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Balkanlarda bir 
ricdan imtihanına 

yahut çok şeref H bir 
milli mücadeleye 
şahit olacağız 

-·--, 
Ankara, 15 mart 

lıiltün gözler Bulgaristan ve 
Yımanistana çevrilmiştir. Bulga
rJttanı işgal eden alman ordula
rının, bir harekete girişmek için 
Cenuba kadar ilerleyip yerleşme-

lngiliz 
tayyarelerinin 
muvallakıyeti 

Almanyaya pek ağır bir 
darbe indirmişler 

Berline yağdırılan 
bombalar i!e muazzam 
yangınlar çıkarıldı 

leri - yolların ve mevsimin fena- Londra 15 (A.A.) - Hava ne-
ltı dolayıslle - haylı zaman~ zaretinin tebliği: 
lııuhtaçtır. Bu hazırlık devre~ Dün gece, İngiliz bombardıman 
lıfsbi bir sükuna benziyor. Belki tayyarelerinin baılaca hedefi Ruhr 
~. yeni hadiselerin 'ZUhuru için havzası olmuıtur. Hava prtları ge-

azmı çen harelcittalci kadar müsait olma-
'-ha blr kaç gün beklemek 

1 
makla beraber, mükemmel neticeler 

• BU 8.&B.&BKI 

TBLGB.&PLAB 
. • ~ : 't.-.... -;, -

General 
Papagos'un 

-
emri yevmisi 
«Düşmanın 7 günlük 

gayreti bizi yerimiz

den kıpırdatmadı:. 

General, Yunan 
orduaunu hareretle 

tebrik ediyor 
'leccktir. Diğer taraftan, Al- Yunan veliahdı müşahede olunmuştur. 
'B.ınya, Balkanlarda yeni bir ha- Celsenkirchen'de kömürden pet- Atina 16 (A.A.) - (8.8.C.): 

"/<' 1 ı h ) d b'' ··k 'd · Yunan orduları başkumandanı ıcte giri~mcden önce Yugos av- ro isti sa e en uyu ı ro1enasy001 

B. Roosevelt 
dün gece 
mühim bir 

nutuk söyledi 
«Zafer için İngiltere 

ve müttefiklerine kati 

yardıll) vadediyorum. 

«Zorbalıkla iktidar mev
kiine gelen birkaç ki,i 

bütün insanları makine 
gibi kullanmak istiyor. 

l l I Al · k ff k ti' 0 ·· general Papagos orduya hita\)en nın acıkça vaziyet almasını is- 5 ta .Yan ır- manyanın tesısatına aTŞl muvla a ıye 1 u- şu emr"ı yevmiy'ı D .. !lretmi•tir: 
yük bir taarruz ~'apı mıştır. -,, Y 

tlyor. Oradan gelen haberler az Dusseldorf endüstri mıntakll!ına «Düşm~nın son 7 gün u.rfm· ----

\\. müphem olmakla beraber, kası yarı yarıya Balkanlarda da taarruz edilmiş ve geniş mikyasta da sarfetliği ~ayret biz\ yerimiz- Londra 16 (A.A.) - {B B . C.l .l'.me-

«Buna yeni nizam diyor

lar. Bu ne yenidir, ne 

nizamdır. insaniyet 

zorbalık sistemini hiçbir 

vakit kabu) edemez• 

1,ımanvanın Yugoslavyadan üç- yangın bombaları kullanılmııtır. den kıpardatamadı. Bu mubare- rika Cümhurreısı B. nooscvelt dun 
~ ittifaka girmesini, bu suretle h /d l " l Ruhr'un diğer kısımlarında da beler, kudretİmİ%in bir daha ~ece radyo ile bir hitabede ~ulun-
~abında kendisine yardım etme- ma VO U p an arı ~abrihkadlarf,l mbünakbaledyolları dv'el ~i- f!:er:;,c:si:.::.::11:10~;.;ee~~~ mlckuşettulerr.inAlm11saan11;:;~ııd:lt~~~~fl :;;::k 
•nı·ı 'stemiş olması cok muhte- ger e e er om ar ıman e ı mış-
' r Dört aylık sefer bizi misli görül- üzere muhtellf lisanlarla ne~redllen 
heldlr. Bitaraflığını muhafazaya, İtalyanlar bir adım ileri Yugoslav kararının tehiri Berlinde bombardıman- memif zafere isal etti. iradenizin bu hitabede Cümhurreısı demiştir kt: 

da istiklalini koru- 1"' b k k ı ,d w •• d. · Amerika Birle lk devletleri nnnuna ynı zaman Y gidemediler p anın tat i ini geciktirdi )ardan ölen ve ırı mamıt oı urcunu goater anız. Amerikanın knti 1.afer için azami lrıağa karar vermiş görünen u- Size hararetli tebriklerimi gön- gayreti sarfedeceğlnl İnnfüere ve 
go~lavya bu teklifi kabul etme- yaralananlar deririm. Yasasın Yunatt ordusu!. müttefiklerine vadediyorum. Mıtd:ın 
tnistir. Simdi Almanya. Yugos- Yunanlılar ltalyanların Almanya, Yunan seferi Berlin 15 (A.A.) - Stefani: Yunan tebliği her an artacak olan t:ı.yynrc. W.nk, 
lavynnın kendisi ilP bir ademi te- bazı mevzi/erini zapfef· için büyük hazırlıklar 12/ 13 mart gecesi f:tgiliz tayyarele- Atina 16 (A.A.) _ (B.B.C.): harp levazımı gonderllecektlr. Bul"-

cavu .. z misakı imzalamasını is - " vallak o u ar yapıyor mıştır. ti ld l rinin Bertin üzerine yaptıkları akını Dün gece neşredilen Yunııaı teb- vaT.ımın ilk kısmı şimdiden yoln çık-
mege mu esnasında 26 ki•i ölmüı. 28 ki"i ya- ligwidir: Düşman mahdut kuvvet-

.,. ,.. edn sürat derhal elde edilecektir. 1-:'l-
yor. ralanmıştır. ı !erle günün müteaddit saatlerin- nun Amerlkada teskin ve uzlaşma Şayet Yunani~tana tecavüz et- Atina 15 <A.AJ - Atına radyo'\~, Belgrad 15 (A.A.) - Reuter: Londra 15 (A.A.) fngiliz de cephenin bazı noktalarında siyasetinin nihayet bulunduğunu gös-
mek isterse o taraftan emin ol- Mussollni kıtalarının Amavut.lukta Alman talepleri hakkında Yugos- bombardıman tayyareleri dün gece taarruzlarda bulundu. Bu taar- termektedlr. Amerika bulunduğu teh-
mak gayesini takip ediyor. Yu- 30 kilometrelik blr cephe üzerinde lavyanın bir karar almak hususun· Almanyanın garp mıntakasındaki ruzların hepsi püskürtüldü. likell \'1\Zlyetı takdir etmektPd:r. 
goslavyanın blı teklifi kabul edlp yeniden ta~rruza geçmelerinden S'Jn- da gösterdiği teahhür Hitlerin Bal- endüstri tesisatına şiddetle hücum İtalyan kA. yıbı 15 bı·n Prusya otokrasisi fena idi. Nazizm 

ra bir çok Italyan taburlarının tama- k: 1 d ki ı· b'k .h. . . 1 d' budan da bcrb:ı.ddır. Yardım kanunu 
etmediği henüz belli değildir. men lmha 1Cdildlğlnl bUdirmlşUr. da~.a~ a .. P l\Anınl ın tat 1 tarı mı etmış er ır. 1 Atina 16 (A.A) - (B.B.C.)..: yalnız .parlamento tarafından dt'~ll, 

t t' k İtalyadan getırllen yeni kıtaların egıştırmıştır. man programına K d h d d Atinada bulunan Reuter muha- Amerika matbuatı ve tekmıl millrt Topraklannı isgal e ırmeme m1lhaı'*ye atııldJlın1 aö.Fllyea Atl.ca:sör.. Yuso.lavyanın anlaımaya ana a ava or UIUD a birinin 'bildirdiğine göre, ltal- tarafından da taacllk eclilmtft!r. 130 
atminde olan V(' her ihtimale lmr- radr- ... lkeri aöslerlne ·-ıe devam pertembe abn& hnulamaaı lcabedi-1 --'·şanlar 

1 
mllyon insan bunu kabul etmı.ttır. 

- .... yvı ı ~ yanlar aon taarruzlannda ö ü, şı hazırlanmış bulunan Yugos- etmlftlr: yordu. Bunu mliteakib derhal Yu- ~wa 15 (A.A.) - Kaınada yaralı, esir olarak 15 bin asker Simdi hepimiz mecburiyet altına 
J ın hem bitarafiıi1:nı ve •İtalyanlann tiücumlan fldd'tk P4nİatana hücum edilecekti. . Avam ka •• 1araı11nda okunan bir ra- kaybetmişlerdir. sİrmfİ balunayorm. Dünya da arbk 
avyan ' . edecek hem pü.stllrtülmüştlir. Dllfmanm ta&rruzj Yugoılav devlet ac:iamlan Alman- pora göre, Kanada hava kuvvetle- fiipheclen kurtulmuttur. Amerika 
ınasuniyetıni temin ' hareketi aRır blr topçu ateşlle baı)l:ı- ya tarafınClan teklif edilen anlaşma- rinde çalııanların umumi mevcudu ~------------~ sanayii harekete aeçmeli. fedakir-
de Almanva ile arasını açmıya- mıştır. Harekata pek çok İ~lyaalnın bazı hükümlerini ileride üçlü 19 4ubatta 50.385 ki~iye baliğ ol- H k ı lık yapmalıdır. Jtu fedakarlık tarib-
cak bir sekle razı olmasına iht!- tayyaresi ~e Jştlrak etmiştırdd~~~mo~= pakta iltihaka aürüldıyecek mahi- muştur. ava a ın arı teki en amamız vahfete k-...ı Ame-

. . . nın ilk hucumu bl:rass; 'ete u~r3-}yette t:!lakki etmekte. ve buna bina- Hollandada rikanm müdafaası ~ir. Nazi m. 
mat verllebıhr. . . muş fakatn~~ma~t:la~ a~evzıı:ıı~i en tüphe ile karıılamaktadırlar. Amaterdam ı 5 (A.A.) _ o. N. _ temi ufak tefek deiitildikler değil, 

Bu arada Yunanıstan, cesaıe- mıştır. Yu zl 1 hafaza "tmı,,-1 Buraya gelen ve Viyananın ekse-j B b'ld' . C . İ T Londra ıs {A.A.> - <B. B. C.l dun Amerika da dahil olduiu halde aer-sarsılmaz bir a m e mu. ~ . . . h b 1 b 1 d . ı ırıyor: uma gecesı ngı ız gece düşman hava hareJtfttı pek ufak 
tine ve ümidine hiç halel venn:- lerdir. Bunun üzerine Italyanlar _ye:ırıya ıyı a er a an men a arın an ,tayyareleri Hollandanm muhtelif mikyasta olmuş, y:ılnız Londra ının- besçe ~ilen bütün bükiımetleri or-
den harbe devam ediyor. Bu ku- nl ihtiyat kuvvetleri getirerek rekr~~ çıkan hab~~l~~ Almanv.a.nın Yugos- yerlerine bombalar atmıılardır. tabına münhasır kalnuştır. Birkaç tadan kaldırmak iatiyor. 
Çük fakat cok kahraman millet, hücuma geçmişlerse de Y~an~~:ı~m ~a~yadakn kuçdlu ~lak!ı . ımza~~?1~sını Garbi Hollandanın bir yerinde yangın ve in!lHik bombası atılnuştır. Zorbalıkla iktidar mevküne !(elen 

· ed öldürücü atesi karşısında u u , ııtıyece a ar 1 erı gıtmedıgını te- müteaddid evler ve bir köprü ha- Hasar, yaralı ve ölü adedi aZdır. birkac kiti bütün insanlan makine 
Arnavutlukta harbe devam er- da kırılmıştır. Bir çok noktalardll ly;t etmektedir. Filhalc.ika Almanlar v t 8 k' · ") ·· 28 ki 

1 
sibi kullanmak uti•or. Buna yeni 

k •. w sa d dlli dilmez Yunanhlar ı • 1 b. 1 b" y 1 d k sara ugramış ır. ıoı o muı. - Sa ı ve cuma geceleri iki Alman ,, 
en arkadan tecavuze ugrar düşman tar e r e t ed İta.1- I böy e ır ta e ın ugcı avya a a- ıi de ağır yaralanmıştır. iki de hafif t:ı.yyaresinln daha düşiirilldüğü ta nizam diyorlar. Bu ne yenidir, ne de 

yeni düşmana da elinden geldi- takibe başl~'!1;ı~l~~l ~~~I me~llerden 1 rı11lrlıklar çıkaracağını pek iyi bili- yaralı vardır. hakkuk etmiştir. Böylelikle bu ayın nizamdır. lmaniyet zorbalık ıistemi-
ği kadar mukavemet etmeğe ka- ~:nl~~~~şl~rdır. Bu suretle İtalyan- yorlar. f Şarki Hollandada, tngiliz tayya- lptıdasındanberl geceleyin dil~ürillen ni hiçbir vakiı: kabul edemez. 

. . l dı ki bir ç 1 h tıarının da arkasına atılmış Burada bu muvakkat çıkmazın ' releri yangın bombaları atmışlardır. tayyarelerin mlkdan kırk biri bulmuş- Britanyalıların son on ayın karan· 
:tar venniştır. Bu hıza r lar ger kat dır kısmen Yugoslav hükumetinin tabii j B b b 1 b' d tur. Bunlardan on beşi dafl batarya- hk gecelerini karşılamalarını temin haftad Jt l h "'"'e ge- bulunma a .• u om a ar ır ormam a yangın 1 t r d ı h edil 1 ti ~ d k i 1 l ha A. ır a yanların cep '"'" " 1 1 şunları mıve et- telakki edilen ihtiyatkarlığından le an ara ın an m a m f r. c.v- e en uvve manev ye eri 1ıl :ı.ynl-
ı· d'k il e bizzat Spiker soz er ne 1 k d Al d' ı · · · b çı armıştır. velce geceleyin bir ay zarfında düşü- dlr. Britanyablar hürriyeti se\'Pn 
,,.:r l lerl 15 fırka de v ltında mlştlr: t ezaretlnln ıeblltlndel • ısm~nd \ .. ı:?:'b. ı~t~ma.ılısınıhn u lngiliz tayyarelerinin mühim de- rülen Azami tayyare adedi 32 idi. bütün milletlerin müzahertlne mall!t
.ı.~USSOlininin kuman ası a - .Matbua es~ne atfen 5 it'alyan fır- mese e e . uyu . ·~ 1 ına .~ .e are: miryolu münakalatına karıı teıeb- Şimdi yarım ay zarfında 41 tayyare tirler. İnglllzler esir . yaşamaktansa 
ki şiddetli hücumlara rnuvaffakı- esirlerin f!ad ı an yarıya kay- ket etmesındeın ılerı geldıgı kanaatı büs ettikleri taarruz akim kalmı~tır. 1mha edllml.şLir. hür ölmenin mureccah olduğuna ka· 

I·ıaı nla kaSlnın mevcutıanntedI Bu kuvvetler vardır. Filvaki Yuıro~lv hükumeti ı1111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111 nidlrler. Bu lmn:ı.lan hür 1nsanlıır Yetıe göğüs germiştir. ya -, bettığl blldirllmek r. h 1 ı ·ıı t' t ··ıı · · · '- ·· ı b'I 
.. ksadı rasmda Julla Dallgare ve Tusc e ra mı e ın emayu erını pe" guze ı - lçln dalma ilham membaı olacaktır. 

nn bu hucumıardan iki ma ~ırtaıan da bulunmaktadır. Esl~. cdl: mekte olduğu gibi bundan Alman- Brltanya, Yunanistan, Çin ve Ame· 
\'ardı: Birisi, Almanyanın yalda- len İtalyanlar arasında yüksek rutbe.li lar da gafil deil-ildir. rlka hürriyete olan bağlılıklannı Js· 
şan yardımına.. ihtiyaç kalmadan, subay p:lı: çoktur. Bundan Mussolln~- Almanların izeml derecede tavi- bat etmişlerdir. Amrlka bu devletle· 
kE'ndi -reflerini kendi ellerile nin bütun subaylarhın bblzzlaetre klsıttlaılaak.~ zat elde etmek istedikleri, fakat bu- re gemi, tayyare, tank, top, mühim· 

y- b a geçerek mu are e mat, her türlü levazım verecektir. kuıtarmak ümidi. Diğeri de Yu- ı:r~~ ısrarla talep ettiği tahmin edil- nu asgari bir tehlike ile temi~ etmek Amerika bunların cephane membu 
A V\ltluk cephesin- ktedlr arzusunda bulundukları malumdur. olacaktır ve dllctatörlliklerln nihayeti nanıııann ma rııe ·" Al ı B ı · · 

k S llnik cephe- • • lukt man ann u garıstana yem gelince Amerika dünyadaki bilJilll 
den asker çekere e . İngılızler Arnavut a tayyare filoları ilt. sürııtli küçük ge- rolünü oynıyacattır. 
sinde alman kuvvetıerıne karşı 8 İta)yan tayyaresi miler ve küçük denizaltılar gönder-
tutunmalanna meydan verme- d'" •• •• ler mekte olduğuna dair gelen haberler 
mek gayreti. Bir taşla iki kuş • UfUrm~~ln Jansı bllw Almanyanın Yunan seferini büyük 
mıak için Yunanistanın bu Atına 15 CA.~.ıt -;;dakl İn~lllz hava bir ciddiyetle telikk; ettiğine delil 

'1l diriyor: Yunan 5 8 dd d 1 kt d' F'lh k'lc Al ·· kül vaziyetinden istifade et- kuvvetleri umumi karargAhının 15 a e 1 me e ır •• ı a ı a man-
muş • D · nin art tarihli resmi tebll~I: lar kara ordulan ıle beraber Adalar 
mek istiyen 1taly8:_nlar uçe m Dün Kllsura mıntakası ü:terinde denizinde bu deniz kuvvetlerini de 
hazır olmasına ragmen gene çok devriye uçuşlan yapan küçüle bir :>.t'<'ı kullanmak niyetindedirler. Her hal
ağır ziyana uğramaktan başka teteklı:ülümüz, dilfman avcı tayyare- de Almanlar Yunaplıların cesaret ve 
bir iş görememişlerdir. lerl refakatlnd~ bombarru:ı:~~!tyy;.; kuvvetlerini ittiagar etmek istemi-

y l tan bir millete tarihte ~elerlndehn mtüe~~~tiı~ tesadüf et- yorlar. Evvelce küçük mikyaıta ha-
unan s • Italyan ava ., · z·rlan h li · · d' -l tin bir cesa- işti Vuku bulan çarpışmada düş- · an arp P nı yerme fım ı mu-

az mukadder O an çe. . ~anı~ 8 tayyaresi alevler içinde dü- him bir harp için . lazım gelen geniı 
ret ve kahramanlık ımtıhanı ge- şürülmilf, diğer bir çotu da üsler~ıe hazırlıkla Y•pılmaktadır. 
çiriyo:r. Arnavutluk zaferi - bu- dönemiyecek kadar ağır hasara uğıa-
güne kadar elde edilen neticeleri- tılmıştır. lzd ııtlıi kaybolmalı:-
1 dahi · t'nin tarl Tayyarelerlm en 
e .. - Yunan mılle ı . - la beraber pllotıan paraşütle kurtul-

hlne olmez şanlı sahüeler ılbe et- muslardır. . • • 

Amiral Darlan Pariate 
Londra 18 CA.A.l - CB.B.C.l Fran

sız Ba.ı}vekll muutnl ve Babrlye .Ha
zın amiral Darlan bu sabah Parlae 
hareket etmlstlr. nıiştır. Harp devam ederken ve İngiliz gazetelerımn 

muzaffer olmuşken arkadan da- mütaleaları .... k k a • I e r • 
ha nıuazzam kuvvetlerin tehdidi- Londra 15 CA->\ ı _ Times gazetRsl- -------------
ne nıanız olmak endişesi içinde nln Atına muhablrl bildiriyor: t • Bandajaızlık 
~Unan milletinin gösterdiği ma- .Mussollnlnln çoktanberi ba.?se.tığl 
nevı varlık h ·· · t . t'klAı· ilkbahar taarruzu başladığı gu..rı olan Tramvaylardaki bütün o bkqılllık 

, urnye ve ıs ı n. ı- danberl hiç bir netice vermemiş- band • __ ,_._ .. ··nc1en 
ne 6"ık k'' ilk b' il . t pazar . bltl rl Du aJluua ymu .•• ın .'"'9 uç ır m letın, va an Ur. Esir edilen ıtalyan za e •. 1-ı Halbuki tıtanbul giimrüğünde 85 
Üdafaasında ne harikalar ya- çenin blzznt bu taarruzu idare eıtlğ - bandajın mncut oldu«u görülmüt; 

ratrnap muktedir olduğunu ispat nl beyan etmişlerdir. id • bunlan almak için 
ediyor Alakadar müşahidlerin kanaatine tr~vay ares•.. • 

Yugoslav yada 
si1kılnet 

Halk kati azim ve 
aoğukkanlılık söateriyor. 

Taarruz ihtimaline 
binaen Yugo.lavya 
müaellah olarak 

gayri muharip kalacak 

Londra 16 (A.A.) -(B.B.C.) Rcuter 
a!ansının Bel~addan haber aidıtına 
gore Yugoslavyada sükünet hüküm 
sürmektedir. Halk katı azlm ve so
ğukkanlılık gösteriyor. 

Vreme gazetesi hürriyet, 1stlk1M 
ve sulh başlıklı hlr makale neşret
miştir. Dün gece. Blgrad radyosu ta• 
rafından bllalrilcn bu makalenin hu· 
IAsası şudur: •Yugoslavlar sulh, 
nizam ve istiklali temsil eden Sllv
l:ı.rdan mürekk~ptlrler. Kendimize alt 
olanı müdafaa edecettz. Gayri mahA
rlp kalacatız. Fakata taarrus Ul'fl• · göre bu muharebeye ıııtırak için cep- alakadarlara m•acaat etmif. 

Necmeddin Sadak hede 50,000 den fazla İtalyan askeri Şimdiye kadar bunun farkma va• 
(Devamı 2 nci sahifede) (Deyamı ı nol sabUede) nnwnlf olmak ... Mat.Dahi 

Vatman - Haydi blnsenlze hemşeri!.. 
Göçmen - Bineceez amma te sen bize ne 

süüle? ... 
vereceen onu f amda kalmak ihtimali söz önünde tu· 

tularat gayri muharlnllk ıntıwilAb 
olmalıdır.• 



Sahife 2 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

İngiltere üzerinde 
düşürülen Alman 

tayyareleri 

Londr:ı 15 (A.A.) - İngiliz hava 
mezarethıln tebll~I: 

İngiltere üzerinde dwı gece be~ 
dfı.~an tayyaresi düşürülmüştür. 
Bunların üçünü avcıla.nmız ik.lsf.nl de 
dafi bataryalarımız düşürmüşlerdir. 

Bugün elde edilen yeni malümata 
göre. mart ayı lçlnde İngiltere üze
rindeki gece akınlıırıncia düşürülen 
düşman tayyarelerinin sayısı 1'l dir. 
Bunlardan on beş\ evvelce dü;şürül
müıJ olarak blldirllmlştir. 

12/ 13 mart gecesi düşürülen düş
man tayyarelerlnden doku:runcwmnun 
hava dan bataryalan tarafından dü
ıürülmüş olduğu şlmdJ anJaşıJmı.ştır. 

Bundan başka evvelce t.ahtib edil
di~ blldirHen iki düşman tayyaresi
nin de hava dafl bataryalanmız ta
rafmdan düşürüıdüğü sabit olmakta
dır. Bu tayyarelerden biri 4 / 5 mart 
gecesi diğeri de 11/12 mart gecesi dü-
4ürülmüştür. 

Alman tebliği 

Somali de 
temizleme isi 

" 
Habeıistanda harekat 
plan mucibince devam 

ediyor 

~KŞAM 

ilk parti 
tayyareler 
sandıklandı 

Cenovada 
ha sarat 

pek büyüktür 
Harp yeni bir Bir çok vapur 

Sur iyede 
karısıklıklar , 
Nümayişlere sebep 

ekmek fiatlerinin hafifçe 
artmasıdır 

Nairobi 15 (AA.) - Dün o~rc- Safhaya giriyor batınldı Londra 15 (A.A.) - O.F.I. ajan-
dilen resmi tebliğ: Habeşistandaki sının Beyrut muhabiri, Suriyede ka-

barekat plan mucibince devam et- Amerı·ka mebusan meclisi H d'J rJ§Jklıklar çıktığım teyid etmektedir. 
mektedir. İ qefe gelen halk Muhabir, 28 ~battanheri Şamda 

ltalyaın Somalisindeki temizleme 1 milyarlık tahsisatı aTasında birçok nümayişler yapılmakta olduğunu da 
hareketi süratle sonra ermektedir. kabul etti tevkifler yapıldı bildirmiştir. Ekmek fiatinin idari 
İtalyan kıtalan bakiyeleri ya teslim makamlar tarafından hafifçe arttı-
olmaltta ve yahut cs!r edilmektedir. - -- nlı:nası bu nümayişlere vesile teşkil 

Xa.JıJre 15 (A.A.} _ Askeri sözcü Nevyork 15 (A.A.} - Demokrasile- Londra 15 (AA) - Daily Newıı etmiştir. j 
dün akşam Habeşistan harekatını ve re yardım kanunu mucibince Amcrl- gazetesinin Newyork muhabi.ri faşist Muhabir, ecnebi , gazeteleıde çı
imparatorluk ltuvvetlerile Habeş va- ka donanmasına aid olup İngilterP.ye sansüründen geçmeden İtalyadan kan ve Suriye ile Lübnanda ahali ile 
tanpcrverlerlnden mürekkep kıtaların gönderilecek olan tayyarelerin ilki ik .. d iJ k ı· L l d 

dun.. Roosevelt Field'de sandııo;a ko- Amer" aya gon er· en bir telgrafı as er ve po ıs .ımvvet eri arasın a 
ileri hareketlnj tahlll ederek şu beya- 6 B ı f '- ı al k b Jd v nulmuştu". Bu tayyareler Gnımman görmüştür. u te gra ta 9 şubatta A:an ı çarpışm ar vu u u ugunu 
natta bulunmuştur. • 

• Düşmanın Debra _ Markos'da bize tipinde avcılardır. lngiliz filosu tarahndan bomhardı- bıldiren haberlerin yalan olduğunu 
nasıl bir mukavemet gösterece~ini Vaşington 15 (A.A.) - Mcbusan man edilen Cenova şehrinde mü~ yazmak.tadır. Haclisc1er başladığın- : 
tahmin etmek imkansızdır. F'ak3.t meclisinin maliye encümeni. l'eisl- hasarat husule geldiği bildirilmekte- danberi on kişi bile yaralanmamış
düşmanın bu mıntakada tahşit edil- cümhey B. Rooscvelt'~n demokrasilere dir. Hakikat iki gün halktan gizlen- tır. 
miş 20 ooo k d k · dı Deb yardım kanunu mucıblnce çarşamba . . ı· le · l .. 

' a ar as erı var r . - günü istediği yedi milyar dolarhk mışt.ı.r. F~at . ımao omıs~r erının 
ra - Markos'dan sonra Mavi Nll derin t-"'~isatı bugun'" kabul etmiı:tir. tan:tım etbklen rapo . . rları dinlewmek 
bir boğazda dirsek çeviraikten sonra ""'"' ·s 1 l d 
yoluna devam etmektedir. Bu boğaz Vaşin~n 15 <A.A.) - B. R~vel- üzere belediye mec ısı top a~ ıgı z_a-
Adls _ Ababa istikametinde ilerleyen tin radyoda söyliyeceği nutukta lngil- man h ;:.lk içtima salonuna gırmek w 
kıtalar icın büyük bir maniacıır.ıı tereye yardım ederken Amerilm filo- temiştir. Beledjyc dairesi faşist mu-

L"b E • d sunu zaafa uğratmak niyetinde. olma- hafızlar tc.rafır.dan kordon altına 
ı ya ve rıtre e ciı~ hakkında .Amer~an milletıne te- alınını tır. Bu vaziyet karşısında 

Avustralya deniz 
genelkurmay başkanlığı 

Kahire 15 (A.A.) - İngiliz umumi ınuuı.t vereccğı ta.!1mın olwımak:tadır. .ş. ld -u ı' •1n 
Berlin 15 (A.A.) - Alman orduian ta.rargA.hının resmi tebliği: B. Roosevelt'in Inglltereye verilecek halk ıtıraza ~aşlamııı . o ~ ç .. 

BaşkwnandanlığuUn tebliği: Libya ve Eritrede: Kaydedilcc'!k harp gemilerinin teslime hazır bir muhafızlar hucum etmışlerdır. N~-

Canberra. 15 (AA.) - Vis 
amiraJ Royle, son zamanlarda istifa 
eden Colvin°in yerine Av~stralya 
deniz genel kurmayı başkanlığına 
tayin edilmiştir. ---

Hava kuvvetlerimiz dün gece de bir kl d b k k" · k f 1 İngiltereye karşı hareketlerine şimdl- şey yo ur. hale getirilmesi meselesi hakkında mayişçiler en ir aç yüz ışı tev ı spanyada feci bir infilak 
"e k.ad""' oldur ..... "'bı· aynı kuvvet ve Habeşlstanda imparatorluk kıtala- daha ziyade sarih bir beyanatta bu- edilmiştir. 5 AA ) ~ ..... ı:>"' ı:.• rlle ~lrllğl yapan vatanperver ltuv- ı - d dil k b'"t '" ge B ·· T " Madrid l ( . . - Alınan som ""imle devam etmişlerdir. Kuvvetll unaeagı ve evre ece u uu - ombardımanın üçüncü günu ı-..... vetletin!n hareketleri. memlekııtin milerin yeri e d h · odel ge · · malumata göre, Seville'de bir barut savaş tayyare te,.ekk:ülleri iyl bir ha- n a a yem m - caret nezareti hasaratın tesbiti ıçın " merkez, garb ve eenub mıntakaların- miler ikame edileceği hususunda ise C b. h .. d · · deposunda vukubulan infi1ik neti-
vada ve iyi görüş şartlan altında da muvaffakıyetle inkişafa devam et- teminat vereceği zanncdllmekt.:::dir. enovaya ır :y~t ~on ermıştır. 
Glasgow'a yeniden taarruz etmişler- mektedir. Reisicümhurun gemi inşaatının tes- <?:~eyan eden hadı~elerın vehame· cesinde 50 ki§i ölmüş, 250 ila 300 
dir. Liman tesisatında, tezgahlanla Nairobi 15 (A.A.) - Resmi tebliğ: ri edilmesini talep edeceği de tahmin tını alınan bu tedhırlerden anlayan kişi yaralanmışhr. 300 kadar ev ha-
ve antrepolarda bir çok şiddetli yan- 8 mitralyözlü bir cenubi Afrika avcı edilmektedir. ve komiserlerin raporlarını dinle- rap olmuş veY. büyük hasara uğra· 

16 Mart 1941 

.&Li ile VELi 

Yumurta lapıya 
gelince! 

' --
Ali - Biraderzadeye müjde 

ver. 
Veli - Ne diye? 
- Orta tedrisa yardımcı mu

allimi değil midir~ Aylık alama
dıklarından, bakkala çakkala 
borçlarını veremediklerinden 
dolayı sızım sızım sızlanıyorlar · 
dı. Nihayet işte, maaşlan çıka
cak ... Bir usul bulunmuş; o da, 
şu: Maarif Vekaleti, 300 bin li
ralık bir münakale yapılmasını 
temin edecek bir kanun layihası 
hazırlıyormuş. Proje kanuniyet 
kcsbedince, trınk, paralarını ala
caklar ... 

- İyi hoş amma, azizim, mu
allim tavzif edilirken hu adamın 
neticede nfaaşa ihtiyaç hissede
ceği malfun değil miydi'> Niçin 
ilte yumurte kapıya gelince ted
bir alınır? ... Sürpriz miydi hu? . . 
Münakale mi yapılacak, proje 
kaınunİyet mi kesbedecek, vak
tinde gerek değil miydi? . .. Akıl 
sır ermez . . . 

\.. 
AliveJi 

J 

Balkanlarda bir vicdan 
imtihanı yahut çok şerefli 

bir milli mücadeleye 
şahit olacağız 

(Baş tarafı ı nci sahifede) 
t;nlar çıkmıştır. Son tayyare filoları tayyaresi 13 martta blr İtalyan Sa- y • • I k edil h lk h'dd · · mıştır. Evleri yıkılanlar muvakka-
lsabetler olan hedeflerin üzerinde lta- enı tıp tayyare er ~ ten men en a ın 1 etım TOia bombardıman tayyare.sini tahrib tı t k ·· ı· · · ·r ten mezbahaya yerleştirilmi~lerdir. K dind · ı· ır.. tl' 
hn duman tabakaları müşahede et- e•-ı .. Ur. Bu avcı pilotu bom"~~·-""' Nevyork 15 (A.A.) - curUss. Wı-ight. Y.a ş ırma uz. er_e . ıman reısı vazı e- en en on mıs ı .... uvve ı ~ u.t..1Uilll.u• d 1 el I Mülki ve a~keri makamlar enkaz al-
mlşlerdir. tayyaresinl Da.gabur'un şimali şarki- tayyare fabrikası dünyada mevcud sı.- en az e 1 mıştır. bir düşmanın, cturup dururken, 
Başka bir savaş tayyare teşekkülü &inde yakala.nuştır. bütün bombardıman tayylll'!lerine Ticaret nezaretince gönderilen tında kalan1an kurtarmak için çal11- . . 

de diğer taraftan çelik istihsal mer- hel'I bakımdan üStün evsafta yeni bir heyet. İngiliz filosu tarafından gafil maktadırlar. hıç sebepsız tecavüzüne u~ayan, 
tezi olan Shef!ield'e taarruz etmiştlr. R t 

1 
pike bombardıman tayyaresi imal avlandığı ve Cenovayı müdafaa ede- bu tecavüze kahramanca karşı 

En ağır çapta bombalar müteaddit umen pe ro etmekte olduğunu ilan etmiştir. Bu mediği içm liman kumandanını azil lngı•ttereye koyan Yunanistaru, şimdi ŞU bu 
dökiımhanelere ve bir top lmalA.tha- yeni bombardıman tayyaresi şimdiye t k"f · · bahane ile seksen milvonluk Al-
nesine isabet etmiş ve şiddetli yan- kadar yapılan en büyük bombardı- ve ev 1

• etmı.ş~r. . 
cını::ı.r cıkmıştır. sanay•ıı• tezepzu••pte man tayyareıerinden iki misli bombn Belediye reısı halka naeiliat ve hava akınlaTI manya da arkadan mı vurncak':l 
Loııdrn civarında Tibury doklarına,• ta.şıyabJlccek ve bu tip tayyarelerden sükünete davet etmİ4 ise de bugün- Siyaset hodbinliği, politika oyun-

Plymouth ve Southampton Uman.lan 4,5 sa.at fazla havada kalabilecektir. lerde bile Cenovalılar zaman zaman 
tcSisatma da muvaffakıyetli taaITUz- Curtıss .fabrikası bu tayyarenin hiddetlerini izhar ebnektedi:rler. Ce· lan beynelmilel ahlakta ne derin 
lar yapılmıştır. Alman tayyarecileri General Antonesco süratlnin diğer bombardıman tayya- novanın deniz müdafaalannm kifa- Hava faaliyeti geniş bir değişiklikler yapmış olunıa o1sun, 
infilnk ve yangın bombalarını attık- bu hale karıı.ı koymak relerinden ıso kilometre fazla olaca- yetaizliğini protesto etmek üzere de- mikyasta vuku buldu askeri gurur ve tahakküm ilıtira-
t:ın sonra askeri ehemmiyette olan " ~ ve blr kişilik diğer her hangi bir . il d d . 1 • d 
nıüteaddld fabrikalarda da büyük İçin tedbirler aldı tayyareden bir misli fazla silahla tec- ~c er en __ v~ . _en~ ame esm on sı bir milletin seciyesini ne hale 
yangınlar çıkmıştır. hlz edileceğini temin etmektedir. murekkep uç kişilık bır heyet Roma- Londra f 5 (A.A.) - Hava ne- getirirse getirsin. askrrlikle ifti-

In. ıı•- · k hlllnd bir ya gitrni .. tir. Heyet azası Romaya · · bı · ~ · g ll<:renın ş::ı.r sa e ge- 'Y .ıaretının te ıgı! har eden büyük bir milletin, Av-
ml kafilesine yapılan taarruz esna- Bükreş 15 (A . .t\.) - Stefani ajan- Alb D gelir gelmez tevki! ve nefyedilmiştir. Düşman tayyareleri bu gece çok .. . •. 
sında Alman tayyareleri ceman 11,0-00 s:ından : Rumen hükümetinin yaptığı a_y onavan Bunlar deYhal bir adada hapsedil- b'' -k .. b' f ı· .. . rupaya adalet uzerıne muesscs •te ddid to ı t ı t.1 :Slııd uyu vusatte ır aa ıyet gostermış- . . _ . . 
tonilatoluk 1kl gemi batırmışlar ve mu a P an ı ar ne ce e mişlerdir. Heyeti gönderenlerden bir lerdir. Bu faaliyet sahası mcmleke- bır nızam sokacagını ılan cdıp 
bir üçüncü gemiyi de ağır ha.sara uğ- Romanyadaki ı;etrol endüstrisinin ka k' · · k"Jd · _]'l · d t r:ıtnuşlardır. ecnebilere verilen imtiyazlar yüzün- Londradan tayyare ile ç ışı aynı şe 1 e teczıye ew mış· tin ekseri .kı.sınılanna dahil olmuştur. uran ID lerin böyle manen çok 

Dün gece düşman, 0 kadar kalaba- den büyük bir tezebzüb içinde buJun- Lı"zbona gı·tti· tir. CJyde bölgesi tekrar taarruza uğra- 1 küçük bir harekete giriseceğine 
d ıo;..,. m·· h de d·1-• ti Cenovada hasarat pek büyük· f 1. h'' b lık olmıyan teşekküllerle garbi At- U5u uşa e e ı uuş r. nuş, aıı;~t u~um per~em e ~ecesi ,inanmak, her insana güc ve ağır 

manyanın müteaddld yerlerine irıfi- Bunun üzerine general Antonesco, Lizbon 5 ( tür. İngiliz filosu burada 4 vapur k~~aT şıd~etlı _olmamı!hr. Tıcaret geli"Or. Zafer ve şeref. Yunanis-
fük ve yangın bombalan atmıştır. aşağıdaki prensiplere Lstinad eden ye- 1 A.A.) - B. Roose- batırmLş, 16 vapuru hasara uğrat· muesııeselerıle ıkamelgahlarda ha- 1 J 

Endüstri müesseselerine olan hasar- , ni bir plan tanzimine karar verll'.1.~- veltin hususi mümessili albay Do- mış, bir kaç römorkörü tahrip etmiş, sarlar vu.kubulmuştur. Bir apartıman 1 tanın kı~~c~ hak~dır. ~U hakkı 
la.r cüzidlr. Mut.caddld sivil olmuş ve tir: .. • . navan Londrr..dan tayyare ile Llz- büyük bir petrol tasfıyehanesini yık- halkomu yılulması üzerine bir kaç - tecavuzu çok guzcl bılen fakat 
yaralnnmıştır. 1 - Hukumetın elinden alınan hak- hona gelmiştir Yanında Amerika d . r b l 7 t 1 . . . 

1ann tekrar hÜkÜmct.e iadesi, z· t t" • • ""k k b" IDJŞ, cmır l U unan ) pe ro bgembı- kişi Ölmüş ve bir çok kimseler yara- hİÇ harp edemeyen ltalvaya yar-

İtalyan tebliği 
2 - Petrolün Rumen millet!nin Lraa nezare ının yu se ır me~u- , sindeııı 5 ini batırmış, iman ara e lanmıştır. Fakat bu hadise haricinde 

4 dım etmek için - Yunani<:tandan 
umumi menianU dahilinde muhafaza ru da vardır. Bı.ı memur, Amenka haline gelmiş ve silo?.ır, antrepolar .. 1.. J 'k "h' l 
ve Jstlsmarı. 1 Ziraat fenninin lngilterede en iyi bir ve havuzlar da dahil olmak üzere 0 u v: yara 1 mı tannın mu ım 0 

- gasbetmeğe çalışacak bir alman 
Rom_a l5 U~.A;> - Italyan ordula~ı Bu maksadJa yeni direktifler dahi- tarzda tatbiki ile ziraat istihsalatını nhtıın boyundaki bütün binalar yan- madıgı anlaşılmaktadır. teşebbüsünü alman tarihi de af-

um~"'!~ karargahının 281 num'.lra..ı l linde çelışmak üzere bir petrol müs- artırmak meselesini yerinde tedkik mıştıT. Doğu şimalde bir şehir şiddetli bir fetmez. Bu bakımdan, pek yakın-
teyblığ-ı . h 

1 
d teşarlığı tesis edHmlştir. etmiştir hücuma uğramıştır. Bir kaç mağaza 

ann.n cep es n e ıı inci ordu mm- R Alb · B • ·· h v t da, Balkanlarda manevi bir cida-
takasında mevzii mahiyette faaliyet omanyada enflasyon ay ~on~van geçen gün .w • Okyan US fı'JosU vBe sınaı mnluesııeııek asaradugraınışffır: le, bir vicdan imtihanına, yahut 
olmuştur. 13/14 mart gecesi ve dün hlik • ? Rooseveltın Liz~ona gelen ve dıger azı yan~ı ~r 51 ~ı~ a ~uva a .. . .• 
hava müfrezelerimiz yollara, mevzi- .. te esı var mı• bir hususi mümessili olan B. Hani- kıyetle sondurulmuştur. Ölu ve ya· milli mucadelelenn en şerefiısme 
lere, ~ataryalara ve düşman kıtalan- B~ 15 (A.AJ - Stefanl aja:n- man ile görüşmüştür. B. Harriman İki filo tC§kili j,.in İstenİ· ralı adedi yüksek değildir. §ahit olacağız. 
na mukerreren isabetler kaydetmiş- smdruı. General Antonesconun reıs- b "')"'- Ü .~ B d L ' k ı 1_ • b' 1- • 
lerdlr. Jiğl altında toplanan mali komitenin 1 u mu -.attan sonra • t~yyare e )en tahsisat kabul edildi un an oaş a me1?- P.ır..etın ır ço& Necmeddın Sadak 

_ müzakereleri neticesinde neşredl'en Londraya hareket etmaşt.ır. kısımlannda muhte1ıf yerlere bom• 
Havatmuharsıebelde;.t ~al s~dat_ ~ dwAş- 1 bir tebliğde deveran eden şayialar hl- ı Albay Donavan Amerikanın Liz- v .... ~..-on 15 (AA) M b - balar atılmış. bazı ikametgahlar ha-

man ayyare uşuru muş ur. v lAfına l k ııı· R b ] .. B Fi h il d .. .. .. -...-K• . - e u - b H • 5 ltalyan fır"as· varı tnyyarelerimlzden ikis! fuller.ine dön- "!'. o ara m ı umen parasının -~n e çı~ı . ı~ ~ e . goruşm~.ş- aan meclisi iki Ok anus filosu te kili ~a ugramı~ r. as:ır ve m!lan za- ft , 
d

. yüzde 30 kar1111ığ1 bulunduğu kayde- 'ı ttir. Elçı Arnerikadaın bu kaç gun . . . ·ı Y. . ş yıab azdır. 
mcmlşler ır. dlldlkten sonra enflasyon tehlikesi ] Li b 1 . . .çın lstenı en 3 mılyaT 44 7 mılyon G 4 d- . d" .. ") 
Ş -•j Al ı··-d d '' c ~ ı evve z ona ge mıştır. d l 1 k ah . 'd k . ece uşman tayyaresı uşuru ~ yarıya mahvo~du ım.... r ııwa a uşmanm ara- 1 katiyen meveud olmadığı nıı.ve edil- B D l Li b o arı t sısata aı anun pro1e- - .. 

b~b'a_ lc~rşı ..Ya.pi.ığı bir taarruz gel'l mekte ve spclı:üH'ı.syonların önüne . ·. onavan spanyanın k 
2d:~1 sini kabul ederek ayan meclisine muştür. 

puslturtuımuştur. j geçmek surctile milli Rumen parasın- eJ~ısı ve gener.al Fra~~?."u~. ~r şı sevketmiştir. Ü ecede 26 Alman 
Bingazi mmtakasında 13 martta Al- da istikrarın muhafaza edllecetl be- Nıcola Franco ıle de goruşmu~tur. Bu Ç g • du'' ı:ı.u"ru··ıdu"" ( Baştarafı 1 inci sahifede) 

bulunduğu muhakkaktır. Şimdiye ka· 
dar Yunanlılar düşmanlarını cephe
nin her noktasında durdurmu~lar vı! 
bazı nok:tala.."'da UerlemJşlerdlr. Zaylat 
mllttan pek büyüktür. Yunan rnpor
Iarmda üç İtalyan fırkasının hemı?n 
kimllen imha edildiği blldirilmekt.e
dir. İtalyanların bu taarruzun neti
cesine verdikleri ehemmiyet cephede 
yalnız Mu.ssolininin değil, kablne Aza
sından bazı kimselerin bulunması ne 
de sabittir:> 

man hava kuvvetlerine mensup tay- yan olunmaktadır. mülakatta Amerikanın İspanyaya Matsuokanın tayyaresı :ı: 
yareler düşmanın makineli vesaıt1nt T .. k yardımı me~elesinin görüşüldüğü sa· Londra 15 (A.A.) - Bu gece meh-
bombardıman etmişler ve mltralyoz ecemmu ampına nılmaktadır. tap dolayısile İngiltere ve garbi AJ-
ateşi altına almışlardır. sevkedilenler seyahati manya üzerinde yeni hava muhare-

Ş:ırti AfrJkada şimal cephesinde Bü1lreş 15 <A.A.l - Rumen hiikü- H ·, n d •. sta n heleri olmuştur. İngiliz hava kuvvct-
düşman tayyareleri Keren ve Erıtre- mcU, İngllls istihbarat servlsile mu- leri üç dc!adır ki birbiri arkasından 
nin diğer mıntakalarına akınlar yap- baberede buJunmakln maznun 14 ki- Japon Hariciye Nazırı Almanyaya hücum etmektediTler. Bu 
nıışıardır. ~iyi tecemmü taı:npma :toymuttor. P l . kr l . Harbinden ayrıldı gece İngiltere fu.ermde 4 düşman tay-

oarp cephesinde düşmanın bir ta- Bunlar arasında Ingiliz tabllyet.ınde rens erın a ve ımpa• yares1 düşürülmüştür. Hua nezareti 
arruzu tardedilmiştlr. olmadıkJan için Romanyada kalan ve ratorlanna bağWıkları istihbarat servisinin bildlrdlğineo g5-

Cenup cephesinde tayyarelerimiz İngiliz gazetelerine muhabirlik eden- Tokyo 15 (AA) - Domei re. bunların üçü Bean avcı tayyare-
Garraheı - Dagbur yolu uzunluğunda. ler, müteaddld Yunanlı, Ermeni, Mı- Yeni Delhi 15 <A.A.) _Kralın umu- ajansı bildiriyor: lerl, bir tanesi de tayyare dan bsw-
Jı:ıgillz motörlü kuvvetlerini ufak çap- sırh ve bir kaç da Romanyalı vardır. .:ni vall lord LlnllthgoW'a "ôrıderdiği Moskova yolu He Berlin ve Ro-1 yalan ta.rafından düşürülmüştür. Bu 
ta bombalarla bombardıman etm;ı;ıer "d H' "" maya gitmekte olan Japoın Ha.rı"cı"ye su.reUe_90n Ü" gece zarfında dii•iirü-
-ve it al - te ı aı •~-d- A t B J" mesaJ a ındistan'ın harp """·yretle- " ..... m r yoza ş tına aımış....,. ır. n onesco er me rine iştiraki takdirle yadedıı;~ktedir. Nazın B. Matauoka bugün Harbine len duş-man tayyareleri 28 ya ,.e ı 

gı•tmedi Kral mesajında müşterek tehlllte kar- varmış ve öğleden sonra Sibirya martteı dan 3be9ri dbfuıl~~ülmlmüş olantur taoyyaı~. -
Amerl•k h J .,,.,,nda b··ı- Hl d" ta '- . .1 1 d . . r er e a a ı0 o U!J • .,,er an arp ma Ze• Bükreş 15 (A.A.) _ General Ant.o- "~-· u un n ıs n'ın :yardımına eıı;.spresı e yo una ev~~ etmiştu. ta.raltan 1kl tayyare de işgal altında-

mesİ ve Türkiye nesco'nun tayyare ile Berline g.itti~i- ve muhabbeUne güvenebblle<:ıaeğl !1adk- Japon meclısınde k. ü&lerinde ta.lırib eclilmiftir. 

V 
. ne daJr ecnebJ memleketlerde çıkan kında. daha harbin aş ngıcın a 1 5 (A A ) t . 

~JD«lon 15 (A.A.) - Ofı haber resmi mahfillerde katJyell tek- izhar ettttı. itlnıadın tamamllc ta- Tokyo · · - çtımamı Londra 15 (AA.) Reuter 
(eskı Havas) ajans• bildiriyor: 1 zib olunmaktadır. Romanya devlet hakkuk etml.ş olduğunu kaydetmek- mart nihayetine kadar tatil etmiş ajansının salahiyetli kaynaklardan 

B. Rooscvı:1t gazeteciler toplantı- reisi Romanyadan aynlmam~tır. ~dlr. Filhakika geçen endişeli ve çc- olan ayan ve mehosan meclisleri öğrendiğine göre, şimdiye kadar lo-
aınd11. halen Türkiyeye harp malze- t~ 1~ ay zarfl_!lda Hind pre~lerlle bugün gizli birer toplantı yapmışlar- giliz ve müttefik harp gemilerile ti· I 
mesi gönderilmesinin bahis mevzuu Bulgarı·standa bı"r tren .Hindlilerin muzaheretl devamlı ve dır et l -d f ·ı·hı 
1 d 

alieenabanc olmuştur. Hlnd prens~e- • . . car vapur armır. n •u a aa sı a arı 
o ma ığını bildimiiştir. rtnin kral ve imparatorla .. _ Bu toplantılarda Bqvekil ile Ha- tarafından 400 der fazla düşman 

--- kazası nna .... rşı · · · · H' d" · • s· 
Y l d 

bağWıkları hiç bir zaman bundan rıcıye nazır nıuavını ın ıçmı - ı- tayyaresi tahrip edilmiş veya hasara 
ugos avya a tekaüde Sofya 1 ~ ~~-A.) - O .F.l. (eski daha bariz bir surette tezahür etme- am ihtilafının tasfiyesi içiıı aktedilen uğratılmıştır. il 

sevkedilen generaller Havas) bıJdırıyor: ı:ıiştir . konferans hakkında izahat venniş-
Belgrad 15 (A.A.) _ D. N. bil- Operiçe istı syom· civarında dün İmparatorluk harbinin menbalannı !erdir. Bundan başk.a Hariciye Nazı- Macaristanda hava ı 

diriyor : Harbiye nazınnm talebi ııaha~ vuku bulan tren kazasında 1 artbrmak için Hindistandan sayıs12 n B. Matsuokarun Avrupaya yaptığı 

Manchester Guardlan gaaeteSiıı!n 
diplomatik muhabirl Arnavutlukt9Jc1 
İtalyan taarruzunun hiç bir netice 
vermedlğlnl yazıyor. 

Mussolininln ordularını yeni hc:!i
metıerln beklediği a.nlaşıJıyor. Bu iti. 
barla Almanların Yunan • Bulgar 
hududundaki hazırlıklannı Lacil et
meleri muhtemeldir. 

Re demeli? 
cHer Göbbels> diye ya:ıayoT

Jar. cHen tü.rkçede ancak 
cmevcudlann hepsi> demektiT. 
Almanca bay manasına gelen 
kelime cHerr~ diye yazılır. 

cHer Cöbbels.> d_emıryolları idaresi müstandemle- lnsa.n, para ve malzeme gelmekt_ed!r. ae-l.-t ile alakadar olma._ uz"' ere müdafaau talimleri 
üzerine dört general tekaüde sevk- d ı O k D 11o t ft Hl d k tl bir 7

Cll<A K rın en işi ölmüş ve 30 kişi ya ıı;,er ara an n uvvc erı • · t d' ] tik hAd" B d 15 (AA) S f " l edilmiştir. ralanmıştır. - çok harp sahnelerinde meşhur ruıkeri umumhıaklansıyasdc v-ıe . .ıp oma . .a .1
- .• u apeşte . - . te anı: 

Bunlar orgeneral Yovan Naumo· M d. . k'" ··a ananelerini yükseltirken Hind mHleti sc1er a aa rzaha.t veulıruştu. Mudafaa nezareh memleketin garp 
arşan ız trenı opru en geçer- · . H b' B L • ) d 1. d k • · ·ı viç tümgeneral Oankoviç ve Arato- k 29 h .. h 

1 
b' de Ingıllz milletinin ıstlrap ve fcH\.- ar ıye ve aorıye nazır aTı a mıntaKasın a as erı ve sıvı ma-

• ' t ~ l H d . f ben vagon enuz meç u ır se-

1 
ketlerini tahfif için büyük bir cömert- Çin harbinin so.n inkişa.fıne. dair ma- kamlann iştiraki i]e hava müdafaası 

vıç ve uggenera a ıç ır. ı epten uçuruma yuvarlanmıştır. likle yardun etmektedir '-"mat veTTl'l••lerdar." tal" le · v ılın l · tı. , • .ıu • ....,. • ım n ., ap asını eınre mJf r. 1 

dememeli; J 
cBay Cöbbels» 

demeli! 
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Bir hayat felsefesi , l 

~ .. -------------------------------~--------- Odalarinda yemek pifi· 
Bazı okuyucularmı ve bu arada 

bayanlar yazılarımı senelerdir ayni 
ıütunda okuya okuya şahsıma kB11t 
bir nevi gıyabi dostluk basıl etmişa 
lerdir. Derhal, istitraden söyliyeyİm 
ki bir muharriri bu manevi bağ ka• 
dar zevke garkeden hiç bir şey yok· 
tur! 

Tevfik Fikretin: 
Size ey bilmediğim, görmediğim 

kari'ler ... 
Diye başlayan şiirindeki muhab-

bete hak veririm. • 
Fransız ,airi Beaude!aire'in, oku

)cicularıru: «Bir esnemede dünyayı 
yutan S!KINTl'ya yakalandıklan 
İçin şiir:erime kari olm~lan diye 
ınürai ithamına uğratmasını sevimli 
bulmam. 

Karilerim arasıra beni tenkid et
seler de hoşuma gider. Hele bayan
ların benj ağabey yahut amca saya· 
rak Öğüt istemeleri kadar zevkimi 
okşayan birşe)· yoktur. 

>(.:(.>(. 

«S.» remzile mektup yazan bir 
lcariem kendine teallôku olan bir 
gönül meselesô baklanda diif üncemi 
ıoruyot. Sırrımn teferruabnı fqet• 
miyeyim. Esas itibarile: 

« - Tereddüddeyim... Şunu mu 
yapayım. tunu mu? ••• ,. diyor. 

Bu bustaki düşüncemi biraz ,amil 
•ek ilde anlatayım: 

:(.>(.>(.. 

Hayatımın pek buhranlı bir gÜ• 
nüydü. 

Ben de aynj tereddüdle üstadım 
Yahya Kemale sordum: 

- Ne yapavım? 
Bir rübai vecizesi kadar litil olan 

fU nasihati verdi : 
- Su anda kendini ölmüş, meza· 

ra girmiş farzet... Bir tek meleken 
kalmıştır: Hayal edebiliyorsun: 
«Vah vah ... Vakitsiz ölmüşüm. Şa· 
Yet biraz daha yaşasaydım, bak, şu• 
nu da yapardım!» diyorsun .•. İşte o 
arzun neyse dErbal yap... Zira he· 
nüz hayattasın ••• 

>(.>(.>(. 

Kuzu eti 
Taşradan lstanbula bol 

kuzu gönderiliyor 

Kasaplık hayvan müvareda.tı art
maktadır. Bilhassa Ege mmtakasın
dan gelen kuzunun mikta.n he~ gün 
biraz daha çoğalmış, ista.nbulda kuzu 
bolluğu başlamıştır. 

Ege bölgesinden gelen kuzuların 
miktarı azalm.ıyacak, artacaktır. Bu
raya gelen .malOmata göre, Ege~~kl 
müstahsil, Istanbula fazla kuzu gon
dermek niyetindedir. Halbuki mezba
hadaki bir takım komisyoncuların 
İstanbula. daha. fazla kuzu gelmemesi 
için teşebbüsata. geçtikleri görülmüş
tür. Düşük fiatle et satışında. komis
yoncunun istifadesi daha azdır. Ko
misyoncuların bu hareketi nazarı dik
kati celbetmiş, tahkikata. gevilmlşfü. 

Tarihi sebiller 
Tarihi sebillerin muhafazasına ça

lışılmaktadır. Mütehassıslardan mü
rekkep bir heyet .muhafaza edilecek 
seblllerin yerlerini tesblt etmektedir. 
İlk olarak Tophanedeki çeşme tamı:: 
ve ihya edilecektir. 
İstanbul tarihi binalarlle şöhret bu

lan bir şehirdir, Osmanlı imparator
luğu zamanında görülen J.h!nailer yü
zünden bir çokları ortadan kalkacak 
derecede harap olmuş, tarlbl sebille
rin yerlerinde bir yığın ta!l parçası 

kalmıştır. " 
Sebiller sıra He tamir edildikten 

sonra muhafazaları için esaslı karar
lar alınacaktır. Seblllerin yerlerini 
tesbit ile meşgul olan heyet, billihare 
sebillerin ne şekilde muhafaza edile
bileceklerini teSblt edecektir. · 

16 Mart şehitleri 
Bugün Eyüpte bir · 
ihtifal yapılacaktır 

Bugün saat 15 te Eyüpte Şehitlikte 
Şehzadebaşında şehit düşen askerle
rlm1z için ihtifal yapılacaktır. Mera
sime a.skeri kıtalar, mektepler, Ün1-
verslteliler ve halk iştirak edecektir. 
Merasime §ehir namına söz söyliyecek 
Umumi meclls ~zasından bir zatın 
nutku ile başlanacaktır. • 

Fakat bu. Ömer Hayyam'm ruhu• 
na rahmet okutacak bir felsefedir. 
Tevekkeli mi. garbWar, - bahusus 
Amerikalılar - rübaileri beğenme
mişler. Onlar ki, yaşamak zevkini 
herşeyin fevkinde tutarlar. «Hazlı' 
hayattasın, ~u dünyanın biç bir nİ• 
metini fevtetme !» derler. Bütün 
C.arbı kahkaha ve nct'eye boğan 
felsefe ..• 

Hayatı sürükleyen arabanın arzu 
vbe ihtiras dolu atlannı dolu dizgin 
ırakmak!... «Vuslat» ıürindeki 

Nutuklardan sonra bando matem 
havasını çalacak, Kolordu, Belediye, 
Parti namına şehitlere çelenk kona
caktır. Bir manga asker havaya üç 
defa ateş edecek, bundan sonra dunış 
sıraslle kıtalar ve mektepler geçid 
resmi yapac:ık.lardır. 

P 1 t k• • f •ı Ak V • t • k k rilen ve balık tuz.lanan erapa as a 1 ın 1 a ı enı ıp e me mektep ne hale geldi?; 

h d e hk ek ·- f · Evvelki gÜn hbbiye mektebinin 

aA ı·sesı ta 1 atı ırinlar sıkı bir kontro}a t.14 üncü yıldönümü büyük mera· 
tib~ tutulmakta, ekmek- •ilnle kudandı. Bir mektebin nasd 

)erin İyi piıirilmeıine bir vaziyette iken ne bale geldi.ğini 

Müddeiumumi, valizde bulun'an 
gazetelerin La Republique 

nüshaları olduğunu söylüyor 
Perapalastakl intllak hadisesi tah

kikatı etrafında. yeni bir safha olup 
olmadığını dün müddeiumumilikten 
sorduk. Müddeiumumi B. Hikmet Onat 
demiştlr ki: 

.. H~len tedavi altında bulunan ya
ralılann sıhhi vaziyetleri dtizeiinek
tedlr. Tahkikat sırasında; bombanın 
bulunduğu valizden bazı Türk gazete
leri çıktığı mevzuubahs edilmişti. Bu 
gazetenin Türklyede münteşir La Re
publlk• olduğu anlaşılmıştır. 
Yapılan inceleme neticesinde, 'bu 

gazetenin, biri Vamada, on biri de 
Soi'yada olmak üzere on iki abone~! 
olduğu ve bu adreslere de gazetenin 
muntazaman gönderlldiğl taayyün 
etmiştir.• 

Bulgar ajansının 
iddiaları 

Sofya 15 (A.A.) - Reuter ajansının 
İstanbuldakl Perapalas otelinde VUKU 

bulan infilaka dair olan son telgraf
ları hakkında Bulgar ajansı aşağıda
ki mütemmim ınalüınatı vermektedir: 

«İngiliz heyetinin Sofyadan hareke
tinden bir kaç gün evvel, sefaretin 
muhafaza kadrosu yeni bir polis nok
taslle takviye edilmiştir. Bundan baş
ka altı, seklz polis ikişer ikişer g~ce 
gündüz sefaret önünde devriye nöbeti 
yapmışlardır. Karanlık bastıktan son
ra sefarete kimsenin yaklaşmasına 

müsaade edilmemlş ve umumiyet iti
barile İngiliz sefaretlnln müsaadesi 
olmadan kimse sefarete gl.rememlştlr. 
Bulgar ajıınsının 12 martta blldlrdlği 
veçhile bagajlann amba!Ajı, nakil ve 
trene yerleştirilmesi bizzat sefaret 
erk§.nının doğrudan doğruya ve d~.!ıni 
müra.ka.best altında yapılmıştır. 

Buna binaen, bahis mevzuu olan iki 
valizin nakil esnasında veyahud tren
de konulm~ olması varit değildir. 
Diğer taraftan, Reuter ajansının blr 

telgrafında da teslim edllmiş olduğu 
üzere, bu valizler yolda İngiliz yolcu
lardan biri tarafından açılmış ve bu 
yolcu valizlerin muhteviyatını görmek 
imkanını bulmuştur. 

Bundan başka otelde valizlerden 
birin! ha.mil olan İngiliz, diğer valizin 
Perapalasta infilakını öğrenir öğren
mez elindeki valizi atmıştır. 

Bütün bu malumat bizi, bahis mev
zuu olan valizlerin trende seyahat 
eden Ir.gilizlerden birine ald olduğu 
düşüncesine sevketmektedir. Ayın 
tren.de, sefaret memurlarından baş
ka, Ingill.z kolonisi ve aynca 60 kadar 
yolcu vardı. 

İngiliz sefirl B. Rendell'in sefaretin 
iyi muhafazasından ve yolculuk esna
sında temin edilen intizamdan dolayı 
polis memurlarına tevzi edilmek üze
re polise şahsan 5,000 leva vermiş ol
duğunu kaydetmek de faydadan hali 
değildir ... 

Milli Şefimizin 
tıbbiyelilere 

iltifatı 

[ Dolmabahce - Bebek 
yolu planı 

---
Üniversite Rektörlüğüne 

İstanbul 

Yüksek duvarlar 
yıktırılarak zarif 

parmaklıklar konulacak 

Konferans salonunda topla-
nan tıb talebesinden Fakiilrenin Belediye İmar işleri müdüriüğü 

tarafından hazırlanan Dolma.bahçe -1 1 4 üncü yıldönümü münasebe-

d •kk ~amak İçin batımızı arkaya çevi· 
ı at edilmektedir ~ı~ bu 114 yda b!lkmak li.zun de-

~· s~ece 50 - 60 ıene evveline 
Yeni tıp ekmek hakkındakJ tedkik- şo~~kbır göz atmalı: kafidir. 

ler llerlemektedlr. Ekmek fla.tlni ucuz_ • -' eski bir bir bbbiye mezuna 
latmak için tedklkat yapıldığı sıradıı ile yeni hb fakülteıinin en asri ıa
fınnlar da sıkı bir surette teftişten boratuvarlarmdan birin· · duk. 
geç1rllmekte, hamur ekmek imaline İhtiyar bbbiyeJi banaı e:ror 
müsaade edilmemektedir. Geçen hat- lattı: ' arı an-
tadanberl muhtelif fırınlardan alınan c Vaktil b' . 
ekmekler, tahlll edilmek üzere tahlil- nunızd tıbb~· •.zım talebelik zama
hanede bulunmaktadır. a . ıyeliler, medrese usulü 

Toprak mahsulleri ofisl. İstanbul olarak bır takını küçük küçük oda
fırınlanna. rverdlği francala wıunun ~da yatarlll!'dı. Ve talebe yemeği
mlktannı her gün bir miktar daha m bu odada 1>İşirirdi. Ateşin ·· 
azaltmaktadır. Evvelce günde 240 çu- rinde fokur fokur f•·ulye t uze: 

ı ril f .. - enceresı 
vba 

1
v
1
e
40 

en r1an1co.ıcllra 1.lmun;tt~kl gunden- kaynarken ve dumanlan etrafa sav-
er çuva a n ış ır. Ofis, bu ruJurken dene çah d k 

miktan ço~altma.k niyetinde değıldir. Bazan talebede tırb_ı. ·. • . 
Esasen hukiimet francala ununun . • • ~. ırıslDe mısafir 
miktarını tahdld etmek arzusundadır. gelirdı. Bu mlllafın gece mektepte 
Piyasaya her gün çıkarılan 140 çu~al yah~~.ar ~ok olurdu. O zama:ı 
unun bir kısmı hastanelere teahhüt- ateşın u:zerıne fevkalade cin.sinden 
leri olan müteahhit fırıncılara dağı- olarak bir tencere daha ilave edi
tılacak, mütebakJsl fırınlara verile- lirdi.» 
cektir. En eski ve en kıymetli do!d .. ı 

Evlerdeki hastalarıı ne tarzda fcan- r d .. o • .a-
cala tevzl edlleceğl tedkik edilmekte- ınıız an o~erator Age:ıeral Cemilin 
dir. Belediye, bu ~I bir şekle bağlarsa b~~ anlattıgı fU hatıra aklıma gel
francala unu ve francala tevzlan fah- llllfb: 
di~atma geçllecektir. • «- Arkadaşlardan biri mektep 

Istanbul piyasasına diğer vlla:;ret- cıvarmda. denizden balık tutardı 
Jerdeki değirmenlerde Öğütülmüş, has Bunlan kızartıp yerdi. Bazan biz~ 
ekmek unu gelmektedir. Fırıncılar bu de balık ziyafeti çektiw• ı · F -
undan ekmek yapa.bilecekler, fakat k t f 1 balıkl • ~· 0 ı..:au., a
Belediyenin narhı üzerinden s:ı.taco.k- azl az 8 arı bır tenc:,e •r.ine 
!ardır. tu ar, karyolasının altına koya:-c!ı. 

üsküdar meydanı 
İnşaat 27 martta 
ihale olunacak 

Odada balık salamurası kokusun· 
dan durulamazd1. İşte biz bl>yle ye
tiştik.» 

Gene çok eski bir tıbbiye mezu
nunun ağzından ,unları dinlcmif
tim: 

- Biz mektepte iken mikros
koba bakmak, bu aletle öteberiyi 
tedk.ik etmek büyük ve ilmi b~ aaa· 

Üsküdar İskele meydanının lnşaatı dlettid. VeB bu kbindd~ hbirimbize nasip 
ayın 27 sinde Daimi encümen tarafın_ om u. . eo en ı esa ırna so~ 
dan ihale edilecektir. Meydana gelen sınıfa gelınceye kadar ancak yedı 
yollar genişletilecek, her tarar ağaç- ı kere mikroskoba baktığımı ba!ırlı
landınlacnktır . yorum. Evet ancak ve topu topu 7 
Kabataş iskelesi, Üsküdar iskelesi- kere!. .• 

ni~ karşısına isabet etmektedir. Be- İhtiyar bir doktor bana: 
l~~ıye, ~abataş iskele meydanını Cs- _ Biz teşrih i in b" k d 
kudar iskele meydanındaki güzellikle k b • •w• ~ • ır a .~~.ra~ 
mütenasip bir ~ekllde ıslah edecektir. me t~ e gır~.~ızı_n ancak .uç.uncu 
Her iki iskele Istanbulun Rumeli \'e senesmde goreblldik !.. demışb. 
Anadolu cihetini blribirine kolayca Sim~i bütün bunlan dinledikten 
bağlıyacak. vapurların sayısı nrttırı- sonra ansan bu eski ilim müessesesi
lacak, doğru postalar yapılacaktır. ınİn kartısında dü,ünüyor: Ne idi? 
Yaz günleri saatle bir araba vapuru Ne oldu? .. 

döı-t atlı gerdune tarzında... Caiz
dir .•• Bırakılabifu •.. Amma. atlann 
dizginini parmaklarına saran elin 
çok kuvvetli olması ~tile ••. Bir teh· 
like. bir çirkin manzara karşısında, 
o atJan, naJlanndan kıvılcımlar sa
çarak durdurabilecek misin? Uçuru• 
ma yuvarlanm1yacak, çamura bat
mıyacak mısın? .•• İşte mesele odur ••• 

1 I f I Bebek yolunun tafsilat planını Nafi:ı. 
Bir sahtekarın tevkifi ti e te gra a dun. Tıp hocalarına Vekaleti henüz tasdik etmemiştir. 
Şükrü isminde biri, her nasılsa elde ve çalışkan talebeler~ne sevgi ve Planın tatbikatına geçllmeden önce 

tahrik edilecek, Kabatnş Jskelef>i ::.ı.- Gönül ister ki 1relecek yıJdönü-
rafuıdaki ahşap binalar Jstlınliı.k edi- münd hbb • • ki bal' • b 
!erek yıkılacaktır. e • ıy~nm es • ıru er ta-

lebeye bır mikroskop ısabet eden 
ettiği Milli Müdafaa VekAietine aid tebriklerimin iblağ buyurulma- bu yolun mümkün olduğu kadar ge-
bir kağıdla. Vekil B. Saffet Arıkan'm sına rica ederim. n!şletilmesine çalışılacaktır. İlk hare- ua ım ~uavın ~rımn lo ~alinde yanyana görelim .• 

M ır • l . • 

1 

yeni l.iboratuvarlarile bir canlı tab-

lmzasmı taklid ederek İstanbul jan- fsmet İnönü ket olmak üzere de Beşiktaşla Kuru-
darma kumandanlığına bir mektup l.., _____________ JJ çesme arasındaki tarihi kıymeti ha!z mezunıyetlerı Bır tarafta yemek pişirilen ve ba· 

getirmiş, fakat burada işin sahteliği - ~ 
anla.şılarak şükrü yakalanmış ve po- bulunmıyan kalın ve yüksek saray du-

Maarif Vekaletinden İstanbul vUa- Lk tuzlanan bir oda. öteki tarafta 
yetine bir tamim gelmiştir. Tamimde mikroskop batında, beyaz gölemldi 
mekteplerde muallim muavini olarak bir genç kız ••• lise teslim edilmiştir. Demir eşya fabrikasında varları yıkılacak, yerlerine zarli' par-

b• k maklıklnr ikame edilecektir. çal~anlıı.rın hastalıkları a.nmda o.la- Ancak böyle bir miıkaye5e hbbi
caklan mezuniyetlerin başlanıa ve ni- ye mektebinin eç· d'w• • tibaleyl 

Şükrü, dün adliyeye verilmiş, üçün- ır aza 
cü sulh ceza mahkemesi tarafından Dolmabahçe sarayının tramvay cad-'f.'f.'f. 

Şayet bu kuvveti kendinde görü· 
yorsan, şehsuvarsm... Görmüyorsan 
oturduğun kösede nefsini körletip. 
öld~rüp, bayatını heder edip, şark· 
varı bir tarzda, uyuşmalı, uyumalı· 

Ortaköyde Karakol soka~mda de- d · ·· sorguya çekllerek hakkında tevki! esı uzerindekl kalın duvarları yolu mir eşya faıbrikasında bekçi Mustafa 
hayetleme tarihlerinin bildlrllme.>i is- b. .. t bilir g ır ıgı ıs 
te~mektedir. VekAlet, mu.alllmferln aze gos ere •. . kararı verilmiş ve tevkifhaneye gön- bir vagoneti sürmekte iken, vagoıı~t kapamakta, saı·ayın arkasını setret-

derllmlştlr. birdenbire gerl geri gitmiş, ve vag-o- mektedir. Şehircilik mütehassısı D. 
slcıllerlne o şekilde işaretliyecektir Hıkmet Ferıdun Es 

sın ••• 

Mesele, uçurum~ yuvarlanma• 
mcik. çamura saplanmamak, çakıllar 

• 'Ve dikenler arasına düsmemektedir. 

lht ikarla mücadele 

Bu. yola çıkmamakla da, İyi sü
vari olmakla da kabildir. 

Fiat mürakabe bürosu 
kontrol unu 

şiddetlendiriyor 

(Va - NU.) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fakir hastalara yardım 

Alemdar Belediye hekimliği !fımdl 
nııntakası dahlllnde on be~ gün zrır
fında yetmiş fakir hastaya bakmış, 
bunların bir kısmının reçeteleri Be
lediye hesabına yaptırılmıştır. Has
talardan on !kisl de Belediye hasta
nelerine yatırılmı~tır. 

Karii erim izin 
mektuplan 

Spor yapmak istiyen 
gençler teşkilat bula· 

mıyor mu? 

Fiat mürakabe bürosu meınurlan
nın piyasadaki teftişleri esnasında 
her gün birkaç ihtikar hll.dlsesine te
sadüf ediliyor. İ$tanbuldaki kontroi
lardan çekinen bir takım muhteklr!er 
mallarını yüksek fintle satmak için 
yeni bir şekil bulmuşlardlr. Gizli mal
larım İstanbulda satılığa çıkaramı
yanlar,. bu mall:ırı diğer vilayetlere 
nakletmekte ve orada, yüksek flatle 
satmaktadır. Muhtekirlerin bu hare
keti alakadarların nazarı dikkatini 
celbetmiş, buna karşı harekete geçil
miştir. Vilayetler keyfiyetten haber
dar edilmiş, tedbir alınması istenmış-

1 

tir. 
Ankaraya yüksek flatle satılmak 

ı üzere manifatura eşyası gönderen 
Toledo adındaki bir tüccarın malları 
Ankarada yakalanarak İstanbula ia
de edilmiştir. 

Bakkal dükkanlarındaki kontrollar 
devam C'diyor. Sirkecide bir peynirci 
yüksek !latle peynir sattığından, ya-

Gençlel'in spor hareketlerine kalanmış, hakkında ceza zaptı t.an-ı 
teşviki çok yerindedir. Halbuki zim edilmiştir. 
l'lPor ihtiyacımızı tatmin için rn 
nı:ırur makamlara müracaat Pt- • 
tı~ımız halde, bize yer ka1maı.1.1- 1 Bıçak eline saplandı 1 

fünctan ve kabul eclilemiyeceği- Fatihte Klrmastı maho.llesinde otu- l 
ınizden ve fıza kaydetmek iç1.n 1 raıı Said, evde bıçakla bir iş gôıürf ertn dolu olduğundan bahsedı- ken, birdenbire bıçak eline saplan
~Yor. Me"ela Eminönü Halkevi 1 mış, ehemmlyetll surette yaralandı-
aşkanlığından maalesef r,ıeııf 1 ğmdan, tedavi için hastaneye k:ı.ldı

~~vap. aldık. Halbuki biı: gençler 

1

. rılmıştır. 
b nctuz çalışarak ve geceleri de 
su gibi Hulkevleı'lnde açılan ı 
~o~ ~a~eketleriı~~len istifade et- 1 yangın başlangıcı 
çı~ ıstıyoruz. ünümüze er.gel 1 Dün Taksimde Köprüçeşme rnka-
la mamalıdır. Alakadar makam- ·· 

111
n!l nazarı dikkatin! celbetme- ı ğmda Anes apartıınanı ile, Usküdar-
zı gazetenizden rlca ederiz. cıa Paıarbaşında bayan Nerıın:ınm 

1 evinde birer yangın başlangıcı olmuş, c .. <\.. d h l t 
- ----··---------' 1 er al yetişen itfaiye grup an arafmdan söndü,tülır.üştür. 

netle beton bir direk arasmda kalan Prost bu duıvarlnrın da yıktırılması 
adamcağız ağır surette yaralanmıştt:. mütal~asındudır. Dolma.bahçe saray 

İşe el koyaıı zabıta memurları, duvarlarının yıkılması yolun planı 
Mustafayı derhal hastaneye naklet- tatbik edildiği sırada mevzuubahis 
mişlerse de yold:ı. ölmüştür. Hadise- olacaktır. 
den müddeiumumilik de haberdar 
edilmiş, cesed morga kaldırılmıştır. 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

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

Oü nkü ihracat 
---

180 bin liralık muhtelif 
mallar gönderildi 

Fransanın 
• • 
ıaşesı 

lngilte;;,-funsanin 
açlık çekmesini arzu 

Kadıköy Halkevinde 
kitap setgisi 

Dün muhtelif memleketlere rno bin etmiyor 
Dün ~·.apılan .. seyrüsefer kontrolun- lira tutarında ihracat yapıbuıştır --

da on do~t şofor muhtelif suçlarından Çekyaya taze torik, kuru erik, ku~ Londra 15 (AA.) Amiral 
Kadıköy Halkevl, dün öğleden soma dolayı c~zalandırılmı~lnrdır. Bundıı.n vişne anason kuru kayıs k b Darlanın İngiliz ablokası hakkında 

bir kitap sergisi açmıştır. Bu, ora başka tramvaya yürürken inip binen 1 ~:ı.ğı· 'Y l, ı'. oyun ~r- yaptığı beyanatı bahi:- mevzuu ede~ 
Halkevinin açtığı iklncl kitap serg'isi- dokuz kişiden birer lira para cezas; lake~da ~gf:v~vyaya 1 derı; FUıstm~ rek yazdıgv ı ba<>makalede Times ga-
dir. Sergi muvaffak olmuştur. ı alınml§tır • .. çrey7 Ç fındık, susıım, y 

· yer fıstığı gonderılmiştir. zetesi ~öyle demektediı: 
--------------------------- Muhtelif memleketlere yapılan lh- clngilterenin Almanyaya karşı tat-

lra n kon n. oloshanes·ındo merası·m racat cmiaasının cinsi yakın z:ı.mo.na bik ettiğı iktisad~ tazyik tedbirlerini 
:\ 'i . kadar değişmemlştl. Her memleket gevşeterek kendi davasile mütlefik-

aşağı yukarı her seneki malı alırdı. !erinin davasını ciddi suretle tehli-
J . Harptenn sonra bu v~ziyet değişm!~. keye maruz bırakması geklenemez. 

bazı memleketlerin bırden aldığı Hı- Fakat fngiltere Fransız milletile de
raç maddesi bir hatta içinde değlııerek ~·ı ı·k· Al ·ıı ·ı h b tt"W• 
yerini başka maddeye terketml·tİr I ~·.. a ı~. m~n mı etı ~ ~r. e .ı~ı 

Şehinş:ıh Ala Hazreti Hümayun Rı:ıa. Pehlevi Ilazre.tıennin dokum yıl
donü~ii münru;ebetile dün sabah saat onbirde şehrimiz İran general kon-.cı
losu. Jran tebaasının tebriklerini kabul etmiş, öğleden sonra saat 1'7,45 de 
lıir kabııl resmi tcrtlı> eylemiştir. Davetliler, 'Zengin büfede izaz ve ikcam 
edilmi~lerdir. Yukarıki kJi~c yapılaıı merasimden iki köşeyi gösteriyor. 

Dün Çeky:ı.ya toze torik ve 1-1 ·b ıçın İngılız efkarı umumıyesı lngılız 
yı an :ı.- h""kA · · Al h lığı Uı:.aç_ edilmiştir. Halbuki Çekoc:ıto- u uı;.etının manyaının . arp ~ay-

vak hukumeti ~imdiye kadar biul~n retlerıne yaramayacak bır şekilde 
taze torik ve bilhassa yılan balığı ~l- Fransanın iaşesini temin edecek ve 
mazdı, şimdiye kadar Yugoslavyaya Vichy hükumeti tarafından yapıla
da deri gönderilmiş değildi. cak her teklifi sempati ile tedkik et• 

tiğini görmekle memnun olacaktır. 

İa!l.e umum müdür vekili Bütün zorluk Frans:ının mc~;::ul ve 
~ . gayrı meşgul diye ikiye hölünmüı 

Ankara 15 (Telefonla) - iaşe I olmas~ndan ileri geliyor. Bu hal pro~ 
umum müdür vekilliğine standardi- jeyi tatbik imkanından mahrum ede· 
zasyon müdürlüğü iihd~sinde kal- bilir.~ 
mak üzere B. Faruk Sün ter tayin Tim es gazetesi İngiliz hükumeti-
edilmiştir. nin anı:ral Darlanın ölçüsüz beyana-

tından çok evvel İnsani düşünceler-

s•• d b 1 d" • • le gayri meşgul F ransaya ilaç ve di-
ıır e e ıye reısı ~er bazı zaruri madd ı · ·· d "'. . e erın gon e-

Ankara 1 5 (Akşam) - Siirt Be- ı rılmesıne müsaade ettiğini hatırlat-
lediye reisliğine B. Lutfi Yavuz in- 1 ~~ktadı~~. An.erikal' Kızılhaçının 
tihap edilmiştir. gond~: dıgı Cold Höbor vapurunun 

Marsılyaya gelmesile de sabit ol-

B S • Al muştur ki. İngiltere F ran~ızlara asla · amı açam · · k ~ ıstı.rap çe tirmek niyt:tinde değildir. 
Ankara 15 (Telefonla) - Mü- lngiltere, Fr-.nsızların İngiliz za-

nakalat Vekaleti tedkik heyeti kad- ferini istediklerinden emindir ve es

rosunda açık buluna .. f t • 1... ki müttefikinin dahP. 7.İyade zayıfa 
n mu e tış ıge 1 . d·~· · ı h 1 B S · Al 1 amama!lınt rste ıgı gı '' ıup en 

· amı açam naklen ve terfian muhariplerden ziyadt" "'Uar 2örme-
tayin olunmuştur. lsini arzu etmez. 
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Kendisile iftihar edeceğimiz 
bir ilim ve şifa kaynağı . 

·Radyoloji enstitüsü Balkanlarda eşi 
olmıyan kıymetli bir müessesedir 

Her giin yüzlerce 
şefkat ve ilim 

bu kıymetli 

Tanınmış Fransız artisti Amerikaya hareket etti 
Tanınmış Fransız artistlerinden 

Jean Gabin F ransadan, PoTtekiz yo
üle, Amerilcaya hareket etmiştir." 
Holiivuta giderek orada filim çr:vi
recektir. Jean Gabin Fraınsanın en 
iyi jön prömyelerinden biridir. Bil
hassa faciada onun kadar muvaffak 
olan yoktur. Artistin Amerikaya 
hareket etmesi Franııada mühim bir 
hadise olmuştur. 

Jean Gabin 1 7 mayıs 904 tarihin
de Pariste doğmu~tur. Babası kafe
konserlerde şarkı söyJiyen Mon
gorge adınd>!. biri idi. Bu zat evvela 
bir demircide çıraklık etmiş, sonra 
tarkıcılığa haşlayınca Gabin adını 
almıştır. Oğlu artist clmak istediği 
zama-n babası buna itiraz etmiştir. 
Fakat bu itiraza rağmen Jean kon
servatuara girerek orada tahsil gör
müş, sonra tiyatro artistliğine ba~ 
larnıştır. Jeari da babasının tiyatro 
ismi olan Gabin admı kabul etmiş, 
bu suretlt. tanınmıştır. 

Jean Gabin uzun boyludur. Boyu 
1 7 7 kilosu 7 3 tür. Gözleri yeşil. 
s~çla~ı kumraldır. Hiç sevmediği şey 
gürültüdür. Kalabalık yerlerden de 
hoşlanma:.:, münzevi yaşamaktan 
zevk alır. En çok sevdiği kır haya• 
bdır. Burada kırlara bakarak dü
şunmekten, av arkasında koşmak
tan hoşlanır. Bundan başka sevdik
leri yağmurun sesi, köpekler ve 
akordeor.dur. Akordeonu bütün 
musiki aJetlerine tercih eder. 

Jean Gabin 

Yemeğe meraklı de{lildir .. Yalnız 
hafif yemeklerden hoşlanır. lyi kır· 
mızı şarabı sever. Seyahatten hoş
lanmaz. Bilhassa sıcak memleketle
re gitmeği hiç sev.me:z. Mutedil su· 
rette spor yapar. iyi yüzer, iyi oto· 
mobil kuilanır. · 1 bir teşebbüste bulunmu{, fakat mu- dir ederler, beni mazur görürler.~ 

Yukanda: Radyoloji enstitüsünün kıymetli ilim adamlan, sıra ile röntgen mütehassısı doktor Ahmed, 
profesör Muhtef'em, profesör Scalijer, profesör Tevfik.. rötgen mütehassısı doktor Nimet, diğer resimler 

enstitüdeki faaliyetli hayati i'Öslerİyor, ortad• profesör Muhterem bir ba&famn filimini tedl<ik ediyor 

Artistliğe iptida F olies Bergere v~Efak olamamıııtrr. Gabin ~ir. gün 
sahr.eeinde başlamış, sonra operete Nıs de tanınmııı Fransız artısti Al
geçmiştir. Bundan sc>nra Bulvar ti- bert Prejean ile görüşürken Ameri~ 
lyatrolarında oynamış ve 930 sene- kaya gideceğini ııöyleyince Prejean: 
sinde fil:m çevirmeğe başlamıştır. - Ben öyle uzaklara gidemem. 
Filimlerde gösterdiği kudret üzerine İlk baharda kimbilir neler olacak. 
Amerika şirketleri birçok defalar Memleketimde bulunmak isterim ... 
kendisine karlı mukaveleleT teklif demiştir. 

Şirket bu müracaatı kabul etme
miş ve muhakkak vaktinde Hollivu
ta hareket etmesini bildinniştir. Bu 
cevap Gahin'i müşkül vaziyete sok
muşutr. Gabin Moris Şövalye'ye 
müracaatla onun mütalaasını sor
muş, Şöval} e de Amerikaya hare
ket etmesini tavsiye ederek: ot Ora
da Fransa için daha faydalı olursu
nuz:. demiştir. 

!stanbulda 'gayet ~essiz, aon dere- resmi almmaltadır. 
cede mütevazı bir taIZda çalışan bir Bu •ıretle bir adamın ciğer resmi 
ilim ve şifa kaynağı var. Bütün Bal- bu harp zamanında bile ancak beş 
kanlarda bir eşi daha olmtyan bu lr.uruşa mal olmaktadır. Bu küçük 
müessese Çapa' daki radyoloji ens• kara alet bilhassa bizim memleke
titüııüdür. timizde büyük faydalar temin etmiş-

Sabahın erken bir saatinde bu tir. Mesela bir fabrika, yahut bir 
ilim ocağına uğrarsanız Erzuru

0

m- amele mıntakaııındaki bütün çalı
dan, Urlaya, Yandan Menine ka- şanların, pek az bir para ile ciğer 
dar memleketin her köşesinden hu- resimlerini almak kabi] olmuş, on
raya koşmuş muztarip vatandaşla- lann sıhhatleri - tüberküloz gibi 
JJh en aııri uııuller1e, en yeni maki- çok mühim bir mevzu bakımın· 
nelerin önünde ve en kıymetli ilim dan - kontrol edilebilmiştir. 
adamlannrı nezaretinde devaya ka- Faraza üniversitemizin kıymetli 
vu~tuklannı, yahut kendilerinin has- profesörü röntken mütehassısı dok
talıklan etrafında tıbbi tetkiklerde, tor Muhterem geçenlerde Zongul
bulunulduğunu görürsünüz. dağa giderek hemen büti.iın amele-

Bu müessesenin dört duvarı ara- nin ciğer resimlerini çelr.miştir. 
smda ışık denilen ş~y insanların Normal filimin yerini tutamıyan, 
sıhhati için bir hizmetçi haline so- fakat hasta ile sağlamı tefrik etme
k.ulmuştur. ğe pek ziyade yarayan bu usulden 

işte bugiin: <Kanserliler güınÜ:ı>· t çok istifade edilmiştir. 
diir. Koridorlarda bu hastalığa tu· Bundan sonra enstitünün pek kü
tulmuş vatandaşlar var ... Kendileri- çük olan hastane kısmını gezdim. 
nin ışıkla tedavileri yapılıyor. Burada ancak 20 yatak vardı. Bu-

l lastalarn verilen ışık, en hassa~ rada ayakta tedavi ediiemiyecek haıı
terazilerden daha ince heııaplı alet- talar yatırılıyordu. 
lerle ölçiiliiyor. Bana müesseseyi Fakat bu kadar modern, 
gezdirmek Hitfunda bulunan nazik bu kadar verimli bir şifa kay
rebberim: nağına topu topu yirmi ya-

- Tam diyor bumda 200,000 tağın az geldiği muhakkaktır. Mem-
\ oltluk elektrik verebiliyoruz. leketin nüfusu göz önüne getiriJe-

Bu gibi şua tedavilerinin yapıl- cek olursa hemen hemen 1 milyon 
dığı yerlerin kalın kapılarına altı kişide yalnız bir hastaya bir yatak 
milimetrelik kurşunlar konulmuştur. düşüyor demektir. 
Bu da oralarda daimi surette çalı- Muhakkak ki enstitünün en aşa
ş&rı doktor ve emsalinin sıhhatleri ğı 50 yatağa ihtiyacı vardır. Yatak
ıçin çok lii:ıumlu bir şeydir. Zira lar ayrı hastanelerde bile olsa, bu 
şualar kandaki beyaz kürevyatm enııtitüde kendilerini ilme ve in.san
ıızalmasına ııebep oluyor. Vakia bu- lann iztıraplarmı dindirmeğe vakfe· 
gıln artık röntgen şuaı içinde çalı- ı den ferağatli ilim adamları daha 
şanlar için e.;kisi kadar büyük bir 1 fazla yorulmağa, ayrı ayrı yerlerde
tehlike yoktur. Fakat henüz tehlike ki yatakların başına gidip hastalan 
dr tamamilc geçmiş değildir. Bunun ile uğraşmağa razıdırlar. 
için tedbir almak yr:mide bir ha- Şimdiye kadar şöyle garip bir te· 

. rekettir. laHi vardı: Bir kanserli cemiyet 
Radyoloji enstitüsünde bana kü- 1 için artık kaybolmuş bir adamdır. 

çük siyah bir alet gö!!tcrdiler. Bu 1 Halbuki bugünün ilim adamları böy
nıak;;ıe yüzd~ yüz Y"rli idi. Çok le düşünme~ektedir. Bir kere kan· 
ıddiasız bir duruşu vardı. Fa- ser başlangıçta tedavi olunmakta
l:nt pek büyük i,lere yarıyordu. dır. Tedavisi kabil olmıyan hasta-

Bu makineyi yapanl<1r !<Öyle dü- !arın ise iztırapları dindirilmekte, 
şünmüıılı:r: Bir İnsanda akciğer ve- hayatları uzarılmakta, hiç değilse 
rr:mi c;ıktıktan sonra değil, henüz birkaç sene için işleriyle, güçleriyle, 
hastalık başlamadan önce tedbir al- ailelerile meşgul olmaları temin 
mak lazımdır. Bunun için de cicrer- edilmektedir. 
lerin filimini ç.ekmek lazımdır. Bil- Bu itibarla radyoloji enstitii!üne 
has .. a _ka_lnb~lık y~rlerde çalışanla- yapılacak yatak ilavesi pek yerinde 
nn. bırbırlrrıne mıkrop veTmek. ih- bir hareket olur. 
timali olanların... Fakat herkesin Bundan sonra enııtitünün maran
büyük mikyasta ciğer filimmi çek- gozhanesine kadar her tarafını gez
mek hem bir para, hem de bir :z:a- di~. Tamir atelyelerinde profesör 
man me~Jesidir. Halbuki bu kara Muhterem'in vaktile doçentlik tezi 
makinenin önünde yalnız bir daki- ıçın hazırladığı ve bütün dünyada 
ka duran bir adamın küçük bir ai- kullanılmağa başlıyan bir alet gör
nema filimi karesine ciğerlerinin dük. 

Bir Türk alimi tarafından beynel
milel ilim dünyasına hediye edilen 
bu aletin esası şudur: Hastalara ve
rilen ~uaın cildi yakmaması için dö
nen bir iskemle... Devirleri hesap 
edilmiş. Bunun üzerindeki bir has
taınm cildine az, fakat hastalık. mer
kezine daha çok şua verilmektedir. 
Buna Rota.sion metodu deniliyor. 
Bu eskiden tecrübe edilmiş, fakat 
mi.i.sbet bir faydası görülememiş bir 
Türk aliminin kıymetli çalışması sa-/ 
yesinde yeni ve faydalı bir safhaya 
girmiştir. \ 

Enstitüdeki ordinaryüs profesör 
ve beynehnilel bir ilim otorite.si olan 
profesör Scalijer'i ziyaTet ettik. 
Dünya mikyasında meşhur olan bu 
alim tatlı bir türkçe ile bize son 
yıllar içinde tıbbın bilhassa rad
yolojinin ne derece ilerlediğini an-
lattı. Profesör: ( 

- Eğer bugün elli sene evvel öl-
müş bir doktor dirilmiş olsaydı şim· 
di bizim meşgul olduğumuz şeyleri, 
çalışma tarzımızı görünce pek ziya
de hayret ederdi. Tıb, bilhassa bi
zim ııahamızda o kad.u ilerlemiştir, 
dedi. 

Dünyanın her tarafında talebeleri 
bulunan kıymetli profesör bundan 
sonra 30 senede topladığı harikula
de zengin röntgen kollekııiyonunu 
bize göstermek lutfunda bulundu. 
Bu kollebiyon birçok küçük çek
mecelerden mürekkep bir dolaptı. 
Bu dolabın içinde her göz inııan has
talıklarından bir;ne tahııi" ec:lilmiııti. 
Profesör: 

- Hangi haııtalıktan istiyorsu
nuz}.. diye sorunca gülümsedim: 

- Apandisit. .. dedim. 
Apandisit gözü.nü açtı. Yüzlerce, 

küçük apandisit filimi... Profe5Ör 
şimdi bu kıymetli koJlekııiyonu Türk 
talebeleri için kullanıyor. 

Enstitünün tedavi cephesinden 
başka bir de ilim adamı fideliği va
zifesini gören bir tarafı var. işte bu 
kıymetli müessesedir ki bize bir 
profesör Muhterem, bir profesör 
Tevfik vermiştir ve bu illin adamı 
kafilesinin de arkası gelmektedir. 
işte değerli röntgen mütehaıısıııı 
dok.tor Ahmed, doktor bayan Ni-
met ... 

Gördüklerimden iftihar duymu,
tum. Emstitüden çıkarken röntgen 
dairesindeki bır hastanın: 

- Nimet abla.. soyunayım mı~ .. 
dediğini işittim. 

Doktor Nimet hastalar arasında 
şefkatle kanşmt!} bir şöhret kazan
mış. Ehhh.. şimdiye kadar kimbilır 
kaç yüz ciğerle meşgul olmuştur. 

** 

etmişlerdi. Faka~ Gabin bütün bun- Ban.un üzerine Gabin de Ameri
ları reddelmişti. Fransız bozgunun- kaya gitmekten vazgeçmi~ ve şir
dan sonra Fransada filim. faaliyeti kete ıu yolda bir telgnf çekm.iştir: 
durunca yeniden müracaatlar yapıl- cAmerikaya gidemiyeceğimi, oraya 
nuş, Jean Gabin bu defa Amerika- gidersem vatan hasretile iyi çalışa
ya gitmeği kabul etmiştir. Bu mü- mıyacağımı hissediyorum. Amerik.a
nasebetle hoca tutarak İngilizce de lılar iyi adamlardır. Bu hisleri tak-

Artist, Moris Şövalyenin bu tav~ 
siyeai üzerine hazırlığını yapmııı ve 
yola çıkmıştır. Martın sonlarına doğ
ru filim çevirmeğe başlaması muf
temeldir. 

öğrenmiştir. 
Gabin son dakikadd Amerika şir· 

ketile mukavelesini bozmak için 

Aleni teşekkür 
Pek genç yaşında aramzıdan 

ebediyen gaip ettiğimiz sevgili 
aile reisimiz (HAFIZ) MU· 
HiTfİN BAŞARIN cenaze
sine gerek bizzat gelerek ge
rekse laziyede bulunarak bü
yük acımıza iştirak eden mes
lekdaşlarına, akraba ve dostla
rına teşekkürlerimizin ayn ay
rı iblağına teessürümüz mani 
olduğundan minnet ve şükran 
borcumuzun sayın gazelenizle 
iblağını reca ederiz. 

Ailesi: Medihn Başar, kar
deşleri: Ziver Çiftçi, Hikmet 
Yener, Süleyman Batar 

TEŞEKKÜR 

BUGÜN 

1 PEK 
Sinemasında 

Atk - lhtira.ı ve Heyecanlı sahnelerle dolu 

BOYO'K BiR MACERA 

SONGEÇiD 
Büyük Fransız filmi 

Baş rollerde: Fernand Gravey - Corinne Luchairel 
Aynca en son ge]en Fokı Dünya Havadisleri 

Bugiin saat 11 de tenzilatlı matine ~ 

Sevimli... Cerbezeli ... Neş'eli bir çift ... 

MELVYN DOUGLAS 
JOAN BLONDELL 

Fransızca sözlü 

&UZEL KIZLAR PARiSE 
Filmini yarattılar - BU SALI akşamı 

S Ü ME R S iNEMASINDA 
Kıymetli aziz ölümüz Bayan 

MELEK'in cenaze merasimine işti
rak eden, mektup, telgraf, telefonla 
taziyede bulunan bütün dostlarımıza 
büyük acımızı bizimle paylaşdıkla-
nndan dolayı şükranlarımızı arzede- 1!1••••••••••••111111••••••••••••••••• 

Z . B. 711' ' nz. evcı: esım Akbar Eınek- 1940 sinemacıhk intemasyonalkongresinde tac giymiş mua.z. 
li Liva kumandanlarından 
Kı:ın: Nahide Taner ' ~am, 
Dam.adı: Feyzi Ta~er An· 
kara Nümune hastanesi 
Bevliye miitebauısı 

müstesna ve bütün dünyada tnkdiJ'le seyredilen filın 

ÖLÜM 
Tırbala eşrafından merhum Rıfat 

beyin kerimesi ve Na.rtaler01 eıra· 
fmdan merhum Tevfik beyin refi
kası ve Türkiye 4 Bankası memur
larından İni Özalp'in va.idesi 

BAYAN ~İME ÖZALP 

kısa bir hastalığı miiteakip ı 4 mart 
gecesi vefat ehniş ve cenazesi dün
kü cumartesi günü kaldırılarak Pıerı.
dik'teki aile kabristanına tevdi olnn
muştur. Mevli rahmet eyleye. 

Tepebaşı dram kısmı 
gündüz ıaat 15,30 da 111111111111111 

dı kııımı gunduz saat 
1 S,30 da 111 

ANA iZTiRABI 
Baş rollerde: KATRE DORSCll ve PAUL HÖRBİGER 

rliç bir reklim filmin büyüklüğilnü tasvir lçbı klili değiltlir 

Ş A R K SiNEMASINDA 
giiliniz ve tevlid ettiği heyecam bizzat görünüz. 

Bunun T A K s i ~_sinemasında 
2 büyük filmden mürekkep müstesna programı görünüz. 

1- Z ANZiBA R 
9enenin en müthiş macera ve sergüıeşt filmi 

2 - ÇILGIN GENÇLiK 

1 

:.;:f~d~~~~::. ıııııı ııııı 
gece ııaat 20, 30 da mmm 
PAŞA HAZRETLERi 

3 yeni dansm icad edildiğini göreceksiniz büyilk bir aşk fihnt ' , 

• 
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Sahife 8 18 Kari 1Hl 

Tesadüfler ... 

masanın üstüne bir tomar mektup, ••• 
gaz te ve saire bıraktıktan sonra der· Küçük Fat.ınanın arkadafl, l~tıl Fenerbahçe - Istanbulspor, Beşiktaş 

Galatasaray bugün karşılaşıyor 

- Hayır. BUA.kla, metdlilile tanın- - Blzansta beni tanımayan senden. 

hal geri döndü, gitti. Yafında, koskocaman bir kıZd.ı. ~ 
Kapıcının karısı, orgü örüyord11 da.- Atılı. onu slıiema çıkJ,pnda bek

Blran durdu. Kınk kenan ipllkle bal- ledi. Azıcık gezdiler. Hava o kadar 
ıı teneke gözlüğünü düzeltti. Zarflar- iyiydi ki ... 

• 1ll14 Anadolu sahlllerlndek1 kadınlar başka bir klmaeye raalamadım. Ben. 
gibi. Çünkü onlar hem kocalarına çot imparatorun cellldı)'lDl. 
iYl birer eştirler... Hem de icabında Saide gilldü: 
sllahlannı alıp yurdlannı müdafaa.ya - Benim cellldlarla alJ4 ver141ın 

dakl adresleri okumak için eğlldl. Dellkanlı •. lklslne ?e birer pasta ik· 
Birdenbire b8,fını hiddetle havaya ram etti. Bırer de sütlü kahve 1çtller. Milli kümeye ayrılan klüpler ta· 

rafından dörtler kupası namı altın
da tertip edjlen huauat futbol maç
larına bugün gene Şeref atadında 
devam edilecek ve F enerbahçe ile 
latanbulapOT, Galatuaray ile Be
ıiktaı klüpleri karplatacaldardar. 

Galataıaray - Betiktaş 

koşarlar. Deniz de tıpkı böyle ... Bv.en yok. Memleketinmcle üç bet gün delU. 
sakin, durgun._ Bıızen de düşmana yıllarca otursam, aenı tanımaRa lil-

kaldırdı: Fatma böyle lüküs şeylerden cidden 
•-Ne dikkatsiz herif bu be?.- San- h04lanır ..• O akıam keyfine payan 

ki bizim CeylA.n apartımanın 45 nu- yoktu. 
Günün ikinci karıılqmaaı mevsi

min namağlup takımı Betik.taş ile 
Galatasaray arasında olacaktır. Ge
çen hafta latanbulıpor karıısında 
durgun bir oyun çıkaran siyah be· 
yazlıların kazaındıklan galebe ta· 

hamleler yapan muharipler gibi COf- zum görmem. 
kun ve insafsızdır. - Fakat, ben tanı.yorum. Padlfahla 

mara oldu~nu bilmiyormuş ... Halbuki Oavezcllk ettiler. Tenlhanedekl ar-
zarfın üzerinde apa.ş'kAr yazılı işte: kadaflnrdan bahsettiler. 

- Doğru. Ben de harpte pek insaf- Edimeye giderken, imparatorun sara
sızımdır, Saide! Kılıcımı çektiğim za- yında misafir kalmıştınız. Padl.§ahl& 
man önüme gelen diipnanı doğramo.k imparatorun arasını açqıak isteyen 
isterim. Zaten harp demek de bu detU kaltak sen değil misin? .Bayan Hamide Akkartal, Cenglzha.n .. Ah. Fatma, arkadaşının saadetinJ 

caddesi 43 Seyliin apartımanı. dalgın gorerek nasıl mesud ... 
herif ... Bu' mektubu buray niçin ge- Fakat, saat ilerledi. Eve dönmek 11-

midir? Düşman tatlılıkla yenilmez ya. Saldenln birdenbire gözleri döndü: . 
Elbette Kılıç, ok, kalkan savuracak- - ARzını topla! Şimdi c1Rerlerln1 

tJrlr, bUmem ki? .. ,• mm ... Atıklar, arka sokaklarda. ellertn1 
Jçlnl çekti. blriblrlerlnin beline dol&Dllf, yürüyor-

2 3 martta başlayacağı anlaıılan raftarlannı tatmin etmekten çok 
milli küme maçlanna ıehrimizden iı- uzak kaldı. Bunu oyuncuların fazla 
lirik edecek klüp takımlarını bir maçtan mütevellid yorgunluklarına 
kere daha görmek, yeni ve ıon 

sın! Böyle yapmuııan. yenlllralnl sökerim ... Ben hayatta klmsenın ara-
Ömer baba )atağının kenarına sına glrmif bir insan değlllm. 

- 43 numaralı eve bunu hemen lar ..• uzanmıştı. CellA.dlar sokakta gezerken palala-
Salde birdenbire kalktı: nnı belinde taşırlardı. 4lmdl götüreyim. yun" un-

11 
Fatma, arkalannda.n yürüyor .. 

ve be7.gin bir hareketle, ••• kadrolan hakkında bir kanaat edi- bulmakta iaek de milli küme arife
nerek millt küme maçlarında ala- sinde bir talcım için bu pek iyi bir 
cakları neticeler halckında mükayese not değildir. Bugiln Galatasaray kar
,-apabilmek imk&nını veren bu kar· tısında da bu tekilde bir oyun çı· 
ıılaşmalar futbol meraklıları tara- karıdkıları takdirde namağlup ün
fından büyük bir alaka görmüş ve vanlannın tehlikeye gireceği şüphe
geçem hafta yapılan ilk müsabakalar sizdir. 

- Blr kafile kalkıyor. Meydanda İmparatorun cellA.dı o güne kadar, 
büyük gürültüler var. Yolcuların biri- hiç t1mse tarafından •Clğerlerinl .sö
blrinden aynlışını ve satıcıların bağ- kerim!• hitabına maruz kalmamıştı. 

mektubun üzerine koydu. Kendi sokaklanna vannca, mektu-
•• • bubu cebinden çıkardı. 43 numaralı 

rışmalannı yakından seyretmek ıstı- Birdenbire Saidenin üzerine yU>:i\-Kolllfu evde, baran Hamide Akkar
taı bekliyordu. 
uyandıtındanberl gözleri saatteydi. 
.uyandıtındanberb dememiz, lafın 

gell§ldir. Zira, Hamldenln gözüne, bü
tün gece blr damla uyku girmiş deıtll
dl. Kulağı dlfandaydı. Apartımanm 
içindeki gürültulerl dikkatle dinliyor
du. 

işte, hlzınetçl, mutfakta kahvaltıyı 
hazırlıyor ... Şimdi neredeyse getire
cek ... Şimdi. Ve gazete müvezzii ile 
ft().>-f.acı da bu saate tadar utramlfb.r. 
Onlann getlrdill gazete ve mektupla
n da hizmetçi kahvaltı ile beraber 
ona verir ... 

Hamlde, daha ~imdiden o mektubu 
eline aldıftını, gözlerile yuta yuta otu
d uğunu tahayyül ediyor_, Bekledltl, 
Aşığının mektubuydu.~ Kararlqt.:r
mışlardı: Nasıl kaçacaklannı, saadete 
doğru nasıl uçacaklarını birkaç sahife 
yazlle Hamldlye anlatacaktı, 

Son buluştukları gün, tasavvurlarını 
iyice tesblt edememişlerdi. Zira, Ha
mide. Aşığının yanında daha fazla ka
lamamıştı; Erenköyünde kocasının o 
abus suratlı evine gitmek mecburiye
tindeydi. işte, kaçış tafsUA.tı, but.ün 
teterrüatına tadar bu mektupta ya
zılmış olacaktı. 

Kalbi çarpa çarpa bekliyordu. Kula
lı kirişteydi. Bu sabah mektubu bek
liyordu. .... 

45 numaralı evde kapıcı kadını yu· 
ka:dan. tıkanan musluğu aFmat için 
çağırdılar. Bu iş, onun Jhtlsa.sıydı. 
Kadın marifetini gösterdikten son

ra, odasına döndü. Ellerlıtl ~ır gır.ır 
yıkadı. Kocasının ve kızının yeme{tinl 
pişirmekle meşgul oldtf. Mruianın üze
rinde, mektup hAlA, yün tomarUe ör
tülü duruyordu. 

••• 
Hamide, kahvaltı yemedi, Kimseyle 

konuşmadı Heyecan ve asabiyet için
de _ Bekliyor-· 

- Postacı saat ikide tekrar gellr, .. 
Aman yarabbi! .. Aman yarabbi!.-

~·· 
Yemeği pişirdikten .sonra, Jcapı{'ı ka

dın tekrar yününu eline aldı. · 
- Fatma ... - diye seslendi, - 43 nu

rnarah apartımanın bir mektubunu 
bize yanlı§lıkla getirmişler._ 'Haydi fU
nu gotür, oraya ver yavrum .. 

- Peki anne. 
Kız, zarfı aldı. Tam kapıdan çıkar

ken. terzihanede kendisile beraber ça
ı:~an kızlardan birine rasladı. Onu al
mı:ğa. gelmlşml~ ... Beraber sinemaya 
gideceklermiş ... 

- Haydi, haydi, çabuk. 
Aman yarabbi!. .. Ne saadet .. 
on üç Yaflanndakl Fatma, pürtelAI 

geri dündü. Annesinden lzln istedi ... 
- Peki amma, hırkanı glyecektln .. 

Boynunu da sar ... 
Kızcaıtız, üsttellk, konsol aynasının 

tarşl8lllda saçlarını bile tertıJ>e soktu. 
Yolda giderken, rnabud mektubu 

hA.IA. elinde tuttutunun farkına v:ır
dı. 

- Adam, sen de ... Bıı alqam götü
rür, bırakırım. - diye, önlütünün ce
bine zarfı indiriverdi 

••• 
Hamide, saatleri sayı.yor. BoCazı 

kupkuru ... Şakakları atıyor. Elleri ta
kallüs ediyor. 

apartımana dotru yilrüdil 
Fakat orada blr talabalıtuı birik

miş oldutunu gördil. 
o da sokularak: 
- Ne var? ... Ne olmUf? ... - diye sor

du. 
- Hiç ... Bir deli kadın, kendinl pen. 

cereden. atmı.t ... 
Nakleden: (Hatice Siire,,a) 

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

Hava kurumu
na yardımlar 

sekiz bini atan muazzam bir kala-! Diğer taraftan Galııtasaraylıların 
balığın atadı doldurmasına sebep ol-, geçen hafta Fenerlilere mağl\iu ol
muştu. ı malanna rağmen .. ço~ ~~i bri oyun 

Bugünkü karıılaımaların da ayıni çıkardıklarını goz onunde tutar
alakayı göreceği muhakkaktır. Çün- ıak - önümüzdeki milli küme maç
kü lig maçlannda §&mpiyon Bef•k- larında takımın aksayan taraflarını 
lllf& iki defa mağlup oaln Galatasa~ I da düzelttikleri takdirde - iyi bir 
raylıların aon zamanlarda kuvvetli netice alacakları tabiidir. Beıiktaı
bir ıekilde sahada görünmeai, diğer lalar bugün lig maçlarına iıtirik et
~raftan millt kümeye ilk defa iıtı-ı tirdiklelri tam takunlarik sahaya 

Ankara 15 (A.A.) - Ttlrlt hava tu- rü etmek hakkını kazanan latan- çıkarlarsa çok ıılu ve heyecanlı bir 
rumuna yapılmakta olan yardımlar bu•porluların olgınu bir takım ha- maça ıahid olacağımız muhakkaktır. 
etrafında bugtın bize verilen mala- line girmeleri bu müsabakalann 
mata göre, Ankarada, İatanbul ecza- ehemmiyetini artırmıı bulunma.kta
nesl sahibi Hibeyln HüsnO. San, Cüın- tadır. Birinci takımların yapacakları Spor mecmuaları 

hakkında bir tavzih d
hurllyetk Merkez100bankasıll • B!1~~': bira- karıılaımalardan ayn olarak da ay-
er er uruma er ra, .ı:u.tAArapa- · '-1" ı · B '- ı 

l"" 60 EmlAk ve Eytam bankası 50 na &. up erın taııı.ım arı arasında B d b' . l d' kı·· 1·· 
""" ' ı:ı • d .. e en ter ıyesı gene ıre or u-

Mesut Ya,.cı 40 Emin Attar Bursa cereyan e en musabakalar ç.>k ...... d . B d t b" . 1 d"-
ıı ' ' I ı_ ._ •••• ,_1 . 

1 

gun en. e en er ıvesı gene ı 
paıan otuzar Şark ecza deposu me- entreıan o maııtta ve ııı.uçuııı. erın ara- k .. 1··"'·· t f d . 1 k 1 k 
murlar koope'ratlf şirketi, nat ~cen- aında iatikbalin yıldızı olabilec"'k rek to~ ug~ a;a ın (B day 1 T 0 :ra 
test yirmi be4(!r, İsmail Yaman, elbl- ayarda futbolculara tesadüf edil-1 ç~ an ~a ta) 0 an e ~n eh ıyke-
aecl Ali Halim, hırdavatcı Adnan Tay- mektedir. sı. ve. por mecmua.sın an •ı. a 
lan, Sadettin Kaynak, Dayıbey rakı hıç hır ıpor gazete ve mecmuasıle 
fabrikası sahibi Fuad An, Abdullah Fenerbahçe • alakası yoktur ve hiç bir memuru-
Sade, B. ve Bn. Fevzi Manço 20 şer, lıtanbulıpor muz mecmua adına abone toplama-
Kutlu Dütünköyü haltı 182•, Karata4 ğa memur edilmemiıtir. 
Bayındır, Miilı.ye köyleri 80, 'U'reiU Günün ilk maçı Fenerbahçe ile __ __ _ 
Araplar köyleri haltı 159•, Kızılca, lıtanbulapor arasında oynanacak-, T k kl"'b•• k • 
İmrahor, Ortaköy haltı 148• lira ver- br. Geçen hafta ıon dakikalarda op apı u U ongreıı 
mlşlerdlr. yaptığı sayılarla ezeli rakibi Galata- T opkapı ıpor klübünden: Klü-

Dörtyolda, kahvecllerle beıi>erler blr sarayı O - 2 mağlup eden sarı lacı- bümüzün kongresi 20/3 / 941 per
günlıik gelirlerini kuruma verd!klerl vertlilerin bu galebesi hakkında şembe günü saat 20. 30 da klüp bi
gibl, halkımız da c1127• Ura nakit, 
beş dekar bahçe yeri, iki düktA.n ara- muhtelif mütalaalarda bulunaın mes- nasında yapılacağından azalarımızın 
sı, 26 dekar tarla teberrü eylemişler- lekdaşlnmız Galatuarayın daha tyi 1 te,riflerini rica ederiz. Mezkur top
dlr. Bundan batta ytne Dörtyolun oynadığı lıalde Fen erlilerin fırsattan: lantıda ekseriyet olmadığı takdirde 
merkez köylerden Kuzuculu halkt lı:u- istifade ederek kazandıimı ileti ıü- J 2 3/,/941 pazar sünü .. at 1O,30 da 
ruma 418, Karaltlse halin ctOS•, Özerll rerken bu maçın kendine mahsus kongrenin toplaınacagv 1 ikinci bir ila-
•alkı 350, Icadlye halkı 204, Büyü~- h d b h .., · ı 1 
çaylı halkı 160, Ocaklı halkı 131, Kü- e~ecanın ~ I a setmegı unuttu ar. na mahal bırakmamak üzere sayın 
çükçaylı halkı 65 Erzin nahlyesl hal- ener - a atasaray maçlarında 1 azalarımıza arzolunur. 
kı 1253, Payaa n~lyesl halkı 304 Jlra te~ni~ oyun beklemek yanlııtır. j 
vermiJler ve Dörtyol balkı namına Turkıyeye apor mefhumunu a11lıyan Galatasarayın jimnastik 
fitre ve kurban derisi huılab. olarak bu iki süzide klübümüzün ıeneler-ı b• • ")"ki • 
da 2280 llrıı tıeberrü edllı:nlltlr. Aynca denberi yapbklan her karıılaşma- ırıncı 1 en 
Bahri 'V'ıger, Asım Akkoyunl!J. Kuzu- nan fazla rekabetten olacak azami Galatasaray klübü tarafından 
culudan Osman Çelebi Üzerl\deıı b" - b · ı·v• • · d . ..,. • ı d · d"l •· Mehmed D d 1 ind ti' tand 1 ır asa gergın ıgı ıçın e geçtıgıne aza an arasın a tertıp e ı en Jım-

u u sm e va aşar ·· .. - b h·ır.· 1 . ._ b' · ·ı·•-ı · d" '- kı·· 100, Hasan Erdem, Mehmed Erbingöl, ve maç ırunu a~ ına a .1~ o an .. ta· I nastıa. ırıncı 1111. erı un aııı.şam up 
MevlQt Dudu, Mustafa Yıldırım. Vell ltım~n kazandıgı~a hepımız mute- 1 merkezinde mümtaz bir seyirci ka
Gıinal, Ahmed Karaalp, Hamdi Top- a~dıd defalar tahıd ?lmuıuzdur. Bu 

1 
ıabalığı önünde büyük bir muvaHa

rak, Süleyman Bahri özel, HalU Yıl- cıhetle geçen haftakı maçtan Gala-, kıyetle yapılmııtır. 
dınm 40 ar, Kasım Akkoyun 28 dekar tasaray iyi oYnadı amma Fener fır-
tarla, H\iaeyin Ekiz 5 dekar bahçe sattaın İstifade ederek kazandı diye Aletli ve aletsiz olarak icra edi
yer~ı. Nuri Kutay lkl dükkl~ :ı!sası- bahsetmek doğru değildir. Her iki len ijmnaatilr. harekP-tl~ri çok munta· 
nı, Ötaş Yıldınm da nişan yüzüttünü kl'"b" ta "h' d h" .. "d d'I zam geçmif ve ıeyircıler tarafından 
teberrü etmlflerdir. dı'~ uand rı l~nb. oe ti ıç. umıd e Bı m~· takdirle karıılanmıttır. Jimnastik 
Boğazlıyanda, Kara.senir köyftnden 11. n a ga ı ıye en var ır. u cı· . • .. . ile 

Mu.sa kızı 'Ommll OülsQm'ün vaatyetl hetle Fenerbahçeanin ıon zaman· hareketlerını muteakıp Bozkurt 
üzerine vereseat turuma 50 lira tevdi larda düzgün bir takıma malik ol· Kurtuluı takımları arasında hey~-
eylemlftlr. duğunu kabul etmek lazımdır. canla takip edilen bir basketbol mu· 

Slvrlhlsarda, Eyüp Sevinç kardeff · .. 1 sabakası yapılmıştır. 
Şuayip Sevinç cıoo. lira, Yakapmar Bugun ıt~nbulıpo~un ka~!~sı~a 
köyü c105•, Kaymaz nahlyeal t80•, geçen haftalcı galebenın verdıgı bar Dünkü• •• k 1 
Bahçecik töyll halkı ı77• Ura. nrml,- emniyetle çıkacak olan Fenerlilerin me tep maç an 
lerdlr. bu maçtam da galip olarak ayrılma-ı lstanbul mektepleri arannda ter
m Smas 15 (A.A.) - Türt hava turu- lan normal bir neticedir. tip edilen futbol maçlar~na. d~n Şe-

1 una )'Utsel k mlttarda teberrllde bu- Fakat genç lıtanbulaporlulan da ref stadında devam edılm11tır. Az 
unınuı o an 81 vatandapnıza Bele- "hm 1 ı_ s·· 1 b' b. . . .. Ü d an ede b diye aalonunda vall tllm tmnutanı ve ı a etmemeA tartlar. · oy e ır ır seyırcı on n e cerey . n. u 

vlllyet erklnı hu~runda altın gü- ihmal sarı lacivertlileri milli küme maçlarda Hayriye • Vefa lıse9ıne 
müş ve bronz madalyalar tevzi ~!un- hidayetinde müıkil bir vaziyete so· ı O - 3, ~oğaziç~ • K_abataı lisesine 
muştur. kabilir. • 1 • 2 galıp gelm11lerdır. 

Tefrika No. 14 

yorum. Biraz da yemlf almak niyetin- dil: 
deyim. Şuraya kadar ineyim ... Olmaz - Seni burada. gebertirim_. Leşini, 
mı? köpek leşi gibi şuracıkta çuk•ırıardan 

- Çok gecikme. Saide! Biraz sonra birine atarlar da kimsenin haberi ?l-
senlnle beraber Umana gideceğiz., maz ... Kahpe! Sen, benim karşımda 

_ Merak etme Bir saate kadar dö- ~ söyliyecet, baş kladıracak bir ln-
nerim... · san mısın ki, bu cesareti gösteriyor

* sun? 
- Ben, bugün de imparatorunımm 

meJ'- misafiriyim. Fakat, herkesten ziyade 
kendine güvenen bir in.san olduğumu 
her zaman sana gösterebilirim. Haydi, 
kuvvetine güveniyorsan, palayı belin
den at da ka~ma çık! 

Saide kervansarayın yolcular 
danına inmişti. 
Burası cidden görülecek bir yerdi. 

Binlerce insan bir araya toplanıp 
kaynaştııtı bu meydanda yolcular ve 
yolcuları teşyie gelenler bir tarafta ... 
Satıcılar, hayvan sürücüleri. pazarcı
lar, kum~çılar hasılı bin bir çeşld sa
tıcının toplandığı bu mahşerde neler 
yoktu, neler göze çal'pmıy9rdu. 

Saide bir kenarda durdu. Biıyükçe 
iki sedir üzerinde, etrafı yelken bezile 
çevrilmiş seyyar bir diıkkA.n vardı. Bu
rada eli kamçılı, iri boylu bir adam 
oturmuştu ... İçeriye kimseyi bırakmı
yordu. 

Saide şöyle bir göz attı ve içeride 
çıplak denecek kadar açık ve SÜ!lü bir 
çok kadın gördü ... Eli kamçılı adama 
sordu: 

- Bu kadınlar ne bekllyor:ar içer
de? ... 

- Mıişteri bekliyorlar ... Ned::n sor-
dun? 

Saide birşey anhyamadı. 
- Ne müşterisi? ... 
Kamçılı adam gülümsedi: 
- Sen hiç esir pazarının ön !inden 

geçmemiş gibi görünüyorsun! lçerdeki 
kızlar satılıktır. Görmek l.3Uyorsan 
gir içeriye. 

Saide merakını yenemedi... DiıkkAn
dan içeriye girdi. Zaten buradaki yan 
çıplak kadınlar uzaktan - içerl gir
meden - de görünuyordu. 

Saide kadınları görünce f8,fırdı. 
EllrclJ'e sordu: 
- Bu kadınları nerden btılup gC;tlr

dln? 
- O, bizim sırrımızdır. Sana kolay

ca söylersem budalalık etmiş olurum. 
- Demek bn kadınları para ile satı

yorsun, öyle mi? 
- Evet. Boy boy satıyoruz. Şu Ceza

irli dilber üç yuz duka altınına... Şu 
sarışın Macar kızı iki yüze.- Yerde 
oturmuş saçlarını düzelten Surly~!i 
yüz altına 

- Sonuncusu neden ucuz? 
- Onu çok kolay ve masrafsız elde 

ettim de. 
- Ya ötekiler? 
- Ctt.alrllyl bir korsandan yüz elli 

dukaya satın aldım. Öteki de çok pa
halıya mal oldu. 

- Desen e bunları sen de para ile 
satın alıyorsun? ı 

- Öyle ya ... Ne sandın? Bedava kim 
kime bir çöp verir? 

Bu sırada içeriye lrl yan bir adam 
giriyordu. 

Esirci, bu adamı görünce birdenbire 
sendeledi. 

Saide ayakta duruyor ve birer birer 
esir kızlara bakıp acıyordu. 

İçeriye giren iri boylu adam, Salde-
nln önünde durdu: 

- Sen buralarda mı doJ.qı.yorsun? 
Saide bu adamı tanımadı: 
- Sen kimsin ... Neden soruyorsun'! 
İri boylu adam sert bir tavırla Sai-

deye baktı: 

Esirci şaşkın blr halde ne yaı:;acaıtı
nı bilmiyordu. 

- Aslanla kaplo.n tam da döviişecek 
yer buldular. Yapmayın ... Burası 1ô
vüş yeri değil 

Diye söyleniyordu. imparatorun cel
ladı, esircly! göğsünden iterek 

- Sen sus! 
Diye bağırdı Ve hemen bellnd,.kl 

palasını çıkarıp bir tarafa bıraktı· 
- ~te. şimdi, güreş meydanına atı

lan pehlivanlar gibi, blleklennd"D 
başka hiç bir sllahım yok. Oe! haka
lım ... 

Bizans imparatorunun bu meşhur 
celladı, esir kadınlardan Ce:r.alrliyl' 
göz koymuıtu ... Onu sa.tın almak için 
üç gündür eslrclye gidip geliyor ve 
biraz daha tenzllAt. yapmasını istiyor, 
esirci buna razı olmuyordu. 

CellA.d o gün tam parayı getırmişt.L 
Beğendiği kadını satın alıp e•ine co
türecektl. 

Cezalrli kadın bunu sezmişti. Cella
dın kendisini alıp götürmek üzere gel
diğini anlayınca rengi sapsarı olmuş

tu. Cezairll kadın sülün gibi ine", se
vimli, badem gozlü, sehhıır ba kıı:lı, 
yirmi yaşlannda bir dilberdi. Böyle 
ince bir kadın. imparatorun cellfı.dı ile 
nasıl Yaf&Yabllirdl? Kadıncağız 1çlu 
için ağlıyordu. Oödlnün ônündt' db
vüş başlayınca, lçlndep, cellada: 

- Inşallah yenlllr, geb~rlrsin' diye 
dua edıyordu. 

Saldenln sabn tükenmişti. O, lmp:ı
ratorun cellfı.dı gibi az adam yenme
mişti. Adalarda zincirden boşanmıt 
bir deniz haydudu da bir gün Saldey~ 
böyle saldırmak istemiş ve bu kuvvetll 
kadının demirden saRlam blleklt'rt 
arasında ezUlp mahvolmuştu 

Saide birdenbire celladın \lzzrlne 
atıldı : 

- Haydi, ne duruyorsun? Yardımcı 
cellildlannı mı bekliyorsun? 

Diyerek. celladın boynuna demır 
pençelerini doladı. 

Esirci: 
- Canım, önce şu paralan versey

din ... Yoksa ben Cezalrll kadını başka
sına satıyorum. 

Diye söyleniyordu. Cellld: 
- Paralan getirdim... Keme:-lır.1e

dir. Tamam üçyüz Venedlk duka ı.. 
Diyebildi. Ve bir anda yıldırım çarp

mış bir harabeye döndü ... Yere vuvar
landı. 

Celladın gözlerini kan biırümüt. 
gırtlalı ,simalyah olmuştu. 

Bu iri cüsseli adamın bu kadar ça
buk yere yuvarlanacağını kim t.ahnıln 
edebilirdi? 

Esir kadınlar: 
- Yqa dl.fi kaplan ... Allah send"n 

rı:.zı olsun. 
(Arka~ı nr) 

Giizel GOzlii Kız 
- Anlıyorsun ya, 11nne, ıeyaha- bir omlet yap ... Çocukluğum aklı- edemem... Haydi Cesaret ... Yeni

timin ciddi 9C'bepleri var ..• - de- ma gelir... Pek aeverim, bilirsin .•. den muvaffak olurum... Karıma, 
di. - lılerimde bazı kargaıalıklar Zaten karnım da pek aç değil... oğluma, parlak bir istikbal temin 
oldu. Biraz sonra, ana oğul, sofrada ederim... Ben, pısırık. bir hayata 

- Bu gibi ,eyler erir.eklerin ha· karfl kafllya oturmuılardı. katlanacak insanlardan değilim ... 

bir mevki vermiıti. Kendisine çok 
itimad ederdi. 

Saat altıda, borsacı, yazıhaneden 
çıktı. Otomobile binr.rek evine 
gitti. Kan.ile oğlu sokağa çılr.mıılar. 

Aşk ve macera ronı~am ___ _.., ......... _, ___ N_ alded_ en: (Vl • Nd) 

- Tekrar ediyorum. yavrum: 
Kendi&inden hiç bir ıilciyetim yok. 

- Öyleyse anneciğim, ondan ni· 
çin hotlanmıyorıun > 

- Bilmem. . . Bunu kendi kendi
me ban de düıündüm; takat cevabı
nı bulamadım... İhtimal yıldızları· 
mız barıtmıyor ... 

- Fakat o, sana karıı daima hür
metkardır. 

- Orası öyle . .. ihtimal kabahat 
benimdir. .. Bununla beraber düıü· 
nüyorwn k!ı siz biribiriniz için yara
blmıı insanlar değilsiniz . . . Sen öyle 
sanıyorsun amma, yanılıyorsun .•• 

'-- Hayal. .. Fakat torununu) ... 
Sevmiyor musun) 

Anne, heyecanlandı: 

- O baıka hesap, yavrum ... O, 
aenin bir parçan ... Zamanı gelince 
onu buraya getirirsin . . . 

Cemal Nermi, sustu. 

oendiıeli etrafa bakıyordu. Hafifçe 
sarardı. 

- Uzun zaman latanbula dönmi-
yeceğini mi sanıyorsun oğlum) - di· 
ye sordu. 

Erkek müphem bir tavırla: 
- İhtimal... - dedi. - Fakat 

Melahat benim yerimi tutar... Rica 
ederim, ona karıı muameleni deiit· 
tir... Mülayim davran... Şefkat 
göster ... 

İhtiyar kadın: 
- Şefkat mi) ... - diye düıün

dü. - Maamafı"h üzülme, ıravrum ••• 
Elimden geleni yaparnn ..• Her hal· 
de kannı yiyecek değilim ... 

- Seni temin ederim ki anne, 
kanm sana hot görünmek için elin
den geleni yapıyor ... 

Kadın: 

- Bakalım inıallah bundan ıon• 
ra hali değitir .. . 

Başını <>nüne eğdi. 

ihtiyar kadının aözled, 
K... bir aüUttan aoma ,Cemal 

enditeli j Nermi: 

yatında daima olur. üzülme, evi&· ihtiyar kadın, oilunu endifeli Mayam başka ... > 
dım ... Sen üstesinden gelirsin ... Za· gördüiünden kendi de çok üzül- Oemal Nermi, anneainin kendisine 
rar mı gördün) mekle beraber, ilk karanndan dön- bir takım aualler ıonnamasına için 

- Evet ..• Fakat geçicidir sanı- memqti. Cemali münasebetaiz su- İçin memnun oldu. 
run. allerle rahat.ız etmek istemiyordu. İhtiyar kadın: 

- Şimdiye kadar hayatta ıürç· Onun İçin fimdiki zamandım de- - Benimle ne kadar kalacak11n) 
meden yürümüıtün. ğil, maziden balı.etti. Babasından, - ikide gideceğim, anneciğim ..• 

Erkek bllflnı salladıı çoculr.luiundan açtı. Bilhaua ba- - Ah, ben bu gece burada.sın 
- Yollar daima çakılıız, diken- basının ne fedaklrhklarla onu ye• sanmıştım. 

siz devam etmez. tiıtirdiğinj eöyledi, durdu: Bahçeye çıktılar. Kadın sokağa 
- İıteraen bütün biriktirdiğim · - Adamcaiızm emeli, ıeni yük- kttdar oğlunu selametledi. ikisinin de 

par~ sana vereyim. ıek mevkilerde, zengin görmekti... gözleri yaıardı. Cemal, anne9inin 
- Katiyen ... Bilakis, bütün para· Ah, bucüntere eritemedi... • di- elini, o da oğlunun alnını öptü. 

nı U.tüne titreyerek, düğüm düğüm yordu. - Allaha ısmarladık, anneciğim. 
üatüne vurarak aaklamanı iatiyo- Anneai' böyle koınuturken oğlu lntallab ıana 11k ıık mektup yaza· 
rum... düıünüyordu: cağım ... Beni merak etme ... 

- Nuıl bilinen ... Fakat her hal- Acaba son verdiii kararla bir de· - Güle güle yavrum ... Uğurlar 
de emin olabilinin ... Bu para ae- liliğe gİripniyor muydu)... Evet olsun ... İnıallah muvaffak olursun. 
nindir ..• Ben aarfedecek değilim... gerçe hayatta aervetler kazanmııtı. Saat dörtte, borsacı, yazıhanesi-

Nermi'nin anneai evinde bimıetç.İ Ve timdi onu tüketmifti, Falcat ge· nin itlerinin tanzimi ile uiraııyordu. 
kullanmazdı. Kendi kendine ya- ne de İıtanbulda kalarak mütevazı Ahmed efendi ile birlikte baıbata 
tardı. Oğlunun karnını doyurmak bir memur hayab •Üremez miydi) ... verdiler. Altıya kadar çalııtılar. 
için bir ıeyler hazırlamaia başladı. Birkaç bin lirasım da iatinadgalı ya- Vaktile ikisi de, Pertev Rıza mü· 

- Sana ne yapayım, ne istersin, parda. esaeaeainde memur oldukları için ıa-
yavrum > .... diye sordu. c Hll}'lr, bayır ... lmUnaız ... Ken· mimt arkadaştılar. Cemal ona di-

- Yumurtan. mayd1111ozun vana eli muhitimde }>irlr.aç derece sukut 1 ğer arkadaılarına kıyula mümtaz 

Cemal, uşağını çağırdı: 
- Git bak, doktor Rauf bey evin· 

de mi> - diye sordu. 
Hizmetçi seğirtti. Biraz sonra dö

nerek: 
- Evdeymiı efendim, cevabına 

verdi. 
Cemal, iki evin bahçesini ayıran 

küçük kapıdan öte yana geçti. Dok• 
torun evinde hizmeçti onu karııla· 
yıp aalona aldı. Cemal de aalonda 
ataiı yukarı dolaııp arkadqının 
gelmesini bekledi. 

Fakat hayatını sarsan büyük fır
tınanın yükWıü bilhassa ıu anda 
hisaetti. Koltuklardan birinin üstü
ne yıkıldı. Baıını iki eli arasına ala
rak düıünmeğe baıladı. Gözlerin· 
den iki damla yaş süzüldü. Yanak
ları üzerine aktı. 

«- Melahat ... Cahid ... Karım ..• 
Oğlum .. . Anneciğim .. . Onları belki 
de artık ebediyen terketmek mec
buriyetindeyim. Halbuki nasıl sevi
yorum onları .•• 

( Arkuı var) 
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ESHAM ve TAHVİLAT - KAMBİYO 

•e NUKUD FİATLERİ 

15 Mari 1941 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
"1o 7 ,50 933 Türk borcu 1. 11. fil 18.60 
• • 1938 ikramiyeli 19.'i5 
• • 1933 İkramiyeli Ergani 

A. B. C. 
• '1 1934 Sivas-Erzurum ı 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonoları 
• • 1934 , • 
• • 1935 • • 
• 1938 • • 

A. Demlryolu tahvUI ı-n 
• • m 

A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa Umanı 
H . Umanı mümessil senedi 

20.10 
19.20 
19.25 
60.50 
15.50 
29.50 
52.75 
41.90 
4:1.-
33.10 
il.-
40.25 

'.A.-K ~-A M Sahtfe '1 
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KASA ARANIYOR - Büyük ve sağ- BOZKURT-EMLAK - Flruza.ğa cad- SATILIK KÖŞK - 16 döni.im mey-! ---------•llliillaı.d 

KOÇOK iLANLAR 
Fevka.111.de ahvalin devamı 

müddetince gayri muayyen gün
lerde haftada ikJ veya üç defa 
n eşredl ı ecektir. 

ldnı bir kasa. iyi !!atla. alınacaktır. de üzerinde senevi IlOO lira varidatı valık arazi 2 bostan kuyusu :ıhır ve İ 

22288 tıefon No. müracaat. - ı olan üçer odalı ve blr büyük hol ve samanlığı ile 2 köşkli bulunan kiiçilk 1 stanbul Asliye 3 üncü 
gömme banyolu, üç buçuk katlı mo- çamlıca 3 Pınar caddesi 11 No lu Fu T" M hl 

SATJLJK MUCELLİD MAKJNE- dem bir apartmı:m (16) bin liraya sa- a.t bey köşki.i satılıktır. içindeki!t>ı·; ıcaret a ... cemesinden: 
LEHİ - Otomatik pedal makas, bü- tılıktır. müracaat. - 3 41/8 Yu\lanakl .Kazancı otıund::uı 
yük dikiş kambura. dosya zarfı maki- Taksim Abdülhak Hamid caddesi KİRALIK APARTIJ\IAN DAİRESİ _ 1

1
7
9
/ .. 12/939 tarih ve 855 No. ıu, k"za 

nesi müteaddid motörler kutu maki- Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 4.3532 Ni""'"ta.ş teşviklye camisi arkasında 12/9~9.tarlh ve 856 No' lu fatuı·o.-1 _ İŞ ARIY ANLAR nesi Marpuççularda 31 No. Mehmcd ----------- ,....... ıar m b " 
Rl.zaya müracaat. - 7 SATILIK APARTDIAN - Flruzağa- Çinar caddcsiride on bil" numaralı ucı ınce Mustafa Vehbi To.ı oğlu 

DİPLOMALI BİR r.ı:UTEBASSIS - . . da mektep civarında senevi (980) llrn. Fehml apartımanının beş odalı denize ~arafından satılan alınan Y\llllurtn-
H 

1 
in t d hlJi ve harici bina. SATJL1K DAVAGAZI FIRJNI - 4 varidatı olan ve muntazapı. banyolu nazır güneşi bol dairesi kiralıktır. On · ~rdan tesellüm cdUıncyen ve halen 

taedil~ ~teıv ma~aa~ c:phelerlnin tanzimi <dört) ocaklı yeni bir fırın s:ı:.tı!ıktır. yeni model üç buçuk katlı blr apartı- numaralı dairesliıde muklın roh1blne • umhurly_et buzhanesinde mevcut bu-

ve mu
-m'asu &bilu" mum dekorasyon t"le- Taliplerin 49322 Telefonla mur:ıcaa2- man (13) bin liraya. sat.ılıktır. müracaat. - 7 ıunanıahkn (Yuz yarım} sandık yumurta-

~ nın emece ticaret kanun 712 ~13 rıne alt projelerin tanzlın ve tatbikini tı. - ' Taksim A~dülhak Hamid caddesi DEVREN SATD,JK AHÇI DtlKKA- net maddeleri mucibince satııma'sı'nn 
deruhte eder. Akşamda Mütehassıs MOBİLYA - Az kullanılmış salon. Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 NI - Sahibi dışarı gideceğinden mev- karar veplmlş olduğundan mczkiır 
rumuzuna. mektupla. müracaat. yatak ve yemek odaları mobllyesi azi- SATILIK APARTIMAN - Kurtuluş kii güzel ve müşterisi bol eski bir a~çı yumurtalar 18/ 3/941 salı günü saat 14 

met dolayıslle satılıktır. Müracaat: tramvaya. 3 dakika mesafede senevi clültkAnı tekmil mobUyesile devredlle- de tütün gümrü~ünde Cumhuriyet 
Kadıköyde, Mühürdarda. Yaver bey (1000) Ura kiraya mütehammil mun- cekti.r. Beşiktaş kömür iskelesi 2-4 No. buzhanesinde açık arttırma ile satıln
sokağında. 5 numaraya. - 2 ta.zam banyolu ve bahçeli ön cephesi Sevim lokantası. - 2 caktır. l ::- Satış peşin Para fle olup 

DiKKAT - Askerlikle ilişiğim yok
tur. Ticaretten anlarım,. Bir miktar 
param da vardır. Dürüst bir arkadaşa 

HİSSE SENETLERİ ihtiyacı olan iş ve sanat sahiblerinin 
-------------- Akşamda cTlcaret» rümuzuna izahatlı 

Çok açık Yeni od -ç katlı bir apar -------------- 1hnleyi mutealdb bedeli derhal ödene-
GR ... "·'"OFON - Elektrikli" p"ıka"p ile ' m :ı. u ' - ..... .., n.ıu. tuna (l3) bl 11 at ııktır SATILIK Al'ART11'.ı.n.n - Ankara- cektır. DellaHye ücretı müctertye alt-

yuz.. kadar "la!ranga plak satılıktı1". n 11 raya s ı · l hl d h d I v .. - T ks" Abd ''lh k H" id dd · da Yen şe r e ava ar ve manzara ı tir. 2 - Mallar buzhanede teslim cdl-
Mu··rac"at·. Kadıko"yde, Mühüı·darda a mı u a .. m ca esı .. B k t E ı· k N 23 T 1 43532 ve her türlü konforu olan sekiz dai- lecek ve ihaleden sonraki masraf'·:ıı· 
Yaver bey sokağında 5 numaray:ı.. - 2 oz ur - m a o. e : " reli yeni bir a.pratıman sahibi tara- müşteriye aid olacaktır. 3 - Ehli vu-

T. C. Merkez bankası 107.50 mektupla müracaat. - 1 
T. İş bankası nama muharrer 10.-
T. İş bankası (hamile alt> 10.25 
T. İş bankası mümessil his. 103.-
A Demlryolları şirketi < % 60) 22.75 
A Oamiryolları şirketi < % 100 37.50 
~Sk.ihisar çimento şirketi 7.75 
Şirketi Hayrıye 26.-
Şirltet i Hayriye temettü 21.-

ECNEBİ TAHVİLLERİ 

J{redi Fonsiye 1903 (sigortalı) 
• • 1911 
• , Amorti 
• , Kupon 

NUKUT 

'rür k al tını 
külçe altın bir gramı 
Osınanlı bankası <banknot) 

KAMBİYO 

109.-
100.50 
58.50 

1.25 

3.23 
2.50 

24.50 

TÜrk llrası 
5.24 

132.!.?0 
2fl.98 
0.9975 
1.62~5 

12.9375 
3.175 

31.1375 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atina üzerine 100 drahmi 
Sofya üzerine 100 ıeva 
l.iadrld üzerine 100 pezet::ı. 
lltlgrad üzerine ıoo dinar 
~Okohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 turon ..31.0975 

ÇOCUK ARABASI - Az ve iyi lml
lanılrrıış bir çocuk ara.bası satılıktır. 
Müracaat: K:ıdıköyde, Mühürdarda 
Yaver bey sokağında 5 numaraya. - 2 

BİR TVRK BAYAN İŞ ARIYOR -
Çln'de büyümüş ve orada tahsilini ik
mal etmiş. İnglllzce, rusca, fransızca 
Usanma vakıf ve türkçe daktilo ve 
İngilizce stenografi ile daktilo bilir. 
Bir Türk kızı ciddi müesseselerde iş SATILIK PiYANO - Yeni bir Al
anyor. Akşamda M. A. rumuzuna man piyanosu içi yukardan a~ağı dc-

SATILIK AP1\RTIJ\IA.."ll - ŞL5lldc 
tramvaya 3 dakika mesafede çift dai
reli ve senevi C15R4) lira geliri olan (3) 
oda ve < ı) büyuk dört köşe holü ve 
banyoyu havi ve 6 daireli bir apartı
man (18J bin liraya. satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23 Trl: 43532 mektupla müracaat. - 1 mir ve çapraz olarak satılıktır. Taksim 

. 1 Tarlabaşı Yağhane sokak No. 50 mü- _ S_A_TIL--IK--Al'--A-R-Tll- . IA-N-.----Ş-iş-li-.d-e 
ış ARIYORUM - Eski ve yenı yan- racaat - 4 

lan bilirim, askerli~iml yap~ım. . tramvaya. müvazi blr cadde üzerinde 
Banka kefaleti gösterebilirim. Hu- ,\CELE SATILIK PI!ANO - Alm3;11 senevt 0080) Ura geliri mevcud 3 oda 
hangi bir ticarethane veya müessese- m:ırka çapraz telli lyı kullanılmış hır bir hol ve banyoyu havi ve arkasında 
lerde ç-0k ehven şera.itle iş arıyorum. piyano satılıktır. M:rcan Fuad paşa 50 metre kare bahçesi bulunan 3 katlı 
Akşamda Salahaddin ismine blldiril- caddesi 62 No. hergun saat 12 den 14 bir apartıman !15) bln lirl_\ya satılık-
mesl. - 1 e kadar müracaat - 2 tır. Yeni binadır. 

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

fından satılıktır. Senevi safi iradı kut tarafından yapılan muayeneye 
5.000 liradır. Fiati 55.000 liradır. Ta- göre yumurtaların % altı buçu~ çü
liplerin İstanbulda 41432 veya Anka- rük ve % yedi. yirmi iki beneklidir. 
rada 6650 telefonla sahibine müracaat Bir çift yarını sandığa takdir edilen 
etmeleri. - 1 kıymet on yedi liradır 4 - İhaleye ı.ş

tJSKtJDARDA SATILIK KÖŞK _ tırak edecekler tahmin edilen kıyme-
4 odalı 15 dönüm bahçe 7 dönüm ba~ tin yüzde yedi buçuğu nl.sbetindekt 
mütebakısı meyvalık tatlı su kuyusu l27.50 lira teminat akçesini müza.yt.de 
elektrik tesisatı mevcud Üsküdar Kı- mahallinde mahkeme naibine yatıra
sıklı tramvay durak yerlnde mahal- cak.lardır 5 - Satış gününde veriıen 
lebici M. Tipi telefon: 60670 - 5 bedel muhammen kıymetin yü~de yet

mlş beşini bulamazsa sonradan tayin 
KİRALIK KÖŞK - Erenköy Kozya- edilecek günde ikinci aı ttınna yapıla

tajp. caddesinde Böceklik camii cıva- rak en çok verene ihale olunacaktır. 
nnda. Mühürdar köşkü denmekle ma- Talib olanların :muayyen gün ve saat
ruf dört odalı köşk kiralıktır. Talib te mahallinde hazır bulunmaları Jü~ 
olanlar gezmek için 1çerlsindekilere, zumu ııAn olunur. 
görüşmet için 60169 Telefon numaı-a- --------------2 - iŞÇi ARIY ANLAR 4 - Kiralık · Satılık 

SATILIK HANE - Şişlide tramvaya sına müracaat. - 2 
• ........ Ooktor • ...... 111 14 - 15 YAŞLARINDA - Bir erkek 

çocuk aranıyor. Taliplerin Yeni Po~
t~ne karşısında Mimar Vedat caddesi 
26 numaraya. müracaat. - 1 

ARAPÇA MÜTERCİl\I ARANIYOR -
Türkçeden arapçaya tercümeye muk
tedir bir mütercim aranıyor. Galata 
Sigorta han A. Tevfik Tel. 41634 - 2 

El\ILAKİŞ _ KızıJtoprakta şimen- 2 dakika mesafede 5 oda 2 koridor çok l\fOBİLYELİ KİRALIK DAİRE_ 
dHer hat boyunda 6905 M2 arsa sa- lüks bir banyo ve keza nıut.fajp havi Taksimde Topçu caddesinde Uygun Bahaddin Lütfi 
tılıktır. ve 60 metre kare bahçesi bulunan ve apartımanmın 2 numaralı konforlü 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 dahili ropelen boya ne boyanmış ve dairesi eşyasile beraber yazlığı kiraya V a rnah 
Emliiklş. Telefon: 49010 - Eminö- nakşedilmiş mozaik me~divenli geniş verilecekti:". Hergün sıcak suyu vardır. OPERATÖR ÖROLOG 
nünde Anadolu han N-0. 6 Emlaklş. balkonlu yeni model bır hane (7250) iclndekilere müracaat. - 12 
Telefon: 24694. _ 1 · llray:ı. sa!.ılıktır. 55 lira kiraya mü- . 

tehanunlldir. SATILIK EHVEN KELEPiR ARSA-
2500 LİRAYA - Beylerbeyinde bir Taksim Abdülhak HA.mid caddesi Göztepede denizi görür fevkalade 

kat üzerine üç odalı kagir ev satllıktır. Bozkurt-EmlAk No. 23 Tel: 43532 manzara havadar bol suyu, elektrik, 
BAY VE BAYAN ARANIYOR. _ Dosya No. 432 kumpanya suyu asfalt yola pek yakın 

· Galatasaray lisesi karşısında No. 184 s.~TILIK HANE - Takslm Tallın- her türlü vesaiti nakliyeye kolaylığı 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalı.klan 

mütehassısı -Anadolu ve Istanbulda çalışmak üzere ı h l" B -ı ı· Bft-ı..ft k Emlakiş. Telefon: 49010 _ Emlnö- hane meydanına nazır gen ş cep e ı olan kerizme yapılmış arsa satılıktır. eyog u, ş <UJ.AASl arşı-
lise tahsili görmüş altı kişi (bay veya bir h 1 b h -' bul a·· te f k dakl 

G
--------·-----~11~ nünde Anadolu han No. 6 Emlakiş. dört oda o ve a çe.-.ı unun oz pe mm a.rŞlBln kahvede smda, Emir Nevruz sokag-ı, 

U bayan> aranıyor. Galata Billfır sokak k• ....ı bl h (52 ) · al ·· ~NKARA RAD YOS Blll"- h Pr d b"~ft .. Telefon: 24694. - 1 temiz yapılı cır"'.r r ane • 50 dellal Isın le muracaat. - ı ~ - u.ı an opagan a ........... una mu- liraya satılıktır. Mevkii çok müstesna Panaiya aprt. No. 2. 
racaat. -.l ı 25000 LlRAYı\. - Büyük Ç:ı.mlıcad:ı ve caziptir. SATILIK EV - Oöztepede Sahro.yi- Tel 42203 

16 mart pazar öğle ve akşaın 

12,30 Program. 12,33 saz eserleri, 
12,50 Ajans haberleri, 13.05 Beraber ve 
tek şarkılar, 13,25 salon orkestrası, 
ıa,03 Ziraat takvimi, 18,03 caz orkest
rası, 18,50 FasıJ heyeti, 19,30 Ajans 
haberleri 19 45 Halk türküleri ''e k:ı.
l"!.şlk §arbla;, 20,15 Kabare n:üzigi, 
20,45 Beraber ve ıek şarkılar, :Jl.15 
konuşnıa, 21,30 Oda musikisi, 21,50 
0.ııera aryaları (Pl.), 22,30 Ajans ~e 
botsa, haberleri, 22,50 Müzik Dans mu
zı~ (Pl.) 

17 mart pazartesi sabahı 

ıı:r~m. 8,03 Ajans haberleri, 8,18 
f Program (Pl.), 8,45 Ev kadını. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Tilrltlye EenebJ 

Seneme 
6 Aylık 
3 A.\tl.J.l 
l AYl!k -

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 • 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

• 
Posta ıttınar.ma dah!J otmıyan 
~~bı ınernJeketlt:r: Beneltği: 

altı aylı!h 1900 Qç aylığl 
- ıooo kuruştur 
felefonıa 
Yaıı •~ı rtrunız : ~muban1r : 2056 

~ e : ı0?65 -· idare Z0681 - Miiflür: 20497 

S ' 1n:ı Safer 17 - Kasım 129 
E Gü Öğ lk1 Alt Yat 
'V~ lO,l5 11,54 6,06 9.28 12,00 1,31 

- . 5.32 7.11 13,23 16,45 19,17 20,47 

• 
tııerenane· Babıırn cıvan 
Acınıusı111r sokak No 13 

Uzun kı$ gecelerind e boıı vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyüle n heyecanlı roman 
•eriaini okuyunusl 

• Bu seri 6 b·· ""k . 1. il . B uyu ve resım ı c ttı.ı. 
eher cildin fiati 80 kuru~ 

çam ormanı !çlndo mükemmel arazi. Taksin Abdülhak Hamid caddesi ceditte, içinde tulumbası, elektri~l, ya.- lm••••••••••••ıl 
HASTABAKICI AR~_IYOR - Arzu 1 Hastane, otel v,e mektep inşasına el- Bozkurt - "!!mllik No. 23 Tel: 43532 rım dönüm bahçesinde kuyusu olan, 

edenler Nlşantaşmda guzel bahçe so- v~rifli yel'ler. ıstanbulun en yüksek 1 İstasyona 10 daklka mesafede bulunan 
kağnıda doktor Kenan Tevfik kadını ve güzel manzarası. Dosya No. 413. SATIJ.JJ{ ARSA - Aynsp~ada. Ba~ 4: odalı müfrez ve 1200 Urayo. satılık-
hastanesine hastaba.kıcı vesikalarile Galatasaray ıısesi karşısında No. 184 odaları .sokağmda karşısı yeşil sa.haya tır. Yenl.cami Osmanlı banka.sında bay \ 
müracaat etmeleri. - 2 Emlakiş. Telefon: 49010 - Eminö- ayrılmış ve denize hakim 150 metre Kemale müracaat. 
TAHSİLDAR ALINACAK _ Şa"ı:oi nünde Anadolu han No. 6 Emlakiş. kare bir arsa (3200) liraya ve keza Ni- SATILIK KAGİR EV _ Boğaz-

«AKŞAM» ın faydalı 
neıriyatı 

ve tacir ke!il vermek şartile posta ku- Telefon: 24694. - 1 şantaşı Güzel bahçe sokağında. yeni içlnln su. hava, manzaraslyle meş-

1 
yapılan apartııııanl:ır lttısalindc (164) hur Beylerbeyinde iskeleye beş da-

tusu: Beyo~lu 2299 35000 LİRATA - Moda caddesinde metre kare bir arsa 3200 liraya satılık- kika. set üzerlnde Bebekden - İstan-
İŞ _Alım satım iş için tevziat m~L •konforlu ~rad_lı bir apartıman satılık- tır. bula kadar denizi gören ferah man-1 

st 1 Or. Şahs·1 kefı·11· .. _ta kıı- tır. Dos:y:ı l\o. 4ıo. Taksim Abdülhak Hamid caddesi 1 .. d bi i u· f bir t 
muru i e~ Y. 2299 po Ga!a~as:.ray lisesi karşısında. No. 184, Bozkurt-EmH\k No. 23 Tel: 43532 zara ı uç o a r ç n ı so a mu -ı. ı 
tusu Beyo0 lu. Emlakiş. Telefon: 49010 _ Emlnö- bah bir tuvalet ve ba.nyo mahallin 

. .. .' YAN ARANIYOR_ nünde Anadolu han No. 6 Emlılk~. I SATILm: ARSA - Yeşllköyde ıoo havi düz ayak, çok rahat lçlndel 
DAKTiLO ~ . Telefon: "il4694. _ 1 1 metre sa1'll ve kumlulnJ ve 60 metre elektrik, tatlı suyu olan alb yüz met-

su.r·atu daktilo yazar bir bayana ih- derinliğinde bulunan ve etrafı duvarla re kare bahçe ortasındaki kaı;lr ye-
tiyaç vardır. Eskl Arap harflerlnl oku- 16000 LİRAYA - Galatada tramvayı muhat ve asırdide ıhlamur ve kestane ni ev satılıktır. Cumartesi, pazar gü-
yanlar ve lisan bilenler t~rcih edıJe- caddesinde imar planına nazaran ve yemiş ağaçlarlle süslenmiş ve Mar- nü keresteci bay Azize mür:ıca:ıt ı 
cek ve iyl maaş verııeeektır. Be!oğlu Karaköy meydanında ayda 85 lira. marayı kucaklamış işbu arsanın beher - 2 

. beşinci noterliğine müracaat ediline- iradı olan bir dükkan satılıktır. Dos-' metre murabbaını (3) liradır ifrazı KİRALIK ODAl,Alt _ Bir Alman 
ı . - 2 ya No. 397. kabildir. ..,.. tın b dl d t i 
1 sı. Galatasaray lisesi knrşısında No. 184 Taksim Abdülhak Hamid caddesi Oı;re en ayan nez n e eın z ve 

1 •ıEMUR ARANIYOR - Hes. ap !~le- Eml"kı"ş. Telefon: 49010 - Eminö- Bozlrurt-Emlf\k No. 23 Tel: 43532 mobilyeli iki oda blr!ikte veya ayrı 
11 kt ı b ıen " ayrı kiralıktır. Ayrıca hususi almanca 

1 rinden anla.yan ve biraz da t o ı nünde Anadolu han No. 6 Emlakiş. SATILIK VİLJ,,\ - Bostancıda as- dersleri de verilir. Pazar gününden l 
1 bir memura ~~aç ;~d~~iı~i~k nt:~ 1 Telefon: 24694. - 1 f~lt cadde üzerinde işlenmiş bir bahçe maada. her gün 15,30-19 a. kadar Dey-

i olarak fotlu~ erm~k şarttır. Akbaba 15000 LİRAYA - Heybeliadada çok lçınde garaj kuyu motörlü su tesisatı oğlu, İstiklM caddesi, 133 numaralı 
den ke _a e v_ t munta?.am bir villa satılıktır. Dosya depo ve beş oda hol gömme banyo Hasan Bey apartımanı, ikinci merdl-
gazetesıne muraea.a. · . No. 394_ 1 müteadd!d balko~l~ ve müştemm\tı ven, birinci kat <numara 6). - 2 

1 DOKTOR MUAl'ENEIIANESJNDF. - Galatasaray lisesi karşısında No. 184 saireyl havi ve butun Adaları ve Mar- ACELE SATILIK - Galatada sene
Çalışacak bir bayana. ihtiyaç vard~r . .Enılak1ş. Telefon: 4!1010 - Eminö- 1 ma:ayı kucaklamış işbu zarif beton de 900 liraya kiralı Gülegüle hanı 
İsteyenlerin Cağaloğlu Dr. Şerafettın nünde Anadolu han No. 6 Emlak.iş. villa (13) bin liraya satılıktır. 9500 liraya satılıktır. Tavizsiz, mas-
apartıman birinci kata 15 den sonr~ Telefon: 24694. - l Taksim Abdülhak Hamid caddesi rafsız. Galata Demirbağhan No. 16. 
müracaatları. - ....,, Bozkurt-Emlflk No. 23 Tel: 43532 Telefon: .W984_ ....... 1 30,000 Lıu.AYA - Suadlyede tram- · . 

SATILI
K ESY A vay caddesinde modem bir apartıman KIRALIK APARTil\IA_N -:~:uzağa- KİRALIK l\ltlSTAKİL KÖŞK _ 

3u--=:...:::=..:.:..:.:::.;;.~...,.~"'""."":':".':' satılıktır. Dosya No. 140. da. mekt:p sırasında Turkgucu sokak SUa.diyede Şen yolda beş oda 1kl sofa. 
- · AN halıları Galatasaray llsesı karşısında No 184 60 No. koşe başında m<>dern beş odalı ve b ı ktrlk b bü -k 
HALI - İyi cinsten m e müraca- Emlı\klş. Telefon: 49010 - Em"inö-1 ve banyolu daire (35) Ura üç odalı çam~;~g:hç! e yazlık ~~;'; y:ıf:ız 1 

alınıyor. Posta kutusu 
261 

• - 13 nünde Anadolu ban No. 8 Emlakiş. b~yolu daireler lse <22> Uraya. acele yazlıkta olur. Müracaat edecekler Ga.-

at. Telefon: 24694. - 11 ~;~~· Abdülhak Hlimld caddesi latasaray yeni çarşı No. 8 Tel: 44182 

BİR BUÇUK TONLUK ~~y; MODERN VİLLA Be ı;l d Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 -
2 ı 

1 
Ve Histiklerl yeni Doç mar a .. . - YOs un a 1 . KİRALIK - Büroya. elverişli ma.-
acele satılıktır. Adres Fındıklı tram- yuksek ve temız blr muh1tte kalorifer, .~o KURU~~ .. METRESi ARSA - ğaza ve depolar Gala.tada Rıhtun-cad-

addesi No. 95 Telefon 41352 - ı 1 sıcak _su, telefon tesisatını havi döşe- Goztepede buyucek bir arsa metresi 30 desinde Vell Alemdar hanında.. _ 1 
vay c 1 ~.el~rı parke mwıtaza.m ve mükemmel .kuruşa kati satıhktır. Kuyu elektrik 
ESKİ VEYA 80ZlJK - Her marka buyük bir bahçe içinde denize nazır 1 kumpanya suyu ve nezareti mükem-1 ~AT_U..IK ARSı\. - Samatynda Hacı 
dyolar piyasadaki en meşhur mar-ı vUUl. satılıktır. Dosya No. 414. Galata-1 meldir denizi görür her türlü vesaiti 1 Huseyına.i';a mahallesi camii şerif so

~~ann 1941 modelleri ile en uygun şe- s:ı.ray lisesi karşısında. No. 184 Emlakl.ş nakliyeye yakındır. Göztepede. rınn j kağında 14/1 numaralı 3.018 M2 mero
ra.ltle tepdil edillr Akşamda Radyo Telefon: 49010, Emlnönilnde Anadolu ~rşısındakl kahvede dellü.l . Ismail hal !ınthlyesinde ~rsa. ucuz fiyatl3. sa
rümuzuna mektupla. müracaat. - 2 han No. 6 Emlaklş. Telefon: 24694.- 1 ile Şaşkınbakkaldıı. berber I.ınıalle 1 tılı.ktır. Taliplerin Akşamda F. M. rü-

. müracaat. 2 muzuna mektupla müracaat. - 7 
SATILIK i:Ki KAMYON - Bir ta.- RUI\IELİ SAHiLİNDE- Boğıızm l ----. - ------- - --

nesl Fordson marka bir tanesi 33 mo- Rumeli sahllindc nhtımı olan 2300 ACELE SATILIK APARTIMAN - KIRAI.JK - Bakırt:öyünde Zeyt!n-

Tanlı öğreniyorwn 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 
Don Kişot Cervantes 
Nereden gellyoruz? 

Faik Sabri 
Gülliverin seyahatleri 
Ye.r yüz.ü, Gök yüzü 

Faik Sabri 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu Faik Sabri 

Kuru' 

3q 
50 
25 

40 
75 

150 

75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM> matbaası 

cAKŞAM» kariJerine mahsus 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

Dr. F ET H i 
LABORATUVARI 

Cenalapap hastanesi bakteri· 
yoloğn kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde kati te,hiai) yapılır. 
Beyoğlu: Tak.lime giderken 
MeıeHk ıokağı Ferah apartı-

manı. Tel: 40S H 

' 
••••~ı.e·olı: doktoru••• .. 

Ahmet Akkovuoıu 
Takslm - Tallmbane Palas t nu
mara. Pazardan maada her g1ln 
saat 15 ten sonra. Telefon: 4012'1 

del Ford marka tarüserill fakat U:~-ı metre murabba arsası bulunan bir va- Aksaray Valde mektebi civannda Çın- ll.kte sahilde, üst katta dört oda, ban
tıksiz iki kamyon satılıktır. Her gun ıı satılıktır Her suretle depo in"a • gıraklı bostan No. 1 M. Kemal cadde- yo, denize nazır teras, aıt katta Uç 

20992 Telefonla Hakkı özak'a müra-ı elverişli olduğu gibi denizl la,k s:;ıa sine 30 metre mesafede üçer oda bl- oda. balkon, s:ırnıç, yukan katlara su 
caatı. - 8 müesseselere de Şaya eı: 1 ada! r J rer hol. hamamı havı üç tat yeni çıkaran tulumba, geniş bahçeyl havi l!lll••••••••••••• ::==-------.:--- -:.:----::-- nı vs _ye r. apartunan 9500 lira.ya satılıktır. LA-1 Jki katlı ev tamamen veya. kat olarak 

SATILIK DİZEL MOTÖRLERI - V'ç :~:a N;~ 3~:4 ~aı~:~~aray llsesı kar- leli Ap. Daire 2 No. 31 Hftdl Zenere kiralıktır. KaU:ır tamamen müstakil- Ku· . ç u·. K 1 LAN 
tanesi 55 beygirlik, bir tanesi 70 bey- E ... ü · b m ş. Tel: 49010. müracaat dl,r. Müracaat: Bakırköy, Bakkal Pa-
g1rlik kara ve deniz vasıtalannda kul- ~~~~ te~u f esı Anadolu Han 6 No. ACELE .SATILIK APARTIMAN - pazyan. - 2 okuyuculanmız arasında 
]anılır mükemmel bir halde dört aded ' ş e on 24694. - l 

~ Cihangirde Alman hastanesi bahçe- 5 MÜTEFERRİK EN SERJ 
(Mercedes - Benz) marka Dizel motör- 1200 LİRAYA_ Balatın güzel bir 

1 
sl karşısında Güneşli sokak elll altı - ' 

leri satılıktır. Her gün Tel: 20992· yerinde Uç od:ılı k1lrglr bir ev satılık- , numaralı köşebaşı mücedded her kon- ------------ J 
Hakkı Özaka müracaat. - 8 tır. Dosya No. 448 Galatasaray lisesi 1 :foru havı senevi dokuz yüz lira ira- HAFTADA İKİ GtlN - Mutedil iic- EN EM N 

ACELE SATILIK TAKSİ OTOMO- karşısında No. 184 Eınlaklş. T~lefon: ! dı b~unan bina acele sat.~lıktır. Tak- retle bilhassa orta okul talebel_rrlne,, EN UCUZ 
BİLİ _ Sahibinin taşraya gitmesi 49010 Eminönü Anadolu han No.6 Em- sim Istıkifll caddesi .kırk uç numarab Ctürkçe - tarih - cogra.fya - fizik - ı 

f) C::ilcllill tcıllırrıı 
bircl_en. cılcınlar için 

r . lrcıtı : 4 lircıdır 

mun
- asebetile 938 model Master dü l~kiş Telefon: 24694 dükUnda şekerci Ali Dllere müra-ı matematik - fransızca) dersi vereblli- ı vasıtadır. Alını, satı-, kı·-

1 

caat. - 6 rim. Arzu edenlerin Akşam'da Fikir 1 .... 
lüks bir otomobil satılıktır. Aksaray MODA BURNUNDA _ Çok modern ıilm\iZUlla müracaat etmeleri ı ra ~lerinde i, ve işçi için is-
Well garajına müracaat. - 1 256 KURUŞA - Fatih ile Aksaray · - tifade ediniz. 

bir köşk lle arsa satılıkhr. Dosya No. arasında 3 cephesi sokak olan vası bir SATILIK - Merakla. yetı.:Urilmiş iiıılllliıiiiiııiiilııiıiiiiiıı••••••ıİI 
evzı Yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

\'iizd, Vİrıni . 
B iskonto kuponu 

Matuh ltuponu kesip «AKŞAM 
aueı Kit . tirir ap servısıne> ge-veya .. d . 

üzer· d .gon erırseniz fiat 
ın en sız .. d 2 • k 

ıo vap l k e Yuz e O ıs on· 
ı aca tır. 

C k t 187, Galatasaray lisesi karşısında No. t 1 kt G ı t lis y SATU..IK BUZ DOLABI - o e- arsa sa ı ı ır. .a a ~aray esi kar- güzel ötüşlü sarı ve beyaz kanaryalar 
m1z ve güzel .General elektrik» m:ır- 184 Emliikiş. Telefon: 49010 Eminönü şıs~~~ ~84 No. Emlak.iş. Telefon 4:!)1)10 hareket dolayısile satılıktır. Beşik-! tF=============ır 
ka altı ayaktır. isteyenler: Ll\lell. ca- Anadolu han No. 6 Emlfıklş. Tel: 24694 ~ •. monunde Anadolu h:ııı 6 No. Em- taş, Tramvay caddesi doktor bay Na- 1 l\IEKTUPL4RINIZI ALDIRINJZ 
mı kapısı zahireci bay Abdül Azize SATILIK ECZAHANE_ Gebze kaza lakıs. Telefon: 24694 - l z!f apartımanı knpıcm Tahire mü- ' Gazetemiz idarehanesini adres 
müracaat. merkezinde. hükumet caddesinde mü- SATILIK KÖŞK _ Ça.mlıcaya ne- racaat. 1 olar:ık göstermlş olan tarller~-

SATILIK DONDURMA MAKİNESİ- ke;rnınel cnmekdnlı, ve te~l te!errü- zareti ve dört tarafı açık ap:ı.rtım:m 1 BALIKPAZARI VE HASIRCILAR _ j mizden 
Az kullanılmış 4 gözlü B kovalı Fl"i- atile, mebzul, ecza, ve mu.cıtahiaratı tarzında kullanılır, (60) lira tr.ur ge- Civarında şeket·ci yahud kflğıdçı d '"k- A. - B. D. - 1\1. c. - Öğrdıneıı 
gldalre marka bir dondurma. makinesi blrllkt:? .~tılacağından,. izahat alma~ 1 ti~ir i~lnde ~ütün k~nforu vardır. Her I kam devretmek ve k!\rlı işe serma.~rli Raılyo - Z. A. 
satılıktır. Taksim: CUmhurlyet mey- ve goruşmek için Sırkecide Yenı gun içındek1lcrc muracaat pazar gü- ortak isteyenler Akşam'dıı. A H rü- ~e~~=~d~~e~~~~~1~1~" ,!~: 
danı tütüncü Ferid beye müracaat te- 'ı handa, 5 No. odada Bedrettln Köste- nü ögleden sonra. Adres: Ortaköy I muzuna. mektupla muracaat ·etslnler. cudur 
Iefon: 4:1537 _ ı me müracaat. etmesi. - ,2 l Aydınlık sokak No. 1. - ı l - ı ! ~~~===========11 



Fatih Fenfpata caddesindeki 

TERZi NiMET 
Edimekapı Top sabaaı karıı

ıında Muhtar Yekta S. 1 No. 
eve nakletmittir. , 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir Bl NA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihazına elverişli 

betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. aAkşam» idaresine 

Tercih eClilmesindeki sebep Dr. IHsAN SAMI Dünyanin En Mükemmel müracaat: Telef on: 20681 

&RiPiN 
\ f Bflttbı Ağrılara, 
~ J hastalık başla.n· 1 

~ ~ gıçlarma karşı ve 
~' ~ hiç zararsız 
'.\kuvvetli 

en 
mit.sek· 

~ ...................................... .... 
'l'ti.rkiye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarfhl; 1888. - Sermayesı: 100,000.000 Türk lirası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Zlrnat Banı:n ••· ..ı ıHınıoaraıı ve ıhbarsız tasarruf hesaplannda en 
a?. ~O lır.4'il bulunanınrn senede 4 defa çekllecE'k kur'a lle aşatıdaltl plin.ı 
~ore lkrıım ıye daltıtılacnktır: 

4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
• • 2so • . ı.ooo • 169 • 20 • 3,200 • 

BAKTERİYOLOJİ 
LA.BORA nJARI 

Umuml kan tahlllMı. frengl 
noktat nazarından cwasserman 

ve Kahn teamülleri) kan türey
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 
hastalıklan teşhisi, idrar, ce
rahat. balgam, kazurat ve su 
tahlUA.tı, ültra mlkroskopl, hu
sust aşılar 1stlhzart, kanda üre, 
şeker, Klorllr, Kollestertn mik
tarlarının tayini. 

Dlvanyolu No. 113. Tel: 20981 • 

:4Y[AR GEÇTiKÇ 

1941 iKRAMiYELERi 
4,U • 100 • 4,000 • 

OİKKA I : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ııradan aşaRt 'i Tı iŞ BANKA~I . • '"re U::rnmlvf' rıJı:hıtı takdlrdP ~ 20 fazlasııe verilecektir. 
Kuralar <-<-nt'de 4 defa 11 eyhil, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

l adet 2000 Liralık 
3 1000 .. 
2 " 750 .. 
4 .. 500 .. 

= %000.- Lir 
= 3000.- .. 
= 1500.- .. 
= 2000.- " 

..._~-------------..1
1 

1941 Küçük 
8 .. 250 .. = %000.- " 

35 " 100 .. = 3500.- .. 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
Muesscsemız ıçin :ışağıdo. yazılı ~lere memur alınacaktır. 
1 - ~boratuvarımız fr;ln ihtisas mevki 140 - 210 liralık 4 klmyaıer 
2 - Ihtlsas vesikasını haiz asgari 5 senelik mesleki tecrübesi bulunan 

bir do.hlllye mütehnssısı o:verllecek ücret 300 liradır .• azami yaş haddi 50 dlr. 
3 - Proje ve maklna resim lslerl lcln 2 ressam . ihtisas mevkU olan bu 

nıemurlyetıerc verilecek azami ücret 210 liradır.• 
4 - Ustabaşı ve işçi kurslarını idare etmek ,e bazı ders lerini bizzat ted

ris etmelı.. üzere bir l:urs öğretmeni 11barem hnrlcl 210 lira ücretli bu memu
riyet için tallplerln mühendislik vesikasını haiz bulunm:ıları şartt:r. Evvelce 
nıunlilınllk etmiş olanlar tercih edlllr.ı. j 

80 " 50 " = 4000.- .. 
300 20 " = 6000.- .. T asarrul Hesapları 

ikramiye Planı Ke!jldeleri: 4 Şubat, 2 Mayıs, l Atos
tos, 3 İkinciteşrin tarihinde yapılır 

Fen F akülteai Dekanlığından : 
Umumi flz.lk enstitüsü için bir asistan alınacaktır. 3113/ !>41 pazartesi gü· 

nü yabancı dll imtihanı yapılacaRtndan istcklllerJn dekanlığa mürMnntıarı 
Ul\n olunur. 0919) 

Hava gediklisi alımyor 
5 -- Muhasebe. ticnret, muhaberat ve z:ı.t işlerine vukufu olan ıo memur 

3659 numaralı kn.nun ahkamı dahilinde 'bir derece sınai işletme ~mı ııe 1 Türk Hava Kurumu Gedikli Yuvasına gedikli namzedi alınacaktır. Kıı
verllect-k ücret 85-140 liradır.. · bul şartları ve müracaat usulleri hakkındaki murassaı talimat Türk hava 

Kansızlık; 
na.kahetini 

Hastalık 
uzatır! ..• 

OESYEN k•n kuvvet •urubu ise kenı tazellyerek hH· 
• tehk zehirlerlnı yok eder, v O c udu yeniden ti eye t • 

tk•vuflurur. 
~ Hestetıkten ertcen kurtulmık için DEŞ VEN kin kuvvet 

•urubu. 
t1utelıklıre muknemele heıırlenmık için DEŞVlN'•n 
ilen kuvvet turubu • , 

HER ECZANEOf IUlUNUA RECEtESıt 

Maliye Vekaletinden : 
• 

Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ·nan 

Dantelsiz bir kuruşluklann yerine Dantelli bir kuruşluklar darp ve pl
yr•saya karı miktarda· çıkarılmış oldu~undan dantelsiz bir kuruşlukların 
31/M:ırt/941 tarihinden sonra tedavülden ka.ldırılması kararlaştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar ı nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavlll 

1 
etn,!yecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal san
dıklnrlle Cumhuriyet Merkez bankası şubelerince ve Cumhuriyet merkez 
bankası subesl bulunmayan yerlerde Ziraat bankası şubelerince kabul edi
lebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklarlle 
Cumhuriyet merkez ve Ziraat bankaları ş~belerlne tebdil ett!rmeler.t Ui'uı 
oluı:ur. 19035 - 12523> 

Maliye Vekaletinden ': 
1 - Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğü için lüzum görillen aııa~ı

da. yazılı dört partide 19 kalem fenni malzeme mübay:ı.a edilecektir. 
2 - Bu malzemeyi loptan veya müteferrik .surette tesllm edebilecek 

vasıfta olanların hususi teklif şartlannı da ihtiva etmek üzere mektupla 
Maliye Veklileti Mllli EmlAk müdürlüğüne müracaatları. . 

Beherinin 
muhammen B. Evsafı 

Cinsi Lir:ı K. 
. 6 - · Beden terbiyesi kursu görmüş ve öğretmenlik vesikasını haiz 2 spor kurumu §Ubelerinde mevcuttur. 
oğretmenl .verilecek ücret barem harici olarak 140 ve 170 llradır.-. Yuvaya girmek isteyenlerin bulundukları mnhallin hava kurumu şu!le- Takeometre 

7 - Laboratuvarımızda istihdam edilmek üzere 113e veya orta n1ekt"P lerine müraı;:ı.atıarı. <"062> Mira 

850 
35 

Alman malı 
R. Reis Amlsler Koradl 
mamulMmdan ve taksimat dalreleı1 
kapalı olmak, 6 1 

· - Pin~i metre 
mezunu aborant cıevvclce laboratuvarlarda çalışmış olanlar tercih edile- ----------------------------- ..... 

60 

cektlr• verilecek ücret 75 - 85 liradır. Q 
8 - 2 Revlzör «taliplerin devlet devalrinde veya bankalarda müraklp smanlı Bank ası 

~ontrolö:, 0müfcttlş veya muavini gibi hizmetlerde bulur.muş olması şarttır. Aile Sandıtı Piyangosu· 
er ece cret 3659 numaralı barem kanunu ahkamı dahilinde bir derec.e · 

&ınai .Lşletme zammı ile 170 ve 210 liradır, Ytıkarda yazılı memuriyetlere alı- Osmanlı Bankasınca ihdas cdile;ı 
nacakların askerlik hlzmeUcrinl ifa etmiş olmaları ve asgari orta mektep rAlle Sandığı. piyangosunun keşldesi 
mezunu bulum~nlan ş:ırttu-. Halen 3656 veya 3659 numaralı kanunları. tabı 25 mart 941 tarihinde İstanbulda tcra 
dcvalr veya muesses:ıtta çalışan t.allp!erln evsarı kabule şayan görüldüğü edilip atideki ikramiyeler tevzi edlle
takdlrde 3659 numaralı kanunun. 12 incl maddesi mucibince bulundukları ı cektlr: 
mercilerin muvafakati !dzımdır. Ihtlsas mevkllerlnc verilecek üc etle b 1 d t T L 1 000_1 k _ T L ı ooo 
kanunu ile 3968 ... , k ahk" - r r :ırem a e . . , ı _ . . . 
1 

_ numar ... ı ıınun ~ um~n~ gore tesblt edtlecekt.lr. Taliple- 4 adet T. L. 250-lık = T. L. 1,000 
r n Ankıırada Sumerbank umumi m.~dürluğil zat ı~ıerı servislerine ve istan- 5 adet T. L. lOO-lık = T. L. 500 
bulda Sümerbank şubesine veya muessesemize. muracaatıa temin edebile- 25 adet T. L . 50-lık = T. L. 1.2~0 
cekleri iş talepnamelerine ıı..şağıda yazılı vesaik.in asıl veya suretıerinl bağla- 50 adet T L 25 hk: - T L l,?.50 
yarak 31/Mart/ 941 tarihine kadar müessesemize mfiracaııtlan. 85 adet 1b-a~1 e ı- in - T: L~ 5,000 

1 - Tahsil vesıkası. Y ç 
2 _ ınzmet veslkalar.ı İşbu keşideye İlkteşrin 940 Mart 911 
3 - Polis hüsnühal knğıdı aylık müddet zarfında cAlle Sandığı.. 
4 N " f - - <Tasarruf cll.zdanı> hesabında mat-

- u us huvlyet cuzda.nının sureti ve askerlik vesikası. lubu T L 50 d lh ım h 
5 - Sıhhat raporu · · en ILPır.• o ıyan er 
6 İki bo 

6 1
.__ , mudi iştirak edecektir. · · 

- Y ves ...... ıotQtratı. (2029) 

Divanı Muliaaebat Reisliğinden: Dr. A. Aaım Onur 
Divanı muhasebata nıfuıabaka ile 30, 35. 40 lira asil maaşla mürakib mu- Ortako·· y 

avını alınacaktır. 

1 - Müsabakaya girmek için yüksek mektep mezunu olmak ve yahut en 
~~~5 lira maa~ı me.m~yetıerde bir terfi müddetini ikmal etm}f bulun malt ş 1·t a Yurdu 

mdır. B~ muddetı uç aya kadar ikmal edecekler de ka.bul olunabllir 

6 
a ~ l Yuksek mektep mezunu olub ta askerliğini yapmamış bıılun~lara' tında~~ 25 llrda maaş verilir. Diğer derecelere kabul için de o derecenin aı- l Şehiı gürültüsünden uzak bir 

3 
er~ce e bir tertl milddctlnl ikmal etmek şarttır ı yerde büyük bir parkın içinde 

dlvanı-m1:;::;~;:ta imtihanı 4 nisan 941 cuma günü sa~t 9.30 da Ankuadl\ ! ve çamların ortasında fevkala· 
mümkün olmadı ın~~~~sındn. yapılacaktır. Imtlhanın vilayetlerde • icrası ı de güzel manzaralı çok temiz 
terası 1çi!1 mürn~aat etr:~~~~le~~lemiyecekler imtihanın mahallerinde ! ve iyi bakımlı, kadın, erkek 

4 - Imtlhan hesap, ticari defter tutma usulü di ı her türlü hastalara açık hususi 
scbci umumiye kanunlarlle bazı masraf ve vergi' kavnanı 

1
muhdnsebat. muha: hastane. Sinirlerini ve yorgun· 

1• il · ı un arın an ve 1eıını 1 nıa ı ve mı fht sastan ve tahrirden yapılacaktır uğuntı dinlendirmek ve neka-
5 - !3~. şerai ti haiz olupta fmtfüan a girmek i~teyenlerln 2 nisan 941 çar. hat dtıvrini geçirmek istiyen· 

şamba gunu akşamına kadar nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik vesikası, resmi lere mahsus yegane müessese. 
tabip raporu, tahsil vesaiti ve iki kıt'a vesika fotoğrafı ne birlikte blı.- arzu- Telefon: 42221 
bal ile divanı muhasebat riyasetine müracaat etmeleri !Azımdır. (1483-1950 ı •••••••••••••• 

l stanbul LeıJazım 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

I AlAt şemsiyesi 

Tirlin 
Şeftaf minkale 
Tirltll desimetre 
Tahta cedvel 
Basit pergel takımı 

30 

2 
3 
1 
1 

12 

!ıO 
60 
50 
20 
50 

Madeni 1kl kısımdan demir çamur-
1 uklu. 

Rıhtır marka açılır kapanır 
15 il1i. 20 santim kutrunda taksimatlı 
Alber Nlsler marka 
Milimetre taksimatlı kenarı çelik 
ı balastiro 2 tirlin ı buut pergelinden 
mürekkep. 

500 kilo sodyum benzoat. 500 kilo 
sodyum salisilat. 300 kilo potasyum 
klorat. 250 kllo potasyum permanga
nat. 250 kllo piramldon sinonim. Pusula 
250 kilo kanfr. 100 kilo laktoz. 200 ki- l Portatıt tersimat masası 

5 Fosforlu 
25 Mevcut nümıınesine göre 

lo sallpirln alınacaktır. Pazarlıkla ____________________ ....__......;;. _____ _ 

eksiltmesi 17i3/941 pazartesi günü Prizma 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği Çelik şerit 
satın alma komisyonunda yapılacak- Şağul 

13 Vlhman veya prlzyon marka 
20 20 metrelik yumuşak çelikten saplı 

60 Ucu çelikten olmak üzere pirinçten 
dökme. tır. Tahmin bedeli 18,875 lira katı 

tenıinatı 2831 Ura 25 k:lll'UŞtur, İstek- Jalon 
lUerin belll saatte komisyona gelme-

Jalon sehpası 
Fiş .takım• 
Mesaha çantası 

1 

6 

75 İki metre uzunlul'wıda menturl ..... 
kllde. 
3 ayaklı leri. (969 - 1844) 

Nazilli asliye H. hakimliğinden: 
Nanlli basma fabrikası boyahane 

ustası Sökeli Mehmet otla BaW Sö
kün tarafından hmınle ölü imanı. Ce
mal kızı Bedriye aleyhine Naıilli a!lll
ye hukulı: mahkemesine lkaıııc flluııan 
boı:ıınma davasından dola:rı ınüddel. 
aleyhin bir ay zarfında kocasın.n evi
ne dönmesine mahkemece karar ve
rilerek ik:ımetcahı meçhul bulunma
ınndan gazete ile bir ay zaı fınıla ko
cası davacının evine dönnıesi ilin 
ı·ditnıiş ve bu müddet zadmıla da 
müddeialeyh hanei zevciyete dönnıf'
mfş ve bir güna da itirazda bulunma -
mııı ve bu suretle tarafe7nin birleşe
rek geçinmedikleri dinlenilen şahitle
rin şaha.delile anlaşılmış c;.ldutondan 
biribirlerinden boşanmalarına temyizi 
kabil olmak üzere mahkemece kınar 
verilmiş ve halen de müddefaleyhin 
ikametgahı meçhul bulunmuş olmak
la boşanma ilamı sureti makamına 
kaim olmak üıı:ere i.lia olanlll'. 

5 3,5 mlllmetre cOw lll c9• numara 
10 Mevcut nümuneye göre 

Çadır 80 4 klfillk 18 parçadan mürekkep top-
rak renginde. 1458 1941 

··1··············································••111111111111111111111111•1 .. 

Askeri Fabrikalar Satın Alma J . 
Komisyonu ilanları 

il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ... 

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

evsaf ve satış şartlarını blldlrlr tekllflerini tetkik edilmek üze::e en kısa 
bir zamanda askeri fabrikalar umum müdür1üğüne göndermeleri. (1703) 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Akşam gazetesinin 3 Teşrinievvel 1933 sayılı nüshaslle hacr edlld:ği l!A 

edllen Kadıköyünde altı yol ağzında Çilek soka~ında 25 No. lu evde mukim 
Selim kızı Emlnenin varisi kız kardeşi Mevhibe Kuptanın istifası ka.b!ll edl 
Jrcek yerine m:ıhcurenln kızı ve kendlslle birllkte mukim Habibe Harman 
vasi talin kılındığı alrıkadarlara llı\n olunur. (2011) 


