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Yugoslavya 

Harbe 
Hazır 

Bütün Eli Tutar 
Erkekler Asker 

Belpat, 5 (A.A.) - D. N. B. 

aJaası blldlrlyor: · 

Kral •ıncı Plyer tarafından 
tmza edl.len bir keraraeme mu

cibince Yapelavyanm bütün 

mtnellib kunıetlerl 1 Nisan 941 

tarihinden ıumı-. Jaartııe hazır 

bir vaziyete konulnHıttur. 

* Nevyork, 5 (A.A.) - D. N. B. 

blldk'lyor: 

.AMoc.lated ll'Tesa'ln eeıın1ıt

t.1a vul~t bakluDda ahlılt ına

lama&a göl'fl, 111Wı t,.anata el

~ büttln erkekler Mkerl 

blDDetfl çafınlmll}tlr• 

Yup.lav Haric:iJe Nauı 
B. Ninçiç 

Yugoslav 
Hariciye Nazırının 

Mühim Beyanah 

Biz Korkmayız 1. 

Yugoslav 

Devlet 
Merkezi 
Başka Bir Yere 
Nakledilecek 1 

Nevyork, 5 (A.A.) - Ameri
•a radyosunun blldlnUflne I'~ 
ile Yqoelav btlkQmetlaln Bel

snı.tfıua ı.fka bir Yelle uidlm 
~u oeaeraı Slmovlç em-

~-
Bütb YqoelaV)'alla Mker1 

llazırlddar yapllmlllııt.adlr. 

• Sofya, 5 (A.A.) - Zora p-
-*-lnln yasdıfma gönı, Yu
pelav ve Yuaaa onlabıın Be 
kuvvetli ln~z ~ 
Yapelavya, YllDM'"-8 wı Ar

navatlajun teıJk11 ettltl k~ 
••eft* ~· Yqeela~, 
Yanan ve lng1Jls kıta.atıl mnı,
iıerek bir plAn maclblaee ba
ııeket etınektecllr. 

Akdenize 
Eönderilecek 

Brest Limanı 

Yeniden 
Bombalandı 

Londraya Göre : 
Vaziyet Ciddi Fakat 

Vahim Değil 

intihal la 
Protesto 

Yazan: 
lllAT Nnl 

He .... ~ 'denecek '* )'aıtt& 
......... ve freeenıca mllflelıclmll
jlle .. ~lllle beı91adıtmı 
~ 
... ...... Çarlık Bas)'&ı peıyt

tmbtı Peterwburgtan g.elea bir tel.
pal, Hariciye N~lnde iki me
m111'QD llımdtn1 ökliirdüğlbıll \"e bu
nan cHarlclye Nazın Suanof'an 
PY9* wı yanlış polltlkaAım pro
tato için oldutanU> beher v.Vor ... 

s..anoru protesto için lntillel'! 
Bıııdz ~ pnç o1aa ...,...,.... bu-

-'* tldl ...... ver•,... la-

Suriye Vaziyeti 

Cümhurreisi 
İstifa Etti 

Yeni Kabineyi 
Halit Bay Azem 

Teşkil Etti 
Viohy, 5 (A.A.) - Beyrut· 

tan resmi F ranmz ajanema ıelea 
bir telgrafta yeni Suriye bülalme
ti riyasetine Halie Bey Azem'ia 
tayini üzerine Reiaiıcümhıar B. 
Eôde ile a•vlet ..b.uri AWul· 
l.tı .Ba,ybum'un ilıtifa ..... i bil. 
dirilmeidtedir. 

Suqye f~e.liıde komileri Ge. 
~al Dentız: kendilerine nazik bir 
devrede ifa etltilderi biz.metten 
dolayı tetekJc.ür etmittir. 

LW>ıwıın delec-efi General Ar· 
leaboeee muv*ltaten ReİIİcÜln
hıur ve eekreıter vazifei aöre
cebir. 

Yeni Hadise 
Almanların 
Amerikalıları 

Tevkifi 

Tekerrürler 
Hayıra Alamet 

Sayllamaz 

....,. edeoeık tedem ölümö .... 
almıt adul -..ear. o W... • 
pmcek - m.e. ...,. - o wıldtlEI 
dlJllt çocaklann Y9Pt*ian .... 
..-ıe 8-aora ~ .... 
ilet dettl nıldlr ! 
Blnıl son'?& lelea bir Udllllll tılıl

sraf. Pl'Otıeıltoınan _.w ...... 
l'Q'onla. Menarlena Pw'•left 
DlÖIJteııek ~ ..... ,..... 
!Jlyie denmekteydi: dJIE 7 1 
zb uyanılıracatı ıw+ ...t 816-
kadarlann ve heıllun ,. .. .,. ...... 

-.ıof'an ıfMl'Jk ve ı.. JltllZ • 
tizerlne .çekeodc ve __. ld, ..,. 

DlllHZ bo9& Slflnlf ~-*1w.ıt 
Macar a.,veldllnbl m--. aıe. 

de ~ 7'*"" o _...., ...,,. 

CMJ uyand11mıı,tır. Kat Teleld. 
bıreldllt meldapta cGDç ve hed
lıabt ,es11e91ne dııı\wa idllıt .... 
dlldndıe ~ kuvvet ............. 

e67'81W· 
Falla lyoralmal} devlet e4 -

eedece wıdfeeHıl bı$kank ilk 
tLitfen 1Qfa71 çewia' il) 



( Casuslar Casusu 

Trebiç L inkoln' 
Hay at ve 
Maceraları 

T oplıyan ve nakleden: IHSAN BORAN 
A rtık ~anghay. l\iinog • Po, Fo

çco, 1'.dnton, Sa ksao tehir leriOOe 
b aşrah •b in ve (Borodin) in ma
k ; n eİi tt:le:..U, er i. konuşuyoTdu. 
l ı on .ı lı-: ong top l arının ateşleri al
tınaa y an:yordu. H er sabah po· 
l1sl er fc .ır in fokak larından yüz
ler ce ceset top luyorlardı. 

ilunıd an sonra kanlı vakalar 
T c ı .!c. ;n , .Dınnam. Malezya ve Ho. 
ı ar.cıa Hind ~stantnda başladı. Bü
t .ı n radyolar. Çin ihtilalinin baı· 
l adığını haber veriyordu. 1930 
senesi böylece yer yer, katliıim· 
larla geçti. l 9 31 senet>i vaziyet 
biraz si..ı<Cnet bu.ldu. Çin kan 
banyosundan bıkmış, asırl arın 
mirası olan İptidai bedbinliğine 
avdet et.mi,ti. Hayat tabii bir hal 
aldı , kalan Avıvpahlar canlarını 
kurtardıJclarma ,ükrettiler. 

19 32 de Şanghay jşyanı, Man· 
çuri kargaıahkları vuku buldu. 
Fakat Japonların azimli müdaha
lesile bunlar çabuk baotınldı . Bas 
km tarzındaki hareketlerden hoş
lanan Chao Kung belki yirminci 
defa olmak üzere ortadan kay· 
boklu. Önce Senfan ve sonra La
eaya çekilerek mabetlere kapan· 
dı. Kendisine • Hasa • bir Allah 
diye tapanların ara~ında tekrar 
mi.betlerin hasırlara üzerinde ta§ 
heykeller önünde ibadete ba•la
dı. Karanlık hücresinde tekrar 
(Hueayana) nm ve (Mahayano) 
nun eski sırlarını okumağa daldı . 

F aka.t bu ibadet bayatı çok 

sürmeodi. Çinde eanılan Chao 
Kung, 1 O • Temıırruz • 19 32 gü· 
n.ü (Berlin) de Charlottenburg 

ista"S.>-e>nunıda trenden indi. Aca
ba (Hitler} in memleketinden 

ne bekliyorçlu) Kendisine soran. 
lara yalnız §Öyle cevap veriyor .. 
du: 

- Almanyaya ,arkın hakikat
lerini öğretmeğe geldim ... 

Trebiç, altı senelik Buda rahi
bi Chao Kung Berlinde büyük 
rnuvaffakiyet kazandı . S esi güzel 
ve kuvvetli idi. Binlerce Alman 
rahibe bağlılık hissettiler. 

Berlindeki mabetten gayri Wur 
tctrr.ıberg".de Sakse ve Hanover" de 
on iki Buda mabedi yükseldi. 

Chao Kung, beyaz ipeklere 
sarııvn1'tr; binl.erıce Ahnanı kar
•uırna toplamış, onları budist dü
,ı.tncelerle dllenci rahiplere çevir
mi ti. Fakat bu dini varzlar oyna
d1ğı yeni bir facianın perde vazi.. 
fesini gören bir komedya değıl 
miydi~ Onu dinleyen Almanlar. 

şüphesiz (Mahaya) nın eski şiir
lerffii okumamr.ıı;;ılar, Banicok, Sey
lan ve Lô.sadaki Buda mabetleri
nin duvarlar.ın.da gösterilen Buda 
cehenneminıin korkunç manzara
larlnt görmemişlerdi. 

Rahip Chao Kung Berlinden 
tekrar Ç ine döndü. ve (Tiyen 
Sin) şehrindeki Buda. mabedine 
kapan~ı. Kırk aenedenberi ana 
vatanı olan Macarisıtandan uzak 
ya,ıyordu. Son senelerini Maca
ristana dönerek bir Macar vatan
da .ı gibi geçirmek i9tedi; bu mak 
sat.la Macar hükUmetine müraca
at elrneğe cevap bekliyordu. Bu 
sırada kendin· ziyaret eden Ame 
rikan d·ostlarından birisine Chao 
Kun.g hayatını şöyle hulasa etmiş
tir: 

- 1903 de Amerikada idim. 
Angl1kan rahibi oldum ve Lon· 
drayo. döndüm. işte bu kararla 
hayatımı beı'bat cMim. Bilhaosa 
Kanadalı d'ostlanmclan bir çokla. 
n, taliimi Latin memleketlerinde 
denememi tavsiye etmi§lerdi. 
Böyle y<lpaaydnn, benim mizacı· 
ma daha uygun düşecekti. 

Rahip Chao Kung burada ha
kikati mi söyleyor bilmem. Fakat 
bilinmeyen bir te"Y vanıa, o Ame. 
rikada Anglikan rahlbi iken ln
giliz Entelicens Servis te1kili.tına 
girdi ve ha.yatını öyle berbat etti; 
büyük zekasını kendisi için ve in
saniyet için faydalı b ir ıekilde 
kullanabilirdi. 

Macar hükiımeti Trebiç'in Ma
caristana girmesine mlieaade et .. 
medi. Macaristana alımna.yan Tre 
biç Çinde kaldı. O zamandan be
ri söylemiş olduğu son sözler sun-
lardıT ; • 

- Mukadderat haokirndir, Bu· 
da bana tahammül etmesini öğ
ııetti. Hayrımızı istiyen Allahın 
iradC8i önünde eğiliyorum. 

Bu sözleri söylediloten beri se
kiz aenc geçti .. Bu uz'Un zaman 
içind e onun yent haya tı ve mace .. 
ra lan hakkında h iç bir şey duyul. 
mamıştır. Fakat alı'7ffiıŞ kudur
muştap beterdir derler. Bu ada .. 
mm yine mathi~ ve kanlı rn.acera
lar peşinde koşarak bizi hayretler 
içinde bırakması beklenebilir. Bel 
ki de yapmrııtrr da dünyanın ha· 
la haberi yoktur. O birdenbire 
ortaya çıkmasını sever, bu sefer 
ibadet devresi uzun sürd'ü. Her 
halde dünyaya parmak ısırtacak 
şeytanlıklar hazırla,;;aktadır. 

-SON-

28 Bin Liralık Kumaşı Yüzde 
Doksan Karla Satan Suraski 

Katmerli lhtikardan Adliyede 
Bır müddet evvel ehrirnizin de 70 le yüzde 90 arası karla sat· 

tanınroı~ kumaş. ticarethanelerin.. m11 olduğunu meydana çıkarmış .. 
den Sura-ki müeaesesi Alman tır . 
mallarını İngiliz kuma~ı diye sat· ı Tahk ikat neticeşinde Suraskı 
makta ve bu da yetm~yomıuş g i- ı müe'8esesinin roilli korunma ka
bi satı~.ta. da iht ~kar yapmakt'!- ve nununa muhalif hareket ettiği sa. 
bir de dükkan içinde dükkiinı di- 1 b it olduğundan ticarethane sa· 
f;er birisine veriyormu.1 gibi gös .. ı hipleri S. Suraski ve Mihal Suras
tererek, ihtikardan Adlyeye ve• ki haklarında kanuni takibata 
rilmişti. başlanmış ve muhakemeleri gÖ· 

Müddieumwnilik Suraski tica- rü.lmek üzere doe.ya asliye ikinci 
retiıanesi haklkında yaptığı tahki. cezaya tevdi edilmiştir. 
kat neticesinde bu ticaret.hanenin Sura.Skilerin muhakemelerine 
28 k.ii.our hın liralıık kuma'1 yüz· ya.!kında başlanacaktır. 

kö~f'ye c.;eklhnek klıfl değil mldtr ! 
J-"aıkat görülbyor klı bu yorgunluk 
·Allah kln1se,ye gö!<ıtermftiln - blls
btitün ba'5-ka ıctnsten bir sinir ,.e 

ruh yorgunluğudur. 
KAfl derecede enerjls( ,.e reaksl

l·onu obnryan orta kablllyetll \ ·e 

orta. nammlu adam)a.r dışarının 

tazyik ı,·e te.ılrl.erlne uzun \daman . 
boyun eğerler; hattı\ bunları cesa
ret "·e güleryUzte ka"'dı,yor görU· 
nıtrıer. Nihayet gttnttn blr4ıde ta.
ııammW kaılehl~rl d.olar ,.e Kont 
Telcl<I •gibi olurlar. 
Telekrnın ölümü. bir prote .. to ln

tihan:na çok benzf'r. 800 mrktu
bunckkl «gü(" 'e bedbahtı> kellme
lfırl &abık bo..~,· ekllln '8hsı ~ıla.r 
l\taca.r ruhunun ~J:ıll •"'tırabrnı da. 
a)·dınlatan blr ı~ıktır. 

Re-.imt gazete, ondan hıo.h"'l"<l<"r
kan: «BugünkU ~artlar içinde müm 
kUn ohıbllec-ek her ~f'Jl •;e- hatta 
fcdnkil.rlık\a.rı yaı>a_geımı,tır. Fa
kat ınJllet, ""8reflnln ıcaıJ e-ttlrdl
ğJn<lf"n da.ha~ ileri gltntemlştlr» di
yor. tfade gerçi müphemdir. Fakat 
bıu;tknkU şartlar l('ln(le, zavallı 
gazetenin daha. fazla ~ö)-len1~lne 
t.mki1Jı olur MU.)'dU t 

't:çlü paJctı, l\faca.r 1mllletl na
mına. heveskı Lmzalamıy& giden a
damın ölUrnU bir bakıma da bir 
pl~aııhk ve kefaret ölUmllne ben
zer. Fakat muhakka.k 'lan şudur 
ki, Telekl'nln lntllı&.rı blr ferdin 

ölümünden rok fa.zla bir şey, ken• 
dl ayaklarne birer birer yenl nl~ 
zam sallıane•lne 'giden başka mll· 
Jetlerin vazlyetln.I söst-etren bir ne· 
, . ı bemboldür. Te1eki'yl öldüren 
kurdun burlln Romanyada, Bulga
rJstanda. kaç dev~t adamrnın yü
reğini kemirdiğini blllyor ~uyuz! 

To-lekt•ntn ölün1U tehlikeye cesa.
retle kar~ı koyrn.88mt bllmemı, 

devlet adamınm ölümüdür. Bu ln
tl,ha.rla pa.rlak bir TOM'er günü ak· 

şamı ~unan mltolojlı1;i llAhlanndan. 
1ıl('blrlne Jlla.slp olmaml.' bir lhtl
"am tçLnde ,.e n1llletlnln kolları u
'Zl'rlnde ölmUş büyük ve mesut Me
takcı.a.'ıın ölUmU araı;ıındakl fa.rk 
ne J;:ıılar büyüktür. 

A"\--rupa. ahvalini yakından gör .. 
ınl3-e ·geımı, olan ~lil..f.Jytl Ma.tBuo
kaı.. yeni nl:ıhmın küı;Uk mllletlerl 
nasıl mesut etU~nl bu öUlmJe bir 
kat daha iyi anlamı.1 olıı.c&ktır. 

REŞ.ı\ 'f. NURİ 

VATAN 

Beledi.r;ede: Ofist~n Alınacak Unlarla 
Tünel Seferleri 

Yarından itibaren 
Tahdit O:unuyor 
Yarından itibaren tünel sef P" r

ler i tahdit ofunuyor. Öğrend iği
m ize göre 7 nisan pazartesiden 
itibaren İ otanbul Elektrik, Tram
vay ve Tünel l~letmeleri Umum 
M·üdürl üği.i, t ünel scf.;:r lcrini iş' arı 
ahire kad ar muayy en saatlerde 
yapmayı kararla~tırmış tır . 

Yeni Bir Un Ticaretine 
Meydan Verilmemelidir 

Bundan böyle tünel sabahları 
saat sekizden ona kadar, öğleleri 
12 den 13 e kadar ve ak,amları 
da 16,30 dan 20,30 a kadar ya· 
pılacaktır . 

Ekalliyet Mektepleri 
imtihanları 

Un satan tıoptancırlar Toprak 
Ofise müracaatla ken<lilerine ve
rilmekte olan lki yüz çuvalın de
vamlı surette verilmesini istemiş
lerdir. Ofiş toptancılara salı gÜ· 
nüne kadar un vermeği ve on.dan 
sonra da perakende ola.rak un 
tevzi eylemeği düşünmck·tedir. 

Haber verildiğine göre Ofüin 
bu yolda bir karar vermek iate .. 
mesi hiç te d:oğru görülmemekte. 
dir. Toptancılann senede dört 
bi" çuvala yakın sarfiyatı olduğu 
kayden sabittir. Nonnal zaman
larda bunlar, perakende olarak 

Ecnebi, ekalliyet mektepleri bakkallara, kaday,fçr, tatlrcı, bö
yardi·rekıtörleri dün öğleden ev.. rekçi esnafı ile evlere, mekteple· 
vel Maarif mlüdiirünün başkanlı· re ve hastanelere un satarlardı. 
ğı altında. bir toplantı yaparak, ' Bu s atı~lar defte.re tibi ve fatura 
Vekis.letin verdiği son karara ile yapıldığı lçin her vakit kon
U!)f&rak imtihan giinlerini tesbıt trol ve mürakabesi rrıüırlkün ola
etm~lerdir. Eıkalliyet melcıtepleri- bilir. Halbuki Ofis doğrııdan 
nin orta kısunılarınm imtihanları doğruya müstehlik esnafa pera
nİBarun 22 sinde başlayacak ve kende tevziat için Belediyenin de 
on beş mayısa kadar bitirilmiş o. muvafakatile ihtiyaçlan kadar un 
lacaktır. vermeği muvafık buluyor. Fakat 

Ekalliyet mektepleri talebeleri bu esnafın ihtiyacını kim tayin 

Sö-ylendiğine göre her esnaf 
ihtiyacını polis tahkikatile tesbit 
ettirecek ve alacağı mazbatayı O
fise götürerek un alacaktır. Bu 
esnafın hakiki ihtiyacını polis ne. 
reden, bilebilir?. Herhalde yine 
esnafın kendi ifad~1erine 8'öre ih
tiyaç tesbit edecektir. Hal·buki 
to;ptancılar bütün esnafın neka
dar un işlediklerini kendilerile o .. 
lan cari hesaplarından ve defter
leri11>deki kayrtlardan kolaylıkla 
bul.,bildikleri için hiç birine fazla 
un vermezler. Ma1ksat ahnacak 
unların. piyasaya satılmaması ol
duğuna göre pera·kende tevziat.
ta bunun herb>ngi bir şekilde 
mi!rakabe imkanı çok güçtür. O
fisin vereceği perakende unların 
esnaf tarafından fazlası piyasaya 
satıldığı takıdirde bunu t ... bit et· 
mek kabil ola·mıyacağına göre 
gizliden gizriye yeni bir un tica .. 
retine meydan verilmi§ olacak
hr. 

Bu mesele etrafında yapmakta 
olduğumuz. tetkikatı ayrıca yaza .. 

de devlet im1tilıanlarına resmi ediyor~. 
k 

~~ me teplen::le mayısın d'okuzunda _____________ ;.....;, __________ _ 

giteceklcrdir. 

. Un Tevzi Birliği 
Sımitçl, pastacı ve börekçr fınn

Iarı. ofisten aldıkları unları tevzi i
çin kendi aralarında bir birlik kur
mağa karar 'Vermişlerdir. Bu suret
le, ofisten alacakları WlU kendi ih· 
tiyaçtarma göre, bu birlik tevzi e

l{adın Biletçi 

decektir. 

Sivrisinek Mücadelesi 
lstanbul sivri.in~ mücadelesi 

için 24 ton ma,,oıt ahnrn•ştır. Bu 
mazotlar bugünlerde Beykoz. 
Beyoğlu, Üsküdar ve Sarıyer ka
zalarına tevzi edilecek ve derhal 
faaliyete geçilecektir. 

Kasımpaşa Lağımları 
Kasnnpa.şada. Pişmaniye mahalle

sindeki lA.ğımların akmakta olduju 
derenin Slhhl ma.hzurl-rı göz önUn

de tu tularak bıer!nln kapanrn&alJla 
lstanbul belediyesince karar veril
miş v e ihalesi de yapılmıştrr. 

Tulumba Alınıyor 
İstanbul belediyesi, pa.sit korun

ma 1çln, yeniden tulumbalar al'nuya 
karar vermi• ve bunun için 6 bin 11-
ralrk bir tahsisat ayırmıştır. 

Bugün 

Pasif Korunma 
Tecrübesi Yok 

Vilayet Seferberlk mttdttrltt· 
fil bazı kazalarda bugün yapll
masını kanırıa,tırdığı pa8lf ko
runma .tecrllbe\erhıl ıs nisan& 
bITaknu,br. 

Eminönü 'e tJsküdar k•z.alarm 
da den.eme kati olarak ayın ~n 
üründe yapılaoakhr. , , 

Dl.ğer tarartıı.n btttiln teeril· 
belerln •Jo~n l:S ne kadar bltl
rllmeol için tertibat alınmaJct.,. 
dır. OnlimUzdelc:f hafta \blltUn 
denemeler biUrllıuı, olacaktır. 

idaresi 
Kullanacak 

Kadıköy Tramvay 
Kadın Biletçi 

Avrupanın ekseri şehirlerinde 
olduğu gibi şehrimiz tramvayla
rında da kadın biletçiler kullanıl
ması kararla§tırıfouştır. Bu kara. 
rı ilkevvel mevkii tatibika koya
cak olan da Üoküdar • Kadııköy 
Halk tramvayları ~irketidir. 

Ü&kü.dar Tramvayları §irketi 
Hareket miidÜJ'Ü gazetcc:.ilere a
p.ğıdaki izahatı vermift:ir: 

c- Avrupa ve Amertkanın 
bir çok yerle.rinde kadınlardan 

vatma n, b iletçi, o tobüs kon trolö
rü kullarulrnaSt bir adet halini al
mı~tır. Biz de bu i.deti şehrimiz
de ilk defa tatbik ederek erkekler 
gibi kad•nlardan da biletçi alma. 
yı faydalı bulduk. Mevsim dola
yısile hatlarımızda yolcu adedi 
fazlalaşmakta olduğundan halen 
yetmiş kadar biletçiye ihtiyacı· 
mız vardır. 

Bu vazifelere talip olanları bu-

Tatbikata çıkan Yeni 
Kaptan namzetleri 

Deniz Ticre't mektebinde ders. 
!ere nihayet verilm~ir. Mekteı
bin aon am,f talebeleri, ameli ve 
nazari imtihanları ya.pılmak üze
re muallimlerile birlikte dün sa
bah mektebin tatbikat gemiaile 
Marmaraya gitmişlerdir. 

lmthanlarda hazır bulunmak 
üzere Ankara.dan gö-ndcrilen mÜ· 

meyyi~lerle ıteh.rimiz denizcilerin
den seçilen müteh&8819 bir heyet 
de gemide bulunmaktadır. 

imtihan bu ayın on b~ıine ka
dar devam edecek ve genç kap
tan namzetlerimiz bu seyahat ea. 
nasında denizciliğin bütün kısım· 
larıı iliz.erinde ameli ve nazari ma
lumat ve ehliyetlerini bilfiil gös
tereceklerdir. 

günden itibaren lkabul etmeğe 
başladık. Kadın bLletçilerde ilk 
arad'ıi:ımız evsaf ahl'A:kırun ·-:naz
but olması, bilet hesaplarını ya .. 
pacak ık"dar hesap bilmesi, açık
göz olmasıdır. Yaş için bir had 
yoktur. Bunlar günde 9,5 saat ça. 
lıştırılacaklar ve yÜız yirmi beş 
kuruş yevımiye alacaklardır. Faz
ı·a mesai haTicinde ayrtca ken.dİ· 
lerine munzam ücret te verile
cekli.r_. AyTtca ettkek,\erdcn ele 
vatman, tesviyecı, elek trikç i, ma
rantı0z ve demirci gibi i!'Çiler de 
alacağız. 

. Kadın biletçiler erkek biletçi· 
ler gibi ca.ket, kasket giyecekler
dir. > 

lstanbul tramvaylarında da, 

ÜSküdarda tal'bik e<lilecek bu ye

ni §ekil gözönünde tutularak bir 

karar alınacaktır. 

Şirketlerin U.numi 
Heyet Toplan·ıı rı 

Muhtelif şirketlerin umumi he
yetleri senelik toplantılarına de. 
vam etmektedirler. Her şirketin 
iç.timaında hükümet namına bir 
kom"ser bulunımaktadır. Toplan
tılar sona erince iç.timaların umu
mi bilançoları yapılarak Ticaret 
Vekaletine gönderilecektir. -·----
Asansör için Müracaatlar 

Asansörlerın kontrolundan son 
ra tamir edilmeleri iÇin mühlet 
verilen asansör sahipleri henüz 
Bele<liye Makine şubesine müra
caatta bulunmadıklarından mü
racaatların nisanın on beşine ka
dar sureti k-at' iyede yapılması 
eml.ri verilmişıtir. 

Piyasa Haberleri: 

Kumaşçılar 

Bir Cemiyet 
Kuruyorlar 

latanbul kumaıoçıları Salih Ke
çecinin mağazasında ikinci bir 
toplant ı yapmışlardır. Kumaşçı 
ve çuhacılar birlik değil, bir ce· 
miyet tetkil edeceklerdir. Cemi
yetin imıi (Kazmirciler cemi.yeti) 
dir. Bu toplantıda, cemiyetin ni· 
zamnamc~İni hazırlamak ve te .. 
şekkiile ait muameleleri yapmak 
üzere Salih Keçeci, Hulki Rifat, 
Mithat Kaldam, Ata Refik ve 
Sura9kİ müesseşes{ miümee.sili 
Reytan°<lan müteşel<kil bir heyet 
tctkil e<lilmi~ir. 
KuımaKıların bu cemiyeti. tcş.

kiide'ki gaye ve maksatları şun
lardan ibarettir: Kumaşçılar, ha
len çalı!IJllakta olan yerli kumaş 
fabrikaları mamulitın:ını teki.mü
lünde, fabrikalara desenler vcr
meık., imalat usul ve formülleri 
öğretmek ve bilhassa mamulatla. 
rının rağbet görmelerini temin et.. 
mek suretile bir 90k yardını>larda 
bulundulcılarmı eöylemekte ve 
9on zamanlarda kendilerine mal 
vermekte gösterdikleri istiğna1a
ra nihayet vermek ve fabrika sa
tışlarını teŞ.kiıl edecekleri bu ce .. 
mi:yet dile temin ve idare etmek 
istemekıtedirler. 

Cemiyetin teşekkülüne çalışan 
tüccarlar, cemiyetin ayrıca kaz
rnircil-er arasında. bir tesanüt vü
cüdc getirmek ve perakende sa
tış ve fiyatlara bugünküne naza
ran daha normal l?ir şekil ver
mek gibi, faydaları da olacağını 
!lÖyl emelote ve yerli fabrikalar
dan Sürnerıbank gibi hususi satış 
mağazalarJ açmalarına elden gel
diği kadar mümanaat e<lecekleri. 
ni de ili.ve etmektedirler. 

630 Çuval Kahva 
Piy:.saya Çıkarıl yor 
Cümrüie getirilmiş olan altı 

yüz ot.uz çuval kahvenin de pi· 
yasaya tevzii karayJaştırılmı§hr. 
Bu kahveler parti: parti toptan
cılara d ağıtrlacaktır. 

Mersine getirilmiş olan bir 
parti kahvenin de bugünlerde 
şehrimize gönderilmesi beklen
mektedir. 

Sarıyere Geceleri Otobüs 
lşliyecek 

Sarıyer ve civannda. oturan 
halkın otobüs oeferlerinin akşam 
saat 1 7 de tatil edilmesinden do
layı çok mü~ül vaziyete d~tük
lerini nazarı itibara alan lstanbul 
Bele<li!)feoi Taksimle Yenimahalle 
arasında geceyarısına kadar oto. 
bile işletımeyi ·kıararla~tırmıttır. 

Bele<liye Reia muavini ve Oto. 
büs k<>mi5)'onu. reisi B. Liıtfi Ak.. 
soy gazetecilere verdiği izahatta 
bu hueuw tebarüz ettir_mİ§ ve de
mi~ir ki: 

«- Taksim • Yenimahalle a
rasında gece otobüs temini hak
kındaki al'Z\l'lar tecitik edilmiş ve 
yerinde görülerek bu hatta gece 
saat 2 4 e kadar sefer yapılması 
kararla~tırıhruştır. Bu hafta için
de gece seferlerine başlamlacak
tır. Ancak §imdilik seferler saat 
2 l e kadar devam edecek ve ya. 
rım saatte bir otobüs kaldmla
eak.tır. Önümüzdeki ay be saat 
24 e ke.dar seferler uzatılacak-
tır. > 
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insanlık Bahsi 
O ngiliz donarunaaile ltalyaı 

donanması Akdenizde bit 
muharebeye tutufuyor. İtalyan 
gemilerinden bir kısmı batıyo« 
lngilizler, mürettebatı kurtar
mak istiyorlar. Fak at Abnaıı 
tayyareleri tahlisiye sandalları· 
na hücuma geçince buna imkan 
göremiyorlar .. Bunun üzerine İn
giliz Amirali, İtalyan makamla· 
rına telsizle gemilerin be.ttığı ye· 
ri bildiriyor ve bir haatane ge· 
misi gönderilerek denize dökü· 
)enlerin toplanmasını istiyor. 

Bu birinci insanlık. 

* lngiliz tebliği aıağı yukarı di.. 
yor ki; Hab.,.istanda ilerliyoruz. 
Bu memleketin büyük bir kıs• 
mını aldık. Kala kala Adüıaba· 
ba kaldı. Gerek asker ve gerek 
sivillerin him"yesi talebinde !tal· 
yanlar geç kalırsa onların baya• 
tını Habe§lilerin intikamına kar· 
tı garanti edemeyiz. 

Bu ikinci insanlık. .. 
Musavva'ya beyaz bayraklı 

bir İngiliz müzakere zabiti ciri• 
yor ve aıağı yukarı d;yor ki: 

Asmara emrimizdedir ve 
Asmaranın ekserisi ltalyan ve
ya İtalyan tabiiyetinde olan şi· 
vil halkı elimizdedir. Bu aiva 
halkı, iate edebilmek için Mu• 
savva limanının bize olduğu gi· 
bi teslimi lazımdır. 

Bu üçüncü insanlık. .. 
Dikkat edilirse lngiliz, vur· 

duğu yerde insanlık gösteriyor, 
ltalyanlann da vuruld'ukJarl 
yerde insanlık göst~eleri ıa· 
zım değil mi? 

Kör Kadı 

Ecnebilerin ikamet 
Tezkereleri 

Şehrimizde bulunan ecnebiler' 
deıı ikamet tezkerelerini heniit 
almamış veya tebdil etmemi~ o· 
lanlarını en kısa bir zamanda rnii· 
racaat etmeleri alU'kadarlara te1T 
!iğ edilmi, ,tir. 

Kuzu Fiyatları Düşüyor 
İHlanbuldu. et fiyatlnrı normal "''~ 

zıyetıni muhafaza. etmekte, ne ter•1 

fU ve ne de bir tenczzill J<aydc<!U' 
mektedir. 

Son günlerde, fazla kuzu gt>ldl~ 
ğinden yalruz kuzu etl fiya.Ua.rı do.f' 
mektedir. Haymanadan ve dffef 
mıntakalardan bugünlerde kuzu beY 
lenmektedir. Bu suretle !lyauıırıı> 
dlişecei';i tahmin edllmektedir. 

Florya Plajı 
Florya plajını kiralayan mUteoJI 

hit hazırlıklarını ikmal etmek u' 
redlr. Bu tı ene plAj bir mayısta ~f 
lacak ve belediyenin ya.ptığ°ı ıa-r1'.' 
tatbik edilecektir . Yalnız gazın# 
lUks tarife tatbik olunacaktır. 

TAKViM 
o :r>tSA'.li" on 

, PAZAR 
AY: 1. GCN: 96. Ka.rnı: 160 
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HlCRl: 1360 - Rebllile>"'el: 9 

VAKİT :tEVALl EZ.\!'ll 

GÜNEŞ: 
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YATSİ: 
İMSAK: 
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10.57 

5,39 
9,11 
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kUl:seye benft~·en bir yerde idim. il• - Ben >:aten senlrı ıre)menL ıı.temıyor

dum: Bunun ~hl.nde ildim. Kt\'lke Man

derleyde kal~a,ydın. 
- Hayır ı,.yır, ben otoınol\llde • bekle

rlrn. 
ÜZÜNTÜ 

Mnl<slmle Frank yıı.n yan,. otunıyor"'1' 
lllikbn ...,vıf , . ., gödiildü bir lhU'ı>rdı• . 

~ ., :\fi" 

O aralık Frank ya.ıuınwı. g.>elerek ' sor
du: Yazan: Dafne du Mallil'İer -72- Çeviren: Rexzan A. E. Y alm:- • 

Tarum&dığmı bir ııUrü tn!!l&nlar "·ardı • ~ 
•Is Danven>'I de orada görünce ka)blJIJ çt>11 
mağa baljladı. Salonun bir ucunda. oturOy·o 0 
du. Yanrnda da Fa.veli nrdı. R .... ~..;. 
a'knlbası Jak Fa.ven.. GöU.rlnl boll' ,~ 
dUoıılş başını elleri a.rasınaı a.tmL,, örıE' ti" 
mil} bir halde oturuyordu. Onu buraıl& ftl 
recej';lm~ hiç tahmin etmezdim· /\•• ,ı 
l\laıkslm kendlbinl gömıh'J mli idi 't ıt.01~~ 
batan adam, ayakta duruyordu. ~,e"' 
kend18lne su"1 5oruyordu. O da ce\al' 

- Misis de Vinter nıalık•:ne &ıa.lonuna 
gelmlJrar mut 

- Hayıı:.. Otomobilde b<td<fıMSlnl tercih 
edlYor. 

- iyi eder. Gclm..,i l~IJı hiç "°"Ol' yok. 
Blz de çok kalnuya.cağız ki,. 

- Haydi &'ldellm. 

- "">"'t gelnıelk isterseniz ben size ya-
nanda. bir -,er aakl&rmı. 
Yanmıdan uzaklaşblar. Yalnız kaldım. 

Etm.rondakl dükkfinlara. baluyordum. Hep
si dd ne kadar renkslı; ,.e_ kofll.-nhk idi. 
Sokaklarda. .çok ita.roket yokt.tL Uvtyon 
•Yflt)--.e olara.k tlenlzden uza.ktr. De.klkalar 
g«lyordu. Acaba ne y~uyorta.rdı? Otomo
bilden ı,>ıdlm 1.t-şı m.eydalnında dol"'fmaj';a 
baştadın1. Blr dUkkR.nın önUnde dllnıp ea,.. 
m,eıkilnı ~rettlln. Sonra yine yUrlimeğe 
baıl'jtadını. Bir poll!i n1emuru da. bana. me .. 
l'il,k ve aJ_Uka. ile bakıyordu. Beql görmeme 
st 

1
1çin bir sok.a.ğa. saptun. Fo.rkrna. anne.

da.o. adnnlanm beni nıahkeme salonuna 
doğru sUrtık1ilyordu. Etraf!• ta.lmıln ettl
ğlın \e korktuğum kadar ka!ı,'bıı.lık yoktu. 
1\lerdL\·c)(ı~rden ~Jkhn1. Salon kaıusına gel 
mııııım. Kar~ıına bir ıı<>IJI< rıktı. 

- Btr şey m' lıı~onnınm: T DIY<I ıordu. 
- Hayır, Jıayu, <l-. 
- o halde bw-adıı. durıı.ına;.,.ınız. Yll8ak· 

tır. 
- Affeder<;lnlz. 
Diyerek g<:rl dönmeğe lıa,:ıırfa,ndmı. 
Polls tekrar bana doğru gıelerek dedi kl: 
- neni maı.ur görtlııllz efenıllm, •ize bir 

'<IY oorlM!a!ım: Siz Mlıol5 de Vr,ıt« değil 
mtsrntz! 

- Evet. 
_ o hal<le bııra.ıb ka\ablllr•lrı\z. l•ter· 

seniz burada. oturabJll.rısinlz. 
- T<f!ekkür ederim. 
Beni kUçllk ,.,e boş hlr O<l3.ya. :,oktu. Bu

rası bir ıs~onun beklecne ~nuna. ben
ziyordu. Oturdwn. E"'Vlml de dlzlerlınln 
U7AJtlne ıcavu.,turdum. ~ dakika geçtL Blr 
şey olmadı. Burada bek1.en1ek sokakta ara... 
ba, içinde bekI<nnekten beterdi. Kalkıı> tek· 
ra.r koridora. çıktım. Polis hfilıi. orada. du· 
ru.yordu. Rordwn: 

- Da.hn uzun ~örecek ml acaba.? 
- :lste,..~• gidip bir ba)layım? 

Ortaıdıan kayboldu. Biraz sonra geldi ve: 
- Çok •Urmez •anırmı. Mister de Vinter 

kODUJmu,. JUııptan Scarle, dalgıç 'e Dok· 
tor FUlp'de oöyl11Yeceklıerlnl oöyleml•ler bir 
tok ııahlt daha var o •ıa Mı.ter Ftlİp, ~ot-
1'81)"1 yapıp da. satan şirketin adamı .. 

- Demek kl bltH.' . 
- Za.nnEt<)erim hemen nerede lse blter. 

Eğer ıson kıs.on dinlemek k~"'f"en~z kapı
nın t.anl. yanında btr bo' yer vaır. Orıa.11a. o
turursanız klnıseyJ rahatsız etmeoz~lnlz. 

- Peki, gideyim dinleyeyim. İyi olur. 
Demek ki artık celscnlı1 sonu JdL Ma

dem kt ~ıakslm konu~mWJtu, artık ötekiler• dinlemek unl.utumda değUdl. Aını Mak
•lml lşltm«k lstenılyordum. Onun rolU bit· 
tlğlne gö"" &rtık benhn için hiç bir )Cyln 

ebemmlyetl yoktu. 
Pollst takip ettlnı. Atalık ' kaJndan h,:erl 

girip boş yere oturdum. sta,lon tıtJımlnbn
dmı kttçüktU. Sıcak , .. ,, hava.srzdı. Ben bU· 
yUk bJr mahkenıe ısalonuna glreıceğlmi zan .. 
netmL,ıım. 1 

Halbuki çıplı>k Ye tahta. sıralı bir kü~iik 

ı• 4' 
- E,-e,t efendim, kotrayı ~>en :\t•"' dt"' 

\"~ter'e sattım. Ve bazı kıı;ımtarıoJ d•1 I'(' ğlştlrfp tamir eltlnı. E"klden bir bB 
1

11,tl 

rJyordo: 

dCt. 
geınlsl olan bu tekneyi kll('lik' bir 11 

kotnu;ı haline getlrdbn. dt 1ıı1 
- Bu genli ~ık lleniı;e çıkatıa.k hll

1 

ldlı? f • 1 ,.--' 
1 1 tıt'"''''" 

- G~en &ene ;\Jlıols de Vlnt-l'r bir "' 

tamirat daha. yaptırdı. Emfn 
oıuntsı 

1 ı~ıı~ 
tok muka.,·eınetU ve sal-taın hlr ~cı1' .,ı~ 

~-11ırtıl 
BUyUk fırtınutara \e rlh:gftrlarHo t ,ıı11J.1 
lirdi. :.'\llıtih de \-'inttr o gei·l'klutkn ~· 

k ıpıı .. tı· • 
şldd<ıtll frrtınal.arda. denizde a · . ııil' 

l bU ~ 
Jamıyorum nasıl oldu da. bu gem 

de battı. (Arkası var> 



---..--.ı----------------------------~---------------~-VATX"N'~· __ ............... __.--.""""""',__..._.._ ........ =---~-----------------------------------..-..--....:;_;, 
I 

l Zlraa t. Maıa lla it eı eri 
4\ 

1 
I 

' Harp Vaziyeti ' 

Ziraat ve Maarif 
Vekaletlerinin Müşterek Bir işi 

Eğitm.en Davası Muvaffakıyetle 
Yürümektedir 

[_Yazan: Kıl'lm Omer ÇAÖLAB 
t ııraat \'e Maarif Veklletinin mUş 
erek bir da.vası oi&r&k bir Elit· 
~en Yett,tirme ve yetişen eğitmen· 

1~rı kulle.nma meeeleı!!i vardır ki 
37 ırcne&'inde n~rolunan 3238 sa

l llı kanunun emrettıifi bir i§tir. 
l l :NU!usunun mUhlm bir ekaeriyeti 
ç !tçi olan TUrkiyede köylüyU okut· :&k ve hayatını kazanmak için e· 
tğ1llditı ıneslekl mllkıteaebatmı ço
llt '1lın&k tçln Ziraat ve Maarif ve
~~eUcrfnln ayn teŞkllAtlan yok de· 
ı«> ldir. Fakat bunların fçtnde Eğit· 

3 - Köye bir mektep yaptırır. 
4 - Bulunduğu köyün ziraat i~· 

lerinin fenni bir fektlde yapılması 
için köylWere rehberlik eder. 

5 - Zira.at mUdUr ve memuı·la· 
nrun verdifi pllna göre köytln zl· 
ral durumunu kayıt ve tesblt eder. 

6 - Köyde bir fidanlık yetişti· 

rir. Ve birer hektardan al}&fı olma· 
mak üzere bir koru ve meyve bah· 
çesi tesis eder. KöyU tamamen ağaç 
lar. 

7 - Köyün ya~mur mlktnrlıı.rmı 
ölçer. 

'
?il~ 1'i başlı başına bir dava oklu&.• 
\'o k ew 

•ney &ııunun nefl'i lb:erirnlen 4 se- Yukarıda vazifelerini yazmqı ol· 

lcı c Yakın bir zaman geçmi~ bulun duğum eğitmenlerin bugün hizmet· 
tı Uğu lçın bugüne kadar elde olunan de bulunanlarmm adedi (6000) ka· 
etıceıcr Ustündo dunna.k faydasız dardır. Bu eğitmenler, kursu biti· 

Olnı.ıyacaktır 1 · • rince ZITaat VckAJeti kendilerine 

11
;:tt:?nen yetiştirmekten maksat, nıecca.nı olmak lliserc 100 kilo buk· 

et Usiarı ö~.etmcn gönderilmesine day veya diğer hububat tohwnu ve 

4;erışıı . o1mıynn köylet'ln muallim· rir. Ve birer tek tekerlekli pulluk 

1 lşlerıni gördürecek ve Ziraat İf· hediye eder. Nitekim baıı- ve bah· 
crının ı: r. 

t..ı cnnl bir şekilde yapı:lma.sı ı;e mıntal<alarmda bulunanlara Ua· 
.... nde köy1u1 ıı-~1·k d k •letna ere re ,..,.,,. ı e ece veten biı'er aşı çakısı, birer buda· 

8 
nlan elde etmektir. ' 1 ma rnakas1, sebze ve ağaç tohumla· l 1tal unun için Maarlt ve Ziraat Ve- rı ile Ziraat rnek~lerl ve VekAlet 

tl etlerı, ziraat işleri yaptmlmağa. fidanlıkları mahsullcı·inden meyve.· 
·ın~~Şli mektep ve çiftliklerde h ve rneyvasız ağaçlar, arı kovam, 
a ')terek kurslar açmaktadırlar. tavşan \•e cins tavuklar da verll· 
t 1.\ O\a-ksa.Ua. yurt on beş bölgeye me'ktedir. 
lı~k edilerek her bölgede birer Eğitmenlere devlet tar&fmdan ve 
~ 1'15 &çtlnuı~tır. Kurslar a.şafrdakJ rllen bu çeşitli vaşıtalardan lüzum 

'°VkilCl'dedlr. ha.sil oldukça atoylWer de istifade et 

Libyada italyan - Alman 
Taarruzu: 

Nil ord11t1unun l,lltya r;de.ri D 
Şubat '1911 de bltu; aradan 55 
gün 'geı;tı. .Nil orduawmn bllyük 
ktı;n11 bu uzunca 'Zalllanı Blagıııd 
mrndakaısında l!ıtlrahatla ke.ybet
muc:ıni~tlr. J.lbyudıı. hafif ku\\et
ler bırakdıırak büyük lnsınlle 

«Ba.~a cepheltt» ~ nakledildi. 
Bu nakli k,1 J a.pıluıken, Alman • 
Jtalyan rııotörhı birllklcrln nkın· 
ları tngtll;ı; Nil ordt11'unu !.'Öle lıağ
la.rıııyıa ntU\'&ffak olaınaılı. İngi
lizler !nakil Jşlııl beccrtlL Bu ıse\'· 

kuleeyşi lblr muvalfıt.lrıyıettır. 1'o. 
tlceı;i r;oara belli olaıcaktır. 

Almanlar Trabluııg;arptaki ltal· 
yan kttalannı hava. kun·etJerlle 
\e motörlü birliklerle t,k,'i)e el· 
tiler .\·c rıayıf kalan tnılllz km·
v~tlerine taarruz. ettiler. inglll:ı· 
ter muha.rebeYI kabul etnılyerek 
sarka çcldldllcr 'c Bfngazi ~ebrl· 
~i terkettiler, Alman • Ual.Jan 
ıaarnızunu ~ilde ku\·etle karşıla· 
makta~ Llbyadakl İtalyan -
Abnaa birliklerinin italya. ile do
nJzyolu irtlba.tıru tamıunlle kes· 

mek, o pJıUJerl denblden "' ha.
"Nda.11 sıkı bir abloka altma al· 
mak ldU. doğrudur. İtalyan do
~uırun zayiat verdl,ı;I şu gün 
Jercle tnıtJiz deal;r; 'e ha\'a ku\'· 
vet.lıerl bu i~I daha. 'bi yapal>Ulr. 
Blngazinin Alman - 1tal3•n 0<U\'• 
\etkırlne bırakılmasilc orhlya. !:•· 
kan mahzur !Udıır: 

Bingazl, wıri bir h&\'a 'e >Cle
nlı; ü55iidür. Akdeniz yollarına 

karzı deni~ltıları \C tnyynreler 
f!:'fn mükemmel bir yan nıd\."l!ldlr. 
Bundan b~ Ahnan bombardı· 
m:m ~ayyarelf!ri 8ln·eyş k&.n11lına. 
1000 kilometre kadar yaldafmış
tır. Balkanlarda harp baıfl;ııdığı 

gün Sftvt'IY'Ş kanalı. yan\ Hint yo
lu ,.e ,,arkf Akdeniz llanal \e tak· 
\'iye fbakmundan ı;ok ebenmılyet 
kaz.ancaıktır. ı,u, bu baktmlnrda.n 
Atman - İtalyan kov' etleri i31 

la 1 
- Kara (Cılavuz köyU), 2 ·Ha- mektedlr. Mesela, devletin yardımı 

(~Sotularu ı:tttıifl), 3 • Trabzon ile m'cydana getirilen köy !lda.nlı· 
ııa k I>U%U), 4. • Saımıun (Akpı· ğı, fenni kUmes. arı ko\•anı vesaire- bir hu·a. \'C denlz fu;sü kazıımnış· 
it:~· 5 •. Kayseı'i (Pazarören), 6 -

1 
den köylU ist'lfa.de etmek hakkına la.rdır. 

ne lareb (LWeburgm:), 7 - İzmir mal1k'tir. F$at harptt', h:ızan bir ~ehlr 

11 _tıılçuUu), 8 • Kocaeli, (Artf'lye). Köy eğ"itımenlcrinin işleri kontrol· delil. koca mını.,kalar bile kati 
Ya SeYfıan (Harunfye), 10 • Malat- sUz defil<fir. Maarif Vekllletinln gc- netice uğruna. düşmana. tel'kedl11r. 

l (C&<,~kçadağ), 11 - Kastamonu zlcl baş öğretmenleri, Ziraat me· 1813 te Rwılar ~apolyonıı. ka-rı;ı 
ll'~)°Y), 12 • ESkiı,tehlr (Hamldl· murları ve ilk tedri.tlat mUfeltişlcri l\losko\'aya kadar ı;ektldller, bt'1l-
.\l'ftel'3 • tsparta (Gönen köy), 14 - bunları tefti~ ile mUkelleffirlcr. Mn· lal ha.rbl.nde Yunanlılara kaJ'!!ı 
"'~& (Aksu) 15 • Balrkesir (Sa- şrft' VckAlcti 8 - 10 köyü bir böle-o kendi btıef.lnılzle Sakarya geri· 

'ıı e). haline getırerek buraya gezicı ba~ Nne kadar çekUdlk. Llb~a. \O Bin· 
tllıı kuraıarın talel>~ kadrosu bu- öğı'etmenler tayin etmektedir. Bu pzl civan, •ikatt netice ~eri do
ae~ede (2000) klş'lyc kadar y11k b~ öğretmen. bölgesine dahil olan jilıdir. icap edeme 1000 kilometre 

J!: • köJ.'lerden l> rlui kendi.ne oturacak cölü de bo,Wtablllrler. 1nılliz do· 
?rı,k:ttrnen kurs1arma kabul edil· merkez yapmakla bera•er ayın en nenmaM ,.e bva kavveUert. LJb
bı.ı.l lçtn namzetlerde şu şartlar az yirmi gUnUnU, mıntakuı köyle- yama. ı~ Ue clmtlz ve llunıa 

1
1lnlnak lazımdır: rinde gezerek geçlrmeğe mecbur· muv...ıuıaı keemly~ mu,"affak 

2 
- .\tOt~rllg'lnl blt.1nnlş olmıık. dur. oldukta. ttalyan - Aılnan ku\vet· 

a - Okuma yazma t>nmek. Eğılmcn Jtursu işi (40) bin J(öye lerinln Libyada artması ,·c ı;m•· 
ara - Bızzat zlraat lşlerUe meşgul malik bulunan Türkiyede köymyii kulceyl}i ha.rekitıa glrlşmelil ~
~' ~I Veya hayvan sahlın olmak ve- ol\utmak \'O zlraat:in ilk usullerini rit olamaz. 
trı~ıtböyıe bir ailenin çocutu bulun· köye göndermek balmnındıın, atıl· At·aba. İngiliz Nil ordusu 'e Go-

t · mış en iler.ı adıınlarda.ı1 )j~rl telak· nerıt.I "'aYerin 'Jifer kU\"\etlerl i· 

lttut~lllon yeUşUrecelder, umumi ki edilmelidir. Y'eni teşkil edilen çln kati netice )eri n(ll'esldlr'l 
zı ve ~lraat dersleri göıih'1'er. köy enstltfüerln1n bu baknndan gö- Libyada yenlbneğe değer bir Al· 

llıır·taat derslerinin programı şu· recckleri bUy{}k vazfCelcı-1 btr ba~· ınan • İtalyan ordusu yoktur. Do· 
lrıtbt Tarta. ztraatl. bahÇo ziraatı ka. yazıya bırakarak, 4 yıldanbcri fi ğu AfrikadıL da nihai "aferin lla· 
ıı-ta01 CCıUk, mcyvectrık, fidancılık, len tatb!Jtatı görUlen eğitmen ~in- nı ~jllkl..,,anJ!;'t1r. KM kala bir 
llrıeua.rn&, bağcılık), hayvan yetiş- den çok iyi neticeler alınmış olduğU Balkanlar kalıyor. Alman on'luııu 
''it, ,~tl C111ğır, koyun, keçi, at, e- nu görmekle bllhıuma. memnun ~1- BalJ.-anlarcla ild bUylik tehlike tı· 
lıut "'attr Yctiştlrilmcsl, tavukçu· mak ltızımdır. ÇUnktl; Eğitmen, köy Jcaım~ttr: Ege denizi. havuuıına 
<ı.t ~rıcıbk. ipek böcekçUiğl), zira· hayatı içinde yeU'1'JllŞ, o ha.yata hAkJm loımak u Irak petroDerl· 
•ırıte llaUan CSUt.çUllik, ışarapçılık, bağlanm1' bir lmıandır. tçtertnde ne uzanmak. tnılllzler bu tehll· 

l!:t vesaıre ile konservecilik), köye Ucrf kıymcttckf hayatı sok· keleri önlemek 'e hem do yenil· 
bq. 1111.ınenıer, 1<ursta lbulunciukları mak 1ç1n hıkmadan çalışarıların çok m~ye dcJer bir Alman orduı;lle 
buı ,'::: Zarfında. herşeyl filen ta.t- olduğunu, bu ışın idarecileri ile yap· boy ölçüşmek mıaksadUe Blngazi 
<le Ye~nek sureUlo amell b'r şekil- tığmıız konuşmalardan do. anladık. !;öllerine IJailanamamı,lardır. lŞeh 
lt5yun~'1ncktedtr. ÇünkU lı'.fitmen Bizim mahallen yaptığımız mUşahe· rin fi!lda edlbnelil. bu 8evkulcey· 
llıtıta. e tayln edildiği vuıfcslnde deler de btt merkezdedir. l'ji maksa.t yanıncla. devede kulak 

~ 1 l Yapınakla mUkelleftlr: Bu itibarla.dır kl Eğitmen dava· ka ır. 
2 - 1'ö;'lln çocuklarmı okutur. sına muvaffaktyetle yürüyen bir i~ Bir fııokta daba kalıyor: lngt-

)Uıı ; liaftada en az iki gece kö- olarak bakıyor ve bundan sonra da lizler Llbyada bil,yük bir mu'-1bll 
bıır1,, .. 't.ıliı,1<ınıcrini de okutmak mcc- bu işe ehemmiyetle earılrnak lllzu· taarruza ~ek J!:fn trnıat ,·e 

J,.. nd dtr lmkl.n bulablll'rler. ~laelA Dofu '7 c . muna. kanı bulunuyoruz. 

Hava - Deniz 
Harbinden 
Çıkan Yeni 

Neticeler 
. Yazan: 

İbsaa BORAN 

Yirmi beş sene evvel den~al· 
tısı yepyeni bir ışilahtı. Geçen 
hılll'hi!lı rnnuna doğru A:lman a
miralı T;l"PNz bu yeni ~ilahla 
açtk deniz htı.rıbini !kazanacağını 
bütün dünyaya yaymıştı. Denizal 
tıları <lenizlere açıldrkitan sonra 
İngiliz donanması ktsa bir buh· 
ran geçir.eli. (Jutland) deniz ımu 
harebesinden sonra, zıthlıl'ar, hat 
ıt~ harıp kruvazörleri bile deniz· 
derde sik sık göriı1mez oldular. 
Fakat denizattıların üstünlüğü 
pek az simlü. O devirde, dcnizal 
'tısı görülmez bir dürmandı, fakat 
kıcndisi de biraz kördü. Gomi a· 
rayıp bu~mıak için ç.o'k sabırh ve 
ıtalihli olmıısı lazımdı. 

Yirmi !beş senedeınberi deniz 
hıı:rbi çok de-ği$i. Artrk deniz har 
lbi denilince hatrnr.:vza su üzerin• 
de ve al"ttmla yüzen €emi:lerle 
havada uçım tayıyarelor geliyor. 
Deni;ı:altma •bir rnuhardbc arka
da§ı daha katıldı: Ta,Y!Yaıe. 

Yirmi beş sene evvel, lhedef 
keşfini denizalnsmın kendisi ya
pardı. Şimdi bu i~i taY)'6re yapı
y:or. Tayyare denizakmm yanıl· 
ımaz klavuzu oldu. Denizaltısınd 
yalnız bir i~ lkaldr: Haber verilen 
gemiye doğru yöndmek ve tor· 
pit s ,vwaraık ba.tmnak. Deniza}t! 
müret'tehatı yıorucu olanı uzun a· 
~amalardan kurtuldu, a~tk de
nizalıtlnın malzemesi de bo§Unn 
yıpranmıyor. Tayıyarenin yaTdı
milc denizaltı zamandan, inean· 
dan ve malzemeden kazandı. 

Ta!)'Yare, denizaltından daha 
değerıli bir 1>iiah oi1du, Kendisine 
ve denizaltısına yalnız hetdcf ara
makla kalmıyor. Bul'duğu hedefi 
de tepe:1inden 'hava tor.pili indire 
.rek batırı;yor. A'kdcniz.de ve Atlas 
oenizindc cereyan ecfen deniz 
muharebcleı-ınde.n an1a ılıyor ki. 
tayyareler denizaLnlar..,:d~an daha 
çok gemi batırımaktadırlar. En 
ibüyil'k harp geımilerim;le, hava mü 
dafaası için 50 • 60 kadar top 
vardır. Daha küçüklerine ayak· 
lar üzerinde <>}"ınak ağır makinelı 
ıi.ifen•kler ~onmu§tur. Fakat hü
cum eden tanareler, vurulf ihti· 
mali az olan ibu ıtopların ve maki 
neli ıt'i.iifekle.rin ımerrn:ilcrine ardı
n~ e'tmişıodar. Netice ~u: Gemi· 
lcr:dc bulunan hava dafi silahları 

Afrlkadao arttınlaca.k tecrübeli 
blrllklerle ve dominyonJardan ge-

lect'k taze l!•U\'\'etlerle bu ı,ı &on

ra. da yas,-blllrler. Fa.kat .Balkaa 
meaekıelnio ııonnuu kal"*'11Jtır. 

Sonra)'& bırakmak harbi kaybet
mek denıeıctır. Bundan '*tka Al· 
maDlar ,.c ıt~~nlar, tnglllzlerin 
Libya.da ltopladıklanndan daha 
fazla kuvvet tophyablllrler nıl ! 
İngUlz donanması İtalyan • Al· 
nan Honallne kuVVf>tk mıi.n.l ol· 
d1*ça bu varit değildir. 8eh\nlil 
tahJl.Ye etmektense, 4Blngaıl)·i tah 
llye etnıek dalaa doJrudur. 

İhsan BORAN 

t 1) t t 2 t um. Aramızda uzun mtıh3bcrc1ere 1 dlL Onun nazarmda, okuma. yazma 
~ R O M A N TEFR KA No. 6 ı yol açmamak için size dllşUndUğUm bilenler hürmete !Ayık oldukları ka-

• - pllnı yazıyorum, kabul ederseniz ne dar korkunç insanlardı. 

~ ED~H 11 
llı\ aks! halde Kezbanı bana. brra· l,,ıe bUtUn bunla.n bildiğim için 

,.t...-: km~z, onunla m~gul olmayınız Be- şö.yle ~UndUm: Kezbanı lstanbul:ı. 
• ~ • ydendi. iısıninlz yalııız onun nUfus çağıracaksanız ona babası olduğu· 

~ ) cllzdanında kalsın. nuzu söylememeniz münasip o1ur. 
?-; ,, J , Yazan: Muazzez Tahsin BERKAN O Kezban sizi ölntilş biliyor. Ona Bir akraba, bir baba dostu gibi onu 

~l~aYct öldU. Bu bmUr faciası da. medl. Sizin hatıranız onun varhğm· kendinizi tanıtır da. yanınıza davet himayenize alın, kem:linlzt ona sev-
~ı e ııona erdi. da her an, mukaddes bir ate~ gibi, ederseniz bittabi saf olduğunuz mey dirin. billhara ona, lstcrsenl'Z, haki· 

tıı'ltt;ı~ Y~ak istediklerim bunlar yaşadı. Bu sebepten ben de ıılzl tel· dana çıkacale ve Kezban annesinin kati söylersiniz. Birden bire ve he· 
'~ bl!rnıyorum Beyefendi. Galiba in etmedim ve etmiyorum. Görll· vaktile kendisini aldatın1' olduğunu ntız a.nasmm ölümUnUn getirdi#! acı 
q Oııa~ı l\ezbanclan bahsedecektim yorsunuz ya size yazıyorum, sizinle öfrenecek. Bu pek h<>f bir şey değlL ile çırpındığı sırada kendisine veri· 
"~ııı1 ~ ııenclik arkadaşımın batı· ll.deta hasblhal ediyorum AU Bey. Fakat asıl mühimmi, 0 zaman sizi lccek olan bu bUyilk haberler sizi ta· 
bıtt ~'labnak arzusuna mukave- llacerln ölümUndcn sonra çok dil· &ffetmlyecek, bll~kis annesinin fe· nıdı'ktan ve sevdikten sonra öğrene· 
1 ıt.:!eınetıırn. şllndUrn. Anneiinln güzelliğine, aıııı dakO-r hayatını göz önUnde tutarak ceğt blr haklk&tin onda yapacatı te 
1ttı ~ Ölıned n cYvcl bana şu söz· ruhuna tcvarUs eden bu zeki ve ka· size düŞman olacak, sizi mahkQm slr arasında dağlar kadar fark var· 
'le 1'1llltti : biliyeUi kızı ~nanda alıkoymağı edecek. Neticede ikiniz de ıstırap çc dır. 

ııa ~ 'tban Yalnız kalacak, onu s:ı· onun namına bir cinayet saydan. kecekslntz. Yalnız stzdcn hassaten rica edlyo
"'ttı e~et ediyorum. Okumasına de Hacer babasmın ölümünden sonra Belki de, fevkalAdo mağrur olan rum ~efendi: Eğer Kezbam tam 
~ ~a b:· SC'nfn slbl hoca olsun... kendi aiteslle olan mUnasebcllerlnt Kaban, kendisini bunca sene ar.a- mana.silo himaye. etmtyece1t11eniz boş 
t1lıı baba · belli olmaz, belki de bir kcst'ifit için Kezban ana tarafından yıp sormıyan babasmın yanına G'lt· ym-e ona para gt:;ndem1ek, hediyeler 
~tlttul> sı ile yUz yUze g<'lir, kızım akrabasını tanımıyor. Tanısa da .şc· mek de isteınlyecek. ÇllnkU o sizin yonamak gibi yarnn tedbirler 1ttlhaz 
laıı.~as Oltna.sın, babası da ondan hirli krbiycsl alan, mektepte oku· kendi mevcudiyetinden hllıberdar ol- etmeğe kal~ayın. Bırakın onu, 
z,\' ltı, yan bir kızın onların yanına gidip madığıtuzı bilmiyor, annesi bu te.f. benim yannnda. istediği {;ıbi yaşa• 

lııı- 11111 ı lilz ~~ ncc ruhlu köy kadmı. ne- tarla.da çapa kullanacağını zannet· ıilatı ona vermek . umumı lılssct- sın. BugUne kadar onun varhğın<lan 
~r aız.;ı UYordu! Son nefeelne ka· miyorum. Benimle kalırsa belki de memlş, ııızo alt olan her ~ey gibi, hııberdıı.r değildiniz. onu bundan aon 
~1l'o ~n ne kadar hUrmetle bah· m&ı;ut olur ama ne de olsa ben de bunu c!a. mukaddes bir sır olarak ra. da hatırlamayın. Haceorlo bera-
L O cs~lı! yaşlı ve yorı;un blr kadınım, hiç muhafaza etmişti. bcr kızını da blmfü; fuzedin. 
i;"~ U, gözlcrtnl elemle kapadım. be1denmedik bir anda ölüvel"irtm. o BiÇare kadın, k~bll olsa, sizin ku. HUrmetıerlmt gönderirim efon. 
bt 'lt11tt \'~~anla beraber ağladım. zaman kızcağız dünya yüzünde yap- lafınıza gider de Kezbanı alırsınız dim.:. 
~ tı fecıaklr bil' h~lle kay- yalnız kalır. 1<0rkusile, kızına. babasmın hak!kt Nazire 

le li~errn. 1şt.e blltUn bu rnuhakemelerimin ismini bile söyletntyecektl. Bunda 

1 
Hami~: Mektubu bu gece yaz. 

eı_~lt • 8111, ölünceye kadar, bir netıccsindc size hakikati soylemek, biraz da hol.binlik yok değildi! Hace ırnazsam hlQ bir za.mlin yazma.ta. ce 
'>e 81~ 'ı:altn.t 'e ttıvazuu tıe se\mlş uzaklarda sizi tanımayan ,.l" shdn rln ha.esas olduğu kadar ba&ıt ve ip· sarct 'cde:ni'yeceflml 'hiııScttim. Ev· 

' ~şı sac kalbinde bir &ani· de taıumadıtınız bir kı~ınız oldul1J· tid~l olduğunu unutmıyalım. Hem ı de mUrekkep ;-oktu, t:urşun kalemf· 
~ kin ve husumet besle· nu 17ıldinnelt mecburiyetini hllııet· sizden, hem do kızından korkuyor- le yazdım. Affınızı dılerlm,, 

~ ... ~. 
. , l Jtllt11M;~ 

Bir İngiliz tayyaresi ne torpil yerlettirlliyor 

• çapları ve sayısı çok da olsa -
bombard\man tayyarelcrile ba~a 
çıkamıyor. l larpten evvel, bütiın 
dünya donanmalarında hava ta· 
arruzunun müessiriyeti iyi takdir 
edibnem~. tayyareye kar~ı mü~ 
dafaa için rop ve makineli tüfek 
eşas şil~ tutulmuştur. Bu silah
larJ.a müdafaa uşUlleri de nokısan
dır: zira !havaya ikar§I müdafaa 
{abukluk ve ferdi atılganlık ia· 
ter: gemilerde ise f.'ıkı •bir disip· 
lin vardır. Tek er razım olan an· 
da kenıdiliğin!den iş göremez. 

Harp gemileri tayıyarelere kar. 
L'l kendilerini layrkile koruyamaz 
ken, ıtieatet gemi kafilelCTlni ha
va taarruzlarmd:ln n811ıl koruya
bilece'kfer ~ Ticaret gem~ kafitcle
rinin şlmcli iki kuvvetH dıü~manı 
var: Denzaltı ve ta.Y!)'are. ~ 

Yirmi sene evvel, gemi ık.afi· 
lelerini korurr:ak için ~üc;iı"k harp 
gemileri iş gÖrc'.biHyordu. O de
vırde ya'1nız denizalh vardı. Fa
kat bu kü~k har,p gemileri, tay
yarelere kar§ı hem b'lfilcyi ve 
hem de kendilerini kıbruyamazle.r. 
İnıgill:cr~nin 280 destroyeri va.r
dtr. Yen ilerini yetistirsc de ve 

tayyareleri ko.Jary 1tıolay gemi ba· 
t~ramaz. l\luharip refakat ge.nile 
rı, tıcarct gemi kafilelerini ancak 
denizalı1larına karşı koruyabilir· 
lcr. Havaya karşı korumak için 
kafilelere av ve bom'bardıman 
tayyareleri de vcrm~k rtızımdır. 
Tanıarelcr ayni zaman.da deni· 
zaltılarmı da iyi görürler ve bom 
balarla batırabilirler. 

İngiliz ticart>t gemi kafileleri 
Atlas denizinde şimal )·olunu kul 
lanı}"orlar. Kafilelerin ha'Vadan 
korunması için (Amerika • Gro· 
ctland • lzlanda • İskoç.ya) hava 
üsleri bu ite ekerişlidir. Akdeni
ze ~elince, §ark orta kmmlann· 
'da Jnı;ilizlerin birçc>k ba'\'a üelcri 
"'..aırdır. Garp kı'l.J11ma gelince Mal 
ta ve Cobelittank arasında da 
ta.Y!)'areler havadan koruma itini 
yapabilirler. Ticaret gemi kafile • 
lcri için geçilmesi el\ tehlikeli yol 
Cebclittank - lngiltere arasında 
kalan y.ani Porte.ikiz • Fransa -
lngi\'tere garp sahillerine muvazi 
uzan<&n Aitlas deni7.i kt~ınudır. 
Çünkü Akdeniz veya Ümitbur· 
nu yolile şarkıtan gekn ticaret ka 
fileleri, Fransa sahillerinde bulu. 

Amerika verse de gemi kafi.lel.e- nan Alman hava deniz ü:slcrine 
rinin konrnma-sı tamamile temin 
edilemez, Denize açılan Alman 
tayyareleri, altında gemi kafile]e. 
ri görünen etrafında ve tepesin· 
de lnt;iliz tayyareleri gÖrürse o 
zamıan miı"'cadde değ~ir: Alman 

yan vererek ge9lllek mec.buriye
tindc.dirler. O halde ticaret gemi 
kafilelerinin havadan Mınaye ve 

müdafaası ~İni burada kuvvetli 

tutmak li.znnclu. 

DOKTOR 
DİYOR Kİ 

insan Kanı İnsana ilaç 
-lS-

Baqt lıu~ IDll&D kanı 

tnaaa& .069 olar'!'. Jlaldkat.era bu. 
mel!Mc ıedllecek bir eıualdJr. Bl~ok 
hutalıklar vardır ki muaallat ol· 
duJWLn lmıanların ..... kaala.nnl ar.al tıp 
'ücut~ı tehlikeytı dU,UrUrler. 
t,te ıo zanum pıcele ka.n nakli J{ı. 

zun gelir: 
Tifo, wıtrQ&, ku' palKı, menenjit, 

kan r.eltlrlenmesl.. gibi at~U \'e 

mikroplu ba8talddar, uzun 11ürdük· 
ler.l \eya. çok f!\ddeW oldu.klan !'-&: 
man -~, zaıyıflatıp kanım ıa.zaı. 
taqa.kl&rmdan bu lha.stıı.lıklar 'eıııruv 

bında but&lj& kan "·ermek ıtcap e
debilir. • 
Bazı kan hastalıkla.n mevcuttur 

ki bunlarda. baı;ta, birdenbire 'eya 
~j&\'af ya\'a§ ~!lnsrz.lığa dü,meğe 

b&(tlar. Kanmhk gün geçtikçe ~ı

yad~tr. Bu ;gibl .~rdq de 'has· 
taya kan ,.,.ernı~nfn büyük faydası 

'-ardır. . ı 
D~k, bir kaııa.ya uğramak \'e

ya "uralnıak.. ı;uııetlle ~ralanan 
lnljaalarcfa, yaranın • ne\'ine göre, 
vücuttan çok kan kaybolabUlr. ile• 

m ' 
Aiti 'Bey bu \>alırlan birkaç de!a. 

tekrar tekrar okuduldan sonra. ki· 
ğrtla.rı masasmın 'llzerfne bll'aktı, 
başını elleri a:rasına. aldı. Uzun bır 
zaman öylece ~aldı:. ı 

BUtUn bir mazi gözUnUn önUnde 
canlanmıştı: 1 

Mektepten çtktığı ~ene, Taşköprü 
deki 'yol inşaatında 'çalıftığı günler, 
genç yaşında ölen arkada.şt Niyazi 
ve niha.yet Hacer.... Zavallı Hacer· 
clk de 'b1mUştU ha! O güzel '1lcut, 
o emsalsiz • ı:öZler, o uzun saçlar, 
o masum gillliı; .• Ve onunla geçen 
mesut ay1ar ... 

Fakat 'Hacerle bUtün btr ömrtı 
bcr'ab«' y8fl&Jllasma imkln var mıy 
dı? İlk ateş ve çılgmhk gUnlcırın· 
den sonra, evlilik hayatın<la er.adı· 
ğı şeyleri onda bulnbi\mesi !kabil mt 
fdl? Bilakis o, lüzumundan !azla 
mütevazi tavırlarile kendtstnt gQ· 
zel bir !köylü hlmnetçt mevldfne 
dUşUrmllş, cvfn :Pşlerint görrnekten 
baıJkaı bir şoyo ıyaramıyacağını 4s~ 
pa:t etmekten tabii bir ze\1k duy
muştu. Onun 'nazarında. 1cocaın bir 
ıi.mir, bir efendt fdt. Gece1cri kendi· 
Sini yanında yatırmak lCitfunda 
bul\ınan bir efendi ... 

İlk aylar 'bu hayat genç ve çılgın 
mühendisi tatmin etm'i~. Haceri 
kllçUk bir 'ÇOCUk g1b.t terbiye «.nıif 
ona yol göstermiş, onu şehırdo ya
şamağa 1\l~1rmış. ha.ttA ona vinin 
etyaaını nasıl kullana.cafmı ötret· 

le brp ~IHI rbl dalla 
çok görtlltlr. 

Sonn. \baaur ımerneleriııd;. c1e'v.na 
lr kan ge)mN" çocalı croı,tbmı!ık. 
ralüm kanamaları.. clbl b1r taluln 
h11ı1ı1taıık ,.e arızalar, bep vtkıudU 

kamnzlıjıa ı;liriikliyen • mlHıim imlJ. 

lerdJr. Km ldokllDUI vkadt1 9Ad
detle mUtıeeNir edea zeldrlf gazıa
rm (ıneııeli karbon pzlarının) ka
nın ,kınnızı ,YUl"ar.lakçıklan llzepia· 
de ya.ptıjı 1-irlea de pek mllblm-
dir. 1 

Bütün bu hal 1\ e haatal.ddanta. 
kan fYUV&rlakçıklıvı b,arap olurlar. 
\'ücut bunlardan ve bwalw:ın h&\ 1 
olduklan (Hemoelobln) cevherinden 
m&hnun k~. Derin 'blr l'kansmıp 
dtl,eır. ~~te tam bu zamanda ıı&llam 
dan bas~·a ~ecele: ıkanın, ~
holan kanı teh\fl etmek, ~anlan 
ak.an kanı durdunna.k, vlkuttakt, 
kan ~j&IMMJ azayı Uınblb ede.roek 'ye
niden tuıe kan hU5ule , Plime.lne 
l ardım eemeıc, mikroplara ze1aırı. 
nen \'Ü<'udü kurtarma gibi , höyük 
faydalan !\"ardır. ı 

Dr. ,Nuri ERGENE 

ml~l. Fakat sonra<t,t.n, Yaıptığı ha· 

tanm idelışetint anlayınca tüyleri Ur
pcrmı~. mUlMş bir aksWAmelle on
dan !kurtulmak çarelermi ~amafa 
başlamıştL 

Niy,azinln hakkı varmış: «Senin· 
ki sevmek değil, bir alevdir. Sonra 
dan PiJmıan olacaksın, hem 'kendine 
hem ona. .yazık olaea.k!> deımişU. 
Onu dinleınemekie ne bllyUk bir gU 
nah 1flemi~i ! ı 

Ş!mdi, ylrm'f sene sonra, o c\ln· 
lcrl soğuk kımlılıklaı dU.şUnUrken 
harcketınl mazur göremiyor. Ha· 
cerle evlenmektense ki&çıp İstanbu· 
la 'gelmediğinden dolayı kendisini 
!Ulam edlYordu. 

O zavallı masum köylü 'kızının ha. 
yatını zehirlemeğe nuıl ırazr , ol· 
muştu? Bir defa bu t>Uyiik suçu 5ş
kdtktcn sonra neden cezasını da 

onun yanında çekmeğe katıanm;a

mış, Haceri bırakıp kaçmlfl.ı? 

Demek o zaman o ana. olmak ari
!~nde imiş; demek bunu kcndts · 
d lzl i' ın en g cm ş. Eğer Hacer! çok iyi 
tanımamış, onun ncı kadar <lilrtist 
ve ne1er )1lpmağa muktedir olduğu 
nu yakından görmemiş olsaydı bel
ld bu mektuptaki cKezba.n> hikl· 
yeslni uydurma fBlrzedebilır, Kezba
nın babası oldulundan ştlphe eder-
dl. Fa'ka.t hayır, o aau rutıhı köy 
kızı böyle hıleler, desiseler uydura
cak tıynetto bır insan detud.L 'Bwıa 

(Ara. wr) 

1 SiY ASI iCMAL 1 
Afrikadaki 

Yeni Yangın 
,Yazan: M. H. ZAL 

Afrika yang1nı ıönmek 
üzere goninüyordu. Trab 

lusgarpta kalan Italyan orduau
nun hele mevıun bu kadar iler· 
lcdiktcn "c çülde sıcaklar bat· 
ladıktan sonra .. rtık > crincletı 
kımıldanamayacagı, diger taraf
tan lngilizlcrin -tarKİ Amkadak~ 
temiz:leme hareketJerini yaimurl 
mevsiminden en el taınamlaya..I 
caklan umuluyordu. 

Bu iki taruninden prki Af· 
rika ve Ha~ cephelerine ait 
olanı hiıla yerindedır. Adı~aba. 
ba etrafında döVÜ§ft1 italyan 
ukerinin .sahille bağlan ıkesil· 
mittir, ellerindeki benzin ve sa· 
ire ıtoklan mahduttur. AVTwpa
yı alete venneğe baflanıaç ol.an 
Habeı macerasının tam bir tas• 
fiyeye_ vardmlması zamanı &&Dk 
değildir. Binlerce senelik istik· 
Jili ohın Habet milletinin varlı-, 
ğma yapılan tecavüz böylece' 
ancak bet senelik bir fasaa-1-
aonra liyık olduğu cezayı côr· 
mÜJ olacaktır. 

Bu temizleme ve tasfiye iti 
o kadar emin görünüyor ki A· 
merika, Kızıldenizini harp Pha. 
ıı aa~ğa ve Amerika Ya• 

purlarmın buraya girmeaine mü
saade etmefe temayül göster• 
m~dir. Amerikanın prki Af
rika vaziyetinin tasfiyesine da
yanarak vereceği ba brann hi.. 
zim için de ehemmiyeti 'büyük. 
tür. Amerika gemileri, bu ıaye
de Süvene kadar ifliyeh~ 
Ye memleketimizle Anıerila a
raamdaki efYB mübadelesi. Bu
ra yolile ve bin tiirtii miiflriilit
!a de.un etıniyecek, itbaJit ;;f 
ihracat ewwım Siiwe,fte ak
tarması 'Ve deniz yolile nakli 
mümkün ol.c.ktw. 

Şu ibdar :var iri dijer tahmin 
yanfıı Çllamftır. Afrika y_.m 
,ark ~elerinc:le aönmeie yü:ı: 
tutlll'ken, fimal tarafında bir
denbire ıparlamıp. Almanlar, 
ilkbahar için ~ taamaz 
hareketlerinden birincisine bir_ı 
denbire timali Afrimda sirit· 
mitlerdir. Bu ıhareketin tiç he
defi olabilir: Birincisi Libyada 
İngiltereden arazi kazanarak 
tw ba ...O. Almanya ,,. 1w. 
)'llda haJJan maneyjyabnı yiik
aelbnek Ye hariçte mihnr ale7· 
hine dönen umumi havayı bira& 
düzeltmek ... 

İkinciai İnıiftereyi Mıaırcla 
tehdit ederek Balkan cephesine 
fada İneiliz kuvveti ııönderil• 
llle3İne mini ohnak. 

Oçünc:üaü de Fnmaa71 Tanua 
ve Ceninle tazyik edecek 'bir 
mevkie ıelerek Framızlan avuç 
için.almak ve Vifi hükimıetinin 
«Afrikaya çekilirim» diye vakit 
vakit ıAlrnanyaya kafa tutma
ıınm önüne geçmek ... 

Şimali Afrika ccpheaindeld 
yanpu yeniden parlatmakla 
Almanlann zor bir it batardık· 
lanna 9üphe yoktur. Ne çare ki 
mavaffakiyetleri daha ziyadf' 
kiğıt üstündedir. Çöl ve mn· 
ıim kendileri için inıilizlenl• 
mühim bir dütmandır. Çöl har
bine bazırlanmatn1f1ardır. Ban· 
dan betb her cihetle ~ bl
mıtlan:ID'. Eier İtalyan ord11SV 
diri bir halde iken Almanlar, 
&Jkanlarm ıültiine diifeıı:ııtk yer. 
de Sicilpdan bir taraEt.n denİ7 
yolile, bir taraftan da ha"lldaa 

aratütçü nakletmek aurelile f taıyanlara tesirli bir yardımda 
bu1unmut oı..ı.rdı fimali Afri. 
ka, prki Akdeniz ve Balkanlan 
vaziyetleri demokraai cepbeai 
için _!peyce çetin bir tekil alabi
lirdi. Bugün it ittmı pçrnip. 

Üsküdar - Kandilli 
Sahasmm imarı 

Ü>kudardan Kandilliye kadaı 
uzanan aahanm iman içi.o tehir· 
ellik mütehat1B?Ş1 Prost tarafındar 
yapılan te~ik:lcr ilerlemiştir. S. 
Pr08t <f"jn bütün bu mm!takaları 
gezerek mahallerinde tetkikler 
yapm•~r. Haz1Tlanmak:ta olan 
.plana göıe, Beylerbeyi ve Kan 
dilli İ elelenndc ibirer meydan 
vücude getirılecek ve mahallele• 
daha muntazam bir hale ıfrağ o• 
lunaca'ldtır. 

Beylcrheyi sarayı ıbahçesinir 
attmdaki tunel olduğu &rihi mu 
hafaza edilece-k, fakat tünele gi• 
den viraj istimlalJc edilerek dü 
zcltilecektir. Yol buradan itiha• 
ren sahile daha ya.kın olacaktır. 

Yunan Operet Trupu 
Butrünlerck ~ehrrmize hır Yu· 

nan operet trupu gelecektir. Bu 
tru.p Fransız tiyatrosunda bır kaç 
tcıDlil verccoktu. 
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Haftallk Kadyı Programı ~'(~~Ma_zide_n c_an____;ıı M_asa_llar---"') 

İstanbuldaki At Mazide Kalan Ahenk 
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P A. Z A. R (6.1.lDU) 

9 Progtram, ve Memleket saat a
ya.rr, 9.03 Ajıı.ns haberleıi, 9.18 
Mflzlk: Marşlar ve hafif parçalar. 
(Pl.), 0.45/10 Ev kadını - Yemek 
listesi. 

18.30 Konuşma (Çif~inln saatli),. 
18.45 Mtlzlk: Çif:tçlnln tfaatl, 19 
Müzik: Meşhur tango ve ca.z or· 
kestraları CPI.), 19.30 Memleket 
saat ayarı ve Ajans haberleri, 
19.45 Konuşma.: Ziraat takvimi, 
19.50 Mü.zik: Fasıl heyeti, 20.15 
Radyo gaztrteısi, 20.45 Mllzlk: Rad· 
yo salon orkestrası, 21.30 Konuş· 
ma, 21.45 Klbik TUrk mllzlği ko
rOl!u, 22.30 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleı:'i, Boran, 22.45 MU· 
zlk: Cazband CPI.) 23.25/23.30 pro 
gra.m ve kapanı". 

yo gazeteısı, 20.45 :M:llzik: Tanın
mış parçalar - Keman ve Vlola. 
21 MUzik: Dinleyici tsteklert, 21.30 
l{on~ma: (Sıhhat sa.a.ll) 21.45 
Mü.zlk: Radyo orkestrası, 22.30 
Memleket saat ayarı, Aja~ haber 
leri, Borsa, 22.45 MUzlk: Dans mll
zlğl (Pl.) 23.25/23.30 Program ve 
kapanış. 

Mezarları 
!\1aziddd bir sürü hatıralardan muz g.ünü R~iyeclen ayrılmak 

bende yal~ .ince '\'e hassas bir mukaddeımiş..On'Clan uzaklara git 
esın nhengile, hıçkrran bir kc- mc'k, ayrılmak üzere ifllc 'bu sıcak 

manm nağmeleri kaldı. Onu nra- günün sabahı 'birbirimizle veda et 
dan ıbunca seneler geçltiği halde tık. Ondan sonra ıbir mücldet 
hfıliı un\ltamryorum. Zaten öyle ı' mdct'u:pla~. Nihayet onun da 
değıl m dır? Hiç bir şey maziyi a~ası çok sürmeden kcsilıcli. Az 
\ecel içinde hay.krran musilki par- zaman ıt0nra ewcnıcliğini işittim. 
ç l le, sönük ve karanlık resim- Aflah bahtiyar eldin diyemiyor
lcr kadar canlandıramıyor. Bir- dum. Kr=&ançlık seYginin mtyarı· 
<,oklan gtbi bC'n de bil'tün bir ma. dır derlermi~ Nekadar doğrul 
~yı ya bır ırnu:s'ki, yııhut sönük Uzun zaman onu l.."'!Skandnn. Hu
t,ir fo.tografla hatoırlanm. zurum kaçtı. Bu ak aşkımı içime 

12.30 Program, ve m~mleket ııa
at ayarı, 12.33 Mll21ik hll;fdf .şarkı· 
lar, 12.50 Ajans haberleri, 13.05 
:Mü.zik türkü ve oyun havaları, 

13.25/14.30 MUzlk Radyo salon or
kestrası. 

* 

Padişah, Ayağı Sürçen Ah 
Nasd Oldürdü? 

l~c Ruıkiyt';> i de henüz pek gömmckıten ba~ka çare yoktu. 
genç yaş:mda iken çıçekli ibir Sev.gimi bir katre ekısiltmeden u
aahçen.n şırıl şıul ak.an. fuJ.iyeli zun seneler onu yalnız kalbimde 
haYuzu başm.da b~ra~er çaldığı- , sakladım. ! esa.düf tam altı sene 
auz bir şarkı vesılesıle tanımı:ı· sonra RUkıiycyı k-arşıma çıkardı. 
tim. Ondan sonra uzun seneler Köprü i~kelesınde vapur ıbckli
lm. kardeş gibi ayni zaman-da ve yordum. Bütün gözleri peşinde 
a7nı muhitm çocukları olarak ye- süriı1deycn güzel bir kadın görün 
tı tik. O. benden ıki yaş kadar dü. Bu Rukiye idi. Aradan sene· 

ıs Program ve memleket saat 
ayarı, 18.03 Mllzlk: Radyo caz or
kestrası, 18.50 MUzlk: Kadınlar fıı· 
sıl heyeti, 19.30 Memleket saat a· 
yarı, ve Ajans haberleri, 19.,15 
Konuşma: Ziraat takvimi 19.50 
l\lllzik: Solist okuyucular, 20.15 
Konuşma, 20.:ıo Mlizlk: Oyun ha
vaları, Şarkı ve tllrkUler, 21 MU
zlk: Meşhur operalar (Pi.), 22.30 
Memleket saat ayarı, Ajans ha
berleri, vo Ajaruı spor sen·Jst, 22l;o 
Müzik: Cazband (Pi.) 23.2:S/23.30 
Yarınki program \'C kapanış 

* 

.,... 
ÇAR~ A M B A (9.4.19.U) 

8 Program ve memleket 'Saat a· 
yarı, 8.03 Ajans haberleri, 8.18 
:MUzik: Hafif program (Pl.), 8.45/ 
9 Ev kadını • yemek llstcsl. 

12.30 Program ve memleket sa
at ayarı. 12.33 MUzik: Hafi! şar· 
kılar, 12.50 Ajans haberleri. 13.05 
:M:U:tik: Köy tUrkUleri, 13.20/14 
Müzik: Radyo salon orkestrası 

O U M A (U.t.19U) 

8 Program ve memleket saat a· 
yarı, 8.03 Aja.ns ha.berleııi, 8.18 
MUzik: Hatif parr,alar (Pl.), 8.45/ 

9 Ev kadını - Yemek listesi. 
12.30 Program ve memleket sa· 

at ayarı, 12.33 Müzlk: Hafif şıı.r· 
kı ve tUrkiller, 12.50 Ajans haber· 
leri, 13.05 MUzlk: Şarkı ve tUrkU· 
ler, 13.20/14 :Müzlk: Karışık prog

ram (Pl.) 
18 Program ve memleket saıı.t 

. " 

! 
ıbıüyı:kh.i. En ateşli, en hararetli ler geçtiği ~ıılde ~cm~~ ~ak~a~ık. 
t;tığnmzda a"'kın kudurtan varlı· Fası!asız hır. d.a~i:ka sukut ıçınde 
jı b..ı:de de kendini gösterdi. U- g~t.ı .. ~e~~~ızı .}opladlk. Ç~~ 
.zun zaman hiç hWcttirmedcn bir d~ı:ı:tiğını soyledısım zaman gul 

r AZAR T E,S 1 (7 • .a.·~•1) 

18 Program ve memleket saat 
ayarı, 18.03 :MUzlk: :Melodiler (Pl.}. 

18.30 Konuşma. (Dış politika hA· 
diseleri), 18.(5 Çocuk saati, 10.15 
Çocuklar dç'in musiki, 10.30 Mem
leket saat ayarı ve Ajans haber
leri, 19.45 Konuşma: Zlraa.t tak· 
V'1ml, 19.50 MUzik: Muhtelif şarkı 
ve tUrkUler, 20.15 Radyo gazetesi 

ayarı, 18,03 Müzik: Radyo 
Swing kuarteti, 18.30 MUzilt: Mey
dan faslı, 19.30 Memlckeıl saat a
yarı ve Ajans haberleri, 19.45 Ko 
nuşma. Ziraat ta.kVlmi, 19.50 MU· 
zlk: Seçilntiş şar1cılar, 20.15 Rad· 
yo gazetesi, 20.45 Temsil, 21.30 
Konuşma. (İktisat saati), 21.45 
Mlizik: Radyo salon or.kestrası, 
22.30 Memleket saıı.t ayan. Ajo.ns 
haberleri, Borsa, 22.45 MUzik: Rad 

Eyilpte Piyerloti kahvesinin önündeki at mezan 

birimizi sevıdik. Ruhumuzun bü- du. 
tıin arzulannı yalnız ve m'Üşterck - Tabii de<li. Kocam zen~in, 
~nldığ:ı:mrz musiki parçalarile tat- rahabım iyi, sıhhatim de yerinde. 
min eddbil~ orduk. Biz de za- Onu yine kıskanmış okluğumu 
mania değiştik. Sev.giterimizi meh göstermeden vapura yakla§tık. 
ta.ph bir gecenin ıssız ve sakin 

8 Program ve memleket saat a
yarı, S.03 Ajans ha.berleı:ıl, 8.10 
Mtı.ı.ık: Hafif program (Pl.), 8.45 
/ 9 Ev kaduu • Konu~a. 

12.30 Program ve ımemle'ket sa
&t ayarı, 12.33 MUzik: 1''asıl heyeti 
ız.oo Aja.ns ha.barleri, 13.05 MU
zik: Fasıl heyeti, 13.20/14 Müzik: 

»üyUk dajhL Mimar Slnanm 
oltimllnttn 858 lin<'i.i yıldönlimü 
rnÜDJlı1!iCbe~ hususi program 

yo salon orkeııtrıı.sı programının 

devamı, 23 MUzi k: Cazbn nd (Pi. l , 
23.25/23.30 Program, ve lmpanış. 

DödUncü Murat sporu seven ve ı ıa beraber her halde ihmal edllml· 
himaye eden blr pıı.dlşa.htı. Eyi.ipte yecek kadar kıymeU. bir mlmnri e· 
GUmll.şsuyundaki İdris köşkü mesl- ser olan bu ·türbe olduğu gibi a.yıı.l<
resi ve Havuzba~ı pehlivanların g11- ta idi. Birkaç sene evvel kubbe61 

reş yerleri idi. çökmllş ve fll a.yakl'DXlndan birlSi 

bir şııatinde biı'birimize itiraf et· Yolumuz ayni idi. 
mek-te aTt& bir mahzur görme· Akşam. mazide kalan akşam· 

20.45 Kon~a. Ollmar Sedat 
('.etıntaş: Tü.l\k 88.Dat rarlhlnde 
Ko('.a SLnan}, 21 :\lllr.lk kllislk 
a-erlel', :n.15 Koııu,ma: (Pro
fesör tsmall Hakkı Baltacıoğ· 

Ju), 21..SO Müzik: K1ıl."lk Merler. 

.. Baharın ılık gtlnlerlnde bUtlln 1s- nin taşları tamamen diğerlerinin 
tanbul; fulya ve H'lle tarlalarının Ust kısımları a.ştnlmıft.ır. FranB121 
sardığı bu mesireye akar, gllreşlc· edibi Plyer Lotf Uhamlarmı bu tUr· 

dik. İkimiz de anl~tjk, Ru'k.iye- lara ne kadnr da henziyordu. 
nin san ipek ~açlarını kor.ka kor• Çiçekli bir bahçenin fülkiyel: 
ka 6evıdim, okşadrm ve aı· havuzu başında yine ince bir ııe· 
cak .nefeslerini daya doya ilk sin ahcngile, hlçkuan bir ke.rna· 
defa o gece yuttum. Belki ıbir da- nı:n nağmeleri ruhları tazeliyor
kika 8Üıımeycn bu hareketimle o· du. 

Karışık program (Pi.) 
18 Program ve memleket .saat 

ayarı, 18.03 Müzik: Radyo caz or
kestrası, 18.40 MUzlk: Radyo ince 
.saz heyeti, ltl.15 MUzlk: Benjo ve 
Gitar parçaları (Pl.) 19.30 mem
l:eket saat ayarı ve Ajans haber
leri, 19.45 Konuşma. Ztraat takvi· 
mi, 19.50 Müzik: Kanşık şarkı ve 
turauıer, 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 MUı:lk: K~rinet Solo, 21 ı.ıu 
Zlk: Dinleyici istekleri, 21.30 Ko· 
nuşma, 21.45 Mllzik: Radyo orkes
trası, 22.30 Memleket aaa.t aya.rı, 

Ajans haberleri, Borsa, 22.45 Mü
zik: Dans müziği (Pl.), 23.25/23.30 
Program ve kapan~. 

o l ' 1\1 A R T E s ı (J2.t.19U) 1 rl seyrederlerdi. Bura.da genlş bir 1 benin ayaklarına dayanarak toplar· 

1 
havuz ve tepelerin eteklerinde do dı. Onun tUrbe önUnde çekilmiş bıı.· 

saat İstanbulun karmı ternfn eden 25 kar zı resimlerfnt kendi adını bıraktığı 
8.

18 
kuyusu vardı. kahvehanede buldum. 

'nu kendime mal et:t.iğimi sanmış Mazi kaclar tatlı bir şey var 
.tım. Ne kadar yazı'k.. Bu tonıız ve mrdır? 
1s&.f aştkmı:ıı: çOk eürmecH. Bir ba- Hatıralar l"tllbimizde saklıdır. 
lon gibi bir ay içinde sönüverdi. işte bütün bir mazinin canla-* nan hatıraları ... 

Çok sl'Cak 'bunah:ıcı bir tem· Yazan: CeW ÖZAYDIN 

Mili Küme Maçları 
Ista n bul spor, Gençlerbirliğini 

f5 - 2; Beşiktaş, Demirsporu 3 - 1 
Mağlup Ettiler 

* S A J, 1 (8.4.19U) 

21.45 MUzik: Riyaseti CUmhur 
bandosu, 22.30 Memleket saat ıı· 

yan, Ajans haberlCTI, Borsa, 22.45 
Müzik: Cazband ( Pl.), 23.25/23.30 
Program ve kapanış. 

* P E R Ş E M B E (to.t.1941) 

.,. _____ , 
Hazirana Kadar Bitirilecek Yollar MiUi ~üıme maç.larına dün öğ- Ham, Rt!at • Sabri, Hakkı, Şakir, 

leden 90nra Şerıef ~dında de- Şeref, ŞUkrU. MORIS MARAVENT 
vam cdi~ ve Ankara takımla- Oyuna. Beşiktaşlılar başladı. Fa· 
rile deplu9man mo.çları başlam1ş- kat ilk on dııktka mUtevazin geçti. H • d S Y p Y l k 1 SUZAN LEVI - . Bre uğunsuz!.. .lranı Turanı tır. Siyah beya.zlılıırın boZuk blr oyun azıran an Onra eni rogram apl aCa E\"lendller dolaştım. Bir tıemcaıder gibt ateşle· 

Du 
.. _e~·, maçla~.:ıa l&•nnbul "am· oynadıkları görillüyordu. Yapılan I rtn 

1 
i irdl ...... . ıu;.'\ ıu "' " bir kaç hUcumda Demlrspor :kalcctsi st"anbul Belodiyesi yol inşaat nün imarı işine Altıyolağzının a· ı Beyoğlu, Nisan 9U ç ne g m, çU\. ... m. Kimso tU-

pİyonu Beşikıtaş Tüt:;'e şampi- gUzel çıkı~larla. kurtararak g;,l kay. faaliyetine devam etmektedir. çılmasile ba§lamayı. ~ararlaştrra- • yllme dokunmaya. cesaret edemedi. 
yoou Demirsporla, an!bubpor dine de rn9.ni oldu. Hazirana kadar inşa81Tla ve ta· ra'k. faaliyete geçmlıŞtır. A\tıyol· şimdi sen canıma kastediyorsun öy-
da, ~ill'a bi:rindsi Gençler Bir- :y· b~Aı 11 b't' •1 • agz~ ında.n ı'-'-eleye .:ı~g~ru arılaeak 111/a -_ le mi? Dedi ve hançerini çekerek 

10 uncu dakika.da soldan açtlan m .. ıne ~anmış yo ar ı ırıımış :uı. u:~ 7 ..- • liğile karpla~ıştır. bir Demlrapor hUcumundıı t ~.-; çiz- olacak ve hazirandan sonra da yeni geniş yollun Kcre:ıı~~il~re Ate- Mickeg Rooneg'in atm zUmr1lt ve elmasla ay şeklin· 
ilk maç Gençler Birliği ile İs- gfslnlıı yanından atıla.-ı bir ljtlt bek- yeni programın ta.tbikına geçilc- aa.dUf eden k.1smmdnk1 iStunlak- de işlenen nazarlığmm altından gcr-

tanhulspor araıstnda oldu. Her iki lenmcz bir şeltilde Mehmet Alinin cck'tir. ler bitirilmiştir. Binaların yıkıl- Georges Bancro/t danına sapladı, göğSUnU yırttı. Son-
ıak..ım tam kndrolarile sah~da g?- baca.ldarı arasından kaleye glrdı. Hazirana kadar bitirilecek o· masına da yakında başlanacak- ile beraber çevlrdiğL ra. da. silflhtarma. emlr verdi: 

rünıd.Ulıer. Maçı Tarık Ö.Ztekın [Bu gol Beşiktaşlıları bir parç:ı. can- lan yollar şunlardır: tır. Bu ııuretle bu yol yaz mev· TOMAS Eo• - Koa!asma da bir ok çek! .. 
rdare edı;yordu. !andırır gibi oldu ve hlleumlar biri- Mete caddesinden Taksim hah- . ,__ l k ISON'un Levent yağlZ bir çam gibi devri-. 'd 1 · siminde tamamen açrmn~ o aca -

Oyunun ilk dakikaları mi.He· birini takip ebneğc başla:h. Oy•ın çesıne gı en ~~ol, Strascrvi erın !erek derhal can verdi.. Padişah da. 
vazın bir §eki' de geçti. Fak.at çok da Demirspor nısıf sahasına intikal' asfaltlanması, Eyüp • Rmi yolu, tır. Ahıy.olağzından bakfünca de- G E N c L 1 G 1 yedek atına atlıynrak sarayına. dön· 
•eçmedcn lstan'bul~orhılar da- etti. F..dirnekapı • Otakçılar caddC$İ, niz görülecektir. Altı;yolağzından dll. 
ha suurlu bir oyunla hakim oldu- Nihayet 27 inci da.kıkada 5_,?daıı Y edikule - BaHklı, Maltepe • itibaren yolun sağına tesadüf 9 Sinirleri yo,tıştıktan so:ırn bUtUn 
!ar. Fakat bir türlü gol lkaydc- bir hUcumdıı ŞllkrUnUn g11zel bir or- Güımüşsıu~'\J, Y ~tlköy.dc Gülibri- eden kısımdaki dül::3'anler, önlıeri fihnini bu hafta. · muharebelerde kendlslne arkadaşlık 
dilemi:yıordu. Nihayet 34 üncü tasını kalecinin hatMmdan istifade şİJn, Gülistan yollan. Büyükıdcre sütunlu olarak yapılacaktır. s A R AY ed'cn yağızın ölümü blr evltLt a~ı: 
dak.üada bir hüıcumda Süleyıman edon Hııkkı, bir kafa ,-urus.lle gole şosesinin ve Hürriyctichediyete· 1 gibi içine çöktU. 

t 
'" k · KA v -•"- 1 k Altıyıola°'7ı da bu yaz geni~ e-

stanbul porun ilk goı:ünü ay- çevirdi ve bu suretle beraberlik te- pesı • aglll.llane yo unun atran- .,- <Bir defa. stlrçen atın başı kopa-detıti. Ve birinci devre 1 - o la- mln edildi. Devre de 1 - 1 berabere !anması, Kadıköy haval?sindeki ıtilecek ve oo~ük bir meydan ha- Sinemasında rılmaz> atalar sözUnU do hatırlayın-
F 

ıı_ .ı._ F l Su d l görenler, en hakiki, (in \nsant 
tanbulspor lehine !bitti. niha.yetlendl. eneı1oa • ..,..e, eneryıo u, a iye, ine ge-tirilccektir. C'tı nedameti katmerl.-mi .. tl. Ona. 

1 Ş ..Jt.. "- a_.ı_ l d'W 11 ta l d ve en hisst blr film olduğu -..-··· T 

lkind devre yine canlı baş n· İkinci devre lbaJ;tan nihayete ka.- 8?ınoa>AA.a ve ıger Y01 ar • Buradaki i,.....at tamam an ık- bir türbe yapılmasını emretti. Der-. :tı Ş:.A.. A ""'· J • ..,,.. beyanda ittifak ediyorlar. 
dı. Ve beşin'Cİ dakikada sağaçık dnr zevkıılz geçti. Beşiktaşlılar hfL. mıra: • 'i"'ane • za.,...apı yo u· .tanı son"'a Kad"'-öy. Hıeydarpa,.,. hal yağıZ öldUrUldUğU yere "'ÖmUl-

Zilli Hak llBLrcti 0ı;ma.n Ha.OJll 
Sbll kır atı anılmıştır. 
Emri lzldle me''t lrlştcek. 
Bu mdkaım· lçro o; gömlilmil~r· 
Sancılanan aUar bu mezarın ır 

nUnden geçirilirler. Sisli kır oJ d 
OskUd'a.rın blr ca.t evlıya.'I> sıd• 
Şair Nen Ro.hşlyo adlı kasfdeterl!I 
do meşhur TUrk atlarının mczl.Yet 
lerinr, vasıflarını vo adlarını olltıı' 
miyctlc tebarüz e~irmlştlr. 

Eski TUrkler atı mukaddes sıı.'i~ 
lnrd:. Dedelerimizin içinde atı tııfl 
rıl'S.ftıranlar bile vardı. TUrkl' ' 
sa\'ı;-isr çok ~i devirll"rden ge!J'll 
tir. Y<"dlnc1 Meret asrı bilgın1erııı 
den Kazvinli Ebu Yahya ıze1<et'i)ot 
cKitabi Esfarilbilıı.d> adlı cscrır r 
dokuz Oğuz TUrlderlnı anlatırı<t 
der ki: 

l<ı 
cBunlar atı takdis ederler vt>. 11• 

1 
· 1 t"- · Çarnıl K ' ~ ,,... BUytlklcr vo küçükler bu ..,a· o 

,ahsi bir gayr.etle ikinci starY'bul. kim oldular. Nihayet so11an yapılan nun gonış e ıınıesı, ıca • ı- arasındaki rıhhm sahasının ve he5eri görmelidir. Bug11n a:a.t dU. Ve OOUno de yığma taşlarla. 
sp

or ,...
0

lünü kaydenti. Faknt bu bir hOcurndn. beraberliği bozan gol sıkh y.oLudur. dört fil ayağına daya.nan kubb-'i 
golü ~akip eden ıbir bücumda kaydedildi. Bunu Şerefin kalcciyP de Kadrköyün İman .Kuşdili çayırı ile civarınm tanzi-

11 
de tenzilA.tlI matine ve muht .. •em bir türbe yapıldı. zU:,- koyarlaır.> 

G•nçl" Sidiği ld.ine bh favul geçmk ynpUğ• liçUnon gol takip Bolcdiye R~C.liği K.,J.köyii· mine .,.,il..,ekti<- n•anl& .;; lU•bey• bl• ncvL muhl:: >Dili dnaool"lmtzdo mDhl": :,'. 
cczaııı verildi. Gençler sol mua· et.ti ve maç ta bu suretle !l - l Be- remllk vcrildL S'ancıla.nan beygir· yer alan atı kUçtlk görerek vs13ıı 

lu sa.yarlar. İyi 'ata. btncrıer. oıı !\ 
rm yllksek tilr kaanları vardır. sıı, 
lar altın ça.drra da. taparlar. ı;u ~' 
dın hUkUmdarlarmm kasrı ust 

vini bunu gole çevirdi. şlktaşm galibiyeti ile !K'na erdi. IB U G O N ler etıraf'mda. dolaştırılarak bu cut da.rdakL at tllrbesinc kızarak 'w 
9 uncu dnldkada merkez: mu· Deniz Klübü Umumi Heyeti 1 p E K Türkçe Sözlü ve Şark Efsanesinin En Güzeli evllya.> dan şifa istenilmeye balan- rnda insan yatıyor, !katır )'B''fllt'ıı 

avin Tank ortadan kaptığı ıtopu Bumin Toplanıyor Z . Jht • l S l d Ç "[ dı. yor> diye yazan vatandaş ya 'l 

k 1 
. k _,ı_ G --·- Slncmneınd" engın ve ışam l aray ar a evrı en Türbe 1300 yılma kadar kubb-1· de"'i•dır VA y-"'ut dedelerıncterı.L' 

a e onüne adar götüren:~ enç D<mlz kHibU umumi heyeti lbugtln ..., ... --~ 
6 

•· " ''·" "'-

1 
le beraber IYi muhafaza cdilmiştı.Bu \'llrils ettiği at sevgisinden bll1n 

N B N E E 
seneki b .. ,, ..... zelzeleden sonrn kub- dir. Blr Türk, atı k6tmeııne:tı~_..~ıJ 

hnin ağlarına urktı. Ve bunu Mü- toplanarak Zeki Rıza Spore1 me5e· B 1 1 R 1 c G c n.,.;u,. kıcrrcmin yaptı.ğı dördüncü gol lesini tetkik edecek ve a.zanın de· besinde çaUaklar açılmıştı. Bunun· lbr,alıhn Hakkı~ 
takip etti. sar\ycttne göre, 'bu yanlış kararı =========================~= --

35 inci dakikııda fükcrrem tMhftı edecektir. MU:zlk ve yeni : Yeni şarkıları B A L 1 K Ç 1 O S M A. N Prenses ŞElm.AZA.D'ın 
lstnnbulspora 'hqinci golü de ka- Bugünkü Maçlar şarkılar söyliyen tııklltll mUktlemelerl yapa.n yeni .şarkılarını söyliydn 

zandrrdı. Devre sonun" doğru İs- Milll kUtnc deplasman maçlarma Sadettin 'Kaynak Münir Nureddin Ferdi Tayfur Müzeyyen : Senar 
\RnbU'!"'por rnıüdafaasınm hatalı bugUn Şeref stadında dovam edUe- •••••••Iİl••İll•••• Buglin saat 11 de 'ten:ı:Ulltlı maUnc,•••llİ••••••••••I 
bir harekclt~ penaltıya_ sebebiyet l cek vo Bef}iklaş Ankara. Gcnçler
verdi. Bunu gole çevırcliler. Ve 
maç ta bu sure:tle S • 2 genç lıı· birliğl ite, 1stanbulspor da Demlr-
tnnbulşporlu ların gallb~ydlile ne. sporlu. karşılaşacaktır. 

tıcdendi. Dünkü Hasılat 
Beıikta§ - Dcm.İrspor DUnkU ntilll kUınc maçlarında. iki 

lstanbul şampiyonu ile TUrklyc \ btn kadar seyirci bulunmuştur. Maç 
şampiyonunun yapacağı .karşılaşma bnctıcri 40 vo 75 olarak iki ncvidi. 
nlA.ka ıle bekleniyordu. Akmın idare D3'l lira hasılat kaydedllmrştır. Ha· 
ındcki bu oyuna Demırsporlular . ılatın ve flcylrcllerln bu azlığı Fe· 

ta.rn ka.drohı.rllc, b ır.a. .muk&bil Be· 1 nt'l'bahçe ve Calatnsaray Gibi tutu· 
,lkta lılnr şöyle bır l:ıkımlıı. çık."XlL'l· lan klUplcrln oynamamı.ş bulunma· 
ln.rdı: sına ve i;'ilnUn cumartesi olmasına 

M. ta.U • Yavuz. CFeyzl • Memduh, hamledılobllir. 

,, ... ---------------------------------.... ÖlmlyeJ\ metodllere yeniden hayat veren... San'ata altın sesinden zafer ta.kt kuran ... ı 

nuı;Unün K A R u z o s u 
GINO LUGO 

1 Sevgilimin Sesi 
'lnW\ yarattığı 

Kalblert. mUziklo meıstcd<ın bir sannt Cı.bidesL GönUDerl aşka bağlayan bir hayat: romanı 
sonenin en zengin blr 1tlU!tltl konseridir. 

Bu şaheseri alkışlamak için L A L E ye koşunuz 
Programa İlave O!arak: Son Gelen Britiş Paramunt jurnal 

Bugün &ıat ıı de tenZilallı matine 

DEANNA DURBIN 
, . 

1 

K A V F R A N O t 'S ne beraber ~evlrt'llğl 
• En bUyUk ı;Upcr fllml ., .. 

Bahar Melegı 
Şallcserinde görmek vo C.Hnlemok ~rn her ıseansda 

salonunu başta.nbnşa dolduran 

SUMER Sinemasına 
gidiniz:. Bu salı gilnU son ma Uncsfnc kadar gösterilecek olatl 

bu emsatslz ve güzel filmi mtıtla.ka görünOZ _,,,,,.... 

-.~.... . ..... , Bugün saa.t 11 de il.enzlH\.Uı matine 



Gönen m'iiddeiumumisi Ah'mel 
Yircah, maa~ı elli füaya iblağ ve 
vazifesinde ipka suretile terfi ve 
taltif edilmi~ir. Muhitine kendi
sini çok acvdirmiş\olan bay müd
deiumumiyi tc;brik ederiz. * Beyoğlu 11Ulh ceza stajiyer 
hakimliğine genç hukukçularımız. 
dan Bay Cevdet Kocaman tayin 
cdibni"'tir. 
~. * Hatay Belediye muhasipli
cıne Milli Eınlak müdür vekale
t, _.le bulunan Husnü Ökten tayin 
edılıniştir. 

N.ı\KtLLERı -------
_İ~tıınbul Ticaret müdürlüğü 

Şllluşavirlerinden Hayrettin Şükrü 
,. ~nozan Mersin Ticaret ımlüdürlü. 
~u rnüşavirliğine, raportörlerden 

ev<fet Evsen Hatay Mınıtaka Ti
daret müdürlüğüne, raportörler

en San Türekon Yapağı ve Tif
~~ İhracat Birliği umumi katipli
~ıne nakil ve tayin ol~nmuşlar· 

ır. 

~ENLER: 
Üniversite Rektörü Cemil Bil

-. ı ·\.İn An'karadan avdet et.miş
tır. 

Türk Nöro Ps:hiJ atri 
Camiy ..tinin J.yhk 

Top la.ıtı sı 

Kl!rlm Gökay ile takfp ve teda\·j etl 
tikleti bir (Vl} zevç felcl v~ Cata· 
tonlque Araz gösteren diğer bir va· 
ka takdim etmiştir. 

Operatör HAmi Dilek: Akıl ha.s· 
talarmm yuttukları, çatal, kaşık, 

bıçak gibi cisimlerin onların nlide 
ve barsaklarından çıkarılması usul· 
leri'ni izah etmiştir. Enteresan va· 
kalar gösterilmiştir. 

Doktor l''aruk Bayl\lken: Bir 
myast'henle vakası 'takdim etmiştir. 

Doçent lhsan ŞUkTU Akse!, Rah· 
ml Duman, Prof. Fahrettin Kerim 
Gökay, Fahri Celfı.l Göktu!gıı, Dr. 
RüştU Recep Duyar, Rasim Hatip
oğlu söz alarak mevzular etrafında 
kendi fikir ve mUşnhedeleri'nl bil
dirmişlerdir. 

* Bakırköy P ar t i M erkezinde 

Konferana 
6/4/94 1 pazar günü saat 1 S 

te (Tüı1kiyenin dış pofüikası ve 
dünya vaziyeti) halckında orta
mek tep müdürü Veli Orhan Tüte 
tarafmdan Ba·kıırköy Halkevi sa
lonunda bir konferans verilecek
tir. 

* Beyoflu llalk«n·lnden: 
ı - 6 iNJsan 941 pazar ~U sa· 

at U,30 da evimizin İsUklftl cadde
si Nurzlya sokağında. Parti. blnasın
da:kl temsil salonunda Avukat Ha
şim Refet Hakarar tara.tından 

«Dünya Ahvalinin 110n ~"8•1,yetb 

mevzulu mWılm bir konferans veri· 
lecektı'r. ı 

2 - Konreranst mUtea.Jup teman 
şubemiz «Ceza Kanuna > ptyesini 
temsil edecektir. 

1't1rk Nöro - Psihlyatı1 cemiyeti 
'~Utat aylık içtımalarnı Bakrrköy 
~!iye ve Asabiye hasta.hanesinde 
it Of. Fahrett:ln Kerim Gökaym baş-
llnlttında yapmlflır. 3 - Davetiyelerin ev bUrosundan 

1 
.l\kUye doçenti thsan Şilkrü Ak: alınması rica olunur. 

~Tecrit etmiş olduğu yeni bir rne 
d 0 • en cephallte VJ.rüsü hakkın· 

a. teblfgatta bulunmuf. hayvanlar 
~inde yaptığı tecrübelere ait pre
a.raaYonlar göstermiştir. 
~r. Kenan Tükel, Pro!. Fahrettin 

Köroi lu Refikimiz 
cKöroğlu> gazel~ on dör

dün'CÜ yılını idrak etmiştir. Re
fikimizi t'dbrik eder, daha uzun 
ömürler dileriz. 

Nata Teftiş Heyet(~· Adua Alındı 
Nizamnamasi 

f Ankara, 5 (Telefonla} - Na. 
~il. V ckaletinıce bazırlaqan teftit 
.. ~Yeti nizamnamesi Devlet Şura
~an geçerek Vekiller Heyeti-

taavibine ikıtirıan etmiştir. 
f Ni2amnameye göre bir başmü
cı~in rİyıaaeti altında kıurulacak 
rı..ı ~ "\ i, 'lı..,.U •inailu dıoi\/ k. Ve'kalete bağlı olacak ve 
gu~ aletin en m'iihim i~lerile me§-

0lacaittır. 

~ laWı Miieleeseai 

ıi>' AVkara, 5 (Telefonla) -Ad
hı~ ~Hi Hasan Menemencio~

l ne ~gun ÇocUk ıslah müessesesı. 
.,~ ıı~erek tetkiklerde bulunmuş 
teL 1!"1Uessese direkıtörüne bazı di-

lltıf)e . . r ver.mıştır 

Zeytinyağı T abaiaab 

Do-;nttara, 5 (Telefonla) 
' irudan doğruya mü9tahsilden 
~"Ytinya ~ ub 0 o hük A 

lrıet ern ~ m ~lyauıb. ıç~l ~
talk rıne ven en ır mı yon h· 
1 tah11isatın fazla olduğu an-
-.ıld ~ . 
lır ıgından bu paranın 700 ıbın 
tU aaınrn Hazineye iadui akar-

r etıniştir. 

(BaıJI (1 incide) ~ 

de bulunmuftur. Bunlardan ba§
ka 4 S. 79 ve 2 Caunt. 33 tayYa • 

reei de yangınla tahrip edilmiştir, 

Bu ta~relerm Diredaua üzerin. 

de havadan dii§ürülmii§ tayYare

lerle ve yahut bir hangar içinde 
elde edilmlf t..,.,.are ~elerlfe 
ali.kalerı ~-

Girit" le: DiiJman tayyarelerı 

dünkü cuma günü Girit"ıte Herak

lion tayyare meydanına hücum 

etmişlerse de pek az zayiata se

beıbiy~t vermiılerdir. T elefa.t yok 
tur. Hava dafi ate,Üe Cr. 42 ti
pinde bir tayıyare alevler içinde 

dü~Tülmüft\ir. 
Büt.ün bu hare'katıtan tayyare

lerimiz salimıen avdet etmi§lerdir. 

* Kahire, 5 (A.A.} - Oireda· 
ua" dan ilerliyen Cenubi Afrika 

kuvvetleri Adisababa"ya takriben 
145 kilometre mesafede bulunan 

Ava§ ndırini geçrniflerdir. 

Meclisteki Layihalar ı ALMANY A MACARISTANJN, 

&~nkara. 5 (Telefonla) - Y UGOSLAVYAYA KARŞI 
ra1t k Millet Meclisine gelen ev- H ARBE C tRMESINt iSTEMİŞ 
eQjL arasında Almaııyaya ihraç 
kl,~Cek l'ürk mallarına mu.kabil Belgrat, 5 (A.A.) - Burada mil· 
~alt\ıt hesabındaki Alman mat- teve!Ca Macar Başveklll Kont Tele· 
"t llld d · iklikl kl'nln Macamtanm Almanya yanm· 

\İrk· a ~apılan eğı~ e da Cellketll bir hal"be sllrüklenmek 
~ri ty~. - Almanya arıasında ti-
"'-i fllubadelelere mütedair hu- tehllkeslne maruz bulunduğunu gör· 
tef, •nlaftna hakkında Abrıanya düğü için intihar ettiği zannedllmek· 
t teti} l 1 tedlr. Budapeşteden alınan son ha· 
~ e teati o unan nota arın 
t'lc:;llt.ıtla dair kanun layihaeı, ay- berter, Yugoslav hUkQmet darbesini 
'"• tordu su'baytar heyetine mah- rnüteakıp Almanyamn Macarlardan 
d,,, ... ~rfi kanununun birinci mad- Yugoslavyaya lc&rfı filli askeri yar-

·•trı d v • l d k dnn Uıtedlğinl l.abat ebnektedir. Al-
nllıı ı~ .. egı;tiri mesine air a· 
iL., ..... ~İllası vardır. manlıır tavlzat olarak Macarlara Yu 
.~ gosla'\-yanm Banal mıntakasını ver-'-'d l)'e Reisleri Yabancı Şirket. mefi tekllf etmişlerdir. Almanya, 

A• \' aaife Alamıyacaklar mı? teklifi reddettiği takdirde Macarıa
trı.ıtq rı'kara, 5 (Husuai muhabiri· tanı parçalamakla tehdit etmlf ve 
A, .... 

1 
tn) _ Tdk.at me'bueu Emin bu taleple mUvazl olarak şlddetll blr 

·• , tılyasl tazyik te yapmJftır. Kont To-
1•fte, ~ l\1ecliae verdiği bir tek- lekf Macar askeri ricalinin mukave
ttr~ l elediye reislerinin yaıbancı metl hnklnsız kılan tavrr ve hare
~rı~ etde vazife almalarının keUerinl görünce bUyllk bir yelse 

3 

........._ tdi'- . • • . . d 11--ll·tUr 
~ "11leaını ı9temt§tır. ..,. ... ..,. • 

!& 

J 
llı~rn aj&M pek endel' atar uıa. atınca da l>lltun palavracı .. 
J•naıarı fersah ferah geride bJraku. 

Dtba aktam :btanbuldakl mll il küme maçlaruıdaa bahsederkell 

•eki& lbtn aeylrcl bulundupnu söyledi. 

~k ettim: Bu ~lara '7:5 kuf9'luk blletle 59'7 kı,ı, 40 kurut

lllJt biletle ·618 kiti. takııl blle tue :?20 kiti glrm1'tlr. AA-:.forc11t11, 

ftıanaıo~aeu haydl ceman 2000 kl!I dlyellm. Nerede geri 11.

'-ıı altı bin klfl ! !-
.\tn.a da ajamı atına senem olanınr ... 
8-.at te -~ten aonra bmbn olunun?.. 

Almanların 

Mukabil 
Hamlesi 

(ısa.,ı 1 incide) *=* 
zumu hasıl olunca Somaliyi bırak
t.ılar ve İtalyanların "bir kaç gün 
zafer yaygaralarile oyalanmaları
na hiç aldırmadılar. 

Bugün de Balkan cephesi ana 
gaye haline geliıiken, Afrikada 
arazi müdafaa etmek için büyük 
kuvvetler bağlamak gibi çocuk
ça bir hareket lngilizlerden bek· 
lenc.mezdi. 

Buralara yapılan ileri hareket
ten maılcsat arazi zaptetmck değil, 
İtalyan orduıun.u ezmek ve taar
ruz makeadiie senelerdenberi bi
rik>tirdiği siia.hları ele geçir.mekti. 
Bu makısat tamamile hasıl ol· 
muftur. İtalyan ordusunun eaaeı 
ortadan ka~Altıktan ıronra İngilte
re, deniza§rrı yerlerden gelecek 
yeni kuvvetlerle Masırın tehdit 
ed i.lmesinden korkmaz. Bunun 
için Alman nümayi~ine aldanarak 
asıl hedefini gözden kay;bedecek 
değildir. 

Bingazi hareketini, sahnesi bü. 
tün şarlti Akdeniz ve bütün Bal
kanlar olan kafi muharebenin 
bir piştar ç.arpırması diye .kartıla. 
mak vanl)f olmaz. 

Al;;.ıınyamn asıl muharebe 
için bugün yaptığı ıey, askeri ha
zırlıklarını ıtamamlamak, Al
manlar zulme uğradı diye mutad 
tekild e feryatlar kıoparmak ve 
b ir d e Macaristan, R omanya ve 
~ulgariatanı harekete geçinneğe 
ça!~mak'tır. 

Peşte faciası, ~bu gayretlerin 
Almanların aleyhlerine kaydedi
lecek acı bir neticesidir. Alman
ya, Tranıilvanyayı Romanya<lan 
alıo Macaristana verdiği sırada 
M;caTi.tandan aaker ıgeçirmek 
hak.'kmı tbir be<lel diye elde et
m~~i. Almanlar, Macaristamn 
Yugoslavyayı tehdit işine ka· 
r~ı şeklinde ikinci bir be· 
del isteyince ve Rumenlerin 
Tranısilvanyayı geri almaları· 
na meydan bırakmak tarzın-
• da da bir ,antaja giriıince za
vallı Macar Ba!fVekili memleketi
nin şerefi ve menfaati namına 
ölümden başka ç•kar yol bulma
mıftır. Bu ölüm Macar milletinin 
A~man tazyikına karşı en açık ve 
en acı lbir protestosudur. 

Şimdi mukabn hamle nöbeti 
İngilizlerdedir. Şuna emin olabi
liriz ki İngilizler hamlelerini hiç 
"ilti;liiiiliiid • hii'DIAP eeMeden. 
ana gayeleri h iç .,&Zıden .lca,,.bet
meden lhazırlıyıorlar. Çörçil" e, 
Eden'e ve Wavel'e inan ve güven 
duyabiliriz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Yugoslavya 
(B&l}ı 1 incide) =* 

mlutR& uğradı.> 
Nazır, !bundan sonra Alınan 

ve }ta}ıyan mat!buatmtn Yugos
lavyaya habrz INcumlarınıclan 
bahsederdt demittir ki: 

o 
Roosevelt'in 
Beyanatı 

. 

Yardım için 
Yeni Tahsisat 
Vaşington, 5 (A.A.) - B. 

Roosevelt dün matbuat konfe
ransında beyanatta lbulunarak 
kanunla aldığı 7 milyar tabaisat• 
tan yarım milyarını SO. 60 kadar 
deniz tezgahında 2 1 3 yeni tica· 
ret gemisi inşaeı için ayırdığını 
bildirmi{tir. 

Reisicü'rr.ıhur, mevcut askeri 
teçhzatm taarruza uğrayan mil
letlıere devredilebilmesi için de 
yanm ırr.ilyar tahsis ebtiğini söy
lemiştir. 

Reisicümhur ~unları ilave et· 
mi§tir: 

«Kı2ıldenizde hiç !bir muhare 
be vuku bulmadığı takıdirde bu 
oolgenin savaş bölgeleri liStesin· 

den çıkarılarak Birletik Amerika 
va.purlarmın yüklü olarak bu böl. 
geye gitmelerine müsaade edil
mesi m'iimktün alacaktır.> 

Müteakılben B. Roosevelt, icar 
ve iare >kanunu mucibince yapıla. 
ca'k diğer bir yardmı iç.in bir bu· 
çuk, iki milıyar dıolar talwis et
mek niyetinde ol<luğunu . bildir
miş, Birlctik Amerika. limanla
rında hasara uğra 11".Jtf ticaret va· 
purlarınm ta.miri için huduıtauz 
bir tahaisat &ıyırdağmı ilave eyle
mi~ir. 

Yeni Hadiseler 
<Batı 1 lnclde) X 

hUkt'lmeti nezdinde protestoda bu
lunduğunu bildirmiştir. Amerikanın 

protestosu tevkifin sebebi hakkında 
daha evvel elçiliğe bir nota verilme
miş olması keyfiyetine istinat etmek 
tedir. Amerika bilyUk clçliğl 3 ni
sanda içlerinde Herman da. bulunan 
bazı Amerika tebaasının, Alman po· 
lisi tarafından tevkif edildiğini bil· 
dirmiştir. Mevkuflar saatlerce son· 
ra serbest bırakılmış, yalnız Her
man alıkonulmuştur. 

LoNJ Halifaka Corilell iiull 
fıe G&ilttG 

Vaşington, 5 (A.A.) - İngiltere 

bUyUk elçisi Lord Hallfak.lı, dün ha
riciye Nazın Cordell Hull ile görllf· 
mU.tUr. Bu mllllkatta ticaret gemi· 
lerl meselesinin bahis mevzuu 4ldflip 
edilmediği hakkında sorulan bir ııu
ale Hull. bu mevzuun görüftl.lmecllğl 
fakat ilerde yapacağı mllllkatıarda 
müzakere edileceği cevabını vermiş
tir. 

Irak Vaziyeti 
c-TamfVar"da A\marllara ve 

Dalnıawa'<la lta\yanlara karıı (Baıj.ı ı incide) =+ 
yapıldığı iddia edtlen fena mu- Raşid Alinin bir bUk(Unet dal'beelle 
amelelerin bir masaklan ibaret iktidarı ele almıf olduğu teeyyüt et. 
okluğuna dair mü~et deliller mektedir. 

g(;.aterdik. Buna rağme~ ya~ 
h

,._ ı_ ._.~_ ..ı Raşid Ali, :iktidardan dUşUrUldU-
id'cliaları tas ın etme'K .... c:IJlC:Ql· 
ler. Biz hüsnüniyetle hareloet e~en ğtlndenberi muğber bulunuyordu. Al 
insanlarız. Buna raimen hld•e- manlar bllha:aaa Rafid Alinin lngl
lerin ink~afınt beklemekten bat- li.z aleyhtarı fikirleri olduğunu gör-

düklerinden onu kullanmakta tered· 
ka bir Je'f yapamayız.» 

Ninçiç, netice olarak ıunları dl\t etmiyeceklerdlr. Bu lngl11z aleyh 
tart darbe bizim zaranmıza dönebi

söylemiftir: 
c!Villdlimiz mazide baıka ta- lir. Hususile .ki, Raşid Altnln arka· 

k ..ı _ ..ı Bız' anıda ordunun baZı unaurlan bulun-arruzlara da arıı oauı-uu. 
korkımay.ız. Eğer çarpıtmak la- maktadır. 
2J1m gelirse çıarpışacağız. Vazife- Londrarun salahiycUi mnlıfllleri· 
mizi yapacağ11mrzdan herkee emin nln mUtaJAasma göre, vaziyet ciddi 
olabilir.> olma.kla beraber vahim deA'ildlr. ln· 

Katimerini gazete.i. ayni za- gi.ltere hUkQmetı ve onun Bağdatta· 
manda Belgrattaki Tür<kiye se- ki mUmes$fli Slr K!nahan Comval
firile yaptığı bir müliıkatı da neı- Iis • bu zat Arabistanda uzun tec-

~. d" rfibelere sahiptir • vaziyetı 'l.•akm· 
u:tmeıute ır. "' 

Kab ine Uzun Bir Toplantı dan takip ediyorlar. Londranın sa-
y a pb IA.hlyetli mahfillerlndo kaydediliyor 

Belgrat, 5 (A.A.) - D.N.B. kit İngiliz - Irak mUnasebetıerlnin 
biJ.diriyor: kesilmesi mevzuu bahis değildir. Ve 

Kabine bu .rece eaat'J.erce süren lki memleket aruında mevcut mua
bir ~ima .ıaclel!mİIÜI'· Bu huaue- hede tamamlle meriyette kalmakta
ta rdn'i beyan.t yapıhneeı 'bek- dır. 
leımu6ıtedir. V aıiJet Mühim 

-- 5 

1 Mühim Tem as I 

İngiltere ve 
Japonya 

Münasebetleri 

Kızıl denizde 

İtalyan 
Donanmasından 

Ne Kaldı 

Asmara 
Esirleri 

Sayısı 5.000 e 
Yaklaşh Tokyo, 5 (A.A.) - Hüku

met namına beyanatta bulunma
ğa memur olan B. İşihi d\inkü ga. 
zcteciler toplantısında İngiliz bü. 
yü"'.t elçisi Sir Robert Craigie"nin 
1 nisanda Hariciye müsteşarı B. 
Ohaşi"yi ziyaret ederek İngiliz -
Japon münasebetleri etrafında 
müzakerelerde buJunicluğunu ve 
şarki Akdeniz vaziyeti haklkında 
izahat verdiğini eöy!emi;tir. 

B. İşihi bu izahatın mahiyetine 
dair ifşaatta bulunımakıtan imtina 
etmiş fakat İngiliz büyük elçisi
nin yapmJI!! olduğu ziyaretin mu· 
tat diplıomatik temaslar çerçevesi 
dışında bir ziyaret olduğunu ili· 
ve eylemiştir. 

B. IV:atsuoka 
Berlinden Ayrıldı 
Berlin, 5 (A.A.) - Japon 

Hariciye Nazırı B. Matauoka ve 
A1man Hariciye Nazırı Von Rib. 
bentrop öğleyin yeni bir müla'kat 
ya.pm~lardu. 

Londra, r; (A.A.) - SalAhlyetıı 
mahfiller Kızıldenlzde ltalyanlann 
daha ı muhrlple 2 torpidoları ve 3 Kahire, 5 (A.A.) - Ortapfk, 

1 İngiliz kuvvetleri umumi karar· 
denizaltıları bulunduğunu zannetmek 
tedlrlcr. ı1 gahının tebliği: lnglllz gemileri bunları aramakla Eritre"de: Asmaradan ileri ha-· 
meşguldür. Tahmin edlldlglne göre,! reketimiz devam etme-ktedir. lle-ı 
h 1 ri kollarımızla Adouasm tarkın·, 
arbin başlangıcında ltalyanlann da buluntı)"Oruz. Bu şehir civarın-• 

bu denizde 7 muhriple 2 torpidoları · 
bulunuyordu. 1 da bir ltalyan ta'buru baekma ui-

rat.ılarak esir edilmi.tir. Awnara., 
Francisco 'Mullo 22 ilkteşrinde, 

da alman esirlerin yekunu, 4001 il 
Panteria l nisanda, 2 muhrip ise 3 , italyan olmak üzere 5000 e yalt •. 
nisanda batırılmışlardır. BugUn iki 
1 lafmı~tlır. Bir çok harp levazımı, 
talyan harp gemisinin kendilerini 

şimendifer, lo'komolif ve vagon-· 
batırdıkları öğrenllmlştlr. 

Tahrip edildiği bildirilen 22 ltal-
lan da ele geçirilm~r. 

Ha:beşiBtanda: Şiddetli bir mu 
yan denizaltısından dördU ı;;:ız.ııde· , harebeden 901lra !kuvvetlerimiz 
nizde batırılmıştır. ltalyanlnı·m bu 1 Ava!I nehri üzerinde m/iihim bir 
denizde 6 veya i denizaltısı bulun- müdafaa mevziini ızaptetmifkr· 
duğu söylendiğine göre şimdi 2 ve- 1 dir. Diğer !bütün mıntakalaroa 
ya 3 denizaltılan bulunmaktadır. ı ileri hardkotimiz muvaffaJci.yetie 

Yugoslavya 
Haberleri 

devam etme.'k!tedir. Bu meyanda 
Cenubi Afrika kuvvetlerinin, a
ralarında !bir liva kumandanı bu
lunan bir çok esir al<lıkları zikre 
§ayandır. 

Japgn Hariciye Nazırı öğleden 
sonra Berlinden hareket etmiştir. 
M. Matsuoka Rusya yolile J a· Yolcu Trenle ri Tahdit Edildi 

Arnavutlukta 
ponyaya dönmelcıtedir. ıBdgrat, 5 (AA.) - D. N.B. 

Berlin, 5 (A.A.) - Stefani: hildiriıy:or: 
Japonya Hariciye Nazırı Matsu· Belgrat Tadyosu, Yugoslav 
oka, bugün öğleye doğru Von damiryıotlarmda yolcu trenleri· 
Ribbentrop ile görü~il~ür. r:in 5 nisandan itibaren aon dere. 

Alman nazın, misafirini yeme- ce tahdit edileceğini bildirmiştir. 
ğe ahkoymu~ur. Seyahat etımek iStiyenlerin hususi 

B. Matauoka'ıun Beyanatı müsaade almaları lazım geldiği 
ilan edilmiştir. 

To1tyo, 5 (A.A.) - D.N.B.: 
Domıei ajansının verdiği 'bir ha- General Simoviç'in Tazİyeai 
bere göre, Avrupada bulunmak- Belnoat, 5 (A.A.) - Radyo, 
ta olan Japon Hariciye Nazırı 8. 'Yugosıav Başvekili General Si
Matsuoka bir şahsi temasın, dip- moviç' in Kont Tel eki' nin ölü
lomasi kanalı ile yapılan yüz mü- münden dolayı Macar hükumeti
zakereden daha faydalı olduğu· ne bir taziye telgrafı çelktiğinı 
nu söylemiştir. bildirmektedir. 

B. Matsuoka Alman ve İtalyan 
zimamdarlari.le yaptığı görüşme· 
lerden sonra üçlü paktla takip 
edilen gayeler husu"BUnda tered
düt edecek hiç bir nokta kalma· 
dığını ilave et.m~tir. 

Bresf Limanı 
(Baıjı 1 incide) -

re üzerinde bir düşman tayyaresinin 
dllşUrüldlltU blldirilrnel<te 4ııe de alı· 
nan gayri reııml haberlere göre, ay
ni g600 iki ve belki de üç düşman 
tayyaresi d~mu.tUr . 

lngi.J.tereının garbi ve cenubu gar-
bl nuntakalarma bombalar atılmış
tır. Times hallcine ve East - Anglta 
sahiline de az miktarda bomba &tıl· 
mışt.ır. 

• Londr!L. 5 (A.A.) - SalAhlyettar 
ma.htillerden 6j1-enlldiğine göre, dün 
gece Brlat.ol kanalında hava darı a
~I ne iki dllfman tayyaresi dUfil· 
rülmUftür. Bu sureUe dU.UrWen dUş
maın tayyarelerinin sayısı Uçe ı;ık· 

mı,trr. 

Suriye Vaziy~ti 
(1Jaı11 1 iMlde) /§/ 

riye kabinesi şöyle teşeklkül et
rni~ir: 

Batve!kil ve Dahiliye Nazın: 
Helid Bey Azem, Sanayi Odası 
reisi. 

Adliy.e Nazım: Safvet Katar 
Ga!Si, Temyiz mal?kemesi azası. 

}k!tısat ve Nafıa Nazın: Nenir 
Bahri, eiki Cebelüdürüz valisi. 

Yugoalav ve Y ah.ancı Gazeteler 
Ne Diyorlar? 

Belgrat, 5 (A.A.} - Matbu
atın bugün verdLği intfua cihti
yatb bir ni.\.lbinHb kelimelerile 
tavsf edilebilir. Bu nikbinlik k15-' 
n>en ya Maçek·in hükUnıete ifti· 
rake ıkarar vemıesinden, .kıamen 
de Berlin-deki Yugıoelav muha· 
birlerinin tel'gJ'af!arın<fa itulla.n. 
d1kları lisandan ileri gehnektedir. 

Politika gazetesinin Berlin mu· 
habiri di~r ki: 

Vaziyet kararsız olmakta ber· 
devamdır, falkat ya:baneı mahfil
lerdeki tkanaa.t !barometrenin hiç 
olmaz.a «sabit> o•duğu merke· 
zindedir. 

Muhabir ilave ediyor: 
Pel"§Cmbe ak§8.mı Alman mat. 

buatı sözde Alman aleyhtarı ha· 
di:aelc:r hak-kmlclaki ıtafsilıitı ha· 
fifleterdt sadece cyabancı ajan
lau ve Yahudilere ıttfe~tiği ha· 
diseler üzerinde durmuştur. 

Politika gazetesinin Romadaki 
muhabirine göre, Rqma resmi 
mahfilleri. daha sarih vaziyet ta
kınarak kendisine !.'Öyle demiş· 
lerdir: 

Bugün Romanın Balkanlardak 
. . h" 1 J vazıyetın va ım eşmcmeıei arzu-

aun'da olduğunu aöyleme!k icap 
eder. Bal~.anluda. yeni ıbir fıarp 
en az kat ı en az tabii ve en az 
niüdaf aa edilebilır bir tarzı hal 
olur. 

• Belgrat, 5 (A.A.) - Avala ajan-
sı blldlrlyor: 

Düşmanın Kuvvetli 
Mevzileri Zaptedildi 

Atina, 5 (A.A.) - Muvaffa
kiyetli mevzii harekat neticesin· 
de dü~anın ikuvvc!tle tahkim 
edilen mevzileri elimize geçmİ§
tir. Biri zabit olmak üze:re 70 ten 
fazla esir alındı. Diifm,an çok 
miktarda harp malzemesi terket· 
miıtir. 

Cephenin baska bir noktasın• 
da düşmanın mevzilerimize taar • 
ruz içirı' 'tanklarla yaptığı bir te
fehbüs tank defi toplarımızla ge. 
ri püe-kürtülm~rur. 

Korfu Bombardıman Ed ildi 

Atina, 5 (AA.) - Umumi 
Emni)"Ct Nezareti tebliği: 

Düşrrurn tayyareleri Argoato
lf yi •bom'bardıman etm~lerdir 
Nüfusça zayiat ve basar yoktur. 
Düfm•n tay!)l'areleri Korfu"yu da 
botr!bardıman ehnİ.§ler ve bir yel 
kenl~yc mrtra~yö.z ate§i açmışlar
dır. 

Atinada Tehlike !tareti 
Atina, 5 (A'A.) - Saat 9,35 

te bir alarw işareti verilmiş ve 

saat 10, 15 e kadar devam etm~-
tir. 
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Romanya Borçlarını 
Ödeyemiyor 

Bükreıı. 5 (A.A.} - Maliye 
Nezareti tarafınıdan ne§redilen bir 
tcıbliğde şöyle denilmek\C'dir: 

Beynelmilel 1Jd19adi tqevviif
lerle Romanyanın yapl.ığı arazi 
fedakarlıkları memlcitdin tediye 
kalıiliyeti üız.erinde ibüyrük bir te
sir hu!!_ule getirdiği gibi harici ie
tikrazlarla beynelmilel mali an
laşmafarın şartların<la da deği
şikli'kler yapnrnitır. 

Halli yalnız Romanya hüldl
rnetinin hüsnüniyetine mütevak
lcııf 'bull'nm11yan !bir çok mudil me
seleler bugiiıJ RomanyaMn hari
ci borçlara ait taksitleri ödemeai. 
ne mani olma"ktadır. 

cAMERİKA Oç AYA KADAR 
HARBE ctRECEKTİRıt 

MaJiye Nazırı: Jan Şehnaani, 
şanayici. Rum katıolik, kabinenin 
yegane hrristiyan azası. 

Nevyork Times gazetesinin cenu
bu şarki Avrupa Muhabir! Sulzber-
ger, aşağıdaki ta\•Zfhin neşrini biz- Nevyork, 5 (A.A.) - Mebus Mar-
den rica etmiştir: Un Dles Amerikanın Uç aya kadar 

Maarif Nazırı: Muhsin Barazi, 
Şam Hukuk f akülteııi profesör
lerinden: 

cAlman propaganda teşk!lltı, harbe gireceğini tahmin etmektedir. 
Dcutschlandsender radyosu neşrlya- Bu hususta demiştir ki: 
tında ve D.N.B. ajansı bU!tenlerlnde lnglltere ,.e Amerika çetin ,.c 
geçenlerde gazeteme btldlrdiğlm hl· şiddetli bil" savaştan sonra zaferi ka 
dlselerl ve lntıbalarrmı yanı-. olarak zanacaklardır. Bu zafer Almanya
anlatmıştır. nın \'C İtalyanın ayni zamanda tn-

Deutachlandsender'e göre Nevyork gllterc ve Amerika tarafından lsU· 
T!mes gazetesi, benim Yugoslavyada ıa.sı sayesinde elde edilet:ektir. 

100 Amerikan şllebi 

1939 da Lutfi Haffar bbine
ein:cle Adliye Nazırı olan Bahri 
mütlteana olmaık üzere diğer bü
t'ün kabine azuı siyaei partiler 
haricindedir ve siyasetle me,,gul 
olmamışlardır. 

Londra, :S (AA) - Reuter ajan- Almanlann iti Varmıı 
aınm d!p)Ofllat.ik muhabiri, Irakta BerHn, 5 (A.A.) _ Stetanl: 

Yunan hududu clvannda bir İngiliz 
generali gördUğUmU yazm19tır. Hal-

ı bukl ben, Yunan • Yugoslav hudu· 
dunun cenubunda bir yerde yani Yu
nanl8tanda bir general g!SrdllğUmU 

INCILTEREYE BiR MOşAHlT 
GELiYOR 

( .... ı blClde) , 

dan ~ oıacaktır· Bu fikir B. 
Roe*ftlt"ln cuma ,ana Amerlkan 
vapurJarmJn Aden ka.-felıine ve Kı
zıJıled'& ırttm.-ıne mu...a.te et
mek nt,pettncSe oldDIWıU beyan et
meet a.ırtne orta.ya çdcm1'tır. 

.Am«ikan deniz komiByonunun e
linde bulunan 100 vapurun bu 1'e 
tahBiS edileceği tahmin olunmakta-

dır. 

A MERIKANIN TAYYAR E 
tMALATI 

Nevyork, 5 (A.A.) - Assocıated 

PreM'in bildirdiğine göre, Amerika, 
mart ayı zarfında 1218 tayyare lmal 
etmiftlr. Bunların l<>M tanesi A· 
merlka ve lnglltere ordu ve donan 
maauıa verilmiştir. 

hllk1Unet arbe8ille benser bir hare-
ket yapıJdıll baltkmda Lorıdraya ha- Bir ecnebi gazeteci Almanyanm 
berler gek!lğini bildirmektedir. Irak Suı:iye hAdiselerinl dikkat taJcoip e
takl vasiyet ııenUz müphem olmak· dip etmedlg'ini sonnu9tur. 

Salfı.hiyettar Alman mahfillerinde 
la beraber eon haberlere göre, p&r· Berllnln dikkati 4lmdi ba.şka mınta· 
llment'onun sallhlyetleri tahd!~ e· 

kalarda temerkUz etmiş olduğu ce· 
dlldifl ve kral nalbi devlet •merke-

vabı verilmiştir. :Bununla. beraber, 
zinde bulunmadığı bir sırada Ra.şid 
AI! iktidarı ele almağa muvaffak ol· dU.manın faaliyeti muayyen bir in· 
muştur. Raşid Alinin Bağdattakl kifaf gösterdiği takdirde Berlln hll· 
mahalli bazı askerl kumaııdanlann kQmeU bundan icap eden netlcelerl 

mUzaheretlle resmi daireleri l~gal et· =ç=ık=a=r=ac=a=k=tır=.========= 
Uği zannedilmektedir. Londraya. ge
len ma.IQmata göre, naip, başvekil 
Taha Haflminln istlfuını henüz ka
bul etmeml.ştlr. Binaenaleyh naip, 
yeni bir hUkOmet t.efkill vaılfeeinl 
klmaeye vermif değildir. VllAyetıerln 
bu vazıyet' karşısında hattı hareket
leri de meçhuldUr. 

Fazla Mesai Karan 
Arı'kara, 5 (Telefonla) - An

kara Elekıtrik ve Havqazi idare. 
&erinin iş yerlerinde günde ÜÇ sa. 
at &tadar fazla mesai yapılmasına 
Vekiller Heyetince müsaade edil
m~tir. 

yazmıştım. 

Yugoslav Demiryollan 
Cenevre, fi (A.A.) - Trlbunc de 

Lausanne'ın Belğrattan öğrendiğine 
göre, dlln gece yarısmdanberl bUtUn 
Yugoslav demlryolları askeri idare
ye intikal etmiştir. 

ltalyan Konsolosu Zagreb'den 
Ayrıldı 

Zagreb, 5 (A.A.) - ltaıyan baş

konsolosu ve konsolosluk memurlan 
ltalyaya gitmek Uzere Zagreb'den 
ayrılmışlardır. 

Almanyanm Saraybosna \"e Spo
leto konsolosları da Almanyaya ha
reket etmlşlerdll". 

Cordell Hull ve Yu..,.ıavya 
Vaşington, 5 (A.A.) - Hariciye 

Londra, 5 (A.A.) - Bahriye ge
nelkurmay asbaşkanı Amiral Ghomı 
ley'in Atlantık muharebeSinin d& 
va.mı tnUddeUnce mUşahlt olaraı. 
Londraya gitmesi 11:1n Rooaevelt'• 
dUn akşam talimat vermlştlr. 

Nazın Hull, gazeteciler toplantısın
da. bloke edilmiş bulunan Yugoslav 
matlClbatının bu memleketin ihtiyaç
larını karşılıyacak şekilde serbf'.Al 
bırakılacağını söylemiştir. 

Hull, yeni Yugoslav hllkQmeUnln 
vahdetlnden dolayı memnuniyet iz
har etmiş ve Hırvat lideri Doktor 
Maçe.Jdn Başvekil muavinliğini ka· 
bul etmesini Yugoslavlaı-ın iş birli-: 
tine ve istikllllerlnl müdafaa ede
ceklerine delil addettiğini söylemıJ-. 

tir. 
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/ c.·liı·ede . P lY ASA HAREKETLERlı •on•• 
C" . k k Ç l k Fiyatlar Normal 

IJO a fa lTÇlp a Gidiyor 

1 Askerlik İşleri 1 
325 Ve 329 
Doğumlular 

1 ••••••••i --ti - Alıla stııeol 
ihr=' s n 1 wwı• Ws•nehJd• 
ber sem ludt ' en bbu1 edw. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
(bol . "**=" 11uıa-mea ... ",,. __ 

Daılllmenln 

Ura iL UraKr Şekli Günl1 Saati 

Soyunan Adam 
Hak imin Karşısına Zilzurna 
Sarhoş Çıktı , 7 Gün Cezalandı 

Bu ha.fta piya.samız& eatıım&k u .. 
zere buğda.y, a.rpa, oavda.r ve mıatr Beyoflu Yerli As. Ş-lndOD: 
getirllme~tır. Bu dört madde Ti· 1 - Gerek askerlik yapem ve ge
caret VekA.letlnin tesbit etm..I• oldu- rek herhangi bir sebople ukerlik 
ğu fiyatlar çerçevesi içinde. ve lhti- yapma.sın., talim maksadile 325 ve 
yaç nt'sbetlnde Toprak O!t.s ta.ra!m- 328 doğumlular askere sevk-edlle
dan tevziat yapılmaktadır. Pir1nç ceklerdir. 
piyasasında geçen haftaya nazaran 2 - Şubede toplanma günU 8 Ni-
bir tebeddUI olmamıştır. / san 1941 Salı günüdür, 

Susam lhracatınm devamlı olma- \ 3 - 8 Nisan 9il de sevkedilecek 
masından dolayı satışlar gevşemiş- bu erata elbise verileceğinden elbi
tir. Keten tohumu satışı az ve fJ- selerini almak üzere arzu edenlerin 
yatlar aynidir. Tiftik satışları üze· 5 Nisan ve 7 Nisan gUnlerl fubeye 

'1'1ıL lYU1 

KtÇlll ILAK 
Ok:uyucularnnız arasmd& 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ 
vuıtol'dır. Abm, satım, kira. iş-

istifade 

Mlllıtır Jcur. 1000 Kg. - - MUtea2ıhld! na- Pazarlık 

fUDU ınma 18/4111'1 14 

Şlfe a.ınb. 30000 Kg. 15.000.00 1125,00 Kapalı zarf 

kAtıdı 18/4/9U 15 

Çadır 15 Adet 1.1135.00 89.00 Açik ek. 

18/4/9(1 18 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarları 

yazılı 3 kalem malzeme hlzalarmda gösterilen wıullerle satm alma• 

taktır. 

2 - Muhammen bedelleri muvakkat temlnaUa.n, ekBlltme gtln ve 

Band•rmalı Arif Gökdenız İ.9· c- Sarhoş olımak aytp değil 
mınde seyyar mezecı. evvelki mi} Niçin bü kadar fazla içiyor
akşa.m., zilzurna sarhoş ol.muş ve sun}> 

§U ce- rtr.de tebeddill yoktur. HUk'Ometin gelmeleri lA.zımdır. Bundan ba.fka 
yeni kırkım dolayısııe yeni mahsul> kendi vaziyetleri için bir qey sormak 
yupaklara fiyat tesb!t etmesi bek· iotiyenler de bugünlerde 'ubeye gel· 

eokağa çıkara·k anadan doğma Diye sormuş, suçlu da 
soyunımağa ba.şlamı1tır. Bu vazi- vahı venn~tir. 
yetiı görenler sarho_§U polise ih- •- Ne yapayım bay hakim 

lerln<le lf ve işçi için 
ecliniz. saatleri hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme tayin gUnlerde Kabataşta Leva.zmı ve MUba.yaat fil• 
b'"'lndekl Alon komisyonunda yapılacaktır. 

bar etımlşlerdir. meslek icabı. ben seyyar mezeci-
Arif Göik<leniz zabııta<:a yaka· yim, içe.nlere m<:ze ... tarken ken

lanmış ve Adliyeye teslim ed!l- .Q·hn. !2meaem olmuyor, sanatı
miştir. Fakat arada\11 1 2 saat geç_ mrz icabı iç:yoruz. Fakat bihnem 
tiği halde bir türlü ayılıp, keneli· nıeden dün ..kşam ölçü<y'Ü biraz 
n~ gelemiyıen Arif hi.kimin huzu- qı~mışım. Göriiyorsunuz ki hala 
yuna bile saıihOf bir halde çıkarıl. da saıhoşwn.> 
mıştır. . Hakim duruşma oonunda Ar'I 

Sultan-ahmet iiQüncü sulh ceza 1 Gökdenizin suçunu sabit görmiit 
mahlkemesinde yapılan duruşma- ve 7 ııün müddetle hapsine ka-
•ında hakim suçluya: rar vemı~. 

Cura Çalıp Hora Tepmişler 
Sonra da Birbirlerini Bıçaklamışlar 
'Benzm Kızkardeşim Sermaye Degildir,, 

Arkadaşını Öldüren Hüseyin On iki Sene 
Hapis Cezasına Mahkum O:du 

Hadi Abdülmuttalip geç 
oldu, artık gidelım. 

- Olmaz, ... baha kadar çala· 
caiPz. 

iki gemici arkadat, Hüoeyinle 
Abdıülmutta!ip o gece Beşiktaşl4 
Şarapi.ıkelesin.de içmişler ve ııa.r· 
hoş oldul<tan sonra kalkıp Hfüıe
yinin Fmchklıda oturaı> kız kar· 
deşinin evine gitmişler. iki kafa
dar orada saat 1 bı19Uia kadar 
cura çalmı§lar, hora tepmişler, 
eğ\en.rnişler. 

Bu. eırada iki arkad~ arasında 
yukMıdaki mıihavere cereyan el· 

mit, Hüıııeyin arkadaşının gitmek 
ietemcdiğini göriince onu zoıta
mış ve kapıya kadar getinnİ§.. 
Bunun üızerine A'bdülmut:ta\iıp: 

- Olmaz, cura çala.cağız. di
ye bağrnına·ğa başlamlf. 

Hüseyin a.rkadaşmın ISl'anna 
hiddetlemniş: 

- Bana W, benim kız kar· 
deşim sermaye değil, evi de kar• 
hane deiildir, de:rniştir. 

Bundan aon.ra, ilci ar'ka.claş kav· 
gaya tu.~muşlar. 

Biraz İnsaf 

St:k Mağazas ı Kendi 
Kendini Lüks llAn Etmiş 

Suhanha.mammda Stok kuımaş 
ticarethanesi müşterilerine malla. 
mu lüks mağaza fiyatında yüzde 
SO karla s"'1.tığmdan, hakkında 
takibata ba~lammştır. Müessese 
mudürü Kenan moıh1'emeye veril· 

Kavga evvela 'lr.iifürle başla· 
mi§. işi azfünca da Abdülmutta· 
!ip bıçağını çekerek Hüseyinin 
üzerine Hüeeyin de bıçağına sarı'" 
!arak hİ:raz evvel cura çalarak 
eğlen.dilderi arkadaşmm. üzerine 
hücum etmiş. bir müddet böyle· 
ce kama dü.ellloeu cereyan. ettik· 
ten aonra Hüseyin Albdülimutta· 
libi .,ğu bir eurette yar-;;lamı.ştır. 
Yarah a~dığı yaralardan kurtula
mıyarak ölmüıştür. 

Dün Hüaeyinin muhakemesine 

ikinıı:i ağ>rcezada bakılmıt ve ni· 

hayete etmiştir. 
Mahkeme Hüseyinin arkadaşı 

.Abdüllnut:talibi öldU'rdüğünü ge
rdir. Hüseyinin ikrarile gerekse 
ıahitlerin ifadelerile te.ıbit ebnİş 
olduğw>dan kendisini 16 seneye 
mahkUm etmi:ıftir. A ncak. H üseyin 
~elll Abdillmu.ttahb tara fından 
yaralanmıt olduğundan bu cihet 
cezanın bafifletilmcıoini İcap ettir. 
diğinden Hüııeyinin cezası üçte 
bir indirilerek 1 2 seneye mah· 
küm e<lilm~tir. 

Kasım paşada 

4 Ev Eşyalariyle 
Beraber Yandı 

Kasımpa,ada Emln ca.mi Eyyühün 
sokağında çıkan bir yangın netice· 
sinde dört ev yanmış ve içerilerin
de bulunan eşyalardan pek azı kur
t&rılabllml.ftlr. 

Yangın Hüseyin aduıda birinin e
vinden çıkm.ış ve ya.nmda. buluna.n 

miştır. 

Katibi lle U yutup 
Yapmıtlar 

bıtikir 

Taksim Cüm'huriyet caddesin· 
de ıii.9tık ticareti yapan Ra.fael 
Kamhi ile katibi Salamon Man· 
dil ve Kemal Mogrisu 340 kuru· 
şa aatılmMı lazım gelen kauçuğu 
4 1 O kmuşa sa.Ltiklarında;n hakla. 
nnd kanuni ta!klba.t ~apılıınak 
üızer: yakalanıp Müddeiumumili
ğe verilmi.§lerdir. 

! 
evlere sirayet ettiği gibi a.yni so
kakta 43 numaralı ve sigortalı bu
lunan bir eve de strayet etmlştir. 

Evlerin ahşap obnası, itfaiyenin Lfi-

Eakinazinin Kabahati Meğer Bir 
Tane Değilmİf 

Bundan bir hafta kadar evvel 
fazia hyalla pÜ ıaıttığı mahkeme. 
ce saıbit görüldüğünden 2S lira 
ağır para cezasına mahkiırn edi· 
len Sa!amon Eekinazi iaminde bir 
satıoının diğer ihtikar suçları da 
meydana çı.kanlnu$ır. 

E"Ain.aızinin pasif korunma tec
rübeleri yapıLdığı sııra.larda fahit 
fi;yatla pil ıatbğı an·laşılichğın<lan 
kendisi aleyhi.ne yeniden iki dava 
açılmı~tı.r. 

Fatura V enniyen Bir Tüccar · 

Mahkiırn O ldu 
Mahmutpaşada z:ücca<:iyeci 

Yuda, ldiclya isminde bir müfte· 
risine ıabmı' olduğu 30 lira.hl< ta· 
bak. ~anak ve aaire için fa.tu'fa 
vermediğin.den a.aliye ikinci ce· 
zada görü.len muhakcmeei neti
ceain.de yirmi beş lira ağıy para 
cezaısına çarpbrıhnıştır. 

• Elini Makineye Kaptlftnlf 
Kuledibinde Şeref madeni imaltt

haneeinde 'Çalış:an Rwnano, çalıf
makta iken sol elinin orta parm&
ğını makineye kaptımuşlır. Etra.f· 
tan yel1'en!er 1fl1yen makineyi dur
dumıuşla.r ve Rumanoyu baygın bir 
halde Senjorj :ııastahanm;!ne kaldır· 
ınış1ardır. 

ni gtlçl.,tirdiğ!nden, itfaiye ancak 
diğer evlerin yanmaması için terti
bat aldrktan sonr& bu evleri sön
dümılye ç,.lupn~. Yangın dört 
ev yandıktan sonra söndürülebi\mı.ş, 
tir. Zabıta. yangın hakkında. taııkl

katma devam crtmektedlr. 

Anha ile Çocuğa Çarptı 
Orta.köyde, Şekere! IBokağında 4 

numarada oturan vapur iskelesi a
rabacı1arından .Ah.met Dereli ara .. 
basile giderken o sırada eoka.kta.n 
geçmekte olan Jak Leviye Ç"arpa· 
r&k başından ya.ralaınıştlr. Yara.b, 
tedavi altına almmı,, suçlu yak&

lanm~. 

Otomobil Arabaya Bindirdi, 
Ufak Bir Çocuk Yaralandı 

Adil isminde bir arabacının t.da.
reslnde Etyemez tramvay caddesin
de gitlıneıate olan tek beyglr!F a.ra
ba.ya a.rkadan hızla gelen ve 90f~ 
Ham.dinin Jdareeinde bulunan 2302 
numaralı otomobil Çarpa.rak arıı.lıa 

içinde 'bu1unan bir ya~nda.ki Pande
UY! ya.ralamıştrr. Çocuk, tedavi al· 
tın& alınmış, suçlu yakalanmıştır. 
* Y entca.m.iden geçmekte olan 

f<>för Talibin idaresindeki 2328 nu· 
ma.ralı otomobil Em1nönü temizlik 
ameleeinden Bekir T&fdelene çarpa.. 
reJc yilzllnden yaralamll/tır. Bekir, 
tedavi aıtaı& alı~, auÇ!u yakals.n
m~. 

Küreği Kaldınnca Kafuma 
Vummt 

X&zlıç"""" •ahffinde balık &vlamı 
ya. ~elen Kumkapıda oturan Meh· 
met, ile C..mal Saçkeaen baltk tut
makta. 1ken &ra.larında. kavga. çık· 
1111' ...., Cemal, ııaııdalm ldlr"iflnl 
ka.pmca 'Mehmedtn bqma vurarak 
yara.lamUJtır. Yaralı )tebınet ted&Vi 

edflmı,. 8l1Ç!ıı 7.akatamnqtır. 

lenmektedlr. Bu fiyatların geçen 
1 

melidirler. 
seneki fiyatlardan yUksek olmıyaca- 4; - Toplanma günü gelmiyenle
ğı tahmin edilmektedir. Yerli fab- rln askerlik kanununun 90 ncı mad
rlkalar yapak toplamıya başlamış- desince ceza göreceklerdir. c4298> 
!ardır. Küçük bat hayvan derileı'in· * 
den koyun derilerine istek devam Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

etmektedir. Hava kurusu 90 - 9!5, Şubemize mensup 32!5 v.e 326 do,.. 

,. ! L i lı'l ıı ~ 
IDRAB TAM TA.HLtLt 

Beyoflunda Atacaınll k&rftsmde 
Buna 80kak N o. 1. yeni açılan 

'drrya ll.borl.tua.rmda halka :kn-
Jaylık olmak Uure yalnıZ (Pa· 

za.rt..ı) günleri Blıt LİRA ne. 
retle idrar tam tahllll yapılmak· 

tadır. -

4 - Şartnameler sözU geçen fllbeden parasız alınabileceği gibi nll• 
muneler de görWebillr. 

5 - Klfıt münakasaama girecekler mWıUrlU teklif mektuptannı 

kanun! vesa.tkle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi-

nat mektubunu ihtiva edecek ka.palt za.rfiarmı ihale gUntl eksiltme sa-

atinden bir saat evveline kadar mezkOr kom.J9yon baıJkanlığı:na makbuz 

mukabilinde vermeleri lı1zımdır. 

8 - Dijter ekııUt:ınelere gireceklerin yUzde 7,5 gllvenme paralarile 
birlikte yukarda adı geçen komisyona mUracaaUarı. (2584) 

Tuzlu kuru 72 - 7!5 kuruştur. Keçi ğumlu müsllm ve gayri müslim ih
derilerl de isteklidir ve çifti 180 - tiyat erat talim için celp ve seVk. 
230 kuruş arasındadrr, Oğlaklarla olunacaJtlardtr. Bu doğumlular için 
kuzu derlleri CiM, kallte ve ağtt'lık· toplanma günü 8 nlaan 9(1 ıalı saat 
tarma göre mU9terl !bulmaktadır. 9 dur. Eratın, sözü geçen gUn ve 
Fiyatlar oğlaklar çift:\ 12!5 • 170, saatte şubede hazır bulunmaları, 

kuzular 140 • 190 kuruştur. Büyük ta.frada bulunanların derhal bulun- ~-----""!"'--~"----'"'!,,."~"~~-----,.,-----1~ . ...,.,.,. ____ .,. 
boy sığır derileriı fazla 'rağbet gör- duklan yerin askerlik 9ubeSine mil- /. ~ 
m"ektedlr. Piyasada d& stok yok gi- racaatıarı, bu ih1.n davetiye yerint' 
bidir. Teklif edilen mallar derhal sa- k&tm olacağı, mezkQr günde mUra 
tılmaktadır. Av derilerinden kun· eaat etmiyenler hakkında a.skert ce· 
duz, v~ak, zerdeva, sansar istekli za kanununun 90 met maddesi tat
olarak toplanmaktadır. Çakal, kurt bik edileceği illn olunur. ~PARA . * \ BAYAT YARIŞININ. 

Kartal Asl<erllk Şubesinden: ' DİREKSİVONUOUR 

ve tilki derileri isteks'i7.dir. Tavşan 
derilerine talep artmıştır. Fiyatlar 
30 - 31 kuruştur. Kuru eebzeler U
zertne ihracat için ı, olmamıştır. 

Lisans taleplerJne henUz eevap gel· 
memiştir. Kum darı, kuş yemi, ak 
darı satışları da gevşektir. DUnkU 
ihracat iki yüz bin lira kadardır. 
Zeytinyağ Piya1U1 Hararetlendi 

Gemlik (Hususi) - Yeni alı· 
cılarm vürudu zeytin piyasamızı 
yine harekete getirmiş, fiyatların 

1 - Şubemizde kayıtlı 325 ve 326 Jı!ımC:::ı.:=:.:::::.:::;.:;;;:;;7 
doğumlu bllQmum yerli erler 8 nı 

san salı gUnil askere sevkedtıecek 
terinden sabah saat 9 da şube mer 
kezlerinde bulunmaları. 

2 - Bu doğumlu erlerin sakathı.-
rt muayeneye gönderlleceklerinden 
toplanma gUnUndem evvel ,uoeye 
mUracaatlan JlAn olunur. T. iŞ BANK.ASI 

yüz.de on derecesinde tezayiidü- ------------... , 
ne sebep olml!4tur. Ze'J"lin!Yağ!arı- r • VAT.AR luetell 

Küçük Tuamıf H esapla., 

1941 iKRAMiYE PLANI na karşı talep çdk.tur. Fakat, alı
cılarm fiyat hususunda 9oık im.
oaloli hareıketleri alıııveriş üzerin· 
de biraz menfi tesirler yapmak· 
tadır. Orhangazi yağdl:an bu haf. 
ta normal fi;yatlarla mulMelif cins· 
lerd:e elli 'bin kilo yağ ... tmtşlar· 
dır. Sa:bunluk .zeyltinyeğlan da a
ranmarkrt:a ve f\yattarm artması 

ihıimali 9oğa:lımaiktadcr. 
---<>--

Maniaada Pehlivan Güretleri 
Yapıldı 

Manisa (Vatan) - Giiııler· 
denberi söylenilen ve Jlanlarla et· 
rafa bil<lirilen gü""ş nihayet 30 / 
3/941 pazar giinü etadyomda 
yapılmıştır, Bu seneki güre§ dığer 
senefere hiç le benzemedi. 

Evvela uf,.k pe!hliva.nlar yağlı 
oTara.k.. sonra orta pehlivanlar 
alafranga güreşmişlerdir. 

Gönenli Hamdi lzmir\i ağıı 
siklet pe:hliva1U Mohmeılle 4S da
kilcada ber&bere, Afyonl\ı yarım 
dünya Süley1manla Müli:yim bir 
saatte bera'bere kalmıılar, hiç te 
iyi güTeşmemişlwir. 

Habeşli peMivan Som..h Ah
dim.elimi kendisinde.n pd< 90k 
aşağı olduğu için S deJkikada yen. 
miş<ir. BiclıM&a takıdir edikcek 
olan var.a o da isti!Cbalin genç ve 
zorlu pehlivanı Manisalı Halili.n 

lLA.N FlYATLAJU Kurwı 

Başlık maktu olarak 750 
1 lncl Sayfa Santlml 600 
2 > > ,. 850 
8 > ,. 800 

' ,. > " 100 
il ,. " 

,. 711 
6 ,. » ,. 50 

Abone Ücreti 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık S aylık Aylık 

1400 750 400 ll50 lif. 
Hariç mooıleketler: 

KEŞİDELER: 4 Şuba.t, 2 Ma.yıo, 
1 Aku&too, 3 !kincitefl'ln 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 

a > 1000 > =3000.- . 
2 > 750 > =1500.- . 
4 ,. 500 • =2000.-. 
8 > 250 > =2000.- > 

35 > 100 > =3lK>O.- > 

80 • 50 > =4.000.- > 

300 > 20 • =6000.- > 

DOKTOB --•ll;ı. 

Ç i PRU T 
Clldl19 ve Ztllırevl:r• Mlltebas
•W Beyoflu Yerli Mallar Pa-

Senelik 6 aylık s aylık Aşlık zan karşıSmda Posta. sokağı 

1 

k~e Meymenet apartmıanı 
2700 1410 

800 lif· yoldur =---· Tel: tSMS 

SUAD OtN 
Konseri 

7 Nisan 941 Pazartesi ak§&ml 

Saat 21,15 de 

ZAYİ - Diyarbakır orta mekte· 
binden a.ldığnn tasdUrnameyl zayi 
ettim. Yenlslnl alacağtmda.n eskis!
nfn hlJ,knlll yoktur.-~!ktaııta. Ab

bas&#;& yokuşunda Boşbahçe soka· 
,ğıııda 1 No. da AbdWrezzak Toprak 

kll.l'<leşi 62 kilo Aıbdul'lahtır ki f';9 DOK'r<>B-KİMYAGER • -

( 1) dakik.ada yenmi1tir. &A IMll' a.&I 
En oon olarak Tüılkiye Baweh- tDaAB • KA..~ • KAZURAT 

liv .. nı T ekml.ağlı Hüıoeyinle Tür· Sahıh! ve Nqr'.yat Küdilrll: ~. yeeaJrenln ta.ııllllerlnl yapar. Dl· 

. . " . . 
IDARU iNi BllUI 15 8AlllCAS lllDA 
İKRAMIYEl.i HESAP Ay ... R 

119------• TÜRKİYE ' 

'IZILA Y CEMiYETi 
Umuı:qi Merkezinden: 

Cemlyetimizln ldareslnde bulunan Afyonka.r&hlsar Maden suyu şışe· 
!erin! koymak üzere agıarl 7500, azamı 15000 

SANDIK YAPTIRILACAKTIR. 
Bu sandıkların tahta. ve ç1vl81 cemiyet tara.tından verilece#Jnden 
yalnız !maliyesi açık münal<Bl8aya konmwıtur. Münakasa günü: 11 
Nisan 1941 aaat 14,30 da Taliplerin ıp.rtname ve .şema için lsta.n· 
bulda Mim ar V edat ca.ddestndo c.Kızıla.y H&nmda> Kızılay Deposu 

Direktılr!Uğllne müracaat etmeleri ıııın olunur. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Nevi Muhammen 

bedeli Teırıı,..ıı ---------BUyllkdere Na.zarlık Bo. 87 sa.yılı 5 ar 80 M2 arsa 
BUyllkdere Naza.rlık So. 5 a.r 80 M2 85 No. 1ı arsa 
Çakma.kçıla.rda. BUyUk Yeni Handa ort& katlt& E: 58. 
Y. 55 eayılı odL 

Beyoğlunda Şehit Muhtar malı. Kapanca eakak ıı 
No. lı araa 61,50 M2. 

Beljiktaş Köytçl İmamzade Bo. 1 N olı evtn 1/2 lıbsesi 
Kı\tlp Kasnn mah. Sandtkburnu So. 10 ıııayılı arsa
nın 1/5 h1'1sesL 
Samaty& Yalı Mah. Yeni Kumsal So. 113 sayılı ve 
19/50 'M2 arsa 
l'lcl1rnekaprda Perakendeci KL!!lımağ& M&h. canrli te
r!f So. 28 sayılı evin 1/4 hieseo! 
Cerr&hpa.fada Hopya.r Mah. Bozacı oda.lan So. klln 
5 eayılI evin senelik kirası 

Saraç lııha.k Malı. De#Jrınen So. da. 8 sa.yı'lı evin 1/ 4 
hlasesi. 

580 
140 

380 

120 
562,50 

36 

(4 

411 

(8 

2•11 

42 
10.511 

~ 

09 
42,ıı 

,,10 

3,ııO 

s.31 

s.eı 

ıs.si 

rakıbi 72 kilo K.olde.reli Ha..anı Slnemuında C'lf''VA ft TABS';.ı 1 
kiye ikincisi Manisalı Halıi yağlı Emla YALMAN • Bomldıilı ,_. \'Rnvolu ortaıımda. Tel. 23334 
olarak güreşmit]er ve S 7 dakika. VATAN MATBAAlll Beyojtlu Kalyoncu kUllutu Kıırde!A Bo. da kAln 71 

da berabere hıu.'kılm1tlarıdrr. ! ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ M2. ve 82 No. lr arııanm 1/2 hl8eeeL 
,ı.~c 800 

Fakat ilanlal\da bilıdiril<!iği gi· I ; Fener Kltip Maolahattlu Mah. Kiremit Bo, 52 •&• 

bi hiçte iddialı ol.mamı§hr. TIJ'ld'INll Cwmll••fJlll yılı ara&. 
,,1' 

1 tCli14 1 
5 NİSAN 11'1 

Kapatıl' 
Sterlin 5,24 
Dolar 132,20 
lıMçre Frc. 29,98 
Drahmi 0,9975 
Peoeta. . 12,9375 
D!mı.r 3175 
Yen 31,1375 
İBv!Çre Kronu 31,0975 

Eoham ..... '.hlrrilat 
L Jl. 

1933 Türk borcu ı 19 05 
1918 İ5t1krazı dahili 21 80 
1938 tkraınıyell 20 02 
1936 İkramlyeıı Ergani 20 32 
1934 Sıvas • Erzurum 19 38 
1932 Ha.zlne Tahvilleri 61 00 
193( > ,. 15 50 
1935 ,. ,. 29 50 
1838 > > 52 87 
Anadolu Demlryolu T&hvııt 40 85 
DeınirYOIU Mütn~ Senet 38 75 
T. c. Meı:'kez Bankast 110 50 
Osmanlı Bankaaı 26 50 
T. t, Bankası (Nama. mllhar.) 10 25 
.Aıılan • Edklb!Sar Çlm..,ı.o ı,. 7 85 

> > Müeeslıı HLu .. I 10 
R!rketi Havrlve 26 
Türk Altını (Reşat) 25 05 
Türk Altm1 (Hamit) 24 10 
Tüı:'k Altmı küçük (Hamit} 23 95 
Türk .A1Wu kilçW< (Aziz 23 10 

50 
•"" ... T&h~e Rllotempqa Malı. Ba.lka.panı banmd& kA- 6.-r: z • t e k ln 12 No. lı mata.zannı 411/27 hll!em 1 r a a a n a s 1 Slı'kecide (Ankara) caddee!nde 132 oayJ!ı dllkkAmn 

ııtaınııuf tarW! t-...... .......,.,., 100,000,000 Tl1n llrUI 1/2 lı1'ılee1 (MUbadll) 

90 

28211 :ııı.sl 
......... adedi: .m, Sirkecide (Aınk&r&) caddeolnde 182/1 1&711t d1lkıkAnm 

Brll W - lııor - bıuılra m•md 'rt 112 hissesi (M!ibadll) m şa,e-1 

..,. ..., p ıı •=e ...... lln lknıml"9 ~ 61rkec1dı (A.nkan) caddeehıde ıu ıa.yıh dilkkmm ,ı 
1/2 h- (Mlllıedll) '162,50 s:ıJ · I 

·--------------------

Yuk&t'd& 7uıh ra.:m mO'!llrul 1ar u.uu pazartıOld gttnıı ,,..ıl' 
14,5 ta Milli EmlAk mildilrl!lgilııd e toplluıacalt olıı.n ~ -',ıı 
artıtırm• 116 ... ,.... a.yrr l&tıl&e&lctır. Mllba4!1 1.faretll oı...ıarm ,,.., 
lldncl tertip mUbt.d!ı taııflye vesllwıl ile -ebllir. ~! 

FaZla lza.lııı.t tein Jı!WI Emili< ' l1>ıcQ ka1eımlıı.e mlll'a.ca.a.t. __'.% 

Devlet Demiryollan llanJa~ 
b.,ı 

Jı!uhamıneıı bedeli (2883) lira olan 10000 metre ince amerlk&I' bı· 
(21/4/1941) Paza.rt..ı günü saat (11) on birde Haıyd&rpaşad& ast ,.ıı· 
nam clalıllindeıci koıınilyoıı taratmılan a;ılt elmiltme ..ııııe ıatıI' 
aa.caıctı:r. t•• 

Bu ite (lmtek ı.teyenlcln ( :1()1) lir& (23) ~ıik mu~:1,o• 
mln&t "" kanuntm tayin ettiği Yeıı&lkle birlikte elmiltıne gtıııil .. 
kada.r kom~ nrllraca.a.Uart llznndır. ırı..ıı· 

Bu ı,e alt .,.rtnamelel' ltoıniıoyaQılan paraaı:o ola.r&k d,.gıtıl9.ı 
tadır. ~ 

• e 
Doktorlann Nazan Dikkatın 

Jıcl' 
General Electric marka, yeni, bütiln teferruatile. ~ p.r 

yalnız teflıia için portatif nd yoirafi ve radyoekoP• • ~,aç 
ıöntgaı makineai aahhktır. Beyoğlu. Aiacami. s..--
3 numaraya münocaat edilmmi. 

• 


