olduğuna göre bana sorulan 
sualin fKadm giyim) modumı ta. 
ıı:amnıun ettiğini kabul f!derek bugUn 
için bır TUrk modası olamryacağı l<a-

., . 
Yilzan: HAY!Jlln "' ,.,. .... ·· 
,\kşnm, Adaya gidecek olan va. 
purda Takdiri buldum. Glrizanın 
ı;ıimdi Kadıköy iskelesinde olduğu
nu öğrendim, Ona koştum; kadın
ların salonuna ba.ktmı ve oralarda 
dolaştmı. Biraz sonra Giıizan çık
mrştı: 

- Kimi anyorsunuz Fikret 
Bey? 

- Sizi. 
- Ne yapacaksınız'? 
- Bir zahmet lııtirham ~ecek-

tim ... dedim ve mektubu uzattmı. 
- Ben sizin postacınız mıymı? 

Adresini biliyorsunuz; postaya ve
rin! 

- Akşama kadar mektebi ara
dnn; onun yolunu bekledlın. Mek· 
tebe girlp sormak. bulmak iste
dim .... 

Girizan büyUk bil• telii.ş içinde: 
- B:.ı.nu yantrmz ı:nı? .. 
Diye hayktrdı. O zaman Adada, 

Takdirle MPfkfırenin mektebinden 
bahsederken arkadaşınım derin 
bir itimatsrzltkla: 

- Belki... 
Demesini hatırladım. Dedim ki: 
-·Hayu·: kims"df'n bir ı:ıey Fıor-

madım... Mektubumu göturr:c~·i. 
niz, peki. Postaya VC'ririm. r'akat 
hen . onun b:r gfı-ı cl"llfl yztırap ic:in· 
ne ka1m'lmasmı istrmi'jtiın. 
Karanlık olm"'lf\\ dı, M0fk{ır"r:n 

ı tırabınr söylediğim aıırla Giriza
nın gözlerinci0 müstehzi bir han

dr-min pa rlRdığınt görınC'k l~in O''"', 

naatuıc:!eyım. Çu.ıı ... u. Kadın ,;;i;y:m 

nıodasrnaa modaya bAkim olan zUı:n• 

renin zevki en füıttlİı demek dPğUdir. 
Modanrn yayılma. hassası gözönUnde 

tutulunca (tçttmnUlk) '\asfI kendini 
gösterir. biııaenaleyh bir cemıyetin 
kadmıarmın giyiminin diğer cemiyet.. 

ıerdelti kadınlara sirayeti o cemiyetin 
Jtültll:-~ı durumunun ve konuıtuı\11 dl· 
ın §Ümul ve sirayet ısahal&nıı.m ge· 
ııııılğlyle mütenasiptir. Bunun tcın 
'fUrk kaıimınm giyim ıı&b&eında bir 
moda. mucidi olaı'ııama.SJ zevkinin az. 
lığt v:>ya görgtlsUnUn kıtır•ığmdan de
ğil. mensup olduğu cemlY'f'tin ktl!tllrel 
ll'aıntlarmm bugUn için beynelmilel o
ıamıyışındandır. 

. . - n w • 
.Almarıtar ve lta!yanıa.ı a dıl~' 
leri altıııda mıdır? Da~tiği ~iJ 
ru.su bazılarmm iddia e ,t\-eiJe!I 
Irak'a çıkan İngiliz küdııD )t 
üzerıne Iraklıl~r taraflll ar ve 
pılan taarruzlar Alm3J'l1 \'il~~ 
talyanların tahriki ıle. n:ı;1~e gelmektedır? Bunn daır J.P'~ 
milsbet bir delil yoktur. 1ttrl•~ 
İngiliz kuvvetleri ile l~~ ııJı\'J' 
çarpışmasmd u bugünkU Jı.l!D~ 
ve şerait içinde sa.dec~ tifııde.: 
larm ve İtalvanlarJ!l ıs 11ıııı IY:-. 

deceği de şüpbesizdır. Siı-eli ~ 
Irakta hadiselerin te ı-3~ 
s::tfhaya. girmiş olmasırı~ııııı ~~ 
bizim sr.mimi tem ~unı ııJıı' 
iki taratın m Uşterek Jllııda ~it 

- Mllll motitıerimlZden ıatıtade e. besa!:>tmi kısa bir za!I'l~~'J' 
debillr mlytz'!' e'*" anla~ma yolun<" gtıın ~ ı;ı.et 

- Tebl!. dedi. TOJ'k kadm.ı milli 
ınotitlerimlzl tanıyıp bunlardan ıstıfa. 
de etmuılnt öğtenmettdlr. Bu !iğren· 
me, mevcut modalara Ubeler yapJJ.. 
maet:n kolaylqtn-acaktır. Yapuacak 
Ulvel<ır moda, mllIDe,Urilmft ve 
şahı!ılle~Hlmtş olacaktır. 

İngiltere niqin BnFr:n· ,. ,.JJ~ 
çıkarıyor? Çünkii ıı~ıl\ld.e~ 
rini tehlikede ~orüyor. :f11i5~~ 
kuyuları ile Musuldan. "':..,ı~ 
kadar petrol nakleder. bOJ~w 
geçtiği yollan muha.fsZ'! (/-' 
a1mak istiyor. . klll ,~ 14, 

- TOrk kadmlan bugün baııgt mo- İngiliz hükfuneti Ira ~!' 
da.nm teeaatll11 aıtmdadn1ar? tiği muahedeleri gözdelldO~ d' 

1 miştir. Fakat doğru~s.:1 ... 1t bif ,~11 
- Bug11n bUtUn Avrupa hatt4 ye- bu maksadı temin ea~· ~ıor 

nl dUnya kadmlarmda olduittJ gtbl, re bulamayınca dolaşık ve~ 
TUrk kadmlarmda da hlkim olan mo. gitmk ihtiyacını duynıuŞ)teJ' f 
danlh ana hatıarmm Framıız modaaı sıt suretiyle Irakt_an a.Su~ ~ 
old?Au kanaatindeyım_ çirmek yolunda hatz old f!J11 ~ 

Milli Şef'ın 
resimleri 

Ankara:, 8 ( A.A.) - Millt Şef 
İnönü'nUn parti merkezleri ile 
ba.lkevlerine ve odala.nna imza~ 
Jariyle hediye etmiş oldukları 
fotoğrafilerin merasimle şeref 
mevkiine konulma.una devam 
edilmektedir. 

Eskişehir, Muğla, Konya, Ka
raman ve Gedlz'de bu mUnase· 
betle yapılmış olan toplantılarda 
Türk ulı~unun Mlllt şer etrafın.. 
daki sarsılmaz birliğinin \•e ona 
karşı duyulan inanç ve sevginin 
içten ifadesi olan heyecanlı tR. 
zahüratta bulundukları bildi. 
rilmektedir. 

tan istifade etmek k<ıf~ çt~,_ı 
miştir. Bu defa Ir~ ~ı;~ 
Hintli İngiliz askerle~ b • 

kanır üzerine getiriI.uıiŞtif d jff 
Eğer Raşit Ali hll~e .. ~ 

gilterenin bu~kil ~üJ\~re~ f 
yeti içinde. hissettiği ~1' ; 
takdir etmış olsayd~. etl~ , 
tikllli gayesiyle tnı::.ı!tercAfll~.., 
ruretini telif edecek 1?'1 dJ P"} 
rıyacaktı. Böyle otma İ~ıı' 
raya ikinci kafi!e ~ı.karfti ı9tl ..J 
çin binn.ci kafilenın. ae ~ 
geçmesi ıazım gelereğınnl, Jı ,r 
gösterdi. İşte lra~a .1<!, tJll 
selere sebep 'olan 1htıla.ı. 
retle meydana geldi • 6$~ 

tn~iltere ile Irak ar~,.~ 
ihtilfilı körükliyen A1n1~ıııJ\il 
İtalyanlar Filistinde lP~V· 
karşı Yahudileri tııtıtfl el<t&,jt 
siyasetinden istifade et~jr. fii ti" 
Onun için Irnk meseıes 111ıe~~ 
tinde ve diğer Arap nıe Jl\U \fi 

o kadar dikkatli ba.kacaktnn ! Bir rinde ve belki de ~unrd~ı 111ıJ~' dakika sonra dedi ki: ı h ı t rrnes p;: 
- Veriniz ..• Fakat bunda da bir akis er usu e ge 

1
. trtıl<'' P 

zehir, bir hançer varsa?... meldir. Diğer taraftan !!,fette rı.tl' 
li yollarda.n siv_il .kIY 991 ''.iır· 

- Hayır, dedim, emin olunuz. mantar gonderılmıs ~1J!1 elftr~ 
Ve ona teşekklir ettim. Vapu- mali de ilerive 1sur:~i:.1\ııt11 ti 

run o müthiş ltelebalığmd:ı Takdi. Onun •c!n Iıak • n..,, ~ı<l'ııt 
ri buJama:lnn. Adaya geldfi?tm;'l nın inkişaflarını <;ok d~öıf' 
vakit iskelede gördUm. Gir;zanla alfilca ile takip etmek~)· 
Şişliye kadar gitmiş, fakat bir _ 
yerde oturamamış; bize dair hiç 
bir gey konuşmamışlar. Veda es
nasın<ia: 

- YanlIŞ hareket ettin, dedi. 
Rııgünkü mektubu ya.zmama.lıy
dtn, Kendi kendini düşürdün. 

İki gün, mutat bayatrma dön
müş gibi yaşadım. Bu yaşayış, cis
min tabit sUkun ve harekatrndan 
ibaretti; bunda ruhun ve kalbin 
yeri yoktu ... Hiç kimse ile ona ait 
konuşmuyordum. Karanlık gece· 
ler, odama çekiliyor ve o yalnız
lıkta, ruh ve kalbim uyanaralt 
defterimin üstünde elem gilnleri
ıni yaştyordum: (Bundan sonra 
''Uç gUn oldu .. " ctbnlesile başlı· 
yan Jki sahife var; tek tUk keli
melerden maada hiç bir tarafı o
kunmuyor.) 

.. * • 
Bu gece sabaha. kadar şiddetli 

yağmurlar yağdı. Denizler kirlen
di ve sokaklar deniz oldu. Erken
den balkona çıktnn. Güneşin tu
lfıunu beyhude yere bekledim, 
Kalın, siyah bulutlann arkaıımclan ı 
bir tel ztilftinü bile uzatmadı. Bir 
sabah onunla birlikte ne muhte· 
şem bir tulü seyretmiştik! Orada, 

tu; biri h.biatrn, biri benimdi! Ha-

IYirmi yıl evvelki ıjakl 
'!" ı# 

'$ fi 
Muallimlerin nıaatl~ 

bel 1'':,ıl 
İstan tul vUA.yctl muhese ,.., 

yesl.nr:len maaş atmakta. oııuı ~ .~ 
lelin ma Uôplar:: olan Klıntı.Du ıııe ~ 
aşmm ilk yarısının verilnıes ııı ıııJ 41 ladığını yazm'!§tık. Muaillil'l1~ 1çJP 
maQ.$larmm nuıfmm verıırııe 
hazırııklar yap1lmıştır. ~ 

f ,~ ~ Pazar Ps~~ıı1'§ 
> 4M11y1s ~ 
:.:: I ır· $ 
cı: Be.ahır : 7 ııe·4:,:'ı19 
"'- K&ı;m1: li8 1~ 

t ti 

\laklUer 'I. u..ıt tı ~: ... nnı \ 11 ..ıı J.J 
liiınl'şlrı 

il· 
9.J6 r;.i>S ~ot 

d"" ·-
l'i.'> 1 

Öğll' 13.11 a.OZ ıs.1 ı ~fi 

tkt.1dı 17.o.ı ~- ·· 
Ji.O'I ı~~ 

.\krm 20 08 1 '!.00 20.Afl t ' 

Y·ıt~r 21.;;ıı 1.1o; 

iki güneş birden doğmuş- ı 

fif ve tath hararetile biri yüzümi.i, 
biri ruhu.r.ıu nırtıyordu. But:Un ta· ' 
b'a.txn güneşi doğmadı; benimki 
de iste iki haftadJr grup balinde .. 1.._ _______ _ 

tm~al< ıı.~s ı.;O 

(nmımm nt>'r) 



.Şehir -Haber"le~i . 

Öğretmenlere yardım cemiyeti 
nizamnamesi değiştirildi 
Oğretmenıenn ailelerine de 

yardım yapılacak 
ı.tanbul öğretmenleri yardlDl cemı.. tarZI fU .ınıretıe teablt edllmiftlr: 

yeti dUn ı..tanbul ıwı u.ealJıde bir A) Kendisine, B) evlendiği zaman, 
toplantı yaparak cemiyet nlPmJ\&llle. C) çocutu dllnyaya geldlli zaman, 
ııln!n dört, beş ve altıncı maddderlDi D) Annesi. babam, efi oocU#U öldllttl 
mtıza.kere ederek yeniden tadil etınJI- zaman. E> Vefatmda bir defaya ms!!. 
tir. Tadil edilen ,ekle göre, ce- su.a olmak tızere bayatmd& tayin et. 
mlyet~ yeni gireeek asadan clUhudye tili klnUıeye. Evlenecek asaya nlk&lu 
olarak bir Ura ve ayda 80 k.UrUI alı- nıtttealdp M Ura, eTlenenlertn her lkl 

nacuktr, cemiyet buDdaD bafka yar:!. maarif meıı.subU ve aynı zamanda 
d&tmı arttırmak makAdlle uaıııtlne cemiyetin azuı ı.eeıer 60 lira. çocuğu 
tevfik:ın balo, tenezztıb ye nıQ8&Dlere.. dtlnyaya geldlti vakit de 25 Ura, ana 

_ .. U k mı-t namına ve baba cemiyette ı.eeıer 40 Ura, an&8J, 
ler tertip """ ece , ce ,, -t ııac&k belediye ve vekAJet b&baııı. çocutu veya eti öldug11 zaman 
neşri.ya yarilp k ~bernıl&I' kabUl ecn. 30 lira, kendill vefat ettiği zaman ce. 
lerden ve ece l _._ ..1 dilmek .. --re IKl Ura kttr naze., .... e aue , ......, 
ıec~m~t aza,sma da yardım edilme nakdi yardımda bulunulacakbr. 

Petrol ofisi 
Müsabaka imtihanı ile 

memur alacak 
Yeni kurlllan petrol oflsin kad

rosunu ikmal etmek makndı ile 
bir müsabaka imtihanı açılmasına 
karar veriJmiıltir. Sekiz mayısta 
yapılacak bu imtihanID c;ok stkl 
bir şekilde cereyan ve yalnız tah· 
riri değil şffaht de yapılması alı
nan tararlar arasındadır. Şifahi 
imtihanlara girebilmek için sek.is 
mayısta yapılacak taiırirl imtihan
da muvaffak olmak ıart koşulınwt
tur Bu imtihanlara yüksek mek
tep mezunları ile beraber lise ve 
orta mektep mezunları da ittirak 

Sına inşaatı 
Belediye her kat yapıl
dıkça gözden geçirecek 

1-VADI' ' llA "l'JS lMl 

Çocuk kampları lıırı, •••ta•lllçe: 
Bu-::i!:Tnda Toprak ka•a-

ı.tanbul Maarif Klldtırltlill her b ! .., yıl olduju Bibi btı yd da çocuk a,ıgı ve vatan 
bmplan açmağa karar vermif ve 1 
bu kamplar tıserinde icap eden Bulgar Kralı, yabancı ordula. 

1 

tetkikleri tamam1•m•tır. Bu sene rm fethederek, Bulgaristana be. 
kamplar Bartın vlllyeünde açıla- diye buyurduğu topraklan gez
caktır. htiyen veliler timdiden mit. Bir tek ~ kılıcı parla. 
çocuktan buraya göndermek üze- madan, bir tek 'Buıgarm bumu 
re mUracaat edebileceklerdir. Bar- kanamadan eeki hudutlara katı· 
tındaki kampların tedrisatı kamp lan bu bahşiş, galiba bü.yük bir 
nfr,amnamesine göre muntazam sevinç doğurmadı. Çünkü Kral : 
surete yapılacaktır. Buraya fstan- - lyı güzel ama buralarda 
bul ö~tmenlerlnden bir heyet ınilll ~liği ~ak' zor olacak! 
gönderilmlltlr. HWrmUnU veriyor. 

Deri akreditifleri 
Kullanmayan tücarlar

dan geri alınacak 
Haber verildiğine göre ticaret 

vekiletl, deri ithalit birlikleri na
rnma verilen akreditiflerin birlik 
ınensuplanna tevziindenberi aIA
Jradarlann bu lmld.ndan istifade 
etmediklerini nazan dikkate ala
rak yeni bir karar ittihaz etınio
tir. Bu karara nazaran, ellerinde
ki akr"ditlfleri km& bir zamanda 
kullanmadıklan görnten deri itha
lit tacirlerinden bu akreditifler 
gert alınacaktır. 

Deri itballt birliklerine 225 bin 
dolar ile '15 bin sterlinlik akreditif 
açılmıştı. 

Allabe ve Jard 
ltllgiıl 

K.itaplan müsabakası 
açıldı 

Bir toprağın sahipliği, çağı. 
mızıda kımseye kolay kolay ih.. 
8&Jl edilemez. 
"İhsan" da iğreti mal kokusu 

vardır. Haritada bir parça boya 
amırlara dikilen beş on kazık: 
asla bu "bahşiş" lere bir özvatan 
değeri getiremez. 
Şimdi "Ohri" gölü kıyılarına, 

Kavala sahillerine, "Dedeağaç" a 
kadar uzanan bu "ibsan Wke" 
içniden yanlmak, patlamak v~ 
UstUnde dolaşan ya:bancılan fır· 
!atmak için uygun zaman&. fır. 
sat bekliyecektir. 

''Milli birlik'" in zorluğundan 
bahsedenler, işte geleceğin bu 
karanlık ihtimallerini düşilııU
yorlar, aanıyonmı. 

Vatan, eskiden sahip d~. 
mek için, bir daha kuvvetlinin 
gelmesinden başka biç bir şeye 

ihti}'1M; yoktu. Btr gUn ...... 
ufuklardan bir toz bulutu kot'U' 
akıncılarm nal sesleri pkırdar. 
Bu toz bulutu yarılarak, içinden 
tutuşmuş kılıç panltılariyle ııaL 
chran atlılar fırlardı. 
Toprağın üstünde hangi bay· 

rak dalgalanırsa, oralan onun 
olurdu. Fakat tarihe bakanak. 
görürllz. ki en büyük im.paratcır. 
lukları, ölüm dilşeğine seren Jl.. 
let de budur. 

Eski Roma imparatorluiu. Bi.. 
zans mıparatorluğu, ve nihayet 
Osmanlı imoa.ratorluğu hep bu 
yUzden yıkıldı. 

Vatan, dil, mefkOre birlikle.. 
rinden, nabız beraberltklerlnden 
kuvvet almazsa. temelli bir var
lık sayılamaz. En kUçük dJf hA.. 
diseleri iç knnıldanışlarma yol 
açar. Yurt içinde kin bıçaklanm 
bileyen çark döner. 

Fertlenn ömrü, hep kanlı ih
tilAl sabahlannı bt>klemekle ge. 
~· Böyle yaşıyan bir kalabalı. 
ğm medeniyete hizmetlerine im· 
kAn kah:r mı? tda .. esi al
tmda böyle fırsatlar göz.. 
liyen yığmlarm bulunduğu.. 
nu gören hilM1met n, jan.. 
damı&, polis. hafiye ve gizli tee
kilAttan bal}ka hi<: bir işte t.e. 
kemmUI edemezler. 

tşte bundan ötUrUdür, ki Bul
gar kralının endiresini pek haklı 
görmek geri?ktir. 

Hakkı Süha GEZGiN 

Ankarada dün yapılan 
edebilecektir. 

tzmirFuan 
ve tüccarlanmız 

Belediye hıpat talimatnamesi 
üzerinde baZI tadilat yapmağa ka
rar vermJştir. Bu tadllit bilhuısa 
binaların inşaamda kullanıl•cak 
malzeme kJBDDları tızerinde ola· 
caktır. Fena malzeme :tullaDanla
nn yapmış oldukları binaların ta· 
mamıanmasma izin verilmlyecek
tir. Bir bina inşa edllmefe bat
ıandıktan sonra her kat tamamla
nmca belediyeye haber verilecek
tir. Belediye buraya bir mUhen -
dis gönderecek, yapılan inşaatı 
tetkik ettirecek ve diğer katların 
yapılmasına yapılan it tarzı muva
fık görilldüğil takdirde idn veri-
lecektir. 

Tahtakale yangmmda mi iri k Ü m e m a Ç 1 a rl 
::~::..t.!~~ vemih~!:.:1.tnün Gala'asaray Harbiyeyi 5-2 ma(lop etti, = i=ğı r.!.eti=:: Toprak mahsulleri oflsı, yeni Fenerbahçe Maskesporla 3-3 herabe ... 

Maarif V ekilliL · Uk okullarda 
okutulmak üzere bir alfabe ve 
yurtbilglsi kitaptan müsabakaaı aç 
mıştır. Bu mlla&bakaya blltlln ilk 
tedrisat öğretmenleri fetlrak ede· 
bilecektir. Mflaabakaya girecek ki
taplar 30 ağuetoea kadar Maarif 
Vekiletnie gönderllınit olacaktır. 

tlrtıBat vekiletl, htanbuldakl 
fabrikatörlere gönderdiği bir ta
mimde 20 ağuatoeta açılması mu
karrer olan tzmır fuarma üıtirald 
tavsiye etmiftlr. 

sinde dün sabah ölmtlştllr. afyon mahsulllntln muhafaza ve lh-
lan 

.. _ .. ,_: racı için huırbklara baş)amlljtır. F _._ .. Yangm etrafmda yapı uuuu· f .,..,,._.çe - llılaakNpor: 1-1 lifi temin etmekte ge,.lkm•dll-. 

Y 
'-- kkaldı Do d 1 nhisarın beıtiktaştakl deposunda ~ .. ... . Ü.Kae nm kat neticesinde, 80ÇUD ra a o • Anı.ara. S (Boıual Mobil{........,_ Va,lyet berabere olunca 0 ........ _.__ 

k 
hamlıklar yapıldığı gibi ihmç san " - ....... mozayık parkero}aca duğu anlaşılmıı:ıtn'. dıklan da jmal olwımaktadır. den) - Buglin 19 Mayıs atadmda sni<ll cereyan etmeğe ba~lılc1ı. 

~ldırl Dô111J11D haftlUI ooaiı Userin- aialW kUme .....,. ___ c1nam.. eıMJdi. N~et dev~DJG ~~ 
imar mtıdtırıttltl __ .. : de ka~ olaa krem Usa- • .. baht&'*~ -...ıallbQe 1ra 1raı.. .,..,.....,. _.... 

mı tanzim etmefe tarar ~ nmm --da dUrJD88I 1A.mn ıe - Polonya mıllı ba-amı D• Kaüeapor da etti. mu1a tir. Yaya ka]dmDllarl uf&lt ve .-.ı- ti ı • 1 anam cen:paa m merkes muııactm taım.aa> 
cadde de 

--·yık parke olarak in· Urken buradan aynlması n~e- Dlln Polonya'nm millf hayra. T&imnlar IU lradl'Olal'la mb&• .,_ ı DCI w pllblyet ıoıunu yaptı. 
uav- sinde yağlar kaarak ateı il, ını mUnasebetiyle Saint • Loufı aJcbJar: B!rbKJ devre bu netice ne ~ 

ıa edilecektir. yangın çı:tmDJtır. kilisesinde dini meraainı yapıl· •Nkeapor: llalf - 1lılallla, Neeııle& - 8POI' leblne netle lendi. 
Mağaza 4 b1n liraya sigortalıdır. mıştır. Polonya orta elçisi ve ,........_ Rep&. htrübD - Oma, O. t-.ınat devre rak1pıer1y1e mOaYI 

Tiftik yapağı ıtanda~d içinde bulunan 6-'1 bin Uralık başkonsolosu Karol Bader, me. 111. Hrtuaet. Alamel. lleMD. batll zaman zaman ıı.tlhı bir OJUD 

ti•p}erİ ne zalDaD teıbit mal tamamen yanmıştır. rasimde hazır bulunmuştur. Fea~: ClbM - ZeJMI, Le. tuttutan Jılukesporıular, H tıncO da Mp - OmPr. AU Bma. ID.at - ll8'D klkıuk yine merkez mubaclmlD lılr 

edilecek Dünkü ihracatımız Birlikler umumi kitibi nuet.. Naeı. Na&m. myu1, aet-11. ırasa 9U1"UfU ı1e a UneU gollertnJ 78P-
Tiftik ve yapağı tip nQmune Dünkü lbracatm yek6nu, 215 Blrtncl deVre her lkl taktmm karp- Ular. 

heyeti 2 mayısta toplanmI!fb. Top- bin 
115 

liradır. Diln, ttalyaya darı, Ankaradan döndü lrklı ve teri bllcumlarlyle deftlll eder- B
1

J1ıa ancak ll'enerbah e 35 mcı da-
lantıda yeni mahsulün idrak edil- Aimanyaya nohut, mapuk çekinl1t· Bir mllddet evvel Antaraya git- ken 20 incl d&ktlrada Rebl1 takmUDJD ldkad& kOçUk Flkrettn ayatmda 
mediğ\ni nazan dikkate alan he- ğt. ıtomanyaya nohut. yet' fmtrğı. miş olan tstanbul lthallt ve ibra- tlk ıoınnn yaptı. ZeYkll cereyan eden mukal::lete edebildi. 
yet tiftik standanl tlplerlıll te&bit Çekvaya hah, balık. tngiltereye cıat birlikleri umumi kltibl Salih oyunu:ı 28 inci d&klk&lmda lluke. vuı~t a-2 Maakespor lehine de içi~ ı haziran, yapağı için de 1 kendir aatıJmıltir. Banguoflu ıehrfmlze dönmU.tUr. ..,orJııJar eoUçleri vurtut:yıe be aber· ftDl ediyordu. Fenerliler bllttb: ... 

tt;e:mm;u;z~tarlhi~~nl~ka;bU~l~e~tın;iff~tir~.!!!!~~§~~~~~======;;~========~::ı~=~~:~:::== 1 ,artyte ber&berlife Çalı§ırlarken, Mu-~ -:.;.;.._-_. _______________ .,.. __ -._,..,. içli dışlı olmakta zevk duyuyor, ""porıuıar da gallblyeU •llerlnfea 
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l{ristin Markizi, yaınsa za
vallı Markizi dil~yordu. kL 

Kultreye geldikleri zaman 
sabanın kilisesinde ve !"'tonun 
kulesinde çanlar ağır agır çalı. 
yordu. _,..:ı r1 __ ... .dr 

KristiDlD 5.;_~ ~ bu· 
- Hiç liiPh ... ~: Ah onu 

gUn gömecekler. ~· kadar 
son bir defa ~;!.. neler 
isterdİJJll Onun JWUl6UO.. o 

mm!~ ben~-·· 
Yeter ki biz bir kere ~erarn 
yapılmadan evvel yet.temıf 0 

a. 

bilelim. . hl de böyle 
Jak'a geline! 0 ç 

ölüyü d~Uyor, kaSaba.nJll 
hayat ve ğüzelll.k dol~~ 
karşısında ·~ Jak matem 
rafı seyredi k'l~· __ .. 1_ da 
havası çalan ı ıse ~ kaea
duymllYordu. O, bu ~-1•• 
bada bu ha.yat dolu maı-~ 
içinde bu~ ancakek için 
evlenmeleri )ıaber'~!e~. 
_ .. 

1 
~ ka}>ul c;uıyonauo 

';jCWacağlDl tenha idi ()t<mlobÜ hiç 
Kasaba Uf tmeden blltUn 

kimseye tesadtan ~ katetti ve 
kasabayı bal d yola 
nihayet şatoya giden ar 

saptı... -M zamanlardan kal-
Şato çok cmu ·ıe --'di. -ns-t..,. saa sur ı '!ıj""'. ma ı pu·--.. lıuI1larDl he. 

rilmiş ve .~~ ()tOIDObil 
men hep81 yt :n d:iij za
birinci sıra .ıJur•an. ~· " · ne 
maıı bt!~ b~r hst:k ldttle&J?ı'i~ 
kaı-ş~'afb· BUt!\a kaaha 
buraya ~,,.ıştı. ~ 

Hiç -ph~Z Kultrn . _ _.Aaı.. 
ketinde pek i.det olan t.,.,__-
buraya stırllklenmi'1= ~ 

Bura.ya toplll!llDll Maı1dzİ 
maJrsadı, öltl,U. za~ 
sörJDek dejll, ... 

E.,.m oe maceralmla dola za6rta romanı 
• lar eğlenceleri tertip ediyor genç kaçırmamak için bUUln Pl'l'9berlld 

laslara damett' . p !l" eeferber etmişlerdi. Bu .wuretle IDllC 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

rindenberi rtıyalarma giren ve 
0 zamandanberi herkesin ağmı
da dolap.D vampiri. Marklyı gör 
mekti. Asıl onu merak ediyorlar. 
dL Çi1nktl daha çocuk denecek 
yagta iken anneleri. ba.haları mı. 
ıarı cadı ile değil vampır ile kor. 
kuturlar ve hemen blltlln kama 
ha)kI )larki Lui Kra)'lltonUD ge-
celeri mezarmd*l ÇJ.ktıfma ye 
gldlp do8tlanDJ mdtırcHlitlJıe ı . 
DanırlardJ-

Vampir hiki:veJerlnfn en ook 
anlatıldığı yer Kultzey idi. 

Şato. sahipleri buh.mmedJlı 
zaman şatonun sadJk bekçisi 
ka8aba halkma mezarla!1 gemi. 
rir ve bol mean göaterirdi. 

Bir ziyaretçi bekçiye: 
_ Peki, siz bu vampir meee. 

lesine lnaDIYOr mUBUDUZ! 
Sualini sorduğu zaman bekcl 

dudağını büker: 
_ Ne yapalım. ln88D böyle 18"" 

ye Uıanmadığı halde ınamyor .. 
Cevabım verirdi· 
Bunları hatır)amak. hem de 

böyle bir zamanda hatırlamak 
hiç de fena bir teY defil.. Evet, 
böyle bir aman! •• 

Çok mtıhim bir aman bu.. 
Çl1nki1 mear bir iki saat sonra 
BeeBl - Ann • Elizabet KlavendL 
tin balmumu eansı keai1miı 1L 
sil berine kapanecak · 

Bu kadın KultreY marJdlerlnlıı 
- Jral'llL. Jladd. Jcır.I Mart 

Bebek 
Çeoiren: M. ACAR 

VeDIOll ile Marki Lui - Jan Krey 
aton'un aynı adam olduklan mu.. 
hakkak.-

İşte bu sebeple birkaç eut 
sonra Markizin gömUimeeıyle 
beraber biltü.n o civarı altilst e. 
decek olan hi.diaelerin zuhur e
deceği bu yerlerde, bu geçmit 
vakalan hatırlamak hiç de fay. 
dalIZ değil.-
Bulunduğumuz bu memlekette 

yani Kultreylerin memleketinde. 
"Perili mağara'' jeimli bir otelin 
mevcut olduğunu mıutmıJalmı. 
lnsanm yapmak istediği bu~ 
lerde pirane hatıralarla dolu bil' 
otelin, bir lokantanm mevcut O. 
lueu da fena bir teeadllf olmua 
geret. •• 

Yine geriye dönelim ft Mar .. 
kinin memleket halkı tımrlndeki 
teelrlerini gaalen geçtreUm: 

Mal61tı oldufu Ur.ere Marki 
bir yabancı memlekette dolmlll 
ve gençlik yaş1arma getdlırten 
eonra Kultreye gelip yerleemil
ti. Marki birdenbire Kultreyde 
görllldilğll zaman bu mllhlm bir 
tesir yapmıştı. Bu tesirin bir 
aevinç, hem de umumi bir ll8VlDO 
oldutunu kabul edelim-

Jorj Mar1 veman b8ttln ha. 
liyle hot IOhbet, Del8ll. lllhhatlt. 
lrl yan bir k6Yttl tipi mamarus 
anediJO!du. Fakat o ba ball:Jle 
mairar c1e1iW BOtJria hfteıiıe 

. ınyor.. er ı ma- seYkll cereyan ediyordu. 
fan.da myafetler venyor. bi~k eenelik tad ...M ) rde bO.. Nihayet dewenln bltıne.ıne a d&kL 

mu ~.ence " 11a kalıl Fener at hafı Omer uzak-
yllk masraflar yapıyordu. tan c:ektili bir filtle talmrmu ~ 
~es tarafından o zamanlar n getirdl 

''Sülük" diye anılan vampirin ayww,; bıtmu1ne a d klka 
bllyilk bir ~ti vardı. Onu pıtblyeU ellerinden ~ W.:: 
berkee eevıyor: "'Çok şU«Ur bf. 11porlular bOtun lmnetlertyl ~ 
zlm SöHlk nhhatli, diyorlardı. te ırec;wer 

8 

Şeytan ODU daha iki yO.z &ene Ve oyun~ bitmesine 1 dakika 
yanmımdan aymnasm.." 'tınctl ıoın de kazandılar b1a 

Fakat nihayet bir gtln vampir Hakemin enell gol o~k lralıal-
(8Wtlk) Kultreyden gitti. Yine ettıli tMo ayı UZU11 ıntlnak8f&J&rda 
ecnebi memleketlere döndtı. Se- tcmra cfıa)'da tahvtJ edildi ki -. 
nelerce hiç kimsenin ondan balı. de l>fayddı. Yan bakeml bl1: ı.,.. 
eettifi duyulmadı. Tekrar avdet tmı rAUamqtı. 
etti~nde de hiç değlfmemifti. Bu aa bıze österdl k1 ~ 
Her zamanki gibi neşeli, gUçUl bakemler hakikaten zaytftırlar 
kuvvetli ve ~ıi idi. 07un bu netıce ne s-a ~ 
Gençli~ en ufak bir eeY bltu. 

bile kaybet.memifti. HaJbuki o- o.a&tuara7 - BarlılJe: ._. 
nunla yqıt olan köylWer ihti. 
yarlam1'1atdl bile. 

Marki Hlndietandan gtln ibl -n-ı . ~ ,._..., bır gene kadmla btraber 
dönmtlfttl. KöylWer bil g0-1 
kadmm Perili ~ya yalaeır 
bir huri olduğunda ittifak et • 
mitlerdi. Marki de bu gURl ka
dına pek yakışıyordu. Hallerin. 
den fevkallde aeviştiklerl açıkça 
görllltlyordu. 

BlrlDd deYN G&latuara:tm tok 
telmlk ft gtızel oyunu içinde .....,,.. 
ederken, llk ıolUntl ao uncu d8lrı1r•df. 

Bu avdet Uzerine ft tngiltenr Bal~tıattin yaptı. 
den gelen mtlteaddit davetlileri Ka""Şl'ıkb ye ileri bDcamlule ... 
eereflne Kultryde birçok ziyafet. ler verildi, eilenceJer terth> o. cen devrede BarblyelDer kale &abııle 
tundu. yalmz eato halla deifi, aceleleri y11&Unden bir flnat ... 
1JU.n- dıl&r. 
UU&.Ull k&y ~rece eifendl. J' el- Bu ~ fmattan bemd 1 d11d9 
b.t 110nra niha,.,t bir "'1n Marki u ..,. yan1 ın IDd dakikada .._ 
g6uı hdm ve etnfmclaldler, Um. 2 tDcl oasataa.raJ IOlGldl a. 
hep beraber t.oplanarak Parl8e cletu. 
gittiler ft U'blarmda hol bir l om-la 1ıltmeıllne 1 dülb .. 
.. llmldıılar. 1 

nıe- .,.., -IMI• ""'11• ~·· -
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ln~iliz gazetelerinin 

Kabine teşskkülü 

Irak - lllglUz llırbl 
Londra, S (A.A.) - Röyter 
Dün akşam Londrada iyi bir 

kaynaktan haber verildiğine göre, 
Irak hilkümeti reisi Ra§lt Ali, 

Dış ticaretimizde ink'şaf j1sp~nya hari- Balkanlarda 
Ankara, 3 (A.A.) - Dış tica· kısamına gelince, 1941 yrlmm i· cıye nazırı bı•r ey-W 

:-faklnndaki mutalealan İngiltereye karşı Almanyanm yar 

rctimiz etraf mda verilen resmi kinci.kanun, şubat ve mart ayla. • • • ... ~ 
rakamlara göre 1941 yılının ilk nna ait üç aylık devrede lthalit. Memleketinin hancı .., 

dmımı talep etml§tir. 

T1ondra, ~ ( A.A.) - İngiliz Lonılra, S (A.A.) - İngiliz rad· 
Uç ayı içindeki ihraca.tıınuz aynı ta kıymet itibariyle 3.772.116 li- siyasetini anlatan• ltalyaya bal 
1'!1üddet içinde 18 mil!OO 783.788 ra ile İngiltere ba_şta. gelmekte ühim b • yeni eyalet, . a yosu, arapça neşriyatında, Irak 

~leleri kabinedeki tadıl t halkma aı::ajpdakl hitabı yapmıgtır: 
hakknıda mUtalea serdetmekte- Irak milleti; 

!ıradan ibaret olan ıthalatmma ve onu 3.229.725 lıra ile Roman. m ır d ~ 
mukabil 46.605.917 liradır. ya.. 2.674.392 lira ue Almanya Nutuk söyledi ya an , 

dirler. Şahsi menfaatlan için İngiltere 
Lord Bea..,·erbrook'un tayyare ile kavga arayan ve memleketinizin 

·maıatı nazırlığından çekilmesi menfaatlarma hlyanet etmiş olan 
gaz.<!teler için bir sürpriz teşkil Raşit All'yt ve bu birkaç askeri 
etmemiştir. ÇünkU 800 günlerde refi reddet ve kov. Raşft Ali, Irak 
ordlar kamarasında yapılan be. kannııu esasisini iblll etmiş ve 
yan~tta I..ord Beavcrbrookun meml.?ketten kovduğu Kral Naibi· 
~ eı d sine verilen vazifeyi mü- nin hayatını tehdit eylemlı;Ur. 
~m.mel surette b.a.<jardığı söy. Raşit Ali, mihverin emri ile harbi 
lemniş ve ln~lterenin ihtiyat lrak'a tegmlle hazırdrr ve sür'atle 
tayyare miktan hakkında nv.a. reddedilip kovulmazsa, memleketi· 
n dikkati celbederek rakamlar nize müthiş ıztıraplar getirecektir. 
zikredilmişti. Sulh içinde yaşamak arzu ediyor 

1940 yılmm aynı devresine aıı ve ~-095.598 lira. ile :Macaristan Lubı·ana 
takıp eylemektedir. -~ 

ithalitmıız 17.962.419 lira, Hıra.. Maclrlt, a (A.A.) - D.N.B. ~ 
catımrz ise 38. 706.804 lira idi. Yine bu devreye ait ibracatı. lspanyanm Napoliona karııı yaptığl Roma, a (AA.) - -' 
Böyleyce 1940 yılındaki üç ay. mızda da kıymet itibariyle 13 mucadelelerln anılması merasiminde Reaml İtalyan plıl~ 
Irk dış ticaretimizde ihracatmıız milyon 77.274 lira ile İngiltere barlc!ye nazın Semıno Suner bir nu.. bfma ilhak edlleD ~ 
lehinde kaydedilmiş bulunan 20 ba.<rta. bulunmakta. 8.131.414: li· tuk söylem\~ ve ~hıtokramlere ve bun nl te~ldl eden yeni 
milyon 741.385 liraya mukabil ra ile Almanya., 6.519.640 lira ile ıarm lspanyadakl te~kllAtma htıcum saaıyı ilin eden 'lrAl'I..-~ 
bu yıım aynı devresinde lehte Birlesik Amerika. 4.291.420 lira Dl ne.,retmektedtr. Bil , ıarda bulunmu~ur. 
kaydolunan miktar ise 27 mil· ile İsviçre, 3.585.350 lira ile Ro. Suner, e::ctlmle deml§ttr ld: bilhassa IÖJle ._... 
uon 822.129 lır' adır. manya, lngiltereyı· takip eyle. "Hudııdlan ~rbDI 
J Plutokrasller, bp:ınyanm yqamak --

İthalat ve ihracatmırzm muh.. me,.-tedir. J dit ecWmlf oıan --hakkını istemedikten eonra, yeniden ı·--
te1if memleketler arasındaki in. ana lmı1 altmda .....,-lspanya meselelerine karışmağa çalı.. ·-tıil 

Lordun İngiJt.erede oek Met sanız para ile satılmı:ş entrikacr 
olmıdı<Tı halde deVlet nazırlığma lan devirini.s ve kanun ve nizam 
tayin edilmesi ve eskisi gibi harp yenidf'n hUkilm sUrsUn. 
ka.h' e3"nde kalacak olL..ası ga- Beyrut. 3 (A. A.) - Irak'tan 
zet.E:ler tarafmda11 manidar te.. gelen İngiliz kadın ve çocuklnn, 
lakb.i edılmektedir. Filistine gitmek Uzere, Şnm, Bey-

B. Çörçilin Lc.J Beaverbroo.. rut ve Halepten geçmektedir. 
ku munhasıran harbin umuml i- %6 tNGtLIZ TAYYARESi TAHRiP 
daresiyle meşgul görmek istedi. EDtLMtş 
ği anlaşılmaktadır. .Battbt. s <A.A..) - on tebUt edl. 

Daily Mail gazetesi, Lord Bea.. yer: 
verbrookun tayyare i.ııalatı na- Resmi bir tebliğde dUn akşam Hab. 
zırlığında çok bUyli~ bir muvaf. baniyaı:e beıı İngiliz tayyaresinin tab 
fakıyet göstermig olduğunu kay. rlp edildiği blldlrJmektedlr. Dün ce. 
detmekte ve devlet nazırlığına man 26 İngiliz tayyarest tahrip edil. 
tayinikeyfiyetin in başvekil mu- miş~lr. İngiliz motl!rJO blrllklerl tara.. 
aviDJiğine getirilmek istendi~ini fında'l Suriye • ErdUn bududtm:'.la bir 
ifade eylediğini yamıaktadır. lrak karakolunu ele geı:lrmek tçtn ya 

İyi haber alan mahflilere göre pıtan muharebe meydanmda makine. 
bu tayin Lordun bir nevi 1'dahill ler IJrrakan dllpmana zayiat verdirlı 
cephe baŞkumandanı" olacağını mlştlr. 
işrap etmektedir. Bu suretle B. lKAKTAK1 lNGlLIZ KADIN '" 
Çörçili har"';n idaresi işlerine ÇO<JUKLABI 
daha fazla zaman tahsis etmek Şam. a (A.A.) - on bllcllrl7orı 
imklnmı bulacaktır. Lord Bea. lraktan gelen lngtıl% kadm •• ço-
verbrook şimdi B. Cörçilin mee. cukıan Fillstine gitmek tısere Sur!. 
gul olduğu bazı mühim teknik yeden geçmJıı'erdlr. 
i§leri de tedvir edecektir. Irak ordunun bir 1mmı 

Şimdi harp kabinesi birçok harbcdlyor 
arlamento nzasınm temenni et- Londra, 3 (A.A.) - lngiltere-

t!ği şekile~ bir istihale geçir. nln Ba~dat elçisi B. Cornvvallisden 
mektedir ve malfun olduğu üze. ahan ha.berlcre göre Bağdatta su
re parlamento mahfilleri, harp kiin hüküm sürmektC'dlr. Vaziyet 
kabinesinin nezaret mesuliyetle- gergin olmakta devam etmekle 
rlnden azade olarak, bütün faa. beraber şimdiye kadar hiç bir hA
liyetini harp için umumi plfuılar dise zuhur etmemiştir: 
ha.zırlamıya hasreden bir kabine Diğer taraftan öğrenlldftine ~ 
olmasını istemektedirler. re petrol vapurlannm he

0

rhangi 
Daily Herald gazetesinin siya· bir taarruzdan muhafazası için 

~ı muharriri Lord Beaverbroo. icap eden tedbirler çok evvelden 
kun harbin muvaffakıyetle lda. almmıt bulunmaktadır. Bu boru.ıa... 
mesi bakımından çok ehemmi· rm herhangi bir kı:mnma el konul· 
yetti hususi bazı vazifelerle de duğu hak.kmda hiQ bir haber ye!I~ 
tavzif edileceğini yazmaktadır. tur. 
Bununla beraber B. Çö~ilin res. Baarada vaziyetin normal olduğu 

bildirilmektedir. 
men bir başvekil muavinliği lh. Son hadiseler Londradakt Irak. 
das etmek niyetinde olduğu tek· elçiliğinin va"lyeti llzerinde mües
zip edildiği gibi kabinenin esaslı sir olmamvıtır 

80 Japon 
tayyaresi 

Çunking'i tiddetle 
bombardıman etti 
Çunking, 3 ( A.A.) - Bugün 

Çunkng şehri bu senenin ilk ha.. 
va hücumuna maruz kalmıştır. 
80 Japon tayyaresi şehrin garp 
banliyösü üurine birçok bomba· 
lar atmışlardır. Japon akıncılan 
Çin dafi bataryalarının şiddetli 
baraj ateşiyle karşılaşmışlar. 
dır. 

T obruk yarllamadı 
(BQJJ tarafı 1 incide) 

Kahire, S (A.A.) - DUn gece ts
kenderiye üzerinde dU§man tayyare
leri uçmuşlardır. AIArm bir saat on 
dakika aUrmllştllr. Ha.sarat ve nllfua_ 
ça zayiat yolttur. Hava dafl batarya· 
lan ııtddeut bir faaliyet gösterm!§ler. 
dlr. 

Kahire, S (A.A.) - Allkeı1 el!zctı 
harekAt hakkmda §U izahatı vermif
Ur: 

- Tobrukta ~m plA.nı, eert 
bir yarma yapmaktır. Fakat bunda 
muvaffak olamarruuı, herbangl btr 
§eyin ütenUdlğl gibi yUrtım~ oldu· 
ğuııu g{Seterlr gibidir. Tobruk'a bU. 
cum edenlerin ek.serlyeUnl İtalyanı.ar 
tefk!l 'etmektdr. ı>.ıı m"1ıt61D81 ola. 
rak tank ctızfttamtarmdan mUrekkep 
olank bazı Alman wısurlan da var
dır. 

Naltobl, S (A.A.) - Reamt b1r teb
Uğde bfidlrlldlğine lftJre imparatorluk 
kuvvetler\ Asmara yolu tızerlnde ve 
De.ssienln 80 kilometre §imalinde bu.. 
lunan Ualdiayı \~al etmişlerdir. 

surette tadil edileceği hakkında. 1 Zannedildibine göre Irak ordu. 
ki haberler de asılsız teJ.Akki o. sunun yalnız bir ltwnı İngilizlere 
lunmaktadrr. '::ı.rşı harp etmektedir. İngiliz kızlan it ba§ında 

Gazet.eler çarçlll, iaşe nezareti Kahire, 3 (A.A.) - Orta Şark 
bagma tıcaret alMDlnde iyi bir ~· İngiliz hava kuvvetleri umu.mt ka- Londra, S (A.A.) - Bugiln İn-
ret yapmış olan Lort Volton gıbl "h t bu-·· gilterede 21 yaşını idrak eden 
dl~ bi ı d ti di?!i den ral'f!a mm e gı · 1 sin ı;er r ş a anımı s:e r o n 1ngiliz bombardıman ve avcı tay- genç itı%1arm kayıt muame e e 

dJr
dolal yı ~!rairleUbe tteb:er~:m:: yeleri cuma günU garp çölllnde başlan~tır. Hükfimet bu gcnç

er. yurç u :ıy P düşmanı hırpalrunıya devam etmiş- leri harp gayretleri için en ietlfa
bfr siyaset takibini tercih ettiflni lerdir. Eladam civarında bir na::- deli bir ıekilde ve nerelerde kul-
pterml§tir. Uye kafilesine niddetle hllcum e- lanabileceğinl tetkik etmektedir. 

'l'imes gazetem kabtnede yapılan dilmiştir 19 nisanda 20 yaşında bulunan 
tadllltı kmaca mevzuu behaederek NC\'Y~rk. 3 (A.A.) _ Irak htl- 300 bin genç kız kayıt muamele-
fllDlan yazıyor: ktlınetinin Almanyaya yaptığı m~ lerini tekemmUl ettirmiıJlerdi. Bu-

lkl nezaretin tnhJcft. ayn avn racaat üzerine İngiliz kttalannm giln yazılan ikinci gnıpa mensup 
ld makamm mevcudiyetinden do- Bağdat ilzerine yUrQmek emrinJ genç kızlann ordudaki kadm hiz. 
lan zorluldarm lzaleainde ook mü- aldıklan zannedilmektedir. metleri teşkilltmı takviye etmek 
...ır olacaktır. t.;in tahsisleri lbUmall vardır. Her 

Umumi bir milnakallt nemreti- Londra, S (A.A.) - Iraktan ne kadar sanavide de kadm işdle-
ldn ibdut demiryoll&n idaresinde Lendraya gelen haberlere naza- re ihtiyaç varsa da kayıtlan yapt
lllytık ıalahat yapılmumı ıntac: e- ran yerde bulunan müteaddit ln- lan genç lmlarm hastalmkıctlıkta 
deeektir. Filhakika harp, nakliyat gill.z tayarcleri tahrip ed.ilmltar. ve çiftlik işlerinde vazife ~rm.e-
tşlerlnde tek idııre ve tek konm>- İnsanca da zayiat olm111tur. lerl muntemeldir. 
Jll urlurf k•lmuıtır. Ha.bbaniye tayyare meydanım ı~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Şimdi Lord Beaeveıt>rook miin - bombardıman eden bir ook Irak •urran harp kabinesinln istil%am toplan, İngiliz bombardıman tay
ettiğt umumi siyaset meseleleri yarelerl tarafmd&n iaklt e~ 
De lftlgal etmek imkAnmı bula- lerdir. Irak bava kuvveUeii cuma 
eaktır. Lort tayyare imaIA.tmı hız- günil Habbaniye tayyare meydanı 
!andırmak hususunda büyük bir e- üzerine bir akm yapmaya teoebbU.s 
•erji göstermiştir, Lordun usulle- etmişlerse de muvaffak olamamıt
ri bRzr tenkltlere ve ihtil!flara yol lardır. Bu sabah Irak topçU8U tek.. 
ICIDJIJtır. Fakat 12 ayda tayYare rar ateg açmııtır. Muharebe de
bnalAtmı son derece artırdığından vam etmektedir. 
da filnhe yoktur. İngiliz kuvvetlerlnJn Rutbaya 
__ _:....=.:..:; • s a w knl'1! bir hücum yapttklıın ve bu 

t.ekrar BalMıattlnln yaptıtr bir golle 
ilk devreyi Galatalaray 8-0 galip 
blttrdt. 

İkinci devren1n 22 met daktkamıda 
Etfa% güzel bir l{ltte takımına 4 na
etl JOlft" de kuandırdı. 

Hemen bu golden 2 dakika mnn. 
Salim beşinci goltı de atmea, nat.ıt ot. 
• devrenin mUi:ılm bir kısmını olduk· 
4'& &§Jl'l bir savı fıırldyle bitiren Ga• 
latuaraytdar yavqladılar. 
Bundıtn 1stl1ade eclen Harblve1Der 

'ttlcumlannı nkla.ştrrdılar. Ve 40 mcı 
dakf!cq,lfa Harbiye ağic;I takımmm 

lk golllnll yaptı. 
D VNnin b tme"lne 1 dakika kala. 
arbtyeuı~ bir g-oı d~a yaparak aa_ 

,.aanıu 2 ye etkardılar Ye maç 5-2 
tııtuaravm .-sllblyetıyle netlce

ea ı 

duğu yer müstahkem değildir. Pet.. 
rol kuyularmm ve btltftn tayyare 
meydantannm Irak kuvvetleri ta.
rafından Iş.gal edikli~ lıakkmdaki 
Irak iddialan mUnaeebetile bura.
larm efSasen ötede:nberl Iraklıların 
elinde lbulundufu kaydedilmekte. 
dir Yalnız BMra clvannda Taib& 
tamre meydanı ~zlerin igali 
altmda bulunmakta 1dl. Buraya lae 
bir hUcum yapıldığına dair hiç bir 
haber almmunıftır. 

KOYTER MURABtldNtN 
M1'TAJ,AASI 

Londra, S (A.A.) - Röyterlıı 
diplomatik muhabiri btldlriyor: 

İngiliz kuvvetleri ile açık muba.. 
eamatla neticelenen Iraktaltt hare. 
ket. ışark memleketlerinde &det 
olduğu vec:blle talebelerden mil • 
rekkep bazı tHısurlarm karışmı:ş, 
olmuma rağmen, •ırf bir askeri 
isyandır. Irakta ukerl unsurlar, 
daima aiya.sete karqDllftır. Irakm 
yakın tarihi hemen yalnız ordu su· 
baylan tarafından organize edil • 
mJo bir komplo ve mukabll komplo 
si.Wlesldir. Bu subaylardan bln;o. 
ğu, siyası c!nayetlere kurban git. 
miştir. Millet, umumiyetle halim 
ve kanunlara bllnnetürdır ve yal· 
nrıı ticareti ve ibadetiyle me§gul 
olmskla serbeet bıralalmumı ıs · 
ter. Fakat ordunun bazı gruptan, 
endfte verici taraf\U11f bllyWdtık 

tVunanistanda 
batırılan 
I ngiliz 

tor pitoları 
Vaşington, 3 ( A.A.) - Aıne. 

riöa nhava kuvvetleri Gençler 
koluna mensup bir ~ subaylar 
~kerl müşahit sıfatiyle lngilte. 
reye gönderileceklerdir. Bunlar. 
dan çoğu Amerika tarafından 
!ngiltereye satılan tayyarelerle 
Atlantiği aşacaklardır. Bu su.. 
baylarm Ingiltereye gönderilm~ 
sinden maksat, hava muharebe.. 
!eri hizmetlerinde tecrüıbeli su. 
baylar yetiştirmek ve 1ngiltere
ye satılan Amerikan tayyareleri
nin müessirliği hakkında. tetld. 
kat yaptırmakttr. 

Badoglionun 
oğlu 

Bir hava muharebesinde 
öldü 

Londra, 3 ( A.A.) - Alman 
radyosu. İtalyan ordulan saıbrk 
genel kurmay başkani :Ma.reşa1 
Badoglionun oğlu Paolo Ba· 
doglionun Şimali Afrikada bir 
hava muharebesinde öldüğUnü 
bildirmektedir. 

Japon imparatoru 
Hariciye nazın 

Matauokayı kabul f)lti 
Tokyo, 3 ( A.A.) - D. N. B.: 
İmparator hariciye nazın B. 

?.latsookayı kabul etmiştir. B. 
Mat.suoka Sovyetlerle yapılan 
bitaraflık muahedesinden sonra. 
ki siyasi hidiseler hakkında im· 
paratora izahat vermiştir. 

Bu mülô.ka.ttan sonra Başvekil 
Prens Konoye'nin reisliği altın. 
da bir toplantı yapılmış ve bu 
içtimaa nazırlarla ordu erkAnı 
iştirak etmişlerdir. 

Tarablua§amda 
bir infilak 

l..ondra, 3 (A.A.) - Ofi müs
takil Fransız ajansmm Kudüstekl 
muhabirinin blldl::-diğtne g6re, 
Frnnısız malı:amlan tarafından 
Tra.bluapmda tesis edilen petrol 
tasfiyahaneıntde vuku bulan fid
dfl'tll bir infillk netlceeinde ço1.t 
Myilk hasar vukub-:ılmustur. 

Kremlinde Kızllordu 

nımu 'bir cQsODO ~_. 
eıyorlar. lspanyayı kurtarmak bahane Ah~lal tamam!Je ...,..-
siyle. İspanyol mnıetınl heyecana dtı- ana eyaleti muhtar bit 
§{lrmek için en inanılmıyacak eayialar --

olacaktıT. Eyalet .,.,..._... 
ve yalan haberler çıkarıyorlar. Btr tahall smıtıarmm __ _ .. ,.. 
gQn İspanyanam OçlO pakta UUhakm- 14 mllmeatl~ JD~ 

dan, ertesi günU bunun aksinden. bir ııtn. yardımı Ue bir ~= 
g11n tapanyanm harbe gireceğlden, rafm~sn idare ~~
ertesi gtın bunun doğru olm3dı~d&D Aekerl hizmet ~.-il 
bahsedlllyw. İki asır İspanyayı cebir. Sloven aballBl ıçtn ~· 
lerl altmda tutanlar. 1ııpanyanm 1le.n. tık mektepterd• ~.f 
dl mukadderatını b!zzat kendlBlnln tedr1al mecbur1dir • ...,._. 
kararlaetmn&mıa manl otamıyacak. mekteplerde ttaıYo _. 
lardır. tspanyıuım harici styaseU. yaJ. ihtiyaridir. BOtb ~ 
nız mUU menfaatlere tekabQI etmek.. iki Usıuıda yazııacaJdlf• 
tedir. BugtınkQ nealln vazifesi, bugt\D met! Lublana eyaleti -~ 
kU realiteleri tanımak ve memıekeUn kralu:mm kanunu....-; 
iıtfk.ballne yeni b1r 1.ltlkamet nnnek kanunl&rmı ne,reuoel' 
t!r. mahalll k.anuııtarl• ~ 

Guantamano körfezi len te:thlrleri aımak ....... 
k ldı Bu kararname, ıw-

a pab tqrU mecllalere teTdl 
Vo~nqton, 3 (A.A.) - Rm. 

velt Ktll:a ada.s(ndaki Guanta
ma.no körfezinin kapatılma.smr 
ve bu mmtaka U~rinde t:a.yyare 
uçuşlannm men'ini emretmiştir. 
Mezkftr körf~ yalnız BirleRik 
Amerika devletlerine ait harp 
gemileri ile askeri tayyareler gL 
rebilecektir. 

ı• SARAY SiNEMASI 
Emel* bir ~ gtisterllmelde ol8ll 

ilim Ataı 
FUmlD1 sörtbıDz. Bat BolUDl1 oympa 

LIONELL BARRVM 
.,,,,..,.,, ... laJa&mdald • MyWı ve • stmıl ft1dd 
-* be,,.. edl70r. Ba7Ma1 ldlleltDl '"'öltbntbl 
wıe 1u\ iı' edea bir m...Dr. 

tlAfttea: FOK.8 JUKNAL .,... cma,.. .......... 
Bq8a .at 11 ele tend'Mh mattne. 

BUGUN LALE SiNE 
21 •inelına ftlmdm bunla4ıtı --p~ 

1 inci Film: 
Kaclretl bir ebalM olan 

~it bir safer destanı- Bir luılaramulık 
TCBKÇI: 

YILDIRIM ALA 
... n••ı 11 Tmdl&tb l.U / 1.11 .,e 1 "" 

Pi.ifY~~LA 
•• S.rle.•ı u..u - uo - uo ve ı.ıo .t. 

şeref ine ziyafet ı 1 
fBaa tarafı lirıcitl.t) ı· 

le Sovyet bükfunetinin akilane 
siyaseti sayesinde Sovyetler bir .. 
liği hudut!armm emniyet altm. 
da ve memleketin sulh içinde bu
lunduğunu söylemiştir. Ealk 
komiserler heyeti reisi B. Molo. 
tof. Ma.reşala cevap vererek. ka· 
dehini Kız.ılordu ile kumandan. 
lan eıe.refine kaldmnrft;ır. 

Stalin en yakın mesat arka. 
~lan ile birlikte bu kabul res- I 
minde hazır bulunmuştur. 

Davetliler arasında Marepl 
Voroşilof, Mareşal ŞaJ>Oltlikof, 
:Mareşal Zanof da görillüyordu. 

(0/i) 

BUGDN 

MELEK 

bu hafla SUMER sine 

UNUTülMAzBiR8AlöGE~ 
lllmlnl ü ele lllltUab ~ıWDa. Suareler tçl.n 1--' 

aldmım. Bu&b aat 11 do tenzll&Uı ~ 
1 

gibi 4 büyük ainema yıldısıt1• 
SiNEMASl 

lf'b"8ll bir R. tttte 
y.aıa&Wll&r1 ... , ?lrul64e 
g1Del Vfl mtleıMılr ..aa. 
Deleıle dola IKoırok VUV ...._ ..,. 91'\'kll cereyan eden 

na&ot4 Hariciye Vekilimiz $Ukr0 Sa
n~lh& da ba9IP bulunuyorl&rdl. 

KA.zDıt BERKKEN 

hücumun p!lııkUrtUldUğU hakkmda 
Iraklıların ileri stırdllğll iddia Lon
drada doğnı teWdd edilmemekte
dir Yukarıda ismi geçen tayyare 
meydanında bulunan lngtUz tanlt
lannm tahrip edlldlfi hattmdaJd 
tayfa da asılsızdır. Son gU.nlerde 
Irak hllkftmetl H&bbanlye tayy~ 
re meydanı etratmda Iralı: kıtalan 
tabflt etmlf siperler kazdırm11 ve 
tay-/are meydanına hU:bn yayll
ya da toplar yerleştlnnlştl. Bu 
kuvvetlerin çekilmesi lçhı yapılan 
talebe Uzerlne yeniden bazı Irak 
kuvvetlerinin buraya getirildiği 
gö:ıiUmU" ve 2 mayıs sabfthı erken 
den m•ır'l"lıımat baııhımrttlr. Irak 
topçwıu tavyare meydanı ilzerlne 
ateş a--mıRtn-. Rabbaniye İngiliz 
hava kuvvetl~rinJn bir talim mer
kezi olduğu için burada bulanan 
tayyarelerin çolu talim tayyare
leridir. Tayyare meydanında MU.
tahdemlntn Te Asuri askerlerden 
mürekkep kUçllk bir 1atanm bulua- lddialarmdadır. 1 



Afif 
z tccılere çok . , rn"r m b iV 
benim UA.nnnı çabuk ~r-
ler. 

Eıninhn ki o gece Perihan ae
vincinden uyku iıyuyamadJ. Ga
zeteye il\n verdifinln erteei giL 
mı kdcasmm kapıdan içeri gire
cetini zannediyordu. Onu tımıt
sizliğe dilşürmek istemedim. Bar 
doda çıkan bir gazetenbı Bay 
Nedretin eline kadar gttmee1 
~ yakın bir ihtimal dellildi. E. 
ğcr o da ruraya. ge.dlyse o za 
man i§ kolaylapr ve beliti ga. 
zetenin kayıp insanlar sUtununa 
bir göz atar. 

Ert.eei sabah, kararlaştırdtğl. 

,, 

Tarihten: 
G - VADr 4 M l'J8 

r-~~--------~~~~--~~.::.=~=-~.-~~-==-=:__ 

1 Haftalık Radyo Program f Ahmet Rasimin 
bir m acer!lSI 9.00 Fro~;;r:n~. -:,:-;m:e:m~I ;,k .. ;t-::al~koroR==--=-=ICJ:..,:k:-:praıgram, ....... ---:22::.-::30:--:~------_J 

..__ ... _ 903 Ata .. • l rıeıi ,..,.._ il ,..._ t Mll.zlk• Ç1tte fasıl (Yalnız kadmJar) 

P
_*,. l li i D -v--. r-- -..- ..,. -• aat Qan. .AJ;Ul.8 baberl4'rt 19 80 ~-·-•-~aya gc P ~ · u u I "• :M r r v had! p re lllr 45/ · .--..-ket sa.at ayan ft Ajana 

tatlıhafta~_!~.yip.~tlı tatlı, 1-; uu - 11'.00. E < umı - Y rn•k •at ;::; =- TahvUAt, l{am yo b&berlert. 19'G KODU§JDa: Ziraat tak ına IMAAUM ız ..... p i n 1 k (l'lyat), 22.46 Mllzlk: v 1 O.M lılUJıtk: ~ '• .... kı .... 
.,. .. u.-. Bunun neticelerini .... '·ti · 0 n ''e mt < t 1

" Dau mllsltl (Pl.), 23.2&/2&.30 Ytı.· .., ,,_ • ., ~- ...,.. t rkUler, 20 115 Ra.4)ıo suetem. JO.Cli 

çalıpcak değilim. Merhum Abalct 
12

.GO Ajan.a baberterl. ll.OG Jllllılk; nald prGSl'alD.,. kap&mf. Temall, 21.30 KonUfllla (İktlat ..._ 
Raalmbı, pukalya hakkında bir tt ın.a.-a.-a. •• , •tMl t:f), 21.'6 JılUsik: v ..... _ -•- __.___. 

da cldd n.-t dolu b JCadm1ar faı il beye pıqrramıma de. ~- - ._,,., - --
yum& en ..,..-w ,i:)8.. ....._ lUIVI~ Killik: R8d10 a. lı'UI (VWoloalst Neclp .Afkm id-.. 
saja rastladım. ıc. ~ (~ Jıreclp ..,_ &00 J1NPW ve memleket aat a- l!lnGe), 22.30 Memleket -.at ana w 

'Oatat burada, pa*alya mlblr km ~). u.oo PNpaa 
99 

yan. 8.GI .A.)m9 babel'lerl. 8.18 KllsU< Ajau Jı&berlerl, Zlnat, Drlaam _ 
• .ıı;.ıw 1..1- Ballf prGl'Nlll (Pi.), 8.'5.111.00 .._ '-- ab-'' .. t, ..,. __ ...., Nuk 

aebeWe y.,..... ._. papan.71 ani-.. memJl'ket ..at :ı..ran, ıa.oa Jllllk: " """ - ...... _.. ... yo ut bolwı tıyor. Rad,Jo eu ~ <!lınbba ~ cimi - Ywk u.ı.a, ıuo Proa"ram {.riyal), 22.45 Ktlsik: RacVo aaıca or 
Bir gtln Fu1ı papyı ziyarete idaremiDdt). 18J10 Jllslk: FUll 1ııe,.- " ...... 1eut aat •7U'lt 12.31 llöslk kMtrMI programmuı devaaar. 21.00 

gftmi§. Pap, pukalya g(lııll J.. tt, 19.30 Kemlebt ....t ayan ft l.1o haflt prkl " ttlritWer, 12.GO Ajam lltlzik; Caııband (Pi.) 21.-.ı'21.30. 
tanlıu]un teıılıa oldutunu, bunun Jw llıabertert. 19.41 Km11mı: .,._ haberleri. 13.05 KUzlk: Şarkı ve tur_ Yarmki prccraın ve kape."lf 

sebebinin de AD&t ft Ucaret ma.- at tô\'lml. 19.ıso JIQl:lk: ....._ ,._ 1dUw prcıpemmm dınamı. 18.IO/H.OO 
halleri olan dUkltlnlarm. hep hı. - - ..... ...- ---·- ım.tk: RadJo ııalon ork strus <VL tar, ........... _...: ~ ............. IQ.1I ,.,...... Xeotp 
ıiatiyanlarm ellerinde bulUDUfU ol- konuıma. 20.!0 ırnzlk· Solo 1:ııtuıar, Afkm ldanlımde), 
duğunu aoyleımt. Muharrir deiil 21,00 KllZlk: Me§hur open.19r (Pi.), ıa.oo propam" moUDJeket ııaat aya 
mi, mevzu 1i.zDD ?. Ahmet Rasim 

22
.ao Memleket ....ı aıars. ~ -.. n, ıa.oa .11'1.stk. Kanoert.o (Pl.) li.30 

makaleye dateamJ3: berlerl ve AJaM IPGI' ~ IUO KoDt..-• <Dit PolWka :bldi8eleri), 

Ça111 lçindea Meta tefthltat et
tlın. KalpüÇ?lar kapalı, ım,umca. 
lar kapalı..,. 

Sen misin bunu yazan. Hemen 

18.'6 Qoouk .. ti. 19.80 Kemlelret •· 
Jı(Qzlk: Dana mDslll (Pl.), 2S.2IV28.30 at. Ayan, ve Ajana habertert, 19 45 Ko 
Yanıüd Pftlll'&lll'" UJIUll. aupıa: Ziraat takvimi, 19.50 Kllzlk7 
p~: ....... .. l'uıl lıe19U, JO.t& Radyo p.zeteai 

<mMARTZSI: 11.IUMl 

8.00 Procram ve memleket aat a 
yan, 8 08 Ajau baberlert. 8.11 Kemk 
Ha.fı.f parçalar (Pl.), 8.46/t.OO :ı:. b 
dml - Yemek Jltıtal. ıa.ao Pqıw 
ve m mleket uat ayan. la.il Jlüsik: 
Türk pll.klar, 13.50 Ajau JaaDerle. 
rt, 14.()5: l\IU.Zlk: Türkçe pllklar Jll'oS 
rammm devamı, H.20 KUZik: ftt7a• 
eel1cumbur tıudoau (Şef: 1luıa.n. J<a.. 
çer), H.00/15 80 MOzlk: Ha.fit melo 
dfler (Pi.), 1800 Program ...... 
leket ııaat ayım 18 03 KQzlk: ~ 

mız gibi, gazete idareban~ine 
gidip ilanımızı verdik. P ri:ban 
bu illm kabul eden memura çok 
yalvardı. O da mümkilD olan ail
ratle netreciileceğini vaadetti
Fakat o adam bu yalva.rmalan 
acaba ~ kaç kişiden işiti.. 
yordu? Ve bu vaatleri kaç Jdşl-

dedim. ye tekrarlıyordu! 
İdarehane 1en çıktığmıız m.. 

man PerihamD kalbi ümitlerle 

çağlı"XnIŞlar ve : 
- Bunlan yamıaktan maba -

dm nedir". diJ bqlam11lar ınk?F 
tulmaya, izah etıdş: 

ı.oo pqrsm -. •-Wttt aat 
ayan, 8.0I AjılU ........ 8.11 JIL 
zik: Hafif program (ft.) l.tl/8.00 
JCy kadml - ıcr-.ma. 11IO ..... 
ram " memleket .... t ayan. lJ.11 
Jıılomk: ............ tek fUIDIU', 1J.IO 
Ajallll babldllt. 11.GI ın.at: ~ 
ıar prqrramDllD dnUll. u.J0/1'-IO 
ııoauı:: l[anpk prosnm <PJ.> ıa.oo 
Pro«l'&lll w mem•bt 8Ut &7U'lo 

20.45 'Mllzlk: Muhtelit prkı ve tnr. 
ktlltr, 21.10 Kaau,ma, 2L25 lılUzlk: 

m.kl t.t&nbuJ ttlrktı .,. tr.antıoıan. 
2U& lltbdk: Rl:JUeticmnlmr bu 
dOMI (Şef: tuan Ktınoer>. ıuÖ 
Memleket aat ayan, Ajamı haberleri, 
ztraa·~ Dham • TahTtllt, Kambiyo 
Nuk\ıt bol'M81 (P' yal), 22.415 Kllzlk• 
Casbe.nd (Pi. ı. 23 25/23.SO Yarınki 

ı:..- orkeatra ı rtbrabinı o.er idare 
alnde), 18 40 Ml\zlk: Halle tt1rktUer1 
19.00 Konuıma (Otbıtbı meaelelert) 
W l:S 'MUzik: Saz eeertert, 19 SO K~. 
leket .saat ayan ve Ajana :baberlerl 
19 45 Konuıma: Ziraat takvtınl, 11.M 

lıılU&ik: Tek ve beraber f&rkılar, 20.15 
Radyo guetui, 20.'5 Klblk: FUil 
heyeti, 21.lG Konuıma (Kitap ııaatl) 
21.30 Ktıstk: Radyo Alon orke.ttruı 
<Vlyolonllt Necip A.fkm tdarea!nde) 
22 8ı> Memleket uat ayan, Ajan• ba· 
!>erleri, Zlraat. Esham - TahvQl.t. 
Kambiyo - Nukut bOraası (Fıyat), 

22 50 Kl\zlk: Dans mllzlği (Pi.). 
28.2&/23 30 Yannkı pl'(\gram v ka• 

otci~edret şımdi nere
u ... Om, bir daha 

ltı13 ·nı . b'l' 1 , ıtu .ım ı ır .... 
l)a be nencereden gör. 
~ kı şımdı o da be. 

"'~r ' ~n:m için 
r 

doluydu: 
- Ben belediye parkına. ku. 

ğulan aeyretmiye gideceğim. de
di. Sizin bir işiniz var mı? 

Benim biç bir işim yoktu Fa
kat bu işi aramak lizımdı. Daha 
ne kadar bu şehirde kalacağımız 
belli değil. Bura.da kalmaı: ıpı ne
reye gid eğim. Parise dö~ek 
arttk bir hayal. Döneem b!le o.. 
radaki doetlarJDU bula.bilecek 
ıniyim? . 

Vaziyetlmin bu kadar ttmıtsiz 

- Ne olacak.. maksadım ati- 18.03 MOSUc: RadJO _. orlrMtl'lm 
kir. Bi:ı: leblebici, mahallebici. t6- <tbrahlm o.sar ldanlllDdıtl. ıuo 
rekçi, nalbant. Onlar kuyumcu, Ktıstk: Rad10 ___. be19tt. 19.16 
ınani!'aturacı, sarraf, bakkal, lo- ııtısık: Ha...,_ ,..ıan (Pi.) 

kant.acı, elbiseci koetUmcU, ecza- j 19,80 Jı(.emlıllcet aat ayan w Aıau 
cı 11Ah .. Biz ıptidal sanayide, on- haberleri, 19.41 K.cıllnpna: Ziraat 
lar muazzam sanayide.. takvimi, ıuo ııo.ur: Kanflk fU'k• 

Bu j,zahsttan sonra gt1ç halde ve ttırktıler, 20.15 BadJO guetesl, 
yakayı kurtamış, fakat bir prt- 20.4& :Mtıstk: ButeUr amaıan •11· 
ıa •·sanavifn terakkisi eBl:ı&bmm atnden (Pl.), 21 oo Kasik: Dlııle)'lcl 
istnızan ve u.limlann unayil mez- l8teklerl. 2uo KoDUflD&, 11.'G Ktı. 
kfıreye sevileri çarelerinin tahar- :ıılk: Rad1'0 or1'eetrua (Şef: H. ~erid 
risi., başlıklı bUyllk bir rapor ha- Alnar), 22.30 Jıılemleket ııaat ayan. 
zırlıyacak. Ajaaa ba1ıel1ell. Zlra&t. Db&lll • Talı. 
Başa gelen ~ekilir.. Vermil vOt.t. Kam'bl70 - Nukut borlUI (1'1-

kuvveti kaleme ve raponı hazr.- yat), 21.411 llOslk: Clılllıend (Pi.) 

lamı§... N. A. 23 25/21.IO Yarınki prasraın •e kıı· 
panq. 

olduğunu o andaki gibi hiçw•dij.. 
şünmemiştim- Yeis ~e 
kızgm bir su gibi damla damla 
aktı Perihana bir gey söylemek 
is~edim. Onun sevinci tatlı 
bir çocuk masalı gibi beni. za
man D111an avutahilirdl. Bazı 
kimseleri görmek isted. ğimi ~ SALı e.ıuMI 

hane ederek izin istedim. tpı ı: ı biter bitmez gidip Belediye par- Bvl1DI Dl8r 8.00 Program ve memleket eaat a. 
kmda onu bulacafmıa 86z ver-

1 
_______ ______ . yan, 8.oa Ajans babertert, 8.18 ııru.. 

elim. ?.ik: Hafif parçalar (Pi.), 8."6fi.OO 

Kala.balık caddelel'den· başım.. UıldWaıda gyıeueaıer: 
önde, dtışUıtcefl ~ •d9!11arl trılldl4'&1', A]ulletoeJebl Tabrll'l,ade 
rıhtıma kadar indim- GUneşll oturan ,.. ştrkett Hayrlyede KaJdntat 
bir gUndü. Kahveler, mağualar A. Cemal yaıas ne ayıu yerde Dilber 
adam almıyor. Qturacak yeri ol. KuskU. D. D. Y 2 lDci Lfletlllede ~ 
mıyanlar biraJıanele~ ~vele. ta aa:ı. o.-ur ile Pakize, Uıklldar 
re ÜIÜIIDUşler. eeıını:ağaP~ Şeyb camı TopbaJleOllu, IC>kakta o
para81 bulunanlal' da kk bt turan ve yUD ifÇl f8t1 taet Ue Seba. 
ra koPJ'Ü çam&fll', aya ı • hat Demir )laraDIOS Kaçadır Ke· 
elbise satm atıyorlar. ..__., U.. mençe çe~er ile .Anıentnlz Kargertt. 

Giyeeek eşyaaı da yı,~ sıvacı Yuvakllll Kurabiye ile ADU· 

Bv ka4ml - Yemek u.teai. U.!:O 
PJ"OSNDI vwı memlebt _.t &7Ult 
12 33 MUzlk: TOrkçe pWclar 12.GO 
Aja~ haberleri, 1s.oıs Mllzik: Ttlrkçe 
plO.ldar programDllll dev&llll. 11.IO/ 

14.00 Mnztk: Kanpk program (Pi.) 

18 00 program ve memleket eaat a. 
,an. 18.oa MOstk: cuballd (Pi.) 

18 30 Konutma (ÇlftçlDlD aatl), 
18.45 KOzlk: Çlftçtn!ıl aatt. 19.00 
Mllzill: Operet ve ftlnı mulldll (Pi.) 

19 30 ?deır.leket saat a,an n Ajana 
haber1erl 19.45 KonU§lll& Ziraat tak
vimi. 19.50 :MllZlk: Fasıl heyeti. 20.1& 
Radyo gazetem, 20.4& Kllztk: Radyo 
salon o kestraal (vı,.oton18t Necip 
Aşkın tdareatnde), 8apl'aDO Bedriye 
TUttl?ı'Un tştlrAkly!e, 21.80 KonU§ID&. 

21.45 :MUzUc: KlA.llk ftrk mullld8l 

progratn ve kapan14. 

8.00 Program ve memleket aat a-
7an, s.oa Ajana b&berteri, 8.18 11~ 
zlk: Hat1t parçalar (Pi.) 8.45/9.00 ıcv 
kadıpt konU§ına. 12.80 Program ve 
memleket ııtıat ayan, 12.83 Kuztk· 
Muhtelit prkılar, 12.60 Ajans haber. 
lerl, 13.05 Mtıslk ltöy türlCUleri, 
13.30/14 00 Ml\zlk. Karıttk program 
ı Pl.) J 8 00 Pı-ogram ve memleket 
ııaat ayarı JS 03 :Mllzik: Radyo caz 
orkcıtraııı ıtbrahlm Öq11r lda•eain. 
da), lR 40 Müzik. Rad o ine z be
) ti, 19 10 KonU§ma (Seyahat rbpor. 
tajl&nı. 10.30 Memleket saat ayan 

ve Ajana haberleri. 19.45 KonU§ma: 
Ziraat Takvimi, 19 ~ KUzik: Solo 
p.rkJlar, 30.15 Radyo gazetesi 20.45· 
Müslk: Amatör saati - Soprano Se· 
bAbat Akyol, 21.00 Kllzlk: Dinleyici 
ietakıeri, 21.30 KonllflD& {Sıhhat aa
aU), 21.45 KUz.lk: Radyo orkeııtruı 
(Şef: H. J'erlt Alnar). 22.30 Kemle 

1-' mat a7Ulo AjaDa haberlerl. Z1ra.. 
'llt, lllsbHI TabYD&t, ~ -
Nakat bonUI (Fl,ynt). 22 tlS ll1lslk: 
Dau mtıaltl (PL) 28.25/23.80 Yarm 
Kl program ve kapamş 

CUMA: 9.6..lfNI 

ft.00 Procr&m ve me1Dleket saat a. 
yan, 8 Ol Ajula haberleri, 8.18 lııltızik 
Haflt pngram (Pl.), 8.45 9.0I'. ıı:v 

kadmı Yem k Llst s 12 Proc
ram Ye memleket aaat ayarı, 12 83 
Mllsik: Solo prkılar, 12.50 Ajııııs ha• 
berter!. 18 06 Müzik: Solo prkılar 
programmm devamı, 13 20 14 00 KU
ztk: Kanpk program ıPl.), 18.00 
Procrıua ve memleket saat ayan. 
18.08 Mtıslk: Radyo (Sving) kuarte. 
ti (1. ôzgtlr ve At böc klerll, 18.80 

Palllf. 

Usküdar meydanınm 
etrafı ağaçlandırılacak 
Şehrimizde bulunan Biıyük )il] 

lt't M cllsi bs.hc.;eler mUtelıumBJ 

dUn b lPcliye reis muavini LQtfi 
Aksoyla birlikte Ullldldara gide 
rek iskele meydanı etrafmın a 
gaçlanma işt trafmda tetkilderdP 
bulunmu3tW'. 

yeni ,'V-.rqGI : 

Borçlar Kanunu Şerhi 
Hukuk ll'aktlltemlzin Ord Prd 

Bay M111tata Re§lt Belgeaıı.y'm tam 
bir ııa!WyeUe vllcuda getlrdttl bu de 
ğerll eııertn UçüncU fasfldlliı de net
rolunmuttur. 

Tllrldye Tem) z ' ı... çre P'edenl 
mahktımelert içtlhaUarmı tetkik eder> 
eserin bu faıılkUJUnde kanumm 52--419 
ncı n acldel rl rhl bulunmaktadtr. 

Huk ık mUnt alpl ınln ve muame 
lelerini kaııuna uygun tutmak mec· 
burlY..atınde olaıı bntUn iş adamlarmm 
iatlfad etmelerilll tavsiye edPrlz. 

turlnel Sml'f M~ 

dar ıatla,mJŞ. Herkes ne bul:- ıuya nakUdar Kuzguncuk Nakkat-
13 onu ölçllsUS. ~ıbıZ sto~ baba~ oturan .,.e n. D. Y. hareket 
göttlrllyor. Bazı J?l~ 

1 
memunı Enver Jilrtuğnıl Polatkan De 

larıru tilıkettiklen ıçın kapı:m Fatm Muzaffer saraç oğıu, Arabacı 
kapamışlar. Tlltilnctl dUkk arı YakuP Ozanlar ile Makbul• LUlecl, 

günde bir aat ya a~ıy~r i Y.8 :i: 1 Teıvl:t el o. Nuri Pchllvanoğlu ile 
mıyor. Sigara tıryakıle!:~ı- Sabahat sumra. o. D Y. da amele 
tünsllzl' k en bilyUk ) HaaaD TUJıç&Y ne Ane Baltacılar. 
yetlerden biri. (De1Jamı oor 

' Fena arkadaş Doktor 
Nuri Beller 

ınlr '~ Rub Haetlthldan 
-\ ı kara ç addeııt Namara: 11 

On sene evvel. blr gece, Beyotıwı.. 
da bir paata11aııede o unıyordum. 
KeVlllın. tuftl. BQttln gQn lapa ıapa 
yatan kar, aıqam ozeri mllthlf blr 
Upl b&llDl aıllllflL Tek tllk geçenler 
eoğuk ve ttplD!n tfddetllldell lld bl1P 
lUın bir vaziyette idiler. Bunlar da, 

---·-- 80D 19&11lllarllla• ıı.rıara. ıdneu-- et•-bil· 
veııalr ctıence ınaJıallertn• 1 ,.... 

bU-''k bir ııtıratıe yolların 
melt için ;,-

d vam eıUyorlardr· .......... de. tıol 
PaataJıaJleDln bir k-

i fi zof tavırlt orta yqta b r a 
l&Ç1 ' '()' tll balfl pek yertn
dalll oturuyordu. 8 ee.. 
de oımamakl• ııeraber temJzdl. 

kardt'1 kroki c1ettertne ~ 
deD çı Adı 0nun bu ba· 

geyler çtzm•te bql · ..,, bariz bir 
... ~•-.aen rea&JD oldUl!t-re..,uuu paataııanede 

llUl'8tte anlatdtJOfdu. bQyUk bir ııesa· 
eervts yapaıı uctma 
kette: urtnız. dedi· Yal 

- :sana bir çay ıe 
ed 

_._ 111ca oısunlH 
nnı rlca e.-_, UrdL R ssam. der. 

Kadm. çayı ı• ı tuttulU 
hal ııeJterleri attL Sol e1lY e daJl 
kaftkla yudUID yudUID .ıcak ~ 
içiyor • .., ell11• de Cl~ıarmı Jl 
varak~ eJal'91' ıı----
yoroıı. ,__,_da, .yasın 

BaD'atkirlD tam -..-- t ~---wt& dOlafDlağa cesare 
teslrlDden W9'"" - blr kadıD oturu· 
edellllyeD ~ rMl9"'m vaz1 
yorda. o da, ,.. ·--

yetlDI tetkik e41yordlL tçlyor• 
Adam. cay&ın blr yudUID ımerek 

.... -ı blraS gerlJ8 oe eonra. ·-- ınııdıtını en. 
bard ~ bOfaDIP bOp.D.ıa. CeblJ!deD 
dlte Jc krettlr ediyor rdltl kurG 
parc:glay& parç&lay& çıkA blrdtDblJ'9 

ekmek bltnılf oıscaktı Jd JOktu. 

A zn bir aıız!tk alarak kelld18inl 
avutnı ya çatıştı. 

ProCeayonel adın. bU manzarayı 
daba ft\Zl& 8 yr tmemek lÇlD bir a• 
aramaı<. c re dı~nya .,.ı1rtJ. Adamla 
ahbaO olup kendlııine bir ctgara lk
raın et eğl can ve yUrekten arzu e
dlyord ım Fakat o, bll§mı krOkl. def· 
tertnden kaldtrdr'1 vaklt JcartUDda blr 
tunç Klbıl dunıyor; " ınutemacllyen 
dUdaklarmill ararıııılakt bol atult'1 
kemiriyordu. BaflDl tekrar kl'Okl det 
terine çevtrtnce. .uıtrıı çlsCllertD ar· 
moaıatne kaptlarak yOstlnde btlly&ll 
bir tebHSÜJD bellrlyordU· Bu vutyet 
kaflLIDlda adaJD)a taDJl1D&Dlll lmkln
... oldUIUJlU derhal anlıdDD. Tam bu 
.-ad• blrdenblre putaııanenln kaps· 
• açıldı: ve içeriye tkl arkadat strd'
Jıl&Aın& clotru yaklq&l'ak: 

_ aeçerken een1 g6rdUk dediler 

Ne :papıyonnm bul'&da T Btrtııt m1 

bekllyorlUD T" 
90l"Jk pannyon odUSD& d&PDek t· 

çtn uykUm3 gtlmeatnl bekledlllJDI 

kendilerin• .ııısyıedlm-
- Biz, bir y re pokere c:IAveUlytz 

dedlle ., ı.ıenen ııen de geL B\lr&da 
,.ıoız otmacatm& eeyretmif olunun. 

Bir gece evvel, sabab& karfl ,attı. 
ımu. sonra k&gıt <ıyununun 11eyrlni 
bile sevmediğimi her ne kadar ileri 
stıT'dtlmlll de 1ara:rları Qr.erüffj kendi. 
sertnl takip etmek mecburiyetinde 
kaldım. Arkad&flarundan blrf, benim 
gibi poker ftlln bllditl yoktu. Be~ 
tıeree oturup ııeyredecektik. Ttpt.. • 
kadar ~lddet ~eabetml:;ıU ki, yUrUye· 
mtyor3uk. Btr stnema llt>IOD• gtrerek 
bOt bir otomobil kollamata bq'ıadlk. 
Bir&a 80DI'& otomobUde ldllL 

- N reye gidlyorus T" diye aordum 
Pok r 'bllmlyen arkadaf du~ 

bUkere uçunctı arkada§ aordu: 

- Sahih. nereye gidiyoruz! .. 
Pokercl gldeOellJDla yeri şoföre ta 

rll etU. 
ŞJ~han karakoluna gelince Ku. 

leye gl. en dar aokakt:an içeriye girer
sin. Apartmanı arayacatıa.. Ben de 

bllmly"rum." ' 
Birdenbire Aablm boSuldu; pld!li· 

1 
me bCD defa p&pnalldlm. Ç8nk1l. bu 
c:IAr ııolcaktakl apartmanlarda poker 
OJUblW( mano aımak n pnyot pa· 
r"1armdan ff't geçtndlrdtlılertnl ~k 
defalar lfltndftbll. Bir t:aranaa 
arkal)qlanmt da yalım blrakmak 1.1· 
temlyordUDL Apartmanı bulduk. Be 
flncl kata çıktık. Her katta Ud daire 
nrdL UJdD bqincl katm Ud daire. 
.mı bir daire baUDe aokiDUf1-l'dı· K.,. 
p1 acmaca. tçerlde ea udu 1mll ki· 
fbdD mncudtyettnl hlmecter stbl ol· 

dam. 
Apartman. barlQtell pek gMDQtltl 

oımaıwıalda beraber dahUI mansarua 
gayet ltlkstll. Antreden geçtikten 
80DI'& .ata. ll01a, mreye baluln. hep 
salon .. alOD- Tabii her odamD orta. 
anda. Oört Jcöte bir mua nrdL veı. 
hall11 ldlçtlk tertip bir kumarhane . 

Gıcır gıcır öten rugan ayakk&Pll 
blr filı:n&D kadın karfllDDI& aıırtr: w 
bize yar gGstercll. Bu kadın eT 8ahl'tıl 
idi. 

Poker oymyacak oıaa _.. ko-
mtsy:mculukJa lftlgal edlyordıı- Ve 
buruı lnlndl81M blr lla.nl koaala. 
yoncu taralmda ~ oto
mobilde baftf yollu anlatmlltL DtlW 

rkada . gayet adi· " u n 
cıa iyi para l<azanan bir damı t 
Kahveler ıı:lldlkten M>nrl' 1<uralar c: 
kildi. Oyuncu r dok z n aaaya tak
atm ~ idiler. lilz ıs rkada ın otur. 
du~ maanm k narma sandalyeleri· 
misi yaklattJrnrak oyunu seyre ı,q. 
ladık. Bu muadil bir genç kadınla iki 
orta yqlı erkek, ve bizim arkadaş oy· 
auyorlardt. P'IJler dağıtıldı Paralar 
toplandı. Kavı blr ıırava oynanıvordu. 
Gayri Uıtiyarl 1eylrcl arkadqla g6:ı:. 

lqtik B6ylece bl r nevi batakllaneye 
dQfttl~mtızU birbirimiz~ anlatmağa 

çab§Jyorduk. 
Her el. yerde bef on llra dönUyor. 

dU; arkadq1mız mtıtemadiyen k ybe· 
dlyordtı Yarım saat zartmaa ganyota 
bet Ura aynldı. Aynca aupertrua in 
kapıcı için, elektrik için kAğıl ,. kl
dilt Çin diye mnt madiyen mtıtead 
dit tu1ara para aynlıyordu Artık 

ylden lytye laabım bozulm'19tu 8 r 
..ıonda dOJqmak u ıtya~ kalk. 
tmL 'ram bu esnada dljter muadakl 
OJUDCUlan ~yreden gayet J(Uze1 bir 
kadın nazan dikkatimi elbetti Bu 
clddeD nefis bir parça !dl. Beyoğlund 
kendtalne eksertya rastırellvonSum 

Pa•t bir tUrm kO"IUflll&k tıratmı 
ılde edemiyordum. Bu arrada ev ııa

blbl Jııladam yanıma yak1apr&k 
- Oaıtba canmnı 111kddı, dedi Slae 

Rqell takdim edeyim. Biraz koa'19ur. 

ııanus. 

( .Demtnt 6 nctda) 

~ y r saatleri: 19 dan 20 y~ 
kadar 

VAK 1 1 
... aaetea• ~ılULo outwı yaag " 
reıtmıeruı aukuku mab Uadar 

.\K&tNI! l'AKIF'lttu 
\olemlekaı lıleaueaeı 

cınat dlfmda 
,.,.... ...., lll .. 
• aylıtı _, dl • 
" u1ııı ııe a«ı • 
1 yıllı.. '"" • flUU • 
rant ı r d ıKar. ~ r '1 teıa 

otyda otm -< ıru atıfWtlı twca 
ırıtttn• clJ'IDJYeD yerlere •Ydl 
tmı ~ r Urut ummecıwr. 

1 
.\bo e rı olld ren mtlltUF 
teııırıLI ıcreUDı aboDe ,..... 

un po1ta ••Y• -.0U ue JQUam9 
ıerettnı rıare aendt lllertM allr 
l'tırkht•nlf• iter oat'la -"....., 

\ AkJ 1 • U1oM ,..uu. 
~<Srt't il gı;Urm~ ucreu ıo "'

u.A!lıl Vt 'Kl!iTL&IU 
l'tcareı tl&Alannm ıuuu11 • • 

ın tondan tUb&rell U&D 1&7fala• 
rmdl 40 c. ııayl&Jarcla 50 .,..,.. 
Jördll.Dctl saytada lö UUDot " 
llC:llDCUde :t. Dlrl adde •; ...... 
vao.ı lleazqace ıı ıtradlr 

BUyük: Ol* d9RIDll ....... 
renkli uaıı ftreDleN ayn a1ft • 
ııir'IMIW yapuıı tCMml UlillU9 
l&DUm •un GO ııwuetur 

l'lmll llaldJelk • ....,.. 

' 
...... .... 

mı Geta ao: w dllaa • G.: 
1ef .. I& clDrt ..... 11 .. -
1efur ı&O auruetur ------ ·-------· 

Yann, bu ıütund 

leıla macııeaı 
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Boğaziçinin Anadolu sahili 
nasıl imar edilecek ? 

- BQ.§ tarafı dünkü sayıda -
bakıı:nı.ndan mı:.vafık olmıyacağı dü. 

tcşobbUslerle yapılmış bir plAj mev· 
cuttur. Bu p1Ajın istikbal için ademi 
kifayesi mevzuu bahsolmııktadır. Bo
ğazın sularının akmtısmın ve derinli· 
ğinin fazlalığı hasebiyle tevsii mllş
ktil bfr bal arzctmckted!r. Bunun için 
plAjm arkasındaki sa.banın mllnwıip 

bir şekilde hafredllerek kum ile dol. 
durulmak suretiyle bu lhtıyacm temin 
oıunabileceJti mtitalea cdllmlştlr. 

şUntilınUş ve bu mahzurun önüne geç
mek için ikl mıntaka Uzcrlne teesı:ıüs 

etmiş otan Anadolu Hlsl'I r kasabası· 

rıın lht!yaçlarına mebni iki nııntakada 
birer ilk mektep -icabında blr!slnln 
liç mmfll olarak- inşası knbU! edil. 
miş vs yerleri de plAnda gö.;ıterllmlş
Lir. Bugünkü ilk mektep bina.~ı da 

atiyen bazı tadilA.t ve ilaveler yap!l• 
mak suretiyle ortıi mektep haline lf. Mlitehassrsınrca yapılacak tetkik 
rağ edimıcsl lmkA.n dahiline, girmiş neticesinde bu sureti hallin iyi netı

ulur ki bu da Anadolu Hl.sar kasaba- celer vermesi kabul olunduğu takdlr
sının g-ôstormekte olduğu mühim bir de arsası bir pl!j tesisi Jçin kifayet 

htıyacını karşılamış olur. edecek derecede elyevm bir saha mev-
Ka ;abanın ticaret mm lakası olarak cut oldıığundan bu hususların temini 

için boş olan saha Uzerine inşaat mU• Şehircilik mliteha5$9I Bay Prostun 

saade edilmesi muvafık olacaktrr. Boğaziçine alt notlarında Boğaziçi 
Sanayi mahallesi: mmtakasmda fabrika ihdas ve ihya-

Anadolu H1sarı kasabasının tarihen 
maruf Desti .lmatAthaneeinln ipka. ve 

ihyası maksadiyle KtiçUksu deresi bo
yunda ve kasabanın bir kenarında bir 
mahal tefrik edilmiştir. Diğer taraf. 

tan Kalafatyeri olarak görtilmekte o
lan ihtiyacı da karşılamak Uzere DcsU 
lmal!thanesliıln yakininde kezalik blr 
mahal ayrılması münasip görUimUş 

ve pla...'11 Uzerinde olveçbllo teabit edil· 
nıfştir. 

KUçUksu deresi Uzerinde bugfuı inşa 
edilmiş bir halat fabrikası mevcuttur. 

sım lta.buı etmemektedir. Maamafih 
teessliıi etmiş olan bu fabrikanın ye-

rinden kaldırılarak mahalli ahara nak 
linin büyUk bir mUşküla.t ve masraı 

icabettireceği ve fakat etrafmm sık 
çmar ağaçlarmm teşçiri suretlte ha-

riçle görülen vaziyetinin izalesi clhe. 
tine gidllmesinin muvafık olacağı <iü

§UnülmliştUr. Maamaflh vaziyetin in

kişafı halinde bu fabrikıı.nm başka bir 
yere nakli esbabı teemmül olunabilir. 

(Sonu yarın) 
turis~l< yol Uzc:rindc ve ougün olduğu 
gibi meskenlerin zemin katındaki kı. 
sımla-rındn tesisi surctıle temin edil
miştir. Pfl7.ar yeri olarak mümkün 
mertztı::? iki mıntaknnın vasatcıoa ve 
lrnlaytıkla ihzar ve teslııi mUmkün o· 
lacıığı mUtalcasiyle Göl<su köprü.<ıü

nün sol sahilinde intihap edilmiştir. 

Bu mı.:vki ,her ne kndıır bıraz mıinlıat 
ise de Om.50 • Cm. 80 kadar imJlı edil• 
::rıek ~:urctiylo kotaylıkln Uızar edilebi. 
tir. Bahusus kasaba dahilinde mevcut 
olup kııldırılması icabedcn enkaz bu
raya dökUldUğü takulrde her !ki iş 

birden husul bulmuş olur. 

Fena arkadaş ( KAYIPLAR ' 
~----------~----/ 

(Bas tarafı 5 incide) 
Demlndenberi konuşmak için bir 

çare aradığım bu gtlzet mablilkun is. 
mi Rıışelmiş; ve Madamın kızı !.miş .. 

İlk nl"zaket cümleleri bittikten son
ra bir kenara oturarak şuradan bu• 
radıı.n konu5mağa başladık. Kız, ga· 
yet zeKi idi. İfade tarzından itinalı 
bir t<ı.Jısil gördüğ"U derhal göze çarpı
yordu. Banıı. sordu: 

- Ne içln oynamıyorsunuz? .. 

Bu sahneyi daha !azla görmemek için 
iki arkadaş otomobile atlayarak ora· 
dan uzaklaştık. 

Otomobilde, arkadaşım vaziyeti 
izah etti: 

İstanbul Ytlksok İktIBa.t ve Ticaret 
mektebinden aldığım tasdiknameyi 
zayi etım, yenisini alacağımdan hük. 
mu yoH.tur. 
Kostantinoğlu Alrk"andros Haeopulos 

* * ~ 
1923 - 1924 senesinde Gedikpaşa 

Mesropyan Ermeni ilk mektebinden 
aldığım mezuniyet diplomamı 7.ayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan zayl 
dlplomanm hükmU olmadığını UA.n 

'KızlLAY CE 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

. ··rf 
1 - Azami (250) liraya kadar aybl< ıı etl 

ve avl"ıca mesken tazminatı verilnıek uı 

~:ha;s~;YK~~;;S~;~~;~e Bir ~1 
• dJI'• 

ıı.lllla<'.a.ktu:. Talip!erın aşıı.ğıdn. yazılı evtJa!ı haiz olması ıawı' 

A - 1/'ilk~rk mc1'tep ooc:r.uno olmak, 

P. T. T. binasının lntlhabında Amil 
olan hususat bcrveçhl Ati arzerıilmiş
tir. P. T. T. b!.nası muvasala itibarile 
Anadolu Hisar iskelesi ile mühim aıa.. 
ka.ıır otdu~ı gibi Rumeli ve Anadolu 
sahilleri arasmrlaki Telgrnf ve Tele
fon hatlarım rapteden kablonun da 
burada::ı geçmesi P. T. T. binasına da
ha fazla ehemmiyet atfını icaoettır. 

melü.-:<lir. Yukarda arzedilcn sebepler 
ha.<ıeb!yle bu bina iı:ıl<clc civarında ol· 
makta beraber deniz kenarına da te
sis· edilmiş olması 10.zrm geldiğinden 
iskele yanmıiaki işaretlenmiş olan 
yerde tesisi zan:rcti tebarUz eder. Her 
ne kaJ:ı.t" P. T. T. idaresi daha evvelce 
ve ilk mektep yanında bir arsa temin 
etmiş ~e de bu arsanın idarenin hu
sus!yçt ve vazifelerin! lşkAl edecek 
mahlrt!tte bulunduğundan bu binanın 
plli.nd:ı. gösterilen yerdıı tesisi her ba
lomdan faydalı bir vaziyet arzetmek· 

tcdir. 

- şu masaların etrafındaki iDBall-
ları goıUyor musunuz? .. dedim. Onlar 
ben!.m na.zarımda bir hırsızdan farklı 
değildirler. Veyahut onları bir nevi 
dolanılırıcılara benzetmek daha. doğ
ru olur. Çünl{ü, dolandıncı kar§ısm• 
dakl adamı ikna edebilmek için tatlı 
dil dökmek mecburiyetindedir. Halbu· 
ki, hırSiz, yankesici, san'at icabı .. fır
satını t-ulursa .. cebinizden cüzdanını. 
zı almağa çalışır. Halbuki, şu gördll· 
ğünUz otuz beş oyuncu, sırf birbirle
rini <:ı!Jatm11.k için toplanan insanlar
dır. Bakınız.. birbirlerine ne bUyUk 
bir aezakctıc hitap ediyorlar. Fakat 
elleri'.lden gelse.. biri, ötekinin son 

- Benden borÇ para alabilmek için 
mütemadiyen kaybediyordu. Sonra, 
onlarla paylaşacaktı. lşte hi•e oldu· 
ğunu anlar anlamv. kendim oynama· 
ğa karar verdim. Ancak böyle paralan 
kurtarmak mümkün oıacaktı. Fakat 
her ihtimale karşı kflğıtıara tırnakla 
işaret koymuşlardı. Evveli!. yirmi beş 

llra.yı malı.sus kaybettim. Bilmem dik
kat ettin ml? .. Korkuyormuş gibi her 
oyuna da girmiyordum. İkiye beş ka.
la el ça.bukluğiyle k!ğıtıarı istediğim 
gibi tanzim ettim ve hepsine de kare 
dağ"ıttrm. Vakıa b\ınu birkaç defa 
yaptım. Fakat her seferinde de kdğt· 
dı kesmeği ihmal etmiyorlardı. Niha
ye'; sonunda kA.ğıdı k<>stirmeden da• 
ğıttım. 

eylerim. Hcra Çorlkoj;lu 
(35723) 1 • * ~ il 

gibi vaziıeer görıuü1 clmali, 

Q - Stl-..lı:ı.ti t<-m olmak 
. , 

dlPıoıı' 

Halkcvi ve Parti: 
Kasabanın en mütekAsif kısmı oran 

•tıki mıntakada tesis edilmiştir. Diğer 
araltan ilmi ve aynı zamancbı. umu.. 

-na ait bir müessese olan bu oinanın 
ıHisa-:) için nynlmış olan yeşil saha
:un ~l • kenarında i.n~:ısı bu kısrmdakl 
bo~ıugıı izale etmek ve meydanı çer-
e~ el"'ll k \çln iskele civarında bir yer 

ayrıl:ı:ııştır. Aynı zamanda yeru ma. 
tıalle ıwnıtlnln bu ihtiyacını da temin 
etmek ilzere parti ocak binası içliı bır 

yer tefrik cdilmL,tir. 

Yt•jll Satınlar: 

kuru,t:na bile tenezzlil eder. 
Bir aralık mevzuu tleğ!f;tirerek si. 

nema.dan, modadan bahis açtık. Ve 
nihayet kendisinden randevu istedim. 
Kabul etti. Ertesi gl\nU TUnelde bu. 
Iuşacaktık. Bu SJTada arkadaşlarınım 
yüks:ı1t sesle münakaşa ettiklerini tı,ı
tince, Raşelden ayrılarak yanıarma 

yaklaşt:m. 

Poker oynayan komisyoncu elli li• 
ra kaybettikten sonra arkadaşından 

da elli lira borç almış; arkadaş, para 
veremiyeceğlni ileri sürdükten sonra 
bir def:ı. da. kendi şansını tecrübe e
decc;ti :U il~ve ediyordu. Halbuki. onun 
poker oyn:ı.drğmı katiyyen işitmemiş
tun. P..aşel yanıma yaklaştı. Ve yavaş 

sesle: 
- Brni dinleyiniz, dedi. Arkadaşı. 

nıza söyleyin: Ne oyna.'!m .. ne de pa
ra ve-rsin.. Her halde sizin sözUnUzü 

Anadolu Hlsarınm bilhassa Yeni•. dln!er .. 

maha.l!e semtinin sonradan teessüs et.. Arkadaşımı oyundan vazgeçlrmeğe 
miş olması hai'"biyle bütün evler, bah. çalışıyordum. Fakat bütün emeklerim 
çeler ile muhat bir halde olması ha- boşa giaiyordu. O, oyunculara. döne• 
setiyle Ycnimahallede yeşil sa.ha ih· rek: 

da.s edilmemiştir. Tam saat ikide bitirmek Uzere 
Yalnı7. tarihi kıymeti malt)m olan yarım saat daha oynarsanız, arkada.

Aııa.dolııhisnrında tarihi bir eser olan şmım yerinl alacağım, dedL ÇUnkU, 
(Hls:ır) ı da meydana çıkarmak ba• benim dl' durup dururken elli liram 
kımından yeşil sahanın burada ya.pil_ gitti. Oyuncular bu tck.llfl kabUl et. 
ması ırtuvaftk görülmüş ve bu ı:uretle tller. ve oyuna başlandı. Arkadaş, ce_ 
hem t.unhl yeşil saha ihtiyacı temin binden ilci yUz lira çıkardı. 
edllmıştir. Ad-ımcağız meğerse pokeri a.z çok 

GöJ;:su çayırının malum ol!in mazL blliyonnuş; bir ç"yrek saat zarfında 
sinin tama.men ihyası zamanla müm.- yirmi beş lira kaybetti. Her el oyuna 
kiln ol.\ bllereğinden çayır olduğu gi- ı:;iriyorı:l.u. Oyunun bitmesine beş da
bi ipka edilmiş ve Atiyen görll;.ecek kike. kalmıştı. Kft.ğıtları blzl.m arka• 
ihtiyıwa. göre tanzim edilmesi kabul daş tevzi ediyordu. Yerde on lira ka· 
edilmiştir. Yalnız bugün tamamen dar bir para vardı. Birinci oyuncu 
çıplak bir halde bulunan Göksu dere- cill llra ile açtı. Kadın (peki) dedi. t)'_ 
sinin ik: tarafının teşçlr edilmesi bu çüncü adam da kabul etti. Arkadaş da 
derenin maruf olan güzelliğinin tezyi• k!ğıtlannı iyice inceledikten sonra 

1 
dine hlzmct edecektir. önilndeki yUz em lirayı ileri sürdü. 

Anadolu Hisarının eski mahaı:esin: Üçü de kabul etUJer; ve önlerindeki I 
de çok eıkışık olıın meskenlerin mev. paralar~ ortaya koydular. Paralan bi· 
cudiy~tl bu nımtakanın yeşil sahaya zim arkadaş kazandı. Elinde kare ası 
ve Ço-::uk hahçesine olan ihtiyacını vardı. Diğerlerinde de sıra ile kare 
arttır:naktadır. Buna binaen hattı bA.- nıva. ltarc dam, kare vale vardı. BI. 
la. Uz · d camll civa· enn e ve zlmkl paralan sUkilnetle cebine yer. , 
rmda olup gayet az derinlikte olan ve leştırjikten sonra: 
yolların tevsllnden sonra bina inşası- _ Saat tam iki, dedi. Oyun da bit-

aa elverişli bir vaziyet arzetmiş bir miştıt". !nşallah başka bir akııam tek• ! 
saha eski mahallenin Çocuk babçeai rar l>nluşuruz. 
olarak ayrılması vaziyete daha uygun Derhal ayağa kalktı. Adamlarla. ka-
bir hal arzedecektir. dmm r.ır çeyrek sa.at daha oynamak 

Spor SahBlan: için r!ealarma kulak bile asmadan 

İki mmtakadan mUteşekkil olan A• paltolarımızı giydik. 
nadoluhisan kasabası bugünkU vazi· Da?" sokaktan çıkar çılanaz parala. 
yeti itibariyle yekdiğerlyle irtibatı ol. n kazanan arkadaş, komisyoncuyu 
mıyan birer kasaba mahiyetlnl ıı.rzet- karşıama alarak: 
mektedır. Bu iki semt arasın& yapı· - Evvell şu kaybettiğin elli lirayı 
lan spor sahası plruıda görUldüğU gibi al, dedi. Sonra, sakm bir da.ha benim. 

gayri tabit olan bu vaziyeti de orta- le konuşmağa le§ebbüs etme; kafanı 
dan kaldırmıııtır. Ve kasabaya bir patlatırım. Ben seni mert bir adam 
topluluk temin eylemiştir. Yalnız spor zannediyordum. Bu adamlarla ortak 
saham ytuımda bulunan p:ı.zar yeri ile olup bizi batakhanede soyduracak-

Tak3imdc otomobilden !ndim. Ar
kadaştan aldıp;ım cigarayı yakmak 
için kibrit ararken cebimden bir sürü 
para çıktı. Saydım: tam yüz lira .. Bu 
kumar paralarını ayrı cebime koy
dum. Çünkü onların ömürleri kısa o
lacaktı. 

Ertesi günü Ra§elle Tünelde buluş· 
bık; ve yüz lirayı blr haftada. Polo
nez köyUndc yedik. Haydan gelen hu· 
ya gider. 

CEVAT TEVFİK ENSON 

- tLAN- • 

Osmanlı Bankasından: 
Osmanlı Bankasmm Galata Merke

ziyle, Yenicami ve Beyoğlu şubeleri 

vezneleriyle kiraltk ka.<ıa daireleri, 5 
Mayıs 1941 Pazartesi gününden itiba. 
ren, iş'arı ahire kadar, aşağıda yazı. 
lı saatlerde açık bulunacaklardır: 
~ SAATLERi: 

Saat 9,30 dan saat 13,30 a kadar 
(fi.dl gUnlerde). 

Saat 9,30 dan saat 11,30 a. kadar 
(Cumartesi günleri). 
KlRALIK KASA DAİRELERİ: 

Saat 9,30 dan saat 
( A.di günlerde). 

Saat 9,30 dan saat 
(Cum'.U'tesi günleri). 

14,30 a kadar 

12,30 a kadar 

325 doğumluyum. Edime askerllk 
şubesinden almiş olduğum terkis tez. 
keremi zayi ettim. Yenisini çıkaraca· 
ğtmdan eskisinin bUkmU olmadığı 

uan olunur. 
De,·eoğlu yokuşunda 

llff'hmct oğlu Kadlr. 

• * ~ 

) l'lo. da. 
(85708) 

614 numaralı arabacı ebliyetname
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
cskisbin hükmü yoktur. 

Bekir oğlu Salih (80714) 

lkin<'i İcra !\lemurlu~ndan: 
940/990 
Bir borçtan dolayı haciz altında 

paraya çevrilmesine karar verilen bir 
adet kullanılmış borusuz vapur islim 
kaza~ ne beş ton miktarında lıurııa 
demir boru 14 Mayıs 19i1 Çarı~amba 
gUnti saat 11 den 13 o kadar Galııtfl
da Fermeneciler caddesinde 17 No.lı 
hurda demirci dUkkllnmda açık artır
ma ile satılacaktır. 

Muhammen kıymetinin yüzde 75 
ini bulmadığı takdirde ikinci artır. 
ması 1,6 Mayıs 1941 Cuma gtlnU aynı 
mahalde ve tayin edilen saatte icra ve 
ihale edilecektir. 

İsteklilerin mahallinde hazır bulu
nacak memuruna müracaatları !ll'uı 

olunur. (35116) 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de, gcco 8 de. 

1 - Lorel Hareli Hindistanda. türk 
çe, 2 - Kara altın, 3 - Renkli 
Miki. 

........................ nmııa.ııa:m .. ••~ 
Tlrklye Cambariyetı 

ZrRAA T BANKA Si 
Kuruluş tarihi; 1888. - 5ermayesı: 100.000,000 Türk Liragı, 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari !ıer nevı banka muameleleri. 

Para blrlktlrenlere ı&800 Ura lkramiye veriyor. 

.,,._t Bankamııdll lrumbarab " Oıbe.rm t.a.sarnıı lıe<t"'"'"'_,.,.,11 en u 
IO llnuıı bulwıanJara eenede • defa cekilecek kar'a De qağtdakl 

ı>IAna göre ikramiye dağttılaC8lrtır. 

• 1M1eO ı.ooo u.raıı11 uoo ııra 100 wed ~ llralıJı 5,ooo Ura 

• • 
40 

• 
• 
• 

600 • 1.000 • 1.ZO • .O • 4.800 • 
ıM . ı.ooo • \ 1&0. w. uoo • 
100 • t.ooe • 

luk bırakılmış olup burası teşçir edil- kendi parıuı değil.dl. Ben de pokeri az mşmtyeıılere lkramlye cıktığı takdirde % 2() ta.zıastyıe verllect-lrtir 

c,ylem~lerl !.ı4mıdır. 

Tultsiı ierooP1.~ı-ı na7.an 

dukl.tı•t <ınlıışı!a.n taliplerin 

açılaca!rtır. ----· 

mevcnt mekW-P 

1 Otel yapılmaya 
kirahk bina 

Ankara caddesiniıa en ır.l!teber yerinde fevkalade 
va.dar ve aydınlık bir binu. kiralıktır. 

Vakit ı:;azetcsl hlarehı>.neslnc müracaat. 

mUra.caa!.'arı . 

Hava Gedikli Namzetlerine: 
ed*' "~ 

Gedi1-!i rınmzc·ti~rinden 15 - 18 yaşmtla olup muayen cıııeel 
evrakla•ı tam.ı.~'r<il.'.lll:i olanlar f 'Mayts 941 Pazartesi sev:;ıJf• 
bunlarn Pazartesi saat 6 da Kur,ımoa bul:.ıııınaları ilb ol 

.:.~.·-.. --:~ '. 

VA 
Kitap 

tanzim 
kısmını 

edip 
Ki~ap, 
Tabiler nAm1na 

. • . . ' . . . ç-.. 

Satılık Apartman 
Fatihte Fevzipa.şa. caddesinde fev

kala.de nezaretli, Marmara ve bütUn 
~ehre nazır beş katlı beş daireli her 
dairede beşer oda yalnız be§incl katta 
dört oda, her dairede terkos, elektrik, 
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havagazı ala.franga ve alaturka hell • 
lar, lüks konforıu çüte taraç, bUyUk 
bahcevi havidir. Mabiyye 160 lira ki-

l 
ra ~ct!.rlr. Ayni zamanda her kat ki. 
radadrr. 

Müracaat: Fatih, Karaman <'&d· 

desi, No. 8. Komisyoncu O!OIDNl 
Noyan. Telefon: 24714 

(35117) 
arada takriben 60m.OO kadar bir bo!l" tın. Kaybettiğin elli Ura da her halde 
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OIKK.AT: Besapıarmdakl oaraıar titr sene tçtnc:2e ~ liradan aşa.g 

d~ takdirde bu rabıta tamamen ke. çok bilirim. Fakat tövbeliyim; oyna• Sahibi: ASIM US 
K~iıt~• .. r: 11 Mart, 11 Hazlraıı. 11 Eyıoı. 11 BirinclkA.nun tarlhle. ~ .--.t~--· silmt' bir manzıt!'& arzedecektlr. marn. Basıldıgı.. yer: V AKLT 4""" ll'U(.k~ 

~ rl.,de yapılrr I 
P».j: Adımm rengi sararmrştı. Büyük Umum neşrivatı idare eden: 

...._ ____ ~Göksu kasabasının yanında husu~l,..ı....lıiı~a.al~~~..Js::iru1L-.ls;ı,n:1.11.I}'.l;~rdu.~'-o:iil ................................................ -.. ...... _.a.:.... ____ ...u...u:ı.......u~.-.&...a~~-:ıt-.---L......;,;.....;.;;. ________ ...-..J 


