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Amerika Birleşik 
Devletlerinin 
yardım karan 

Bugünden itibaren İngiltere ~ 
~lmanya harbinde, terazinin gö
ziine, İngiltere lehine büyük bir 
ağırlık katılmıştır: Amerika. 

Amerika Senatosu, bazı ufak 
tefek tadillerle, yardım projesini 
kabul etti. Bu tadilat, projenin 
mahiyetini hiç değiştirmiyor. 
Yalnız Reisiciirnhura verilen hu-

' dutsuz salahiyeti bazı muayyen 
hudutlara bağlıyor'." Yardımın iki 
sene devamı, amerikan ordusun
dan verilecek silahlar için askeri 

makamlarla istişare gibi. 

Bu yardım kanunu yalnız 1n
giltereye mahsus değildir. Reisi
cümhura müdafaasını Amerika 

' Birleşik Devletleri, menfaatine 
uygun gördüğü her devlete 
yardım etmek salahiyeti ve
rilmiştir. Bu suretle, Rooseveıt, 
Almanya ile harbe girişen her 
llevlete elinden gelen madcli yar

Alman kıtaatını.n Ronıanyadan Bulgaristana girmek için Tuna üzerinde dubalarla 
kurduklan bir köprü 

dımı esirgemiyecektir. 

Yardımın şekli de çok geniştir. 
Amerika, bu yardımı, veresiye, 
kiralama nakil suretıerile yapa
bilecektU: ki Amerikamn şimdiye 
kadar kabul ettiği ma11 ve ticari 
sistem bakımından büyük bii fe
dakarlık teşkil eder. 

Amerikan milletinin bu yardı
ma razı olması ırki, yahut hissi 
bir sevginin neticesi değildir. 
Amerika halkı kanaat ~etirmiştir 
ki İngiltere yenilirse, Almanya. ve 

Bulgaristanda 
geçid resi1J1leri 

yapıldı 

Alman • Bulgar dostluğu 
hararetli surette 

tesit edildi 

Merasimde askeri, sivil 
erkan, papazlar, profe
sörler hazır bulundular 

Bulgar 
süvarileri ---

A1manyaya satılan 
memleketlerinde kal
mak İstemediklerinden 
Yugoslavyaya teslim 

oldular 

Londra 1 O (A.A.) - Müs
takil Fraınsız ajansı bildiriyor: 

Japonya birliği karşısında Ame- Sofya 1 O (A.A.) - D.N.B. 
rlka istiklali de tehlikeye düşer. ajansı bildiriyor: Dün Bulgaristaaıın 

di eli muhtelif ~ehirlerinde Alman - Bul-

' Belgraddan alınan ve henüz te
yid edilmiyen haberlere göre, 
iki Bulgar süvari alayı dün gün 
doğarken Yugoslav hududunu 
geçerek teslim olmuşlardır. Bul
gar subayları Almanyaya satıl
mış olan memleketlerinde kal
mamağa karar verdiklerini bil
dirmişlerdjr. 

İngiltere, yalnız ken m~vcu - gar kıtaları geçit re9'imleri yaparak 
yeti için değil, yalnız Avrupa m~- umumi harpte teessüs etmiş olan 
Jetlerinin istikiall için de değil, Alman - Bulgar dostluğunu tesid et
Amerikanın hürriyeti uğruna da mişlerdir. Bulgaristandaki Alman 

.. .. b 'lh a Okyanm:u Al- kıtalarına kumanda eden generaller 
öovuşen, 1 ass . kale Bulgar harp ölüleri abidelerine çe-
man istiyrn.sına kapaya~ ~ır .. .. lenkler koymuşlardır. Bundan sonra 
gibidir. Amerika, bu mıslı gorul- kıtalar iki ordunun kumandaınları 
memiş fedakarlığa bundan do- önünden geçmişlerdir. Bu geçişler 

t esnasında bandolar Alman ve Bul-
layı katlanmış ır. , ı 

gar marşıarını ça mıştır. . 
Amerika yardımının, harbin Generaller kısa nutuklar ırad ede-

neticesi üzerindeki tesiri, ölçül- rek ilci ordu arasındaki dostluğu ve 
rnez derecede büyük olacaktır. sulh muahed~leri.le ya?ılan haksızh-

.. kar ı müda- ğı tebarüz ettırmışlerdır. Mektep ta-
Bugun, Almanyaya ş lebesi de bu geçit resimlerine iştirak 
faa vaziyetin~e kalan, fakat ~ra: etmiştir. Halk aske~i kıtalar~ alkı~
daki farka ragmen havadan, şım lamıştır. Bu merasmıde asken ve s~
di bile Almanyayı ciddi surette vil erkin ile papazlar ve profesör-
taciz eden. İtalyanları hezimete ler de hazır bulunmuştur. • • 
uğratan İngiltere, Atnerikanı.n Bir Yugoslav ga~etesının 
yardımı başlayınca müthiş bır makalesı 
taarruz kudreti kazan·acaktır. Belgnd 1 O (A.A) D.N.B: 

. bı'ldiriyor: Vreme gazetesı Amerikanın sanayi kudı·eti ma- a1ansı . . . 
. Selanik.in sevkulceyş P.hemmwetının 

Ilımdur. Birleşik Devletler fabrı- k Bulgaristana Alman kıtaah-
kalan, bütün Avrupa fabrikalan- ancagirmesile zail olduğunu kayde-

d
. nın 

nm iki misli istihsale mukte ır-ıderek diyor ki: . . . 
dir. Amerika, senede, tek başına Bu liman daha şımdıde~ ~amamt 
80 milyon ton çelik i.stihsal eder. 

1 

le zarars;z nal:ı~::ı:':fa ;:ht':r:eİ 
Almanyanınki bunun ancak üçte tadır. Hal~n. B .. l'manı olarak yal-

. · d . A . ·k bir cephe ıçın us 1 • • d bırıne yakın ıı. meıı anın mo- p· Türkiye Trakyası ıçın e 
t .. 1.. t 1 nız ıre, B b" 

tör ve mo or u vası a ar nıamu- İstanbul kalmaktadır. una ınaeıı~.-

\.;, _______ J 

Yugoslavya 
Sovyetlerle dostluk, Al
manya ile ademi tecavüz 

paktı İmza edecek 

Nevyork 10 (A.A) - A.F.l. 
ajansı: New - Y ork Tim es gazetesıi
nin Belgrad muhabiri yazıyor: 

Yugoslav hükumeti ile sıkı müna
sebeti &lan mahfillerde bildirildiği
ne göre, Yugoslavyanın Rusya ile 
bir dostluk deklarasyonu, ayni za
manda Almanya ile de bir ademi 
tecavüz pakh imza etmesi beklen
-ıektedir. 

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

Yugoslav.yada 
tuğyan/ar 

1397 ev yıkıldı, 1614 ev 
hasara uğradı 

Amerika 
yardıma 

baslı yor 
' 

Derhal 325 milyon 
sterlinlik malzeme 

gönderilecek 

Tayyare, tank, top, cep .. 
hane vesair yüklü vapur· 
lar hemen hareket edecek 

Vaşİngtor 1 O (AA.) - Mü
me"iil~r meclisi. demokra.silere yar
dun kanunu proje!!İ üzeri~de yarın 
iki saa~ müzakereden sonra ayanın 
yaptığı tadillerin heyeti umumiye
sinin tasvibi hakkında bir teklifi 
reye koymayı ittifakla kabul etmiş
ti . 

Yeni destroyer grupu 
Vaşington 1 O (A.A.) - Reuter: 

B. Rooseveltin dembkruilere yar
dım kanunu projesini imzaladıktan 
pek a:.. sonra, yeni bir destroyer 
grupunun tngiltereye devrini bildir
mesi kuvvetle tahmi nedilmektedir. 

Vatİngton 10 (A.A.) -Salahi
yettar bir mahfilden öğrenildiğine 
göre ödünç verme ve kiralama pro
jesi kanıiniyet keabeder etmez İn
giltereye süratle yardım etmek üze
re planlar hazırlanmıştır. Bu arada 
Alman denizaltı harbine karşı koy
mak üzere lngiltereye cBisküvit ge
misi> adı verilen seri gemilerden 
mühim miktarda gönderilecektir. 

Bundan başka torpille mücehhez 
hücumbotlarının da seri halinde in
şası düşünülmektedir. Maamafih ha
len mevcut planlara nazaran hiç 
bir torpido muhribi veya diğer bü
yük harp gemisi gönderilmiyeceğj 
bildirilmektedir. 

İngiltereye sevkedilecek madde
ler arasında yiyecek maddeleri ikin
ci derecede yer almaktadır. Yiyecek 
maddelerimn sevkine ait planlar, 

latı Almanyadan on misli fazla- d·r ki balen Atina ve Ankarada hır 
dır Simdi bütün bu fabrikalar d~plomatik muhabere .ce

1
reyan

1 
et-

. . . . G ller dıp omat arın 
İngiltereye tayyare, tank gıbı mektedır. encra b . u· esini 

.., b uhare enın ne c 

Ziraat, Harbiye ve Bahriye Nazırla-
BeJgrad 10 .. (~.A.) - Voıvodina'da nnın akdettikleri son içtimalarda 

tuğyanlar Yuzunden 90,000 hektar kararlaştırılmıştır. 
arazı sular altında. kalmıştır. 1397 ev .. 

harp levazımı yapacaklar. Bir ıyaphgı u m . da başka va-
ik 1 · ı beklemekte ve ışe son 

sene içinde bu fabr a ara yem- 1 1 
d . in hazırlanmakta-

akt In. ·ıt sıta ar a evam ıç d tık 
Ieri de ilave olunac ır. gı ere dırlar. Bu kombinezonlar .a a~ ... 
ve Amerika fabrikalarının birlik Selanik mevzuubahs değildır. D:geı 

yıkılmış, 1614 ev ehenınılyetıı hasara Kanunun kabullllldcn sonra İngi-
uğramJştır. li:ı: ve Amerikan harp malzemesi si-

Belgrad 10 (A.A.) - Dün akşam parişlerinin birbirinin ayni olacağı 
sa.at 19,31 de Belgradm bir kaç kilo- ve standard hale getirilecekleri tah
metre cenubunda. bir zelzele kayde- min edilmektedir. 
dllmiştlr. 

imala' tına Almanyanın rekabet iki bölgenin de ayıni akıbet~ ugra: 
' k' .., .., h"' diııelerın seyn 

etmesi im.kansızdır. Nete ım, ilk y'.~ ugramı~acagını a .. :l.kk ~I 
. llt ye dokuz bin stosterecekl'ır. • ........ ı - e ... 

hamlede Ing ere . "••••····••••••••···•·••••••• . San Fransiscoda 
inşaat tezgahlan 

b. "ır top 33 mıl- J h . . azın Berlm ve D l ... 
tayyare, 18 ın ag ' .. aponya ancıye n t ar rga uiramamak için 
yon gülle. binlerce tank, yuzlerce Romayı ziyarete geliyor. Faka , 1 Milli m~ .... .:.-:_ b f dd 

t . b' d yıpranan ..,....~- er er en vapur verilecek ır. sonsuz Çin har ın e azami derecede taaarruf beklemek-

Amerika İngilterenin yanında Japonyanın - sovyet Rusyanınltedir. ' İngiltere için derhal 30 
henüz harbe girmiş değildir. Fa- vaziyeti tamamen belli olma- .. H~ dolayıaile dünya vaziyeti • 
kat harbe bilfiil girmiş olsaydı, dan - Almanya ya yar~ et?1~k 1 oyle ki, do~duktan sonra daha ye- vapurun ınşasma 
İn . dımı bundan fazla için Amerika aleyhinde ildncı bır l n;ıek o~ur!ugundan, artanı atmak baıtlanacak 

giltereye yar . . , t' mü- zıyankarlıgındaın, bayata surat as- ~ 
olamazdı. Zira, arada bır kara or- maceraya atılmaya vazı~ e ı j mak şımarıklığından, «bıktım» de-
dusu eksiktir ki harbin bu safha- sait değildir. mek nazeninliğinden vazgeçmek San-Fransisco 11 (~.A.) - San-

d İ T ıerin buna ihtiyaç- Bütün mesele Amerikanın yar- mecburiyetindeyiz Fransisco'da muazzam deniz tezgah-
sın a ngı ız dırnı azami haddi buluncaya ka-.1 Bir gün beteri~e muhtaç olma- ~an. kur~lmaktadır .. Bu tezgahlarda 
lan yoktur. . t'd' k . . L •• ..rül.. 

1 
Ingıltere ı,çln 30 gemmin inşasına ba!i-

m rika AJmanyanın tehdit- ı dar, Ingilterenin mukavem.e ı ır. ~a ~çm yam.a P•Jamayı. 0 u e: !anacaktır. İlk kaburga, burada ı nl-
~ e .., ' tt~ harbe gir-j Bu da nihayet, bir mevsımden 1 bıs~yı. pen~e!• ayakkabıyı, kıymetlıl sanda konacaktır. 

lerıne ragı::ıen, 1~~: bu yardıma fazla sürmeyecektir. lngiltere, bu hazşı.ne~~r g~ıdsakl7~Iğımı. b il k Temin edildlğlne göre. altı aya ka-
rneyi de goze a ı . ' rk olduvunu ım ıye a ar a ıe 1 iZ o u dar San-Franslsco tezgahlan Alman 
karar verdi. Kararın Almanyacla taka~ ımkanm~ ma ı . .~ usuUerinden - memleketimiz be- denizaltılarının tevlid ettiği kayıpları 
husule getirdiği hiddet, tesirin simdıye kadar ıspat etmıştu.. nüz bollukken - fuurla vazgeçme- tamamile kapayacak bir hızla gem1 in-

... erir. Buna kar ılık, N. S. miz, darlıit önleri P edecek vaziyete gl,rın olacaktıt. 

• BU S.A.B.A.BKI 

Arnavud lukta 
2 dağ silsilesi 

zaptedildi 
İtalyanlar ağır zayiata 
uğradılar, mukabil 
taarruzları kamilen 

tar dedi idi 

Atina 11 (A.A.) - (B.B.C.) Dün ge
ce neşredilen Yunan resmi tebliğidir: 
Şiddetli mücadeleden sonra kuvvetli 
düşman mevzilerini işgal etmeğe mu
vaffak olduk. Düşman dün başladığı 
mukabil taarruz harekMının cephesi
ni gen!.şleterek şlddetu hücumlarda. 
bulunmuşsa da bunların hepsi tarde
dilmlştir. 

Birkaç zabit de dahil olmak üze.re 
300 esir aldık, bir tank imha ettik. Ha
va kuvvetlerimiz dü.pnan kıtalarını 
muvaffakıyetle bombalayıp mitralyöz 
ateşine tutmuştur. Tayyarelerlmizi.ıı 
hepsi salimen avdet etmiştir. 

Atina 11 (A.A.) - (B.B.C.) Arnavut
lukta son günler zarfındaki muvaffa
kıyetli muharebeler hakkında. dün ge
ce Atlna radyosunda resmi sözcü şu 
beyanatta bulunmuştur: «Yunanlılar 
ce?henin ~er tarafında harekte geç
mışler ve Italyanların mukabil taar
ruzlarını büyük zayiatla tardetmlşler
dir. Yunan ta:ı.1Tuzunun başladı~ı iki 
dağ silsilesinde şimdi hemen İtaly::ın 
kuvveti kalmamıştır. Bunlar karların 
arasındaki çukurlara gizlenen mitral
yöz yuvalarını tcrketmeğe mecbur 
edilmişlerdir. 

Birçok İtalyan müfrezeleri tama
men imha edilmiştir. Italyanlar b;rçok 
harp malzemesi ve sıhhiye levazımı bı
rakmışlardır. Ganaim arasında havan 
topları ve hava dafi toplar vardır. 

Trieste hastaneleri yaralı 
ve hastalarla dolu 

Amiral 
Cunningham 

diyor ki: 
«Akdeniz semalarında 
İtalyanlar kalmadığı 

gibi Almanlar da 
kalmıyacaktır » 

Londra 11 (A.A.) - <B.B.C.) Akde
nizde Italyan donanmasına vurduğu 
tahripkar darbelerle tanınmış olan 
Akdeniz ~giliz filosu kumandanı amı_ 
ral Cunnıngham, Atlna gazeteleılnden 
birinin muhabirine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Akdenlzin semalarında İtalyan
lar kalmadığı gibi Almanlar da kalmı
yacaktır Italyan mağlübiyctınln b3.§
lıca sebebi Britanyn ve Yunan mane
viyatuµn onlarınkinden yüksek olma
sıdır. Italyan mağlüblyetlndc Brltan
ya gemllerinln rolünden başka ufak 
ve muktedir Yunan donanmasının d.a 
rolü vardır. 

- İlkbaharda düşman faal!yetinln 
artacağı hakkında şayialar var. Brl
tanya denizlerde Mklınlyetl muhafa
za. edebilecek mldlr? 

- Hem bu ilkbaharda, hem de bun
dan sonra birçok ilkbaharlarda Brt
tanya denizlere hakimiyetini muhafa.
za edecektir. 

Yugoslav - Alman 
anlaşması 

Yugoslav Başvekili ve 
Hariciye Naznr Alman. 

yaya gidiyormuş 
Belgrad 11 (A.A.) - (B.B.C.) cAft 

ajansı. {Eski Havas)nın muh::ıblrlne 
göre, Yugoslav Başvekili B. Svetkoviç 
ile Hariclye Nazın Cin çar Ma rkovıo 
Almanya ile bir anlaşma imza et.met 
üzere blr Alınan tnyyareslle Almanya
ya hareket etmek üzeredir. Bu anlaş
manın imzasını mil§tcrek bir beyan
name takip edecektir. 

Londra 11 (A.A.) - Son zamanlar- - ----
da şimali itaıyada üç ay kalmış olan Büyük faşist meclisinin 
bir bitaraf memleket vatandaşı, Tries- bir azası Arnavutlukta 
te ~tahanelerinin, Arnavutluktan 
gelen ve soğuktan mütevellit yaralar- esir edildi · 
dan hasta bulunan askerlerle dolu ol- Atina ıı (A.A.l _ Büyuk faştsı 
duğ'unu söylemekt.ed!r. Bu Yaralara .meclisinln azası olan B. PeIIegrlnonun 
sebep, sıcak• tutacak elbise yokluğu- Arn 
dur. Bu yolcunun öğrendiğine göre .. avutıuk c~pheslnde .esir alındığlnı 
faşist idaresinin bir hı:ı.tası yüzünde~ dun resmen bıldlrilmlştır. 
levazım dairesi Arnavutluktaki İtn1- ı· t']" I' J 
yan kıtalarına hattı üstüva memle-ı s ı a ıman arına 
k~tlerindeki İ~alyan garnizonlarına taarruzlar 
a.ıd tec~lza~ı gondermlştir. Londra 1 1 (AA.) _ ( 8 B.C ) . 

Bu bıtaraf m" h't h tt .. t·· ' · · · .. u.şa 1 
• a ı us uva f Hava nezaretinin tebliği: cHava 

unli'ormalarlle Arnavutluk cephesln- k 1 · · 1\1 d · · · 
den dönen yaralıların gelişlerini göz-1 .uvve: ~rı~z,. anş enızı sahılle-
leri ile görmüştür. rındekı ıstıla lımanlarına dün akşam 

Şurasını kaydetmek enteresandır ki üç defa taarruz etmiştir. Oti§manın 
resmi bir İtalyan teıbllgı, şubat bida~ dafi topları faaliyete geçmişse de 
yetindenberi 26 bin Italyaııın ölü, .:ıJ3.- I t< - ;ruz devam etmiştir. Tayyarele
ralı v~ya. kaybolan ve yahut bundan rjm"zden biri dönmemiştir.> 
evvelki lıstel~re. dahil edilmemi~ bu-ı Ajans habe::lerine göre dün gece 
lunduğunu bildırmektedlr. d · ·ı· ı· l d"l • e ıstı a ıman arına taarruz e ı mı~-

1. tir. Bu hususta heniiz tafsilat gel-
ngilterenİn Sofya memiştir. 

· elçisi geliyor Bir Norveç v u b · 
Ingiltereniıı Soiyo. elçisi B. Rendell ap ru ır 

ııe elçilik ve konsolosluk erkanı dün Alman tayyaresi düşürdü 
Sofyadan hususi bir trenle Ist:ınbula ı Londra 11 (A.A.) - Londra'da öğre
hareket etm~şlcrdlr. Tren bugün öğ- nildiğlne göre, bir Norveç ticaret ge
Ieden sonra Istanbul:ı. muvasalat ede- misi, kendislne hlıcum eden bir dii.ş-
cektir. man tayyaresini düşürmiiştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Eski eserlere çok kıymet veriliyor!._ 
Evet, otobüslerden beW!-
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1 ve Bu Sabahki Haberler ) 
'-------~---~-----------

Dön Geceki 

Harp tebliğleri Yunanistanın \ 8 Matsuoka 
azmi: Hür · 

Fransız 
nakliye 
gemileri 

Arnavutlukta 
şiddetli 

muharebeler 
lngiliz tebliği 

Kahire 10 (A...4.) - İngiliz hava 
kuvvetleri orta şark umumi kararga
hının tebliği: Amanıtlukta.: İngiliz 
hava kuvvetlerine mensub bombardı
man tayyareleri, 8/ 9 mart gecesi, 
Draç limaıu ksisatına şiddetli bir hü
cum yapmışlardır. Bombardımandan 
sonra çıkan bir çok: büyük yangım 
müte.ıddld infilak takib etmiştir. 
Yangınlar büyümüş ve 110 kilometre 
w.aktan görülmüştür. 

yaşamak 

Vradyni: «Nehrin 
coşkun sularının yolunu 

değiıtiren bir kaya 
olacağız» diyor 

Dün, Dukau köyü ve Diave - Louzi Atina 1 O (A.A.) - Atina ajan-
mıntakasındaki topçu mevzilerine de ııından: Vradyni gazetesi: cYanlı~ 
hücumlar yapılmıştır. hesap ettileu başlıklı uzun bir ma-

Ufak bir avcı grupumuz Kelsire'nin 
şimalinde, avcılar refakatinde seyre- kale neşretmiştir. Makalede doenili-
den büyük bir düşman bombardıman yor ki: «Etrafımızı çevirmiş olan hu
grupuna hücum etmiştir. Vukua ge- dudsuz rekabetler bizi l::üyülc bir 
len muharebede, düşmanın 6 avcı dramın ön sahnesine çıkarmakta ve 

Berline acele, tayyar 
ile gelecek 

Şangbay 10 (A.A.) - Ja· 
ponya Hariciye Nazırı B. Matsu
obmn. Siam - Hindicini anlaf
mMI İmza edildikten aonra Ber
liae hareket edeceii tahmin edil
mektedir. 

B. Matsuoka aeyahatini kıs
men tayyare ile yapacaktır. 

B. Hitleri Uzak Şarkta cereyaııı 
eden hadiseler baklonc:la tenvir 
etmek üzere timdiden Alman
yaya hareket elmiş bulunan Al
man IMiyük elçisi B. Otto'dao 
daha evvel Berline varman 
muhtemeldir. 

Amiral Darlan, harp 
gemilerinin refakabm 

istiyor 

Yunanlılar bir çok mu .. 
vaffaloyetli taarruzlar 

yapblar 

Nnyork 10 (A.A.) Vlchy'deki Manaabr IO (AA) - Reuter 
Amerikan muhablderlne göre bugün ajanımım Arnavutluk muhabiri bil
amiral Darlan, mareşal PetaJn'in hu- diriyor: Dünkü pazar günü, bilhas
zuril_etibekly~atta bulunarak ezcümle sa merkez cephesinde tiddetli mu-
den:uş r · h ı.. -1 lm Y W ·· ..Lüzumu takdirinde mareşalden areoc er o Uf ve unan ar mu-

tayyaresi düşürüJmüş, diğer bir çok tedir. Bütün dünyanın gözü önünde ~-------------~ 
ayyaresUe bir ağır bombardıman bıze hayrete §8.yan bir rol vermek-ı 

tayyare daha ağır hasara uğrıı.tılınış- bir nehrin coşkun sularının yolunu 

yiyecek naklccıen ~sız gemllerınİ teaddit muvaffakiyetli taarruzlarda 
himaye lçln Fransız filoounu kullan- bulunmuşlardır. ltalyanlardan 100 
mayı ıstıyeceğim. Amerika BJrl~ik esir, birçok otomatik ailih ve bir 
devletleri büyük elçisini bu vaziyetten top alınmıştır. İngiliz ve Yunan tay
habtrdar ettim. yareleri ltalyanlann geri hatlarına 

İngiltere, halen Almanyayı mağlüb taarruz etmişlerdir. 
etmek ümldile müballğalı bir abloka Bir İtalyan hava filosu Yunanlıla
tatbik eyleme~dU:. Fakat bu abloka, nn geri hatlarıında bulunan kıtaları 

tır. Pilotlarımııdan birisi tayyaresini 
terketmek mecburiyetinde kalmış ve değişfoen bir kayayı temsil edece-
p::!.rasütle salimen yere inmiştir. ğiz. 
Habeşlstanda: Bombardıman tay- Şimdiki fütuhatçılar bizi Avrupa-

y~relerimiz Diredaua tayyare mey- da hayvan sürüleri gibi dolaştırmak, 
~ianma hücum etmişler ve bir mlkdar kih tarlalarını sürmele üzere garbe, 

~~!~~ h~~~:u n:mv~~~!~i~~lay:~ kah sanayilerindeki boşluklan dol-
~~şlardır. Şehre yaklaşan bir tren durmak üzere şimale göndermek 
fızerine ve aynı ıamanda Addabal- istiyorlar. Onlar ilci asırLk mesainm 
la'da demiryolu istasyonuna birer vücuda getirdiği eseri kuvvetle yık
t:.m isabet kaydedilmiştir. mağa, ayni zamanda silahlarını gös-

Keren mınta.kasında düşman kıta- terip bizi korkutmağa geliyorlar. 
larının mevzileri, bombardıman tay- Biz onlann yeni meziyetlerine inan· 
yareledmlz tarafından bombalanmış Ezen milletler ve ezilmesi 
ve mıtralr6z ateşine tutulmuştur. ?1ıyoruz. . v • 

Bir italyan 
kruvazörü 
batırıldı 

şimdiye kadar, Ingılterenin harp he- •. . 
defleri bakımından gayri müessir bombardımana teşebbue etmıpe de 
olmuştur.• Yunan hava müdafaasının ateşile 

Amiral DarlAn bilAhare İngiltere- Yugoslavya hududuna doğru tar
nin bu hattı ha~eketlle, Alman lşgal de~tir. 
kıtalarına. tahsis edilen 200 bin t.on Şlı:uınbi vadisinde, Pogradeç·m 
Fransız buğdayını Fransız halkına şimalinde Yunan topçusu birçok 

-~ - iade etmLş olan Almanyanın calice- İtalyan mitralyöz yuvasını sustur-
Kruvazör 5069 tonluk ve nab~ hattı hareketi ara.mıda bir mu- muştur. Bu mıntakada ltalyanlar 

Bartolomeo Colleoni kayese yapmıştır. . . . 
1 

. taarruza geçmeğe teşebbüs etmiyor-
Vichy 10 (A.A.) - Ofi .. aıansı bı .di- larsa da Yunan taarruzlanna karşı 

sisteminde idi rlyor: Malılnı o11duHğu t~ere a~aıl siddetJi bir mukavemet gösteriyor-
- - Darlan ile genera un zıger, amıra · 

Loodra 1 O (A.A) - Amirallık Plat-0n, general Weygand ve general lar. 
dairesinin tebliği: Bergeret arasında dün yapılan top- Atina ajansının Roma 

Condotierri cA> sınıfından bir lantıda. Afrika imparatorluğumuzun d b 
t l hariçten bir taarruza karşı müdafaası ra yosuna ceva 1 
talyan kruvazörü, denizaltı anmız· itinalı bir tetkike tabl tutulmuştur. Atina l O (AA.) - Atina ajaın-

.4.Li ile VELi l -------------·· 
Yeni rejimlerin 

muharebesi ve din fikri 

Ali - Bu harpte yalnız yep
yeni bir teknik zuhur etmekle 
kalmadı. Veli: ayni zamanda 
yepyeni hir haleti ruhiye de baş
gösterdi ... Bilmem buna dikkat 
edildi mi? .• Naziler, hrist-iyanhğa 
düşmandırlar, malli.m... Nazı 
karihası, içine teslis yolile Jsraıl 
kanı karışmış bir halik kabul 
etmemektedir! .•• Almanlar, hat
ta iptidai Cermen dinlerinin to
temi mesabesindeki hayvanlan 
tapınmağı bile düşündüler. Şim
diki halde: <Ünlan sevkede-n, 
döğüştürüp öldüren kuvvetler 
arasında din yok> dense hata 
olmaz. «Şehid olup cer.nete gi
deriz!) düşüncesi, bin seneler
denberi bir •ordudan ilk defa 
bu harpte kalktı gal·iba ... Keza, 
Fin muharebesinde de klZllor
du bu fikirle harekete gelmiyor
du. Dikkat ediyor musun? Har
bi artık sırf dünyevi bir kavga 
diye, kısacası harp diye yapı
yorlar... Ahrette mükafat gör
mek için değil... 

Veli - Yeni rejimler, «sanc:1.t 
saı.:ıat içindir 1:. nazariyesini he
men her bahiste ortadan kaldır
dılar... Demek kaidenin aksini 
yalnız bir mevzua intıbak ettir
diler... Onlarca muharebe, şe
hid olup cennete gitmek için de
ğil: cHarp, harp için I> 

Bm·ye'den ricat etmekte olan bir İt.al- ıcap eden mılletler olduguna ınan: 
yr..n kolunu :zaç eden diğer bombar- mıyoruz. Bizce bütün milletler aynı 
dıman tayyarelerimiz de Debra Mar- aurette yaşamak hakkına maliktir
kos civarında bir köyü bombardıman ler. Yükselen tek bir ses vardır. O 
etmişlerdir. . da adaletin ve 0111ların boğmak is-
Liby~da: 8 9 m~rt gecesı, Trablus- tedilı:leri küçük hir milletin yaşa-

garb lımanı yemden bombardıman . . . . . 

dan birisi tarafından torpillenmiş ve Yine malüm olduğu üzere, mareşal sı bildiriyor: Roma radyosu, Yuna-
hemen hemen muhakkak olarak bı.ak-ı' Petain tarafından mütareke şartlan nistanın kendini infirada düşmüş bir Aliveli 
hnlmıştır. İtalyan kruvazörüne çerçevesi dahilinde yapılan teahhüd- vaziyette hissettiğini, Arnavutluk lı J 

b.yyarelerimizin ücumuna uğramış maw~ a_zmını~ sesıdır. Bu ~C9 ncacı 
ve Trablust.alti düşman tayyare mey- degı1dır. Duşman bu sesı, bundan 
danlarına bombalar atılmıştır. evvel işitmifrir. İstikbalde daha iyi 

!\fa.itada ada üzerinde bir keşi! uçu- işitecek.tir. 

destroyer refakat etmekte idi. Kru- }ere uy~ olarak bu müdafaanın cephcaindeld vaziyetten ve ilkba- ~-------------
vazöre isabet vak.i olduğu. müteaki- her hangı bır mutaarnza karşı yalnız harda İtalyanın yapacağı ~ddetli f3eşı·ncı· kol 
ben iki aaat, destroyerlerin birbirini Fransız kuvvetleri tarafından temin d f k lAd diş •V• • 

takiben kruvazör etrafında dolaş- edileceği. teyid edilmiştir. t~arruz an :v a a e r.n e ettigmı 
şu yapmakta olan bir Junkers 88 ta.y- Hak.ilı:at mutaamzlann tehayyüJ 
ya.r:si, avcılarımız tarafından kaç- ettikl . den büsbütün başkadır. 
maga mecbur bırakılmıştır. Aynı mo- en~ . 
delclen diğer bir tayyare de Cozo'da ~a~ şıdd~~·~~C:~ltb~, .. ~ukavemet 
yere düşmüş ve yanmıştır. Bu tay- nnkanlan buyüktur. Butun bu kuv
yarcnin mürettebatı ölmüştür. vet binasının yıkılacağı zaman ge-

Bütün bu harekittan tayyareleri- lecektir ve bu zamao yakm.dar. İlle 
mizln hepsi salimen dönmüştür. çeltie< darbelerini indirmiş olmak 

Alman tebliği 
~rlin 10 ı A.A.) - Resmi tebliğ: 

milletimiz için bir şereftir ve mille
timiz nehrin coşkun sularma yolunu 
de~tiren granit kaya olursa hu şe
ref daha ziyade Bitacaktır.~ 

General Metaksasm isti-
Alman ha.va kuvvetleri dün gündüz 
,.e gece İngiltere üzerindeki askeri 
hedeflerle İngiliz adalarını ihata eden 
deniz mmtakası üzerindeki harekatı- • rahatı ruhu için ayin 
na muvaffakıyetle devam etmiştir. 

Muharebe tayyarelerlnden mürek- A!üıa 1 O (A.A.) - Atina ajan· 
kep kuvvetli bir filo, pek fena hava sı bildiriyor: Dün sabah bütün Yu
~rtlarına ve şiddetli bir müdafaaya nanistanda general Metaksasm ıu
rağmen, Londradaki mühim askeri huna ayinler yapılmıştır~ Büyük Ati
tesisata blribirini takib eden dalgalar na kiliıı~inde resmi bir ayin yapıl
halinde muva!faıtıyetll hücumlar yap- mı~ ve bu aymde Bıl!lvekil B. Kori
nuştır. zis. bütün nazırlar, diğer hükUınet 
İkinci bir hücum da bu gece Ports

mouth'daki deniz tezgahlarına yapıl- erki.nt, diplomatlar vesaire hazır 
mıştır. Bu tezgahlardaki tesisatta bulunmuştur. 
büyük yangınlar çıkarılmıştır. Bu Yunanlılık aleminin daima canlı 
yangınları. Alınan tayyareleri tara- olarak tuttuğu Metaksasın bu zafer 
tından atılan büyük ve orta çaptaki babı sınır ruhu için dün ça]ınan 
bombalar çıkar~tır. çanlar Yunan milleti için bir hücum 

Ke.'j.lf tayyarelerinıiz İskoçyauın 

. soylemektedır. 
tıklan ve her halde mürettebattaın Ville de Mayunga adındakl ticaret . - f • . 
kurtulanlan almak üzere durdukları vapurumuzun bir İngiliz kruvııwrü Yuna~ıstanm mun e;ı~ ~azıyette 

tarafından zaptedilmesi üzerine bu- bulundugu hakkındakı ıddıaya şu 
görülmüşt~r. . gün şu cihet ilave. edilebilir ki o:İmpa- cevabı verelim ki. bu iddia ltalyan-

Condotıern cA> sınıfına mensup ratorluğun müdafaamı. kelimeleri yal- Jann kendilerini avutmak için bea
hu~azörler, 5069 tonilato ha~_nıin- I nız nefsi impa.rat.orluğa değil, aynı !edikleri bir temenniden ibarettir. 
dedll: ve 6 pusluk ~ topla ~uoeh- z:ı.~~mda metropolun 1mparaf:<>r1ulda Yunanistanm ieabın'da yakın veya 
hezd·ır. Bu sınıftan dort gemı vardı. munakale yollarına da f3,mildir. uzak müttefik ve dostlanndan göre
Fakat bunlıtrdan biri, Bartolomeo Mareşalin hükümetı namına. konu- \lileceği müthiş yardıml•n ltalyaın
Colleoni 19 temmuz 940 da Sydney şan amiral D_~rlan artık Fransız va- far unutuyorlar. 
tarafından batmlmışb. purlannın musadereslne ve Fransız- ..:-_ y . 1 

1 
l 

laruı açlıktan ölmesine müsaade et- c..sa:ıen unarustanın ta yan ara 

Hariciye Vekili 
Ankaraya döndü 

Biraderi Rüştü Saraçoğlunun cena
ze merasinıl11de bulunmak ilı.cre şeh
rimize gelen Hariciye Vekili B. Şükrü 
Saraço~lu dün akşamki trenle Anka
raya dönmüstür. -'-------

Belçikaya 
yiyecek 

İngilterenin Vaşington 
büyük elçisi bir 

beyanname neşretti 

miyeceğinl beyan etmiştir. ve onların ilkbahar taarruzlarına 
Protestolarımız boşa gittiği ve bü- karşı ko~m~ için bu müthiş .yar

yük Brltanya ticaret vapurlarımızı dımlara ıhbyacı yoktur. Yunan.ustan 
tevki! ve müsadereye devam ettiği İtalya ile herhangi bir başba§a çar
takdirde buna nih~yet vermek için plftllada muzaf.feran..ı karıı koyabi
bu vapurlara. harp gemllerlınizl refa- lcceğini kafi derecede isbat ehni§· 
kat ettirmek lazım. gelecektir. tir. 

lngiliz 
tayyareleri 

Çok kuvvetli 
yeni tayyareler 

yapılıyor 

B. Eden'in Kahire 
seyahati 

Görü§melerin neticesi 
münasip zaman gelince 

bildirilecek ~:ırk sahili yakınlarmda bir vapur emridir. Parolamız şudur: Vatanın 
kafilesine hücum ederek iki vapuru istiklal ve hürriyeti uğrunda yeni 
ağır surette hasara. uğratmışlardır. feclaka.-lıklan ve hatta nihai feda- Nevyork 10 (A.A.) _ Belçika- Londra 10 (A.A) _ Amerikaın 
Piymoutn'un eenubundn bir ticaret karlık olan ölümü de seve seve ka- d L lk B 
'"'mı·sı bombalanmı~tır. a ı<a a çorba dağıttlması için . Aviarion gazetesinin yazdığına göre 

Kahire 10 (A.A.) - EJahram gaze
tesine. beyanatta bulunan Mısır Baş
vekili Hüseyin Sırn paşa, B. Edenın 
Kahirede İngiltere ne Mlsır'ı alaka
dar eden siyasl ve iktisadi meseleler 
hakkında müteaddid görüşmelerde 
bulunduğunu söyleml.ştir. Bu görüş

"'" v bul etmek üzere yürelc.Jerimizi. h1Ur- H 1 
Alınan tayyareleri, ın· gllterenı·n ,_ d oover tarafından yapılan teklifi ngiltere bugün askeri tayyarelerinin 

}erimizi en yüK:sek derece e tuta- dd d İn k 
ccnubundaki hava meydanlarına. yap- re e em giliz büyük elçisi dün ateş kudret.ini daba ziyade artırma 
tıkları hücumlar esnasında hangar- lım. aşağıdaki beyannameyi nC§retmiş- rr.eselesin: tedkik etmektedir. Gaze-

Amerikanın tiddetli 

tedbir alması isteniyor 

Nevyork 1 O (A.A) - New -
Y ork Post, Birleıüc Amerilc.anın 
mihverin beşinci koluna karşı mü
cadele inüyativini eline alması lü
zumunda ısra. etmektedir. 

Bu gazete, bilhassa beşinci kolun 
gizli işlen ile ittigal etmiş olaaı bü
tün AJman ve İtalyan konsolosha
nelerinin kapatılmasını istemektedir. 

Bu gazete diyor ki: Demokratik 
sistemimizde rahne açmağa çalışını§ 
olan bütün Alman ve İtalyan diplo
n:.asi ajanlanr.ın geri çağn!masını 
istıyelim. ~ 

Havas ajansının ili.nal 
kısmına Almanlar da 

iştirak ediyorlar 
Vichy 1 O ( A.A.) - Fransız is

tihbarat ofisi bildiriyor: istihbarat 
kal'ibi umumi muavini B. Marion 
yalnız Fransız gazetecilerinin iştirak 
ettiği bir toplantıda Hı:.vas ajansının 
ilinat şubesiie Almanlar arasında 
iktısadi hır anlaşma yapıldığını ve 

Almanlar bu şirkete İştirak etmekle 
beraber eshamın ek.seriyel'i Fransız
larda kaldığım bildirmiştir. 

lan ve sığınaklan tahrib etmişlerdir. tir: tede neşredilen, fakat Lomlranın 
İngilterede ve eenubi İskoçyada ll- A~k yu··zu··nden clngiliz hükümeti., 1.§gal altında s-ılahiyet1. kaynaklannda tevs.ilcine 

man tesisatı mu\·affakıyetıe bombar- Y bulunan memleket1ere yapılan yar- imlcio olmıyan taf.ilit Okyanusun 
dım.an edilmiştir. dun ne tekilde olursa olsun zafer her iki tt.rafında da büyük. bir ala-

A!man muharebe tayyarelerinden 15 ya•mda sevgı"lı"aını" • gününü uzağa atacağından emindir. ka uyandırmıştır. Makalede bilhassa 

meler dostluk ve karşılıklı anlaY13 ha- Ecnebi bir ajansın v~rdiği yanlı§ 
vası lçl.nde cereyan etmiş olup· neti- haber hilafına olarak, Havas ajan
celerl münaslb zaman gellnce bilcUrl- eının istihbarat kısmı asla mevzuu-
lecekUr. . bahis değildir. Havasın istihbarat 

mürekkep hafi! lllolar Maltada bir ~ 1 liz h d l 
bava meydanına yaptıkları bir hü- ngi · ükumeti, üşman işga i al- cleniliyor ki: 

B. Edenin Ingilterenin M'.ısırdan · · F · 'hb f" • 
·· d-ıı.- dım i · te•,,•'-'··u··rlerl 1 serv.un raınsız ıstı arat o ısıne tev-gor u.,u yar çın ,,,_...._ n d" d"l . b 1 k d 

cum esnasında yerde üç İngiliz avcı öldüren Fettah ölü tında bulunan memleketlere deniz Filhakikn fngilizler §una kanidir 
tayyaresi tahrib etmişler ve bir han- bulundu aıırı yerlerda"l gelecek yiyecek ki, ateg lı:udreti bir tayyare 'İçin esas-

ifade etmesine mukabil Sırn paşa da ı e ı mı~ u unma ta ır. 
İngilterenJn mütteflğine yaptığı k.::ı.r
§11.ıklı yardımdan dolayı teşekkür et
miştir. 

gan yakmı.Şlardır. maddelerinin geçmesine miUamaha tır. Bazı rivayetlere göre İngilizlerin 
Valette llmanındakl tesisata bom- t_ • ederek ablokayı zaafa düşürmek ve yeni tayyareleri 12 mitralyöz veya 

balar isabet etmiştir. u.mır 10 (Telefonla) - Kara- ya temelinden yıkmağa müeaade et· 4 topla mücehhezdir. 
Uzını menzilli Alman toplan Manş pınar kazasanm Kaynarpınar mev- meme}. bususundaka karanru tekrar- Bu gazete. Hurricane, Spitfire ve Amerikadaki lrlandalıla-

denizinde bir İngiliz vapur kafilesini kiindeki iskelede 36 yaşında Fettah lamak mecburiyetini görmii§tür.) müteharrik kuleleri bulunan diğer nn lrlanda Ba§vekiline 
bombardıman etmiştir. aşk yüziiaıden sevgilisi 15 yqında Beyanname bu kahil yardımların tayyareler gibi 8 mitralyözlü avcı b" } f 

Alın.an bataryalıın bu gece Manş Neclimeyi öldürdü. Katil ~and~rma- hatih bir ir:saniyetperverlik tezalıü- tayyarelerini kabul etmekle lngiliz ır te gra 1 
sahillerine yaklaşmak istiyen dftşm.an lar tarafından aranırken hır bag ku- rii olacağını ilave etmektedir. hava kuvvetlerinin temin ettikleri Nevyork 1 C (A.A.) - lrlanda 
gemilerln.1 geri dönmeğe mecbur et- )übesi içinde ölü olarak bulundu. B. Hoover de ayni zamanda bir istifadeleri hatırlatmalt.tadır. aslından 129 Amerikalıdan müıek-
ınlştır. _ F ettahın hu bağ kulübesinde ne ıu- beyanname neşretmiş ve lngiliz da- kep bir grup lrlanda Ba§vekili B. de 
N~ günduz ne de gece Amıa.ı:Ya retle öldürüldüğü araştırılıyor. vasına sempatisini yen·ıden bildı'r· _ Vakraya bir telgraf göndererek 

tizerınde ve L,gal edilen yerlerde duş- C b- ç· hill • B k B I ı d man bava akını olmamıştır. • ........................ mt111111111mııeııı111mıııııu•nıHI- mekle beraber İ~gal albnda bulunan enu 1 m la erme c üyü ritanyaya' r an anın garp 
1 k 1 d · 1 · J llmanlannı kullanmak imkanının ve--'t / f bl•ğ • ve bl.r hangar hasara uğratılmıştır. ~~m c. ete: e ı,e m~~ esı?in.w_n- çıkarılan Japon askerleri rilmeaini> istem••tir. 

lj Q yan e f f Şimall Afr!kada dil§D13.Ilm %11'bll g!lıZ beyannamesınde gosterildigın• ..., 
kıtaatı, DJarboub'a y~mak teşeb- den çok fena olduğunu. fikrince bir T~kio 10 <A.A.) - Geçen pazartesi Telgrafı İmza edenler arasında 
bü.silnde bulunmuşlarsa da bataryala- çok çocukları kurtarma'ra te,ebbüs gilnu cenubi Ç.ln sahlllerlne llıraç Nevyork. ünivers~tesi1?in ealü Tektörü 
nımzın ate.şile firara lcbaJ' edilmiş- etmenin batalı bir insaniyetperver~ edilen Japan lntalannın bu mınta- B. Byrne, Amerika ış federasyonu-
}~. Bombardıman tayyarelerimiz, lh olmadığını söylemiştir. tada. Çankayşek'ln nakllydına biz- nun direktörü B. F emto~ ve umum~ 
duşmanın Bingazideki hava ve deniz met eden üslerin tahribi vazifesini harpte Avnıpaya sevkedılen 27 'ıncı 
Uslerlnl bombardıman etmişlerdir. 8 itmal d k k.lldlkl 1 Amerika fırkasuın kumandanı ge-
mart günü Alman hava. kuvvetlerine o·· ın e b•• ü1c• e ere geri çe er resmen 1 o ul 
mensub filolar. İngilizlerin motöriü unyan n uy bJldi11lınektedir. nera ryan d .... h urunaktadır. 
nakliyat vasıtalannm toplu bulun- hastane gemisi 
dukları merkezleri bombardıman et- Londra 10 (A.A.) - Batavia radyo-
m.işlerdir. Düşman tayyareleri Trab- su, Hollandaya ald 19,850 tonluk 
lusga.rb'i ve Zuara•yı bombardıman Oranje adındaki. lüks yolcu vapw·u
etmJşler ve 3 ~inin ölümüne, 2 klşl- nun hastane gem.Jslne tahvili için 
nin yaralanmasına ve bir takım ha- teknik vesayada bulunmak üzere blr 
sarat vukuuna scbeblyet vermişlerdir. Avustralya. heyetinin Batavla'ya gel

Hollanda Hindistanında
Yugoslavyada mali sene ki vapurlar harp gemisi 

Belgrad 10 (A.AJ - Nazırlar h_eye- · haline kondu 
tinin karan ile Yugoslavyada mali se- N k 10 (A A ) _ (T ) . 
ne, bundan böyle 1 kAnunusanide baş- U 'tevdyopr . . B ·t ·. 'd alssd y • 

nı e res'!I u: a avıa an a ıgı 

İtalyanların fubat zayıat 
listesi 

Roma 10 (AA.) - İtalyan 
orduları umumi karargahı bildiriyor: 
Şubat ayındaki zayiatı: Yunan ceP'" 
besinde ölerı İtalyanlar: 2386, yara
lanan İtalyanlar 4811, kayıb İtal
yanlar 5 582. Yunan cephesinde ölen 
Arnavutlar 14, k.ayıb Arnavutlar 42. 

Şarki Afrikada ölen İtalyanlar 
12 7, yaralanan ltalyatılar 530, ka
yıb İtalyanlar 126. Şimali Afrikada 
ölen İtalyanlar 68, yaralanan İtal· 
yanlar 98, kayıb ltalyanlar 12. 230. 

Donanmada ölenler: 35, yarala
nanlar 20, kayıblar 142. Hava kuv
vetlerinde ölenler 3 7, yaralananlar 
87, kayıblar 165. , ,.. 
Nasıl yazmalı? 

Hasköy iskelesi üzerinde, alı
şılmış imla usulü·ne zıd bir tabe
la var. 

Rema 10 (A.A.) - İtalyan ordulan 
nmumı karargahının 273 numaralı 
tebliği: Yunan cepheslnde: ıı lnci 
ordunun muhtell! mnıtakalarında pi
yade ve topçu faaliyeti görülmüştür. 
9 uncu ordn mıntakasında mevzii ma
hiyetteki harekat esnasında esir aldık 
ve eslıha 1~tinam ettik. Bir çok ital~ 
yan hava lılolan, düşmanın topçu 
mevzilerini, slperıerlnl, motörlü vası
talarını, kamplarını ve kıtaatını bom
b.ırdıman etmişler ve mitralyöz ate
şine tutmuşlardır. Düşmanın mühim 
lıir hareket iıssü bombardıman edil
miştir. Hava muharebeleri esnasında 
dil.'1manın Glostcr tipindeki 4 avcı 
tayyaresi dü~ürülmüştür. 

AL'l1an hava kuvvetlerine mensup 
t.nyy.ırcler. Maltaııın bir tayyare mey_ 
c..ıı.r:nı tıo:ııbnrdıınan etmişlerdir. Ne
t!-:.t>ct::! 3 tayyare yerde tahrlb edilmiş 

Şarki Atrlk.::ı.da. 11imal cephesinde diğinl blldlrnıektedir. Bu vapur Hol
b~yük keşif faallyetıcrı olmuştur. landa Hlndistanı tarafından orta 
Du.şman Harar ve Diredaoua. üzerine şarkta. hastalanan ve yaralanan im
a.kınlar yapmış Jse de blrgüna hasar para.torluk askerlerinin nakli için 
yoktur. Diredaoua'da bir İngiliz tay- hediye edilmi11;lr. İcab eden tadilat 
yaresl, dafi toplarımız tarafından yapıldıktan sonra. Oranje dünyanın 

Iıyııcaktır. Mally~ Nazın B. ~ute~ ~u bir habere göre, Hollaında Hindista-, 
hususta blı: teblığ neşreylenı.ışth. Ö- nında bulunan vapurlar ihtiyat harp 1 
nümüzdekl Yugoslav bütçesi, blnnetl- gemileri haline konulmuştur. Bu 
ce, 1 nisandan 31 kanunuevvel 1941 vapurlardaki mürettebatın işlerinden 
tar1hlne kadaı: olan zamana nid bu- ayrılmarnalaıına müsaade edilme-

1 
j 

«I Ias - köy» 

yazmamalı; 
«Hasköy~ 

yazmalı! 
düşürülmüştür. en büyük hastane eemlst olacnktıt. lunacaktır. mektedir. ~-------------' 



SOYUNMA YERİ 
MAYO 

1)1J .ş 

Bay Amcaya göre ... 

d.a - Bu yaz mevsimi için vaktın-ı ... Belediye bir taraftan Floryal ... Bir taraftan da bedava plıij-ı 
n evveı hazırlık var bay Amca ... plajını ucuzlatıyor... lar hazırlıyor ... 

... Hemen gelsin yazı ... 

Sahı!e 3 

Sarhoşluk yüzünden 
kavga 

Kazım, İbrahim ve İhsan 1.slmlerln
de üç arkndnş dün bir hayli şarap iç
mişler bu sırad:ı İhsan lle Kazun, 
arnlnrındakl eski bir meseleyi taz"'ll
ycrck knvgayn tutu~uşlardır. Bu 
nğız münakaşası kısa bir ı:ım:ında 
blıyümüş ve Ihsan eline geçirdiği bı
ça.kla Kfı.zımı muhtelif yerlerinden 
yaralnmıştır. Işe el koyan polis carlht 
yakalamış, yaralı da U'davl altına 
alınmıştır. 

Teşekkür 
Rüştü Saraçoğlunun ölümü dola

yısile kederlerimize her suretle İJl'İ· 
rak ' edenlere teşekkürler ederiz. 

Şükrü Saracoğlu ve CJİ, Hamid 
Saraçoğlu ve eşi, merhumun 

eııi Ülfet Saraçoğlu 

··· Her şeyin pahalandığı za-ı B. A. - zaten yol masrafları. 
manda bunlar pek yerinde işler plajlara gidenlerden alınacak bir 
doğrusu!... şey bırakmıyordu! .•• 



Gördüklerim, duyduklarım 

Eski idadiler ... 
Mecliste 

Bazı kanun layihaları 
geri alınıyor 

Kauçuk mücadelesi 
Ankara 10 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisi bugün çallfmalanna başla
mı.ştır. 

Bugünkü celseye Dr. Mazhar Ger
men riyaset etmlf, Ankara tehri su 
tesisatının hazine uhdeslndekl mül
kiyetinin ~kara Belediyesine devri, 
diyanet işleri relalili 1939 mali yılı 
bütçesinde değişlkllk yapılması, Be
lediye tanununwı ildnci maddesinin 
tefalrl, Tllrkiye - Jl'ranaa dostluk mua
hedealle mü.tterek beyanname ve op
tanlara mtitedalr pıotA>toliln taadlkl
ne ald kanun llythalannın geri ve
rilmelerine dair Bqveltllet tezkerele
ri okunduktan sonra nıznamede me•
cud maddelerin milzatereslne geçil-

Dünya kauçuk mahsulünün yüzde sek. 
seni lngiliz müstemlekelerinde yetişir 

miştir. • 
Meella, 1937 mall yılı hazine hesabı 

katıalle hudud ve sahiller aıbhat 
umum müdürtütü 1938 yıh hesabı 
tatlalne aid kanun llyllıalannı mil
atere 'fe kabul ederek çarşamba gü
nll &oplanmak tızere tA>plantıauıa aon 
vermiştir. 

Son zamanlarda dünya piyasala
rında çok büyük rol oynıyan ham 
maddelerden biri de buçuk, yahut 
diğer Lsmile llstlktir. Motörlü vasıta
ların her tarafta çolalması kauçuğa 
olan ihtiyacı arttırmışbr. 

Kauçuk bir ağaçtan alınır. Bu ağaç 
Anııpada yetişmez. İlk umanlar yal
nız Brezilyada vardı. Ağacın gövdesi 
muayyen mevaimlerd delinerek akan 
özlü su alınır, güneşte kurutulurdu. 
Bunların tettll ettıtl taba levhalar 
baırı kauçuktu. ÖzUl suyun içinde 
yüzde 10 - 50 nlsbetbıde kauçuk usa
resi bulunurdu. 

Kauçutun sanayideki ehemmiyet! 
anlqıldıttan aonra BrezUya bütün 
cihan plJlll&SUUL lıf.klm bir gelir 
membaı temin etmflUr. Başta mem
leketler derhal bu mebadan istifade 
etmeyi ve kauçuk atacı yetiştirmeyi 

8msa mülkiye id.diainde miikifat tevzii ( aeddin ortaamda Yali 
muavini. saimda hildm, sohmda lmm-d•, X it-etli 

mektupçu n maruf edip SiJe,maa Naif) 

Riyaaeticümhur yaverle
rinden Şükrü Uzer 

vefat etti 
Ankata 10 (Telefonla> - Rlyasetl

cümhur yaverlerinden B. Şükrü Uzer 
dün alcp.m kısa bir hıutaııiı mütea
klb vefat etmiştir. 

düşünm iişlerdlr. 
Vaktlle tiftik teçtal Ja)nıi Anltara

da, Merinos koyunlan İapanyada bu
lunurdu. Fakat tiftik keçileri Cenu
bt Afrikaya, Merinos koyunları muh
teııt müstemlekelere kac;ınlarak bu
ralarda yetiştirilmişti. Bunun gibi 
60 sene evvel bir lngillz tarafından 
Brezllyadan kauçuk atacı çıtanımı' 
ve Asyada Slngapurun şimallndekl 
Malala yanmadasma götürülerek 

Kelime idattan geliyor t1 hazırlama, 
ltlrlnl bir l§e muttedlr olacalı:. bale ge
Grme mlnasına. Buradaki mlnası da 
•Dştıyeden sonraki ortamektep, aşağı 
JUltan llııe. 

Bizde ut ldadl, aakerildir. Kuruluşu 
Mektebi Harbiye Nazın mirliva Emin 
pa,anın nezareti zamanındadır. U&U-
1847). Paşa <Mubendlshanel berrll hü
mayun) hocalarından meşhur Hüse
Jin Rıfkı efendlnln otlu. Mühendlaha
neyi bitirip beş artadaşile beraber 
Londrada tahsil edenlerden. 
Nazır olunca Harblye'yl, Avnıpada

kllere ta~iken mükemmel bir hale 
ıetınr.ek için (Mektebi funünu hartıl
ıel ve (Mektebi fünunu idadiye) diye 
ikiye ayırmayı, ilkini Pnnga1tıda bu
lunan Tophane hastanesine, lklnelsl
Dl Maçka kışlasına nakil tetllf etml.ş. 

Bu l§lerl muza.kere lçln Babıillde 
&oplanan meellse .Mütercimi eYVel .Fu
ad efendi (Keçeclzade Büyüt Fuad 
paşa), Kazasker ulema ve şueradan 
Arif Hikmet bey (sonra Şeyhlslam o
lan), bizzat Emin paşa gibi değerli 
m:.Uar lza seçilmiş. 

zun haftasında ar.kaaı alınır. AtustA>-
5Ull yimılslne kadar tatil edilirler. Se
ne içinde iiçer ay fasıla ile yapılan 
hususi imtihanlar tahrirldlr, ve ders 
zamanlarında yapılıp nihayet bir haf
ta zarfında ikmal edlllr. 

Konyada ağaç bayramı 
Konya 10 (A.A.) - Ağaç bay

İmtlhanlarda tam numara ıo. De- ramı dün burada okulların, ukerle
receJeri de: 10 ve 9 allyil]AIA, 8 AlA, 7 rin, cemiyetlerm ve halkın iştirakile 
karibl Ala, 8 vasat, 5 karibl vasat, 4 ve kutlanmıttır. Bu vesile ile on binler-
3 zayıf bundan qatısı sıfır. c• fidan dikilmiıtir. 

burada ürtllm!4tlr. 
İptldalan Malaka yarımadasında 

Brezilyanın kauçuk mahsulil ile reka
bet edecek derecede mahsul alınama
mıştır. Fakat_,geçen umumi hamin 

Yedl senellk idadllerde okunan Dahiliye Vekaleti müa- arıteslnde Malnkada lstlhsal son de-
derslere gelelim ve geçen yazımda l . d rece artmış, 1913 senesinde son had-
bahsettiğim rüştiye sınıflarını geçe- teıarı zmır e dini bulmuştur. o sene Malakada 
lfm: Jzmir 10 (Telefonla) - Dahi~ 70000 ton kauçuk istihsal edllmlştlr 
Kur'anıkerim, tecvid ve ulümu dlni- ye Vekalet: müsteşarı 8. Etem Ay- ki bütün dünya istlhsalı\tının yüzde 

ye. (Dördüncüde: İsbab vaclb, sıfatı kut bugün /,.nkaradan buraya gele- aıtmuı dokuzudur. Bu suretle Bre-
ilAlılye; Fıkıhtan kltabüttahare. ~ rek vali :ile görü,tü. zilya kauçuk L~lhsallnde çok geride 
finclde: Melllkeler ve kütübü semavi- talmıştır. 
ye, üıbatı nübunet, fıkıhtan kit:ıbüs- i i Kauçuk usaresinin çok kA.rlı bir iş 
salAt. Altıncıda: Ahret, tıtabüzzekl\t, l1EN NEŞR Y~1.' olması istihsalin artmuına sebep ol-
kitabüssavm, ldtabülhac. Yedincide: muştur. ı'9ıo senesinde Malaka ya-
tltabilnnlklh ve talak.) Kendi kendine fotoğrafçıhk nmadn.sındakl SaJangor lastik ılr-

Türkçe (dördüncü ve beşincide usu- A. Fuad Aral tarafından ihtimamla keti yüz İngiliz llralık her hlsR aene-
Iü :tltabet>. Kitabeti resmiye ve ede- dan tiril b k ,_.lf il dine 375 İnglllz llraaı temettü tevzi mey a ge en u ço ...,. ade etmiştir . .Malakada isWısalln artması 

rika kendi otomobil sanay1.lnln tev- manyadır. 1938 senesinde Almanya 
kalAde lnklşa! etmiş olmasından elll milyon lira kıymet.inde 100,000 tem 
dünya kauçuk lstlhsahl.tmın dörtte bam kauçuk ithal etmiştir. Jl'altat Al
üçünü lstlhHi.k ediyordu. manya geçen umumi harpte oldulU 

Amerika kauçuk için lüzumsuz ye- gibi bir gün gene Ingllterenln ken
re fazla para vermek ıstememi§tlr. dl81ne kauçuk vennlyeceğinl hesap 
Bunun üzerine o zaman Amerika ederek suni kauçuk bulunması tçln 
Cümhurreisi bulunan Hoover bir ilim mü.sseselerlnl ve mütehassıs 
mücadele açmıştır. Amerikan hazine- lllmelrl tqvik ediyordu. 
sinin yardımı Ue İngllz müstemleke- 1938 senesinde suni kauçuk bulun
lerl haricindeki bütun P17U&lardatl muş ve buna. Buna namı verilmlftlr. 
kauçukları Amerika satın almı§ ve Fakat bidayette suıü kauçuk çok 
Londra lA.st.ik bersası ile rekabet et- pahalıya mal oluyordu. Tabii kauçu
mek üzere kuvveti! bir (trmt) ve hu- tun beher kilosu flati 60 !enik, y:ıni 
susl brl borsa tem eylemiştir. • bir markın yuzde altmışı oldulu hal-

Aynl zamanda (Ford> ve (Flres- de sunl kauçuk beş marka mal oıu
tone) gibi Amerltan otomobil san:ı- yordu. 
yil kralları Malaltadakl İnglllz kau-
çuk çlfllklerı ue rekabet etmek üze- Geçen be§ sene içinde sunl kauçu-
re Brezilyada ve Afrikanın İngi1.tz tun maliyet kıymetini ucuzlatmak ve 
nüfuzuna tabi bulunmayan mıntaka- ayni aamanda evsafını yükseltmek 
lannda kauçuk yetiştirmek lçln era- Jçin birçok tecrubeler yapılıml ve ni· 
zl satın almışlar ve çlflikler kurma§- hayet muvaffakıyet hasıl olmuştur. 

Şimdiki harpte Almanya, kauçuktan 
la:;riltanın İngiltereye muhtaç mtıntı çekınem.eslni bu suni kauçuğa 

borçludur. 
olmamat için her ~ye bat vuraca- Harpten sonra kauçuğun ne hal 
tını gören Inglltere 1928 aenslnde 
kauçuk istihsalini tahdld eden Ste- _a_ıa_c_at_ı_şı_m_d_ı_t_a_h_m_ın_e_a_n_em_ez_. __ 

venson kanununu Uga etmiştir. İstanbul Elen birligı"' ·,. 
Mala.kadan sonra HollA.ndanın Şar-

ki Hind adalan müstemlekesinde ve Amatörler 'l'?UPU tarafından bu ak· 
bah1l8US Sumatra ve Cavada kauçuk şanı saat 21 de Fransız Tıyatrosunda 
yetıştlrllınesine başlanmıştır. Bura- Yunan müelll!lerlndcn Koromllıis'm 
larda 1st1hsal arttılmdan ve cihan cÇoban kızının ~ığJD unvanlı beş per. 
sanayii istihlaki bu nlSbette yüksel- dellk piyesi temsil edilecektir. 
mediğindn 1934 seneslnd İngiltere 
Holllnda ile anla§arak Jst.ibsall bir 
daha tahdid etmlftir. Bu mretle f1at 
yukselmiş ve istikrar bulmgftur. 

Amerikadan sonra en ziyade kau
çuk sarfeden sanayi memleketi Al-

Konaervatuvar konseri 
Konservatuann beşinci talebe kon

seri bu akşam saat 18 de Fransız Ti
yatrosunda verilecektir. 

Emsalsiz bir muvaffakiyet kazanmış olan 

cARABACININ KJZI DUNYAŞKA. pheaerini vaz"ı aahne eden 

G U S T A V U C i C K Y' nln 
Rejisörlük dehasının en aon merhalesi 

ANA İZTİRABI 
Meclisin verdiği ve Takvimi Veka

Jide neşredllen kararın hülAsası şu
dur: Harbiyenin dört sınıf olması; 
müstakil askerlik fenni okutturulma
sı mutemeddln devletlerde olduğu gi
bi erkinıbarblye zabitleri yetLttlrll
mesi: ufak derslerin tedrisi k;ln biri 
tstanbulda, on lkl&l de taşrada tdadl
Jer açılması. 

blyat <son iki sene resmi muharrerat; fotoğraf kitabı en son teknik usulleri ve ucuz olması Brezilya için bir iktl- j 
istida, tezkere, tahrirat, derkenar, en basit şekilde reslmlerlle izah eden sadl felA.ket olmuştur. Ama7.0n nehri 

1 
mazbata, lAyiha, tebrltname nutuk. netıa bir surette Gayret Kitapevlnce bo d ki t k ıı... ellrl il - Annelik ıere6ne feda olanan bir kadının bayatını 
Edebiyattan üslup, fesahat, vuzuh, tabedllmlştır. yun a auçu ae .. cı g e .. ~- taavir eden aon 

tabiat, münakkahiyet, ahengi selAaet, ••• çlnen memleketler ıttlsaden harap ı •••••••••• Süper fılmi. 
sanayii latziye, maneviye, hissiye, ha- olmuştur. 1l•••••••••••••••••••••••••mıııı~ ı. ..ikri Askeri kaza ve orduyu ilgilen- Brezilya gibi Amazon havzasında • 

ve 1848 sentslnde İstanbul ve Bursa 
ldadılerl tesis edilmiş. Emin paşanın 
Cebellübnan karışıklığını tahkike yol
lanması uzerıne mektep nazırlığına 
ferik Rlfat paşa (1) tayin ediliyor. 

Onun nezaretinde Pangaltıdaki bi
na tamir ve tecdld ediliyor; Mektebi 
Harbıye ile idadi sınıflan 1847 de orn
Ja taşll\lJOr. Ayni yıl Edime ve Ma
nastır, bir yıl sonra 6&m. 18'12 de Er
aurum, 1875 de Baidad askeri ldadi
Jeri kiişad edlllyor. 

Istanbuldaklnln Kuleliye natll 1872 
menesindedlr. Yerindeki evvelce mev
eud ve silvarlye mahsus ahşap, bir 
tatlı kışla Kınm harbi eanasında 
yanmış: 1864 de targlr olarak yeni
den yaptırılıp içinde kah siivarl, k:ih 
piyade asterl ikamet eyledikten ve bir 
aralık da karlntlna tahaffuzh:ınellğl 
ettikten sonra idadiye tahsis olun
muş. 

ya ıye, ~ ye... ~ı- b ··him k unla UU11:u an mu an r bulunan ve kauçuk yetiştiren Peru 
AhlAk (son tiç sınıfta ilmi ahlA.ltın hükumeti de müthiş buhrana utra-

t4rif ve mevzuu, hayır ve vazllel nazl- Hukukçularım:zdan Mublddln Naci mıttır. lquiotA> kauçuk piyasumda 
fe) vezalfl şahsiye, eşhas beyninde.iti Morova ve askeri hA.klmlerlmlzden vaktlle 125 ~on dolar kauçuk mu
munasebat. Arabi (sarf ve nahv tatbl- Feridun Erturkan tarafından yuka- amelesi yapılıyordu. M•Iatanm re
kat ve tercumeler). Farisi (Gülistan rıdakl Jslmle bir eser neşredilmiştir. kabetlnden dolayı cenubi Amerlka
müntehabatı ve tatbikat). Fransızca 680 sahife tutan bu eser hukukçuları nın bu piyasasında muamele dokuz 
Lektür, <ilkte, resltasyon, analiz gra- ve bütün vatandaşlan yatından ala- milyon dolara inmiştir. Neticede Bre
matltal, albncı sınıfta Larlve et Fle- kadar eden bi.llıaaaa fevltallde halle- zllya ve Peru kauçuk yetiştlrmeğf 
ury gramerinin ikinci kısmı). Kavanln re müteallik 12 mühim kanuni ter
(Son sınıfta Uml hukukun tarif ve slrlerl, temyiz mahkemesi 1çtlhadla- b~i~r'attan Ma.lakadakl 1atllısal 
tablml; Maarif, Nezaretler, ştlrayı nnı hqlyeleri lhtlva etmektedir. g1ttıkçe artmıştır. Geçen umumi 
DYlet, idrel vUlyet, ldarel belediye, hu- Flati 250 kurtıftur. harpte İngiltere ve müttefikleri AJ-
kuku §ahslye ve Adiye, hukuku ticari- MEVLÜD manya ve müttefiklerine tlddetll ab-
ye, ahzı mer muamelAtı, nafıa, hu- loka tatbik ettiklerinden Malatanın 
kutu maliye, huk~u ~tiye, ınah:te- Eşim Behice Yumak'ın ruhuna it- bütün kauçuk lstih.salAtı İtlldf meın-
meler .. .> Hesap (dorduncüde nazarisi, b f dil k .. 14 M 941 Jektlerlne ııas.re~ıımı.1ir. 
beşincide mtltemmell.l Usu1il defteri a e me uzere art ta- 1914 den 191a:eshıe kadar İtl-
<Jatnız betfnci sınıfta). Cebir lbe§ln- rihine müaadif Cuma günü Arnavut- lAf memleketlerine 700.000 ton tau
clde birinci derece mnadeleleri, altın- köy camisinde Cuma namazını mü· 
cıda logaritmanın sonuna kadar.> Mü- teakip mcvlud okunacaktır. Arzu çu:k gelm.lştfr ki bu m1tdar normal zamanlarda bütün ATr1JP&llln .etiz 
sell.:Sat (yalnız altıncıda). Hendese edenlerin tcıriflerini rica ederim. senede lstihllk edebllecetl kauçuta 
(musattah ve mticesseml). .Kozmog- Em. U. Müdürliiiü S. S. muadlldlr. 
rafya (son sınıra mahsus). Fizik, kim- Müdürlüiünden ~ ve İstlhsalatın yüzde aetsenl tncnız 
ya, mlh~nlk (son iki sınıfta). Meva· 1 t--Lu) t--1.:_ F L....:•---- üstem:ı kel rlnd t•·+ııı.ı den eı-
lid (yedincide hayvanat nebatat ta- 1 1U1U ~ •--- m e e e ye ~·n 
bakat) Coğrafya (dordilııcüde Avru- Md. muavini Şükrü Yumak ?an piyasasına Brezllyanın ~e 

~~;;;;.,; · ·.,;;:...· ·~~~~. ;.~;~u. ... harİç dört lnta). Beşincide Avrupa HlftlnıHllll' :~te;,e..~:::.~ıaflul: 

Dünyanın en P.zel kadınlarının yqadığı .•• Sahillerinde en çılgın ve 
ateşli prkılann inlediği Tuna kıyılannda yapnan büyük Aşk romanı 

HUSAR AŞKI 
lzbrabın heyecan verdiii. aıkın ...detle eüalediii ... Macar muıiki

ainin nele Ye hayat •erdiği bu ean •at incisi 

-.Perşembe aksamı LALE sinemasında" 
Siyah Afrikanm derinliklerinde ... Balta girmemiş ormanın tehlikeleri 
ve erkeklerinin arzulan arumda ••• Bir kadın ae-vgilisine kavu§uyor ... 

Tehlikeden kuvvetli Atk •.. 

ÇAM KIZI KOlt&ODA 
ANN SOTHERN e JOHN CAROLL 

au ~~E SARAY sinemasında 

SAKARYA'da: ':,~~~~~ 
Gl!OBGES MURPBY = ~;::::.::.~~~:.; E~~?.~1;t~ :::b~:.d::.3::: ıııııı ıııııı , ~çs.sa 

maksadile 1868 de kurulan Mektebi tarlhl, yedincide mabaad.ı>. tımı aer- etm~ olması kauçuk piyasasında bü-

~~;u~~!~:!dı~~a:;.~~:e ~:~rl~ vet, yani iktlsa~ (s;?n 1k1 sınıfa ald). MEŞALELER Hl yük bir buhran tevlld etmlfUr. MONİQUE BOLLAN» -

'fe adrazamlık eden maruf Saffet ::n~t~: (!1:.~~ud~I :~~°!~~· 111111111 Bunun lçln İngiltere 1922 mıesin- o s Uelodı·ıı· ... c LA 11 DE M Ay 

RELLYS 
ye lfANCY CA&OLL 

paş: nın Maarif nezaretine raslar. Hıfzı.s.ghha (yedincide). Resim (plA~ ::lmlllllllDllUlllWUllllllllllllUlll&.'WllllllllllHll:llllll idçeln .t::.'!.~~li ef:e~~,~~~~ anllu.sıt1 • ... dana mm Zorla Tayyarecı· 
Mulklye ldadllerlnln açı1ışı da 1882 ve maktalardan başlayarak taklldlsl .............. jllil....,~ 

senesi .Net:lylcülvukuat. sahibi tz- . - Jayan küçücük bir müntehlbattı. did eden bir kanun çıkarmıştır. İs-
mirll Mu&tafa pafallın nazırlığı zama- ne, sanayi tatbikine, elvanı müteferri- Fransı7.Cada bir 1k1 müstald talebe Wısalln azaltılması ile kauçuk flatl tsTANBIJJ.DA iLK DD'A Fransızca aözliı 
nındadır. aya, topografya harltalanna, makine hariç, ekseriyet ibareleri gene türtçe yiitselmifUr. Fakat bundan müsteh- GÖSTEBhMEKTEDla. Eltlencell ve •en blr mm. 

1893 h:ızlranı lptıda1. rüftl, ldadt ve sair edevatın terslmlne kadar). harflerle kayıdda hesapta Harbiyenin utıer memnun taımamıflardır. Ame- 'A••miiİlıiiiiiiiiiiiiiiiiii•llllll•lllİiliiiiiiliilİiiliİIİiİii•li 
mekteplerine mufaasal ders program- ders nazın Ahmed Şükrü pqanın, ce- --------------------------------------'""----
larıle talimatnamelerin vilcude geU- Mektebi sultani ile Drüşşa!aka'yı ve bir ve müsellesatta Kuleli ldad1sl ders 

husaslleri. ardan çılı:ardıttan sonra h deaed 
rlldlği senedir. mevcud ldadllerln adedi elli dördü bn- nazın Ziya paşanın, en e Basan 

Bu tarihten itibaren idadller, vUA. hıy0r tı, bunların İstanbulda olanlan Fuad beyin (sonra P8f& olmQftur), 
7et ve Uvalara mahsuS olmak üzere IUDlardı: Denaadet veya Vefa, Ustü- flzlkde riyaziyeci 8allh Zetlnln, lle-
ltlye bölünerek vUAyet merkezindeki- dar, Mtimunet Terakki, Mercan... valld'de (Jani hayvanat, nebatat, ta.· 
ler 7 ve llnlardatiler 5 sınıfa, İstan- bakat> Hüseyin Remzinin klta.plan 
buldatiler de, rlifUJe tısını aradan ....................................... hatmedJUrdi. 
~ıkanlarat, 4 sınıfa ayrılmışlar. Talebenin ellndetı bqbca kltaplan Cotrafya içln Abdürrahman Şeref 

Gerek yedi, gerekse bef senelik !da- sorarsanız: Abid dersi lvUı evvelA pek efendlnln (CotratJayı umumi), ve 
dllertn ilk tlç emesi rilftl, mütebaklsl eski atızlı (Dftrrilyettal, .,nra Zilhtü kaymakam Al1 Tevf111n (Colrafyayı 
kladidir. Mezktlr tallmat mucibince paşanın (Mecmuaı Zibdl;,e)al, daha Osmanl)al vardı. Tarlhln umumi bl-
müklfat va mücazatıar da muayyen: sonra H~cl Zihni efendi hocamızın mı için Mizancı Murad beyin tarihi 
Derslerine gayret eden, ahl&k ve ha- (Nftemi Islam>Iarı vardı ki, hepsi de yasat 'edlldltten aıra ibrahlm Batkı 
rekette güzellllı: gösteren talebeye şifalı şeyler fakat derin derin kuyu- beyinki (Meşrutiyet devrinde sadra-
(aferln>, Ctahsln>, (imtiyaz) varatala- Iar. zam olan Hattı pqa) tabu! ecUlmlf
n verilecek. Kusuru görülenler nlşa- Türkçede Hüseyin Cahid ilstadımı- tl. Ardından Abclürrahman Şeref 
ne, tevbih, tevtlt, lslnslzllk, llenl tek- zın bir tanecik sarfıyla mal bulmut efendlnln (Fezleke! tarlhl Oıımanl>si· 
dlr, muvakkat ihr&f, tatı ihraç ceza- Mıtrlbl'ye dönenler ve esfaki en son- ne glrl1ll1rdı ti çıot yeri l»udanmlf. 
Janna ntrayacaklar. dakller oldular. Kitabete örnek ola- Adamcatızuı hattı da var. İşlim ıa-

Nlşanel tevbih şatlrdin tcm>lhe rat Ahmed Rasim merhumun <Haz!- rlhlne dair 7Udı1ı <Zübdetiiltısas)da 
Dıustahak olduğuna dair lllD1I def. nel mekltib)l çot mufasaal Alaybeyi- hallfenhı ihnmet kararlle tntlhap ecll
tertnde Jmı1,,. hizasına Lp.ret. Tev- zade Naclnln mütevazi kitabı fazla leceğini kaleminden taçınverdill içln 
kir teneffüs zamanlannda bir sa- mııhtaaardı. derhal Yıldım Jurnaı. Bereket ftrs1n 
at kadar yazı ile lflal. İslnslzlllt nlha- Edebiyat vadisinde Recalzadenfn yalnız kltab topllattınlarak ucuz tur
ı4 talebe ıcın bir mahüde, günün her (Talimi edebylat)ı, Ebuzzlyanın (Nü- tulmuş. 
ıenefffia Tattlnde ayatta durmak; muneJ edebiyatı Osmanlye)sl oı:tada 
Jeyıt talebe için hafta nihayetinde yok. Süleyman Fehmlnfr\ sonraları 
hanesine gitmekten men olmak. Aleni pek moda olan <F.deblyat>ı da daha 
telı:dır talebenin muallimler .,9 talebe meydana çıkmamış. 
karşısında raporunun otun11411, TUltu- Birinciden bqlıyarat yedi sene 
atının siclline dercl Muvakkat ihraç miltemadlyen arabl okunur, tutulan 
1>1:- haftadan ziyade olmamalı: bere JOhuı PPl'8flklatmdan en bult bir 
Şa ldrdln ali esine gönderilmesi. climlenin nılnaaı bir türlil anlaşıla-

Idadl mekteplerinin umumi imtI- mudt. Par1ıd ic1n kabul edllmlf olan 
hanlanna, haziran iptidasında dersler Sadl'nln (Gilllltan>ı eaılrln1 öıclürme
teslllp haftasında başlanır; temmu- le niyet eden padlfahm kıssuile bq-

Eski ldadller progradl lttbarile §im· 
dlkl liselerden daha zaJlftı. .Felsefe, 
ruhiyat, bllmem daha neler onlarda 
yoktu. 

Sermed Mütar Ala 

(1) 1153 de Sllldre7I miidafaulle 
fÖhretll, 1157 de Baaeli ....._ mt
tirl "lbn wfat edea merham. Ullle 
annemht babaSffbr •• 
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SÖZÜN OELiŞi 
Ferah sineması 

KUŞ BAKIŞI: 

En mükemmel 
vitamin demeti 

D ün öğle vaktı tramvayla önünden geçerken içim sızladı: 
Ferah sineması yer yer duman çıkan bir enkaz yığım ha- Amerika, yakın zamana kadar Bu sene en yakın harp 

Balkanlarda olacaktır 
lbıde. askerlik işlerine fazla ehemmiyet 

Bu hazin manzara beni on iki yıl evvele götürdü. O zaman vermemişti. Avrupa harbi başla
Şehzadebaşında oturuyorduli. Heniiz on altı yaşında bir çocuk- dıJttan, bilhassa Fransa .bozguna 
tum. Pazartesi, perşembe gü'nleri mektepten çıkınca beş on arka- uğradiktan sonra birdenbire göz
claş hep beraber, doğnı Ferah sinemasına koşardık. Ferah sine- ıeı1ni açtı, kuvvetli bir ordu vü
ması heyecanlı filimlerl, takım t.akım gelen canbazlan, hokkabaz- cude getirme~ karar verdi. Mec
lan, varyetelerile çocuk nıhumuzun Billfir Köşkü idi. Pazartesi, burl askerlik usulü kabul edildi, 
perşembe günleri kapısı çocuklarla hınçahınç dolar; itişe kakışa yeni orduyu teçhiz etmek üzere 
içeri girilir; parası olmayan çocuklar sinemanın etrafında dört dö- milyarlar tahsis olundu. 

Yunan ordusunun, 4 - 5 lngiliz tüme'nile 
takviye edilirse Stroma boyunda 

müdafaada bulunması çok mümkündür 
ncrek içeri bedava girmenin çarelerini düşünür; bazan kapıda Fakat Amerika bunu kati gör
biJetliler arasına kanşan bir biletsiz yakalanarak sille tokat dışarı müyor. Yeni ordunun, en mü
atllır; baun da çccuklann arka kapılar ve pencerelerden sine- kemmel silB.hlarla teçhiz edil
maya dolduklan anlaşılarak karanlıkta bilet kontrolu ile beraber mekle beraber, dünyanın en kuv
müthiş bir kaçışma başlardı. vetıi ve en sağlam vücudlu insan-

Kapısında kulakların zannı patlatacak kadar yüksek sesle Ianndan terekküp etmesini isti
marşlar, oynak havalar çalman Ferah sineması, çocuJdan et~- yor. Bunun için Amerika fen 
fında fıldır fıldır döndüren bir tuzaktı. Hele Ramazan gecelen... adamlarından mürekkep bir ko· 
Bin zahmetle biletimizi aldıktan sonra Ferah sinemasının kapı- misyon teşkil edilmiştir. Komis
srndan girip karanlık koridorlannda yiirümeye başladığımız za. yon Amerika askeıini dünyanın 
man kendiinizl «artık mesud! » hissederdik. en kuvvetli askeri yapmak için 
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Dün traınvay1a geçerken gördüm: Ferah sineması yannuş. hangi tedbirlere baş vurmak la· 
Bir zamanlar kadın, erkek tığ ~bi canbazlann, altında bir uçtan zım geldiğini tedkik etmektedir. 
bir uca perende attıklan geniş tavanı, kat kat localarla beraber, Son zamanlarda vitamin mese
üzcrinde nesilleri güldüren ve ağlatan hayaller dolaşmış sahnesi lesi her tarafta birinci safta ge
ve sinema perdesini de ezerek olduğu gibi aşağı inmişti. Sinema- liyor. Kafi derecede vitamin al
run yan kömür olmuş bir çerçeve halinde duranvkapısında~ ~~ nuyan insanın kuvvetten düştü
esrarlı bir karanlık yerine ta arkadaki Bozdogan kemen goru- ğü, çabuk ihtiyarladığı iddia edi
nüyordu. Çocukluğunnmın Billur Köşkü alevler arasında kalıp liyor. Amerikada teşkil edilen 
kül olmuştu Şevket Rado komisyon da evvela vitamin me· 
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~NELE~ ~LD~I ~~:~:~:~~~:;o:~~~·b~: 
~ ~~[!j[3~ @[!;@)~. tamın venlmesını luzumlu gör-

k t • · t müştür. 
Kart eşeğini kesere e ını sa an Vitaminin insanların hayatı 

marangoz mahkemeye veril~ fue~e~ü~krnühlmclma~ L~~~~~~~~~3~~~~~~~~~g~~~~~===~---~ 
Fransada Mante şehri civarında olunca derhal işe el koymuş, maran- la beraber, fazlası da zararlıdır. 

Maule kasabasında bir marangozun goz hakkında takibata başlamış. Bunun için hem bol vitamin ve- Yunan - Bulgar hududunu ve Stroına vadisini gösterir lıarita 
çok yaşlı bir eşeği varmış, son gün- Bu takibat muayene ed1imeden ev- recek, hem de zararlı olmıyacak Bir bakımdan askeri yazıcılık 
Terde eşeğin bir tarafına felç gelmiş, de hayvan keserek sathğı için değil, bir madde aranmış ve nihayet hiç de gu··ç de!!ıldir. Meyzu kıtla- Yazan 1 nan t.oprağından cıka:·ılmnsını 
hayvan artık hareket edememeğe ~ a t k kl vesikasız et sattığı içindir. Fransada mayd. anoz bulunmuştur. Yapılan şıp neler olacağı şüpheli vaziyek M. Sevki yazman ş r oşaca an muhakkaktır. 
baş1amış ve bunun üzerine maran- et vesikaya tabidir. HükUınet bir t dk kl d 't · Halbuki ne Yunanlılar sulh sa rt-
goz eşeği kesmiş, parçalamış ve e ı er may anozun vı amın girdi mi, bin bir ihtimali numara 
satmağa başlamış. Herkes koşuşa- adamın dilediği gibi hayvanını kesip bakımından ven mükemmel bir sırasile dizersiniz ve okuyucuyu ancak bu kadar kuvvetle yardım larında edilE'cek vaadlere ina n a -

k e:..ini sa.tmıyacagvını ileri sürerek ma- madde oldugunıı go"..,teı·ı11ı" ·tı·r e<iebı"lecegv ı. tah1nı'n olunalJı'ıı·r.) bilirler, ne de İnuilizleri adalaıın-rak kart e*eğin etini ·apışmış. '. . . ., .:> • son noktaya kad:ır getirdikten ~ 
Hük\imet meseleden haberdar rangozu mahkemeye vermiştir. ~ımdi Amenkada askere verile- b Yunan ordusu tarafından müda- dan çıkarabilirler. O lrnldc biivle 

Peynir klübü 
Framada bir şarap klühü vardır. 

Klübün azası her sene Saint 
Georges kasabasında toplanır ve 
aralannda bir müsabaka yapılır. 
Aza, getirilen muhtelif cins şaraptan 
tatarak bunların hangi senein, han
gi cins şarabı olduğunu söylerler. 
Klüpte muhtelif rütbeler vardır. En 
İyi bilenin rütbesi arttırılır. 

klübün azası her ayın yirmi ikisinde 
Montana hükumet~nde Billings şeh
rinde toplanarak yeni peynirlerdeın 
tatarlar ve d erecelerini tayin eder
ler. 

Klübe girecek aza. gözleri bağlı 
olarak bir masanın önüne götürü
lür. Orada kendisine 22 cins pey
nirden tatbrılır. Aza namzedi bu 
peynirlerin cinslerini doğl\.ı olarak 
söylerse klübe kaydedilir. 

Amerikada şarap klühü yerine 
bir peynir klübü kurulmuştur. Bu 

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

Balrk avcısı balrk ! 
Anıerikada San Fransısko şehin

de çok büyiik bir akuaryom var
dır. Bu akuaryomda dünyanın en 
nadide balıkları bulunur. Geçende 
akuaryoma, şimdiye kadar görül
memiş bir balık getirilmiştir. Bu ba
lığın kocaman bir başı vardır. Ba-

şın bir tarafından kamışa benzer 
uzun bir sopa sarkar. Sopamın 
ucunda bir nevi çok sağlam ip bu
lunmaktadır. Balık fosfor saçarak 
diğer balıklan bu oltaya çeker ve 
avlıyarak yutar. 

Bu yeni balık bütün seyredenlerin 
alakasını uyandırmıştır. 

1 GüNü~ ANSiKLOPEDiSi 1 
Bizansın meşhur simaları 

Phocas (=Fokas)'lar 
Akşamdan Akşama sütununda Nl

sc'phöre Phocas isminden bahsolundu. 
Bizans tarih.inde, Phocas soyadının 

büyük rolü vardır. 
••• 

Evveli: Azizlerden bir Phocas var
dır ki, Sinop baş papazıydı. Bu şehir
de 117 mllddi tarihinde ölmüştür .. 
Imparator TraJan onu sıcak bir ha
ma~1da bogdurdu. Diğer bir adaşı, ay
nı ımparator zamanında. İskenderun
d:ı ~kenceye uğradı. Üçüncü bir 
Phoras 302 de_ y~e .. sı:.ıopta hristlyan 
dini uğruna olduruldu. Gayet mlsa
!lrperver bir bahçıvandı. Si.nobun dı
şındaki evinde askerler onu tevkife 
~cldiklerı vakit, kendini tanıtmadan 
once onlara iıtra.mda bulundu. Bu 
adam namına İst.anbulda. da. bir kili
se ynpılmıştır. 

••• 
İkincisi: Inıp:ı.rator Phocas. 602-Sı'r) 

senelerinde hük·· .. ·a·· Trakya or
dusunda b . um sur u. . • 

asıt bir askerdı· Bır asken 
isyan neti · · 
ıe tahta cesfncte Yeşillerin hi~~ye~ı-
durdu. Hıf:·çL!. Maurice'i devırıP ol
Jılar Bizan unıdarlığı esnasında Iran
hilcle de ~ .. ara7..asini istila etti. Da
tıpll'r.dl. 610Ul..eınadlyen fesadlar ter
nıund:ısıncta seı:esinde Heracli~ ku
bul unüncte A!rıka donanması Ist:ın
JlJP t:ıtnfdar R?rü:üııce ahali ayakh
dürdu. sız kalan bu zalimi öl-

.. .. . .. 
UçuncüsU· 

baren kcncıirıf>°~,uzuncu a.sırdan !ti
padukyaJı an gostercn bir asll Ka
..ıir.cphore p;-· Buıııann birincisi olan 

OCas birinci Basile za-

manında cenubi İtalyanın alınmasına 
iştirak etti. Altıncı Lcon saıtanatL'lda 
da. Bulgarlara karşı muzafferane dö
vüştü. İkl oğ'lu da şöhret kazandılar. 
Biri: Leon Phocas. o da generaldi . 
Yedinci Constantin (Ko.stantin) in 
çocukluğundan blJlstl!ade imparator 
olmak istediyse de muvaffak olama
dı. Gözleri kör cdlldi. (919). Diğerl: 
Bard~s Phocas Lc~penldes'in suku
tuna yardım etti. Imparatorluğu ele 
geciren yaman kumandan Nlcephore 
Il .Phocas'ın babası budur. Nicepho
re'un kardeşi Leon ~a ~üyük v.azifelcr
de kendini göstermıştır. ~n un o~lu 
Bardas imparator olmak uzere rakip
lerine galebe \almışken 089 da bır
denblre ölmüştür. .... 

:Su nileden ismi yukarıda geçen Ni
cephore Il Phocas 912 de doğup 96S.da 
öldü. Yedinci Constantin (Kostantı.n>_ 
z~nıanıncta general olarak kendmı 
gosterctı. İkinci Romain zamanında 
Girldi zaptettı. Bu hükümdarın vef~
tı;11d,ı kolaylıkJ:ı tahta. geçti ve selefı
nın zevcesi güzel Theophano ile ev
len?1· Gayet iyi muharib olduıo;undan 
Slcılya K b · 0 

)' 
. • 1 rıs, Iskenderun ve şima 1 

Surıye M'" I"' · . . us unıanJ:ınnı kırıp geçirdi. 
IsB mi 1 gıeçen kbu nıenıleketıeri zaptetti. 

.u .gar ar:ı arşı da taarruza kalktı. 
Sıcılyayı kaybettiyse de b• ı·t 1 l . .. . cenu ı a -yaya. yer eşıp buyü.k Ott.o , k f 
tuttu. Faka.t vergileri. arttı n a a a 
1 11 .. rıp papaz
arın ma arına el surdü Al h' d 

bir fesad tcrtiblenip en ıy'ı er ey llınrie 
b .,enera e , 

akra :ı ve kansı Theophano b d 
hil oldular. 10 teşriniovvcı v69 udnak :
}edlldl :ı a ..... 

- sonra, (( unlardan ha!1glsinin ta- · 
cek yemeklere bol çigv maydanoz faa edilebilmesi ~c:>:: mümki.indfır. bir anlaşma da varid d cbiTildir. hakkuk edeceğini zaman -göstere- -
ilave edilecektir. cektir)ı deyip bırakırsınız. Ben bu Yunanlıların şimdiye kad::ı.r gös- Bilakis bu ınınlakaya geniş mik-

Memleketimizde maydanoz, çeşit bir yazı ile «Va kız ve a terdikleri büyük kah~·amanhklar yasta İngi~iz yardımı ) ap1lmamn 
· · d bol ·t · b ı d v ~ • Y bi b ·· 'd· d , .· b eklemek ıcab eder ıçm e vı am.n . u un ugu ogl.an doğacaktır"' mütearifesini J ze u umı ı e '\eııyor. . · 
bT ki b b htf'den Balkanlardakı taarruzla bı.: ra-

1 ınmeme e era er, - ortaya koymaktan ise susmavı Stromanın şarkında kalan kıs- . . . 
beri çok kullanılır. Salatalara, tercih ederim. . ımın Yunanlılar tarafından elde bcr, Şımalı Afnkada . c~n taarnı~a 
zeytinyağlı yemeklere behemehal İmdi mesele artık tevanuh et-J tutulması maalesef mümkün o1- geçmek. hatıı:~ g~J~bılırse d:: l.n.~ 
maydanoz ilave edilir. Zeytinya- mistir Önüm .. zd k" k mıyacaktır. Askerlik icaplan bu- pek vaııd g-ormm oruz. C'unku 
v d it · k ld v · u e ı en ya ın j ·· . . Sima1i Afrika harb· Al ı 
gın a v amın pe az o ugun- hnrp Balkanlarda ve ilk önce de ralann duşmana terkını icab et- . . .. ı mnn ar 
dan, bu suretle onun boşluğunu Bul o-ar _ Yunan hududunda Al-1 tirecektir. Belki buralarda bu- ıcm çok guç sartları ihtiva et
maydanoz doldurur. Simdi may- ma~larla Yunan ve İngiliz kuv-

1 
lundmulacak ufak kuvvetleı-!e mektedir. Akdeı:ize hakim nlına

danozun, Amerikalıların tabiri vetıeri arasında olacaktır. Bu 1 bidayette ilerliyen dü.şmanm yan- , d.~n._ve çok gcm'3 malzem". nıo
vcçhile, "en mükemmel vitamin keyfiyet artık kaçınılmaz bir hal ı ları tehdid edilecf'k ve di.ismamn torlu vasıta ve benzin yığm,-;·lan 
dcmeiiıı olduğu anla.şıkhkt3:.n almıştır. ı yayılmasını icab ettirecektir. buralarda muvaffakıyetli bir 
sonra :1er t~ara~:a bu.na. fazla mg- Almanlar Bulgaristana neye Bilahare bu kuvvetin, büyük taz- ' ~1arl? y~pılamnz. Bu lnısuc:l:ı.rda 
bet ~ılece~i şuphesızv~ır.. . geldiler? Herhalde yarenlik et- , yiklere ı:ıaruz kalm:;a, Yunanıı- l 1s.e ~gılizler daima fütün ımw-

Bızım dikat ~~ecegımıkz ?u mek için değil. Şimalde İngiltc- ların ve Ingilizlerin Ege denizin- ı kıdedırler. :<aldı. ki, bir rnudoet 
nokta vardır: Çıg olarak yenıle-

1
1 reye bir taarruzun felaket olaca- deki hakimiyetinden bilistifade sonra ~arkı Afrıkacla "'Crhl'S ka

c:k maydanozu_n temiz ~1":1as~... ğma, bilhesap karar verildikten gemilere alınarak tl"krar Selaniğe ı ıaca~ In_giliz _ ırnvvetı~ri .. do'.~ "ısi
Zıra ?~ da, yeşıl salata _gı~ı, 

1 
tUo , sonra. cenupta olsun İngiltereyi _.Çıkarılmaları mümkündür. le. Şımalı . Af:ıka~a .~~t~nluk.leri 

ve sa~ı ba7:ı has~al~k mık.1 ?ıı.an· 1 elinde tuttuğu yerlerden söküp Harp harekatı bir defa burada ~1 taca~t~~ · Niha:ı,.et .bıı iL av on
nın sırayetınde amıl olabılır. Te- çıkarmak nihayet bir 1-mzanc -..•e inkişaf etti mi, l'ngilizlerin bu ı a 11.aı ekat. .m~vs~mı de sona C're-

1 

ıniz maydanoz bu~una.maz:;;a ~U· kardJr. Amma ikinci deıcccde de l mıntakaya ellerinden geldiği ka- cektır ... F.~knmız~c. Almanlar 
nu evlerde bahçe~ı~ ~ır keı.1~ın· olsa. Kaldı ki ortada bir de ye'1i dar fa~la kuvvP.t yı~mal:lrı bek- ! Akdenızıı: ate sahıl~d~ yaml~
da, yahut tahta bır sandık ıçınd.e Avıupa nizamı vardır ve bunu lenebilir. Çünkü bu harp salme3i rcak ~a~bı, Balkanlaı a 'e Akd~ı~:
yetiştiımek pek kolaydır. B~.1 ~- bütün Avı-upaya tatbik ederek, büyük Alman kuvvetlerini cenu- ?P ~~kım olduktan sonı a duşu-
tar:1in hazin~si ç~k çabuk ~:ıyur, uİngilterenin elinden geliyorsa 

1 
ba çekecek ve asıl İngiltel'ı:nnin nebılı~. 

çogalır ve koklerınden çekilıp çı- beni buralardan çıkarsınıı demek yükünü hafifletecektir. Netıce olarak en yakın harbi 
kanlmazsa \1ZUn müddet mahsul de vardır Bu S"belpe bütün Bal-1 Alın 1 . .. Ball<anlarda b ekliyebiliri7. Hl m · ~ an ar daha ılk gunlL'rde .. . .. 
verir. kanı ele aeçirmek mümkün olur- k"t· t· l l l •de ~u beş, on gun ıçerısındc.'. Ne 

ı:. , 1 i:I. ı ne ıce er a nıaya ça ısacak- ~lmanların n d İ ·ı· y 
sa, İngiltereyi Malta ve Giridden 

1 
ıardır. Her hangi bir noktada va- 1- • e e ngı ız YP. u-

F akir hastalara yardım . . h.k ı nanlılarm kaybedecek zamr.nıar. 
Belediye sıh~at müdi.irli.i~ü, Bel~di- de atarak Şarkt Akdemze .. a ım 1 ki olacak ~iman duralam:::ı sı, mü- , yoktur . 

ye bcklınlıklenne yaptığı bır tamım- olmak da hesaba katılabıhr. Bnıteakip şekılledn cıkmasını mu-
de f:ı.klr hnlk ne dalma yakinen ala- takdird K . d · d haklın · - -
kadar olunmasını tekid etmiştir. e aı a enıze e cıp olaraktır. Almanlar Stroma .. .. • ,.. 
Alemdar Belediye heklmllği yalnlZ olunmu-ş demektir. Bunlara da- nehri önünde duraladıkları tak- Gumrüklerdekı sunı 
şubat ayı içinde iki yüz yetmiş hastaıha bir hayli faydalaı· da katabı· ukt pılmış eş·ua 
muayene ve tedavi etmiş, bunlardan . . . . - dirde, Yugoslavlaıın vaziyeti der- pam an ya , 
ellisi ilaç paralarını tedarikten ıiclz lıısınız. hal değisecek, hiç değilse, üçlü Gümrüklerimizde 300 bin llın tutn-
olduklarından reçeteleri Belediye he- Almanlar ner d t . akt . ~ k Al AT t• 1 rındıı suni p::ımuktan mnmül mal bu-
sabır.a eczanelerde yaptınlmıştır. e en . aarıuz p a gırere man a e ı cı n:.aya ıunmaktadır. Gümrük tari~cslııde 

Mart ayı içinde hastalıklar nisbc- edecek ve Yunanlılarla Ingilizler yanaşmıyacaklardır. Bu sebepten bunların it~aı şekll ayrı.c:ı gosterll
t~? ar:mış .. Yalnız bir hafta zarfında nerede müdafaa edecektir? Bn da Alınanların ya daha evvel bu n~em.~ş o~dugund~n ithalatın tam ta
yuz ellı sekız hasta muayene edilmiş m h 1 d ~.·ıd· .. . .. .. t ik rı!e uzerınden yapılması lfızım geU
bunlardan on beş·ı hasta t 

1
_· eç U egı ır. Almanlann asli memleket uzerınde butun azy - yor. Halbuki bu şeklide ithal edilen 

neye ya ırı h d r s 1 •. t• . b ırk . . k ·1· mış, pek fakir olan yirmisinin reçe- e e ı e anık ır. Bınenaleyh ns- !erini kullanarak u te 1 ı ·P.yı or- .sunı pamu · mamu atı plyasadtı fiat 
teleri de Belediye hesabına yaptırıl- li taanuzu Stroma nehri boyun- tadan kaldırmaları ve yahut çok bulamıyacak: !':ıhalıya mn.lolac:ı ktır. 
mıştı:-. . . . , . . . . Evvelce bu gıbı mallar hakkında hıı-

ca yapacaklardır. Fakat bu nehir kısa 7,,a.manda çok kahır bır caıbe susi karar verme salfı.hiyetı Ticaret 
Ayakkabı fiatleri etra- ve bmmn gerisindeki dağlık erazi ile Yunanistanı ortadan kaldıra- Vekaletine aid iken bll:'lhare bu s:ıla-

fında tedkikler taarruzdan ziyade müdafaaya el- rak Yugoslavları yüzde yüz ihata hiyet ge~ :ııınmıştır. Piyarnnın bu 

Du .. n toJ)laııan fı":ıt nıu··rakabe verislidir. Dağfar ve nehirle neh- etmiş bulunmaları V\zımdır Ak- ınal~ara. ıhtıy~cı olduğundan Ticaret 
ko- . ~. . d ki .. 

11 
• d" · · Vekaletine muracaat edilmiş ithalat 

misyonu kundura flatıerini ve halk rın uzerın e go er ve va ıler si halde Stroma önünde duralı- ıçın hususi müsaade ç k nı' ,.. 
tipi ayakkabı imal etmek üzere mü- adeta şimalden gelecek düşmanı vacak Alman ordusu iki yanı tenmlştir. Gümrüklere 

1 
b~ı ~~1!~~~~ 

racaat edrnlerin taleplerini tedklk .. . t . . tebligat r 1 ' 
etmiştir. o:ılıyecek arzda yaratılmış gtbi- tehlikeli ve ön tarafı sökülmez ~ :ıpı ması beklenmektr-cl ir. 

Beykoz kundura. fabrikasının imal dir. bir t.orba icine girmis olur. Ed • k • . . . 
ettiği iki cins ayakkabı Yerıı mallar Bunların üstünde da'ma ul'" _ · . - . ırne apı cınayetı faılı 
azarlarında 610 ve 760 kuruşa satıl- . ~ us un Yunanlılara sıyasi tazyıkler tevk"f d"ld" 

P ktadır. Komisyon bu iki cins kun- de yapılmış tahkimat da vardır. veya sulh taarruzu a arak İtal- . . .~ e 1 J. 
rn.:ı a 1 halk tipi kunduralıır arasına Ancak 100 kilometre uzunltıvun- , . . . ~ P . , Bundilll ikı gun evvel EcUrnek:ıpıdn 
~ur Y etnıek ıstıyor. .. . . g . yaruar ıle bır sulha ıcbar cdllme- ~csilrphsuıtan mahalle~inde otuz ku-
ıth;1 lk tipi erkek kunduralarının ~ o~an bu ~cvznn, in.~lizlen~ leri de pek varid görünmüyor. ruş ala~ak ,_Yü~ü~~dcn Sabahaddin ile 

~ racııar kooperatl!i tarafından bır tumen zııhlı ve 4-5 tumen pı- Çünkü Yunan] 1 . t . a~::.beysı Şukr~yu bıc:ıkln ağır ımrt't-
kun u kto. olduğumt yazmıştık. yade kuvvetile t k · , dT 1 aıa gaye razıp te ynra.lıyan Ibr:ıhim dün :ıdllveye 
hazır!o.nnı:ı 

11 
bugün ynrın mürakabe . . a vı;ye e ı ırse, [sulh şartlan teklif edilse bile l verilmiş ve is tint:1k biiklınllğlnce scır

~~ınduraıar~·nderl!mesl muhtemeldir. (şımdıllk Orta Şark ordusunun adalar da dah·ı In' ·u 1 .· y ' ın.su yapıldıktan sonrn tevkif ccııtnıiş-
burosuna go ı , !P z eıın u-

1 
t!r. 
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Tefrika No. 11 

Güzel Gözlü Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va • N-0) 

~-~~..-........... ---~ 
Kadın ısrarla : 
- Rica ederim, heni dinleyin, 

Cemil Nermi bey. Şayed si:ı:in mad
di vaziyetiniz bir kaç saat içinde 
değişt-iyse, benim de manevi vaziye
tim bir kaç dakikadanberi inkılap 
geçirmiı,ı bulunuyor. Sizinle konuşur
kem hayatımın korkunç ve müstek
reh olduğunu hissettim. Şayed beni 
terkederseniz, herşeıye rağmen yeni· 
den sukut edeceğimi anlıyorum. Ta
hakkuk etmiyecek bir ümidi keşke 
göLlerimin önüJlde paraltmasaydı

nız ... Siz ki benim için hayırhah ol
mak istediniz, bari bana fenalık 
yapmasaınız.,. 

Erkek: 

- Düşünelim ... - dedi. - Bel
ki, mutavassıt bir hal çaresi var
dır ... 

Ve: 

- Evvelce başka bir mesleğiniz 
var mıydı? 

- Evet, terzilik yapmak. için ders 

almışhm . .. Çocukluğumdan eüm 
dikişe yakışır... Fakat uzun müd
det sanatımı yapamadım... Ah 
eğer kabil olsa. bu işe maalmemnu· 
nwe yeniden baı,ılanm. Beni lzmire 
mi mi olux, Beyruta mı olur, bir ye
re götürüp yerleştirin .. . Orada artık 
keneli kendime, çabalar, didini· 
rim ... Nereden geldiğimi kimse bil
mez ve söz v~riyorum iııte: Artık 

ahlaksızlık da yapmam ... 
Cemal Nermi, kendisinden bu su

retle bahseden zavallı kadma bü
yük bir merhamet ifade.sile baktı. 
Bu yaş dolu gözler, ayınen karıstmn 
gözleriydi. Bu soluk çehre, bu saç
lar, ömrünün sonuna kadar sevece
ği Melahatin çehresi ve saçlarıydı. 

- Bütün işler yoluna girer, me
raklanmayın r - dedi. - Vapurla
rın hareket zamanlarım tedkik et
tim. Benim tasavvur ettiğim yere 
gitmek için yarın akşam geç vakit 
bir vapur hareket edecek ... 1zmire 

~ K Ş A M, 

uğrayıp Pire'ye gidecek, beraber 
ona bineriz... Sizi İzmire bırakı
nm ... Bin lira kadar da bir para ve
rebileceğim. Çünkü bazı satılacak 
hususi euam var. Onlan da yann 
ııatacağım. Bu b)n lira ile lzınirde 
yerleşerek terzil-iğe başlayabilirsiniz. 

Leyla bu sözleri heyecanla dinli
yordu. 

- Hakkınız var... Teşekkür 
ederim... Bu suretle kurtulabili
rim ... - dedi. -Aha.ize karşı kal
bimde hissettiğim oükranı asla ifa
de edemem ... 

Kadm, erkeğ.in eUerini yakaladı. 
Öpmeğe, yüzüne gözüne sürmeğe 
başladı. Melahatin kocasının elleri, 
Leylanın göz yaşlarile ıslandı. 

Cemal: 

- Şimdi, kızım, - dedi. - Ar
tık ayrılacağız. Ben kendi işlerim
le meşgul olacağım. 

- Affedersin•iz. Kıymetli zama
nıının beyhude :israf ettim. 

- Ben bu yirmi dört saat zarfın
da pek meşgulüm. Hazırlanacağ1m. 
Siz de hazırlanınız. 

- Demek sa'h.i... İstiyorsunu} 
ki ... 

- Emin olun ... 
- Pekala ... Gelip sizi evinizden 

alacağırr.... ~dresiniz ~klımda ka~- ı - Görüyorsun... Seni bekli
dı ... Zateın planını da sıgara paketı- yordum ..• Buy adan Yedikuleye ka
min arkasına yapmıştınız... İşte... dar yol uzak... Yalnız gitmiyesin 
Dunıyor. diye düşünmüştüm. 

- Peki, efendim... Sizi beküye- Müstehzi bir tebessümle: 
ceğİm · · • Yarın ak;tama... - Bu Bankalar caddesinde ka-

Erkek kadını kapıya kadar teşyi dınlar daima fena tesadüflerle kar· 
etti. Leyl! ona bir kere daha te· şılaşabilider. 
şekkürde buhmdu. Merdivenlerden - ... 
aşağı inerken, genç kadın kendini, Leyla cevap vermedi: 
çok zamandanberi unuttuğu büyük Düoünüyordu. 
bir saadet 2çinde hissediyordu. Ce- Şu anda büsbütün anl1yordu: Bu 
çirdiği bu çirkin meslek hayatının adamla münasebeti, onun için yüz 
bütün tefenüatı aklından geçiyor- karasıydJ. Lakin artık ondan hiç 
du. ~is, iğrenç, aarho11 yabancl er- bir korkusu yoktu. Münasebeti ke
kekleriı elinden çektikleri! secekti. Ancak bunun ne tarzda ola-

Ah, aıe mide bulandırıcı bir ha- cağını tasarhyordu. 
yattı o ... Artık kurtulacaktı ... Sa- Seyyah tercümanı: 
kin bir ömür sürecekti ... Namuskar - Vay vay .•. Ser verip sır ver-
bir bayat... Baş_ dinç olacaktı .•. miyeceksin galiba... Bir şeyler söy
Kimbilir, günün birinde de evlenir- lemiyorsun ... Ziyarette bulundun ... 
eli... Neticeden memnun musun, bari onu 

Voyvoda caddesine çık.tJ. Hızlı 
hızlı yürümeğe başladı. 

Birdenbire titredi. 
Kulağında müstehzi bir ses ı 
- O kadar koşma yavrum l 
Leyla döndü. 
Recep yanı başındaydı. 
Kız imirane sordu> 
- Burada ne yapıyordun) 

anlat. 
Kadın, baş:ıını yana çevirdi. Kısa

ca ve istihfafla: 
- Çok memnunum. 
Erkek bu cevaptan memnun ol

muş gibi: 
- Öyleyse bir mahallebiciye gi

relim; hem birer tavuk göğsü oreriz, 
hem de istikbale dair projeler ya-
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İzmire hareket eden fırkanın Ed!r
neden uzaklaştığı gündenberi kendl
nl kaybetmiş gibi, yatakta yatan Sai
de, nihayet sekiz on gün sonra, bir sa
bah gözlerini açtı ve kendisine bakan 
ihtiyar kadına : 

- Bana iki demir şiş getir ... Ayakla
rımın altını dağlayacağım. 

Dedi. Kadın şişleri getirdi. Saide bu 
demir şişleri mangalda kızdırdıktan 
sonra ayaklarının altını dağladı. Ve 
ayakiarını bezle sardı. Birkaç gün da
ha yattı. Fakat bir türlü iyileşip kal
kı>.mıyordu. 

Bir gün, haremağalanndan biri. 
Saidenin yanına geldi: 

- Nasılsın bakalım... Hal~ lyileşe
medin mi? 

- Kalkmak istiyorum... Bir türlü 
davranıp kalkamıyorum. Bana ne ol
du bilmem ... 

- Kendini üşütmüşsündür. Efendi
miz ikide bir seni soruyor. (Saide hA.lA. 
yatıyor mu? Hastalı!P. ağır ise, tablb
ler gelip baksın.) dl.yor. 

- Ben kendimi tabibleı-in eline tes
lim etmem. Blzlm kaıbilemizin bir ~de
ti vardır ... Böyle hastalandııP.mız za
man ayaklarımızın altını kızgın de
mirle dağlanz ve çarçabuk iy11eşlp kal
karız. 

(Arkası var) . 
(1) uTarihl Ebülfarukn dan. 

parız ... Para mevzuunu da görüşü
rüz. 

- Hay hay ... Zaten ben de sa-
na mühim şeyler söyliyecektim .. . 
Ansızın zuhur eden mühim şeyler .. . 
-? 
- Bunları hir mektupla sana 

anlatmağı daha muvafık bulnııu~
tum ... Fakat şimdi yüzyüze konu§
manın münasip olacağına karaı 
verdim. 

Erkek kaşlarını ça~u 
- Nedir bu ho§ laflar~ . . . Mek

tup, ne münasebet~ · · · Yoksa bu 
akşam eve dönmek niyetinde değil 
miydin~ 

Yürüye yürüıye Galataya vardılar. 
Köprüyü geçtiler. Henüz ~imdik.i 
haline gelmemiş olan Eminönü mey
danında bir maballebiciye girdiler. 
Bir köşeye çekilip oturdular. 

Recep: 
- Burada sakin sakin görüşebili

riz 1 - dedi. - E, haydi bakalım. 
yavrum... Hikayeni anlat... Ney
miş~··. Anlaşılan parlak bir mevki 
bulmuşsuaı... Aile evini terketınek 
•istediğine göre ... 

Kadın ciddi ciddi: 
- Azizim, Recep ... - cevabını 

verdi. - hayatımlzda büyük bir 
değişiklik olacak. (Arkan nr) 



11 Mart 1941 

1 Günlük Borsa 1 
ZSBAM ve TABl.b.!T - KAMBİYO 

Ye NUKUD FİATLERİ 
10 !\olar& 194.1 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
" 'l ,50 933 Türk borcu L 11. m. 18.95 
• > 1938 lkramJyell 19.75 
• • 1933 tkramtyell Ergani 

A. B. C. 
ııı '1 1934 Slvas-Erzurum 1 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'l 
> 2 1932 Hazine bonoları 
• • 1934 • • 
• • 1935 • • 
• 1938 • • 

A. Demlryolu tahvlll I-Il 
• • m 

A. Demiryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. Umanı mümessil senedi 

HİSSE SENETLERİ 

19.98 
19.25 
19.40 
80.50 
15.50 
29.50 
52.'15 
41.90 
41.-
38.10 
42.-
40.25 

KOÇUK iLANLAR 
Fe v ka.!D.de ah valin devamı 

müddetince gayri muayyen gün
lerde haftada. 1kl veya üç defa 
neşrcdllecekt1r. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
BİR GENÇ İŞ ARIYOR - 17 ya

şında Tlirkçe ve Fransızca lls~nlannı 
bilir. Muhasebeden anlar ' Istanbul 
piyasasını tanır. Yazıhane işlerJnl çe
virebilecek bir gene; iş arıyor. Akşam
da M. E. S. rümuzuna müracaat. 

AHÇI BAYAN İŞ ARIYOR - Ala
franga, alaturka yemek pişlrmesi;tl 
fevkalade bilir. Ve elinde bonservısl 
mevcud orta yaşlı bir bayan dışarı 

AKŞAM 

4 - Kiralık - Satılık 30 KURUŞA l\mTRESİ ARSA -
Göztepede büyücek bir arsa metresi 30 
kuruşa kati satılıktır. Kuyu eleltt.r:lk 

EiUL.ıiKİŞ - K.ızı.Iropra:ırta. §lmen- kumpanya. suyu ve nezareti mükem
difer hat boyund~ 5905 M2 araa sa- meldir denizi görür her türlü vesaltl 
tılıktır. nakliyeye yakındır. Göztepede. 1lrm 

Galatasaray lisesi karşısında. No. 184 karşısındaki kahvede dell!l . Lsmall 
Emlaklş. Telefon: •9010 - Eminö- ue Şa.şkınbakkalda berber Isma.ile 
nünde Anadolu han No. 6 Eml~klş. müracaat. _ s 
Telefon: 24694. - 2 --------------

BOZKURT-E.11LAK - Beyoğlunun 
2501 LİltAYA - Beylerbeyinde bir çok mutena bir caddesi iizerlnde sene

kat üzerine üç odalı tD.gir ev satılıktır. vt (29280) lira gellrl mevcud (21) da1-
DosYa No. 432 il uhte d b' t Galatasaray Ilses1 karşısında No. 18i, re m şe~ı ve nam ar ır apar ı-
Eınlô.lri• Telefon· •9010 - Eminö- man (310) bın liraya. satılıktır. 

.. .._. · · Taksim Abdülhak Hlmid caddesi 
nunde Anadolu han No. 6 Emlakiş. B k rt-Emlilk N 23 T l f . 43532 
Telefon: 24694. - 2 oz u o. e e on. 

SATILIK APARTIMAN - Beyoğlu
nun keza çok mutena blr caddesi üze
rinde senevi 0132) lira geliri mevcud 
(9) daireli ihtişamlı ve namlı bir 
apartıman (220) bln ltraya satılıktır. 

T. C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile ait} 

gidebllir. Her lşi baş~rabllir. Akşam 
gazetesinde ,B. D.ı> rumuzuna mek-

109·25 tupla müracaat. 
10.- ..==:....:::.::.:.::.::.;:;._------:---:~ 
10.25 İŞ ARIYOR - Uzun seneler Ro-

103.- manyada kereste tlcaretile l.ştiğal et-
22.75 miş, orta mektep mezunu. eskJ ve ye-
37.50 nl Türkçesi mükemmel, Rum~~ ~e 
7 .95 Bulgar lisanına vakıf daktilo bilir bır 

25000 LİRAYA. - Büyük Çamlıca da 
çam ormanı içinde mükemmel arazi. 
Hastane, otel ve mektep Jnşa.sına el
verişli yerler. istanbulun en yüksek 
ve güzel manzarası. Dosya No. 413. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlakiş. Telefon: 49010 - Emlnö
nünde Anadolu han No. 6 Em13.kiş. 
Telefon: 24694. - 2 

Taksim Abdülhak Hamld caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Telefon: 43532 

T. İş bankası mümessil his. 
A. Demlryolları şirketi ( ~ 60) 
A. Dem.Iryollan şlrkctl (% 100 
Eskihisar çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNEBi TAHVİLLERİ 

Kredi Fonsiye 1903 (slgortalı) 
• • 1911 
• • Amorti 
• • Kupon 

NUKUT 

Tiirk altını 
KüJçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

KAl\lBİYO 

26.- vatandaş, kereste ticarethanalerinde. 
21.- komisyoncularda. ambarlard~, ldlla

ıat ve ihracat şirketlerinde bır vazife 
anyor, arzu edenlerin, ~~ra c_~d. 

108.50 No. 65 elektrikçi Cemil Unverdi ye 
102.- ;:.m:.:..:ü::r.:a.:ca:.:a:.:t..:..:la:.:r_ı. ______ --:::-:--

57 ·50 BİR BAYAN İŞ ARIYOR -Türkçe, 
1·25 Fransızca ve Rumca mükemmel ya

zar ve okur. Ticari işlerde bulurun~
tur. Kasiyer işi de yapar. 41604 
telefona müracaat. 24.10 

3.02 
2.50 

Türk lira._sı 
5.24 

132.20 

FRANSIZCA, iNGİLİZCE VE İTAl,
YANCA - Bilen bonservisleri mev
cut blr .. genc; ciddi iş arıyor. Ga~et lyi 
referans verebilir. Gazetemizın Z. 
A. P . rümuzuna müracaat. 

35000 LİRAYA - Moda caddesinde 
konforlu iradlı bir apartıman satılık
tır. Dosya No. 410. 

Galatasaray lisesi karşısmda No. 184 
Emlak.iş. Tele!on: 490.10 - Eminö
nünde Anadolu han No. 6 Emlakiş. 
Telefon: 24604. - 2 

16000 LİRAYA - Galatada tramvay 
caddesinde imar planına nazaran 
Karaköy meydanında. ayda 85 lira 
iradı olan bir dükkAn satılıktır. Dos
ya No. 397. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlakiş. Telefon: 49010 - Eminö
n linde Anadolu ban No. 6 Emlakiş. 
Telefon: 24694. - 2 

MODERN VİLLA - Beyoğltında 
yüksek ve temiz bir muhitte kalori
fer, sıcak su, telefon tesisatını havi 

SATU..IK BtlYUK BİR HAN - İs
tanbulun en canlı piyasa mevklinde 
ve altında büyük bir ticarethaneyi ih
tiva eden ve içi dışı ya~lı boyalı (40) 
odalı ve her konforu mevcud de~erli 
ve senevi (9) bin lira geliri mevcud iş
bu han (130) bin liraya satılıktır. 

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

SATILIK APARTIJ\IA.V - Fatihte 
tramvay caddesinde lyl bir meYkJde 
159 metre murabbaı saha üzerine ya
pılmış ve senevi (2180) lira geliri olan 
(5) odalı banyolu ve yeni model ve 
ayrıca arka sokağa cephesi bulunan 
(140) metre murabbaı bahçesi ile be
raber ve ezcümle Marmaraya nezareti 
kamilell haiz ve masrafı çok az olan 
işbu lüks apartıman (27) bin liraya 
satılıktır. 

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

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Paris üzerine 100 frank 
MiIAno üzerine 100 liret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Bofya üzerine 100 ıeva. 
Madrid üzerine 100 pezeta 
Budapeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzertne 100 kuron 

31.-
0.9975 
1.6225 

12.9375 

DİPLOMALI Bİlt l\tÜTEH.\SSIS -
Her nevi inşaat, dahili ve harici bina 
tadilatı, mağaza cephelerinin tan~iııtl 
ve mümasil bilumum dekorasyon ~le
rine ait projelerin tanzim ve tatbikini 
deruhte eder. Akşamda Mütehassıs 
rumuzuna mektupla müracaat. - 1 

döşemeleri parke muntazam "Ve mü- SATILIK ılP.ı\RTil\IAN - Kurtuluş
kemmel büyük bir bahçe içinde de- ta tramvay caddesine müvazi bir cad
nize nazır villa. satılıktır. Dosya de üzerinde dörder odalı geniş cepheli 
No. 414. üç katlı ve senevi (500) lira geliri olan 

Ga!at_asaray lisesi karşısında No._ 1~4 ve ayrıca bir çam ağacı ve 20 meyva 
E~lakış. Tele!on: -4.9010 - Em,:n?- ağacı ile tescir edilmiş 140 metre bah-

3.175 
31.1375 
31.005 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 
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ECZACI _Gerek eczah:.ı.nede •ege- nunde Anadolu han No. 6 Emlakiş. çesi mevcuttur şayed beş yüz lir:ı da-
rek ecza depolarında çalışmak üzere Telefon: 24694. - 21 ha. musra! göze alınarak bina cephesi 
bir eczacı kalfası iş arıyor. Akşam ga- . . . ve banyolar tadil edilirse geliri ayda 
zetesinde T. M. rümuzuna mektnpla lSOOO LiRAYA - Heybclı~ctaaa çok 160 liradır satış fiyatı (5) bin liradır. 
müracaat. muntaıam bir vllla satılıkt.r. Dosya Taksim Abdülhak Hamid caddesl 

. No. 394. Bozkurt-Emliik No. 23 Telefon: 43532 
BAYAN IŞ ARIYOR - Orta tahsilli Galat:ısar:ı.y lisesi karşlSlnda No. 184 

eski türkceyl bilir daktilo ve santralda Emllikiş. Telefon: 40010 - Eminö- SATU.fK BVvtlK ARSA - Göztepe 
çalışmış bir bayan iş arıyor. Yarım\ nünde Anadolu han No. 8 Emlaltiş. lstasyon;ı altı dakika mesafede a.stalt 
gün olanı tercih eder. Akşamda M. C. I Telefon: 24694. - 2 müntahacında vaktl1e kerizme görmüş 
rümuzuna bugün nümune bağı ve mayvalık ve 

30,000 LİRAYA - Suadlyede tram- ezcümle çiflik yapılmata çolı: elverişli 
2 _ iŞÇi ARIY ANLAR vay caddesinde modern bir apartıman ve icabında ifra:ı:ı dahi kabil (23) bin 

ı.-atılıktır. Dosya No. 140. metr~ murabbamdaki suyu ve elek:tri-
AVUKAT KATİBİ ARANIYOR - Ga!a~asaray lisesi k:ı.rşı.sında No. 18• ği mevcud büyük bir arazı toptan (8) 

Avukat yanında stnj görmüş tecrübe- ~!akış. Telefon: -49010 - Eminö- bin liraya satılıktır. 
ll eski ve yeni harflerle imlası düzgün nunde Anadolu han No. 6 Emliikiş. Taksim Abdülhak Hamid ~ddesi 
oİan ve makine ne süratıe yazabilen 1 Telefon: 24694. - 2 Bozkurt-Emlak No. 23 Tele!on: 43532 

erkek bir Avukat katibi alınacaktır. SATILIK KÖŞK - Çamlıcaya ne- KİRALIK APARTThlAN - Firuz
Galata Nordştern hanı 11-12 numara- zaretl ve dört tarafı nçık apartıman ağada mektep sırasında Türkgücü so
ya acele müracaat. tarzında kullanılır, (60) Ura icar ge- kak 60 mmıara köşebaşı modern beş 

. · Çİ BAYAN LAzmmm- Her ti!lr i~lnde bütiin k~nfonı vardır. Her odalı ve banyolu dairesi (35) liraya üç 
.. BIR iŞ . kad r Tahta- gun içındekilere muracaat pazar gü- odalı banyo dairesi ıse (22) liraya 

gun saat ondan on ıkiye a nü öğleden sonra. Adres: Ortaköy acele kiralıktır. 
kale No. 96 da boyacı Mehmet Nuri Aydınlık sokak No. ı. - 2 Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Le:tle!e müraca11tları. Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: Bozkurt-Emlak No. 23 Telefon: 43532 

1 - Maviler giymiş küçük bayan. H _ 15 YAŞLARINDA - Bir erkek SATILIK APARTIMAN - Anka.ra-
2 - Oyalanıyorunl. çocuk aranıyor. Taliplerin Yenl Pos- da Yenlşehirde havadar ve manzaralı 
3 - Ensesi kalındır çekinme t::ıne karşısında Mlmar Vedat caddesi ve her türlü konforu olan sekiz dal-
4 - Tersi kalender meşreb. ... ! 26 nwnaraya müracaat. - 2 reli yeni bir apratıman sahibi tara-
5 T i tından satılıktır. Senev1 safi iradı - ers reddetmcmektir _ Uzak 

nidası. J _ SATILIK E$Y A 5.000 liradır. Fiati 55.000 liradır. Ta-
6 T liplerin İstanbul® 41432 veya Anka-
. - ersi satıcıdır - Başına «Y> rada 6650 telefonla sahibine müracaat 

gelirse ~kşimlş süttür. BALI _ :tyı cinsten İRAN ~~arı 
'1 - iş lşliycn adama böyle iltifat alınıyor. Posta kutusu 261 e muraca- etmeleri. - 2 

edilir, at. - 14 tJSKtfDARDA SATILIK KÖŞK -
8 - Bir nevi balık ağı - Köpeğin BİR BUÇUK TONLUK MAKİNE - 4 odalı 15 dönüm bahçe 7 dönüm bağ 

ba;ırması. Ve lastikleri yeni Doc; marka kamyon mütebakısı meyvalık tatlı su kuyusu 
- Tersi uyuzun sonudur - Tersi acele satılılttır. Adres Fındıklı tram- elektrik: tesisatı mevcud Usküdar Kı-

hasis değil, 95 T l f 41352 2 sıJdı tramvay durak yerinde mahal-
10 - Kasabın sol elinde bulunur - vay caddesi No. e e on - · Iebıcl M. Tipi telefon: 60670 - 6 

Tatlı de~U. ESKİ 'VEYA BOZUK - Her marka 
Geçen bıılmacıamwn halli ra()yolar piyasadaki en meııhur mar-

SoJdan sata ve yukarıdan aşağı: kalarm 1941 modelleri ile en uygun şe-
1 - Natüralizm. 2 - Amerika.da, raitle tepdll edilir Ak§amda Radyo 

~1- Teraziler, 4 _ ür:ı.sele, Al. 5 - rümuzuna mektupla mftracaat. - 3 
ze, E.sire, 6 - Akile, On, 7 - Lale

soğanı, 8 - İde, İnayet, 9 - Zarar, 
Neva, lO - Le, itak. 

SATILIK İKİ KAl\IYON - Bir ta
nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo
del Ford marka karüser111 fakat ~
tiksiz iki kamyon satılıktır. Her gun 

caatı. - 7 

KİRALIK KÖŞK - Erenköy Kozya
tağı caddesinde Böceklik camii civa
rında Mühürdar köşkü denmekle ma
rul' dört odalı köşk kiralıktır. Talib 
o~~ı:ı:lar gezmek lçln içerlslndekilere, 
goruşmek 1çln 60169 Telefon numara-
sına müracaat. _ 3 

l\IOBİLYELİ KİRALIK DAİRE -
Taksimde Topçu caddesinde Uygun 

KİRALIK HANE - Taksim Sürp
agop kal'şısında. tramvaya bir daki
ka mesafede Eftade sokak 17 numa
ralı beş oda ve güzel bir bahçesl bu
lunan kullanışlı müstakil bir hane 
(40) liraya. kiralıktır . 

Taksim Abdülhak Ham!d caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Telefon: •3532 

KİRALIK SAYFİYE - Yeşilköyde 
çarşı içinde bir asırdld~ abc;larla ve 
çiçeklerle süslenmiş bir bahçe için
deki büyük bir yalının beş oda büyük 
blr hol ve mü.ştemll!tı saireyl. ayn bir 
bölüğü maa mobllye yazlık (400) ıı
raya kiralıktır. Rıhtımı üzerinden 
manzarası caziptir. 

Taksim Abdillhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Telefon: 43532 

Kll'l°l'IETLİ İRAT -·Karaköy Tüııel 
karşısında 33. 33/ 1. 33/2 No. lu üç 
dükkandan ibaret mağaza acele satı
lıktır . .f0764 No. da Suphi Okaya ve
ya 24010 Remziye müracaat. 

Sahife 7 

I stanbul Levazım 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

1 
Maslakta askeri prevantoryum 

_ACELE SATILIK APARTIM.m - elektrik havai hattının tamiri 13/ 3/941 
Cihangirde Alm~n hastanesl bahçe- perşembe günü saat 14,30 da. Topha
sl karşısın~a Güneş.~i .sokak elll altı nede Lv. Aınirll~i satın alma komı~
numaralı ko9eba.şı mucedd~d her kon- yonunda yapılacaktır. Ke§if bedeli 
fonı havı. senevl dokuz yüz lira lra- 82 lira 50 ltllruş kati teminatı 12 ıırn 
dı bulunan bina acele satılıktır. Tak- 50 kuruştur. Keşfi .toml.syonda. görü-
s~ İstlkllil caddesi kırk üç numaralı lilr. (965 _ 1767) 
dukklnda şekerct All Dllere müra.- ••• 
caat. - 7 

KİRALIK ODALAR - Blr Alman 
öğretmen bayan nezdinde temlz ve 
mobilyell iki oda birlikte veya ayn 
ayrı kiralıktır. Aynca. hususi almanca 
dersleri de verillr. Pazar gününden 
maada her gün 15,30-19 a kadar Bey
oğlu, İstiklal caddesi, 133 numaralı 
Ha.san Bey a.partımanı, lktncı merdi
ven, birinci tat <numara 6). - 3 

ACELE SATILIK - Galatada &ene
de 900 liraya kira.it GW.egüle hanı 
9500 liraya satılıktır. Tavtzstz, mas
rafsız. Galata Demlrbağhan No. 16. 
Telefon: 40984. - 2 

SATIT,IK APARTDIA.."'J - Kurtuluş... 
ta tram\'.aya nazır üç katlı gayet :ıe
vlmli bir apartıman (12000) llraya sa
tılıktır. İradı 1050. Sinıens tramvaJ 
istasyonu Şahin sok No. 18 - 3 

KİRALIK MtJSTAKİL KÖŞK -
Suadiyede Şen yolda be~ oda iki sofa 
ve ha.vagazı elektrik: banyo büyük 
çamiıkJı bahçe yazlık kışlık yalnız 
yazlıkta. olur. Müracaat edecekler Ga
latasaray yeni çarşı No. 8 Tel: 44182 

-3 

KİRALIK - Büroya elverişli ma
ğaza ve depolar Gala tada. Rıhtmı cad
desinde Veli Alemdar hanında. - 2 

5 - MÜTEFERRiK 

HAFrADA İKİ G1JN - Mutedil üc
retle bilhassa orta okul talebelerine, 
Ctürkçe - tarih - cogra!ya - fizik -
matematik - fransızca) dersi verebili
rim. Arzu edenlerin Ak.şam'da Fikir 
rümuzuna müracaat etmeleri. - 2 

SATILIK - Merakla yetlştirilmL1 
güzel öt~lü san ve beyaz kanaryalar 
hareket dolayı.sile aatılıktıJI. Beşik
taş, Tramvay caddesi doktor bay Na.
zır apartımanı kapıcı.~1 Tahire mü
racaat. - 2 

BALIK.PAZARI VE HASmCILAR -
Civarında şekerci yahud kltıdc;ı dük
kanı devretmek ve kArlı tşe semıayelt 
ortak isteyenler Akşam'da A. H. ril
muzuna mektupla müracaat etsinler. 

-2 

l\IEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz lda.rehaneslnl adres 

olarak göstermlş olan karller1-
mizden 

C, D. - A. - B. D. - Z. A. P; 

namlarına gelen mektuplan lda
rehanemJzden aldırmalan mer
cudur 

GAiP ARANIYOR 
Bundan yirmi beş gün evvel Üskü

dar Topta§ı Valldei atik mahallesi 
ba.ğlarbaşı caddesi 18 numaralı evden 
eşyalannı eve kilitleyip giden eşim 
Şevket kızı Rahmiye ve 6 ya.şlannda 
bulunan kızım Ümran ile birlikte bir 
semti meçhule gituği bugüne kadar 
her ne kadar aradım ise de bulamadı
ğımdan her kim nerede olduğunu bi
liyorsa insaniyet namına aşağıdaki 
adresime bildirmesb1i rica ederim 

tlsküdar Toptaşı caddesi 'l'ddız 
otelinde B. &. Çok~r 

GAİP EL ÇANTASI 
5/3/941 tarihine tesadüf eden. çar

şamba günü Sirkeciden Yeşllköye saat 
20-20 de hareket eden trende aan 
renkte çantanın lçinde ticarethaneme 
aid defterler ve bazı evrak bulunan 
çantayı her nasılsa. unuttum. Her kim 
aşağıdaki adresime getlrdlğl takdirde 
memnun edilecektir. 

İstanbul Babkpazar Yatcllar so
kak l\lavridi han No. % Yorgi İskarlato 

50 adet küçük direkli terazi alına
caktır. Pazarlıkla eksutmesı 17/3/941 
pazartesi günü saat 14 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komlsyo
nunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 
3250 Ura ilk teminatı 243 lira 75 ku
ruştur. Nüımınesı Oüıhane hastaha
ne.sinde görülür. İsteklilerin belll 
saatte komJsyona ıelmeleri. 

(968 - 1843) ••• 
500 kilo SOdyum benzoat. 500 kilo 

:ıodyum aa.llsllat. 300 kilo potasyum 
klorat. 250 kilo potasyum permanga
nat. 250 kilo piramldon alnonlm. 
250 kilo kan!r. 100 kilo laktoz. 200 ki
lo sallplrln alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltinesi ı '1/3/941 pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği 
satın alına komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bMell 18,875 lira. kati 
teminatı 2831 lira 25 kuruştur. İstek
uıerin belll saatte komisyona gelme-
leri. (969 - 18441 

• •• 
14,000 kilo balya ipi. Nümune ve ev

safı mevcut. 
2.000 adet lata. 4X8. 5x9x 25. 

25,000 kilo çenber. Gelecek nümune
den beğenilecek. 

750 kilo mfihür kurşunu. Gelecek 
nümuneden beğenilecek. 

75,000 adet c;enber tokası. Gelecek nü
muneden beğenilecek. 

Yukanda mikdarları yazılı anbalftj 
malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 17/3/941 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. is
teklilerin teminatlarile belli saatti! 
çenber, mühür kurşunu, çenber toka
sı nümunelerlle komisyona. gelme-
leri. (976 - 1850) 

••• 
8 ton zeytin danesl alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 14l3/941 cuma gü
nü sa.at 14,30 da Tophanede Lv. amir
lll't satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Talunln bedeli 1530 lira tat! 
teminatı 229 lira 50 kuruştur. İstekli
lerin belli saatte komisyona gelme
leri. (9'11 - 1845) 

••• 
Sirkecide asker konağında mevcud 

iki kazanın perçinli bakır dlplerinin 
yapılması ve beş adet kazanın kulp
lannın takılması ve perçinlenmesi ve 
üç adet zincir lle vaziyeti 13/3 941 
perşembe günü saat 15,30 da Topha
nede Lv. Amirliği .sabnalma ko:uis
yonunda pazarlık.la eksiltmeye kon
muştur. Taliplerin kazanları ma
hallinde görmesi ve ona göre 
flat tekli! etmesi lazımdır. Taliplerin 
teminatlarile belli vakitte komısyona. 
gelmeleri. (973 - 1847) 

••• . 
452,000 adet küçük kopca, 11,500 

adet büyük kopça pazarlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 14/ 3/941 cuma 
günü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satınalma komisyonunda. yapıla
caktır. Tahmin bedell 1170 Jlra 25 
kııru.ş kat.t teminatı 175 lira 54 kuruş
tur. Nümunelcrl komisyonda görülür. 
Isteklilerin belli saatte komisyona grl
meieri. (979 - 1848) 

••• 
110 Atmosfer tazyik verebilen bir 

adet kompresör alınacaktır. Pazarlık
la. eksiltmesi 1413/ 941 cuma gunu 
saat 15 de Tophanede Lv. ftmirllği s:ı.
tınaima komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kataloğ, evsaf ve teminat
lar!le belli saatte komisyona gelme
leri. (975 ~ 1849) 

••• 
Mik:dan 

adet Cinsi 
6312 • 2,5 santimlik tek d111l çıkrıklı 

toka. 
4208 4 santim paldum ucu tokası. 
3500 Hamut için burgulu halka. 
2104 1,5 santimlik tek dilli toka. 
4208 3.5 santimlik tek dilll toka. 
1052 Hamut ağacı. 
1052 Çavdar sapı simit. 

Fabrika ce matbaaya 
elverifli bir Bl NA 

SATILIKTIR 
1

20992 Telefonla. Hakkı özak'a müra-

SATILIK DİZEL MOTÖRLERİ - O'ç 
tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey-

apartınıanmın 2 nwnaralı .tonforlü KARA.KÖYDE - Yemişçi Hasan 
da~esi eşyasile beraber Yazlığı kiraya sokağında eski Kredi. Llyone Hanı Beşiktaş ildncl sulh hukuk b'-klm-
~erilecektir. H~rgün sıcak suyu vardır. karşısındaki Bucak hanı acele satı- liğinden: Hl/S 

Yukarıda yazılı malzemelerin pa
zarlıkla eksiltmesi 17/3/941 pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
&mirliği satınalma komisyonunda 
müteahhid nam ve hesabına yapıla
caktır. Hep.sin.m ta.hmiıı bedeli 2707 
lira 93 kuruŞ. ı.a: teınhı:atı 20& lira 85 
kuruştur. Niım.untiert komfsyond=al 
görülür. İsteklilerin belli saatte ko
misyona. gelmeleri. .977 - 1857) 

girlik kara ve deniz vasıtalarında kul
larulır mükemmel bir halde dört aded 
(Mercedes - Benz> marka Dlul motör
lerl .satılıktır. Her gün Tel: 20992. 
Hakkı ömka. müracaat. - 7 

ıçlndekllere müracaat. _ 13 lıktır. 40764 de Suphi Okaya veya Beşik:taşt::ı Hasa.npaşa deresinde 85 
2~010 da Remziye müracaat sayılı hanede 29/1/94:1 tarihinde ölen 

SATILIK EHVEN KELEPİR ARSA- Bağdadlı Hatice Parçacının terekesi-
Göztepede denizi görür fevkalade ACELE SATILIK APARTDIAN - ne mahkemem!zce el konulm\LI oldu-

Cağaloğfunda fabrika ve 
tnatbaa ittibanna elverişli 
betonarme yeni bir bina sa
tılıktll'. «Akşanıı> idaresine 
nıüracaat: Telef on: 20681 ACELE SATILIK TAKSİ OTOMO

BİLİ - Sahibinin taşraya gitmesi 
münasebetlle 938 model Master dü 
lüks bir otomobl1 satılıktır. Aksaray 
LMell garajına müracaat. - 2 

ll!anzara havadar bol suyu, elektrik, Aksaray Valde mektebi civarında Çın- ğundan esbabı :ma.thlp ve allk.adar
kumP.~!a suyu asfalt yola pek yakın gıraklı bostan No. 1 M. Kemal cadde- ıann !lan tarihlnden itibaren ~lr ay 
her turlil vesaltf nakliyeye kolaylığı sine 30 metre mesafede üçer oda. bl- \'e ldcliayi.. veraset edenlerln üç ay 
ol~n lterizme yapılmış arsa satılıktır. rer hol. hatnamı hav! ile kat yeni içinde .Beıliktlll ik!:m:i sulb hukuk hd- İstanbul 4 uncü icra mem:urluğun-
Gozte~ fırını karşısındaki kahvede apartıman 9500 liraya satılıktır. LA- ltlml!ğine: mi:ıac:aa.tıan ve abl tak- dan: • 

ı 
Z Dr. İHSAN SAMİ 

Gonokok aşısı 
Pe~Ukıuh ve ,lhtllatlanna karŞl 

Buı~ll ve taze aşıdır. Dlvanyol 
ahmed türbesi No. 113 

dellfil Ismailc müracaat. _ 2 Jeli Ap. Daire 2 No. 31 Hadl Zenere dirde trr~sin.ln hazin.eye d\!vrolu- Evvelce Fatihte Çarşamba. Koca-
müracaat. - l nacatı ilan oiumır. d d h 11 · 

SATILIK KA.RGiR EV_ Beyoğlu e e ma a esı Kokulu Bahar soka-
Kalyoncu karakolu clvannda Simide! SATILIK KAGİR EV - Boğaz- --------------· ğı.ı:ıct.ı. 2.5 numa.rıu:ia mukim ikeı.1 bilô.-

SATILIK BUZ DOLABI - Çok te- sokak içinde Ceyıttn <Eski Maymun) lçinln su. hava, manz:ı.rasiyle meş- Beşiktaş .sulh icra memuriutuncr.ın: hue, Allta.kyada: Ankara kıraathane-
! mlz ve güzel ıGeneral elektrlk:t mar- şokak No. 4 kArglr büyük ev satılıktır. hur Beylerbeyinde iskeleye beş da- 941 - 112 sinde Mustafa yanında mukim iken 
ka altı ayaktır. İsteyenler: U.IeU, ca.- Içindek.llere müracaat. .tıka set üzerinde Bebekden _ istan- · Bir alacağın tem.!n aUfası için J:ı.alen ikametgahı meçhul bulunan 
mı kapısı zahireci bay Abdül Azize bula kadar denlzl gören ferah man- tahtı ha.eze alınıp paraya çevrilmesi.- Omer Sırrı. Yalkuta, All Rızanın slze 
müracaat. - 1 SATILIK EV_ Göztepede Sabrayl- zaralı üç oda bir c;inll1 sofa. bir mut- ne karar verilen büfe, karyola. tah- elden verdıği 75 liranın tahsili hak-

B SATILIK DONDURMA MAKİNESİ- ceditte, içinde tulumbası, elektriği, ya- bah bir tuvalet ve banyo mahallini ta sandalye, konsol vesair ev eşyası- k~da 18/ 9/ 940 tarihinde takip tale-
AHÇE ORMAN 1 nm dönüm bahçesinde kum'""' olan, havi düz ayak, çok rahat içinde nın 17/3/941 tarihine müsadif pazar- bmde .bu.ı. unarak tarafınız" t'"'lı'"i 

S ' ve Az kullanılın'-" 4 gözlü 8 kovalı Fr - " -- te . .. .. t 9 d .... ..,., b 

ALON FİDANLARI 'Y İst<>=ona 10 dakika mesafede bulunan elektrik, tatlı suyu olan altı yüz met- sı guııu saa an 12 ye kadar muktezı öd~me emrı· mahalli il·.an1et-gldaire marka bir dondurına makinesi _,, ka b Emin·· ·· h u ı H M satılıktır. Taksim: Cumhuriyet mey- 4 odalı müfrez ve 1200 liraya satılık- re re ahçe ortasınd:ıkl kagir ye- onu ma a es acı Musluk so- gahınızın meçhul bulunması hase-

fıdanevsinı m. ünasebetile ucuz br. Yenicaml Osmanlı bankasında bay ni ev satılıktır. Cumartesi, pazar gü- ka.ğında 1 sa~lı evin önünde açık bile icra hakimliği tarafından ı..ı..u 
~~~~~üi~5~~ü Ferid beye müracaat~; Kemale müracaat. - l nü keresteci bay Azize müracaat arttırma snretile p~raya ç:vrilecektır. ödeme emrinin 30 gün müddelle m-

bun.ı edinmek isteyenler - 3 Mu~ammen kıymetının yuzdc yetmiş nı tebliğine karar verilmiş oldıığun-
an bahçemizde kolay- GAYRi MATBU TARİH KİTABI SATil..IK EV - Ak.sarayda Katip --------------ı bcşıni bulmadığı takdirde ikinci art-· dan ilan tarihinden itibaren 30 giın 

ca bulabilirler. VERİLİR _ Seyid Vehbi ve yahud Musllhlttln sokağında üç tarafı bahçe, FENERYOLUNDA - Mustafa Maz~ tırması .2~(3(.941 tarihine müsadif i içinde 940 4014 sayılı dosya pumnra-
ÇAI\f Neyli Divanlarından her hangisini içl ve dışı yağlı boya her tarafı mu- har caddesinde 25 No. 1ı 12 oda, ay- ı perşembe gunu aynı yer ve aynı saat- 1 sile d~ireye gelerek borcu odemnıılz 

' PALMİYE verene Mektubl Mehmed Atıf hattı ile şambalı sekiz oda !evkalflde manza- rıca uşak odalarını, her cins meyvn. te en çok arttırana ihale~! icra ccıı- 1 veya müddeti içinde blr l_tlrnzdn bu-
vesair seçme fidanlar müverrih Cibretı zade Abdürrahman ralı, konforlu ve tramvay istasyonuna. ağaçlarını, 300 den fazla üzüm kü- lecektlr. Dellaliye ve sair masrafl:ır ıunımı.nız lazımdır. Aksı tnkdlrdc 

n]
Adres: Pangaltı Fiat garajı ya- efendinin kaleme aldığı (üçüncü Sell- bir dak.ik:a mesafede olan a.hşap bir tüğünü ve ~. kuyuyu havı 7 dönüm alıcıya. aittir taliplerin yevmi mrzkiır l'l bri irra ile tahsil~. clhctlııe g dilci 
nda Yedlkuyular caddesi No. 6 mln) 1213 Mısır ve Arlı} sefe,rine a1d ev beş bin beş yüz liraya. satılıktır. bahçell bir koşk acele satılıkiır. Gor- -ve saatte mahallinde hazır bulun- ccgl ıb! :-.ine b~ muddet içlncle m~ 

---~------------.... ~g:za~yn~~m~a::tb~u~ta~rlh~~ı ,!V~erllir~!;·_!İs~t._:v~e~zn~e:.-L2:3:;3:_:9~6 _:N~o~. 2Y~a:...te~le~f~on~l::a:...!!m~üra~c~a!Ea~t~ed~ll!_:-L:ım~e;!k~~iç~ln~~1ç~ln~d~e~k~il~e~re~.:__!!fl~a!t~l~~ln:Ld~u~nı~la~e~ak memuruna. m urncant ey- b J anı " rmed!ğınlz surette hapse .Lu.~ lk. .nlıııın.caırınız ıı. n oluı ur. 
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'Sahile 8 AKŞAM 11 Mart 1941 

... 

Piyasada Ballkyağı mev
cut olmadığmdan onun 

YE R i N· E 

H A S A N Zeytin- Muka vvidir, Midevidir 
Böbrek, Karaciğer . hastalıkla
rında şifası vardır. Yemeklerde 

pilavda, balıklarda bilhassa 
mayonezde tereyağı yerine 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
Askeri Fabrikalar Satın Alma ı 

Komisyonu ilanları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oksijen tesisatı alınacak. 
Elinde çalışır bir vaziyette oksijen tesisatı olup da satmak isteyenlerin 

evsaf ve satı.ş şartlarını bildirir teklülerini tetkik edilmek üzere en kısa 

i 

bir zamanda askerı fabrikalar umum müdürlüğüne göndermeleıi. (1703) ı 

yağı içiniz 
Ani tesir 

Kendinize beyhude ye
re eziyet ediyorsunuz 

NEVROZiN 
varken ıstırab 

çekilir mi? 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP ve üşütmekten 
mütevellid bütün ağrı 
sizi, sancılarla nezle 
ve romatizmaya karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız. 

İcabında günde 3 

TİCARET 
TV'RK ANONİM ŞİRKETİ 
İDARE MECLİSİNDEN z 

Alelade Toplantı Davetnamesi.: 
Ticaret Türk Anonim şirketinin 

1940 seınesi alelade umumi heyet I 
toplantısı 28 Mart 1941 Cuma günü 
saat 1 O da Ankarada Ulus meyda
nında Koçak hanındaki Şirket mer
kezinde yapılacaktır. 

Esas mukavelenamenin 61 inci 
maddesi mucibince adi umumi he· 
yet toplantısına en az 25 hisseye 

1

. sahip olan hissedarlar asaleten ve
ya vekaleten iştirak edebilirler. An· 
cak vekaletern işl.'.irak edeceklerin 
de şahsen hissedar olması İcab eder. 

Toplantıda bulunacak hissedar
lcum toplantı gününden en az bir 
hafta evvel Şirket merkezine müra
i racaatla duhuliye varakalarını alma
ları lazımdır. 

ALELADE TOPLANTI 
RUZNAMESİ: 

1 - 1940 yılı muamelatına ait 
İdare meclisi raporu ile mürakipler 
raporunun okuınması. 

2 - 1940 senesi bilanço ve kar 
ve zarar hesaplarının tedkik ve tas
diki ile İdare mechlsinin ibrası. 

3 - Muhtelif sebeplerle ayrılan 
aza yeriııe İdare meclisince seçilen 
azanın tasdiki. 

4 - İdare meclis~ azaları ile Mü· 
rakiplere verilmekte olan ücretler 
hakkında verilen takririn müzake
resi. , 

5 - 1941 yılı devresi için yeni
den iki mürakip seçilmesi. 

İDARE MECUSİ 

KULLANINIZ 

ANBAR iNŞAATI 
Toprak mahsulleri ofisinden: 

f - Şefaatli istasyonunda yapılacak anbar ve idare blna
sile buna müteferrt işler götürü olarak kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

Ke§if bedeli 67.617.30 altmış yedi bin altı yüz on yedi lira 
otuz kuruştur . 

2 - ~ta muktezi 2 ton yuvarlak demirle 500 kilo çivi 
ofis tarafından bedeli mukabilinde müteahhide verilecektir. 

3 - Eksiltme 21/3/1941 tarihinde saat 15 de Ankarada 
ofis umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. Teklif mektub
lannı havi zarflar makbuz mukabilinde ofisin muhaberat ser
visine teslim edilecektir. 

4 - Eksiltme evrakı beş lira mukabilinde ofis umum mü
dürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat miktarı «4,630.87» 
dört bin altı yüz otuz lira seksen yedi kuruştur. 

5- İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel ofisten alacak-
lan ehliyet vesikasını koyacaklardır. «1275» «1740» 

6m .. , .. , ............................ ... 

Türkiye Ctimhariyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlhl: 1888. - Sermayesi; 100,000,000 Türk Urası. Şube ve 

ajans adedl: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka moameielerL 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramJye veriyor. 

DENiZYQLLARI İŞLETMESİ'- kaşe alınabilir. , ZAYİ-8.Tümen131.Alaym.Ta- J 
Kooperatif Şirketi İdare Meclı"sı·nden •• D H h • bur 12. Bölükte askerıığımı yapıp tez- ı O keremi aldım. Fakat bilahare tezke-ı 
Şirketimizin 1940 ~enesi bilançosunu tedldk edecek olan Umu.mi he- ~r ~. .. r OrUDl ' reml kaybettim. Yenlslnl çıkaraca-

yeti içtimaı muayyen günde ekseriyet hasıl olmamasına mebni 26 Mart ı k Eminodnukl Nimet Abhla gllşedsl 1 ğımdan eskisinin hükmü kalmamıştır. 
1941 ihi. ·· d"f ç b ·· .. 

2 
h" d 

1 
a.rşısın a muayene anes n e Boyabat Bengü Belen köyünde . 

tar ne musa ı arşam a gunu saat ye te ır e i miıı ve içti- hastalarını kabul eder. Koçm:ır o~ullanndan Hasan oğlu ı 
maın Tophanede Klavuzluk servisinin bulunduğu eski yolcu ısalO'llunda ı Telefon: 24131. ••llii Ziya Türk 1314 
akti takarrür eyJemiştir. Ortakların mezkur gün ve saatte hazır bulun 1 ::=z:=============-==============.=.; ı 
malan ehemmiyetle rica olunur. . • , Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 11 

r _İdare ~~i.i~:~;u~:u~~~~ MEVADı Umum idaresi ilanları 
2 - Mürakiple· raP.orunun kıraati, 

3 - 940 senesi bilanço ve karii zarar hesabının tedkjk ve tasdiki 
ile İdare meclisi azalarının ibrası, 

4 - Müddeti hitam bulaın ldare meclisi azalarile yedek azanın 
yeniden İntihabı, 

5 - Müddeti nitam bulan şirket· mürakiplerinin yeniden !intihabı. 
6 - Mürakiplere verilecek ücret miktarının tayini. 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELERi -, 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 •• 1000 •• = 3000.- " 
2 •• '750 ,. = 1500.- n 

4 " 500 .. = 2000.- " 
8 250 N = 2000.- ft 

35 H 100 it = 3500.- " 
80 .. 50 " = 4000.- ,. 

300 .. 20 " = 6000.- ,. 
Keşideleri: 4 Şubat, 2 l\layıs, 1 Ağus
tos, 3 İkinciteşrin tarihinde yapılır 

Muhammen bedell (572) Ura (60) kuruş olan 128 adet muhtelif eb'a.tta 
nebati kıldan Paspas (21/3/1941) Cuma günü saat (11) on birde Haydarpa
şnda Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek: isteyenlerin (42) lira(95) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme glhıü saatine kadar ko
misyona müracaatları lAzundır. 

Bu i~ ait şartnameler komisyondan parasız olarak: dağıtılmaktadır. 
(1678) 

* lli.n Tashihi 
GazetemJzfn 10 mart 941 tarUıll nüshasında neşrolunan Devlet Demlr

yollan umum miidürlüğiine aid tarifeler ııA.nının 3 üncü maddesindeki 
trŞebekelerlı kelimesi sehven .. şubeleri.> ta.randa. basıldığı görülmüştür. 
Tashih olunur. 

SIHHi OLARAK AGIZ B'OŞLUGU VE DİŞLERİN BAKiMi 
S~BAHv~G~CE YATARKEN A~TİSEPT!K R· ı· DAMA~ LU LUNU~ ~IRÇA İLE İSTİ~ALİ 
MIHANIKI OLARAK DiŞLERiN TfM IZLENMESINl vEFIRCAAKABINDA 
DİL .YANAK MUHATİ GIŞAtARI İLE . BOGAZ, Dİ.Ş vE DİŞ ETLERİNİN . İŞBU 
MAHLUL İLE ÇALKALANMASI DE BUNL.ARIN. KORUNMASINI TEMİNfDER 

~ümeır ~c§lnk 

Terli Mallar 
Pazarları 

Müessesesi müdürlüğünden: 
İstanbul Trikotaj ve Dokuma Fahrikalanndan Mart İplik konten

janını henüz almıyanlann d.erhal Sümer Bank Yerli Mallar Pazar· 
lan Pamuklu Satı;. servisine müracaatları 13.zımdır. 

Ayın 15 nden sonra tevziata nihayet verilecek ve müracaatlar 
kabul edilmiyerek sahipleri taraf ı:ndan alınmıyan kontenjanlar iptal 

edilecektir. 

Zonguldak Belediyesinden 
ı - Bir a.y müddetle kapalı zarf usullle eksiltmeye konulan umumi sı

ğmağa muayyen olan zam.anda tallpll çıkmadığından pazarlıkla ihalesi. 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel! d8.000• lira.dır. 
3 - Muvakkat temlnatı «1350• Ura.dır. 
4 - İhale 4 nisan cuma. günil saa.t 16 da. Belediye binasında dalm.l en

cümen tarafından yapılacaktır. 
5 - Şartname keş!! ve proJes1nl görmek isteyenlerin Belediye fen §U-

beslne müracaatları. (1826) 

İstanbul Hava mıntaka depo amirliğinden: 

Bir Makinistle bir Marangoz 
alınacaktır 

1 - Depomuzda. ücretle çal~ma.k üzere blr tayyare veya otomobll ma
kln!stlle bir marangoz ustası alınacaktır. 

2 - Askerlikle alakas:ı. olmıyan ıstekliletın ımtllıan gün ve §era.iti an
lamak üzere en geç 15/3/941 ta.rllı1ne ka.dar Yeşllköy hava nunta.ka. depo 
fımirllğine milracaatlan. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az fıO llr:ıc;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plana 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet l,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 Uralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 16'1 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesnplnnndaki paralar bir sene tçlnde 50 liradan aşağl 

dü~mi:ver.ıere ikramiye ~ıktığı takdirde % 20 tazlaslle verilecektir. 
Kur'Iar senede 4 defa 1 eyIO.I, 1 birincik:inun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ANBAR iNŞAATI 
Toprak mahsulleri ofisinden: 

1 - Dinar istasyonunda yapılacak anbar ve idare binaslle 
sair i§ler pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Ke.,<:.if bedeli 
«68,377 - ıı altmış sekiz bin üç yüz yetmiş yedi liradır. 

2 - Pazarlık 20/3/1941 tarihinde saat 15 te Ankarada ofis 
umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. Eksiltme şartna
meleri 5 beş lira mukabilinde ofis umum müdürlüğünden 

alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 4.668.85 dört bin altı yüz 
altmış sekiz lira seksen beş kuruştur. 

4 - Bu anbara muktezi 500 kilo çivile yalnız 6 ve 8 m/m 
kutrunda olmak üzere 2 ton betonarme demiri İstanbulda 

1 Beşiktaş'daki depomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide 1 
verilecektir. «1276» . c<l 739)) 

D. D. Y. 3 üncü işletmemüdürlüğünden: 
İhalesi 20/2/941 tarihinde yapılması evvelce il~n edilmişken yapılan 

tekllfier haddi lft.yıkında. görülmediğinden, ihalesi talik edilen 1941 senesi 
Mayıs nihayetine kadar Bandırmaya gelecek kömürün tahmil ve tahliye işi 
ayn ayn ve kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13/3/ 941 Perşembe günü saat 16 da Balıkeslrde işletme bina.· 
smda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Şartname İşletme müdürlüğü ile Bandırma istasyonundan para.sız ve
rllll' 

İsteklllerln muayyen günde ihale saatinden bir sa.at evveline kadar 
muvakkat teminat ve kanuni vesikalannı havı zarflarını komlfyon re1sllğt
ne tevdl etmiş olmaları lüzumu ilti.n olunur. 

Vapurdan tabliyesi 
Ma. vna ile nakliyesi 
Kara ta.hmll ve tahliyesi 

Tebınlnen Muhanunen 
Ton bedeli 

16.000 TL. 11200 
16.000 TL. 8800 
8.000 TL. 3600 

Muvakkat 
teminat 
T.L. 840 
TL. 660 
TL. 270 

(1471) 

20594 sicil numaralı mahdut mes'uliyetli Feshane 
Kooperatif Şirketinden: 

Mahdut mesuliyetli Fesha.ne kooperatif şirketi ortaklaıı umum1 heyeti 
25/3/941 tarlhlne müsadif sah günü saat 11,45 Eyüpte Defterdar fabrlka.
sındakl dairei ma.hsusasında. aşağıda yazılı ruznameslle adlyen toplana
caktır. 

Toplantı gününden 15 gün evvel ortakların hamil olduk.lan ortaklık 
senetlerin! şirket veznesine yatırarak toplantıda bulunmak üzere dühully& 
vara.kalo.n almaları Uan olunur. (1818) 

RUZNtınm 
1 - İdare mecl!sl raporunun okunması ve 940 senesi blft.nço ve kO.ru 

zarar hesabının tetkik ve tasdlkL 
2 - Müra.klp raporunun okunması ve idare meclisi basının ibrası. 
3 - M~a.l bulunan balıklara yenilerinin tayını. 


