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Ankarada bir komisyon 
benzinden tasarruf 

imkanlarını araştırıyor 

Şehrimizde dört tacir 
ihtikar suçundan nakdi 
cezaya mahkum oldular 

'--------------------J 
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Harp, hudutlarımızdan 

uzak olduğu zaman 

Türkiyenin vaziyeti ne 

idiyse bugün de odur. 

[Ankara, 12 mart, Başmu- may reisi Ankara ziyaretinden 
d .. uş·· ıerdir tttı-

harririmizden] çok memnun orun · 
. fak çerçevesi tçlnde cereyan ~den 

Almanyanın Bulgarıstana in- 1 iki müttefik dE'Vlet 
l d T .. ki . va bu temas ar, 

mes ~ en sonra ur yenın - ında en küçük bir şüpheye 
ziyetı fazla alaka uyandırmaya aras b akın ya tam ve samimt 
başladı Bilhassa İngiltere bari- yer ır a n .. 

. · Ankarayı zlyaıeti C\?llaşmalara varmıştır. Türkiye-
cıyeF~hr r~n --mıı Şefe hususi nin, teahhütlerlne ve ittüakına 
ve u erın ..... k d b wı kalacağı ka 
mektubu yabancı matbuatı her- sonuna a ar ag ı : 

.. gul eden mevzu oldu. Her naatı asla sarsılmamış, daha faz 
gun meş · tir n·W t af-
t f bu h~diselerde hususi gö- la kuvvetıerunış · ıger a:r 
rüş zaviyesinden ve kendi men- tan, Tür ıy n u 
nra • ı .. k' eni b .. tün hareket 

faati bakımından bir propaganda hattında, vatan müdafaası~a ve 
vesilesi bulmakta güçlük ~ekmi- müşterek menfaatlere hızmet 

hususunda verimli olabilmek en-
yor. d- .. ni 

Halbuki Türkiyenin durumun- dişesinden başka w bir uşun:e n 
da eskiye nazaran hiç bir değişik- hakim olamıyacagıncla hiç bır te
llk olmadığı için aradaki vuku- reddüde yer kalmamıştır. 
atın memleketimiz siyasetine bir Türkiyenin İngiltereye, yahut 
tesir yapabileceğini, yahut bu ingiltcrenln Türkiyeye karşı te
siyasette her hangi yeni bir isti- ahhütlerlnin, jki tarafın dn. ha
knmct temayülü ifade edebfüce- yati menfaatıeıine en uygun şe

ğini sanmak büvlık lrnta olur. kilde, hangi şartlar içinde yeıine 
Şahidi olduğumuz hil.ciiscıerde, getirileceği hususunda, realist gö
bl1jm için, beklenmiyen ve umul- rüşlü tam bir mutabakat vardır. 

maynn hiç bir cihet bulunmadığı Almanya Devlet Reisinin Milli 
gibi, muhatabı okluğumt~ teşeb- şef İsmet fnönüne husus! mek
büslcrin hiç blrtml..-?, rengı çoktan tubuna gelince, bunu da, fevkal
tebellür etmiş politikamıza .aykm Mc bir hfrdise olarak değil, neşre
bir hareke~ ~~zm~!ı:. de ımk~ dilen tebliğde bildirildiği gibi, bir 
yoktur. Bılakıs, butun bu hadı- dikkat ve nezaket eseri olarak, 
seler, zaten apacık olan hareket T" ki . hi bi d ı tl r • . . . ur yenın, ç r eve e no • 
tarzımızda gızlı kapaklı bır nokta 1 .. b tl rl ,ı · d t e 

1 d 
v b.. b" t" d ma munase e e r..ı ı am'! <' m -

o mn lgını us u un mey ana . 1 1 h hart ı sme enge o mavnn arp c 
çıkarmıştır. :Bundan dolavıdır ki azi ti esi. i ind utaıA-. v ye çerçev ç e m -. 
ne Ankara konuşmal9.n, ne Al- h k JA dı 

. 1 t kt b eune 1:1.zım r. 
manya Devlet Reıs n n me u u 

ehafilin mü- Her halde harp, hudutıanmız-
hakkında, yabancı m • dan uzak bulunduğu zamanlarda 

k · b' · taraflı balagalı ve e serıya 11 Türkiyenin va1Jyeti ne tdlse teh-
göıiisleıine kıymet vermemek la- like Balkanlara, tlı yanımız~ gel-

• 

Y ukanda: Arnavutlukta Yunan ileri hatlarına omuzda bir dağ topu 
naklediliyor, •taiıda: harp faaliyeti durduğu zamanlar 

Yunan askerleı-i kızakla kayarak eğleniyorlar 

Mussolini'nin 1 

yaptırdığı 

taarruz neti
cesiz kaldı 
ltalyanlar ağır 

zayiata uğradılar 

F afİd lideri Pellegrini 
«ltalya her bakimdan 

lena vaziyettedir-. diyor 

Amerika 
lngiltereye 
30 torpido 

gönderecek 
500 şilep inşası 
için hazırhk var 

zımdır. . _ diğl şu esnada gene odur: Kuv- Atina 14 (A.A.) w- Yunan ordu-
Bunlann umumi mahıyı"?ti, hu- vetıi ve hazır olmak, maceradan lan baıkumandanlığı tarafından 13 

Amerika Harbiye Nazin 
/ngiltereye verilecek 
harp malzeme.inden 

bir kıamının yola 
çıktığıni söyledi 

kum etin neşrettiği tebliğlerde bil- uzak fakat, istiklAl ve masuniye- mart akşamı n.ı;ırol';':nan 138 n~~- Vatinaton 14 (A.A.) - Harbi-
. . . . 'bi ah- .. . . ralı resmi teblıg: Duşman, genıı bır ye Nazırı B. Stimson lngiltereye ve-

BU SABAHKİ 

TELGB.A.PLAB 
................... ! .. 

ltalyan taar
ruzu dün de 
püskürtüldü 

.Yunanlılar birçok 
esir aldılar 

Atina 15 (Radyo bu sabah saat do
kuzda) - Resmi Yunan tebliği: Düş
man büyük topçu kuvvetlerinin ve pek 
çok avcı ve bombardıman tayyarele
rinin ya.rdımlle dün de ayni cephe 
tızerlnde mtiteaddld ş!ddetll tnarruz
Iıırdn bulunmuş ve ağır zayiata uğra
masına. rağmen hiç bir muvaffakıyet 
elde edememiştir. Muknbll bir taarruz 
neticesinde d\jşrna.ndnn müteaddld 
esirler aldık. 

Atina 15 (A.A.) - CB.B.C.) Yuna.-:ı 
matbuat nezıı.rctlnin tcbUğlne göre 
son beş günde İtalyanlar, beş tümen
lik bir kuvvetle yaptıklan şlddetll ta
arruzlar neticesinde kuv.vetlerin\n 
yüzde ellisini kaybetmişlerdir. Esirler 
arasında yüksek İtalyan zabitlerinin 
adedi fazladır. Bu da. Mussollnlnln ıa
bltlerln, kıtalannı başlannda bulu
narak muharebeye sevketmeleii hak
kında.ki emrinden Uert geUYor. 

Atına 15 CA.A.) - CB.B.C.) İtalyan
lar, yaptıklnn büyük ta.amızda yenı 
celbcttıklerl kuV\:etıert de muharebeye 
şevketmlşlerdlr. Italyan taarruzu :ı.~ır 
Itnlynn topçu a~ı ile başlamış, yapı
lan bütün hücumlar hiçbir netl\!e ver
memiştir. İtalyanlann birinci tnarru
zu en şiddetli taarnızıan olmuştur. 
Yunanlılar, sarsılmaz bir sebat ne 
mukavemet etmişler, İtalyanlan püs
kürtmekle kalmayarak geldikleri mev
zllerden de kaçırm~lar bu suretle 
Italyanlar, hareketten evvelki menl
ıertnln çok gcrllertne a.t.ılmışlardır. 

Orta Şarkta 
hava harbi 

İngiliz hava meraıali, 
Almanlara daha ağır 
darbeler indireceğiz 

· diyor 
dmlmıştir. Hakıkati, bu .gt timlzl mudafaa azmıle mücehhez cephede şiddetli taarruz hareketle- rilecek harp malzoemesinden muay-
'\'alde adet olan kısa şekıltle ta- bulunmak. Sük1ln ve emnlyeti- rine geçtiğinin be§İnci günü olan bu yen bir kısmının yola çıktığını gaze· AUna 15 CA.A.} - Atlna. ajansı bll
mamen ifade eden bu tet-Uğ!cr mizi zahiri işaretlerle avunmakta g~, bütün "taarruza devam e~İ§tir. I' tecilere bildirmiıtir. Maamafih nazır diriyor: Etnos gazetesinin husust mu
dısında, teferruata ait tabının- değ'ıl, kendi kuvvetimizde ve bU- Bu ta~rr~zlar esnasınd~ duı?1an bu hususta tafsliat vermekten imtina ha.biri B. GregorladLs İngUlz havama... 

• k tl b t h ayesınde l · reşall sir Artııur Longmore ne bir mU-
lere · j ek boştur Fakat mu- h manevt kudret ve birliği- uvve ı ır opçunun ım ey emifbı. lil.kat yapmıştır. Mare""•1 dem1-+1r kl·. 

gır şm · assa hareket eden taze piyade kuvvetleri y İngton 14 (AA) B .. ,,... 49• 

99 Amerikan 
harp gemisi 
lngiltereye 
verilecek 

Gönderilecek mühimmat 
arasında top, bomba ve 

sair malzeme var 

Nevyork 15 (A.A.) - Vaşlngtondalcl 
resmi membalardnrl öğrenildiğine gö
re, Amerika Hltlerin denlz yıldınm 
harbini karşılamak üzere İnglitereye 
99 harp gemisi :verecektir. Sene niha
yetinden ev-;el Inglllz fllosuna iltlhat 
etmiş bulunacak olan bu gemiler esti 
model 17 muhrlb, birkaç esne evvel ya
pılmış 9 denlmltı 55 knrakol gemls11le 
18 küçük torpltodan mürekkeptir. Bu 
gemller o şekllde tedricen verilecektir 
ki Atlantık denizini geçen her gemi
nin yerine Amerikan donnnmasına 
yeni bir gemi Uil.ve edilecektir. 

Di~er ta.raftan İngUtereye go!lderl
lecek olan llk harp malzemesi meya
nında pek çok tüfek, 7.S luk top, bom
ba ve mühimmat bulundul':u blldiı11-
mektedlr. 

B. Mace ':'in 
' 

beyanatı 

Yugoslavya, kendisine 
aid olanı kimseye 

vermiyecek 

Londra 15 (A.A.} - (B.B.C.) Yugos
lav gazeteleri Yugoslav Başvckll mua
vini doktor Maçekln şu sözlerin! net
rediyorlıı.r: 

- Kendlmlze ald olmayan hiç bll'
şey istemiyoruz. Kendimize ald olam · 
da kimseye vermiyoruz. 

Reuter muhabirinin lşanna. gfüe Al
manya, ılmdlllt Yu~ ~lavyaya karfl 
taleblertnt detl§tfrm.lfUI'. Yug<Wavya
nın Alman talebıert hakkında kati bir 
kıı.r.ır vermekte gecikmesi HlUertn 
plAnlannı alt üst etmiştir. 

Bir petrol freni 
Bulgaristanda hattan 

çıktı, 9 kiti öldü 

Londra 15 (A.A.) - <BJ3.C.l sorya
dan gelen blr ajansa göre Ronınnya.
dan gelmekte olan bir petrol treni 
Obenlsta clvannda yoldan çıkmış 9 tt
şl ölmüş, petrol dolu 23 sarnıç vagona 
zayi olmuştur. --------hakkak olan şu nok~e.dı:ı. tc!°"ar mizde aramak. Parolamız budur. ve birçok tayyareler kullanmııı~r. kü g8:zeteciler topla~tı~mda, ln~h:: va.·~~:;~~~~~~~;J;~~rk ~fı~tt~~ 

ısrar edeblliıiz ki İngıllz hanclye Necmeddin Sadak Kıt~lanmız .bu .. ta~rru~arı P.ek agır reye veri1'ccelt harp malzemesinin den de daha a~ır darbeleri Almanlara Almanya da 

Habeşte harp yiyecek kıtlığı 
nazın ile imparatorluk genelkUr- zayıatla gen puskurtınuşlerdır. mahiyeti hakkında sorulan suallere lndirnıektc geclkmlyecektlr. 

Han kuvvetlerimiz askert hedef- B. Rooeevclt çok müphem cevaplar 

Tıbbiyeliler bayramı 
leri muvaffaltiyetle bombardıman vermiıtir. 
etmı;ılerdir. Hava dafi bataryaları-1 B. Roosevelt, herhangi neviden 
mız ilci ·düııman tayyaresini düıür· olursa olsun munzam gemi verilme-
rnüılerdir. si meselesi hakkında hiçbir karar Londra 15 (A.A.) - (B.B.C.) İngiliz 
İtalyanlar kanlı zayiata ittihaz edilmediğini. muhtelif tipte zabWcrtnln kumandasında. bulunan 

Et, yağ gibi maddeler 
gittikçe azalıyor 

Tıp fakültesinin 114 ünd1 yıldö
nl1m1'1 dün merasimle kııtlar .. ı, 

ugr"' adılar yüzlerce geminin lngiltereye devre- Habeş kuvvetleri Adls-Aba.bada.n 180 
d'l W• d · ı h b ı · d w kllometre uzakta. bulunan Deb11L Mar-

Atina 14 (A.A.) - Resmi Yu- r~ eygu:t w a.ır 0 an af'he~ler~nd bog- kos civarına gelmişlerdir. Burada ital- Vqİngton 15 (A.A.) - Ameri-
nan ıözcüsünür: dün akıamki beya- z ~ ma ıgıı~i' ~~anJ8 1

•
1 

1 en ed a- :yanlıınn 20.000 askeri vardır. Şayed ka Ziraat Nezareti mütehessıslann• 
natına göre, Yunanlılar 240 İtalyan ı d'fr~ ~ı ennın ngı te;eye. ev- Italyanlar burada mukavemete karar dan B. Frederic Strauss'un Birleıik 
esiri almı~lardır Bunların arasında :~ .1 ~.ıyece .. manasın!\ ge emıyece- verirlerse, bu Habeş kuvvetlerinin ya- Amerika devletleri reisi B. Roo ... 

.. .. . T P fa kültesi dekanı nutuk söylüyor 
J>unku nıcrasıntdc ı 

M .. teakıben reıctar 
Tıbbiye mektebinin 114 üncü ıanınıştır. u tı 

Ylldönümü, dün saat on dörtte h~ olduğundan ~r;ı~e K! 
Unıversıte konferans salonunda fakultesi dekanı profesö · aziz 
b.üYük tezahqratla tesid edilmiş- mal Atay gelmiştir. Dekan, 

tı~ .. Merasimde vali ve belediye (Devamı 2 nci sahifede) 
:reısı doktor Lütfi Kırdar örfi ida-
:te k · umandanı Korgeneral Ali Rı-
2a Artunkal, tıp fakültesi ve di- Gazetemiz örfi idare komu-
~cr fak"lt tnnlıg"'ı tarafından iki gün müd-bi u e dekanları, profesörler, be 
t nlcrce talebe hazır bulunmuş- dctle kapatıldığından perşem 
Ur. ve cuma günleri intiıar etme· 

Tıbbiyenin 114 üncü yıldönümü miştir. J 
bayra.nuna İstiklal marşı ile b8§- L 

Kını soylemııtir. pacakla.n llk büyük muharebe olaca.lt- 1 · · h l d ~ b" d .. 
<Devamı 4 üncü sahüede) (Devamı 4 üncü sahifede) tır ve t ıçın azır a ıi."1 11' rapor a ıoy• 

1111 .. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111 le denilmektedir: 
Almanya gıda maddeleri bab

mından pek ciddi bir yoksuzluk 
karıısında bulunuyor. Bilhuea ea 
esa.slı yiyecek maddelerinden olaa 
et ve yai ile diğer bazı maddeler 
gittikçe azalmaktadu. Bu gibi gıda
lar Alman askerlerile harp sana· 
yünde çalııan joç.ilerin enerjisi ic;üa 
~ok ehemmiyetlidir. Bu yoksuzlult 
lngiliz ablokasına, mahalli istihaalia 
azalmaaına ve harpten evvel yapı
lan etoklann tükenmesine atfedil. 
mektedir. Raporda yağlı madde)• 
bakımından vaziyetin çok ciddi oı. 
duğu tebarüz ettirilmektedir . 

Neler icat edilmeli ? .. [ 1] 

~~~~, 
~--~~ ·" -t.r ~ 

.. :l.kka ~Ier a 

Halka yaptırılacak 
bir talim 

"f alnız askeri talim yoktur, içtiımt 
talim de vardır. Mesela pasif ko
runma sahasında ballan ber banal 
bir tehlikede panik yapmamaaı. 11-

ğınaklara girerken birbirini ~ 
memesi için. nöbete. saraya alıtıml 
olması İcap eder. Buna da nakliye 
vasıtalanna binit, onlardan İn.İt t...,. 
tq,ile ahtıLr. Keza. citeleriın önlD
deki intiz.amla. 

Halb ba taHmi yapbnmık, .. 
~ W icia .- IQclab olece.,... 
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(~~D_i_iı_ı_G_e_c_e_k_ı_· _v_e_B_u ____ s ....... a_b_a_h_k_i_&_a_b_e_r_ı_e_r_~J 
Hava akınları r Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 14 (A.A.) - Orta Şark İngi

liz hava kuvvetleri umumi kararg~
runın tebliği: 

son derece 
şiddetlendi 
Jki taraf da büyük 
faa\iyet gösteriyor 

.&Li ile VELi 

O lüks, bu lükı! ---
Ali - Bebekte lüks bir bah

çe açılacakmış, Veli. 
Veli -Vah, vahi 
- Niçin?... Lüks şeylerden 

hoşlanmıyor musun yoksa? ..• 
Eski kafalı mısın~ Sünepelik ta
raflısı mısın? 

Arrtıwutlukta: 13 martta Tepedelen 
ve Kllsura mıntakasında yapılan bir 
tnarrutl keşif hareketı esnasında, İn
giliz avcı tayyareleri, Flat tipinden 
50 den tazın duşman avcı tayyaresi 
himayesinde seyreden Savola - 79 ti
pinde düşman bombardıman tayya
relerlnden mürekkep bir teşekkülle 
knrşılaşmışlardır. Dü,manın adedce 
1'alklyctlne rn(';men, M·cıl:ırunız der
hal hücumn geçıntşler ve H t:.ı.yynrı? 
duşurmii§lcrdlr. Diğer bir mlkdar dÜ§
man t.nyyaresl de ciddi hasara uğra
mıştır. Biz hfç tayyare kaybetmedk. 

/ngiliz tayyareleri Berlin, ......... ~---:.ic...: 

Yugoslavyada 
mukavemet 

kuvvetleniyor 
!Almanya ile bir pakt İm· 

zası ihtimali Sırplar 
arasında gittikçe artan 

bir huzursuzluk 
doğuruyor 

- Ne eski kafalı. ne de su
nepelik taraflısıyım . . Her şe
yin yeni zihniyete göre "e güzel 
olmasını isterim... Fakat şu 
prensipe taraftarım: Belediye
nin sermayesile ve wüdııhalcsile 
açılacak müesseseler ancak 
mümtaz bir zengİtn sınıfının is
tifade edeceği nevide11 olma
malı. Bunların bir kısmı pek fa. 
kirler, bir kısmı da ort& halliler 
için olmalı ... O lükıı, bu lüks! •.. 
Lüks'ün alevi ortasında dolaşa 
dolaşa, bedbaht pervaneler gibi 
tutuşup yanacağız yahu. Alil 

Bremen ve Hamburg' a 
çok şiddetli bir akın 

yaptılar 

12/13 mnrt gcccsl bombardım:m l..ondra 14 (AA.) - Hava Ne-
inyyarclerim!z, Avlon)•n tayyare mey- zareti istihbarat servisi 12/ 13 mart 
dnnlle saseno adasına hucum etmiş- gecesi Almanyaya yapılan hava hü
lerd!r. Tesisata ve tayyare meydanına cumları hakkında şu tafsilatı veri
büyük hasar ynpılmşıtır. yor: Hücum, karanlı.k basarken baş-
Aynı gece Trn.blusgarp şehrinde bir lamıı, ınfak sökmeden bir aaat ev

deniz h::ı.rnzu lle esas nhtını da şid- ve) nihayet bulmu tur. Hamburg, 
dctıı hücumlam maruz bırakılmıştır. B B ı· ·· b b d 
Bombalar nhtım boyunca y"- d" _ rcmen ve er ın ı om ar ımam 

1 ._."' UŞ d - h" fil • . d müş bir çok yangın ve bir fener ri- e en mut ıı onun ıçın e en mo· 
varı~da müUtlş bir lnfllfık vukua gel- dem ve en büyük bombardıman 
m!ştlr. Zlltenc'de bir yol lltls:ılı: nok- tayyarelerinden birkaçı bulunuyor· 
t:ısı ile askeri binalar da i:>ombardı- du. Bu hücumlar 1imdiye kadar in
man ed!l.mlştir. dirilen darbelerin en büyüğü olmu§· 

Erltrcde, demlryollan, köprüler, tur. 
düşman kıtnlan ve top mevzllerl Berlin üzerine anat 22.30 da va· 
bombalanmış ve mltralyoz ateşine tu-
tulmuştur. rılmış. bombardıman saatlerce eür-
Ilabeşistandn, cenubi Afrika tayya- mü1tür. Şehrin etrafındaki 'oseler, 

releri, ileri hareketJerine devam eden ~~iryollan, g~ller gündüz gibi gö
kıtalarunızn müzaherete devam eyle- ruluyordu. Berlınde çılcan muazzam 
m!şlerdlr. yangınlar 160 kilometre uzaktan 

Tayyarelerimlzin hepsi, bu harekat- görülmüştür. Bir demiryolu iltisak 
tan salimen dönmüştür k d b" k · f'l"kl 1 Kahire 14 (A.A.) _ Bu - kü h:ıva no tasın a ırço ın ı a ar o muş, 
kuvvetJerl tebliğinde 1smi~ç;m sa- infilak 15 da1'ika sürmüştür. Pike 
seno adası Avlonya körfezi açıkların- yapan bir pilot hedefini mitralyöz 
da k!ındlr. Zlltene ise Tra.blusgarbın atqine tutmuş ve alçaktan uçarak 
§arkında ve snhll clvanndadır. ,dırin haricindeki kışlalara taarruz 

etmiştir. 

Harp malzemesi yapan bir fabriAlman tebliği 
lk.tlin 14 (A.A.) _ Alınan ordular: k.a başlıca hedef!. teşkil e~mi!tir. Bu· 

Bnşkumandanhğınm tebliği: Alman n.ya s~atlerce. hucum. edı.lmış ve el
.bava kuvvetleri, dün gece de dfışma- de edılen netıceler tımdıye kadar 
ııa müthiş darbeler indinnişLir. Kuv- pılotlarımızın gördüğü manzaraların 
'YCtJi muharebe teşekkülleri, bllhaEsa en görülmeğe değer olanını te~l 
müessir bir muvaffakıye~le, Clascow' etmiotir. Birçok binalara tam isabet· 
deniz inşaat merbzlne hucum etmiş
lerdir. Hücumlar, ay ı.şı~ında ve mü- l~r olrLuo, yangınla~ c;ıkmışhr .. Fab-
temmel rüyet teraltlle bir kaç saat nk•.!•rın o~tasm~ b~r ~om}>a ıaabet 
müt.cmadlyen ıımnn tesisatına, doklıı- etmış ve oıddetlı hır ınfılak vuku 
rn, iptidai madde silolarına ve gıda bularak alevle,. çıkmıştır. Yangın 
madd':;1er1 depola~a tevcih edllm!ş- 11 muhtelif iıtial maddelerine airayet 
tir. Mutenddld büyuk yangınlar çık- ettikçe zaman zaman turuncu, kızıl, 
mıştır, bu yangınlar gece alev deryası yeşil renkli alevler çıkmış sonra 
haline inkilô.b et.mışt.lr. ı ' Aynı zamanda diğer kuvvetli mu- bunlar aararmıştır. 
harcbe teşekktlleci de, LlverpÖol'da, Brcmen' de köprü başt.,a, eşya is
ve Hull'da, gıda endüstri müesscsele- 1 tasyonu üzerıne, sınai hedeflere 
rint, her ne\"i i~e tesisatını ve aynı 

1 
bombalar isabet etmiı, yangınlar 

zamanda iptidai madde depolarını çıkmı~tır. Bir mikta- Alman avcısı 
bombardıman etmiştir. Alm~n hava bombardıman tayyarelerimizin yo-
kuvvetlcrlnln Llverpool'a hucumları- 1 k - 1 B 
nın uyandırdığı eı;kl ynngınlar Alman un~ .csmege ?a ışmıştır. . unun 
tayyarecllerine takib edllecPk yolu ve netıccsı olarak bırkaç muharebe ve
hücum edilecek hedefleri göstermiş- ri:miştir. Bir avcı tayyaresinin §aku
tlr. . j li _?l~nk yere doğru dü~tüğü görül-

Cenubt ve merkezi Ingllterede as- mu~tur. 
teri balm~dnn ehemmiyetli hedefle- Hamburg' da ilk bombalar dolda
J'C de b~yuk muvaffakıyetle . başka ra ve deniz tezgahları arasına ahl-
havn hucumları yapılmıştır. iki Al- b b · 
man keşif tayyaresi. günduz, Brlstol mış, om ~rdı~a.~ dalgalar halınde 
knn:ılında bir büyük sarnıç gemiye saatlerce aurmu~tur. Son tayyareler 
hucum etmiş ve tam isabet eden bom- df;ncrken birçok yangın alevleri 
balarla gemiyi has:ıra uğratmıştır. yükseliyordu. Bunlar 120 kilometre 
Gunduz Ingilterenln cenup sahlll el- mesafeden görülebiliyordu. 
vnnnda mutemadl t.a.ı;n muharebeleri 
vukun gelm~t.lr. Bu muharebeler es
nasında, düşman, 6 Spitflre avcı tay
yıı.resı kaybetmiştir. Sovyetler - Japonya 

Dün gece düşman, Almanyanm ş1-
mall garblslnde bir çok mahallere ve 
bllhassa Hamburg'a hücum etmiştir. Moıkova Japon sefiri B. 
Endüstriye v~ liman tesisatına yapı- Molotof •erefine 
lan hasar, muh!m değildir. Buna mu- Y 

tnbıı, halkla mcskün mahallelerde, ziyafet verdi 
arnluında iki hastane olmak üzere 
bir çok bina infilA.k bombalarile tah
rip edllml§ veyahud c1ddl hasara u~- Mosko-va J .ı4 (A.A.) - D.N.B. 
ramUJtır. Slvtl halk arasında, bllhas- bildiriyor: Japon büyük elçisi B. 
aa hastnnelerde, öıtl ve yaralı vardır Tatdta d- k So t H · 
Gece avcı tnyyn.relerl, hava dafi ba- • ~ ~n a şam vye ar:-
taryalan ve bahriye topçusu, hücum ~ye komıserı .B .• Molotof §erefine hır 
eden İngiliz tayyarelerlnden !) unu z.:ıyafet v.e~m~tır. o.avetliler arasın-
dll§ürm~tür. d~ . H~rıeıyc komıser muavinleri 

/ı• / Vışınskı ve Loıovaki de bulunu-
f Q yan teb /iği yorlardı. 

İkinci defa olarak Molotof Japon 
Boma 14 (A.A.) - İtalyan orduları büyük elçiliğine misafir olarak git· 

uınumt kararg!hının 280 numaralı mektedir Moakovadaki siyasi mah-
1ebllğl: Yunan cephesinde 11 lncl or- ı·ıı d b. h d' • J S du mıntata.sıııda piyade e top 1 er e u a ısenın apon - ov-v çunun .. b 1 • • :ı • • • 
mevzii faallyetleri görülmüştür Bir yet munase et erının teuncen ıyı-
~k İtalyan hıııva fllolan, düşmanın le~mekte olduğuna delalet ettiği 
mildafaa tertibatına ve düşman k.ı- zannedilmektedir. 
laatına fasılasız .surette hücum et- nıt11111ııuıııımınnıııınıımunırıımılM'mlltlnlll
mLşlerdlr. Bundan ba§ka Yunanlıların 
mllhım bir deniz ilssil de bombardı- ve muhtelit m!ldafna tertibatı tahrip 
man ~ıı~tir. Düşmanın 5 tayyare- edllmlştlr. ~an tayyareleri, Trab
G, bir_ Italyap nvcı 1'llosu tarafından lusgarp üzerine bir gece akını yap
dfiJilrülmll.ştür. mışlardır. Cüz! has:ırnt vardır. Hava 

lnr;ilix bombardıman tayyarelerine \•erilmek üzere 
hazırlanan hava torpilleri 

12 adaya 
taarruzlar 

lngiltere 
üzerinde 

Be}«rad 1-4 <A.A.) - Reuter blldirl
yor: Almanya lle Yugoslavya. nrnsın
dakl müzakerelere mutad dtplomatlk 
yollarla devam edildiği fU &ırada Bel
grad yavaş yına.ş sakinleşınektedlr 
İyi havadis alan mahfiller YugoslaT
yanın, Almanya dahil oldutu halde, 
bütiin Jtomşularlle lyi münasebetlerde 
bulunmak arzusunu teyid etmekle be
raber Almanlara. ynpılacak bütün t:ı.
vlzlerln bizzat Yugoslav mllJetlnin 
kendi menfaat.ıerine uygun düşmem 
1cab ettiği noktası üzerinde ehemml
yetıe durmaktadırlar. Dtl.ş1lnfildllğllne 
göre, Yugoslavya, atfdetı noktalan 
kabule hazırdır: 

Aliveli 

Radoıta ve Scarpanto'da Bir gğnde 14 Alman 
pek uzaklardan görülen bombardıman tayyaresi 

ı - Dostluk ve ademi tccıwilz be-
yannamesi n~r1. Japo Ha . . 

2 - İki memleket arasındaki ikt.1- n rıcı-
sadi münasebetlere resmt bir tekil 

bir çok yangınlar çıkti dü,ürüldü 
verecek her ha.ngl bir veal.ka imzası. N 
Alınanlar, Yugoslavyayı llc;tızlft pak- ye azırı 

ta girmesi için tazyik etmektedirler. 

~e 1-4 (AA.)-. Orta. Şark Lo~r· , .. (AA.~ -.~ava Ne- Yugoslavyada mukave- hareket ettı• 
İngÜız lıava kuvvetlen umumı ka- zaretinın bu akşamkı teblıgınde de- • • • • 
rargahı tarafından dün ak~ neşre· niliyor ki: met fikrı ılerlıyor 
dilen fevkalade tebliğ: Jngiliz bom- Dün ıece düımanın memleketi- Londra 14 (A.A.) - Taymls gnzete 
b'ardıman tayyarelerinden mürek- miz üzerine yaptığı taarruzda 13 sının Belgrad muhabiri §UDJan yazı: Seyahat programında 
kep bir filo dün gece Rodoa adaaan- düşman bombardıman tayyaresinin yor: 
daki düşman tayyare meydanlanna dü,ürüldüğü sabit olmuotur. cYugoslavyayı Balkanlarda. Alman degv İşİklik yapıldı 
· 1 O d 32 Al politikasının lJetl yapacak olan blr 
şıddetli bir hücum yapmışbr. Ma- gece e man paıctm imzalanması ihtimali 8..!kt'rl 

ritza'da ablan bombalann hepsi tayyaresi düşürüldü mahflllerle Sırplar aramnda gttUtçc Nazirin Moskovayi 
meydanın uçuş pistleri ve hangarlar Londr 14 (AA ) _ G t • artan blr huzursuzluk doturmattad.!r 
.. . d" " .• A 1 • · · ece ay Yugoalav Bll4veklllle Raı1clye Nazın • t J" t • "'• uzerıne uşmuıtur. ban yangın yarclerine karıı İngiliz müdafaa ter· .,___ j) dost! k ••A'-ed -· 11 ~ zıyare e ıp e mıyecegı 
b b ı d ·· dd" · fi]•kl ~ya e u mwuı e ... n m 

om a arın ar mutea ıt ın a ar tibatı bu gece diğer bir muvaffaki- zalamak üzere henüz Berllne Teya belli cleğil 
vukubulmuıtur. Otuz kilometre ka- yet daha kazanmıştır. Parlak meh- Berchtesgaden'e git.mi§ detlld1ıler 
dar uzaktan görülebilen bir yaııgın tap albnda 8 dü,man tayyaresi avcı Vakıa bu hu.susta hazırlıklar- yapıl-
da çıkmıştır. Kalato ve Kattavya' da tayyarelerimiz tarafından tahrip mı., t.9e de nazırlar son dakikada Tokyo 14 (AA.) - Japon Ha-
bütün bombalar tayyare meydanına cdilmiıtir pllnlarmı de~lnnişlerdlr. Bu seya.- riciye Nazırı B. Mattuoka, Tokyo-

B 
• •. d ,_. hatln tehiri sebepleri hakJnnda ileri dan hareket etmeden ıon dakikada 

dü~iiftür. u . ay ıçın e11.1 gece muvaffaki- sürülebilecek tefsirlerden biri de Yu 

Scarpanto" da müteaddid infilak
lar vuku bulmut, bir yangın çıkmı~
tır. Hedefler üzerinde k.e.if bir 

yetlerı şunlardır: go.slav hükfımettn!n, Türktyenln nı: seyahat planlarını değ~tirmiştir. 
3 martta 1. 4 matlta 3. 6 martta yetlerine dair Hariciye vetlll B. Sa- Koreye tayyare ile gidecek yerde, 

6, 9 martta 1 2, 1 3 martta 8 ki 1 O raçotıunun nutkundan bası teYler lena hava şartlan dolayısile Tokyo· 
gün<le ceman 32 tayyare. Bunların (ilrenmek 1stemeğ1 arzu eylemf!sidlr. daın Simoeseki Hmanına trenle hare· 
arasında Galerine dönemiyecek ka- Filhakika Türklyenin metin bir hattı ket etmiştir. B. Matauoka, Şimono· 
dar hasara uğrnmı~ olmaları muhte- ha:etetı Yugosıa.vya!a Hltlerln tıı.Iep- sekiden bu akşam hareket edecek-

tayyare defi atqiyle ltar~ılaşılmı,. 
tır. Tayyarelerimizin hepei Ü!lerine 
dönmüşlerdir. 1 

ı_ 1 1 • • . lerınden en tehlıkelılerlne ka~ı mu -
~e ou unan tayyare er dahıl degıl- .kavemet etmek hususunda cesaret tır. 
dır. verebilir. Hariciye Nezaret? sözcüsü, baz.ı 

Trahom tedavisi 
Bir Alman profesörü yeni 

bir usul buldu 
Berlin 14 (AA.) - O. N. B. 

Habeşistanda 
İngilizler Aıoıa'yı İfgal 

ettiler. 1Ieri hareketi 
devam ediyor 

ajansı bildiriyor: Askeri bir tıp mec- Kahire 14 (A.A.l - Orta Şark İngl
muaaı olan Deutacher Militaerazt"ın llz umuml ka.rargAhınm tebl!ğl: Ub
mart nüshasında birinci sınıf aekeri ya.da ve Erltrede: Vaziyette Wç bj!" 
doktorlardan propesör Haaıke, tra- deği.şikllk yoktur. 
homun tam tedavisi hakkında bir Hn.beşlstanda kıtalnrımız Asosayı 

1 
işgal ederek Mendi yolu boyunca ller-

maka e neşretmiştir. Bu netice baş- leme~e başlamışlardır. Rlcat halinde 
ka hastalıkların da tedavisinde şi- bulunan d~anıı. nl!'ır zayiat verdl
falı bir tarzda kullanılım albucide is· rerek Burye'den muvaffakıyetle ller
timalile elde edilmiştir. !eyen Ha.beş vatanpenerlerl şimdi 

Trahom"un diğer bir ismi de Mı- Debro Markos civarına gelmiş bulu-
h 1 nuyorlar. 

eır asta ığıdır. Trahom gözlerde İtalyan Somallsinde: Negclli'ye d<'ğ-

Dostluk muahedesi imzalanır imza- suaJlere cevap \"ererek demiştir ki: 
lanmaz Hitıerln Yugoslav ordusunun cMoskova ziyareti hususunda kati 
terhlsln1 istemesi lhtlmall askert ~e! 
lerl teldşa düşurmekte ve mukavemet bir şey tekarrür etmis değildir. Tok-
1'itrinl kuvvetlendirmektedir. Efktın yodan hareketinder evvel, B. Mat
unıumlye ile ordunun ve haltın stn!r- suoka, böyle bir ziyaret hakkında 
lerlnln gerilmesi Alman dlplomasLtjnl böyle bir şey ıöylemt'miştir.> 
hlddetlendlrmekte ve YugosJavyanın 
ya ilçlü paktı imzalamasını veyahnd 

bunun neticelerini yüklenmestnı fs- Tıbbı·yeıı·ıer bayramı rarla taleb ettirmektedir.• 
Taymis'in Atına muhnblrl de ~un

ları yazmaktadır: (Baş tarafı l nci snhlfedc) 

c.Almnn gazeteler! Yunanistan lıak- yurdumuzda açılan tıbiyemizin 
kında şimdi daha tatlı bir lisan kul-
lanmağa. başlamışlardır. YunanL~n- 114 üncü yılı kutlamanın büyük-
daki Alman mahflllerı Katlmer!nl lüğünü anlatmıı:ı, rektörün mek
gazeteslnden Hltıer'e hita.ben neşredı- tubunu okumuştur. Rektör bu 
len açık mektubu takdirle karşılaDU§-
lnrdır. mektupta• yatakta yattığı için 
Şimdi bir çok şeyler Yugosla\'yanm bayramda bulunamadıöından 

alacatı vaz.lyete miltevnklottır.ı .,.,.. 
bahsediyor, 2984 tıp talebesinin 

Balkanlar ve sulh bayramını kutluyordu. 
vahim arızalar doğuran, ekseriya ru rtcat etmekte olan düşmnnı Do
gözü tamamiyle kör eden bulaşık Jo'dakl imparatorluk kunetıerlle 11-
ve inatçı bir hastalıktır. Şarki Avru· tlsak peyda ederek taklb eyleyen •a-

d b"lh ki d . · 1 tanpe 1 Y ll •yu •-al etınl• Belırad 14 (A.A.) - D. N. B. ajansı D k d • pa a ı asısa çocu ar a görü. en rver er ave o ._ -.- bUdlrlyor: Vreme gaze~l bugünkü e an an sonra kürsüye pro-
bu hastalıkla Almanyada mücadele, lcrdlr. niisbamnda sulhün yakında Balkan- fesör Tevfik Remzi Kazancıoğlu 
Velhynie, Besrrabya ve Dobruca- J l J larda tarsln edileceğini yazmaktadır gelmiştir. Profesör, hekimlik mes-
daki Almanlar döndükten aonra ya- ngi fereae yenı• Bu gazete bu husustaki kanaatini pılan ve biribirine uygun çıkan bir4 ecnebi memleketlerdeki muhabirlerin- leğini, tıp talebesinin vaziyetini 
c;ok tecrübelerden sonra yapılmı' bı•r leşekku"[ den aldığı raporlara istinat ettirmek- ve meslek ahlakının nasıl olacağı-
ve nlbucide tedavisile üç haftada ted.lr. nı izah etmiş, şiddetle alkı.şlan-
h 1 

- k d" h Vreme'nln Sofya muhabiri Sofya 
asta ıgın en ıne ma sus olan ka· slyaSl mahfHlerlndekl umumt knnaa- mıştır. 

barcık tezahürlerinin zail olduğu ve Keşif kıtası adı verilen tin Balkan memleketıerile mihver 
rüyetin ıamamile düzeldiği görül- kk l devletleri arasında munlllkta bulunan Telebeden bayan Ayda bayram 
müştür. bu teıe Ü hakkında son meselelerin yakında halledl1eceıtl hakkındaki ihtisaslarını bfldir-

Hava Kurumu gedikli malumat verilmiyor merkezinde olduğunu blldlrmektedlr. mlş, talebeden Suphi Tevet, Türk 

h 1 S b 
gençliğinin hocalarına karşı ala-

azır ama yuvasına Londra 1-i (AA.) - İ·ngiltere- a. ık .~dliye '!ekili geldi ka ve teveccühlerinden balısct-
kayda baılandı nin resmi gazetea" l Lo d Bır muddettcnberı rahatsız bulu- mlştir. 

An~- 1" 1 0 an c n on b '- Adı· V k"li B F hi -ra .,, (A.A.) - Aldığımız ha- Gazette> ilk defa 1 k K "f k ı nan sa ı.-; ıye e ı • et 
berlere 0 öre, Türk hava kurumuntın ° ara c efı ı- Oky h b hk" '- 1 h · B. Orhan, bayramın niçin 14 "' tası> adını ta"ıya . b ' 'liz ar, u sa a ı eıuprea e ıe rı-
ha.va gedikli hazırJama. yuvasının " n yenı 11 ngı • 1 · · M ·ı b b el üçüncü devre mesaisi lçin hazırlıkla.- teşeltkülünden bahsetmektedir Lon mıze ge mııtır. umaı ey ura a martta yapıldığını izah etmiş, 

d G b .. · w " tedavisile meşgul olacakhr 1J kt bl l 
ra ve kayıdlara. başlanmıştır. Kabul on azette, u kıtaya uategmen · k asri tıbbiye ıne e n n IJtn-
şartlannı öğrenmek üzere daha şirn- ola~ak tayin edilen 20 harbiye me- dan 114 sene evvel İkinci Mah-
dlden hava tununu şubelerl~e bL"l- zununun ismini neıretmiştir. Yeni Adliye Vekili mud tarafından açıldığını söyle-
lerce genç milracaat etmetted/r. Bu Bu yeni adın neye delalet ettiği ite ba•Jadı 
sene hava gedikli hazırıamn vuvası- ve yeni teoekkülün vasıfları hakkın- :ı:- miştir. Müteakıben Hekimbaşı 
nın muhtelit ihtisas şubelerine 15 lle da Harbiye N 1 b" Adllye Vekili Bolu mebusu B. Fethi Mustafa Behçet efendinin ve Ab-
25 yaş arasında bulunan ortaokul azırına soru an ır Okyar tansiyonunun çok yükselmesi k M 
mezunhn alınncnktır. sua~e, Nazır ıu cevabı vermiştir: ..e doktorlar t.nrafındruı sahil bir yer- dulha ollanın hatıralan aml

cHaler. bu hususta hiçbir malumat de oturması tavsiye edilmesi üzerine mış, merasime nihayet verilmiş-
13 mart t.nrlhinde torpU atan düş- filolanm.ız Olrld adasındaki hava •;e 

mrın tayyareleı1, Avlonyıı. limanında <ienlz üslerini bombardıman etmişler- Marsilyada Amerika 
demirlemiş olan italynn vapurlarına dlr. 1 h" d h 

veri.lemez.> istila etmlşt.lr. İstifası kabul edilmiş tir. 
ıve Adliye Vetftletlne Mardin mebusu 

tenrruz teşcbbusünde bulunmuşlar- 12/13 mart gecesinde İngiliz tayya- e ın e teza Ürat Amerikadan İngiltereye B. Hasan Menemenc1oğlu tayin edJI- ,.------------·-.. 

dır. Donanmanın tayyare dnfl topla- releri b:ızı kns:ı.balan, Rndos adasın- Marsilya 14 (A.A.) - Amerika sebze tohumu 
n.!1m şiddetli mutnbelest dolayı.sile dn blr zaviyeyi bombardım:ı.n etmiş- kızılhaçının gönderdiği hamulcmin 
duşmanın yalnız lkJ tayynrest hücum- ler ve yerlilerden iki klşlnln ölümü- Fransız makamatına teslim muame· gönderiliyo 
dn bulunnbllml.,lersc de lklst de dü- ne, tkl kişinin de yaııılnnmasına ve lesi münasebctile Amerika mümeıı4 Londra J 4 (A.A.) _ İngiltereye Benzinden tasarruf İm-
f{irülmüştür. Bunlann mürettebatı b:ızı binalarda hasa-•- -'- "'I t k"' J l .......... .,.,.,e., ye sı·11erı'ne Lar•ı bu"'yu"'k muhabbet te- 9 t""" seb·- t h 1 • ti' B t an arı ara!ltırı ıyo--
es1r edilmiştir. Yalnız bir vapur ha- vermişlerdir. ~ " "'" ..... o umu ge mış r. u o- -:r ..,, 
sara uğramıştır. Şarki Afr1knda düşmanın Ke:ren zahürleAmri ol~ukşturb. Ellke

1
rinde Fran- humlar Amerikan çifçilerinin lngiliz Ankara 14 (Telefonla) - Zirnat · 

Alman hava kuvvetlerin mensup mıntakasındnkJ bir hücumu defedll- sız ve en an nyrn arı taşıyan çifçilerine hediye ettikleri 50 ton Vekaletinde, Vekil B. Muhlis Erk-1 

mlştlr. Yeni Vekil evvelki gün işe b:ış
lnmı.ştır. ifa demeli? 

Bir kitap ismi gördük: Nazari 
hesap, mesai!. (Miiellifi: Saim.) 

cMesaib 

dememeli; 
cMcseleler> 

demeli! 
tayyare filolan, Il/12 mart g esinde mlştir. Ynkan Sud:ın'da bombardı- w\izlerce çocuk ve mektepli rıhtım- sebze tohumunun birinci partisini menin riyasetinde toplanan bir ko-! 
Slrenalk'tekl ha\'a ve deniz üslrri il'"° man tayyarelerlmlz d~an kıtnatıni lara toplanmış bulunuyordu. Bun· teşkil etmektedir. Bu tohumların misyon, benzine ispirto karıştırılma
tünde uçmu Inrdır. Uçan düşman ve motörlU nakil vnsıtalnnnı bom- lar Amerika mümessillerini hararet· sevki ilkbahar ekimine yetiştirilmekjsını ve bu suretle benzinden tasarruf l 
tayyareleri, motôrlü nakil vasıtaları, bardımnn etın~lerd.lt. le alkı§lnmı~lardır. maksadile tacil edilmi§tir. hnkanlarını tedkik etmektedir. j ,.._ ____________ _, 
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15 Mart 1941 '.AKŞAM Sahile 3 

AKŞAMDAN AKŞAMA ~---------------------------------------------------, -l Ş i i J IJ lB.lr ç•rp• da il 
Cübbe ve peruka 

hasreti - Zamane balonları .• 

1 Umumi meclis masraf bütçesini 1 Üsküdar iskeıeı.~~-=~~;:;:m:ı,:ı .. ~::,:.t Bundan birkaç ıene evvel, ıöyle 
bir haber okuyarak karilerime müj
delemiştim: 

Londra terzileri aralannda içtima 
etmişler. Erkek kılığında bir inkılap 
yapmak arzusunda imişler. Oh, ne 
saadeti Ceket, yelek ve pantalon· 
dan mürekkep şu erkek kıyafeti 
cidden mantıksız ve can sıkıcıdır. 
Hele yazın, öğle üzeri şehir ortasın
da ceket giymek mecburiyetine kat
landllctan sonra sayfiyeye dönünce, 
akşam serinliğinde gömlekle eez· 
mek manhksızlığma ne buyurursu· 
nuz? ..• Yaşasın bizi yaka ve paça 
kıvrımlarından, hoyunbağılardan, 
saçma düğmelerden kurtaracak olan 
Londra terzileri!... Onlar zaten er· 
kek modasının bayrakdarıdırlar ••. 
Böyle bir inkdabı kendilerinden 
bekleriz. 

16 mart 
ihtilali ve mülhak bütçeleri kabul etti meydanı 

Dört camının de önü 
açılacak 

geçen bir adam var. Çocuklar ona 
evlerindeL:i boş •İfeleri veriyorlar 
ve bunların yerine balon a)l)'orlar. 
Evet balon. Fakat bizim çocukluğu· 
:~da.ki balonlardan r.e kadar baş· 

Eyüpteki Şehitlikte yapi~ 
lacak ihtifalin programı 

hazırlandı 
Meclis sah günü son 
toplantısını yapacak 16 mart 1919 da Şehza.deba.şında 

şehid düşen askerlerimiz için pazar 
günü Eyüpte Şehidlikte yapılacak lh- Umumt meclis dün Vali ve Bele- yetine yardım 500, T opkapı hkara-
tifale ald program hazırlanmı,tır. • B L fi K d 

Meraslm1 Eyüp kayma~ı ve diye Reisi . Ut · ır ann reisliği perver cemiyetine yardım 1 000, 
C. H. P. si kaza relsile .ma~r~. ~fi- albnda toplanmı~tır. Ruznamenin kantar memurları eytam ve eramili 
düdüğünden, emniyet müdurluğ':''l.- müzakeresi bittikten sonra 941 ma- tekaüd aidatına yardım 2000, mu
dcn ve merkez komutanlığından gon- li yılı belediye masraf bütçesi ve allimler yarun sandığına yardım 250 
derllecek mümessiller idare edecek- mülhak bütçeler hakkında bütçe Esnaf hastanesine 75 00, İstanbul 
Jcrdir. Merasime askerl kıtalar,_ mek- encümeni esbabı mucibe mazbatası barosuna 2000 liradan ibarettir. 
tepler, üniversiteUler ve halk ıştira.k okunmu~ ve kabul edilmiştir. Haliç iQletme .. inin Mi.iıııakalat Ve-
edecektlr. Merasime şehir namına ko- ,, 
nuşacak umumi meclis ıı.zasından bir 941 yılında hal boşaltma, yüklet- kaletine devri tekarrür ettiğinden 

>t-lf.'fo zatın söylevi ile başla.nacaktıl'. Ayrı- me ve taşıma masrafı 39240, işlet- bu idareye 941 bütçesinde yardım 
Beklediğimiz inkılaba umduğu· ca Parti vilayet Jdare·heyetinC"e seçi- me, idare masrafı 10000, evlenme edilmemiştir. 

muz yerden erişemedilı.se de bazı Iecek bir zatla gençlik ~a~~a. da işleri memur masrafı 8280, belediye Bankalar istikrazı 300,000, hazi-
un.. '"''"'·siteden bir talebe soz soyhye- hh t · 1 · t bb 1 · 'k k l w f · · 40000 yavaş istihaleler. tekimüller görün· •·~· sı a ış en e ı a ve memur ar ma- ne ıstı razı arşı ıgı ve aızı , 

dü: Örme ve yakasız ceketler, tur" • cektlr. t aşı 160620, sanatoryomlara yatın- Galata kulesi masrafı 2560, tenvl-Nutuklardan sonra bando ma em 
lü türlü sveterler, şapkasız gezme• havası çalacak, kolordu, Belediye. lacak muhtaç veremlilerin tedavi ratı umumiye masrafı 260000, milli 
ler, kalın listik tabanla ve ekteo c. H. Partisi namına şehldlere çelenk masrafı 7500, aceze ve ikiz çocuk· bayramlara maşraf 35000, şehir su
pükten surat1ı iskarpinler, ceketi konacaktır. Bir manga asker hat'aya lar maaşı 8500, halk hamamları ları masrah 10000, Belediye banka
başka renk ve pantalonu başka renk üç defa ateş edecek, bundan sonra masrafı 31500 liradan ibarettir. sıııa verilen hisse 347071, umumi 

· · · 1 ı·ıh duruş sırasile kıtalar ve mektepler Haseki hastanesinde etibba ve n.:.eclis ve daimi encümen azası mu• 
gıyınaş er... ••• ı kl E ·· iske 

Fakat dom•"u beni.rn beklediğim geçid resm yapaca ar ve yup - memurlar maaşı 51600, hastane hassasatı 95800, Cümhuriyet Mer-
... - lesinde dağılacaklardır. f 262165 C h h k b k h' · 80 740 ı· d bu değildi. Kadınlar gibi, türlü tür- masra ı , erra paşa asta- ez an ası ıssesı ıra ır. 

Iü kılıklara ulaşacağımızı umuyor· • k k nesinde etibba ve memurlar maaşı Belediye işleri fevkalade masraf 
dum. Bundan ümid de kesmiş deği- Yenı tı•p e me 41400, hastane masrafı 258924, muhassasatı yekunu 1,816,367 lira 
Jim. 1 Beyoğlu hastanesinde memurin ma- 5 3 kuruş, vilayet ve belediye fevka-

Şimdiki halde - Bob~til cereyanı aşı 22560, hastane masrafı 76600, lad masmf muhassasatı yekunu 
hariç - bütün erkek elbiseleri, ba- Belediye bir tecrübe ı· Zeynep Kamil doğum evinde me- 2,84 3,064 lir;:;. 61 kuruş, vilayet ve 
sit çizgilere doğro gidiyor. Bu da, murlar maaşı 10740, umumi mas· bdediye adi. müşterek ve fcvkala-
doğrusu, benim yaşıdlatımın, daha daha yapacak raf 45 180 liradan ibarettir. de masraf muhassasatı yekunu 
ihtiyarların işine elvermese, men· Belediye kimyahanesinin umumi I 12,643,836 liradan ibarettir. 
faatrne uymasa gerektir. Kilosu on iki kuru.ş otuz paradan masrafı 2 7940, zührevi hastalıklar j Dünkü toplaıntı esnasında beledi-

Malum a: Elbise yaln1.2 soğuktan satılan yeni ekmek narhı ·bir çuval teşkilatı memurla;; maaşı 5 2680, ye zabıtası talimatnamesinin patla-
undan 96 ekmek elde edileceğine göre • f 40000 ı· b ı .. ·ı k' • dd ı korunmaO.a yaramaz, ayni zaman• · umumı ma~ra ırayı u ,a.· yıcı vt:ya muştaı ımyevı ma e ere 

... yapılmıştır. iki haftadanberi Beledi- k 1 k 
da VU"cudu"'n sekalet1erinı", mun·· ase- ıl t ··b 1 ca tır. ait kısmı müza ere ve kabul edil-ye tarafından yaptır an ecru e er 
betsizliklerini örter .•. Bilhassa ebem- esnasında bir çuval undan bir türlü Veteriner işleri müdürlüğü me·, miştir. Bu gib. kimyevi maddelere 
miyeti de bu noktadandır .•• Halbuki 96 ekmek elde edilememiştir. Halbukl murlar maaşı 5 340, umumi masraf 11 mahsus depo tesis etm~k ~eya iş
bugünün basit çizgili erkek kostüm- Istanbul Beledlyesinin kontrolu ha- 3250 liradır. letmek için belediyeden ruhsat al
leri şişman göbek)eri, kambur sut- rl.cinde kalan. yerlerdeki fınnlaröa Fen işleri müdür!üğü memurlar mak mecburidir. Buralarda kimyevi 
ları bütün komikliği ile ortaya vur· bır çuval yem unda_n 96 ekmek çıka-ı maası 91380, şubeler fen memurla- rraddeler cins ve vasıflarına uygun 

rılmaktadır. Beledıye bu fırınlarda • • . f • ı h · h • b makta kalmıyor, heyhat! Asri tea· 1 ·· t hd . il bl .. b rı maaşı 60240 alatı fenmye mas- ve ennı şart arı atz ususı am a-ça ışan mus a emın e r tecru e ' • . f d'l k · 
mül, başı açıklığı icap ettirdiğinden daha yapacaktır. Bir çuval undan rafı 5000, mecarii umumiye masra· laıların~a muha .~z.~ e ı ece tır. 
gençlerin pınl pml saç ihtişamına 96 ekmek elde edilen fınnlardan ge- fı 2 7000, nümerotaj masrafı 1000, 1 Meclıs •. salı gun~ son toplantısını 
kar~ılık yaşlıların cas<:avlak kafası tirllen ekmekler matluba rouv::ı.fık belediye şoförleri maaşı 84400, ga- yapmak üz.eye dagılmıştır. 
meydana çıkıyor! bulunmuştur. raj masrafı 3400, lastik bedeli 

Eeki insanlar Şarkta da Garpta Fırınlardaki kontrollar devam et-/80000 mayi mahrukat bedeli KÜÇÜK HABERLER 
da çok akıllı imiş[er. Mesela, sene- mektedir. ~imdiye kadar yapılan ~on-, 90000: motörlü vesait mübayaası 
lerin kafatasmdalıi tahribatını go··s- trollara gore fırınlarda ekmek ıma- 50000 f · ı · "d'' }" w.. A * Satye binası muhakemı>sine ev-

linde yen! tıp undan tamamen istifa- ' en ış erı .mu ur.ugu um. umı 
terme k · · b' · d d k uk f 661920 1 d b velki gün devam edilmiştir. Ağır ceza me ıçm ızun ec a , av de edilmektedir masra ıra an ı arettır. 

f · b karılmanı · mahkemesi temyizin nakzına uyarak 
ve esın aştan ç1 asını adet İmar müdürlüğü memurlar maaşı yeniden davaya bakılmasına, evvela 
koşmuo... Gençlerle rekabet etmek 

1 
Eğlence yerlerinin yaz 65 40, umumi masraf l 06800 lirayı bir ehil vuku! teşkllUe satış işinın ted-

için ne kurnazlık!!... Avrupalılar bulacaktır. kikine kamr vermiştir. 
d k akın w "dilik mevsimi tarifeleri a, peru a t amagı a say- itfaiye işleri müdürlüğü memur * Dün yapılan seyrüsefer kontro-
n:ıslar •.. Tabii. yaşlılar daha zengin Eğlence yerlerinin 1941 yılı yaz 4020 hd fı lunda muhtelif suçlardan dolayı on 
olduklarından berbere daha ziya- mevsimine ald tarifelerinin tedktk maa~ı , müst~. emin masra sekiz şoför ccznya çarptırılmış, tram-

ve tasdikine Belediye lkllsad işleri 2 79 708, levazım mubayaa ve mas- vaylar yürürken Inip binen beş ki
de «elden geliyorlar»; şimdi bir müdürlüğü tarafından yakında baş- rafı 32000, melbusat ve yatak takı- 1 şiden de birer lira para cezası alın
milyarderin erİşemiyeceği tüy salta- la.nacaktır. Tarifelerde yeni zam ka- mı masrafı 2 2000, umumi masraf mıştır. 
nalına ulaşıyorlarmış... bul edllmiyecek mevcud tarifeler yük- 359 328 lira tutanndadır. ı * Üsküd~rda Pazarbaşında oturan 

T d w b' d d hazreti seltilmeden tasdik edllecektir. İ 1. l"k "d" 1 .. w.. • Sultan isrn.mdc bir kadın, eHelki ge-
aru ıgın ır ahmal 

1
1 

• • Belediye Iktisad işleri müdürlüğü f 5 1
;

2 
aJOOmuburhuglu umu~d1 

.. n1~.~~~ ce komşusundan çtkıp evine gellr-
fehriyari, güzelliğine a e vermesm keyfiyetten kaza kaymakamlannı ha- ra • a çe er · mu ur u~_u 

1 
ken boş bir arsadaki ağzı açık kuyu

diye, saçsız başından fesini asla kı- berctar etmiştir. Yeni tarifeler kaza- masrafı 154340, mezarlıklar mu- ya düşmüştür. Kadmın istimdadı du
mıldatmadığı gibi, arka tarafta. püs· larda kaymakamların nezareti altın- di.!rlü~ü fıkara cenazelerini kaldırma yularak yeti.şilmiş ve kendisi kurta
külün albnda beliren dazlak hilali da ha.zırlanacak, tasdik edilmek i.ize- masrafı 3500, mezarlıklar daimi rılmı.ştır. Hadiseden haberdar olan 
örtmek içi.n de hafif bi'" kozmatik re Belediyeye gönderilecektir. masrafı 2000, tarihi mezarlıkların 1 zabıta, Sultanı tedavi altına aldıı·-
.. ----- nakil ve tamiri 1 000 mezarlıklar nuştır. 

rotu,u yapardı. Öl .. 1 • k l . 1• h OOO ' • * Muhtelit fınnlardan francala. 
S . Ah ed H . . b' gun" çu erın ontro u ımar ve ısa ı 4 , umumı masraf 1 t K ti i . d b' i 1 d-k 
aır m ~ımın, ır ' . 36 OO I' d a ıp sa an os smın e tr n n u -

«şiıı~'llan göbeifuıe» teessüfle baka- Belediye a~ar memurları. :C:tc:ls~d 5 ıra ır. kanında ~cledlyP zabıtasınca yapı-

' ne kadar acayip şekilli, yanın 
~~u, yılankavi, uzun, yahut kedi 

Üsküdar İskele meydanının tatsl- Karası ,eki" d b. ı--•-- m ~ • ır takım garip ba-
lat planı dün şehlr mecllslnln tasvi- .... l.llU'... Ve ıtıın en garip tarafı 
binden geçml.ştir. Meydanın projesine - «uçmak bal nJ 

·· k ~ » 0 uğun .-nından 
gore 1s eleden çıkınca sol taraftaki oldUgu halde _ bu zamane balon· 
sahada bir park yapılacak, bu parkın lan uçmuyor. 
yanında otomobil parkı bulunacaktır. 
Meydanın civarında dört tarihi cami Uçmayan balon!... Bunun hiçbir 
mevcuddur. Bu camilerin önleri kil- zaman akmıyan ç~meden ve yı
nıilen açılacak, camiler denizden gö- kılıncaya kadar YannuJan fe d 
rillebilecektlr. ne farkı var? Zam·-· h nert ben 

• ·•· -··n ava a a-
İskele ile Şemsipa.şa arasında mey- kalarına meydan okuyup da bir tür-

danm 'bir köşesinde araba vapuru ıs- lü yükselemiyen aıri fa.kat becerik
kelesı yapılacak. her iskele arasında siz ve tembel balonları bana çocuk. 
meydan oyulmak suretlle bir koy luğumu hatırlattı. 
vücude getırllecekt1r. Bu koya küçük 
motörlü deniz va.sıtalarile sandallar 
girebilecektir. 

O sküdarda bir ev yandı 
Dün Üsküdarda Valldeiatlk ma

hallesinde Osman Bakır ismlnı:le biri
ne aid bir evde mangaldan sı~rayan 
kJvılcımlardan yangın çıkmış, etraf
tan görülüp itfa.iye yetişinceye ka· 
dar ev tamamen yanmıştır. İtfaiye 
biiyük bir gayret sarft:'derek ateşin et
rafa sirnyetine mani olmuştur. 

Beşiktaş cinayeti 
Suriyeye kaçan fail 
yakalandı, İstanbula 

getiriliyor 

Beşlktaşta Yı:dız caddesi üzerlnde 
bir evde yalnız başına oturan ve mev
cud parası ve emlaklle geçinen Meh
med All !sminde biri üç ay evvel bir 
sabah muhtelif yerlerinden bıç~klan
m.ı.ş ve boğazından kesilmiş olarak tıu
lunmuştu. 

O zaman tahkikatın adli safhasına 
müddeiumumi B. Şeklp el koymuş ve 
zabıta memurlarlle müştereken tah
kikata başlanmıştı. Yapılan tahkikat 
müsbet bir şekUde neticelenmiştir. 
Kntilln henüz pek genç olan ve ba
zan Burhaneddl.n, hazan da Salühııd
din isimlerini kullanan bir şahıs ol
duğu anlaşılmıştır. 

Burhaneddin, namı di~er Salahad
din, birçok araştırmalara ra~en ne 
Istanbulda, ne de memleketin hiç bir 
tarafından ele geçmeıntş ve en so-
nunda da kendisinin Surlyeye kaçtı
ğı anlaşılarak mahalll adliyesine 
müracaatla yakalanması temin edil
miştir. 

Katll suçlu.5u, mahfuzruı ve şehri
mize müteveccihen yola çıkarılmıştır. 
Buraya getirildikten sonra sorgusu 
yapılacaktır. 

r 
Aldığımız 

mektuplar 

Vali konağı caddesin
deki çocuk bahçesi 

O zamanlar balonlar uçardı. 
Evden Kapalı ÇIU'flya gidileceği 

giinler muhakkak kafilenin arasına 
ne yapar yapar biz çocuklar da kat... 
şırdak. İstanbulurı en .rüzel, en par. 
lak, en renkli. en büyijk ve eın çok 
uçan balonları itte o lo, ve esrarb 
dekor' içinde sablırdı. Çarşıya girdik
ten bir müddet sonra - kuyumcu
lara ve çukur mahallebiciye sapılan 
sokağın batında - baloncuya ras
geJirdik O ne ~öz alıcı manzara idi? 
Balonlar her üzüm tanesi ııyn bir 
renkte, havaya doğru yüselrn4 mu
azzam bir ıalkım halinde baloncu
nun elinde olurdu. Ve adam yürür
ken balonlar, birbirlerine sürtül
dükleri için, garip bir hıştrb çıkarır
dı. P.unu görür gönnez: 

- Balon istet-im!.. diye bir facia 
aktörü gı"bi lehlebi kadar göz yaşla
n dökfüğümü, eğer halon alınma· 
makta ısrar edilirse çarşının tatlan 
üzerine yatarak tepindiğimi bile ha
brlarmı. Eve balonsuz dönmek 
ha?... 1,te bıma im.kan yoktu. 

Sonra balon alınırken renk seç· 
mek.. Kırmızı mı olsun? Yeşil mi? 
Mavi mi? Tabii ekıeriya kırmızıda 
karar loJmırdı. Balon alındıktan 
sonra artık hissedilen saadetin hudu
du yoktu. Sanki renkli deri parçasın
dan yuvarlak bir oyuncak değil, bü
tün bir dünyayı size vennişler ! Ba
lonun ipi elde mahalleve dörunek ! .. 
O ne sevinç ve caka idi. 

Balonların - şimdikilerin aksi
ne olarak - uçtukları devirlerde 
garip manzarlar kllJ'lıtıında da ka· 
lırdsk. Meseli cadde üstünde, ya· 
but kafabalsk bir futbol sahasında 
bütün başlar havaya doğru, avni is
tikamete çevriliyor. Ne o? Dalgın 
bir çocuğun elinden kaçırdığı balon 
süzüle süzüle yükseliyor. 

O zamanların çocuklarının bir en
dişeleri daha vardı: Balonlannın 
sönmesi korkusu... Balon bu feci 
akıbete u~amasın diye onu geceleri 
sıcak yet'lerde bırakmazdık. Soğuk 
sofalara koyardık. Lakin buna rağ
men bir de bı.J:ardsk ki ertesi günü 
baloncuk pörsümüş, büzülmüş, bu
ruşmu~··· O zamanın tabiri ile sön
miiş ..• 

rak şöyle dediğini hatırlarım (ve Vekt\letlnin ayar 1!1emurlarile L,r,ki Temizlik işleri müdürlüğü memur' lan kontrolda altmış beş adet fran-
galiba b h. 5; .. • d bır" fıkra mesai etmekte, vllayct hududl.u~. dta- ;naaşı 2 5 320, sokakların temizletil- calanın muayyen vezinlerınden çok Vali konağı caddesindeki Ço-

u ıs .. .ı sonra an I .11 d ki kazalardaki teraziler m•ış e- 1 k ·k ld ~ ·· ··ı k b 1 ·· 1 bal' d d d d ) • hı n e .. . . . ·1 dl- mesi, su anması, yıkanması ve çöp- e sı o uı;u goru ere un ar musa- cuk bahçesinden şu tarzda şikayet 

Hele balonu elden ka.çırmak ... 
Hayabmda her feliket karşısında bu 
balon kaçırmanın acısını İçimde d .1r 

yarım. ın e e yaz ıy 1 • reken gozden geçmlmektedir. Be c l · ı 1 • · ı ·· · dere edilmis ve Kostl hakkında c!a edilmektedir: 
Ah .. 1 k • daki ayar memur erın top atı ması ıçın ame e ucretı . 

- , cubbe devrı !... O zaman, yenin sekiz aza~ın .. - 317740 h . ceza zaptı tanzim olunmuştur. ı - Burası yalnız evlildlanm1-
k ı . f ı· llil'ik b. d . · 1 do .. rt grupa ayrılmış bu vuzd'!n • ayvanat ve yem bedelı * B d .. - 1 G 1 t da Balon, çocukluk zamanının saa• er ı er ı e ır a am. yırnu ya- an . . ' . · 60000 1 . . 1 un an uç gun C'vve , a a a zın gezme yeri değil, aynl zaman-
,ındaki dal gibi gençten daha güzel kontrollar ~cvşemıştır . .Beledıye hu- ' vasıla arın ta~ırat. v~ ınşa- bir kahvede bir arbede olmu.ş ve da randevu mahalli olmuştur. İki ' det sembolü idi. Ne yuık ki çok· 

.. .. .. .. K k l d _I dudl:ırı hanclndekl kazala~d~ yapıla- at masrafı 25000, çoplenn ımhası bnnun neticesinde, Kemal esmindel fl b' lb. l Ah itan onu elden kaçırdık. Ve arkasın· 
gorundurmuş... eş e o asır ar a ya en k tefti.ş ve kontrolların Ikt~~ad Ve- masrafı 5 2000, ahırların insa mas-1 biri k"'hvcci Al.t lle ocakçısı ... .,hme:li lına· kc lzuambıtasırınınır nmeu .. tdıynal11aulyesolr. lıer- d b k kald-'-
tasay ım... ": . urlarına ve Beleaıye hu- f 10000 1 lb , ... ,., . an a a lK ... 

,,. ,,..y. kalctı mem . t. 1 ı~· r· . ra ı , ame e me usatı masra- yaralamış, bu aralık kend!si de halde faydalı olacak. Hikmet Eeridun Es 
K d 1 dal . k ctudlan dahil.lndekı kon r~ .,.\~n~~ fı 35000, çöp iskelesi inşa ve tamir ehemmiyetli surette yaralannu.~tı. 2 _ Çocuk bahçesinde balon- ...................................... .. 

a m arın mo arma unrenere Belediyenin ayar memur arın~ r masrafı 10000 • f 5 35 Polis tarafından hastaneye kaldm- !ar satıhrken dikkat ettim: Bi- ,•••••••••••••• bakıyorum: On bcş~nci Louis dev· j kılması istenecektir. Yeni şkeklmt tlal t- bı'n 780 1 · d ' ~bmumtlı. masra lan bu yaralılardan kahvecı· ile or.a'iC- & mcıı.. 
· d · luk d . d ç· . lldiktcn sonra on ı·o ar ıra an ı are ır. .. · zim zamanımızda balon hafif bir ~ 

rın en, ımparator evrın eh, ın bikınc ger · b' kilde yapılabi- İonkılap müz · f 145 60 çısı ertesi gun ölmüşlerdi. Bunları ö!- gazla doldurulur, uçardı. Şimd!kl Çeşidli güzellik V!! cazibeleri 1 
saraylarından, batta Firavun :::evce- 1 daha muntazam ır şe b 1 d. . 1 esı masfra

2
1

10
-
00 

'j düren ve kendisi de yaralı bulunan acaip şekillller, ağızla doiduruiu- ihtiva eden 430.000 ınetre 
l . d k 1 nl d j ı ektlr c e ıve ıcar a· masra ı şe- K 1 d d" k't ··1 .. t" Ç eruı en, ~ar su ta ann an motif- cc 1 "'"'"'""'"""'""'"""'"''"'"'""' h. d · . f - h 5 OOO T' ı ema e un geç va ı o mtış ur. yor. ocuklar bwıu söndürüp ge- murabbalık Kültür park 
ler alıp giyiniyorlar ..• Biz erkekler· "'

11
""'"

111111

"

111111111 

• ·~· • •• d ık~~. e 500a ~t masra • uringl *Belediye zabıtası her n.ıntaka- ne dolduruyorlar. Her halde sari içinde kurulan: 
se, basit hat1arın mabdud renkle- ' mine kadar çirkınlıgını gosterme en up ' ~caların kapatılma mas· da; umumiyet liibarlle gıda ve mcş- mastalıkların bulaşm:ı vasıtası. Bu •ı z M 1• R 
r. kn ki ~ : . d kılı 1 bilir j rafı 3 l 000 lıradır. 1 rubat kontrolu j':ıpmaktadır. Ay ba- tarz ağızla doldurma balonlan 

S d r~· . . . . . 1 Ah da cerey:snları nıçm u 1 onservatuvar utçe açıgına yar- şm an e , ya ız A e.n ar nahiyesi menetmelldir 
~şız. a e ıgın esmyu:. Daıreı fa- • ' mo inslerimden ~irgiyor! C:·m 91244, Şehir tiyatrosu bütçe mıntakasında belediye hekimliğl ta- 3 - Burad~kl merdivenler ço- ENTERNASYONAL FUARI 
ın ye asa utı ıçm -e ta p kal· yaşaya ... . . b K b'· ~ d b r1 ln 1 d 1 1 

sadeden fırlayamıyoruz... ı lutfu hem~ b. takım inkılap· açığına yardım 35051 Darül"ce e rafından su, limonata, gazoz, diğer c_uklar için tehlikell göninüyor. 1 Eğlenceleri ve şaşaasile sizi 
Halbuki ellisinde bir erkek, lca- Bu harbm sonu bll'akal • allah lbütç a w d ' 85677a 1.z meşrubat, süt, yoğurt, ekmek fran- Ileride kazalar olmadan tedbir al- teshı'r edecektı·r. 

ax asmı u e ukle bir lepiska larva e ıyo • tutmaktadır ca a ve ma rna an sc en numune mak lazımdır. K. 
20 

Ağustoıı. 20 Eylül 
1941 

b ı kaf b ki b d d. rmuş. un, ınş 1 e çıgına yar ım ıra 1 ka d ks ' .. 

pe:-ukayla ve !lÖbekli karnını ren· bu da olur!!! (VA NA) E k' 'h' eserleri koruma a~mmış ve tahlil için kimyah:meyc \.. J a.. .a 
!!.!8.r~e~n~k~c~ü~b~b~e~le~r~le~o~·r~te~b~i~lir~,~s~o~n~d~e~-~1 :,:================~~a~-~u~~~~s~ı~ta~r~ı~ı~~~~~~~=c~e~m~i-~g~o~n~d~e~rll~m~lşt~ır;·==================~:::::::::::::::::::::::::::::::::~.,.~~~~~~~~~~~~~-'i' 

b h I ferkes bir müthiş 
a sediyor bay Amca ..• 

• 

ııilahtan 

Bay Amca.ya göre ••• 

8
.1 hangi devletin bir to- j ... Bilmem hangi memlekette bir f ... Bir milletin de bir topu varmış: 

••• 
1 m~mALtıg~ı her gülle havada top varmış: Bir patlayışta düşman ıAğzından çıkan mermileri ... 

ı;u varmış. l d l ..ı· k . ..ı:b· bin üıle yumurtlarmış!.. or u arını y~u.. at yerın uı ıne so-
g kuyormu;ıl .. 

... Hedefleri nerede olursa olsun 
arayıp buluyormuş, bulamayınca da 
geri geliyormuş t •• 

B. A. - Kulak asma dosııım, 
bizim sılahımız hepsinden müthj~tirl 

-Tol-' mu;ı .. 
B. A. - Hayır, daha yaman: 

Tor!ulukf. . 
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Amerika lnoiltereye 
30 torpi ~,o gönderecek 

Mussolininin lhtikarla 
yaptırdığı taarruz mücadele 

1 
v .. :::r::I ;;~~~h:d;~ Roo- neticesiz kaldı İki ayakkabı mağazasinın 1 

ıevclt'in istediği 7 milyar dolarlık {Baş tararı 1 nci sahifede) sahipleri adliyeye verildi 1 
tahsisatın mebuıan meclisi tarafın-

iki yarbay ve 12 subay vardır. Yu-
dan bir gün içinde kabul edilmesi- Flat müraka.be bürosu memurları 

mın sözcüsü, Yunan kıtaatının Mus-ne çalışılıyor. Meclis mahfillerinde piyasadaki· teftiş ve kontrollann-
1 Solini taarruzunu cephenin meıkez ktcdl yakındı:. ngiltereye 30 torpidobo- da devam etme r. Beyoğlunda ık! 

bölgesinde püskürtmekle iktıfa et- h k ndum m"ıı.az., -ksek tun gönderiieceğine muhakkak na- meş ur u % .. sı yu 
m i .. ·erek taarruza g~tiklerini ve he- fi"tle avakknbı sattıktan için adliye zarile bakılıyor. Bırkaç harp gemisi- " -,, ... " -

• • w. def ittihaz ettikleri noktalan işgal ye verllmlştır. 
nm de devredılecegınden bahsolu- it ld ki ·ı~ 1 • t' Büro memurları yaıı.cı yoıı.urtçu ve a ına a ı arını ı ave e mış ır. ış • ı:; 
nuyor. M 1. •• . . . • h · sütçü dükkfuılannı da tettış ve kon-

Nevyork 14 (A.A.) - Ne•york usso ını ?~~ nctayıcını e emmı- trol etmektedir. Dünkü teftişler esna-

J -• f Co •• verdig-i yelle bekledagı bu İtalyan taarruzla- sınd:ı Beyoıı.lunda büyu~k bl sütçü ourn .. o mmerce an • d' .1 '- .. ış r 
malumata göre. Birleıik Amerika n ıım • tamamı e aıı.amet~ rnunc~r ı dükkanında yüksek finUe yağ satışı 
b h . k . 1 n tarafından olmuştur. Bu taarruz Puglıa, Caglı- yapıldığı görülmil~. mağaza ııahlbf 
ab~ıyed"l omıs~on .~ 

1 1 ari, Pinerollo, Pasteria ve Julia tü- hakkında ceza. zaptı tanzim edilerek 

J
tes .1ıt e 1 en yhenı muls acke .. prog

5
raOmO menleri için bilhassa feci bir akı- bu tahıs Cümhuriyet müddeiumumt-

ngı tereye ma auıı o ma uzere · . . 1 l 1 b'" ıııı.ı e sevkedllmfştl . . . . . betle netıcelenmıştır. ta yan ar u- ış n r. 
ıılebın ınpsın• derpış etmektedır. .. b h" 1 . . d b' k Hn.l!skiırgnzi caddesindeki bir pe'l-. ı 4 (A A ) -.- tun u ucum <ı.r netıcesın e ır a- .. . Vatinston . . - ucare- . . . l . nlrcinln yuksck flatle peynir sattığı 
ti bahriye komisyonu, Amerikalı Mrış hyer bbıl~ ele g~hı.reme~ış erdhır. görülmüş, kendisi eeznlandınlmışt.ır. 

t .. l ' t l k abancı bay u are emn en mu ım yerı cep e- Fl:ıt müraknbe bürosu memurl:ınnın 
armkla or l~re daı 0 

arade Y ticaret ge- nin merkez bölgesi olmuştur. Bu ge- teftiş ve kontrollan sureti mahsusada 
ra.

1 
a~ .a ınb.a selyre ._ n ·y t• d d" - ce mehtap altında birçok muharebe- Anknradan Ist:ınbula gönderilen Tl-

mı erını tes ıt ey emeK ını e ın e ır. • ı Jd y •• t V k" I tl -r ttı 1 · 1 .. · f 1 ler vukua gelmış ve aaı aşı ıgına go· care e a e mu e ş enn n ne7.C.-
Bu vapuralr, muoa aaya yarayan e· ı b. b k h" k Ik lt ı ret! altında yapılmaktadır 'ricnrct 

ki . d k il 1 k re ır as ın ucumuna a an a • • . 
vazım na ın c u anı aca tır. . 1 k Vekaleti teftiş heyeti reisi B. Lfıtfi 

Salahiyettar m&hfillerin tahminle- y~nlar 1?sanc~ ve ma zemece pe 

1 

Aral da bu münasebetlt' İstanbulda 
rinc göre, Amerikalı armatörlere ait agar zayıatı. 4ug(r~tılm)ıştır. ( R ) . bulunmakta, müfettlslerln faallyE'tle-
285 şilep. h;ılerı Jngili:>:, Fransız, Al- Londra 1 · · . eutcr. • rint yatından tak!b E'tmektedlr. 
man ltalyan. Arjantin, Belçika. Caz~tekl~r·r Ama~dtluk~tatkı dhabrbın 1 Dört tacir mahkum oldu 

.. • . k 't H ll son ın ışa ını aşaE,'1 a ı arz a aş· 1 , ' ki .. Kuhn. Danımar a, •v acar, o an· 
1 

ki l b'ld' . 1 Asi ~e . ne! cczn mahkeme~l dun 
da, Norveç, Panama ve Venezuclla ı ara ı . ı~ıy~r nr: . •W• b" kömürcü Mchmedl. kömürü yedi ku-
b ki ltı d tmekt dl·r cMussolıru, bızznt ıdare ettıgı u- ruşa kırtasiyesi Kiinlyl kokulu sabunu 

ayra · an a n a seyre e · l I k' k Jd ' 
B 1 ·1• t l '} yÜK ta }'an taarruzunun a ıın ·a I· flnt murakabe komisyonunun Jtoydu-

U:& arın mecmuu tonı ıı osu mı • v .... 

630 L' 205 d' B ı gmı goruyor.> ~u fi:ıtten fazla, kırtasiyeci Haynrl-
Y?n ınl . 1~· u v~pur arı.n cÜç ltnlyan fırkası ezildi.> koyu on yedi buçuk kuruşluk pil! 
hır kısmı, ngılterenın emrıne verı· y l l D k otuz beş kuruşa Hayunı yirmi h"Ş · k l k A 'k c unan ı ar, uçc taarruzunu ır- • ~ · lecek ve gen a an ısın: merı a d 1 kuruşluk pUl kırk kuruşa sattıgından 
Birleşik devletleri ticaret filosuna ı a~; İ 1 1 10 b' .. 1.. yirmi beşer llr:ı para cezasına mah-
ilave olunacaktır. c 

1 
saau: 18 Yd~ln ar, ın ° u, küm etmiş ve birer harta müddetle 

"k "k" 1 ·ı· yara ı ve esır ver 1 er.> dükkanlarının kapatılmasına karar 
Amerı aya ı ı ngı ız p il · ., · .. 1 • vermşltir . . h "d" e egrını nın soz erı · 
mümessılı da a gı ı~or. I Atina 14 (A.A.) - Atina ajansı 1 
Lo~dra _14 (A.A} - De.nız tı- , bildiriyor: Son günlerde esir edilen Yeni sene peynir mahsulü 

caretı ı:;.arlıımento musteşarı Sır Art· ı İtalyan zabitleri arasında birkaç ke- 1 • 
hur Sah.er. bugün" Amerikaya .hare· re ltalyan devlet bütçesinin mazba- . ge ıyor -
ket elmıstır Musteşar ATQerıkada h . ı·v· . l f Yenı sene peynir mahsulu Trakyn-

' · 1 d b l ta mu arrır ıgını yapmış 0 an maru dan peyderpey şehrimize getirilmekte 
mü ,tncel yardı~! ar. arası~ ~ . u ~- faşist şeflerindon biri bulunmakta- buzhanelere sevkedllmeden plyasad~ 
nan ticaret gemı erı ml"ııe esını go- dır. satılmaktadır. Taze ve yağsız olan bu 
rüsecektir. Pellegrini isminde olan bu zat, peynirlerin kilosu toptan 45 ve pera-

lngiliz iaşe nazı~ ~· R.obert ~rand ltalyan ordusunda binbaşı rütbesini kende 55 kuruşa. satıldı~ı için peynlr
da gıda maddelen uzerınd~ bır a~- haizdir Pellegrini. pek ağır yaralı· ı eller bunları buzhanelere koymak ls
)aşma yapmak üzere Amerıkaya gı- dır. Hastanelerimizden birinde teda· temiyorlar. Halbuki iyi peynirin tem-
d Cekt.ır . d'l k d' Lh- • t' . mu1.a kadar buzhanede bulunması e . vı e ı mc te ır. em ı vazıy~ ının H\zımdır. 

Bu .. yu"k Millet Meclisinin vehamr-ti dolayısilc sorguya çekılmc-ı Fiat mürakabe komisyonu buzhane
miştir. Yalnız şunları söylemiştir: !erdeki peynirler için bir flat tesblt ve 

dünkü toplantısı cltalya, her bakımdan fena bir ırn.n etmişti. Peynlrcllere göre yen\ 

Anlt:ır:ı 14 (A.A.) _ R. M. Meclis! vnzıyctte bulunmaktadır.> ı' peynirler temmuza kadar buzhaneler-
-- de bekletıısc de şlmdl satılsa da ayııı 

bugün B. Refet Canıtez'ln başknnlı- lS Hollandalı casusluk rıatten satılacıı.ktır. Bu sebeple buz-
ğındn toplanmışt.ır Celsenin n!:ılma- haneler boş dururken taze peynirler 
sını mütenklp B. Fethi Okyar'ın Ad- d k dizildi bakkal dilkkA.nlannı doldurmaktadır. 
Uye Vekfıletlnden istifasına ve yerin<' suçun an Ur§UDa . Fiat mürnkııbe komisyonu yeni sen" 
B. Ha~nn Menemenclo~lunun Adliye Amsterdam 14 <A.A.) - D. N B.. peynir mahsulüne henüz fiat tesblt 
vekaletine tayin edildiğine dair riya- Hollanda mıntakası askeri kuman- etmemiştir. 
getic'üınhur tezkeresi okunmuş. mu- danlığı bildiriyor: Boz.guncu!uk tct
vaffakıyet temennileri ve alkışlarla hiş taaUyetl ve casus teşklliiUann:ı 
karşılanmıştır. mensup olma suçlarlle La llaye'de 

Ruznamede bulunan ve 13/4/36 t.J.- mahkeme olunnrak 13 martla \damn 
rlhll haftalık karar cetvelindeki k:ı.- mahkilm edilen 13 Hollandalıdan 15 1 
r~ nid arzuhal enciimenl mazbat.'l- kurşuna dlzllm~tır. İdama mahkiim 
sının okunmasından sonrn Mecll.~ edilen diğer 3 Hollandalının cezası 
çarşamba giinü toplanmak üzrrc iç- askeri kumandanlıkça mUebbed tü-
tlmaa son vermiştir. rck ceza.sına çevrilmiştir 

SAKARYA SiNEMASINDA 
HARRY RAUR n 

ANNİE DUCAUX 
tarafından yaratılan 

Beethoven'in Aş'u 
Filminde Parls Konservatuan 
orkestrasının iştlrnklle büyük 
kompozitörün bütün mnslkl 

eserlerini dinll~cek:.slniı:. 

-

Gaz harbi_ Hava bombardıman
ları .. Casuslar ve casus avcılı~ı ... 

Zehirli Gazlar Esrarı 
JOHN I.EDER

NOEL MADESAN 
Hareket ve heyecan dolu bir 
filmde aynı zamanda. bir aşk 

mevzuu bulncaksımz. 

* Beyoğlund!l Yenlşehlrde Tatlıba
dem sokağında oturan B. İsmallln 
dört yaşlanndakl kızı İhsan; mangal 
üzerinde pişmekte olan mercimek t>:ın
ccreslnl devirmiş, muhtelif yerlerin
den başlanmıştır. İşe el koyan zııbıtn 
memurlnn, çocuğu Et!al hastanes!ne 
yatırmışlardır. * Dün, Şişlide Saray apartmı:ını
nın bacası tutuşmak suretlle bir y:m
gın başlangıcı vukua gelmiş ise de 
derhal ycti§cn itfaiye tnı'atından ateş 
söndürülmüstür. 

· Kızılay Kadıköy ıube
ıinin müsameresi 

Kızılay cemiyeti Kadıköy kaza şu
besi tarafından her yıl kış mevsimin
de büyük bir itina lle hazırlanıp ge
lenler üzerinde dalma sevimli ve 
zevkli bir intiba bırakmış olan tış 
müsameresinden bu yıla mahsus 
olanı güzide bir heyet tarafından zE'n
gin bir program hazırlanarak martın 
15 1ncl cumartesi günü akşamı Sü
reyya sineması salonunda. verilecek
tir. 

Matbuat Teknisiyenleri 
Birliğinin senelik 

senenin en müthiş macera ve sergüzeşt filmi kongresi 

2 Ç 1 L G 1 N G E N Ç L • K 1 Birliğimizin mutad seınelik kongre· 
- 1 si 6/nisan/1941 Pazar günü saat 

il i 14 te Eminönü halkevi salonlarında 3 yeni dansın icad edildiğini göreceksini2 büyük bir aşk f m 
...._ _a aktedileceğinden azamızın behemal 
~ hazır bulunmaları ehemmiyetle rica 

,.. Bunün . ASRİ sinemada 
Haftanın muvaffalciyeti: Beyoğlunda henüz gösterilmemi~ 

DÜŞMANiti'NDE ESiR 
Türkçe sözlü hissi ve müessir film başlıyor. Halihazır harbine ait ve 
hakiki ve fevkalade zabıta entr.ikalarile meraklı maceraları havi 
bir dram Baş to11erde: DOUÔLAS FAiRBANKS Jr. ve LESLİE BOWARD 

İlaveten: AŞK RESMİGEÇiDİ 
Senenin ~n güzel filmlerinden biri. Baı Rolde: SİMONE SİMON 

~ ... 

olunur . 
Müzakerat Ruznamesi: 

1 - Heyeti idare raporunun 
kıraati, 2 - Hesabatm tetkik ve 
idare heyetinin ibrası, 3 - Nizam• 
namenin bazı maddeleri üzerinde 
tadilat ~ hilhaua içtimai yardım 
müddetinin tahdidi. 4 - Yeni idare 
heyeti intihabı. 

Mesut bir nişan 
Efılekli hariciye memuru Namık 

Uzgörenin kızı ve Kütahya mebusu 
Vedit Uzgören ile T. C. Merkez Ban
kası ldarc meclisi Azası Nusret Uz
görenin kardeşleri Sevim ile İnhlsnr
lar müdürlerinden Harun Akçayın 
oğlu yüksek mimar Recai Akçay ni
şanlanmışlardır. 

, 
topçu 

T ehlikelcrin 

Bugün 

heyecan ... Aşkın ıneş" e ... Müziğin hayat 
verdiği hü,Yük film : 

L A L E sinemasında 

HUSAR AŞKI 
Budapeştenin rüya dolu sahillerinde yaşanan en güzel Aşk 

ve ıztırap Romanı ... 
DİKKAT: iki harp Jurnalı birden: 

1·- TORKÇE BRl11Ş PARAMUNT JURNAL'da: Ame
rika pilotları lngilterede hava akınlarına karşı müdafaa 

Paraşütçülero karşı hazırlık. 

2 - RUMCA. YUNAN JURNAL'da: Yunan - ltalyan 
düellosu cephelere akın - Yunan erki.nıharbiyeai İJ baıında. 

Bugün ıaat 1 ve 2. 30 da ten2ilatl: matine. 

M E L E K Sinemasmda 
JEANETIE MACDONALD ve NELSON EDDY'nin 

Yarattıkları AŞK - MUSiKi ve GÜZELLiK ŞAHESERi 

AT DOGAR.KEN 
Taluninin üstünde bir muvaffakıyetle devam ediyor. 

G .. t . ' BU UN Aşk. ihtiras ve heyecanh sahneleo:le dolu ntlrt K BiR MACERA 1 
iPEK Son Geçid 
Sinemasında Büyük Fransız ııınu 
Baş rollerde: FERNAND GRAVEY - CORINNE LUCHAIRE 

~--••'•••••• Aynca en son gelen Foks dünya havadisleri ~ 

J 940 ~nemncılık İnternasyonal kongresinde tac giymiş muaz· 

zam, , müstesna ve bütün dünyada tnkdirle seyredilen film 1 
ANA iZTiRABI 
Baş rollerde: KATHE DORSCH ve PAUL IIÖRBİGER 

Hiç bir reklam filmin büyüklüğünü tasvir için klfi değildir 

Ş A R K SiNEMASINDA 
gidiniz ve te\'lid ettiği heyecanı bizzat görünüz. 

~ .......................................................... ı 

MARMARA 
Salonlarında 

ilk gösterilen 
Türkiyede ilk filmi -------t lık muzafferiyeti 

görünüz. 

KAiLi ı 
BALALAYKA ' 

lstanbulda 12.0.000 kişi gördü. 1 
SON BİR KAÇ ! 

GtJNÜ KALMIŞTIR 1 
Aynca: Bu film şerefine 

MIREJLLE BAuJN 
ERIC von STROHElM'in 

Son harikası 

TEHDiT 
Herkes ____ .. 

Bu hafta 

iM imi: IAıemda~ ~ 
Çılgın aşk fırtınası 

SON İCAD RENKLİ 

VAHŞi 
KOŞU 

yı seyrediyor .... 

aynca: 
r.OBERT YOUNG'un 

ÇAMSAKIZI 

6tm• lstanbulda Filmler Kraliçesi: -
Şimdiye kadar lstanbula gelen filmlerin 

en muazzamı 
cMARMARA• ıinemasmm ıureti mahıusada getirdiği ilk vizyon 
dünya şaheserleı-inden ikincisi ve ıinema pırlantası Gala filmi seldi. 

Dillere destan olmuı meşhur (ÇARDAŞ) ların aşkını gölgede bıra
kan, dünyanın bütün ,ehirlerinde aylarca gösterilerek töhreti bütün 

dünyayı s'armış olan misilsiz 

Aşk, Musiki, Dans ve heyecan alemi •... 

MACAR SENFONiSi 
( Dango - Pista ) 

t9 Mart Çarşambadan MARMARA' da 
itiharen ilk defa 

gösteri
lecektir. 

SiGRiD G UR i E' nin 
Büyük lüks ve ihtişamı ve teshir edici güzelliği ... 

ve BASIL RA THBONE'nin 
Kuvvetli dehayi san'atkaranes= 

SUMER sinemasında 
görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

RiYO YILDIZI 
Emsalsiz Aşk ve Macera filnünin kıymetini arttırıyorlar. Bütün şehir 

halkının görmek istiyeceğ, bi. ıaheserdir. 
Bu ün saat 1 de tenzilatlı matine. 

GBe~~,!ş ro~t~.~ ~~~ !!ı'!~:;nası~ 
RODVAY GOLU•• TYRONE POWER - ALİCE 

FAYE - AI, JOLSON 
fıaveten: Il A C 1 R E S U L Türkc;e sözlü - Şarkılı 

Tepebaşı dram lwmı lllllllllllllll Bugün SARAY sinemasında 
<ıÇam Sakızı» filminin kalıramanı, en fazla dokunaklı yıldızı 1 Bu Ak.-m Şebzadebafı 1 URAN Sinema - 1İyatrosunda ' 

SiNEMA - TİYATRO - VARYETE 
San'atki.r N A Ş l T ve arkadaşları ve yeni VARYETE nwnaraları 

::~~f~~if~::. ıııııı ııııı VEFAT dı kısmı gunduz saat 
İzmJt muhabirimiz tüccardan Şark 14 de çocuk oyunu 111 

A.If !l.& SO'l'REBll 

KATiL MEHMEM komedi 3 perde 
Sinemada: 2 film birdeı:ı: 

1 - BİR TÜRKE GÖNÜL VERDiM 
Türkçe sözlü ve ıarkılı 

2-SONSUZ İNTiKAM 
- BOB STEEL'in büyük aergüz~t filmi, aynca renkli MIKILER 111 

pazarı sahibi Sadeddin Yalını validesi gece saaı 20. 30 da mmm 
Bütün rekorlannı, yakıcı ihtiraslarla dolu ve yalnız aşkı için 

İstanbul ünlversıtesı hukuk fakültesi PAŞA HAZRETLERİ 
3 ncü sınır talebelerinden Nihad öz- ---__;;;~=~.;;..;....--_____ _ 
bek Tıp fakültesi talebelerinden Tah
sin ÖZbck Denlzharp okulu talebele
rinden Fikret Ölıbek'in anneanneleri 
İı.mlt Ziraat bankası mildürü merhum 
bay Mustafa Sabri refikası Fitnet 
Yalım vefat etmlş cenazesi merasimle 
aile kabristanına defnedllmlştlr. 

ÇAMmruSAK/Zi"(KonUoda)I 
Yeni n · orijinal filminde kırıyor. ı 

İla\"eten: WALT DISNEY'in RENKI.İ MİKEY MAUS Filmi 

Bakırköy halkevi reisliğinden: 
Evimizde, Nakış, Çiçekçilik ve ı 

Şapkacılık kursu açılacağından istek- 1 
lilerin balkevi idare memurluğı.ma 

1 
müracaatla isim ve adreslerini kayıt J a.._ Bugiin saat 1 de tenzilatlı matine 1 ettirmeleri rica olunur. ,., ___ _ • 



SÖZON 6EliŞi 
Konuşmaya ve susmaya dair 

A taıanmız «Söz gümüş ise sükut altındın> demiş. Bu darbı 
mesel hiç bir zaınaıı konuşmanın ecdadımız tarafından 

amı edilir bir şey olmadığına, bize susmayı ,dalına susmayı tavsiye 
ettiklerine delalet etmez. Eğer öyle olsaydı çocuklann, daha doğar 

do!!maz dillerini kesmek, ömrün sonuna kadar devam edecek sağ· 
o 

lam bir terbiyenin Uk (aresi addedilir ve ağızlarını açmadan bi· 
simle beraber yaşanuya razı olmuş hayvanlann aramızdaki 
mevkii bugünkünden biraz daha parlak olurdu. Halbuki zavallı 
hayvanın başına gelen büyük felıiket binz da konuşmamam. yü
sünden değil midir? 

Atalarımız bize aSöz gümüş ise sükut altındır>) derken «Susu-
nuz!» değil o:konuşunuz. fakat konuşmanız arasına bir takını SÜ· 
kUtlar kanştırarak! n demek istemişlerdir. Yani: «İcabettiği zaman 
ağzınızı açıruz ve boş laf etmeğe başladığınızı farkcdince, itiban· 
nızı tehdid eden bütiin tehlikeleri püskürtmeye muktedir, adına 
•sükutn denilen pek tesirli bir vasıtaya malik olduğunuzu unut-
mayınız!» 

Konuşmak sanatı, işte bu vasıtayı en iyi şekilde kullan-
mak sanatıdır. Ah ne kadar insan, konuşurken böyle bir vasıtanın 
mevcudivetinden bihaber, durmadan söylediği şeyleri söylememe-
sinin ke~disi için de, karşısındaki için de daha hayırlı olacağını 
idniktan uzaktır! · 

. İhtimal, kaderin tertip ettiği fena bir oywı yüzünden bütün 
ömrünce ahbaplık hissesine y~z geveze kadı~r düşm~.~~
Jenn - Paul Richter: (lNasıl degırmende çıngıragııı çalması Ob'll 

lccek buğdayın tükendiğine delfilet ederse, kadınlann da ko~uş
rnaya b!l~lamalan kendilerinde düşünce namına bir şey oımadıgına 
işarettirıı diyor. Fakat bu keskin darbeyi hiç bir istisna gözetmedden 

· ..2:--ek sa ece ve erkekleri bir kenara çekerek yalnız kadınlara tnUJ.J.u• 

Jnsafsızltktır. .. ·· den 
Düşünmeden konuşan insanlar olduğu gibi, duşunme 

~usan insanlar da vardır. şevket Rado 
........... ıııııı••llllll•-p;;;p;j';;t;'ki"-in fil ik 

Bu seneki müsabakalar 
10 klüp arasında olacak 

Full>ol federasyor~an İstan~ul 
bölgesıne gelen bir habere gore 
1941 yılı milli küıne maçla.rının bu se
ne değişik bir şekUde icra edllee.~ğl 
aniaşıJnuştır. verilen bu habere ıtore 
bu seneki milli küme maç~da. k lüb 
adedl fazlalaştınlmış ve rstanbuldan 
dört Ankaradan üç, İzmlrden 1k1 ve 
Es~hlrden blr. olmak üzere klüp 
adedl ona ibla.ğ edllmiştir. Federas
yonca haZJ.rlanan milli kilme ~~
name projesi hakkında. ala.kadar klup 
muralıhaslarlle görüşmek üzere tede-
1'2$fOn milmessili olarak Saim Sey
men yann şehrimize gelecektl.r. 

Mllll kümenin ilk müsabakalan ma... 
halli takımlar arasında olacak ve bu 
maçları müteakip klüpler deplAsmana 
çıkaracaklardır. Karşılaşmaların 23 
martta başlaması kuvvetle muhtemel
dir. Yeniden verpe11 karara göre milli 
kümeye bu sene Istanbuldan beşiktaş • 
Feneı:lbahçe - Galata.saray - İstanbul-
spor, Ankaradan ~nçlerblrllğl. - Har
biye - Demlrspor, Izmirden Altay -
Altınordu, Esklşehirden. Demirspor 
klüblcrlnln ginnesl tekarrür etmiştir. 

' Serbes güreş 
müsabakaları 

İstanbul güreş ajanlığından: 
ı - 16/3/941 pazar günü Fatihte bu 

l 1unan Güreş kulübü salonunda (Scr
bes güreş) müsabakaları yapılacaktır. 

2 - Tartı saat l 1 den 12 ye kadar 
devam edecek ve 2 kllo tolerans kabul 
edilecektir. 

3 - Müsabakalara saat 14 de baş
lanacaktır. 

Bu mücadelede baş rol donanmaya verilmiş 
görünüyor, lngiliz donanması ve üsleri 
kuvvetli kaldıkca mihver devletlerinin • 

Akdenize hakim olacağı kabul edilemez 

İngilterenJn Akdeniz donanmasına mensup geıniler açık denizde . Bom banın valizlerle birlikte geldiği 
anlaşılmıştır. Hastanede ölen iki 
kişi ile beraber ölenler 6 kişidir 

* Beden terbiyesi İstanbul bölgesi 
atletizm ajanlığından: 30/3/941 tari
hinde İzmlrde yapılacak olan İnönü 
koşu.suna iştirak edecek aşağıda !zlm
leri yazılı atletlerin 16/3/941 pazar sa
bahı saat 10,30 da Şişlide yapılacak 
deneme koşularına iştirakleri lazım
dır. Riza. Maksut İ.şman, F.şref Ko~a.r, Harbin Akdeniz havzasında yeni 
Halil Altındağ', Raif BereUoğlu, A. Ar- inkişaflar göstereceğine dair ala
tan, Hüseyin AlbaYI:aktar, Kostanta- metler belirmeğe başladığı şu sıra· 
nidls, T. T~er, Öıhak, Abdullah, larda deniz harekatı bakımından 
Remzi. SeZJı;ın, Hikmet. bb.. .. ·· h · t ft 

ye başvurması beklenebilir. Fakat raftan hakiki kuvvet ve kudreti sa· 
Akdtınizdeki İngiliz üslerini, düşma- bit olan modern İngiliz orduları 
na faik deniz kuvveti olmadıkça, karşısında bu p)a,..,,ın tatbikine cesa
yalnız kara ve hava kuvvetile ret edilebileceğine ihtimal vr.rilr
zaptetmeğe imkan yoktur. Bu im- mez. 

Fut bol sampiyonluğu Perapalastaki ınfilak esnasında. dört Bulgar ajansının tebliği 
kişi ölmüş, 21 klşl yo.ralanmıştı. Ya- Bulgar Telgraf alansı Perapalas ha
ralıJardan Arınstrong ailesine men- d1sesi münasebetlle bir tebliğ neşret
sup tskoçyalı 20 yaşla.nnda Eline m.iştir. Bunda deniliyor ki: •İnglllz 
Serege evvelki gün Alemdar Sıhhat elçlllk heyetinin bagajları kendUeri 
yurdunda, Perapalas pasaport taklb tarafından kiralanan iki kamyonla 
memuru B. Hüseyin de dün Beyoğlu nakledilmiş, bunlar vagonlara İngiHı 
hastanesinde ölmüştür. Bu suretle elçilik memurları tarafından yerleştl-

Grup birinciliği maçlarİ· 
na 20 nisan pazar günü 

başlanacak 

ölenlerin mikdan altıyı bulmu§tur. rilmiştir. Hudud garı olan Mustafapa- Bu sene futbol grup birinciliği 
İnfilak hadisesi hakkında İstanbal şada bagajlar gene İngiliz elçilik me- müsabakalan 20 nisan pazar günü 

·~1l1uriyet müddeiumumisl B. Hlk- murlannın nezareti altında nakledll- başlayacaktır. Müsabakalara mev
met Onat ga7.etecilcrr şu 17.aht.t! ver- mtş, n.de<linln tamam olduğu Lildiril- sim z~fında birinciliğini yapm.ı!J 

miştir: miştlr• .. b 
1 

.lrn olan bölgelerin şampiyon takımları 
- Bombalar Sofyada valize kon- Bu gar ajansı bu munase ete ç...,...n .iştirak edeceklerdir. 

m'"'tur. Sofya istasyonu.nda sefaret haberleri tekzip etmektedir. G .. bak 1 kı·· 1 b" ,.., ı B ı· d d"l rup musa a arına up er ı-
erkanından herkes kendi eşy~ı:_ıı ~ ~ er ın e neşre ı en ri idareci olmak üzere 14 kişilik ta-
mıs, takat biri ufak, diğeri buyuk ı~ı tebliğ kımlarla gidecekler ve fazladan gö-
\'aliz sahipsiz kalmıştır. B.~ar~ dı- Berlinde yan resmi surette şu tebU~ türecekleri oyuncuların paralannı 
ğer sefaret erkanından bırıne aıd ol- · ması ihtimali üzerine iki sefaret me- neşredilmiştir: •Siyasi mahfiller Is- kendileri vereceklerdir. 
muru iki vall7l kompartirnanlarma tıınbul Pcrapalas otel!nde vuku bulan Grup birinciliği müsabakaları ge
nlınışlardu·. Tren hareket ettiltten infilakın Almanlar tarafından tahrik nel direktörlükçe tayin olunacak ko
sonra sahipleri anı.nmış, fakat bulu· edildiği hakklnd:ı. Alınan aleyh~~ı miserler tarafından idare olunacak-

kaynaktan yapılan haberi sadece gu- M 1 f·k .. 1 . 
namamıştır. Bunun üzerine iki me- Iünç telakkl etmektedir. Bu mahfiller tkır. . açı arı~). zamd anıknlı, kı stulr en 
mur valizleri, sefarete teslim etmek . !iz . 11 servisinin Sofyadaki ld- omıser er ı an e ece er, ura arın 
·· d ık t ... -oıda. Ingi gız · k'l · ·· h k 1 · · uzcre yanların a al oymuş ur. ı rk tesisatı berhava etmek teşebbıis- çe ı mesıne, musa a a arın ıntızam-
sahlpleri hakkında bir delil elde et- ~~r~l hatırlatmakta. ve İstanbulda la idaresine nezaretten ba~ka mali 
mek lhtimalile bunlar vallzleri açırnş- patlayan bombalarıJ!. SOfyadan Anka- ve idari diğer işleri de yapacaklar
lardır. Valizlerde çama.~ır ve birer ta- raya hareket eden Ingiliıler ~rafın- dır. 
ne ambaliijlı radyo akümi.Uatör batar- ın1 ı mustebad dan nakledil Ş o masını Bu sene grup müsabakalarına İş-
yaları bulunmuştur. dl . . addctnıenıekte r . .,. • t.irak etmek vaziyeti.on.de olan bölge-

Istanbula_ gelince mem.~r!ardan_ J>ırl B. Rendell'ın rapo~ Jer, nihayet bir nisana .tarihine ka-
kendi eşyasılc beraber buyuk, d:ğeri ) Rcuter• IngU- d k f• • B d b' · I küç ·ı. r · 1 t B" ··k valizi Londra. 14 (A.A. - · ,. ar ey ıyeti e en ter ıyesı gene 
aıa~·~;r~pız~ı:S m~~ç\~k: va~~u a!an Alp terenin eski SOfya. elçisi B.kiı:ıendeJl ın direktörlüğüne bildireceklerdir Han-

' . b 1 ikastı hakkında raporu . b··1 1 . k . 1 v 
oteline gitmişlerdir. Büyük valiz Pera- Istan u su R d İn!!iliz- gı o ge enn grup mer ezı o acagı 
pal' ta vestiyere çıkılacak merdiven LondraYa g~Im!ştlr.ası~~r k:~ıstı~ılan ve klüplerin hangi gruplara iltihak 
üzrr,nde patlan~ı~tır ... K~çük .'<r.lizi lerin bag:!~d~r malümn.t verildik- edecekleri ~u malumatın gelmesin-
alaıı memur, ın!ılak uzerme anı ola- çantalar .. 1 denilmektedir: den sonra ilan olunacaktır. 
rak balaryaları hatırlamış ve k.:!ndi- ten sonra şoy e lınadan evvel İngiliz -
slnric'kl ufnk valizde bulunan batarya- '-s.ofyadan ~yn un bagajları arasına Yarın yapılacak dörtler 
ların da bir felakete sebebiyet verme- clçilık memur ~rı,ı janlar tarafından k l 
ll1~Si icin VHlizdeki bataryayı alarak dost oJı;rıayan tl :onulduğU aşikar- UpaSl maç arı 
dışarı çıkmış, Tozkoparan tarafındaki kuvıvctli bomba a: inin bombaların Dörtler kupası tertip heyetinden: 
asfalt üzerinden bayu· aşal{ı atmış ve cin-. Suikast !a~l:reni uçunnasını v~ Şeref stadı: San.t 11 Fenet>babce • 
keyfiyetten hükumeti haberdo.r Pt- trende p~tıayarf ··f.·müne sebep ol- İst. Spor (B) hakem: Selfı.ml, yan -ha~ 
nıiş~ir. Ciheti askeriyeden celbedilen birçok kımseıer n ~lş olnıalan muh- kem: Nejat - Halit; Saat 12,30 G. Sa
bir mütehassıs m:ıriietlle bu madde- masını tasavvur e SOf adan hare- rak - Beşiktaş <B> hakem: Bülend, 
n!n zararı ı7.:ı.le cttirilmis ve icap e:icn temeldir. Bu çant~larlçllii' heyetinin yan hakem: Ne.şet - Sadık; Saat 14,30 
fenni t:dıklkata başlanmıştır. Şimdiye ketten evvel Ing!J z eizllce karıştınl- Fenerbahçe - Ist. Spor hakem: Şazi 
kadar zan altına alınmış kimse mev- el çantaları arasınal yapıldığı henüz Tezcan, yan hakem: Eşref - Necdet; 
cud. değildir. mışt!r· Bun?D nere e talann elçlllğe Saat 16,30 G. Saray - Beşiktaş hakem: 

. Hadise esnasında emniyet direktör-

1 

malum değilse d~ çan !ara karıştırıl- Ahmed Adem, yan hakem: B::ı.hacd
liığii birinci şube memurlarından F.e- getirilerek orada ~a::~illndedir. Elçi- din - Muzafter. 
§~d Mutıuoğlu ve Mahmud Ardıç, şo- ı ınış olması ihtima d bu çantaların İkinci küme liğ maçları 
tor Cafer oğlu Şükrü ve Eliz Jorj lik ~emurları tren e mışlar ve Istanbul futbol ajanlığından : 
adında bir kadın ölmüştür. 21 yaralı sahıplerlni bulaınayın~a şk~ç elektrik Fenerbahçe stadı: Saat 12 Feneryıl-
vardır. içlerinde çamaşırdan .. a t 'h t maz - Galatagençler ha.kem: Muhtar. 
İk pilleri ve şüpheleri Turklere evcı~~ yan hakem: Ziya - Nihat; Saat 14 

İ vazife kurbanının mek üzere kasten konuld~ğu ta d ş;,•11, Güne• - Ferlköır hakem·. Samih 
edllen eski Ttirk gazetelen bulun u- ~ ... ., 

cenaze merasimi 
za~erapalastnki hadise esnasında. ölen 
lu 1.ta .memurlarımızdan Reşad Mut-

Run ıle Mahmud Ardıc'ın cenazeleri 
evveık· -Ce 1 gun merasimle kaldırılmıştır. 
id nazedc vali ve belediye reisi, örfi 
il ~e ko~u!anı, emniyet müdürü, va
gcn uavlnı. Ingiliz sefareti ataşen:n•ali, 
Yet er~_ı ~oı~.so!osluğu müşaviri, emni
buıuınudurluğu erkanı, binlerce halk 
&önctnn:uştur. Cenazeye pek çok çelenk 

erılm!ştl 
Ik· 

Bey 1 vazife kurbanı, cenaze namazı 
~e ~dda kılındıktan sonra ŞehidliY "fnedilmiştir. 

P aı-alılardan biri öldü 
Ar~~Palas hadisesi yaralılarından 
20 YaJi~ong ailesine mensup İskoçyall 
raıard arıncta Eline Serege aldığı ya
YUtdu~~ n~ut~~s~ren Alemdar Sıhhat 
rln nlikt olmuştur. Bu suretle ölenle-

an beşe baliğ olmuştur. 

Duransoy, yan hakem: Feridun Kı-
ğunu görmüşlerdir.» lıe - Fazıl. 

B Rendeli ikinci çantayı taşıyan ....................................... . 
me~urlard~ Embury'nin çantayı gö
türerek bir. boşluğa atmak su~etile 
gösterdiği cesaret ve soğukkanJılııttan 
sitayişle bahsetmiştir. Bu çantada. bu
lunan batarya, mütehassıslar tarafın
dan tedkik edildikten sonra bunun 
hakl.katte Trinitro Toluene Ue dolu 
kuvvetll bir bomba olduğu anlaşılmJ.Ş-
tır. 

Karaağaç - Edirne hattı 
Edirne (Akşamı - son scylap c!ol.a- . 

yısile bozulmuş olan Karaağ~ç - Edır
ne şehir istasyonu arasındaki demlr
yolu hattının tamir edilmlyece~~i 
bildirmiştim. Haber aldığıma gore 
Devlet Demlryolları idaresi bu hattın 
hususiyetini nazarı dikkate alarak 
dört kilometre kadar olan bu. hattın 
tamirine karar vermiş ve işe başlan
ması için gerekli tedbirleri almıştır. 

ARKADAŞ 
Haftalık çocuk 

mecmuası 

BATI: 10 

taarruz teşe usunun amgı ara an 
yapılacağı merakla beklenmektedir. 

Tarantoda İtalyan donanmasına 
ezici bir darbe indirdikten ve Afri
ka şimalinde kazandığı muzafferi
yetlerle Trablus istikametinde 700 
kilometrelik bir sahili ve bu meyan
da Bingazi, T obruk gibi mühim üs
leri işgale muvaffak olduktan sonra 
Ciride de yerleşmiş olan lngiltere, 
Akdenizi kati hakimiyeti altı
na almıf ve hu hakimiyeti ida
me için bu denizdeki donanmasını 
yeni cüzütamlarla takviye etmiştir. 

Bu kuvvetli donanmaya ve emni
yetü üslere ilaveten Akdeniz.in ka
pılan da elinde bulunduğu cihetle 
İaıgiltere hu denizin bilhassa ıark 
kısmında seyrüsefer serbestisini te
min etmiş olup garp kısmım da kon
trol etmektedir. Yalnız ltalya ile 
Afrika arasındaki orta kısmı, Alman 
hava kuvvetlerinin Sicilyaya yerleş
mesile lngiliz seyrüseferi için ta· 
mamen emniyetli olmaktan çıkmış
tır. Mihver kuvvetlerinin Trablusa 
nakliyatı bu dar kısımda küçük mik
yasta yapılabilmektedir. 

Ak.denizin cografi durumuna göz 
ablacak olursa görülür ki Sicilya 
adasile Tumusun şimal bumu bu de
nizi ortasından boğarak bir heybe 
haline getirmiştir. Heybenin bir gö
zünde Fransa, İspanya ve bunlatın 
Afrikadaki müstemlekeleri, diğer 
gözünde ise başlıca Yunanistan, 
Türkiye ve Mısır topraklan bulun
makı adır. 

F ransanın sukutundan sooıra ta
sarlanan harbin ikincı safhasında 
İngilterenin Akdenizden alakasını 
kesmek vazifesi ltalyaya tevdi edil
mişti. İtalya bu gayenin tahakkuku 
için Mısın ve Yunanistanı istila ct
meğe kalkıştı. Fakat donanmasile 
birlikte kara ve hava kuvvetlerinin 
her iki cephede mağlubiyete uğra
ması neticesinde mihverin Akdenize 
tahakküm planı suya düşerek AI
manyanın müdahalesine müncer 
oldu. Harp hadisatırun mihver aley
hine tecellis!nin bir neticesi olarak 
zaruret haline girern bu müdahalede 
vuku bulacak teehhurler lngilterenin 
lehine büyük kazançlara sebebiyet 
vereceğinden son zamanda Alman
ye Akdenizde ileri üsler elde etmeğe 
teşebbw etmiştir. Bu suretle harbin 
sıklet merkezi Akdenize intikal et
miş bulunmaktadır. 

Almanyanın halline giriştiği dav"\, 
JngiltereırUn Akdenizden alakasıtıı 
kesmek, yani onun hu denizdeki 
hakimiyetine nihayet vermektir. Fıl
hakika bir denizin hakimiyetini düş
mandan zorla alabilmek için iki ça
re düşünülebilir. Bu çarelerden bi
rincısı kuvvetli bir donanma ile 
düşman donanmastnı kati neticeli 
bir muharebede mağlup etmek, 
ikinci çare de o denizdeki tekmjl 
düşman üslerini ele geçirmektir. 

Almanyanın Akdenizde İngiliz 
donanmasını mağlup etmesi mevzuu 
bahsolamıyacağından ikinci çare· 

kansızlığı doğuran s~beplerin en Şimdiki halde taarruz ınısı
mübimmi İngilterenin bu üsleri mü- yatifini elinde tutaı.'l Almanyaya 
dafaa etmek için denizde olduğu karşı lngilizlerin tatbik etmeleri 
kadar karada ve havada kuvvetlen- muhtemel tedbirlere gelince; Akde
miş olmasıdır. nizdeki donanma ve hava üslerinde 

Son vakayi gösteriyor ki Jngilte- kuvvetli bir müdafaa tesis ederek 
reyi Akdenizde sıkıştırmak için Al- bunları düşmana kaptırmamak, l la
manya, kara ordusunu bu denzii·n beşistan ve Eritrenin işgalini ta
şimal sahillerine sürmeğe başlamış- marnlamak .. Oniki adava ihraç ya
tır. Bu orduların ilk hedefi Yuna-l parak bu ltalya·n a,d.ılarını zap.et
nistan ise ikinci hedefi Fransanın mek, Mora yarımadas;fe Adalarde
işgal altında bulunmıyan sahillerile nizindeki Yunan ada!arma yerleş
İspanya olması muhtemeldir. Bu su· mek, Alman ordusunun Afrikaya 
retle Almanya, Akdenizin Avrupa geçmesine miini olmak ve nihayet 
sahillerini eline geçirerek evvele- Akdenizin Avrupa sahillerini ablo
mirde bgiliz nakliyatına mani ol- ka etmektir. 
mak ve bilahare sırasıle Cehelütta- Hulasa: Akdenizde başlıyan ln
nk, Girid, Libya, Mısır, Süveyş ve giliz - Alır.an mücadelesinde baş 
Filistini tesirli hava taarruzu sahası ı rol donaı;-ımaya verilmiş görünmek
içine almak emelini beslemektedir. tedir. İngiliz donanmnsı ve üsleri 
Bu emelini tahakkuk ettirmesi ha- kuvvetli kaldıkça mihver devletle
linde Almanıyanm Akdenize aid ! rinin Akdenize hakim olacağı ka
mücadelesinde en ziyade güvendiği bul edilemez. Bu deımdc lngiliz lıa
hava kuvvetine zamimeten İtalyan kimiyeti Taranto baskını ''e LibJ a 
donanmasına vazıyed ederek Trab- zaferlerile kati şeklini bulmuş "e 
lusgarbe ve Bizcrte'ye ve belki de kökleşmiştir. Fransa hezimelindcn 
Gir.id ve Malta adalarına akınlar sunra istilacı gözler İngilte:re adala
ve a.sker çıkarma harekatı tertip et- rına. çevrilmiş olduğundan İngiltere
mesi ve denizaltı harbi açması ih- ye Akdeniz havzasında ordul.ır 
timal dahilindedir. Şu halde Alman- tahşid etm<k fırsatı \•erilmi~tir. Al
ya nasıl ki; Britanya adasını hava manya. ltalyan kıffvetlerine karşı 
kuvvetile tahrip etme!,: için Norveç- beslediği itimad hesabında yanıl
ten İspanyaya kadar tekmil memle- mış ve harbi bu hesap yanlışlığı yü
ketleri işgal altına aldıysa İngiltere- zünder arzusu hilafına ve zoraki 
nin Şimali Afrikada ve Yakın Şark- Akdenize nakletmİ'itir. 
ta bulunan donanma üslerini de- İki büyük muharip arnsındaki 
vamlı hava taarruzlarile yıpratarak ölüm, dirim kav~asında Akdeniz 
sukut ettirmek için de Cebelütta- yeni inkişaflara i'ianhe olurken lngil
nk'tan Rodos adasına kadar uza- terenin doon.anma ve hava kuvvet• 
nan birkaç hm mil imtidadındaki ae- !erine zamimeten bu harp sahasın
vahili kara ordusile istilaya hazır- da motörize ordular te~kiline de 
!anmaktadır. Gerçe İngiltereyi Ak· muvaffak olması ile hayat damar
deniz havzasından ihraç etmek için lannı istila tehlikesinden koruyabi
bu denizi çevreliyen memleketleri leceğine ve büyük ülkeler üzerine 
birer birer zapt ve istila etmek en yayılmış Alman ordularının elinden 
son çare ise de bir taraftan bü- taarruz inisiyalifiıni dahi alabilece• 
yük milli mukavemetler, diğer ta- ğ:ne hükmedilebilir. A. B. 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi j 
Vedad Tör 

Bay vedad Tör radyo postaları mü- Vedad Tör, Tasarruf Cemiyeti mü.-
dürlüğüne tayln edilmiş. Kendisini dürlüğünde, Matbuat umum müdiir1u
teb,rik ederiz. ğünde bulundu~u gibi, Peşte ve Ncv• 

Vedad Tör, 1897 de İstanbulda. do~- york sergilerinde de yüzümüzün ağar
muştur. Nedim bey isminde yüksek masına sebebiyet vermiştir. Kcncfüln
bir memurun oğludur. Talısilinl Oala- de salinı bir zevk ve teşkilatcılık ko.bi
tasaray lisesinde bitirdikten sonra llyeti vardır. Radyomuzu blrçok ta• 
Bertin üniversltes!nde okuyarak ikti- =kıml==a=r=d=a=n=ıs=la=h=e=d=e=e=r.~=l=n=i=u=m=a=rı=z=. = 
sa.d doktoru oldu. Neşriyat hayatu1a 
atıldı. ,Doktor Vedad :Ned1rn1> imzasl
ıe içtimai sahada yazılar neşretti. Fo.
kat bilhassa piyes muharrirliğinde 
kendini gösterdi, Şimdiye kadar yazıp 
İstanbul Şehir tiyatrosundıı temsil et
tirdiği. eserleri şunlardır: 

İ.şsizler, Üç kişi arasında, Kör, Hay
van fikri yedi, Köksüzler, Fevka!asri
ler ... Btuılar arasında bilhassa Kör 
büyük bir mtMı.ffakıyet kazanmıştır. 

cDlnimizoı isimli son bir kit~bı da in
tişar etmiştir. Bunda keneli tcHl.kkl
sinl gösteriyor. 

Gönende tütün piyasası 
açıldı 

. Gönen {Akşam. - Tütün plyn<-ısı 
Inhisarlar idaresi tarafınd:ı.n açıl:lı. 

Fiyatların ge~en yıl ,ı;.yasasından o.~n

ğı. olmadığını anlayan ekici yurddaş.
l:ınmızı çok seovindirmiştir. Azlı Ciım• 
huriyet hükümellmlzc karşı m nn"t• 
turlıklarmı alenen lzhar ctm' 1 rdır. 
Bu yıl mübayaasma Mlthat NemU 
firması da iştirak edecektir. 



Sahile 8 

(:~~ı MOZAiK ] 
Şehirden üç kilometre U2aktakl Bl-ı bit gen'ç kadınla., taz1 cl.nslnden blı 

zans harebelerinl geziyorduk. Sabah- köpek peyda.hl.a.nmllJtı. İ§lıı müthlıJ ta
tanberi ayakta olduğumuz için pek rafı bu kadın moo:aUderde'ld kadındı. 
yorulmuştuk. Yere devrilmiş büyük blr Evet ayni bakışlar, ayni vücud, yüme 
sütunun üzerine oturarak birer si.gara ayni ibtı.ta.sıı l!adel. .. 
yaktık. Yanımdaki arkadaşım Kudret Sanki moza1.klerdckl blrlncl tablo 
mozaik mütehassısı idi. Bu iş üzerin- aynen canlanmış gibi idi. Evv_?l& bu
de senelerce tedklkler yapmıştı. nu bir hayal zannettim. Gözleriml 

Harabeleri gezerken Kudrete blr yumdum, açtım. Köpekll kadın hft.IA. 
dalgınlık gelmişti. Sanki bir hatıra lle harabenin kapısı önünde duruyordu. 
meşgulmuş gibi tuhaf bir hali vardı. Bnna doğru ilerledi. Blldlğtm bir ee
Nihayet içtiği sigarayı yaruadığı sıra- nebi dili ile: 
da bana şu hlk.Ayeyi anlattı: - AtfederslniZ, dedi, biz otomobllle 

- Eski bir sarayın harabeleri ara- Hind.lsta?~ gidiyoruz. _otomobllll sey
sında tedkikler yapıyordum. Bilhassa ya.hız, e~~ekl ingillzce rehberde 
bu harabelerin içindeki pek sanatlcl- burada buyük bir harabe olduğu işa
rane bır tarzda yapılmış mozaikler be- ret edilm.lş. Zaten akşam da oldu. 
nl şiddetle alakadar ediyordu. Bun!a- Hem harabeyi gezmek, hem de çok 

, rı bozmadan, çizmeden meydana çı- güzel olan bu civarda kampımızı kur
karmak için gece gündüz uğraşıyor- m:ı.k istedlk de ... Bizim rehberde işaret 
dum. Nihayet. arzuma muvaffak ol- edUen harabeler burasıdır değll mi? ... 
muştum Yerimden kalktım. Kendfm.1 ona 
Bunla~an mühim bir kısmını mey- takdim ettim. Harabelerin burası ol

dana cıkarmıştım. Mozaikler dört tab- duğunu, istedikleri kadar izahat vere
le ha!İnde idi. Bunlardan biri yanın- bileceği.mi söyeldlm. O: 
daki tazi cinsinden bir köpekle genç - Otomobilde kardeşim var. Onu 
bir kadıııı gösteriyordu. :Bu dağmık da çağıralım!. dedi. 
saçlı, kırmızı dudaklı, uzun boylu ve Otomoblllerl bizim harabelerden 
fevkalade güzel vücudlü bir genç Jı.a- biraz ileride durmuştu. 
dındı. 'Yüzünün iradesinde debıietll Ben bir müddet evvelki dalgınlıkla. 
bir ihtiras göze çarpıyordu. Muhakk:ı.k motör sesini işitmemiştim. Güzel katlı
k. bu yüzlerce sene evvel yaşamış bir nın kardeşi genç bir adamdı. Mahcup 
aşk kadınının tasviri idi. Onun gıi- bir çocuğa benziyordu. Hep birden ha
zel yüzünde, ihtirasla geçmiş aşk ge- rabelerl gezdik. Güzel mlsafi.rimle ko
celcrinln izlerini hala okuyordwn. nu.şurken mozaikteki kadın bana laf 

!kinci tabloda ayni kadın bir divan söylüyor sanıyordum. Nihayet onlan 
üzerine uzanmıştı. Yerde dökülmüş çi- mozaiklerin bulunduğu yere getirdim. 
çekler vardı ve genç kadının bacakla- Şayanı hayret benzeyişi onlara da söy
rı diz kapaklarından yukarılara kadar ledlm. Ş~tılar. 
çıplaktı. Hara.belerin gezilmesi bittikten son-

Üçüncü tabloda oldukça mühim blı ra. otomobillerinden küçük bir çadır 
insan kalabalığı gene çarpıyordu. Orta çıkardılar. Derenin kenarına kurdular. 
yerde, öteki tablolarda görünen genç Genç kadın soyundu. Kısa bir mayo 
kadın oturmuştu. Bu sefer tamamilıı ile dereye g~di ve yıkandı. Sonra mo
çıplaktı. Yıkanıyordu. Etrafındaki zalktekl kadın gib1 simsiyah saçlanm 
genç kızlar ellerindeki kaplarla genç taradı ve nihayet yorgunluğunu dinle
l~adına su döküyorlardı. r.ıek için yumuşak ot.ların üzerine sırt 
Fevkalıide güzel vücudlü bir kadı- üstü yattı. Onunla böyle konuştuk. 

nın yıkanıŞl bu eserde çok güzel tas- Henüz saçları yaştı. Moza.ikteıkl dört 
vır edilmişti. sahnede gördüğüm şeyler canlı olarak 

Dördüncü tabloda ise genç kadın gözlerimin önünde geçmlştl 
uzun ve simsiyah saçlarını tarıyordu. Gece harabelerde, tıpkı şimdi bizim 
Bu saçların bir kısmı onun güzel ve yaptığımız gibi bir taş üzerlne otura
pek canlı göğsünün yarısmı örtmüş- rak sigaralarımızı içtik. O benim bu
tü. rada, bir takım esk:l eserler ve yüzler-

Artık bundan sonra biitün nıeşguJl- ce sene evvelki resimler arasında aşk
yetlm bu olmuştu. Günümün her sa- sız ve heyecansız y~amama. hayrete
atlnl bu genç kadının lc:ı.rşısında, onW1 diyor gibi idi. ._ 
h~.yatından dört safhayı gösteren bu Ertesi günü ça.dırl:ırını topiaıdılar ve 
taştan resimlerin önünden geçiyor- yollanna devam ettiler ve ben gene 
dum. Hayatımda tanıdığım bütün ka- mozaytklerimle yalnız kaldım ... • 
dınlan gözlerimin önüne getiriyor- Hikmet Feridun Es 
dum. Hiçbiri şu minimini renkli taş-
l:ı.rdan yapılmış kırmızı dudaklı ve si- """""""""'"'""'""""""'""'"'""'"'""ıumımılml9 
yah saçlı kadın kadar bana cazibeli, 
baş döndürücü, füsunlu gelmiyor<lu. 
Oskar Vayld'in bir eserinde genç bir 
prensesten bahsedillrken: 

«Rüyalı yeşil gözleri vardı.• denlllr. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ' 1 1 1 

=====·-ı==,----.- 1 _ _ _ _ _ _ 
Bunu okuduğum :r.am:ı.n: «Saçme. ... de
miştim, rüyalı gözlü de ne dem~k? ...• 2 
Halbuki şimdi şu resimlerin karşısında 3 
rüyalı gözlerin ne demek olduğunu 

: -1-1.•ı--l--pek iyi anlıyordum. 
Mozaiklerdeki genç kadınla artık l!;U 

dışlı olmuştuk. Aramızda o kadar bü
yük bir samimiyet vardı kl, o benim 
karşımda yık:ı.nmaktan bile çekinm!
yorc.iu. Önümde saçlarını uzun uzun 
tarıyor, onları vücudünün üzerine dö
küyordu. Sonra diz kapaklarından yu. 
karılara kadar açık bacakları lie diva
na uzanıp - Oskar Vayldin dediği gl
bi - rüyalı bakışlarla beni süzüyor
cl~. 

13a?:en kendi kendime; 
- Bu mozaik! yapan sanatkar mu

hakl~ak ki bu kadını olduğundan daha 
güzel, daha cazibeli. daha çe
kle! göstermek ısteml.ş. Çünkü bir 
kadın bu kadar güzel, bu derece cazi
be!! olamaz ... diyordum. 

Hakikaten kadının sıcaklığı, kadının 
mıkm.tisli denilecek derecede çekicili
ği bu minimini taşlara. bile sirayet et
~!ştl. Onlara adeta can ııVermlşti. Bir 
gun gene bu mozaiklerin karŞlSına 
oturmuş sigaramı içerken yık.anan 
saçlarını tarayan, yatan ve köpeği ııe 
gezen genç kadını dalgın dalgın sey
rediyordum. Hiç unutmam bir akşam 
üstü dL Çalıştığım harabenin yıkık 
kapısının gölgesi ayaklarımın ucuna 
k...'ldar uzanmıştı. 

İşte tam bu sırad fevkalade bir M.
dlse oldu. Harabenin yıkık kapısında 
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Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 - Monopol ida.relerL 
2 - Bir kadın ismi - Başına o.N» 

gelirse eski bir şalrimizdlr. 
3 - Utanmak. 
4 - Namaz kıldıran - MA.nala.r. 
5 - Sövme - Sınıflara ayırma. 
6 - Barsaklar. 
7 - Tersi ekmek füruht eder. 
8 - Gemilerin sığınağı - Eğri. 
9 - Aşikü - Eski hububat ölçüsü. 
10 - Tersi düşüncedir - İnce kal-

bur. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sağa ve yuk.and.an aşatı: 

1 - Patatesunu, 2 - Al~kadar, 3 -
Taneslçok, 4 - Akez, Labls, 5 - Tas, 
Sekene, 6 - Edilen, 7 - Sa.çak, Feda., 
8 - Urobekenet, 9 - Kin. Dere, 10 -
Uy, Sebatet. 

Tefrika No. 13 

Giizel Gözlii Kız 
Aşk ve macera ron_ıa_m ________ N_ak_ Ieden: (Va _ Ntl.) 

Erkek dişlerini gıcırdattı: j gözünde bahsettiğim parayı bıra-
- Demin iyi tahmin etmiştim... kırım. 

Bu akşam eve dönmek niyetinde de- Erkek, hiddetine halciın oluyor-
ğilmişsin. du. Kendini zorlıyarak: 

- Evet ... Bu akşam bir arkada- - Teşekkür ederim ... --dedi.-
şımın evinde misafir kalmak fikrin- Bu muhavere gösteriyor ki bizim 
deyim ... Yann da gündüzül'I sen gibj medeni adamlar arasında ka.v
evde bulunmazsın; eşyamı almak gasız, gürültüsüz ayrılmak pekala 
için uğnyacaktım ... Cemal Nermi kabildir. Buna rağmen seni temin 
bey, beni sular karardıktan sonra ederim ki müteessirim Leyla ... Zira 
gelip alacak. seni seviyorum. 

RPcep: ,.. Genç kadın, elini uzatarak: 
-. - Tebrik ederim ... _ diye alay Eh, Aallaha ısmarladık, ha-

~ttı. -. Pl.anım iyi hazırlamı~ın. yatta rnesud ol, Recep ... 
Şunu bıl ~ı ıyapacağın işlerde kati· - Seni sonuıncu defa olarak öp
yen sana mü~külat çıkarmak niye- mek istersem bu arzuma m8ıni ol
tinde değilim ... insan bir kadından mazsın, sanırım. 
ayrılırken ona İyi muamele etmesini Leyla bu iııi bir an ~vvel neticeye 
bilmeli ... Y edikuledeki ev zaten se- bağlamak isted.iğindenı 
nin üzerine kiralanmıııtır. Orası se- - Pekala ... _ dedi. 
nindir ... Gidersin ... Ben gelmem. Ya w ttı M h 11 b' • nagım uza . a a e ıcı ten• 

Kadın: haydı. Eski a~ığı, onu mümkün mer-
- Ben gidince eilya senin olur ... tebe §efkatli bir buıı.cyle öptü. 

Ne istersen yaparsm. .• Konsoluın _G.üzel Gözlğ Kız kalktı. Elinde 

~KŞAM 18 Maıt 1941 

Iht .k ~ktisadi "'.:sele/er 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
ı arla mucadelede Tefrika No. 65 , Yazan: fSKENDERF, SERTELLi 

herkesin rolü vardır - Bunu ben de hissedlyonım, Ömer muhalefet edecek de~. Fakat, bls 
baba! BtJJ"adan uzaklaşırsam, beni sev- bu köylülerden o kadar az vergi alıyo
meyenlerln hepsi memnun olacak. Ben ruz ki, yansını zatı şahaneye takdime 
gideyim de, arkamdan ne yaparlarsa bile değmez. 
yapsınlar ... Ne derlerse deslnler. Ömer baba: 

Ömer baba yerdeki mindere bağ~ - Öyleyse 1lstüne blraz daha ekler-Resmi makamların ve halkın •• goz 
önünde tutması lazım 

bazı noktalar 

kurarak otul'du: slnlz, ~etmeap! 

gelen - Efendimiz bugün beni çajtırttı. Dedi ömer baba bunu bir la.ti.fa ola.-
Huzuruna gJrdiğfm zaman pek neşe- rak söylemişti. Fakat, kral bunun bir 
llydi. Bana: 1:Saidert Çalı beyin yanı- maksadla söylendiğine zahlp olm~. 
na sen götüreceksin ... Hazır oll• büsbütün canı sıkılmıştı. 

Dedi. Bu yolculuğa ben de pek mem- Ömer baba, kralın huzurundan çı-
nun oldum doğrusu. Burada ben de kınca: 

Bir mUşte~ sıfatlle bir kumaş ~- lhtikarla mücadele sıkıldım. Ala.şehre gitmeden çok önce, - Şehrt gezeceğiz... Hana misafir 
ğazasına giriyorsunuz, intihap ettiği- • • ben de denizlerde dolaşmış, denlzclllk- inmiştik. Bizi bırakın da orada kala-
nlz kumaşın fiatını te7'€fthtardan so- mesaısı umumi olmalıdır ten zevk almıştım. Padl§ahtan, Çalı Iım. 
ruyorsunuz. Miirnkaıbe komisyonu ku- İhtlkA.rla mücadele işi, yalnız fiynt- beyin yanında kalmamı diledim. Ba- Dedi ve Saide ile birlikte saraydan 
maş fiyatları hakkında bir liste 111in lan mürakabe bürosuna ta.hsl3 edilen na.: «Sen artık lhtiya.rladın!• dedl. Ya- çıktı. 
etmişti, acaba tezgAbtarın söylediği bir iş olmamalıdır. Mıntaka tkt!.sad şı yetmiş beşi bulmuş bir insan çok Bir daha sarayın semtine uğrama. 
fiyat bu llstedekl fiyat tevafuk ediyor müdürlüğü kanun mucibince, fabrika- mu ihtiyar sayılır? dedim. Nihayet dılar. 
mu? Bunu nasıl kontrol ede'billrsln!z? ıann maliyet fiyatıerini tcıdkik etme- kendisini fknaa muvaffak oldum. Ben Dört gün sonra, Kostantaniyeden 
Hiç hir mağaza.da. müşterinin görebl- lldlr. Halbuki şimdiye kadar hJç bir de bir müddet Çalı beyin yanında. ka- Akdenize hareket edecek olan bir tüc
leceğı yerde komisyonun 111\n ctt!ğl faıbrikada bu yolda bir tedk.ik yapıl- lacağım. car yelkenlisine binip gitmeğe hazırl:ı.-
llste yoktur. Bu llste, mağazanın ma.mıştır. Ticaret odaları mUU ekono- Saide, ~in ciddiyetini görünce, göz- nıyorlardı. 
dosyalan arasında. muhafa:ı:a edilmek- mi ve tasarruf cemiyetl, sanayi birlik- lerinln içi güldü: Ömer babanın koynunda ikinci bı! 
tedir. Haı:bukl llsteYl yapmaktan ıerf, dl{ter iktisadi t~ekküllerin de - O halde hazırlanalım, öyle mı? mektup daha vardı. Bu mektup Çalı 
maksad, ha.Ikın bu fiyatlara göre mal kendi sahalarında yapacak oldu~ iş- - Evet. Tam üç gün sonra ... Cuma beye verilecekti. Çelebi Mehmed bu 
almasını temin etmekti, bu vaziyet ıer vardır. Neteklm İstanbul Ticaret saba.hı Blzansa hareket edcek tüccar mektubu öıner babaya verirken: 
karşısında, haftalarca. uğr~arak, lis- odası, ucuz çorap lmall lçin, fabrika- ve yolcu kafilesile hareket edeceğiz. o:- Aman. göreyim seni, Ömer! Sa
te hazırlamaktaki gaye boşa gitmiş o- törleri bir toplantıya davet ederek, bu - Ne diyorsun. ömer baba ... Bizans kın, Çalının mektubunu kimseye kap-
luyor. Acaba, tiyatlan müraka.be ko- sahada. bir adım atmıştır. Milli ekono- yolu ile mi gideceğiz? tırma.• · 
misyonu, mağazalarda fiyat listelerini mi ve tasarruf cemiyeti de, ucuz ve - Evet kızım. Donanmaya. biran ev- Demişti. O, bundan ötürü sarayda 
müşterinin görebileceği bir yere astı- standard mallar çıka.rmağı teşvik vel kavuşmak için, en kestirme yol kalmak istemiyordu. 
ramaz mı? edebilirdi. budur. ••• 

İkinci bir mesele daha var: Milli ko- Bundan başka. halka lüks mal alına- .. - Blzansa hiç uğramak istemezdim, 
runma. kanunu mucibince, yüz kuruş- ması, yüz kuruşluktan fazla alışveriş- Omer baba! Başka bir yoldan gidemez 
tan fazla alışveriş ettiğiniz zaman, lerde fatura istemesi için propaganda miyiz? 
mağaza sahibi bir fatura vermek mec- neşriyatı yapmalıdır. Milll ekonnmi ve .- Bu, benim elimde değil. Padışah 
buriyetindecllr. Halbuki ekser mağaza tasarruf kurumunun bu sabahki pro- Bızans imparatoruna verilmek üzeıe 
sahipleri tıu usule riayet etmiyorlar. pagandaları şimdiye kadar çok müs- bize bir de mektup verecekmiş. Bu 
Tesadüf eseri olarak, mürakabe 1'o- bet neticele~ vermiş halka yerli malı mektubu götürmek için Kostantanlye 
mtsyonunun memurları bir iki mağa- mefhumunu öğre~iştır. Fakat thti- yolu ile Oeliboluya gideceğiz. 
zaya gittiği zaman, fatura istiyor, ma- kAr davasında da., bu kıymetli kuru- - Çalı bey acaba şimdi nerede? 
ğo.za sahibi vermed,iği zaman cürmü- mun bir rolü olmalıdır. - Bir ay sonra Gellboluda.n Akde-
meşhud yapılmaktadır. Acaba, mnğa- Görülüyor ki, ihtikar davası, ihti- nlze hareket edecekmiş. Ona - bir ay 
zalarda. gişelerin önüne şöyle bir ıev- UrU\ mücadele işinde propagandaya, içinde - yetişmek lazım ... 
ha asmak kabil değil midir? ırYurddaş! halkı tenvir etmeğe çok ihtiyaç var- * 
Yüz kuruştan fazla mal aldı,.ın Z"- dır. Bu mücadelede muvaffak olmak .. b ... Uç gün sonra, Bizans imparatoruna 
man, fatura ıste.ı .. ~ Bu levhad:ıki sa- için. yalnız haftada iki defa toplanan 

w k . verilmek üzere hazırlanan 4Cilamei pa-
tırlan okuyan müşteriler, pek ta.bil omısyonun kararlar vermesi kafi de-

ğildi Y dişahhyi alarak Edlrneden ayrıldılar. 
olarak fatura isteyeceklerdir. Böyle r. urddaşl:ınn ve diğer iktisadi 
bir levha asılmadan da müşterilerin teşekkilllerin de el birliği ile bu dava- ·······•·································· 
mağaza sahibinden fatura istemeleri ya hizmet etmeleri lazımdır. .......................................... 
lAzımdır. Bu usulü her yurdda§ tatbik Haftalık piyasa 
etmelidir. Fakat böyle bir levha o da- Bugünlerin en mühim mevzuu. tev- 8 inci kısım 
kikada bizi, bu vazlte hakkında ikaz ziat meselesidir, dündenberi mıntaka 
edebilir. Nihayet fa.tura istemek itiyad ticaret müdürlüğü. bam kauçuk, tene
hallne gelir. Halkta bu itiyadı tesis et- ke, otomobil lastiği tevzline başlamış- Saide Bizans sarayında 
mek için, bu gibi levhalarla ikazlar VE' tır. Diğer taraftan kahve birliği de, pi. 
propaganda yapmağa ihtlyac vardır. yasaya 300 çuval kahve tevzi etrnekte
Bu itiyad yerleştikten sonra herkesin dir. Kahve tevzlatındaki esas şudur: 
fatura Jsteyeceğlne şüphe yoktur. lla- Kahve, yalnız kuru kahve satmak ru
yatımızda buna benzer itiyadlar var- retile geçinen kimselere verUec<!ktlr. 
dır. Meseli\; tramvayda, par:ı. verlldik- Bu suretle kahvelerin, şunun buııun 
ten sonra muhakkak surette bilet alı- ellnde kalmasına meydan verllmiye
rız. Bir lokantada. ve bir eğlence yerın- cektır. Fakat 300 çuval kahve, lhtlyac:ı 
de hesap pusulası isteriz. Mağaza sa- kati değildir. Kahve birliği Port-Sald-
hibi kuma.ş satarken diyor kl cBu s!ze deki 30 bin çuval kahveyi getirmek 
verdiğim mal, harpten sonra getirdi- için teşebbüslerl"le devam etmektedir. 
ğimiz mallardır. Bunun için pahalı- Bu hafta içinde ehemmiyetli dere
dır.• Mağaza sahibi ve yahud tezgah- ~ede ithalat yokt.u, ihracata geline(', 
tann söylediği doğrudur. Çünkü iki Istanbul lima.nından pek mütenevvi 
türlü fiyat llstesı vardır. Harpten ev- çeşidlerI ihtiva eden mallar lhra~ edll
veı gelen malların kar fiyatları daha mektedlr. Bir fikir vermek Jçin, ihra
azdır, fakat mağaza sahibl, harpten cat listesindeki bazı malların isimle
evıvel gelen malı, harpten sonra gelen rlni buraya kaydediyoruz: Tütün, Tif
mal ~y.e sat:a~· bunu nasıl .. k~ntrol tik, yağlu tohumlar, kuru meyvalaı, 
edebllırız. Çunkü kumaşın ustund;: balık, balmumu. barsak, afyon ve sai-
1:Harpten evvel gelmlştirıı diye bir re ... Bütün bu malların kıymet! 3 mll
damga yoktur. Bunu vaktUe yapmakl yon lirayı bulmaktadır. Netice itiba
IAzımdı. Yerli malı kumaşların üzeri- rile denUebillr ki bu hafta ihr:ı.cat ve 
ne tişa.retlenme" nizamnamesi mucı- 1 ithalfıt ba.kımınd::ı.n pek h:ı.raretll ge
bince, bu tarzda damgalar ve işaretler 1 çen bir haftn değildi. 
vurulması lazımdır. Acaba bu ne dere- l Hüseyin Avni 
ceye kadar tatbik ediliyor? Bu da ay-1 r---------·----
rı bir meseledir. Kumaş fabrika!arı, 1 ANKARA RADYOSU 1 
bu işaretleri, kumaş toplarının bir ke-

Bizansa geldikleri gtin, şehirde bü
yük bir şenlik vardı. Ömer baba yerli
lerden birine bu şenliğin sebebini sor
du. Ömer babaya şu cevabı verdiler: 

- İmparator yeni bir donanma ha
zırlıyor. İlk tekneler bugün Haliçte su
ya indiıildi. Onun için şenlik yapıyo
ruz. 

Bu haber ömer babanın hoşuna 
gitmerr.iştl. Gerçi Osmanlıların Bi
zanslılardan bir korkusu yoksa da. Bi
zans kralının donanma yapmağa kal
kışması elbette boşuna değildi. Bunun 
da blr sebebi olacaktı. Ömer babanın 
canı sıkıldı. 

Mektubu krala vermek üzere Bizans 
sarayına gelmişlerdi. 

Sarayda birçok kimse Sa.ideyi tanı· 
dıklan için, derhal ikisini de hürmetle 
karşılayıp kralın hutUruna çıkaı-du:ır. 

Ömer baba, padişahın mektubunu 
krala verdi. 

Kral her ikisine de iltifat ederek: 
- Geliboluya gidinceye kadar ss.r'.1-

yımda misafirsiniz! 

narına vurmaktadırlar. Müşteri azami 
olarak dört, beş metre kum~ satın 
alır, işaretlerin her üç metrede b!r, ku
maşın kenarına vurulması Iazım gelir, 
buna riayet edllmedlği tçln, bazı m:ı
ğaza sahipleri cAvrupa. malın dlye yer
il mallarını daha pahalıya satmakta
dırlar. Netekim geçenlerde Ticaret Ve
kaleti müfettişleri bir kumaş mağaza
sında, bu tarMia bir cürüm tesbit et
mişlerdir. Halbuki bu vazife, mmtaka 
iktlsad müdürlüğünün müfettlşlerlna 
ald bir vazifedir. Müfettişlerin kumaş 
fabrikalarını dolaşarak «Lşaretlenme11 
nizamnamesinin tatbikine nezaret et

Demişti. Kral Emanuel onlara çok 
iltüat etti. Fakat, pad~ahın mektu
bunu okuduktan sonra, yüzünün ren-

15 mart cumartesi Öğle ve akşam gl birdenbire değlştl 
13,30 Program, 13,33 Türkçe plaklar, - zatı şah::ıne çok insafsızlık cdi-

meleri lazımdır. 

13,50 Ajans haberleri, 14,05 Türkçe 
P

laki 14 20 
. yorlar ... 

ar, , Rıyasetıcümhur bando- Diye söylendi. 
su, 15 Operet şarkıları (PU 15,30 Kon- - Acaba mektupta neler yazılıydı? 
ser devlet konservatuarından naklen, 
18,03 Caz orkestrası, 18,40 Halk türkü- BW1u Saide kadar Ömer baba da 
lert ve oyun havalan, 19 Konuşma merak ediyordu, 
(Günün meseleleri), 19,15 Hafi! ı:mr- Çok sürmedi; kral mektup meaHn-
kılar, 19,30 Ajamı haberleri. 19,45 Mey- den bahsetti: 
dan taslı, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 - Sultan Mehmed Edlrneye gidcr
E~lencell şarkılar, 21,15 Konuşma, ,ken. Bizans surları haricindeki Rum 
21,30 Salon orkestrası, 22,30 Ajnns ve 

1 

köyli.Uerile görüşmüş. Onlardan alman 
borsa haberleri, 22,50 Müzik: Car.band vergilerin yarısının kendisine gön
CPU. derilmeslni arzu ediyor. Bu arzularına 

olmaksızın bu ayrılıştım • heyecan-1 Mahallebicinin parasını verdi. Zar& 
lanmıştı. Uzaklaştı. posta kutusuna atb. 

Recep yalnlZ kalınca, dudakları Yapacağı işi düşünerek için için 

İhtiyar kadın oğlunu süzdü ve 
onun yüzünde derin bir düşüncenin 
izler çizdiğini farketti. Kalbini bir 
endişe kaplamakla beraber, oğlunu 
suallere boğmamak lazım geldiğini 
anladı. 

üzerinde hainane bir kırışıklık ha- seviniyordu. 
sıl oldu. '1-JI._. 

«- Sen iyi bir iş yaptığın kanaa· Ertesi gün borsacı Cemal Nermi 
tindesjn amma, güzelim, benim bul- erkenden ka\ktı. Kadıköy tarafına 
duğum iş seninkinden. de parlak ... > geçti. Erenköyüne kadar uzandı. 
diye düşündü. . . . w Orada annesi oturuyordu. 

Sonra,w mahallebıcın.n ~ı;agına: j Bir köşke girdi. Kendisini ihtiyar 
- Oglum. şuradan kagıd, zarf, bir kadın karşıladı. 

kalem getiri ... • diye seslendi. - Safa geldin ~vladım ... Bu &a-

V & ııöyle bir mektup yazdı: atte hangi rüzgarlar atb. 

Şakir baba. 
Naaılam? Sana iyi bir haberim var. 

Elime iyi bir İf geçti. Bunun için sa
na ihtiyacım var. Beni gör. Elini 
•ıkanm. gözlerinden öperim, asla-
nım. Çaçaron Recep 

· Cemal, gülümsiyerek: 
- Evet, benim, anneciğim ... 
ihtiyar kadın toz alıyordu. Bezini 

yere bırakarak kollarımı açtı: 
- Elimi öptürmiyeyim . .. Gel se

ni kucaklıyayım ... - dedi. 
Ana oğul öpüştüler. 
Fakat birdenbire kadın: 

Cemal Nermi' nin annesi, ıyı 
kalpli, sıhhatli bir kadındı. İcabında 
dişini sıkmasını, hissiyatına hakim 
olup karşısır.dakini üzmemesini de 
bilirdi. 

Bir hissikablelvuku ile oğlunuaı 
hayatında mühim değişiklikler ol
duğunu sezdi. Fakat Cemal karşı
sındaydı. Sıhhatteydı. Bir anne için 
de kafi olan budur. Şayet Cemal 
ona ta11avvurlarını anlatmak niyetin
de değilse o da oğlunu suallerle ta
ciz etmiyecekti. 

Erkek: 
- Elini öpmeden gıtmek isteme-

Soınra, zarfı kapattı. Ve ııöyle bir 
adres yazdı: - Böyle erkenden bana gel~inin dim, anne. 

sebeni n1.:~ ... Fena bir şey olma- - İyi ettin, evladım. 
Haydar Şakir efendi 

Saa~ tamircisi 
Bozuk T eraz.i sokağı 1 7 

Aksaray 

sın~ 

Seyahate çıkacağım, anne 1... 
- Uzağa mı gidiyorsun, Cemal· 

ciğim} 

- Epeyce. 

- Hem sana bir şeye ihtiyacın 
olup olmadığını sormak istedim. · 

- Sayende dükkanlarım, evlerim 
var... Hatta onların varidatını bile 
harcıyamıyorum, biliyorsun. 

ŞEHlR - Halbuki böyle bir tasavvurun - Car.ım, varidat dediğin nd ... 
_ Ufak ~efek birkaç kırıntı ... 

-Bunlar bana kafi .•• J'ara bile Bu jıılni bitirdikten 
yoktu galiba. 

sonra. kalktı. ! - Yoktu. 

Saideyi öldürmek isteyen 
bir cellat .• 

Kervansarayın Halice bakan bir 
odasında baba kız gibi konu.şuyorlnr
dı. 

Saide: 
- İçimde ne büyük bir sevinç var. 

bilsen! 
Diyordu. Ömer baba gülüyordu: 
- Elbette sevineceksin! Ne de olsa 

vatanına kavuşuyorsun demektir. D'>
nanmaya girersen, nasıl olsa gunun 
birinde gemilerle sizin sahillere de 
uğrar ve akrabanı görürsün! 

Saide hazin hazin ihtiyann yüzüne 
baktı: 

- Evet. Sa.dece akrabamı... Eski 
yuvamı göreceğim. Fakat ben, bunları 
hiç bir zaman düşünmedim, Ömer ba
ba! Anam babam artık öbür düny:ı.da 
yaşıyorlar. Onlara bir iyillk yapabil
mem için, herhalde onların intikamı
nı alnı:ılıyım. 

- Hakkın var, kızım ... Onların in
tikamını almalısın! Eline böyle bir fır
sat geçerse, bunu katiyen ihmal etme
melisin! 

- İşte ben, elime böyle blr fırsat 
geçtiği için seviniyorum. Eğer T~irk 
donanması benim ellmde olsaydı, şim
diye kadar Venedl~ yüz kere ba5ınış, 
yakıp yıkmıştım. 

- İyi amma, onların donanması• 
bizden kuvvetli. Bizim onların kadıı.t 
gemimiz yok. Onlar sahilde yaş3d1k
lan için, korsanlığa bizden önce baş
lamışlar. 

- Bizim denlzcllertmlz arasında on
ların gözünü yıldıracak öyle değerli 
aslanlar var ki ... Bunları ben gözümle 
gördüm, Ömer baba! Bunlardan blrt 
de __ yanımda, karşımda oturuyor. 

Omer baba birdenbire Safdenin ne 
demek istediğini anlıyamadı. 

- Hangi aslandan bahsediyorsun 
kızım? 

- Senden, Ömer baba! Senden 
bahsediyorum. Bak, yaşın yetm!.ş 
beşi geçmemiş... Hala gözün de
nizde. Hala. düşmanla dövüşmek, 
cenkleşmek, hala akınlar yapmalc., 
dalgalarla boğuşmak istiyorsun! Ak
deniz seni nasıl çekiyor ... Görüyor mu
sun? Deniz, kahpelerden hoşlanmaz ~ 
Daima cesur insanları kendine çeker: 

Ömer baba güldü: 
- Kendine çeker amma, kendisi de 

kahpelikten geri kalmaz. Beni kac ~e
re sakin ve sesslz.ce oturduğum ,;emi
nin güvertl?sinden kahpece çeki~ k-:ıy
nuna düşürdü. Boş bulunsaydım. bo
ğulup gidecektim. 

- Deniz bu. Ona güvenllmez. Ben 
denizi, ele avuca sığmayan. cilvesı bol 
bir kadına benzetirim. 

- Bizans kadınları gibi, değil mi'/ 
(Arkası •;ar} 

biriktirdim ... Hepsi gene sana kala
cak ... 

Erkek, bu muhaverenin devamın· 
dan hoşlanmadığım bir hareketile 
gös~erdi. 

- Peki, peki. .. Senin İçin olmaz
sa oğlun için olur .•• 

- Rica ederim anne, bu bahsi 
etme ..• Sinirime dokunuyor ... Ma
şallah gayet sıhhatlisin... Hepimizi 
gömebilirsin ... 

- Aman Allah ..• Bana öyle bir 
felaket gösterme ..• 

Cemal, devamla: 
- Bu seyahatte ne kadar kalaca· 

ğımı bilemiyorum... Bana vadet 
bakayım: Şayet gecikirsem arada 
sırada Melahatla Cahidi gidip gö
rürsün, değil mi~ 

- Ha ... Eh ... Seni ... 
-Ne} 

- Malum ya ..• Gelinimle aram 
pek jyi değildir de ... 

- Adam, canım, anneciğim ... 
Melahat sana ne fenalık etti) 

- Vallahi hiç bir fenalık etme
di... Fakat senden de hissimi sak
lamadım... Başka bir kadınla ev
lenmeni daima terci!- etmişimdir. 

- Melahati tenkid edecek esaslı 
bir §ikayetin var mı) (Arkası var) 
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I atanbul LerJazım 
timirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

ESHAM ve TABvtL!T - ıtAHBİYO 
ve NUKUD FiATLERİ hıncı nevl arpa .sa.taşı 

110 
Ton ~;.-Kr. 6~~ Kr. AçJk antuma 10 Devlet demir yollar! um um müdürlüğünden : 

O'çtıncU nevl arpa. atışı S5 Tan 2275.- 341.25 Açık arltmDa 
11 M •• b k · ı J k • 50 adet küçük dlrekll "terazi alına-

caktır. Pazarlıkla ekslltmesl. 17/3 941 
ı>aza.rtesi günü saat 14 de Tophane
de Lv. Anıirliğl satıı1 alma komi5'o
~~da yapılacaktır. Tahmin bedeli 

H Mari 1941 

DEVLET BO&ÇL&&I 
1 - Şartname Ye nllmunelerl muclbJn~ ldaremımt İstanbul bira fab- usa a a ı e memur a ınaca 

rlkasında hAlen mevcut olup ntmı.n 941 ga;reslne tadar blıiteeel1 ıaıımın 
olunan yuka.rda evsaflan yazılı cem'an 85 ton arpa açık arttırma U!Uille L. K. 

% 7,50 933 Türk bOrcu I. Il. m 18.50 
11 11 1938 ikramiyeli 19.75 
11 11 1933 İkramiyeli Ergani 

A. B. C. 
11 7 1934 Sivu-ErztırUill 1 
11 11 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
11 2 1932 Hazine bonoları 
il • 1934 il il 

• • 1935 • il 

il 1938 • il 

A. Demlryolu tahvlll I-II 
11 , m 

A. Deml.ryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. Umanı mümessU senedi 

HİSSE SENETLERİ 

T. C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt) 
T. İş bankası mümessil his. 
A Demiryollan şirketi ( % 60) 
A. Demiryollan §lrkctl ( % 100 
Eskihisar çimento şirketi 
Şlrketı Hayriye 
Şirketi Hııyriye temettü 

ECNEBİ TAHVİLLERİ 

20.10 
19.20 
19.30 
60.50 
15.50 
29.50 
52.75 
42.~ 

41.-
38.-
42.-
40.25 

107.50 
10.-
10.25 

103.-
22.75 
37.50 

7.80 
26.-
21.-

Kredi. Fonsiye 1903 (sigortalı) 108.50 
, , 1911 101).50 

.satılacaktır. 
2 - Muhammen bedelleri muvakkat temınatlan, arttınna .saatleri hi-

zalarında. yazılıdır. 
3 - Arttırma. 24/3/941 pazartesi gilnü blzalannda yazılı saatlerde Ka.-

ba~ta levazım ve mübayaat ıuQesindeld atıf komiSYonunda yapılacak-
tır. 

4 - Nllmune sCn1l geçen fabrikada görölebllecetı ıırtbt şartnamede mez-

ın>r şubeden parasız alınabilir. 
ri - İsteklllerln arttmna tçtn tayin olunan gün ve saatlerde " 15 mu-

vakkat temtnatlan ne birlikte mezkfu' koınlsyona müracaatıan. (1809J 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
ı _ La TUrquie conteınporaine adlı lı:ltabın tabı 1şl açık eksiltmeye 

konmuştur. 2 _ Tabı kısmı asga.rl yirml beş, ~zamt otuz forma ye klişe kısmında 
asgari 50, lzamt 60 bin santimetre ta hmln edilen bu kitap 5000 nüsha ola-

caktır. s _ Tabı kısmının beher !onna.sının 4-0 lira ve klişe kısmının beher 
sııntımetreslnln 2 kunıf itibarile tahmini. bedeli 124-0011 muvakkat temlnatJ 

d80ıı liradır. .. .. 
4 _ Et.slltme 20/3/1941 tarihine m~s~_di~. J?.erşembe gunu sant 15 te 

Ankara.da BqVekfi.let Matbuat umum mudurluğu satın alma komisyonun-

da yapılacaktır. . tb "d" l""IY" 5 _ şartnameler Ankarada B~_vekalet Ma uat umu~ mu ur u6 u Ev-
rat ve Muamelat müdürlüğünden, Istanbulda Matbuat Hurosundan pa:-asız 
olarak alınır. 

6 
_ Taliplerin teklif mektuplarını şartnamede ve 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesal.kle beraber 20/3/941 perşembe günü saat 14 e kadar Ankarada 
Başveklllet Matbuat umum müdürlüğü sa_~ın alma . komisyonu reisliğine 
:.evdi etmeleri veya taahhütlü mektupla gondermelerı. 0634) (1205) 

, • Amorti 58.50 
• • Kupon 1.25 ••••••••••••••••••••••••••••• 

~~~---_.:..._~-~~~~~ AN BAR iN Ş AA Ti NUKUT 

Türk altınJ 
Külçe altm bir gramı 
OsmanlJ bankası (banknot) 

KAMBİYO 

24.50 
3.17 
2.50 

Türk lirası 
5.24 

129.20 
31.-

0.9975 
1.6225 

12.9375 
3.175 

:U.1375 

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyort üzerine 100 dolar 
Cenevre üı.erlne 100 frank 
Atina üzerine 100 drahmi 
Sofya üzerine 100 leva 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
8tolı:holm üzerine 100 kuron 31.005 

\IENİ NEŞRIY~'l' 

ARKADAŞ 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
ı - Şefaatli istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina

sile buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf m;ulile ek
siltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 67.617.30 altmış yedi bin altı yüz on yedi lira 

otuz kuruştur . 
2 - İnşaata 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
Ianm havi zarflar makbuz mukabilinde ofisin muhaberat ser
visine teslim edilecek.tir. 

4 - Eksiltme evrakı beş lira mukabilinde ofis umum mü
ldürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat miktarı ~14,630.8'.7 ıı 

Cemal Nadir Güler ve Veda.d Gfın-
yol tarafından hazırlanan bu haftahlc dört bin altı yüz otuz lira seksen yedi kuruştur. 
c;ocuk mccmuas~ın onuncu sayısı 

1 
5- İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gır· ebil

çılı::mışbr. Bu nushada bulunan me
raklı ve eğlenceli yazılardan bazıları , mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel ofisten alacak-
§unlardır: ~Dost ve Kitap, Mekı 0 be lan ehliyet vesikasını koyacaklardır. «12751> (c1740l) 
nasıl b3.1ladım. CmuaUbn Ahmed Ha- , , 
lid anlatıyor), Neler okumalı?. Çocuk _ 
doktoru diyor ki. Çirkin ördek, Fare- K 
ye eş, Markopolonun küçük arnadaşı, Ütahya 
Niçin çünkü, Ma.sk.ell insanlar. Alagc- . 

Vilayetinden : 
yik, Holivutta <Hikmet Feridun anla- Eksiltmeye konulan iş: 
tıyor) Atiye ablanın anketi, Ne karlar Simav - Demirci yolunun 15 + 413 - 20 + 413 kilometreler! araS! şosa 
hızlı gıderler, İyi fena. Resimli serü- esaslı tamiratı. 
venler, Dikiş, Çocuk eserleri, BilmP.- Keşif bedeli 15450.28 llradır. 
eeler, Oyunlar, cemal Nadirin [Dede 1 - Yukarıda mevtU ve keşif bedell yazılı şosa esaslı tam!ratı kapalı 

zarf u.sullle eksiltmqe konulmuştur. 
ile torun karikatürü.] 2 _ 26/3/941 tarthlne müsadil salı günü saat. 15 te Kütahya vilayeU 

Küçük okuyucularımlZa. tavsiye Daimi encümeninde ıcra ol~acaktır. 
ederiz. 3 _ Muvakkat teminat 1159 liradır, 
Lise (1) Tarih hülasası 4 _Talipler eksiltme kanununun kapalı zarf su.suıne eksiltme hakkın-
L1selerln birinci ve orta. okulların dakl. mevzuatı dahilinde tertip olunacak zarnar ile teklltlerini eksiltme gü

blrincl sınıfları için en son programa nünde saat (14) e kadar Daimi encümene vermiş olacaklardır. Bu saatten 
göre hazırlan:ınış olan bir hulasa ve sonra. mektup kabul edilmez. 
el kitabı neşredilmiştir. Ahmet Halit 5 _ Posta ile gönderilecek teklif mektuplannın muayyen vakJtten son-
Kitapevt tarafından çıkarılan bu ra gelmesi eksiltmeye iştirak hakkını ref ~-d~ektir. .. .. • 

Lise ve lise derecesinde san'at okullan mezunlanndan 30 yaşını geç
memiş askerliğin! yapmış olan ve ınhbl vaztyetl demir yollan hl.zmetlne el
ver~ll bulunanlardan kısım §&ti yetiştirilmek üzere müsabaka tıe 20 memur 
alınacaktır. 

Milsa.balca lisede okunan fizik. riyaziye derslerinden yapılacak ve ayrı
cı. verilecek mevzu 1izerlnde bir yazı yazdınlacaktır. 

Kazananlara 74 lira ücret verllecek ve idarenin göstereceği. mahalde 
at.aj yaptınldıkta.n sonra naza.rl kursta. muvaffak olanlar Jaaım tefliğlne 
tayin edllecek ve tamiratı müt.em.adlye işlerinde çalıştırılacaklardır. 

Kendilerine aynca lkametglh verilecektir. 
Müsabaka. 28. mart. 941 tarthlnde .saat 10 da ~!etme merkezlerlnde ya

pJlacaktır. 
İsteklilerin aşağıda. gösterilen vesika.larlle Haydarpaşa, Sirkeci, Anka

ra:. ~al~~eslr! Malatya, Kayseri Adana, Afyon, İzmir Ye Erzurumda işletme 
mudurluklerıne 25. Mart. 941 giinü ak.şamma kadar müracaat et.meler! 1l~n 
olunur. 

Taliplerin beraberinde getireceği vesikalar şunlardır: 
, Nüfus hfü·iyet varakası, askerlik vesika81, tyl buy kllJıdı, tahsil vesika-
sı, başka yerde çalışmış ise bonservisleri, evlt ise evlenme cüzdanL 

(1348) (1875) 

* l / 4/ 941 tarihinden itibaren ana. hat tst:ı.syonlannda. Avrupa. hattı 
istasyonlarına. ve bilmukabele Avrupa hattı istasyonlarında ana hat lııtns
yonlaıına mcsajcri, seyri sert ve seyrl hafif doğru eşya nakliyatı kabul 
edilecekUr. 

Doğru nakliyat münasebetlle ana. hatta. Avrupa hattında demlryolu ve 
Haydarpaşa - Sirkeci arasında deniz yolu olmak üzere katedllecek üç me
safe için tek hamule senedi tanzim edllecekse de her mesafede h~en 
a!~ ~yrı tatbik edilmekte olan tari!eler ve dl~er ahkam ve tartlar eskisi 
gıbı yıne ayrı ayrı tatbik edilecektir. 

Hamuleniu Haydarpaşa - Sirkeci arasında tabi .olacağı bütün amell
yelere ve deniz nakilyatına şamil olmak ve doğru na.tııyatta tatbUt edilmek 
üzere bir maktu ücret tarifesi ihdas edilmiştir. Bu tarife. 1/4/941 tarihinde 
meriyete girecek ve bu tarihden itibaren deniz nakliyatına mahsus şlmdikl. 
tarife lağvedilecektir. 

Hangi nevi ve mahiyette .ve mlkdar1ardaki eşyanuı doğru nakliyata 
kr..bul edileceği ve maktu ücret tarifesi ahkAm ve şartlan hakkında tafs.l.lM 
iç!n istasyonlara müracaat ed11melldlr. (1179) (1833) .. 

Muhammen bedellerlle miktar ve vasıfları aşağıda. yazılı (3) gurup te
lefon, her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere (2513/941) Salı gil.nft hi1.a.la
nnda yazılı saatlerde Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme usulile sntın alınacaktır. 

Bu 1şe girmek lsteyeulerin her gunıpun hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka.
dar komisyona müracaatları lhımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır 
1 - 50 adet manyetolu Masa Telefonu: Muhammen bedeli (1700) llra 

muvakkat teminatı <127) lira (50) kuruş olup eksiltmesi 00,30) on buçuk~ 
tadır. 

1 2 - 15 adet Manyetolu Portatif Telefon: Muhammen bedeli (UlOl ıı-
ra, muvakkat teminatı (105) l!.ra. (75) turuş olup eksiltmesi (10 45) onu 
kırk beştedir. ' 

3 - 25 adet Manyetolu Dıvar Telefonu: Muhammen bedeli (800) lıra 
muvakkat teminatı (60) lira olup eksiltmesi (11) on birdedir. (1720) ' 

. * 
• Muhammen bedell (572) Ura (60) turuıı olan 128 adet muhtell.f eb'atta 
nebati kıldan Paspas (21/3/l!Ml) Cuma gilnU saat (11) on birde Ha}'t'larpa
ııada C :- r binası dahllindekl komlıJyon tarafından a~k eksiltme usnlUe a
tın alıw caktır. 

Bu : şe gl.rmek lst.eyenlerln (42) ı.ıia(95) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettığl vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaa.tla.n lA.zımd.ır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1878) 

ANBAR iNŞAATI 
Toprak mahsulleri ofiainden: 

1 - Dinar istasyonunda yapılacak anbar ve idare blnaslle 
sair işler pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Keş:lf 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. eser 

120 
sahifede bütün kitabı çok 6 _ Talipler birinci zarfın içine. ihale gununden uç gün once Vilayet Ns.-

. . !'a müdürlüğünde müteşe.kkll ehlıyet komisyonundan aJacaklan müteah-açık bir lisanla hulasa etmıştır. !~itlik ehliyet vesikasını ve bulundukları mahaIJin Ticaret odasına kayıUa- 4 - Bu anbara muktezi 500 kilo çivile yalnız 6 ve 8 m/m 
Lise (3) Tarih hülasası rı.nı gösteren vesikayı koymaya ~ecbu:durıar. B~ vesikalar ile muvakkat 

1 
kutrunda olmak üzere 2 ton betonarme demiri İstanbulda 

Ahmet Hallt Kitapevi tarafından teminat makbuzu çıkmayan muteahhıtıerin tek.lif mektuplan açılmadan Beşiktaş'daki depomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide 
h ı rta kull ı~ın kendilerine reddolunacaktır. . . azır anan bu eser o o ar ;dır 

7 
_ t, hakkında daha ziyade tafsilat almak Istıyenler 1§ günlerinde verılecektır. d276ıı d739ıl 

de ~ok faydalı bir hulasa kitab · afi "dürlü,._.,.;.,e müracaat edebilirler. • 0334) 
Tavsıye ederlz. ~ a mu ı:. .... 

lalam ansiklopedis~ ---------------------
Maarif vekilliğinin kararı ue Istan- Maliye Vekaletinden : 

bul üniversitesi Edebiyat fakülte.sinde ı _ Maliye Vekli.letl Milli Emlak müdürlüğü lçln lüzum görülen a.şağı
kurulan bir heyet tarafından tercüme da yazılı dört partide 19 kalem fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
Te telif edllen ıİs1am Ansiklopedis\:o 2 - Bu malzemeyi toptan veya müteferrik surette teslim edebilecek 
nln ikinci cüzü çıkmıştır. isıa.ın alemi- vasıfta. olanların husu.si teklif şartlarını da ihtiva etmek üzere mektupla 
nln coğrafya, etnografya ve biyogra~a Maliye Vekfileti Milli Emlllk müdürlüğüne müracaatları. 
liigati olan bu kıymetli eserin tercu- Beherinin 
meye başlanmasını ba.Şlı başına blr 11111bammen B. 
killtür bı\disesl olarak aJkı.ŞJadık. Bi- Cinsi Lira K. 
rincl cüzü gibi aynl tab it~ası. ~e Takeometre B50 Alman malı 
mükemmeliyet içinde çıkan ikincı cuz 35 R. Reis Amlslcr Koradl 
cAbdülkadirıı den cAhlatıı a k:ı.dar Mira ınaddelerı' ihtiva etmektedil'. Bu ara- Plani metre 60 mamulatından ve taksimat dalttleri 
da cAbdillkerlm Nadir paşa, Abdülme- kapalı olmak. 
cld, Acemi Oğlan, Adakale, Adana, AIAt şemsiyesi 30 ~J~nl iki kısımdan demir çamur-

Aden11 maddelerinin telif edilerek ese- -----------------------------
re llAve olunduğu görülüyor. Aynca Ttrlln 2 60 Rıbtır marka açılır kapanır 
diğer maddelere de lüzumlu ilı\veler Şeffaf minkale 3 80 15 1lA 20 sa.nt.ım kutrunda ta.k.sima.tll 
Yapılmıştır. Bu pek değerli eseri bitik- Tlrltll desimetre 1 50 Alber Hisler marka 
tlrnıeyl karllerimlze tavsiye edertz. Tahta cedvel 1 20 Millmetre taksimatlı .tenan çelik 
80 büyük sahifeden ibaret olan her Basit pergel tatımı 12 50 ı ~alastlro 2 tirlin ı buut pergelinden 
cüzün ftatl 100 .t~tur. muretkep. 

Yurdum ve sevgilim Ptısula & -· Fosforlu 
IJllrleri dalma zevkle okunan değerll :.P.:o:,;rta=:ti::f_te:.::.:,rslm:.;.;.._a..,t_m __ a_suı. ___ 2_5 ____ M"'.'.e:-v-c_ut_n_üm_un_e_s_ln_e._g:.o:.:'re.:... ____ • I 

la1r Necdet Rüştü yalıuZ anız veznlle prizma 18 Vlhnıan veya. prizyon marka 
hzd~ manzumelertn1 •Yurdum ve llevgtfun, tsm1 altmda toplJyarak ki- Çelik şerit 20 20 metrelik yumu.,a.Iı: çelikten saplı 
!;.ı> halinde neşretmiştir. Kitabın Şağul - 60 ~~m:~likten olmak üzere pirinçten 

lll"dum. kısmında k.ahramaniıkla- · rııe tarthe geçmiş veya güzelllklerile Ja.lon 1 '15 Ikl metre uzunluAunda me114uri te-

Evsafı 

Devlet Şfırası Reisliğinden: 
1 - Devlet Şürasında münhal bulunan ikinci sınıf mülhımlıklar lçlıı 

19/3/ 941 Çarşamba günü saat U te Ankarada Devlet Şürası binasında mü
sabaka in';ıt1hanı yapılacaktır. 

. 2 - Imtlha.na girebilmek için hukuk veya iktlsad 1aküJtelerl ve yahut 
Sıyasal bilgiler okulu veya bunlara muadil olduğu Maarif VekAletlnce tas
dik edllml.ş olan yabancı memleket fakülte ve yüksek mekteplerinden me
zun olmak şarttır. 

3 - ~mtihana glreceklerln yaşlan 30 u geçmf.v olmıyacaktır. 
4 - Imt!hnnda muvaffak olacakların memuriyete alınmalan Memurin 

kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şart ve vasıflan haiz bulunmalarına 
bağlıdır. 

5 - l;ntıh:ında muvaffak olanlara 30 Unı. asli maaş verllecelı:tlr. 
6 - imtihanda muvaffak olanların b~ka. blr müesseseye devam et

mly~cekJert ve ettlklert takdirde müstafi addolunacatıa.rı ha.klwıda. bir ta
ahhutname vermeleri şarttır. 

7 - Müsabaka imtllıanı apğıda yazılı mevzulardan ya.pılaca.ttır: 
A. - Esas teşklllt hukuku. 
B. - Umum! surette 1d~ hukuku Tit bWıuıi& ap.ğıdat1 'kıngnlgr, 

3546 . sayılı De1'let l(lruı kanunu, 
idari kaza nazariyatı, 
Türkiye Cümhurlyet! teJkilltı, 
Memurin kanunu, 
Memurin Muha.kemat kanunu ve bu lfle aIAtalı diler kanunlar. 
VllAyet idaresi ıe İdarel umumJyel YlllJ'et tanunlan. 
Belediye kanunu. 
Madenler hakkında mevzuat. 
C. - Maliye, 
B - İmtihana glmıek ıstıe~ nüfus htlvlyet cüzdanlan ve tuat1 ve

alkala.n ve lki kıta vesika fotolrafile blrlDcte amıhalle l7 mart 141 günü 
ıik.şamına kadar Devlet Şftrası umumi kAtlpll~e müracaat eylemeleri. 

(lf'l2) 
dlllere destan olmuş vatan parçaları- kilde. 
~evne nıeınıeket ev'Adlannı terennüm Ja.lon sehpası 5 3 ayaklı ~... §Ur ur. t kını ri 3,5 m.l.llmetre c011 llA .9, numara. 
-Atatür Iert lhtiva etmektedir. Ş.ıirin F1f • a • 10 Mevcut nümuneye göre Selimiye Tümen Sabnalma komisyonundan: 
~ ~e ve kahraman tayyarecileri- :M:e:,sn:h:,::a:.!ç:an::tası==-----------:-::~::--:-::----::---:--:-:--:---.J• ... at §lirler! de bu kısımdadır. Kl- Çadır 80 4 kişilik 18 parçadan mürekkep top- la 1 - Erzak ve eşya nakliye.si 21/3/941 cuma günü saat 11 de kapalı z:ı.rf-

oq •Se • ihalesi yapılacaktır.· 
llfk 11ırı vg111m, kısmında 1se ince rak renginde. 1458 l941 2 - İlk teminat 1900 liradır. 
Pelc ı;H; __ erı vardır. Necdet Rüştünün -----------------------------ı:ıı ltıta'bl bir cUd lçlnde çıkan bu ye- M k d ,.., . 

1 
. ..,. d _ .. a - Şartnamesi her gün Sellmlyedekl Tümen satınalm:ı. komisyonunda 

lö'tatı 3Sınkı karilerlmize tavsiye ederlz. İstanbul Hava ınta a epo amır ıgın en: gorulebillr. U!"tL,.<tur. } k 4 - isteklilerin belli. saatinden blr saat evveline kadar kanunl şekildeki 
4ak ı·k . ı . Cam matra a ınaca tır teklı.r mektuplarınJ komisyona vermiş olmaları şarttır. (11369) 

* Fatı er ı ış erı .. Janda il 8.Skerllk şubeslııden· Yedek 1 - 10000 adet matra mubayaa edllcc~ktır. .. · Maltepe Askeri Lisesi Müdürlüg'"'u··nden •• 
d<ıtu~a ön)iizbaşı TaşköprÜıü 308 2 _ Muhanunen bedell 1kt bin dokuz yuz ve katı temlnatı dort yüz otuz 

mezkQr gün ve ,saa.tte Yqil:k6y Hv. Mnt. Dp. Amirliğine müracaatıan. (1923) uzere mektep müdürlüğüne müracaatları. (2065 _ 1776) 

lira ~~ teminatı 243 Ura 75 ku
=ı:r. N~~~esı C?ülhane hast::ılrn

deh gorülur. Ist.eklllerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(968 - 1843) ••• 
14,000 kilo balya ipi Nilm 

safı mevcut. · unc ve ev-
2.000 adet 14ta. 4X8. 5X9X 25 

25,000 kilo çenber. Gelecek nfunu 
den beğenilecek. ne-

750 kilo mühür kur§unu. Gelecek 
nünıunedeıı beğenUecek 

75,000 adet çenber tokası. Gcle~ek nü
mmıeden beğenilecek 

Yukarıda mlkda.rları ynzıİı anbalnJ 
malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla ck
sUtmesi 17/3/941 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda. yapılncaktır. is
teklilerin teminatıarilc belli sar.tw 
çenber, mühür kurşunu, çenbcr toka
sı nümuneıerile komisyona gelme-
leri. (976 - 1850) 

••• 
Beher kilosuna 2950 kuruş tahmlu 

edilen 25 kilo nitrad dnrJ:ın müteah
hld nam ve hesabına alınac::ı.ktır Pa
zıı:.rııkla eksiltmesi 18 3/ 941 salı gü
nu saat 14,30 da. Tophanede Lv. 
Amırllti satın alma komisyonunda. 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 737 lira 
50 kuruş ~ati teminatı ııo lira 63 
k~ruştur. Isteklilerln belli saatte ko-
mısyona gelmeleri. (980 _ lSBl) 

••• 
Mikdan 

adet Cinsi 
6312 2,5 santimlik tek dilli çıkrıklı 

toka. 
4208 • santim paldum ucu tokası. 
3500 Hamut lçin burgulu halk::ı.. 
2104 1,5 santimlik tek dilli toku. 
4208 3.5 santimlik tek dill1 tokn. 
1052 Hain.ut ağacı. 
1052 Çavdar sapı simit.. 
Yukarıda yazılı malzemelerin pa

zarlıkla. eksiltmesi l'i/3/ffl pazartesi 
günü aut 15,30 da Tophanede Lv. 
lmlrlili satmaJma ~onunda 
miüıeabhtd :nam ve hesabına yapıla
caktır. Beps.lnln t&hmln bedcJI 2797 
lira 93 kuruş llk teminatı JOll llra 85 
~tur. Jlümuneleri komisyonda 
•oriiltir. İsteklilerin belli saatte ko
m.l.s7mıa gehnelerl. :9'r7 _ 1857) 

BAHÇEt ORMAN ve 
SALON FİDANLARI 
Mevsim münasebetile ucuz 
fida.n edinmek isteyenler 
bunlan bahçemizde kolay
ca bulabilirler. 

ÇAM, PALMiYE 
vesair seçme fidanlar 

Adres: Pııngaltı Flat garajı ya
' nında Yedikuyular caddesi No. 6 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

malbaa ittihazına elverişli 
betonarme yeni bir bina sa
tıJıktır. cıAkşamıı idaresiıw 

müracaat: Telefon: 20681 

Kardeşimi arıyorum 
15 senedenberi kaybettiğim ve aS::ı!

ra.nbolu Karabük orman dairesi uze
rinde kuvvet santralında borucu • ol
duğunu işittiğim Arpaçaylı Çatc o~lu 
Süleyman Yıldızı bilenlerin ve t~ııı
yanlann insaniyet namına adresime 
bildirmesi. Kars Ceza evinde 

Çato otlu Yusuf 

Kayıp aranıyor 
Bundan 25 sene evvel kız kardeşimiz 

ve .kızımız 6 yaşlarında bulunan ~r
zlncanlı ve karakol kumandanı 'l'ah
sln kızı Firdevs Kayserlden istanbula 
Eytam mektebine verilmiş bugüne ka
dar kendisinden blç blr haber alına
matnlfbr. Her .tım nerede olduğunu 
lblliyorsa ın.sanıyet namına aşa~ıdakt 
adresime mahimat vermesini rica eı:le-
rım.. 

...._ Döllme mahallesi Bakkal 
Kerim e1lle ulh1es1 Minire, Aslte
rl .-ta 136 Oto taburu bölük 2 de 

Tahsin otlu Cemal Çakmaktı 

Boha ll1lllı hukuk hakimliğinden: 
Bolunmı Elmalık karlyesinden Hati

ce Çağalı lle kariyyeden Ha.san o~ıu 
Remz1 mıcıyaneıerlnde mütekevvln iza
Jel §uyu davasında adresi malum bu
lunmayan -ve hissedar bulunduğu an
J.aşılan kariyyeden Kara Hasan Yere~ 
sesinden Hasan oğlu Muhsin ve Bed
l'l)'e ve Memnunenin davetiye maka
mına kaim olmak üzere ilanen tebli
gat l!asma karar vertımlş olduğundan 
25131941 salı günü saat 10 da Bolu 
sulh hukuk mahkemesinde hazır bu
lunması ve Yahut \'ekili kanuni bu
lundurması ilan olunu . 

Bugün saat 17 de 
TAKSİM 

BrlediyC' G:ızlrıosunda 
TAXİIU IUELODY REVUE 

Revüsünil görilnhz. 
Haftanın en bJlyilk muv:ıfCakıyctl c;ok aceı .Ahmet Faik Kocabaş (3149) beş liradır. - .. ' Topkapıd.a ~ltepe asker! lisesi için saat başına veya aylık ücretle 

tıur e lllbe~e müracaatı tlAn olu-, 3 _ Iha.lesi 18/S/941 salı gunu saat 14 de yapılacağmdan lstek.l.lerin ~l.mya ve flzık oğrctmenlcrine ihtiyaç vardır. İsteklilerin prtlan öğrenmek 

,_...,.. I' .• .• ------- ·. .. 



Sahl!e 8 ~ lC Ş 1i. M 

ı. 
Terkibinde IY:OD, TANEN 
ve Glisero Fosfat vardır. 

KANSJZLJÔA, 

VEREME 
istidadı olanlara ve 

SJNJR 
hastalıklanna karşı 

kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. 
Küçük şişe 60, 
Büyük şişe ıoo kuruştur. 

Her Yerde; Yerli E M İ R Traş Bıçakları. 
bulunduğu halde yerli olmayan bıçaklar kullanmakta 

mana yoktur. 

O halde EM l R Traş bıçaklarını kullanınız. 

Umumi. Heyet Toplantlsı 

Demir ve Tahta Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 

Demir ve Tahta Fabrikalan Türk Anonim Şirketi, alelade hisse· 
daran umumi heyeti aşağıda yazılı ruznameye dahil bulunan mevad 
hakkmda görü:ımek ve karar ittihaz etmek üzere 31 Mart 1941 tarihine 
müsadif Pazarte9İ günü saat 14 de Ankarada Anafartalar caddesi Al
sancak sokak Naşid Toygar aparbmanının 7 numaralı dairesindeki Şir
ket Merkezinde içtima edecektir. 

RUZNAME 
1 - Şirketin 1940 sen~ muamelat ve hcsabatı hakkında idare 

Meclisoi ve Murakıplar raporunun okunmcuı, 
2 - 1940 senesı bilanço v e kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

İdare Meclisinin ibrası, 
3 - Sene içinde istifa eden murakıbın yerine seçilen murakıbın 

intihabının tasdiki. İDARE MECLİSİ 

DAKTiLO ALINACAK 
Fransızca, almanca. ve İngUizce dillerinden birine (Lşina bir dak

tilo nlıno.cağından taliblerin muhtasar tercünıel hallertnl bildirir bil
mektubla Ankan:ı.da 505 numaralı posta kutusuna milracaatıan. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Radyo Satıcıları 
ve 

Radyo Sahipleri 
Makineniz bozuk mudur? 
Evvelld gibi çalışıyor mu? 

Onu bize tevdi ediniz. 
Ma.kinendzl ev1ni.2Jden a1dınp 
atölyemizde mevcut «Osilog
rab sayesinde telaı.ik balo
nundan yeni haline ifrag et
tikten sonra evinize teslim 
edeceğiz. 

Fiat ve İşçiliğimiz 
Rekabetsizdir. 

Acentelere Mahsus 
Hususi Şerait 

RADYO TEKlil ! 
P. Perrin ve V. Kornfilt 

(Mühendis) 
Beyoğlu, İstiklal Cad 285 
Kurtultı§ han (geçidinde) 

Tel: 41264 

1 

1 

1 

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
işte yüksek bir kremde 
aranan bu mezlyetlerln 

hepsini size 

~NAPlYOJEN 1 
Dr. iBSA~ SA.l\li ~ 1 

KREM PERTEV 
Teınin edebilir. 

!streptokok, İstıı!llokok, pnö-
mokok, koli, plyosiynnlklerln j 
yaptığı çıban, yara akıntı ve 

clld hastalıklarına karşı çok j 
iiıl•• tesirli tııze aşıdır. ••• 

~----------------- 1 

, Dr. Horhoruni , 1 
1 Eminönü Nimet Ablıı gişesi 

karşısındaki muayenehanesinde 
hastalarını kabul eder. ill•• Telefon: 24131. .... ! 

GAİP ARANIYOR 

ZA rt - İstanbul llmıın reisliğinden 
5/1172 de kayıtlı liman cüzdanımı zayl 
ettim, yenisini çıkaracağımdan e!lklsi- 1 
nln hükmü yoktur. 1 

. Ramazan otlu .Mehmet Çalan 
Istanbul asliye mahkemesi 9 uncu 1 

hukuk Mklmliğinden: 40/HOe 1 
Beşiktaş reslnı ve heykel müzesi ı 

müsto.hdenılerlnden İbrahim Arkam 
1 tarafından Galatadıı. Arap camisi 
1 lçlnde imam Rahmi yanında Hayri} e 

1 
aleyhine açmış olduinı boşanma da
vasının yapılmakta olruı muhakeme
sinde: M. aleyhin: İkametgahı me~-1 
}ıul olduğu anlnşıldığından kendisine 1 
ıs gün müddetle gazete ile gıyap kn
rannın tebliğine ve gelecek celse şa
hitlerin dinlenmesine ve muhakeme
nin 4/4/941 taat 14 e talik edilmiş ol
duğu gıyap karnn makamına katın ol. 
mak üzere Jliın olunur. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva
let müstahzandır. İnce bir 
ıtına. ve yapılışındaki husu
siyeti itibarile yüzdeki çizgi 
ve bunışukluklnnn teşekkü
lüne m§.nl olur. Deriyi genç 
,.e gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir güzel
lik vasıtn.sıdır. Genişemlş 
mesamatı sıkıştırarak clld
dekl pürtük ve kabarcıkları 
giderir. Çil ve lekeleri izale 
P.rler. Teni mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir clld 
devasıdır. Deri guddeleri
nin ltrazatını düzeltir. Sivil
ce ve siyah noktaların teza
hürüne miınl olur. Cild ada
lesinl besllyerek kuvvetlen
dirir. Kuru clldler için yağlı 
ve yağlı clldler lçin yağsız 
hususi tüp ve vazolan var
dır. 

ZA Ri F 
Tüccar Terzihanesi 
Herkesi şıklaştırır 
Beyoğlu istiklal caddesi 

Fl'ansız Jlaşct kitaphanesl 
karşısında 378 1'o. da 

Açık arttırma ile 
büyük sabş 

~'IATÖflLERE BtJYlJI{ l'IttSAT 

'" ~ -- .. . . --· ~. . . . 
•. . 

Ba.,, Di9, Kezle, Grip, Boma.tbmıa 
Nevralji, Kınklak ve Biltiln ·:Ağnlarıaızı Derhal Keaer 

lcıblııda~ C(lııd• l kqı'""'ilınabfllr. T AKLITLERINOEN SAKll'.llNIZ. 
HF.R "ERDF.•-PULLU ICUTtıtARI ISRARLA ISTF.Yl~IZ 

o . . . ·~ . . 

-TiMOFUJ 
(Abdest bozan) dediğimiz barsak lru..11aranm devasıdır. 

Bunlar sığır etile yapılm1' pastırma ve ıuculdan yiyenlerde hasJJ olur. 
Uzunlukian dört metreden on metreye kadar olur lci bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TlMOFUJ bu kurtların en birinci devası· 
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulunur. 
reçete ile satılır. 

Belllami'tol 
İdrar yollan iltihabı, had ve müzmin bclsoğukluğu, idrar zorlukları, 
mesane ve prostat iltihabı ve böbrek hastalıklarının tedavisinde t~ 
siri çabuk ve kafidir. Eczanelerden IMarla B E L S A M l TOL 
ilı••••••••••- arayınız. 

BAYILA'NLAR, ÇARPISTI ve SİNİR BUBRA1''1 ÇEKENLER 

Nevrol Cemal 
den 20 d:ımln alınca sinirleri yatışır, derhal ferııhl:ı.rlar. Evinizde 

bulundurunuz. 

Istanbul Irak Konsolosluğundan: 
İşbu konsolosluk makamıında bulunan bilumum Irak tebaasın· 

dan (daimi ve muvakkat) ikamet edenlerden, İstanbul Irak lc.onao· 
losluğuna isimlerini ve adresleri havi bir mektupla bildirmeleri rica 
olunur. 

Maden ve Tetkik ve Arama Enstitüsü gen.el 
Direktörlüğünden: 

Zonguldakta. Ieyl1 ve meccant olarak açılacak olan maden teknl.siyeı 
;nekteblne talebe kayıt ve kabul edilecektir. 

A.şağıd.ıkl şartlan haiz bulWlnnlann 28 mart 941 de Zonguldak'da 31h
hl muayeneleri ve ı Nlsan 941 de duhul imtihanları cTÜrıkçe, hesap, 
hendese, cebir• icra edileceğinden, tallplerin ft.znmt 27 Mart 941 pcf1embe 
günü aq:ı.mına kadar dilekçelerine l>nğlayacakla.n ~ğıda. zikri geçe.ıı ve
slkalarlle birlikte Zonguldakda maden tatbikat kursu müdür mua.vlnllğint 
müracaatları Uün olunur. (193tl 

A - Türk vatandaşı olmak, 
B - İyi hal ve ahUık sahibi bulWlmak. 
c - Bulaşıcı hastalıklarla malt'.'ıl olmamak, sıhhati tam olmak. ft.zaa 

noksan olmamak, bünyesi tnlıs11e ve mndencUlğe elveriş11 bulunmak, 
D - En az orta mektep tahsUlnl l\"eya. bir sanat mektebini bltlrml§ ol

mak ve yahut liseye girmek hakkını veren bir vesika ibraz etmek, 
E - Yaşı 16 yı doldurmuş bulWlmak veya 25 den yuk.an olma.mak, 
F - Madenclllği meslek yapmış ve en aşağı 150 gün madenlerde blltlll 

çalışmış bulunduğunu isba.t edecek vesika ibraz etmek, 
O - 'Dört adet vesika. fotografı vermek, 
H - Kabul lmtlhanlanndıı. muvaffak olmak. 0425 - 1934) 

Moda deniz klübünden : 
15 mart 19:U cumartesi akşamı verilecek olan balomuzun şlmdllik 

tehir edilmiş olıluğunu saygılanmızla bildiririz. Mt.!DtlRh'.ET 

Telsiz muhabere memuru alınacak 
" 

Devlet meteoroloji işleri Umum müdürlüğünden 
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü metcorolojl istasyonlarında 

çıtfıştırılmak ve 8()-90 lira aylık ücret verilmek suretlle aşağıda yazılı şartlar 
da!rcslde 5 tclslz muhabere memuru alınncaktır. 

1 - Türk olması 
2 - Alınacak telsiz muh:ı.bere memurlarının en az orta veya orta met

teb muadil tahsil görmüş olması. 
Prof. Dr. ::-, 941 martın lG ncı pazar günü sabah 3 - Askerliği yapmış olması. 

saat 10 da. Bcyoğlunda Perapalas oteli 4 - Ecnebi bir kadınla evll olmaması. 

Kemal Cenap kt?.rşısında Acmalı Mescit caddesinde 5 - Dakikada 10() kelime almak ve 100 kelime vermek, dakikada 15 gu-

1 
nıplu bir şifre telgrafını almak ve yazmak, beynelmilel muliabere usul ve 

G3 No. ıı Kn.mhi Apartunanın blrlncl kaidelerini bilmek, telsiz clhazlan ve teferrüatı hakkında. amell ve nazarı 
Doğu Palas 2. Lamo.rtln Cnd. 5 dairesinde mevcut ve büyük bir aileye tam bilgiye mnll.k olduğunu isbat et.mest 

Taksim. Telefon: 439G3 1 ald ve hususi surette Avnıpad~n gel- 6 - En son çalıştığı müessesenin tCzklye varakasını luunll olması şıırt.-iil•••••••••••• mlş nadide e~a. kristal takımları, tı 
• blbllo ve tablolar açık o.rttırma ile sa- r . 7 - Yapılacak Imtllianda muvaffak olması. 

ZAYİ - Beşiktaş yabancı askerllk tılacaktır. Vlenna mamülütmdan çok Müracıı:ıt ıstıdalanna bajtlnnacak vesikalar şunlıırdır: Nüfwı hl1vl1ct 
şubesinden aldığım askerlik tezkere- zarif şen füme divanlı salon takımı; cüzdam, dlpioına veya tıısdlkname, askerllk vesikası, pollsten tastlkll iyi h\17 
mi kay'bettlm, yenisini alacağımdan tekmil ceviz ültrıı - modern Vlcnn:ı. kağıdı, sıhhat raporu, çiçek aşı kağıdı evli olnnlann evlenme cüzdanı ve q 
esklslnln hükmü yoktur. malı kombine nadide yatak oda ta- soıı çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğr.ıflarlle en son 31/ Ma.rt/941 tarlhlne k&-

321 tevellütlü Bifllsli Bahri Gökıınr kımı; dlrektuar büfe ve yemek mnsn- dar müracaat etmeleri. 0247 - 173~) 
sı; Portuaeflx fabrikasında yapılmış ----------------------------

TAKSiM BELEDiYE GAZiNOSU 
emsali az görfi:nm~ iki adet büyük 
berjer koltuk; Inglliz malı akaju kü
tüphane; Avrupa malı Ferbanks kol
tuklar; Albatn ve bronz işlemeli avl

ı zeler; Rozentnl blbelolar; eski kristal 
hakiki bakara vazo; kompostoluk ve 
Jardinyerler; masif gümüş çatal ta
kımı ve şekerlikler; Rozental komple 
tabak takımı; Vlyanada büyük Pro
fesörlerin imzasını to.şıyan bronz hey
keller; gayet eski haklki gravür ve 
tablolar; gümüş yaldız beyaz maden 
yem1ş~ik tepsı ve salatalıklar; bronz 
ŞEVRI malı büyük sofra şamdanlan; 
Inglllz çay takınılan, kuş tnyü yatak 

Kadıköy tapu sicil muhafızlığından: 
Kadıköyfulde Zühtüpaşa mahallesinde Fenerbahçc mevkllnde n Fener

bahçe mesire mııhnllinln deniz kenarında vaki vergi kaydına. göre esti. 2 t&
pu numaralı sahil fenerl kulesi ve müştemllfıtı ile işbu fener kulesinin kalll
sında. ve deniz içinde kaya üzerinde mebni kaya fenerl ve Bostancı mahall&
sinde deniz içerisinde kftin Vartanos ve Sığlı Varta.nas ten.erlerin 3633 sayılı 
kanun mucibince hükml şahsiyeti haiz devlet llmanlan toletme umum mtl
durlüğü namına teselli, sözü geçen müdüriyet ta.rafından taleb edllnıı, n 
tapu slclilerinde yapılan araştırma. ve bina şu.besile icra kılınan muhabere 
sonunda dört kıt'a fenerin tapuda kayıtlı olmadığı anlaşılml§'tır. Talep v~
hlle ve 1515 numaralı kanunun sureti tatblkl hakkında nlzamname hütil.ai
lerine göre, senetsiz tasarrufattan tescilleri yapılmak üzere 25/Martt9U a
lı günü mahallerinde tetkikat, tahklkat ve mesahalan Jcra kılınacağından 
l4bu dört parça. fener mahallerinde tasarruf alAka.1.an bulunduğunıı idclla 
edenler olduğıı takdirde ellerindeki resml ve gayrt resmt vesikalarla tahki
kat gününe kadar Sultana.hmette Kadıköy tapu sJcll muhafızlıtına " 
tahkikat gününde de mahallerinde bulunacak mıemunımuza. mtlracaatıan 
ılAn olunur. (1815) 

Her akpm fevkalide bir muvaffakVet v• rağbet görmekte olan 

"TAXIM MELODY REVOE,, 
15 TABLOLUK ve 40 Jdştı.ıK BO'YOK TEMASA REVOSO takdim ediyor. 

Santörler - 2 aaat kahkaha - Büyiik balet - Göz kamatbncı koıtümJer ve dekorlar - Mwiki 
Her CUMARTF.Sl ve PAZAR .. eri saat 17 de MATİNELER 

MAKSIMde 
SAF Y E ve 20 kişilik SAZ heyeti 

Yeni 40 kişilik büyük · 

ÇiRAGAN Revüsü 
Görülmemiş muvaffakiyetler kazanmaktadır. Zengin kostümler, gözleri 

kamaıtıran dekorlar._ _________ ~ 

ve yastıklar; Şam masa ve ka.şpolan; 
lake dolap ve mutfak büfesı: kolon
lıır; modem avizeler; Columbla por
tatif Oramoton; beyaz emaye büyük 
hava gazocağı; perdeler; Almanca 
meşin clltll 1933 senenln aLEX.IKON 
MEYERs. Ansik.lopedlsl; Al.manca. kl
taplar "nıSaire. Nadide yarım kuyruk 
konser piyanosu; eski Kirman; Ispar-
ta.; Beluç halı ve seccadeleri. En son 
model otomatik: çok yeni halde Kel
vinatör buz dolabı. 

ZAYİ - Gümrükler umum müdür
lüğünden a.lnuş olduıtum hüviyet ·cüz. 
damını kazaen kaybettım. Bulanlarm 
liltten adres1m.e göndermelerini diler 
aksi takdirde hükmü olmadığını UAn 
ederim. 

Slı'kecl İhracat Gümrük müdürlüfü 
~emedan bmaıı Turan J 

Tıp Fakültesi Dekanlığındanı 
Çocuk hastalı.klan ve balaml kllnlği asistanlıtı açıktlr. Tallp olanl&lm 

dekanlığa müracaatı.an. (1979) 

HALİS KAHVE 
-bulunmuyor. Fakat üızüJmeyln, 

.l\lafazasındakl nert. ıeylerl 
mlsallrlere ikram edlnla. 

İstiklal caddesi 64 - Pannakkapı 

. "' 

J; 011a 
SAÇ SABUN.U 

Saçlarınızı muhafauı için· ." hartkOl;ı 
tesirini ilk kullanıtta sor ecekalnla . 

30 Kuru~hır 


