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Büyük milli müdafaa hazırlıkları, 

tedbirler ve külfetler 
[Ankara, 16 Mart. Başmuhar- lomından zarurt yahut faydalı 

rtrtmizden] gördüğü her tedbiri alması, lü-
Dünyanııı karg8§B.lığı ortasın- zum ve inıkAn olan yerlerde, me

öa Türkiye temamen tabii bir selA fstanbulun bazı kısımlann
manzara arz"ediyor. j da halkın hayat ve emniyetini 

Misli görülmemiş bir harp, muhafaza altında bulundurmayı 
etrafı sarmıştır. Harbin içinde 

1 şimdiden düşünmesi tablidlr. Hü
olsun, dışında kalsın, her mem-j ktlmetin büyük vasıflarından bi
leket bütün varlığını milli müda- ri ihtiyatlı ve uzakgörilşlü ol
faava tahsis etmiştir. Türkiye de rnaktır. 
b~ann arasındadır, mütema-1 Dikkate değer başka bir mese-

iiiyen hazırlanıyor. Hem Türki- \ ıe de harbin milletlere yükl.~i~ 
yenin bu hazırlığı gösteriş nevin- müUtlş masrafla~:· B~~nkü 
cıen değil, ciddidir. Karşısına ge- harbin istilzam ettıği mudafaa 
lecek düşman kim veya kimler vasıtaları çok pahalıdır. Harbe 
olursa olsun, istiklAI ve masuni- girsin girmesin, kendini müda
yetinl koruyacak derecede kuv- 1 faaya hazırlanan her memleket 
\'etli bulunmak azmindedir. 1 bu ağır masraflara katlanıyor. 

Harp tehlikesi kapımıza da-
1 
İyi bakımlı, tyl teçhizatlı modern 

yanmış olduğu halde sa.kin ve 
1 
bir ordu olan türk ordusunun 

emniyetli duruşumuzun. ~k se-
1 
kıymeti derecesinde masrafı da 

bebi müdafaa kuvvetıerımıze iti- büyüktür. Hükfimet ve millet, hiç 
nıadımızdır. i bir fedakft.rlıktan çekinmemekte, 

Arnavutlukta son Yunan cepheslnl gösterir harita 

Mussolini 
ltalyaya 
dönüyor 

Arnavutluktaki kuman· 
dan general Cavallero 

da · değiıiyor 

B. Hitlerin 
• 

yenı 

nutku 

Bütün bu hazırlıkları, ağır I millt müdafaası için hiç bir şeyi 
\razife ve mesuUyetini idrak eden 1esirgememekte, ne lftzımsa ver
hükumetin, men:ı:ıe~ette umumt I m~ktedlr. Bu ~ususta bir fikir 
hayatın yürüyüşunu hl~ bozma- edınmek için soyliyelim ki Tür
dan yapmış olması takd~re değer k~ye Cümhuriyeti hüktlmeti, har
blr kiyaset eseridir. va.zıfeye ça- bın başl~.ğı bu bir buçuk sene
~ırılanlar haricinde hıçblr va- de millt mudafaasına, yalnız ken
~ndaş, gecirdiğimi~ f~v~~l~de ~i bütçesin~en beş yüz milyon 
8.hvıı.le rağmen, ne isınde gu~un- lıra sarfetmıştlr. Takdirle ilave 
Cie, ne rahatında herhangı şe- 1 etmek lazımdır ki bu büyük mas
kilde izac edilmemiştir. Hudut rafları öderken, hükı1nıet, vatan
nııntakalannda nan edilen örfi daşlara, ahvalin ve ihtiyaçiann 

«Milletimizin mukadde
r ah bu mücadeleden 
muzaffer çıkmamıza 

bağlıdır• 
idare. oralarda halkın her günkü 1 fevkaladeliği ile mütenasip yeni • • 
hayat tarzına, )lattA eğlencesine külfetler yüklememiştir. Muuolı~ı ,ve Mareıal . . ... • 
en kücük engel olmamıstır. \ Harp devam ediyor. Daha ne Badoglıo nun bütün B. Hıtler dahılı ceplıenın 

Hükumet, aldığı salahiyetleri kadar süreceği de belli değildir. gayretleri neticesiz kaldı de kuvvetli olması lazım 
ve çıkardığı kanunlan, normal Hükfunet, Meclise verdiği yeni geldiğini söyledi 
havatı bozmak tein değil, harp bütçeye, hiç şüphesiz, mllıt mü
zamanından lstif ade etmek iste- dafaa için gene fazla tahsisat 
Yenler· faat hırsına engel koymuştur. Bunu karşılamak için 
olmak~h:n zenginliğini suç ad- I bü~~e yeni varidat fazlalığına 
detm k b retle gene vatan- da ıhtıyaç vardır. Bu şartlar için-

e ve u su ·· d ki ı h 0"k"-- tin 
da ... hfın i havatını rnüm- de, önümuz e yı , u ı..uue 

umum · vergileri arttırmaya 
kün mertebe bozmamak için kul- bir kısım 
lanmaktadır 1 mecbur kalması k~~lf bekti Ienebillr. 

G . · Fakat bu yeni u e n, muay-
enış ölcüda milli müdafaa ha- ' ahdut varidattan ziya- 1 

:ırlıklan, ferdi ve içtimai haya- yen ;v:ıin doğurduğu fazla ka-
ımızda sulh devirlerinin normal de, mil edilmesi muhak-

~~~mını bozmadığı gibi, memle- z~,fara = memlekette halka 
ın zaruri umran ve terakki kiı.A.,_.r. • 

hamlesini de büsbütün durdur- yüklenen külfet ve ~~rumıy~t
muş değildir. lerin derecesi düşünülurse, .~r-
Geçirdiğimiz bu muş·· kil za- kiyede, dünya harbin.eti v~ buyükağ ··aaraa zarure erme r -

manlarda hükumetin hareket millt mu gl .. ı .. t fah 
tarzı .

1 
ı haJklll ver , m~e , re 

mı Iete tam bir emniyet men vıyestnt Meta bir sa--
\'derecek mahivettedir. Bundan ve huzur seağı addederek sevln

Alman kuvvetleri İtalya
nın ıırbndaki yükten 
hiuelerini alacaklar 

Berlin 16 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: Bugün Berlin askeri mü
zesinde, Adolf Hitler, vatan için 
ölen kahramanlan anma merasimin
de bir nutuk aöylemİ§ ve ezcümle 
demiıtir ki: 

<Bugün burada, milletimizin kah
raınanlannı anmak için toplanmıı 
bulunuyoruz. Bu kahramanlara min· 
nettarlığunızı bildirmek için sözlerin 
I nasıl kifayet etmediğini bu sene ge-

l 
çen seneden daha ziyade anlıyoruz.> 

Cümlclerile nutkuna bqlıyan B. 
Hitler Almanya tarafından arzu 
edilmiyen bu harbin 1914 - 1916 
harbinin mesulleri tarafından Al
manyaya tahmil edildiğini söyliye-

olayıdır ki etrafımızda buhran adet kayn 
arttıkça ve tehlike yaklaştıkça memiz icab eder. Arnavutluk cephesinde 
bük · ' 1 Necmeddin Sadak neferi tip. i 

U.metın, milli hayatımız ba-

bir Yunan rek demiıtir ki: 
cAmerilc.alı general Wood, Ame

rikan tahkikat encümeni huzurunda 
Atina 16 (A.A.) - (Reuter): yaptığı beyanatta, B. Churchill'in 

B. Muasolini'nin faıi.at ıeflerine daha 1936 da, Almanyanın bir kere 
~3 .ıubatta vadettiği ilkbahar daha çok kuvvetli olduğunu ve Al
ckatı> taarruzu baıtan ba~ tam manyayı yeni bir harpte mahvetmek 
b~r 1?uvaf~akıyetaizliğe uğramıştır. icabeylediğini aöylemiı olduğunu te

f Şundı aabıt olmuıtur ki general min etmiıtir. Tarihin kaydettiği bu 

( Devllllll 7 nci sahifede) 
Papagoa ordusunun merkezi böl
gede T epedelen civannda hayati 

1 ehemmiyette tepeleri almak suretile ============= 
' geçen hafta aoınunda yaptığı ileri ha- ... k k - ~.er 1 

reket, büyük İtalyan gayretine ta- ------------
kaddüm etmiı ve bunu önlemiştir. B l l 

B. Muuolininin bugün ltalyaya Öy e k Üpçülük olmaz! 
döneceği tahmin edilmekte idi. B. 
Muuolini, arkaaında, hybı asgari Moda ldübiine cAsd p.yeaini ba
l S b~ ölü, yar ah ve esir tahmin edi- raktı. kuıQarbane halini alclı I• de
len hır mağlublar orduau· bırakmak- mitlerdi. Ba ithamı dofra bulmQıp 
tadır d .• ·· • • id b • J-L!....-. UfUDCemm are eyeti - :ru· 

Buaün öirenild.iğine göre, B. mqtık. Şimdi de eMfle öjrmi:rorm 
Mu•olini ve mare,.l Badoglioya, ki. B. Zeki Rma Sporel libİ bitiin 
cepheye ıiditlerinde f qiat partisi memlekette ........ ciddea hD
aabık ıekreteri B. Starace de refakat metleri aörllmUt bir sp«CiOU. api 
etmiıtir. Moda ldlbl idare M7eli İIU'Ka b-

Amavutluktaki İtalyan bqku· rar v..m.. Ba ..ıer de N7İmİzİ 
mandanı general Cavallero'nun de- - m•eede ile! - al87hte bDamı
ğiftirildiği ve yahut iatif a ettiği hak· caiız. 
kandaki pyialar, İtalyan bqkwnan- Deiil Zeki Rıza Sporel gibİIİ, 
danlığı emirlerinin 1 O gündenberi batta azama en ehemmi:retaizi. bir 
kendisi tarafından imzalanmaması ldüpten ancak - bile :rapmak, bır
ile teeyyüt eder gibidir. Filhakika ıızllk etmek nevinden - bayaiyet-

htn başkumandanlığın emırleri 1 O gün· sizlilder neticesinde kovulabilir. 
kısa den beri, merkez cephesinde bulu· Y oba, fikir hürriyetinin cari olduğu 
'101) naaı 11 inci ordu kumandanı general bir memlekette, dÜfünce.İnİ gazete· 

• BU SABAHKi 

TBLGBAP'LAB 

ltalyan 
taarruzları 

durdu 
ltalyanlann zayiati 
yüzde 40 niıbetinde 

T anınmıf altı lcıfi.t de 
maktul veya uirla 
arcuında bulanayor 

Somalide ve 
habeşistanda 
ileri harekat 

lngiliz kuvvetleri 
bütün cephelerde 

ilerliyorlar 

Aıkeri harekata Belçika 
askeri kuvvetleri de 

i§tİrak ediyorlar 

Kahire 17 (A.A.) - B. B. C. 
Orta Şark İngiliz kuvvetleri wnunı1 
karargahının ıon tebliği: 

Atiııa 17 CA.A.) - CBB.C.) Resml ltalyan Somalisine ve Cenubi Ha-

bhükfuntınet hdatlbAmi dün atkşaml kta rady~ bqiatana giren Britanya kuvvetleri. 
eyana a a.vu u mer ... ez b .. f" h ı d ·ı · .. .. 

cephesinde, İtalyanlann, yedi gün sü- u un cep. e er e ı erı yuruyüşlerine 
ren ve muvaffakıyetslzllkle netlcele- devam edıyorlar. 
nen taarruzlardan sonra dün esaslı Asosaının zaptına müncer olan 
h.~ç bir harekette bulunmadıklarını harekata iıtirak eden kuvvetler 
sorıemı.,tır. arasında Belçika kuvvetleri lngiliz-

Italyan başkumandanlığı bu ta.ar- l ·ı h b · 1 d" ruzlard 
150 000 

ftft.. kullanm er ı e yar.yana ar etmıı er ır. 
a. • ...,...er asına Lib E . d "k d - ha 

ra~en hiç bir netice elde edememiş . ya ve rıtre e zı re eger •• 
ve Italya.n zayiatı yüzde kilit nlsbetlnt dıse yoktur. 
bulmuştur. Tanınmı.ş fa.şist p.Jıslyetle- - - ---- --
rlnden altı klşl de maktul veya es\rler 
arasında bulunuyor. 

Atina 17 (Radyo bu sabah dokuz
da) - Cephede topçu faaUyeU olmu~
tur. 

Balkanlarda vaziyet 
Alman siyasi faaliyeti
nin artması bekleniyor 

Bcm 17 <A.A.l - Ofl CeSk.1 Havas> 
Cenubu şarkl Avnıpasında. wkuu bek
lenen mühim hAdlseler bu hafta cere
yan etmemlştlr. Önümüz~k\ hafta, 
kararsızlık ve intizarla başlamakta.
dır. 
Alınan ıotaıannm Bulgaristana glr

mesl hakkında Berllnln lhtlyatlı dav
ranmuı bu mıntakadaltl slyuctin ın. 
klşatmda bir tevakkuf oldutunun alA.
metı deR'lldlr. BllA.kls bu alyul faall
yetln artması beklenmelidir. 

HindiçinT - Siam 
sulh muahedesi 

Tokyo 17 (A.A.) - (D.NB.) H:ınoi
den blldirildiğlne göre, sulh muahede
namesinln nihat metnini hazırlamak 
üzere altı güne kadar altı Hindiçlni 
murahhası daha tayyare ile Tokyoya 
hareket edeceklerdir. 

Hindiçini Fransız valisi 
azledilecek 

B. Rooseveltin nutku 
·ve Yugoslavya 

Nutuk, Yugoalavyada 
derin bir teıir yapb 

Londra 17 (A.A.) - CB.B.C.) B. Ho
osevı.?ltin nutku Yugoslavyada bU " 
bir tesir yapmış ve gazetelerin baş s 
bitelerlnde neşredllmlştır 

Exchange Telegraph muhabirine gö-: 
re Yugoslav mahaflll, nutku hnrb ' 
bir dönüm noktası olarak telflkkl e 
mekte ve nutkun tecavüze u~rayaca 
bütün milletlere yardım edllecetm 
dalr olan fıkraları tebarüz ettırllmek 
tedlr. 

Amerikaya gitmekte 
olan Yahudiler 

Toky~ 16 (A.A.) - T mrug 'd:ı b 
Japon membaından verilen lı b ,. 
göre, Vladlvostok'dan Amnku s nn. · 
ismindeki Japon vapuru ne T uru 
ga•ya gelen 350' yabudl milltec• n 
den 80 inin bugiın tekrar Stıvyctle 
Birliğine iade edilmesi muhtemeldir 
Pasaportlarında icap eden vizel!'r bu 
lunmayan ve Amerlkaya gitmek 
olan bu mülteciler, tahkikatın d eva 
mı müddetince vapurda alıkonulmuı 
lardır. 

Muaıolini, İtalyan 
muhterilerile görü!tÜ 

Tokyo 17 (A.A.) - (D.N.B.) Domcl 
ajansının verdiği bir habere gore, 
Vichy hükümeti Hlndlçini umumi va
lisi B. Deeoux'yu geriye çağırarak ye
rine halen Tokyo sulh konfera.nsı:ıda Roma 16 (AA.) - (Stefani) 
Fransız Hlndlçlnlslni temsll etmekte Mussolini dün İtalyan rnuhterilerin 
olan B. Roblnl getirmeğl düşünmekte- den mürekkep bir grupu kabul ctmi 
dlr. ve kendisine yeni harp aletleri ima 
Japonya, Hindiçini'den li mes~lcsi hakkında verilen izaha 

kauçuk alıyor dinlemiştir. 
Nevyork 16 CA.A.) - Assıoelated Al d k•ı• 1 

Press'ln yazdığına göre, uzun seneler- manya a 1 ıse,er 
denberı, llk defadır ki HlndlçL'1tden tamir edilecek 
Japonyaya bir kauçuk hamulesı glin- Berlin ı 6 (A A ) (S f ") 
derllml.ştir. •W •• •• • • • - te anı 

Japonya Hlndlçintnln bütiln kauçuk Dıger buyuk şehırler gibi Brcala 
ıstlhsalAtının yalnız Japonyaya gon- Hannover, Stuttgard, Baden - Ba 
derllmeslni istemekte ise de Hindi- den, Köblenz şehirleri de yeni kat 
çlnl Amerlltaya 25,000 ton kauçuk lik kiliselerinin tamir ve inıan iç· 
gonderecektır. mühim teberrülerde bulunmuılardır 

Neler icat ed!lmeli? •• [2] 

- - Geloso'nun imzaaını taşımaktadır. ye Yumıt diye, böyle bir karar 
; Neticesiz kalan taarruz ·~ek kimaenin haddine diifme- ı 
Uln h kkınd • f .• ,.. mqtir • .ıkilll a a yenı ta ıı at Moda ldübü idare heyeti bu ka-

~ed.=.i:....·__.. ___ _.=..!~!!SIJ ....... ıa1u111İn._.....a..ıL...-......... ._-.1.-1....:.::...._::1::.:::.....~ı:~ı....a&nl'Ol'.LAtina 16 (A.A.) - Atina radyo- rarile ldiipçülük mefbmnuna pek 
- - •W• • •• R. A 1'ada• nn anlamadı~nı :.ı...ı .di-
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Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 16 (A.A.) - Orta Şark İn

giliz hava kuvvetleri tebliğ!: Arnnvut-

Amerikan 
yardımının 

• • 
tanzımı 

16 Mart şehitleri 
ihtifali dün yapıldı 

~~~~rE~~~~ll~e ~~~~~~ı~~:~ B. Rooıevelt'in mümes- Şehitliğe çelenkler kondu, 
meyda.nlanna muvaffakıyeUl hücum-
lar yapmışlardır. Beratta bir benzin sili Londraya geldi nutuklar so~vlendı· ve bunu 
deposu ateşlenmiş ve çıkan yangın, J 
80 kilometreden görülmüştür. Avlon-
yad:ı hareket pisti üzerine tnm tsa- Londr:ı 16 (A.A.) - B. Roosevelt ta.- •ı • f k • ti • 
betler kaydedilmiş ve yerde dört tay- rafından, Amerikanın İnglltereye ya- geçı resmı a ıp e t 

ta pacağı Yardunlan tanzim etmek vn-
ynre tahrlb edilmiş, dnhn bazı yya- zileslle ş:ıhst mümessil olarak İngll- . •· ·· 
reler muhtemel olarak hasara. uğra- tereye gönderllen B. Harrlman dün 1919 s<.nesı on altı mart gunu uyur.ıamnlt, gafil avlanmamnk, hep 
tıl~~de: 15 martın ve 14115 mart Llzbondan bir İngiliz tayynre Jlmn.nı- 88bahı Şehzadeha§tndalci aııkeri ita- ayıokta durmaktır. 
gecesi, Keren mıntnkasındıı ehemmi- na mU'\"asnlaL etm4tlr. rakolda ıehit edilen Mehmedcikle- Biz her aevdadnn vazgeçer, yürc
yctll mikyasta hnva f'anllyetl olmu~- Amrika hücum botlarİ rin hatırası."lı ti1%İzen her sene yapıl- ğimizden sök.er atanz. Fakat yaz-
tur. Düşman kıtnlıın ve topçu mevzı- d .. d • makta olan merasim, dün de Eyüp- geçemiycceğimiz. yüreğimizden sö-
leri bombalanmış ,.e mltrnlyöz ateşi- a gon enyor teki Şehitlikte tekrar edilmİ§tİr. 
ne tutulmuştur. Keren - Asmam yo- Nevyork 16 (A.A.) - İngllterenln küp ntnmıyacağımız bir sevdamız 
ıu üzerindeki motörlü nakliye koll:.\n hizmetine verilecek harp malzemesl- Havanın güzel olmıısı dolayısile vardır. bu da istiklal ve hürriyet 
da h.·wa hücumlle o derece hırpalıın- nln tesbltı için yapılıın bir toplantıda öğleden sonrn binlerce halk, Şehit- sevdamızdır.> 
m: ıstır k1 durnuığa mecbur olmuştur. Amerika Bahriye Nazın albay Knox, lik etrafında toplanmııtı. Haliç ida· 
30 llii 4o eşyn vagonundan mürekkep ~f!lerin yakın mü~fan.smda. çolt resinin iki vapuru davetlileri !stan· Binlerce kişinin alkışladığı bayan 
bir tren, mıtralyoz ateşine tutulmuş buyuk :faydası görulen ve haftacln buldan Eyühe götürmüş ve saat on Meliha Avniden sonra Halkevleri 
ve bu trende ynngın çıkarılmıştır. sekiz tane ln)nl edllebllen, torpille · ba§l namımı Eminönt; balkevi reisi B. 
hucumdan bır buçuk sant sonra tren, mücehhez küçük hücum botlnnnı İn- bqte merasıme anmıştır. Yavuz kısa bir nutuk söylemiı ve 
lnfüakltu ka)dederek h~lO. ku\'ve•ıe glltereye verilecek hnrp malzemesi Merasimde Vali namına belediye 
yanmakta idi. listesine llhc etmiştir. n.i:3 muavini B. Lutfi Aksoy örfi d:.n:i~tir ki: cOnlar mukadd~ yurd 

Habeşist:uıda : Cenubi Afrika avcı Yardım için tahsisat idare komutanı namına yarb~y Ra- ve millet ocbitleridir. Kara günlerin 
Jruvvetıerl, 15 martın, Dredaua'dıı. 8 Vaşington 16 (AA.) - Demok- ııim, İstanbul komutanı namına yar- bu acı habrasını her sene tazeler ve 
İtaiyan tayyaresi tahrlb ctml§lerdlr. .1 d v h kk d b 1 J ı·ı p t. Ş h" 1. . ı"rimize eindiririz. O zamanki düı-
Üç düşman avcı tayyaresi uçarken r~ ere yar U& progr~ı ~ ı~ a ııy ~a ı, aı ı ve e ır mcc ısı er· y-· 

dtL~urulmüş, iki Savoın - 79. üç R. O. - yukaek memurlann ao~ledıkl~n;l1e kanı hazır bulunmakta idiler. Şehit- ma..,laı timdi dostlanmızdırlar. 01-
31 Merldlonoll tayyarcsl ise mltı·allÖZ göre, bu proğram Amerıka tımhin· terin mezarlarına İstanbul komutan- dukça uzun süren çetin mücadele
hürumu netıce.sindc yerde yakılmış- de görülen proğrı.mlann en pahalı- lığı, belediye, halk partisi, Eyüp lerde birbirini tanıyan, anlama ve 
tır. lanndnn biri olacaktır. Reisicümhur- hal: .. evi ve diğer bazı tcşeUüJler ta- sevme fmıatını bulan iki büyük mil-

11/ 15 mart gecesi Dircdaua, lngU!.z un istediği 7 milyar tamamile ıarfe- rafından çelenkler konmuştu. Jet, bugün el ele vermi§ bulunuyor.> 
hava kuvvetlerine mensub tayyareler dilecek ve bu para ile yapılacak harp Merasim, askeri bandonun çaldı-
ttırafından dn bombardıman edilmiş- 1 . . .. .. .. d k" 16 } B. Yavuzdan sonra üniversite 
tir. Bütün bu hareklıta iştirak eden ?1.ıı dzen:esı:ı1m onumuz _: 1 )ay ğı stiklal ma11ile başlamış, mütca- ger.çliği namır.a edebiyat fakültesin-
tayy:ı.relerlmlzln hepsi üslerine dön- ıçın e ı.ngı tereye veya 00't meme· kiben Şehir meclisi azasından bayan 

k 1 - d ·1 k • den B. Halit de birkaç söz söyliye-müştür. et ere gon en ece tir. Meliha Avıni bir nutuk irad etmiş 
rek şehitlerin hatıralannı taziz et· 8 İtalyan tayyaresi tah- .ve demi~tir ki: 

rib edildi Atinada tehlike İfareti cDünya bugünlerd~ bir cehennem miştir. 
Atina 16 (A.A.) _ Atinada oldu. Her taraf ate, ve ölüm dolu... Müteakiben: askeri bando matem 

:\airobi 16 <A.A.) - Resml tebliğ: B d d.. I · "kl"l havası ralmıı. bunu takiben de bir 
Cenubi Afrika hava kuvvetleri dün tehlike: işareti saat 6, 1 O da verilmiş u ara 11 pusuya uoen er, ıııtı a " 
sabah Diredııu:ı'da sekiz İtalynn t.ny- ve 6,30 da nihayet bulm~tur. ve §ereflerini kaybedenler var. As- manga asker havaya Üç el ate, et
ynttsl tahrlb etmişlerdir. Havada Atina 16 (A.A.) _ Atinada lan ve kahramar. Tüık ukeril Bü- ırUştir. Bil.ibare. bir bölük aııker, 
er. 42 tipinde bir ve Cr. 32 tipinde lkl t..:Mike ipreti saat 12, l 6 de veril- tün dünyanın gözü sende. Sana ina-,gençlilı.: tqlilatı ve Eyüp civarındaki 
dfu:man ıwcı tayyaresi düşürülmüş- mit ve. 12,42 de nihayet bulmaıtur. nıyor, sana gÜveniyor. Parolan hiç mektepler geçid resmi yapmııtır. 
tür. Yerde bulunan 6. 79 tipinde iki 

Yugo.slavya 
üçler paktına 

girmiyecek 
Hük\ımetin siyaıeti 
sıkı bir bitaraflığın 

muhafazasıdır 

Almanya ile ancak bir 
ademi tecavüz paktı im
zalanması muhtemel 
~rad 16 <A.A.) - Alınanlar ta- ! 

tııfmdan yapılan dört haftalık 6.lnlr 
hnrblndcn sonrn Yugoslavyanın uçlü 
p:ıkta utlhak etmlyeceğlne bu ak§am 1 

Belgl'adda muhakkak nnznrlle bakıl-, 
maktadır. Her ne olursa olsun Yugos
lavyn sıkı bir bitaraflık muhafnza. 
edecektir. Binaena1eyh Yugoslavyaya 
bir filUmat.om verildiği veya Yugos- , 
lnvynnın bu filtımntom karşısmcla 
boyun eğdiği hakkında dolnşan şa- I 
yialar kati olarak bertaraf edlimek 
lftzımdır. Yugoslavyanın Alınanyaya 1 

ynpacnğı nzaml tavizin tecavüz nere-ı 
den gelirse gelsin mukavemet edile
ceği hakkında bir mndde llftvestıe bir 
ndeml tecavüz paktı imzasının teşkU 1 
edeceğine muhakkak na:rarlle bakıla
bilir. Alman tazyik! ilerde ne şekil ! 
alırsa alsın Yugoslav hükumetinin 
bundan daha müsald bir teklif yap- İ 
uınsı lnıkD.nı d~ünülmemektcdlr. 1 
Öğrenildiğine göre, Yugoslavyanın 

v:ı.ziyetl vakurane bir tarzda kati bl-
1 

taraflık prensibine ıstınnd etmektedir 
ve Belgradla Berchtsgaden arasında 
cereyan eden diplomatik müzakerele
rin her safha.c;ında bu hattı hareket 
muhafaza edilmiştir. 

Alman tekliflerine 
verilen cevaplar 

Cereyan eden müzakereler §U mıret

le telhls edlleblllr: 
B. Hitıer, Berchetsgaden'de Avrupa-

1 nın sözde yenl nlzrunı hakkında Yu
goalavyaya milsbet tekilllerde bulun-1 
m114, Yugoslavlar da bitaraflıklan do-
layı.s1le bu tekllfieri vakti gelince tet-

w 1 

.A.Li ile VSLi 
-----------------------~-
lhtikarla mücadelenin 
yeni bir usulü: Lüks 

müessese açmak! 

Ali - iki çift sözüm daha ' 
var. 

Vel. - Neye:: dair} 
- Hani geçen gün konu!i

muştuk ya. . . Lüks müesseselere 
dair ... Floryada, Adada, Moda
da, Tak imde çifter çifter hep 
buıılar hakim ..• Daha da yeni
leri yapılıyor... Be.bekteki bah
çe düküsle§tirilecekmiş>... Bü
tün gazeteler buna itiraz etti ... 
Hntta biz de sütunumuzda alcyh
:e kalkıştık... Fakat sonradaaı 
ne düşündüm, biliyor musun'? 

- Ne düşündün'? 
- Düşündüm ki, yahu, eski-

den meseln bir ParkoteJ vardı, 
burası ynrıyıırıya dolardı. Sonra 
Takaim gazinosu açıldı. ikisi de 
tıklım uklım. Başka yeni bar
ların yanında paviyon inkişaf 
etti. iğne ntsan yere düşmiye· 
cek ... Heps: de lüks maşalJah ... 
Demek İstanbul ııehrinin bunlara 
ihtiyacı varmıı... Bebek bahçe
ıi hakkındaki itirı:zımız da zait 
ol~e gerek... Haydi şunu geri 
alalım ... 

- O bakımdar doğru söylü
;orsun, azizim ... lhtikarla zen· 
ginleşenler o kadar çoğaldı ki. 
Belediye bunların yoldukların
dan bir kısmın• olsun geri almak 
için böyle lüb müesseseleri ço
ğahmalıdır ... Elhak iy; ediyorl. .. 
Böyle yerleıde porsiyonlan ve 
içkileri pahalıla§tırdıkça pahalı
laştırmalı. •. cEn pahnlıııından> ı 
aramak itiyadmda olan! nn ta
leblerine mukabele etmelilll. .. 

Aliveli 

bombardıman tayyareslle Romeo Rr 
137 tipinde üç keşif tayyaresine hü
cun. edllmlş ve bu tayyareler yakıl
mıştır. Bu hücumu yapan tayyareler 
geçen perşembe Daggah clvannda 
6. 79 tipindeki tayyareyi düşüren 11-
loya mensuptur. 

Habeşistanda 

iler.i hareketi 
8. Matsuoka'nın 

seyahati 

kik edeceklerini nazikane bUdlrm.1.ş- H k ' 
J ·ı · B h . lerdlr. Alman lotalarının Bulgarista- ava a ı n a 1 l 
ngı ız a rıye ına girmesi vaziyeti biraz değlşltlrrulş-

tlr. Almanya, iki defa. daha, Berchte.s-

N d • '- • • gaden'de yaptığı tekliflerden fa.rklı az l1 l ı v o r R ı. tnhrlrl tekl!Uerde bulunmuştur. Yu
goslavya bltarafiığı dolayıalle bu tek-

e Bu sene düımanın lltleri de reddetmek mecburiyetinde 

Dün İngiliz ve Alman 
hücumları hafif oldu 

Yunan tebliği lngı·liz Jatalan iki koldan Amerikanın Uzak Şark knlmış ve B. Hltıer'e amı ettiği za-
amanıız hücumuna kuv- man Yugoslavyanm bir ademi teca'lüz Londra 16 (AA.) - Hava ne-

Atina 16 <A.A.> - nrın akşam ilerliyor donanması her ihtimale paktı lm7.a etmeıte fımııde olduğunu zuetinin pazar günü tarihli tebliği: 
n~şredllen 140 numaralı tebliğ: Gü- karşı hazır vetle karıı koyacağız» blldlrmL~tlr. Cumarte.ıiyi pazara bağhyan gece, 
nun muhtelif saatlerinde ve cephe- Almanlar, Yugoslavla~ bu mukabil kıt. üzerinde gittikçe geniJleyen ·sis, 
nln muhtelif noktnlannda mahdut Nairobi 16 (AA.) - Bu aabah • 16 AA) 1· 1-1 tekllflı\1 gayrl k!fl görmu~ler ve Av- d- k h ku 1 bir şlddeUe düşman tarafından ya- resmcrn bilduilmiştir: lngiliz )utaları, . !"farbNm B( ·M -L apob~ .~- Londra 16 (AA.) - Bahriye rupa yeni nlzrunının snrahatıe Yugos- u§nuı.na arşı are tımızı azat• 
pılan taarnıı hareketlerinin hepsi mareıal Graziani'nin vaktile Habe- rıcıye azırı · nlau?ıı;a, . u_gun Nazırı B. Alexander, Turgay· da ıöı- lavya tarafından kabul edlldlğbc dair mıııtır. Fakat buna rağmcm, bombar· 
Püsklirtülmü.,tür. • • t • t!1~ eli]· k b" . f '-a- aaat 1 7,45 de tayyare ıfe Hsınkıng- Jedigıw• bir nutukta lırıgiJiz donanma- ve Yugoslavyayı demokra8llerden ayı- dıman servislerimizden iki teşekkül, 

,, ~ p an as ua e ır en ır za er ıı; 1 d I I b" l . . B M k Lo • • k" h Atina 16 (A.A.) - Umumı Emniyet. d w N h ili' . Ci ·gaya en ar ınc ge mıştır. . atsuo a sının gördüğü hizmetlerden sitayişle r:ı.cak mahiyette bir beyannamenin Duaseldorf ve rient a azım ar ü-
Nezaretıntn tebliği: Bir düşmnn tay- ~ ıgıd . ~w·e >.~ lve kt:ı1• ler· ,ve refakatindeki zevat, Yamato ote· bahsederek İngilterenin her bakım· Yugosmvya tarafından lmuı edilme- cumlar yapmıştır. Dus!eldorfda bir 
yaresl Mora'ılın cenubu garblslnrle No~ il er~ ıpn;. 1

• er eA~· A~ b ·ilinde kısa bir istirahatten sonra tren- d "tfk k vvetlendiğini ıöyle- sini lstemlşlerdlr. Bltarnfiık hakkın- gece e-vvel hücuma uğrıyan endüstri 
bir llmann bombalar atmışsa da biç eg ~ ı, .• og~ ıscıo - • uı e a le Mançuliye hareket etmi•tir. ?-n gı ı çe du . • k" dald akidesi, bu teklıtln de Yugoslav- b""l 1 . b b d d.l • 
bir netice elde edememiştir. yolu uzerındedır. Harekata devam 1 N k 1 L. (A A ) H" .. k. dıkten sonra emııti~ ı: ya tarafından ta.bul üne mAnl olmuş- Lo ~e e;dı d odm ~r lmlt\D .

1
e ! .ı:r1 1~: 

edi mektedir. hef~lyl o~ B "M · ·k .- Au umet cBu sene kudretlı bir düıman, tur. Bitaraflık, Jyi ko~uluk ve B:ıl- orıent a a enıza tı gemı en ussu 
Alman tebliği Kahire 16 (A.A.) _Orta Şark ima 1 erı, · ats~o anın vrupa- karnda. denizde ve havada bize en kanlar sulhünlln muhafazası bakı- bombalanmıştır. 

lrıgiliz hava kı.:.vvetleri umumi ka- ya !~Pm~kta o~d~:.u. sey~hatı .ve amansız tarzda hücum edeceğini gö-1 mınd~ vazifc_,lnl tamamlle ıra etti- B:.ı harekattan bir tayyaremiz geri 
Berlin lG <A.A.) - Resmi U:bliğ: r"rgahı tarafından dün akşam neşre· I Pasıfıktekı gergınlıgı azamı haddıne receğiz. Bu hücumun hasara, zayia- ğlnl mudrlk bulunan YugoslaYya ba§- dönmemiştir. 

Almnn kıtnıannın Bulgaristana gir- d·ı .. bt•v Şa k l l Af rıknrmak maksadı"le Japonya ile t · t" ) b b" "· kcı fokll! yapmıyacaktır Lo 16 ( A ) H b 
meslne PlAn mucibince devam edil- ı rn re mı te ıg: r f ta yan -, "M·h d I 

1 
• d d h k a ve ıs ırap ara se e ıyet verecegı- · 1 k ndra A. . - ar iye " .k d 1 • . k k ı ver ev et en arasın a a a s1 ı ni göz öaıünd t t ak k Binaenaleyh, Almanya mut a ve . . .. .. ·hı· b 

mektedlr. n asır' a tayyare erımız ara uv- b" . . •W• 1 . k"-I .. e u ar ona aruı sarih bir bltarnflı~a lstinaden bir nezuetının pnzar gunu tarı ı te -
fi 

' 
• · · ·ı · h k · f al b. ır ı•bırlıcn yapı ması ım uaı annı mucehhez bul 1 H b" b ı; ı·v· C · · b vl Almruı savaş ınyynrelertnden m - vet erımızın ı erı are etme a ır h " • "'d dk"k k d. 1 unma ıyız. ar ın u ademi tccavilz paktı imza edilmr.stnl ıgı: l..martesıyı pazara ag ıyan 

rekkcb ~'UVl'eLll bir filo cvvelld gece surette müzahir olmuşlardır. Cenubi 
1 
~3;avıye. e.~ te 1 etme te ır er. k:&ti safhasına cesaret ve yükııek bir 1 ıiizumlu addetmezse, Yugoslav B~ve-ı' gece, düşmanın hücumu, büyük mik

cnyrl musald hav~ şartlanna. rnErocn Afrika kuvvetlerine mcınsup avcı eylulu~~e Alman - ~ov?'~t manevi kuvvetle karşı koyabilece- killle Hariciye Nazırının geçen ııyın yasta olmamı~tır. Hücum, bilhassa 
Londra ve cenubi Ingiltcrcde bulunan tayyarelerinden mürekkep bir hava pakh imza edılırke? Alman • arıcı- ı ğimizi sanıyorum.> ortasında yaptıklan gibi, B. Bitleri Londra d:ı. dahil olmak üzeı-e cenu
ve askerlik bakımından chemmlyetl fil A K l .. • ye Nazın B. v~m ~ıb~cntrop un Al- Nazır bundan sonra Amerikan tekrar zlyaret etmeleri lçhı ortnda 1 bu prki mıntakasına tevcih edilmiı· 
h!llz o1ruı hedeflerine hficum etmtı;Ur. osu .emara - eren yo u . uz.en.~- manyanın cserııfe ımtı3al ederek Ja- yardımından bahsederek demi•tir hiç bir sebeb yoktur. Dola§an §ayın- t" o·· t 1 · "d 
Londnı..a- limtı..nda mfitcadd}d orta Ve de nakJıye Vasıtalarını mıtralyoz d s ) a· ı··• L ~ Ja tah k'- )C d Alına b Jr. UŞman ayyare en, yem en, .,.. 1 h 1 1. b ponyanın a ovyet er ır ıgıne ya.ıı;- k ·• · r a 11.u e erse ve nya u h d fi b 1 "d 1. • 
iblr büyük ynncm çıkmıştır. at~i i e ta rip etmİ§tir. ngi ız om- 1 .. d b 1 d w h ı. harta içinde kati bir karar alınma- ava a atarya arının şı et ı ateıı 

Alman hava kuvveı.ıert cenubt in- bardıman tayyareleri aynı mıntaka- a,masl 1 tekmednnısın e u un ugu a- cDominyonlanmızın yardımından ı sını isterse da.hl Yugoslavvanın hattı ile k.artılanrnıştır. 
hrlab ma ta ır. b k A ·ı.. tar fı d t · ·~ gllterenın sair yerlerinde 'tayyare da dü~man mevzilerine hücum et• • . _ aş a meruı;.a a n an yapı an hareketini muhafaza edece~l zanne- p k h l 1 k b" d .. 

meydanlannı ve llnıan tesisatını te- miıtir. Cenub1 Afrika hava kuvvet- Uzak_ Şarkta ı,ler fena gılme~e yardımın genişlediği göz önüne ge- dllmektfflir. Yug~lav hükftmet1n1n e ~u teme 0 ~ra ır uşman 
ıılrll bir surette yangın ve infilak bom- )erine mensup avcı tayyareleri per- ba,ladıgı takdirde Amerikanın Uzak tiri!ince, önümüzdeki ayların ıidde~ aldığı vazlyetfn memleketin menfaat- tayy:1-=;1• hd~~~- ~~f• •. b~taryalarımız 
balarlle bombardıman etmf.şlerdlr. be günü Daggabur civanndn Şarktaki do~anmaııının de~bal hare· tine milletin cesaretle göğüs gerece· lerlne uygun olduğu ve Yug~slav bal- tara ın an u~uru mu~hır. 
İn:!:nl~:t_~~~a~~llak~ıf veta~=!~ı~ r.m79 tipinde bir düımaın bombar- k_ete geçmeg~ h~z!r olduguna, Va· ğine ve muhakkak muzaffer olacağı- kının temennilerine tekabul etUğl Franıaya yı·yecek 
civarında kıtaat tahşldntını muvaffa- dıman tayyaresi düşürmü,lerdir. şıngton mahfillen ışar~t etmektedir. mıza ve hürriyetimizi muhafaza ede- anla§ılm_a_k_ta_dı_r_. -----
tıyetıe bombardımnn etmişlerdir. United Preas'ir. deniz muharriri ceğimize kan: bulunduğuna emi- lkı• nutuk gönderilecek mi? 

Alman hava kuvvetleri, Malta ncıa- Berlı.nde hır" Amerikalı amıral Sterling·in filuine göre, mu· nim.> 
h h 1. d s· p f k V~·in ... oa 16 (AA) - Reuter: sında Halfar ve Lucca. tayyare mey- asamat a ın e ıngapur, ui i - -,. •• 

danı"nnı dn bombardıman etml•ler- gazeteci tevkif edildi teki Amerikar. donanmasıının üssü B"r Yugo 1 t . B R 1 B u· 1 öirenildiğine göre, Lord Halifnx, 
.. y ı s av ayyaresı • ooıeve t ve ıt e- B H 11 il d.. t w •• •• d dir. Bir Alman avcı ınyynresl, V!cters Londra 111 (A.A.) - BerUn'den olacaktır. ] J • . u • e un yap ıgı goruşme e 

"' llJn...ton Upın· de bir ln"llfZ t:ı'-"'nre D.N.B. nln bildirdiğine göre, Rlchard o·w f l h b J yan 1§ ıkla Bulgaristanda rin nutuklan Londrada :.oa} albnda bulunmıyan Fransanın 
n ı:: _ !'• _ _ ., .u - Hottelet adınd bl A ri,.• I ıger tara tan a man a er ere '"Ye 

.s1 duşurmiiştur a r ıne "4n gnze- ·· H il d H. d" d d h'l karaya m· dı" nasıl kar•ılandı vaziye.tini_alakadar ed_ en. bü.t.ün me.· .. . l l d- gece g"'rbi teclsl Bcrlln'de tevkif edıım•<-+ır Bu gore o an a ır. ıştanı a a ı :s Bö l b 
Duşmnn tayyare er • un .. hı ~· . ld v h ld P "f"k'· b d Sofya 16 (A.A.) - (Stefanı") ·. ae_le_I.en muzakere etmıştır. • y e ır Almanyndn hudod mıntakası üzerine gnzetcc ln bl.r düşman memleketi o . ugu a e . ası ı m cenu un a l J 

bir kaç bomba atmışlardır. Az aıik- hesabına casusluk yapmakta. olma- Mıhvere muhalıf olan memleketle- İçinde iki k.İ§İ ile Üsküpten Belgrada Londra 16 (A.A.) _ Reuterin l~ru§bnhde gıda maddJ·tn· mje e· 
darda gelen düşmnn tayyareleri aske- sından kuvvetle §Ü~helcnlllyor. rin mü~terek bir harekr.tte bulunmak hareht eyliyer. bir aakeri tayyare dipl<-matilı.: muharriri yazıyor: •b~•J• Maea t~aal e .1 mıı ~ m~ı 
ri lw.sar ika edememişlerdir. Sair Iın-ı D. N. B., Hottelet in bir. Amerikan için yaptıklon hazırlıklar ,imdiden yanlışlıkla Bulgar arazisinde Karlo-j B. Rooseveltin azimki.r ve kati ~a kud ır. F aama leh" ngi)ter:bnt b"-
sarlar ehemmiyet.sizdir. D~man t:ıy- ıstihbnrat ajansının mfuriesmıı ol- oldukça ilerlemiştir. voda yere inmiştir. Tayyare yann nutku, Londrada, demokrasi dava· 0 a a !~ l mha mua İd yır 
yarclerlnln attığı bombnlardan biri duğunu kaydetmekle bcrn.ber, hangi Yugoslavyaya hareket edecektir. sının en sarih ve en aınlaY111ı Ameri- 8b~~te~~ıvJU1· u e d zıdrl 0 ugu 
bir üscnı. kampında iki Fransız harp ajans olduğunu tasrih et.mJyor. J .

1 
,,. . . . .u;a.ın- &flDgton a o apn §a· 

eslrhıin yaralanmasına sebebiyet ver- ....................................... S f l Q kda~ -y_art.dımıB Rvadı olarltin~ b~e1!~~~ yialar teyid edilmemektedir. 
mı .. ur. üzi h Münakalat Vekili geldi e ıımıı ır. . oo•eve ı ~ 

... yayı bombardıman ve c ns:ı.ratıı · 1 · • el. · · 
12 lle ıs mnrt arasında dQ""'an 31 ü b1r f bb ,. H Münakalat Vekilı" B. Cevdet Ke- gerru rııese eaırun müatac ıyetinı te-,.... sebebiyet vermJşlerdJr. D şmanm eşe US Q 

tayyare zayi etmlştlr. Bunlnrdnn ll l tayyaresi, donanmanın hava dafl ba- riıtı fncedayı dün geco trenile An- barüz et~iridiği kaydolunmaktadır. 
ha.va muharebelerinde. 11 1 gece avcı- tarynlnn tarafından düşiirülmüştur. karadan §ehrimize gelmiştir. B. Rooseveltin cBunlan gönderece-

Ke demeli? 
ları!.111:• aıt1sı tayyare dntı batarynJa- Alınan hava kuvvetıcrlne men:ıup Bir Amerikan generali: Vekil, Haydarpa§a garında, ala- ğiz> cümlesi, bu dakikada İngiltere 
:rı. uçu de ~ahı::ye topçusu tnrafın- tayyareler, Maltnda klUn Hnlfariyl «Almanlar buna te•eb- kadar daireler erkanı ve dostları ta- için en cesaret verici mesajı teşkil et- Bir gazetenin muhabir mdttu· 
dan dilşurulmü§tür. Aynı müddet bombardıman etmlşlerdlr. Bl:i." düşman ~ rafındııı:ı kar§ılanmı .. br. B. Cevdet melde ve iki hükfunet arasında tam bunda §Öyle bir cümle gözümü-
lçlnde Almnnlnr 21 tayyare kaybet- tayyaresi dQşüriilmfütür. büs ederlerse bı·r daha l ,.. 1 ı · 1_ d" ze çarptı: cHalltevinin çıkan yıl nılşlC;r<Ji .... Kerim ncedayı üç gün §ehrimizde ana mayı göstermede ır. 
(t<">ıno) r. Şlmnıı Afrlkadn İnglll7Jerln motör- bellerini dogr"' ultamaz• kalacak. müteakiben Trakyada bir Bir tesadüf eaeri olarak, Roose· içinde elde ettiği randıman cid-

İtalyan tebliği 
ltoma 16 (A.A.) - İtalyan orduları 

umumJ knr:ırc!lhmın 282 numaralı 
tcbllğl: 

lü nakil vasıtal:mnm toplu bulunduk- 1 • k d b" k den çok verimli olmuotur.> 
lan :Agodabla mevk.il Alman tayyare- lar» diyor tedkik ııeyahntine çıkacaktır. ve tin nut un an ır aç aaat soma. Randımaın everim> manasına 
ıerl tarafından bombardıman edilm•~- Hit

1
er de bir nutuk söyle~tir. Hit· 

o;ı ] b k d '- d ahi "eldigwine göre: tir. Şarki Afrlkada. düşman mühım Nevyork 16 (A.A.} - General Hııgh Bulgaristandaki tren er, u nu un a, artı .. muta m • 0 

kuvvetlerle Keren cephesinde taarruz- Johnson, cWorld Tcle.granı. gazete- • yet almı§ olan kendisini ve parti· 1 « ••• randıman cidden çok ve-
lannı tekrar etmiştir. Düşman püs- sinde şöyle yazıyor: lngllteren!n is· kazası tahkikatı sini h&klı göstermek t~ebbüslerini rimli olmuştur> 
kürtülmüş ve nğır zayiata ut;ra- tllbı !midin dnhlllndedlr. Ancak bu, Sofya 16 (A.A.) - O. N. B.: tekrnr etmiştir. Maamafih, nutkun dememeli; 

Yunan <'t'phcslnde 11 inci ordu mın- tıımışt1r. ou-şman Eritrede '·"in Ab- Alnın e llMnln ı......... ınrlh'nde M k 1 N B G f f '1 ly d k • ~ft,. ....u n g nç ı>• u.up • üna a at o.arı • arnno re a· ta aya temas e en kısmı ro manı· H Jk • · k l • · d k" ıw.umsındıı mevzii harekeUer esnasın- r::ı.schlro üzerine akınlıır yaparak bir misil nsla görülmedik blr boğazlanma- . . !1- 1_ . ' j •• • ,. • a evının çı an Y1 ıçın e 1 

eslr
da csJlldıkha iğtinam ettik v_e bir mikı!nr mlkdar hasara sebebiyet vermiştir. ğa uğrnmnsı pahasma. olabilir. Almnn kaktindde ~ır ltahkku. .ırnmısyonku bolal- ı dkardbı~. ~·~kcbun;ıl~l.cr, Hhı~lol?"1azsaı· yla- fnnliyeti cidden çok verimli ol-

a . Tayyare mufrezeleriml?., Dlrcdaoua üzerine yapılan akın ne- lstllfL teş bb.. .. kitle halinde bir ra • emıryo u ·azasının vu u u - m ır ıııtı a 1çın, ıt erın p ana- muştur.> 
Yunanlıların miıhim bir hıı.va üssünu ticeslnde hasar vukua gelmiştir. lt:e- kıtale m~c:;uolacaktır. Böyle b!r dı.ğu yere: gitmiştir. Resmi son ha-

1 rının esas hedefini müttefikine yar
bombardım:.n etmişlerdir. Dün oğle- ren mıntakasındn düşmanın bir tny-ı Jotaldcn sonra da Almanlar her han- berlerc göre, kazada 1 O lti~i ölmüş dım etmek ihtiyacının teşkil ettiğini demeli! 

.den sonr.ı du,.man tayyareleri /h·lon- yarcsi tüfek atqlle diişiirülmü§tilr. gi bir muvaffakıyet bekliyemeıler.> Te 1'4 kişi yaralnrum~tır. leöıterir gibidir. - l ~------------_, 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Profesör Gabriel,e 
dair •.• 

Profesör Cabriel'i 
l•namıyq Türk 

münevveri mevcut 
olmaaa ıerektir: 

Uzun zamandar 
memleketimizde ya

ıayan, her vİliyeti
mizi kasaba kasaba 
cezen, türkçeyi öğ
renen, abidelerimisi 
tetebbü eden. kül
türümüzü dünyaya B. Gabriel 
tanıtmak ve bakkmuzdaki sempati
ıini herkese -.damak için uirafml; 
bize dair otuz ıeneclir tomar tomar 
makaleler, koca koca cildler netre
den ve resmi müesaeeeleu imizcle 
•aktile •azife almq bulunan bu ilim. 
'akında muvakkater. aramızdan &Y· 
nlıyor. Vatan. olan Franaada bir kaç 
ay kaldakta.ı ıonra mesaİIİne devam 
etmek üzer. infallab tekrar Tiirki· 
yey., dönecek. 

••• 
Kendisini. FranalZ ıefarethaneaine 

aid binada, kurduiu müeueaede zi
yaret ettim. Uiurlu yolculuklar te
menni ettim ve yanından çıkarken 
diifündüm ki. meseli Pierre Loti 
edebiyat yoluyla en genq tabakalan
nuza kadar ismini yaydıima göre 
profesör Gabriel'in mahallede kay
dırak oynayar çocuklarımıza kadar 
hepimizce tanınması Jizun gelir. Şa
yed bu derece 1ren14 bir zilmre henüz 
tanımıyora1&. bu, kendisin~ kal'fı de
ğil, kendimize karfı ve ayni zaman
da iJim müvac"hesinde bir haksız
lıktır. 

••• 
B. Al bert - LouİI Gabriel, 1883 

doğumludw-. Vatamnda mimar ve 
muallim olarak yeti,tikte:ı sonra, 
kurunuula hakkında tetebbülerde 
bulunmak üzere Fransa tarafuıdan 
Atmaya gö:ıderilm~ti. Bu sabadaki 
araştırmalarına devam etmek üzere 
1908 de memleketimize gelince 
Türk mevzuuna merak sardı. Hatta 
kendiainin hocalarında bi!e o za• 
manki kanaat şuydu: 

- Türkler tarıhte ynlnız h:ırp y~.p
masını başannış bir millettir. Sanat
ları yoktur. Onlnra izafe edilen eser
ler. Bizans ve nrap tesirinde olarak, 
rum ve ermenller tarafından m"yda
na getırllmlstlr. 

Genç alimin dimağı bu iftirayı 
l<abul edemedi. 190S da Rodoas'ta 
yerleşip oraya dair tetebbülerde bu
lunurken bir taraf tan da türl<çeyi 
öirenmeie batladı. 1910 - 1913 
a~N1nda Anadoluda aeyahat etti. 
HarpttJD ıonra MiSii'"• sitti. Kahire
den evvelki merkn olan Fuatat haf· 
riyatuu. ittirik etti. Sark iaann• 
baktıkça onda tu kanaat kuvvet
lc ndi: 

- Başlı başına bir Türk sanatı va'r
dır. Faknt mesele bundan da ibaret 
değıl. Butun Muslüman eserlerinin 
için e bir Turk fnallyeti karışmıştır. 
Dokuzuncu asırdan itlb:tren Abbasi 
e. erlerinde blle bunu görüyoruz. ~
lam fısnrır.ı izah için Türk amılml 
gozönünde tutnııyanlar muhassal:ıaan 
bir Ş"Y anlayamazlar. Türkleri :.Zah 
etmeden, Mtiı::lümnn sanatı ihata edl
lcm"'z. Zlrn, Muslıimanlığın t erkibine 
dehli olan cam.alann hemen hepsi 
"!kdcnlz medcn yeti lçindedlrlP.r. Is
lam S"natına Al\d nlz medenlyeLi dış 
çeşnıyi veıen : ncak or•a Asyadnn 
gelenler, yaı 1 r ırklerdir. 

Profesör. bu tezini kuvvetlendir· 
inek için tetebbüt. daldıkça yanılma· 
dığını anladı. K~fiyatı, iddialannı 
aağlamlqtardı. 1926 - 1931 arasan· 
d, Dvülfünunumuzda arkeoloji kür· 
IÜlünü itıal ediyordu. Sonra, Fran· 
ıız Tarih Enstitüsünün müdürlüğüne 
getirildiğinden bu vazifeden aynlda. 
Yalnız bizim vilayetleri değil, Me
zopotamyasile. Irakile. Suriyesile, 
ilb bütün Şarkı dolqb. Her ıene 
Anadoluyu geziyordu. Ve işte eser
leri: 

0927 de :) İstanbul camileri; (19:?1! 
de:) Istan bul da bir el y:ızısı eserlnde
kJ Türk minyatürleri; (1929 da :) Ana
doluda eski Turk eserleri; ki bu, son
hdan yazdığı büyült kitaplara bir ku' 

(Va - Nu) 
( ()eYanu 7 nci aabifede) 

( ş E D i R D A B E R LE R i j''ıııa1.r .çırp•~ 
~ ................................................... ~ ............. /Boşbirb6bürlenme 
Dolmabahçe - 1 Sarıyerde pasif Eski 

Bebek korunma tecrübeleri medreseler 

Bir arbdafun, hmnu aindıiı İçim 
doktora Kİtmif. Sabaamda pek ziy .. 
de lan;nmq olan doktor ona m..
Yene etmeden evvel kendiaine: 

Vapur iskelelerinin 
önünde birer meydan 

açılacak 

Dolmabahçe, Bebek yolunun bele· 
diye imar t.şlerl müdürlillil tarafından 
hazırlanan tafslllt plAnlyle Nafia Ve
ItAleU yakından allLkadat olJDU.f, plln. 
hazırlanırken Veklletln JOllar ve 
köprüler tu!tesl müdüril istanbula 
gönde.rllmlltlr. 

Yolun gilzergıUundalt:l tarlhl .bhta.-
lar ve mevcud mektepler JDzlinden 
plln halt:lt:ında bir mllddet enel MD.a
rlf vewetıne de llzım gelen malft-
mat verllmiftlr. 

Ortaköy ve civannda bulunan Ferl
Je saraylannın blr kısmı harap ol
mUf, bir kaçı mektep haline Ura~ 
olunmUf, birkaç tanesi de bof olarak 
muhafaza edilmiştir. Yenl yol açılır
ken harap olan blnalann ihyasına, 
mevcud sl'.M'Ylann önlerinin açılması
na gayı-' Mllecektir. 
Kabataş iskelesinden sonra, Beşik· 

taş, Ortaköy, Kuruçeşme, Amavut
köy ve Bebek iskelelerinin de önleri 
açılacak, her birinde birer geniş mey
dan vucude getirilecektir. 

Bu tasaV'\'Ur ve müsaid yerlerde rö
füjlar ve parklar yapılması Nafia Ve
kaleti tarafınd:ın da tasvlp edll
ml.ştlr. 

Kahve tevzii 
Gümrüklerden haftada birkaç gün 

çekilen kahveler muayyen gü11lenle 
dükkanlannı açan kuru kahveciler 
tarafından halka iki yüz ellişer gram 
olarak tevzi edilmektedir 

Bugün giimrükten tekrar bir mik
dar kahve çekilecektir. 

Ayakkabllar 

Karaya indirildiği farz.edilen 
bir tayyareci grupu çabuk 

zararsız hale kondu 

Halk tipi nümuneleri 
henüz komisyona 

gönderilmedi 

Yukarıda parasü~çülere ıilih ablıyor ; aşağıda bir yangın ıöndürme ekibi 

Dün sabah Sanyerde pasif ko- caddesine yangın bombalan at
nınn_ı:a tecrübeleri yapılmıştır. rruşlardır. Bu bombalara karşı ıt-

Fiat mUrnkıı-be komisyonunun kun- Tecrubelerde Vall muavini B. faiye ekipleri faaliyete geçmişler 
dura tiplerini tesblt ne meşgul oldu- Ahmed Kınık Seferberlik müdü- ve yangınlan ·· tl ·· d'" ·· ğunu yazmıştık. Kunduracılar koo- ' sura e son unn~· 
peratlfine halk tipi. muhteur ayakka- rü, Sanyer jandarma kumanda- lerdir. 
bılar hazırlaı:nası hususu blldlrilmtş- nı ve diğer bazı zevat bulunmuş- Bunlan takiben düşman tay-
tı. Kooperatıfin kunduraları henüz komL~yona gönderllme(lllşt.lr. tur. yarelerl tarafından bir paraşüt· 

Beykoz kundura fabrikası tarafın- Saat tam onda alA.nn işareti çü ~punun karaya indirildiği 
dan imal edilen ikl tıp ayakkabının verilmiş ve iki tayyare filosunun farzedilmiş; paraşütçü imha eki-
halk tlpl lt:unduralardan addeclllebl- pi faaliyete k b d"' lecetını. bu hu.susta lt:omlayonun fab- gelmekte oldufu öğrenilmiştir. geçere u uşman 
rllcadan ~ıamaı talep ettlllnl yaz- Derhal hava dlft batarya! f _ paraşütçülerini zararsız bir hale 
DUfblt:. Sümerbanlt Istanbul 4ubesl an a sokmuşlard.ır 
müdürHltü, komlayonun suallerine bir alfyete geçmiş, ilk daldkalarda Saat bİro T hllk 
lk1 güne kadar cevap verecektir. düşman tavva-ı rind d k . .. v. on e ıı e e bitti» n~-- e en o UZU düdugü çalınmış ve tecrübenin 

• • düşürülmüştür. Fakat bir kısım muvaffakıyetli netice verdiği tes-
Mımar B. Sedad Çe!intaı tayyareler Sanyer ve Büyükdere bit edilmiştir. Bu şekildeki tecrü-

Ankaraya gıtü civarına gelmiş, Sanyerde Sular beler zaman zaman diğer kazalar-
Anıt _ Kabır müsabakasının şeraiti caddesile Büyükderede İskele da da yapılacaktır. 

hakkında bazı makamlardan ısttzah-
ıarda bulunmak ilzere Türk mimar-
ları namına. güzel sanatlar birliği KÜÇÜK HABERLER 
mimari şubesi relsl B. Sedad Çetın-
taş Ankar:ıya hareket etmiştir. * Kadıköyde Raslmpaşa mahaile-

Bu münasebetle B. Sedad Çetlııtaş sinde oturan bayan Raife Sezer, her 
radyoda bu akşam 21,15 de: cK:ıUın. sabah mutad olarak aldığı ilflç yeri
ev sanatlara hakkında bir konferans ~~ yanlışlıkla bir yemek kaşığı ten-

e ek imkfm bulursa salı ak<>amı turdlyot içm~. bu şekilde tesenımum 
ver c • Y- ettiğinden işe elkoyan zabıta tarafın-
da. ayni saatte mimari şaheserleri-. dan Nümune hastanesine kaldınl
mlze aid efsaneler mevzulu ikinci bir mı.ştır. 
konferans verecekt.ir * Pangaltıda Eşref sokağında B. 

* Emniyet miidurlfiğÜ &lt.ıncı !U
besi tarafından dun yapılan seyriise-
fer kontrolunda muhtelit suçlaruı
dan dolayı dokuz §Oför cezalandınl
mış, tramvaylar yüriırken inip binen 
on iki kişiden birer lira para cezası 
alınmıştır. * Abdullah Reccb isminde blrl; 
sebze hAll karşısında bir anbarm 
ö::ıünde bulunan iki boş yumurta san
dığını çalıp kaçarken yakalanmış 
diln adliyeye getlrllınlş, 11t:lncl sulh 
ceza hAk.lmlnln huzuruna çıkanlmı.ş
tır. Haklnı B. Salahaddin Demirelli 
Recebin suçunu sa.bit görmiif, sabı
kalı da olması dolayıslle blr ay bef 
gün hapsine ve derhal tevkif edilme
sine karar vermiştir. 

Mehmed Alinin sahip bulunduğu bir 
apartımanla, Oalatada Ferdlnandm 
berber dükkf'mında ve Kemeraltında 
Fikrinin evinde dün yangın başlan
gıcı olmuş ise de derhal yeti.şen ıtra.i
ye gruplan tarafından ateş söndiin-ll
müştür. * Kocamusta!ap~ada oturan Rem
zi ile Avni, evvelki gece evlerinde bir 
hayll içtikten sonra saat ikiye d~ru, 
ka..rşı komşulan Alinin evine gıtmlş
ler ve aralarındaki eski bir husumeti 
tazelemek istemişlerdir. AU, kendileri
ne kapıyı açmayınca zorla girmek is
terlerken poli.aler tarafından yakala
narak dün sulh ceza mahkemesine 
teslim edilmi§lcrdlr. HAklm, her lklslnı 
de birer gün hapse, altı yüz altmışar 
kuruş para ceza.sına mahktlln etmiş
tir. 

ihtiyar bir kadın 
Mangal üzerine diittü, 

birçok yerleri yandı 
Dün, Kadıköyde blr yanma faciası 

olmuştur: Knrbablıdere cl~arında 
Hürrlyet-uddesinde bir evde yalnız 
başına oturan 75 yaşlarında Emine 
Yılmaz isminde bir kadın mangal ba
şında ısınmakta iken birdenbire ü~
rlne fenalık gelmiş ve mangala düş
müştür. Kadın, bu şekllde muhtelif 
yerlerinden yanmış, bln müşkülatla 
neden sonra ateşin üzerinden aynla
bllmlştlr. 

Emine Yılmaz, feryad ede ede so
kağa fırlamış, onun bu halini gören• 
ler derhal zabıtayı haberdar etm.lf
ler, kadıncağız bir otomobille Nümu
ne hastanealne kaldınlmıştır. 

* Belediye zabıtası memurlan, diln 
şehrin muhtelif yerlerinde çekllmlş 
kahve satan yerleri kontrol etmlfler
dlr. Bunlardan kırk üçü, kahve üze
rine clns ve nevlnl gösterir etiket 
koymadılt:lanndan cezaya çarptınl
mı.şlardır. 

Bay A m caya gör e ... 

Şimdilik bir kiami 
t amir edilecek 

- Lütfen mendilinizi akanmz!... 
demif. ç 

Arkada,ım cebind• mendilimi 
çlbrnu,. Doktor sözüne •• 1 d 
vam -=-.· toYe .. 

t.Tnl.versltelllerin ika.metine tahsla ----. 
edilen harap BahJ'istyah medresese- - Simdi de lütfen ıümkürüniiz!.. 
sln1n tamiri lle bizzat İstanbul vall Doıtum hepimizin bild·~· b" 
ve belediye reislnln meşgul olduğunu da m-~:ı!_• b ıgı U" tarz• 
yazmıştık. Bu medreseden BODra is- bar li.J.-~bir umana RÖtürmiq Y9 
ta'nbulda mevcud tarlht medreseler- ~em • ıurette, mütebau11m 
den hepsinin tamirine çalışıla.caRı da Yerme retirmit. 
yazılıruştı. Mühendislerin ve müze- Likin meth L---ur UUl"Ull doktora· 
ler idaresindeki alakadarların yap· - İfte sördün"' •. ? • 
tıklan tedklklere göre şehrimizdeki ailmeği. siiıDkürm ~ .ma ~UIUIZtl 
medreselerin kAmUen tamiri 1çln iki Bütün h talıld eaı bilmiyorsunuz. 
milyon llraya ihtiyaç vardır. Bütçe- u annız buradan seJi. 
lerdeld ta.hs1satın sarroıunaca~ı yer- yor. 
ler belli olduğundan harap medrese· Ve doktor bundan IOnra k eli 
lerin kAml.len tamirine imltAn yok- mendilini çakararak: en 
tur. Bunlar arasından üniversite tale- - Burwı dediiiniz bö ı . . . 
belerme elverlşıt olanların tesbltlne böyle ıümkür"T· d • Y e •~anll', 
gcçllml§tlr. Bundan sonra tamir edl- •w• • ~ur... ernıt ve aoyle
lecek medreseler üniversite taiebe1e- dıgım yapmasa bqlamı,. Arkada
rinin ikametine tahsis olunacak med- tuna da ayni ,eyi talim ve: 
rcselerdlr. - Olmadı, vine olmadı ••. diyerek 

Belediye temizlik işleri müdürlıı!;ü tekrar etmit. Nihayet memnun bir 
emrindeki temizlik amelesinin otur· gülıimseme ile onun en son bu-
ması için de bazı medreseler t:ımlr ıilitini beğenmq: • t:m 
edllmektedlr. 
Birleşik esnaf cemiyetleri fakır ,.e • -:-:.~te, d.~· nihayet sümkünne

seyyar esnafı blr arada toplam:ık ıuıı ~~endmu.. ~e yazık ki İnsanla
lçin birkaç medresenin kendllerl cm- nn yuzde sekıenı bu mühim şeyi 
rine .verllmesinl istemektedir. Bu tek- katiyen bilmezler. Burun ıilmek bir 
life Istanbul vllayet. parti reisliği de ilimdir azizim. Ve ıiz bunu öğrend". 
muvafakat etmiştir. Seyyar esnafın iini.:. için kendi kendini • t b ik ed 

1 

sıhhi muayenelerinin de kolaylığı ba- bilirainiz zı e r e-
kıınından cemiyetlerin noktat nazarı- ş· d" • d k d 
na belediye sıhhat lşlert mudutli.tğii .~ 1 0 t~~ an dönen dostum 
de iştlrll.k etmektedir. Birkaç medrese sevmıyor ve gulerek. 
'1e bu suretle imar olunacaktır. - 56 senelik hayatımda doğru 

Bundan sonra lhtlynç oldukça bir dürüst tek bir şey öj{renebildim, di
veya birkaç medrese tamir edlle- yor, burnumu silmeli! .. 
cektlr. B d k bik. · · d" ı· u o tor ayeaaru ın ıyen bas-

ka bir arkad:ıı: 

Amonyak az - Evet, dedi. ıizin burun mü
talıus1111mm muhakkak ki yerden 
göğe kadar hakkı var. Burun ıilme

Yazın buzsuz kalmamak 
için tedbir alınacak 

nin. ıiimlriirmenin ebemmU>etini öyle 
yabanı.. atmıyalun. Bundan on sekiz 
sene evvel Malin sazetesinde bir bat 
mal:ale çdoıutb. Bu bqmakalenin 

İstanbul beledlyesı amonyak teda- İlmi ne idi biliyor musunuz: «Süm
rik edemediği için buz lmallnln gıt. künnek aanab». O zamanki gazete
tlkçe azaldığını yazmıştık. Romnnya !erimizin birinde bunu tercüme bi'e 
ile muhabere edilmiş, amonyak te- . . tik B" 
min olunamamıştır. ettinnit · ll'çoğmnuz burnumuzu 

Belediyenin Karaağaçta.ki buzl'..a- ıilmeği hakikaten bilmiyonnutuz. 
nesinde bulunan amonyok mlkdarı Bu sözleri dinlerken aklama iki 
ancak içinde bulunduğumuz aylar •ey geldi. Birincisi Avrupa gazete
zarfındakl ihtiyacı karşılıyacak ka- lerinin nümkürmek aanabıt diye 
dardır. Hariçten külliyetli mlkdar- bqmakale yazabildikleri mesut 
aa. amonyak ithali kabil olamadığı demler .•. 
takdirde yaz gunlerlnde İstanbulun ikin • d d 
buzsuz lt:alıiıası tht.lmall vardır. Bele- cı iişün ü.iüm ~ey. de yine 
diye buna meydan vermemete çaJııı- fU burun meseleame dairdL lnaaala
yor. rm ydJarca y ... dafl halde burunla-

rau aDme.ini öinınememeleri baki-

y ... bten tuhaf bir feydt Dütünün. bir 
ag, aüt ve yoğurtların musiki iletiniz var. Onu yıllarca kuJ-

tef tİf İ lanıyonunuz ve doinl dürüst çaldı-
Fiat mürakabe bürosu memurları- itnuıa kanisiniz. Meseli flüt çalı

nın yağ. yoğurt ve süt.çu dukklnlann- yorsunuz. Bir Riln öjreniyonunuz ki 
daki teftişleri devam ediyor. Bu nıad- o flütü yanın asır. hatta belki bütün 
delerin imal, tevzi, satış ve terkipleri bayahruzca ters lutmut •ve •anl1t 
ile belediye de alakadardır. Yalnız çalmışsınız. 

1 

geçenlerde flat mfirakabe bürosu me~ 
murlannın kontrollarına da1r gazete- Otuz, kırk. em ıene yanJ14 olarak 
lerde çıkan bir 116.n belediyenin kon- kullandajuuz küçük uzvmnuz burun 
trol ve teftlşlerinl sekteye utratmış- vücudumuzun d14mdadır. Bunu eli
tır. Bu nanda ..gıda maddeleri ııe her mizle tutabiliriz. aynada kendisini 
nevl maddelerin tefti§ ve kontrollan görebiliriz. Böyle olduiu halde onu 
fiat mürakabe bürosu memurlan ta- doiru kullanamıyonız. 
rafından yapılacağı blldlrllmekt.e 
uzerlnde büronun hüviyet varakasın: Arbk elle tutulanuyan., sözle sö
tıı.şımıyanlara itimad edllmemesl l~n- rünemiyen, öteki uzuvlarunlZI nasıl 
ret olunmaktadır. Yapılan müracaat kullandıiumzı siz tahmin edebilir
üzerlne UA.nın tavzih edilmesi karar- • • M ı" id · • la.şmıştır. unu:. eseaa m etnnı. banaldan-
Yağ, yo~rt. süt flatlerln1n kon- mızı naıd kullanıyoruz? O zavallda

trollan ne l§tlgal edilirken Trakyada ra neler çektiriyorux. Kalblerimiz 
kl istlhsal mıntakalanndnn g"~en kimbilir bizlerden ne kadar yaka 
raporlar da gözden geçirilmektedir. ıilkmektedir. 

• 
1 ZM • 

1 R 
Enterb&SJOUI Faannda 

Mallarınızı her halde teoh!.r 
etmelisiniz. 

Bllyiilc yol ucuzluktan. cıulp 
eğlenceler ~e sürprizler her ae
ne İmı1r Enternasyonal Fuarı
na yüz blnlerce zlyaretçl top
la.maktadır. 
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İnsanlar. sanki henüz fabrikadan 
on b~ gÜn evvel çlknut ve içinde 
Lir ıürü yeni aletler bulunan ıon ıD
tem bir tayyarenin kart11mda imitler 
gibi. vücutlaruun bir~ok k11dnlarmı, 
mavlannm çoiunu doiru kullanma• 
iı bilmiyorlar. Bir de kendi kmdi
miz için: clnaan, tabiatm bir birib
ıJdll'. Bütün mabltildann iiatiinii bi
zin der Te böbürlenir durana. ba· 
flDUZdan büyük itler J'&Pmaia bı
k.ara. Halbaki beaUs barnmnmu ail-

l meii~I -..ıı•••••lııİl•••••ıd' Hikmet Feridun Ea 

ne I · ·ı 
- Nizamcı tin Nazif geçen gün ge· ı . . . cBırakalım dU kazma 
coıırnug bay Amca... erını • •• 

hazret-\ ..... cBiraz yiyecek 
· şalım .•• sek ••• 

i~leriyle uğra· ı ... cBiz mide feaad~dan ölür-\ . . . c Yeni yollardan 
cek) ... > diye yazıyor ... 

kim geçe-1 B. A. - Allah gecinden versin 
amma Basın birliğinin çelengini 
hamilen bir cenaze alayı seçecektir 
clbcıı ••• 



Sirke 
Kuru üzüm ve taraptan 

naıd yapılır? 

Yakadaki çiçeğin taze 
kalmıu;ı icin 

Manto yakalanna · çiçek tak- j 
mak modadır. Sun! değil de taze 1 
ckek takmak lstiyenlerln bu çi-
çrklerln uzun müddet tazıeliğ'tnt ı 
muhafaza etmesi için kolay bir 
usul vardır: 

Pamukaki denllen çile halinde 
tiredell almalı , çiçeğin sapını ta
mamlle sarmalı. sonra bunu su
ya batırıp yqlandıktan sonra çi
kolata teline armalıdır. 

Bu tel hem saptak1 yaşiıtı mu
hafaza eder, hem de llişttrllen ye-

Bir kaç blUz modeli 

Bu ıenç kız hakkında 

SARK sinemasında 
l.r.ı&ı cadclai lı:ome

CIJ bnu 
ıece .. t 20,30 da 

rin yaşWııp kirlenmeaine mAııal f 
mur. ~ ...................... ~ 

PAŞA 
HAZRETLERi 

.. 

Galatasaray enerjik bir oyundan 
Beşiktaşı 1 - o mağlup etti 

sonra 

F enerbahçe - Istanbulspora 2 - 1 g__alip geldi 

Dilıi Rejiaör: ERNST LUBİTCH'in 
Amen1tada t;evirdii: aon film 

AŞK İLANLARI 
Sq Rollerde: 

Margaret Sullavan - Jamea Stewart 

Pek yakında M E L E K sinemasının 

Bat R ollerdc: 
SPENCER TRACY • ROBERT YOUNG 

.. 

lstanbulda Filmler Kraliçesi: --.. 
Şimdiye kadar lıtanbula gelen filmlerin 

en muazzamı 
dtlAR.MARA• aincmuınan aureti mahauaada setirdiii ilk vizyon 

dünya phe.erlerinden ikincili ye aincma pırlantuı Gala filmi ıeldi. 

Dillere de.tan olmuı me,hur (ÇARDAŞ) lann qkını aölcede bara· 

kan. diiıııyanm bütün tebhlerincle aylaıca göaterilerek ıöherti bUtün 
dÜJlıJa7ı •UIDll olar. misilsiz 

A,k, Muilıi, Dans oe heyecan Glemi .... 

MACAR SENFONiSi 
( Dango - Pista ) 

ltM...t~ ...... ..,. MARMARA'da ........ -a.+flıW. 



SÖZON &EliŞi 
Şaşırmış bir ilim 

Şövalye elbise
sile gezenler! 

R uJı hastalıktan mütetıassılanndan, 
8 1?1 . do~orlanndan 

ahbaplanmz varsa sis ele dikkat etmişsınizdır: Herkesi Avrupa harbi ya1JllS ytye. 
basta addederler. tnsanJara daima. acı.yan bir gözle bakmayı cek değil, bir de giyecek il· 

Adet haline getinnişıenllr· Onlar ~ın hır insaıun hattket halinde kınUA doğurmUftuı'· Avrupa 
bulunması da, hareketslzliği dt"; aglaması da, gülmesi de; uyu- memJeketlerJndell hemen hep
masa da, uyumaması da; konuşması da, susması da; intizama sinde giyecek ancak vesika Ue te
diqkün oluşu da, ımnaJcillif de bir ruh sakatbğmm, bir akil OJ· darik edilebiliyor . .Almanyayı zt
naklığının tezabürüdilr. Seyrettikleri lnsannı her hareketi ~ yaret eden tmçrell bir muharrir 
derhal okudaklan kitaplann sahifelerini hatırlatır n muhakkak tranmca TemPll gazetesine yaz· 
oradan bir hastahk ismi ltulup çikan"-kta ınüşlriilAt çek"'"ıer· dJit mateJecle diyor ki: 
Bir nah hasta)ık)an miltehassm, bir akıl doktonı için .bepbnlı JbnaD,ada giyeceğe müteal
hafif bile ola ya manyak, ya melankolik, ya bunak, ya ,...,.,, Uk her ,ey yesfka iledir. Biı vest
ya isterik, ya nörastenlk, eğer bunlar da deillsek, matlaka,. WI· bJar yaımz Almanlara veriliyor. 
memnak veya bilmeınııek'iz. ffiçbir ruh teu.hilrii ruh bMUhk· Jre'M'hller getirdikleri elblae ve 
lan 1dtapıamun dışında kalamamıştır. ASii tuhafı Mi&ibı '"8iJarl çamatıriarla iktifa etmeğe mec
tedavi edecek iJAçlar ela vardır. ll4jlk btll'durlar. Almanyaya gelen bir 

Mesleğinin ~erkese h~sta diye bakmayı ~satla :.,seyyah hediyelik bir şey alıp gö
söylemekten çekinmiyen bir nıh doktoru alaltalllm= tnsanlar bile türmek isterse ancak şunlan ala-
sanlar Jıastadır, diyordu, batta normal dedljilnls bilir· Baston porselenden veya 

_, b0 ınuıudarfal'·• . • 
•normalib dııı:uılen il' ruh hastalığının se arması kabil Baltık sahillerinde çok çıkan 

Zannedersem bir llmbı bundan daha ":W::.., ıide gö- kehrlbadan bir sey elektrik llm-
değildir. Fakat talihsizliği, mevsu ~: nt#WuiJ olan, adına bası. • ' 
rülmtt, bununla beraber bütün tesahilnl.-AW__..-th', tum, iman 
•nıh» dediğimiz şeyi seçnıeslıldm Deri s---- Almanlara verilen giyecek ve-
ruhunu bulmaya çahftakça kayJtediYor. Şevket Rado sfkaJan 150 puandan mürekkep-

........ - tir. Bunu, elbise almıyacak olan-

~ ~!tMi~iöı r!fıFE.~~!:-:r.:~~~ 
~ - puan, bir don 24 puan. bir yün 

H . hanede milyoner olan genç yelek 30 puan. Giyeceğe ait en 
a~ıs bir adam hapi· için uirqarken kızır. unıin bar ta• küçük eşyanın bile puanı muay-

Amenk~,da gençl t r Müeb· cirle evlenmekte olduğunu haber yendir. Hattl kollu ve kolsuz 
.. nede mı yone:- o muı u . 1 B .. . k d' . . 
bed hapis cezasına mııhküm olduğu kam~~:.. unu~'-~~nne ~ uıı~ı gömlek için bile ayn ayn puan 
için kazandığı parada:ı istifade e!• ayo.n;u11.19 ve runn meraaunıne ~ı- tayin edilmiştir. Kollu gömlek 

~ 

Dünya harbinde demok-
rasi donanmalarının rolü 
Bu donanmalar, bef yüzü mütecaviz Fat:il. ltarp gemiaile; 
denizlere hdkim, kıtaları ablokaya mızlıteclir emsalsiz 
bir kuvvetle bugünkü harpte en büyiilı 7'olü oynuyor 

. . ki!! ktur Bunun içın derek eerek kızı, gerek koca11nı o\- n. kı k 11 ömlek 11 
meaıne un .. n yo . • d- .. - 20 puan lAell sa o u g 
milyonlan hayır itlerine sarfed.iyor. urmuttur. ~ 
Amerikalı gencin maccrau tudur: Juan bundan sonra yak.ı..unı, puandır. Dünyanın en büyük tanare ıemilerind• olan Amerikanm Saratoya Ye Lexinıton aemileri Honolulu önünde 

Virginia hükWneti dahilinde kii· ve mahkemeye verilmiftir. Mahke· Giyecek vesikası yüzünden Harbin Amerikaya yak1aımakta lannın faslı müttereki olan Singapur \nu 5 dntnotla daha takviye clrnit 
çük !.ıir ıehirde oturan Juan Coquim- me hafifletici sebepler yüzünden.. ve Berlinde flklık yoktur. Herkes olduğu kanaati Japonyanın üçlü ününü ·~~i zamanda tehdit etmesi bulunmaktadır. Bunr mukabil Ja
ha adında bir genç para kazanmak temiz .mazisini nazarı dikkate alarak i i Ek pakta cirmesi)e bir kat daha artmıt beklenebilır. 1 ponya ıo ditnotUın ibaret donanma 
iç:n birçok işlere girip çıktıktan genci müebbed küreğe mahkum sade, fakat temiz g yin yor. • ve Amerika bir taraftan ailihlanma· Uzak Şukta lngilterenin mağlu- yekünunu yakın bir zamanda 12 
sonra nihayet bir çama§ırcının ya- etmiftir. Juan hapilanede kqfile ui· Reri elbiseler blribirine benzlyor.'il ğa hız verirken diier taraftan iten· biyeti Amerikaya aıt Filipin adala- dntınota çıkaracaktır. Şu hatde bu 
nına girmiştir. Burada çalıştığı esna· raşmak jçin izi!1 .almq ve çalıPnas~- fsviçrede de giyecek ancak ve- diıi için ilk müdafaa ~tt~ ~ddettiği rını. Felemeınk Hindistanmı ve hatta gün Japon doı:ıanma-ıının hn151nda· 
da kolay çamaşı:- yıkamağa mahsuı na 

0

devam ~ttt~r". B~ çalışma ne~ı- ı ika Ue tedarik edilebiliyor. Ora- lngiltereye yardım proıesını. ~anun· Avustralya kıtuını J*pon istiliıına ki demokrasi donanma üç misli bir 
bir makine icad etmek için çalışma- cetınde makınesını ıkmal etmege 5 • laıhrır.ııbr. Atlas ve Paaıfik Ok· maruz bırakarak Amerikanın bu ül· kUYYet arzetmektedir. Kaldı ki ln
ğa başlamış ve ketfini epeyce ileri muvaffak olmuı ve büyük bir .mü: 1 da nfsbet bır parça daha geniş· yanuslarındaki müıterek menfaatle- kelerle olan ticaretine mani olacağı ailiz donanması halen Avrupadaki 
götürmüştlir. Bu sırada çamaşırha· eaaese ile anlaşma yapmııtır. Şımdı tir. Fakat buna mukabil FranBa- rini korumak için mütekabil anlat- gibi Japonyanın Pasifik OkyanU9Un· h&rp sahalarında meşgul olmasına 
ne sahıbinin kızı ile sevişmiı ve ev· bu sayede milyonlar kazanmakta- da giyecek vesika..~ile alınabile- malar yapmıı olan lnııiltere ile A· da tevessüünü ve cenubi Amerika raimen tek ha,ına Japon cionanm a-
lenmek iatemiştir. Uıt•'1 bunu haber dır. k l pek azdır Fransada merikanın bundaı, sonra yekdiğeri- kıtuına yaklqmuıru intaç edecektir siJe boy ölçüşecek kudrettedir. Ja· 
alınca genci hemeir. kıııpt dıprı et· Delika.nlı kazandığı parayı genç ce şey er . ni askeri ve iktısadi bakımdan tak· Bu aehepten Amerika Atlas Okya- pon donanması, yeni ınşa edileı.,lc r 
mi~tir. Fakat sevgilisi ölünceye ka- her sene bu mevsim büyük ma· vöve edecekleri bir emri tabiidir. nusundan gelecek nazi tehlikesi ka· hariç olmak üz.ere oldukça csk; drıt-
d k d · b ki' d 1 ve müstaid i,ıizlere, tahs.ilini bitir· .,, l ar en isıni e ıyecı-ğinı va ey c· gw azalarda beyaz E',Şya sergileri Son altı ay zarfında Amerika ngil· dar Pasifik Okyanueunda doğan ve notlardan müterckkildir. Bunların 
miştir mck için parası olmıyan üniversite ld uh · d •· ,_ l '- 35 000 • · kunılur, keten, patiska, ~amaşır- tereye muhtaç o uğu m np aını· gün en güne teveuu etmede o an urtısına , tonluk bcıinci Corc 

Delikanlı bütün mahrumiyetlere talebesine, evlenecek fakır kızlara fından 50 gemi vermiş ve ikinci par· sarı ırkın tehlikesine kar91 ela tcd- sınıfından 'beş lngiliz drıtnotu çıktığı 
katlmıarak makin-ini a.IAh etme(t daiıtmı.ktadır lık kumaşlar, mendil \'e saire teş- ti olarak ~5 mulıriple külliyetli de- hir almak lüzumuna kani bulunmak- takdirde J•pon donanmasmın kati 

hir edilirdi. Bu sene bu 1ergiler- nizalb avcı pmiai vermeii karar· tadw. netiaeli 1Nr mulaareb..: kabul edeceği· 
Beşinci George, kaç torpido den eser yoktur. Franmz nzete- laıtırmııtu. Avrupa kıtuındaki harp Ameri- ae ihtimal verilemez. 

Jerl keten, patiska tedarlklndeki Ödünç .erme ve kiralama kanu- bana 'bu kıta ile olan lkmadt mü- Gerçi tekmil Amerikan donanma-
m u h ri bine muadildir? güçlükten ziyade tire makara nuna g8re Amerikan yardımlDJD nuebatıDI tamamen inJataa uiratb- lllDID Japon sularına geJerdc bit- mu• 

bgilizlerin Beşinci Gcorge zırhlı- Atq kudret!nc bakılırsa, zırhlının bul adığmd ikt\ t ecll· en mühim kısmını hiç ıüphe ~ok ki iından Amen"kan ticaTetinin mklet hanl,e kabul etmesi umulamaz ise 

1 1 O t 35 6 l lı: to la d h 
unam an ş ye lnailiz donanmasının en mübrem merkezi A.yaya intikal etmittir. Bu de kabında bir Amerikan filosunun 

.inin hl.zmet• gı'rmesı' mu""nasebeti e ane • ı P nn an er yor~-- • · · ... · 1" Si d- '- J .... b" . 'd h • ı · · t b"I · uıu • harp 11DM1rlaril.: takviyesi tetkil ede- ticaretin N8' am ve emnıyet ı .suret· · ngapur ~i ngiliz filosunu ı.ak v j-
lah l 12 2 lik 32 topa bedel- Fransadald giyecek qya azlı- cekhr. Daha ıımdıden ncilterenın te n·amı ar.et. • erJAamn o · ye lÇUl gonacrılsceaıı muhakkaktır. bu zırhlının kaç ufak gemiye bedel ırı, torpı 0 mu rıp ermın a 1 sı· ı · · l · • d B J ik Anı !'I. d · · - _ı • •• • 

olduğu hesap edilmiştir. Beşinci di/ Su~ald: bir topu 5 torpido ğı, Fransız gazetelerinde çıkan vereceği iki drıtnota mukabil Am~ n~ ~uvveti ~ihetin~~n Pasifikte Demokrui donanmaları üçlıi pakta 
G corge 35 bin tc.nluktur. 8 milyon · . . d 'ld' Z hl 1 O lkarikatOrlerden pek güzel anla- rika İngiltereye kruvazör ve muh· hlkim bu mevkı. uhıbı olınM1na daJUl Alman, Japon ve İtalyan d " 
lngiliz lirasına mal olmuştur. Bir tor- muhrıbıne mua 1 

1
1~· • ır 1?.ın b rda ripler vermeği kabu: etmiftir. Bunu mütevakkıftır. Zıra Arfa ve Avus· namnaları mecmuundan da iki m i i 

pido muhribi yarını milyon lngiliz tane büyük to~u .0 G uguna 5ı;re ~ ştlıyor. Haftalık mecmuala . n tayyare gemilerinin takip etmesi tra}ya ile yapbğı cleniz •tın ticaretin kuvvetlidir. Demokr:ıaı donanmala
lirasına mı : olduğuna göre zırhlı bakımdan Beşıncı I ~org\ . torpı- birinde şu yolda bir karikatür muhtemeldir. Zira lngilterenin A· himayesi İfİlıde bqlıca amil yenil- nn lebine diğer bir avantaj da bu 
t 6 destruyerc bedel demektir. do muhribine bede eme tır. çıkmıştır: Giyecek bulamadığı merikan yardım malzeme.ini Alman mez kudrette bir donanmadır. lıte iki donanmanın bir ata)a gelerek 

Tokat atletleri Sıvaıta 

Tokat atletleri ( X itaretli birinci 
relen Cemal Gözübüviik. af&i1da 

Sıvasta kosuY• iştY.alr eden 
büt:ün atletler 

Dünkü gÜref 
müsabakaları 

için bir vatandaşın fıçı içinde denizaltı ve tayyarelerinin taarru- bunun İçindir ki:. Amer.~ Uzak miifterdt harekat yapmHma imltaın 
yftrüdüğünü gören şövalye elbi- ı zundan eman olarak nakletmek için Şar~ n A.yadakı men~fünı .tncil~- olnaeıChr.. .. _ . 

t d 
.. 

1 
· konvaylan himaye kuvveti olarak renın menlaatlerile bale,timuftır. " Halbukı uçlu ı-akt c!evletlcrı do· 

seli ba.ska bir va an aş şu soz erı B 'k" d k t d ı t p ·.cı. '" 1 ----' b" J • • ,_ .• .. .. ·.. muhrip, kruvazör ve tayyare cemi- ~ 1 1 • e?'o ra e~ e .• •m11A ~e- n~annın • ır eımcst m~m~un 

1 İstanbul gure1 aj~lılı ta~a.rın~n soyluyoı. lerine ve diğer taraftan Okyanu.- m~~ekı ~ret gemilennm seyruse· degüdır. Hulaııa_: .. d~okra~ı do· 
tcrtib edilen serbe~. g"ureş müsaJJ:ılta- Ç k fil( edadı hatıra· larda dolaşan Alman korun ıemi· ferını emın bulunduracak donanma namnaları bcı yuzu mutec.avız faal 
ıarı dun güreş klubunlln Fat!hf.:Pki - 0 ş ur e m kuvvetine azamt ehemmiyet atfet harp ganisil d "" d ·zı · h • 
salonunda büyük bir kalabalık onun- lan saklamağa meraklı imis. bu lerini takip ve imhııı için de yine bu ltted' B k dl A "k - k' kıt le u~a L enı kerdı~e a• 

1 
ı d im 11tır M hLc sınıf harp gemilerine ihtiyacı vardır. me ır. u ma sa a men 8 ım ve a arı a OA.aya a ır em• 

de intizam iç n " yapı 1
" • u - şövalye elbisesini saklamış. BU· mevcut 1 S drıtınota bu eene •onuna salsiz bir kuvvet ve satvetle bugün• 

ııt klupıere men ub güreşçllerln lş~l- Amerikan yardımının ikinci mü· 
r.1k ettiği bu müsabakalarda :ılınan gün bununla elbise sıkıntısı çek- him faydası, ingiliz harp gemilerinüı kadar en az 3 dntnot daha ilave et· kü dünya harbinde en büyük rolil 
teknik neticeler şunlardır: miyorum! Amerikan tersanelerinde tamir edi- meie çalıımaktadır. oynamaktadır. 

56 kilo: ı Fehml (Gürcşı . .. . .. • _ 1 1 İngiltere ise mevcut 14 drıtnotu• A. B. 
Kar k t b bal 'alı ol cceğidir. ngiliz terırncleri yeni ge· 

(06! kt,ıo : I ~hmed (O. 8 .) II ismaıı sa bileı ;r:sa~:zh:~kat~ giye: mi inşaatile pel fazla mahmul oldu· {_G ___ u-··N-.u-··N---A-N-·s-····K-L-·o-·P-E--0--•• -s-.·-ı 
ureş 1 ' ğundan ayrıca gemilerin tamirabna 

66 kilo: l Bekir (Gure.t> 11 14a cek sıkıntısı mevcud olduğunu yeti~er&emektcdir. Tamiratın Ame• 
(Giıreşl göstermektedir. rikada yapılması neticesinde bu ter· 

ll 7!~i~~~~ (8c:~::~ddin (Kasımpaş:ı 1anelerin yükü hafiflemif olacaiı gİ• Çagatayca 
1 

79 tııo : ı Hasan <Güreş) ıı Hanın Ekmek tecrübelerine bu- bi harp gemilerinin tamiratı daha 
(Güreş> . k 1 emniyetli olarak yapılmak imkanı 

87 
kilo: ı Adnan CGurcş) II Rııık gün yeniden batlanaca haaıl olacaktır Bundan batka lngi· Dünkü ıOllnün An.sltlopedlsiıı sü

(~lkt.aş) Muhtelif detlrmenlerden belediyf' liz te;zeabhmnda İnfA halinde bulu~ tununda, Ahmed Vefik pa§allm gayet 
Ağır: ı Çoban Mebmed <Galata a - beaabına alınan 25 çu\aı ur dan 17 nan harp gemilerinden birçoiunun 1y1 c;agatayca bildiğini yazmııtık. Esa-

) U Adnan (Oüreş), çuvalı tecrübelere tahsis eılfimlş, bun. makine, kazan, ailih ve techizatını .sen cçagataycaı ,gözü matbuatımı?.da 
ray - larla niimunellk ekmek yapılmıştı. Amerikadan komple olarak getir· sık sık geçer. 

Eının• önü Halkevinin Şimdiye kadar yapılan tcertib terde m•lc mümkün olacağından bu ima· Türle lehçelerinin en mtıt.ekeınmm 
• fırıncılar cemiyetinin flrınlanndan ve litla mqgul İngiliz fabrikalarının çagatayca.dır. Bu da, eaaa !ttbarUe, 

Por müsamereıı işçisinden lsuta.dc edlllyordu. b" k d • h '-- • yanlq tonulmq bir addır: slraud, ıbir 
ı " ır umı or uya aıt arp ma~me11 bmdimdar ı.mı. e..-n mnc o ;an 

. H lkevinln senelik spor Bugunden itıbarcn b~lanacaı> tec- yapmağa tahsiı edilebilecektir. bir clUe tatıım,.tır. 
Enıinonö .a Evin Cağaloilundaki rübeler boş bir fırında ve haı içten Ttlrk1stanm tarlwıda oturan hDJk 

müsamer~ ~u~ k blr multernmellyct t.edarik edilecek işçiler nıarifetile ya- Alman ve Japon diktatörlerinin küUelert Uygur lehçesi kullanırlardı. 
binasında bUY~ır Giizlde bir davetli 1 pılacaktır Belediyenin .tecrubelcrlle dünyaya hikim olmak için akdettik· Bu da bir ıanıonlar ıürk~nin en llcr :
lçlnde yapılmış · yan eden spor toprak m:ıhsullerl ofisi lstanbul şu- leri ittifak lngiliz •e Amerikan de- ıemlş şekliydi. Uyıurlar diğer Turk 

İslamiyetin Turklerce kabulüne.len 
sonra çaptaycaya da arapça Ye rars· 
ça :tellmeler kan~tı ; o da O m 1lıca
ya t>emedl. AH Şlr Neval ve B bur 
g1bl Çaptay mOellltıerlnin n:ı ım \ ' it 

nealrlerlnde nrap ve fars kelime' n a 
lciiJll7etll mlkdarda raslanır. Bı.nunla 
beraber çagatayca, bizim t rlt rut:ı:
den daha saf turkçedlr. 

Çagatayca şalrı Babür'den b r ml
al: 
Mey terkini kılgah pcrişandor m n 
Bllınen kılur i"mlnl ve hayrano ı mtn 
l'!l barça pe.şlm:ın \ C Tovbe kılı.:r mın 
Hem Tovbe k'ıl1p hem de pc~ m·r dm: 

nn 
kütlesinin önUnde .. ce~eolmUŞ ve seylr- besi müdürlüğü de alakadar olmıı.k- mokrasilerini yekdiierine daha 11kı şubelerinden daha müt.ekamildller. 
gösterileri gayet guze.,,,, ile kP.r§ll:ın- tadır. o!ar~ b~lan~ •e -~onanmala· Dilleri de bu aebeple daha ileri ff.tm~ş. 
eller tarafından aıa- Toprak mahsulleri o!isl umum ml\- rıle usleunı m.u!terek ~uıman~ ~- tl Ttirk edebi dili Uygurcadan 1ba-

Tokat (Akş:\m) - Sıvasta böl· mıştır. dür muavini B Hlmtd Karay ıııtan- 11 kullanmak ıçın tedbır almaga ıc· rcW. Cengiz Hanın bütun kiüpled İZlllİr fuannda takdirna• 
k k porcuların · k ed' p ·~•- Ok ve idare memurları bu llBAnı tul~nı.r- al T 

geler arltSI altı bin metre 11' OfUSU • kız ve erkek s buldaltl t.edJdklerlni ikmal etmiş. An- bar etme t ır. UIUlli. • yanmun· ]ardı Ek.6er muhabereler de bu lis:ın- me an rakyalıl::=r 
d 1 t ·· Mcrasıme esne başlanmış karaya dönmü.,tiıı· Francala tabdl d b" - k b" d hi l · -için şehrimizden ört at e ten mu· Ist!kl' l marşını söylem rcu-1 " · • - a uyu ır oınanm1ıya sa P 0 an la yapılırdı O.rnn vefatından ~onra Edirne <Akş:ım) Gecen rıı t .l 

rekkep kafile atletizm ajanı B. Fik- ve bu~ıu blr san• süren erkek spol trıltlb datı. yenı çeşni ve yeni flat etrııfın- Japonyanın Siam ve Hiodiçini üze· Uygurların ~turdukları yerler !o: hzrı- l zmir fuarına Trııky:ıdan işfü l; , en 
Ö b k ı - t d • t"k ııarekeUer da Ticaret Vekaletinden bazı karar- · d 5· d - ki k - , ln ,.__ · ret zgerençin aş an ıgı atın a Jarın aletli jlmna" ı ortaya gelen lara intizar edilebllfr. rın e.n ıngapura ogru ya aşma delerden Çagatay a . t .... ı etti. Uy- muhtel f flrm:ılarla el ve ev iş rı sa• 

Sı\•asa gitmiştir. Yapılan müsabaka- etmiştir. Bundan son~ 'k ııarek t - euretile batlayan harp hazırbklan gurcaya da bunun ıçin ı:acat.a}·c:- hiplcrinc fuar komitesince gayf't za-
da ekipimiz tdl:ım tasnifinde ikinci, kız sporcular müzıkle rıtın~lif dallsl:ır •• ... ... Uzak Şarkta yen· nizamı kurmaya dendl. _ _ ı·if , renkli t:ıkdlınameler gond"·· ı mıı 
ve ferdi tasnifte de birinci gel· ler, zeybek oyunu ve muh dallslarda Erbaa hükômet konagı yani her tefden evvel bu mmtaka- Itte on uçuncu am dan H'baren \ve bunl:ı.r umumi müfettişlik,. sa· 
miştir. Cemal Gözübüyük bu mc- yapmışlardır. Bilhassa bu ffakJYeUeri yandı daki yabancı menfaatlerini tasfiye dillere ve kitaplara geçmiş ol:ın r.a- Mplerlnc tc\Zi edilmek llzt'l • ay t-
safeyı· 20 d ... kika 15 saniyede Samiye ile Nimetin m~v~ bir genç- " etmcğe matuf olduğuna §Üphe yok- 1 g~t.ayca, ondan so:ırnkl :ı.sırlr-::da d:ı le!e yollanrn· r . 

l t~kdir uyandırmıştır. Buyuk ye~ıo- Erbaa H < A.A.l - Dün gece sebebi t Alm Akd . h d orta Asyanın cdebı l~anı k1yn:ctu1ı Haber :ı.ldı ım~ ıwzaran bu ., ne~ 
katetıı-iftir. Bu atlet lyakında z- ilk kütlesini bu şekll~ ... gpoı··-~n~o kl!· henüz anlnşıtamıyan bir yangın neti- ur. hanyak. . beınlız kavzjasın a muhaf:ı.zn etti. Çin ite Iran ara~ında- Trakya pavi}oo1unda ev v rl . ;-. 
mİ1'de yapılacak olan nönü koftlsu· tiren Halken -ı>or ...-u ~ lk ceslnde hükıiıoe\ &onatı taınn.men ltaarruz aTe ~tın~ 8' .ar en apon· ki sahada hf'p bu dıl y:ız:ldı ve ek eri- \ e dokumalar~ gcnlf ~üde )tr ,ede 
na İftİ:'Ü ebnek üzere lzmire gide- ı metll idarecllerinl Jıara1'Ctle teı>r yanDUftlr. yanın da Pasıfık ve Hınd Ok:> anus- , yeUe de hep bu konuşuldu. 

1 
Jecdtı.lr. 

c:ektir. ejeria. 

J ..... v.a.a '--""'ô-1 ______ .. , 
- - - •9"' ..... 
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Antalya Cümhuriyetin imarcı 
feyzinden çok istilade etmiştir 

Tefrika No. 67 Yazan: İSK.ENDER F. SERTELLİ 

Diyorlardı. Esirci kamçısını ktzlal"ln kenll, havasını bulmll3 ve yelkenini 
ensesinde şaklatarak: şişirerek Kızkulesi önünden süzülüp 

Niı!ar biıyük camlı gözlüğünü taktı., kolleji bitirdlğl zaman henüz yirmi 
Daktilonun masası lizerine koydUo6ıı y~da ldl Şimdl şirkete ilk geldlği 
k8.ğıdları önüne cektl. Onları birer günii 'hatırlıyordu. O zaman sarışın, 
birer ve büyük bir dikkatle okumağa neşell, cıvıl cıvıl bir genç kızdı. Anne
başladı. sine ve kardeşlerine bakmak mec-

HE>nüz kırk yaşında olduğu halde burlyetinde olduğu için gayet ciddl 
bütün saçları bembeyazdı. Yüzünde bir surette çalışmaita ba.şla.ıntJJtl. Yıl
büyük bir ciddiyet göze çarpıyordu. Iarca evlenmeği hiç diişünmeml§tı. Ça
Çalı,ştı~ı §lrkettc şefti. Ma1yetıııdekl lışmağa başladı~ın ilk seneleri ken
memurlıır onun camlarla aynlımıs dislne pek çok kısmet çıkm.ıştı. Bun
odasına. girerlerken ceketlerinin önle- ların arasında çok iyi gençler da 
rini illklıyorlar ve bu beyaz saçlı lA.- vardı. Fakat o pek fazla. müşkülpe
kin ha.la genç olan kadına karşı bü- sendllk göstermişti. Otuzunu geçtikten 
yük bir saygı gösteriyorlardı. Son za- sonra talipler azalmıştı. Nlbayet bir 
manlarda, !azla çalışmaktan olacak, gün gelmiş, bunların arkası tamaml

- Susun kaltakla.rl - diye bn.- geçnılştL 

Aksu nahiyesi merkezinde çok genç bir doktor, bir ğırdı . - Siz böyle şeylere ka.rı~a- Yelkenli açıklara gelince, ömeı 
T

•• k kı k"" ı·· h 1 d • d' yml Imparatorun cellAdı bize her za- baba dayanamadı: ur zı oy u asta an te avJ. e ıyor, ara sıra m.an lA.zımdır. o burada yaralanırsa, - Sabrım tükeniyor, Saidel Şu an-
köylere kadar gidiyor ben mahvolurum. latacağın şeyleri söylemek sırası gel• 

Nigann biraz sinirler1 bozUJ.ınuştu. le kesilmişti. 
Vakıa. bazan kendi yanında çalışan Artık: kırk yaşına geldikten sonra 
memurlara biraz sert muamele ettiği NlgAr kendl kendine bir ısım takmış
oluyordu. Fakat küçük bliyük bı.i.tiin tı: Thtlyar kız!. 
şirket memurları cNigar abla• yı ı;ı:k O günü cumartesi idl. Şirket ö~le
severler ve sayarlardı. onun taln:ıll ye kadardı. Nigftr bir aralık vezne
pek: yerinde !dl. Ikl ecnebi dlllnl ana ye uğradı ve ikramiyesini aldı. Saat 
lisanı im!ş gibi konuşurdu. Sonra. çok tam birde şirketten çıktı. Öğle yeme
zevkli bir kadındı. Iyi giyinirdi. ğ1nl da.ima dışarıda yerdi. O günü 

Ak saçlı kadın okuduğu kAğıdlar- de her zaman gittiği lokantada arka
dan bazılarını imzalar, bir kısııuııı da.şiarını bekllyecektl. 
tashih ederken masasının üz.erindeki Hava. güzeldl. NlgO.r neşesinden ka.
dahlli telefon vazifesini gören ve kü- bına sııtmıyordu. Lokantaya gider
çük bir radyoya benziyen kutudan ken, bir köşeyi döndüğü sırada. müt
şirket umumi müdürünün sesi yük- hiş bir heyecana kapıldı. Haftalardan 
seldi: • beri kendisini takip eden genç adamı 

- Nigar hanım ... Biraz benim oda- karşıkl kaldırımda görmüştü. 
ma kadar teşrif eder misiniz?.. Bu kumral bir erkekti. Gayet şık 

Ses çıkan kutuya do~ru: giyiniyordu. Sevimli bir çehresi var-
- Pek! efendim! .. diye cevap vı:r- dt. Genç adam Nlgflrla karşılaşLığı 

dl. Ve gözli.iğünil ç1karal'ak masa:.ın- zaman daima sıcak bakışlarla. onu 
dan kalktı. süzerdl. Çok defa peşine düşer, ken-
Umıımi mudıil'ün odası koridorun disini uzun uzun takip ederdi. Daima 

b~şında idi. Sakin adımlarla oraya kendlsile beraber gezen Nigarın sa
kadar yünidü. Kapıyı vurdu ve !ceri mimi birkaç arkadaşı da bu bakışla
glrdl. rın ve bu takiplerin farkına varnıı'-

Mtidlir onu guicr yüzle kaı·şıl:ldı. !ardı. Hatta ona: 
Masasının önündeki koltuğu işaret - Nigar, bu çocuk sana fena hal-
ederek: de Aşık galiba .. diyorlardı. 

- Buyurunuz oturunuz ... dedi, si- Nigar bu sözleri tatlı bir mahcub!yct 
zinle birkaç dakika konuşmak ıs~e- içinde reddediyordu. Fakat böyle ya
rim... kışıklı, şık ve genç bir adamın şiddetli 

Nigar müdürün gösterdlğ_i yere alakası kendisinin kadınlık gururunu 
oturdu. Bııgun umumi dl!'ekt-Orün ha- adamakıllı ok§uyordu. Hatta nrka
!inde kendlsıne karşı her zamankm- daşlarının bu mesele hakkındaki lll.
den fazla bir iltifat göze çarpıyordu. tlf~leri bile artık hoşuna gidiyordu. 
Nih"yet müdür sözlerine şöyle baş- ~te o günü bu kumral erkeği kar-
ladı: şıkl kaldırımda görünce gene biiyük 

- Nigar hanım, geçen ay, yani §U- bir heyecana kapılmıştı. Şimdi genç 
batın on dördünde sizin şirketiı.ıı;zc adam yolunu değiştirmiş, Nigar:n 
g-irdığlnlzln tamam yirminci sen'!SI peşine takılmıştı. 
doldu. Bu yirmi sene içinde vazifeniz- Sokağın tenhalaştığı bir yerde er
de gösterdiğiniz büyüle ciddiyet, 11- kek onun yanına sokuluvermişti. Şlm
yaknt, dürüstlük. çalışkaıılık evveli dl kendisine bir şeyler söylüyordu. 
bizlın ve bu vasıta. Ue de şirket his- Nigar onun dediklerini pek anlama.
sedarlarının nazarı dikkatini celbet- makla. beraber heyecandan boğulu
mişlir. Sizin gibi dirayetli, nıahi- verecek bir raddeye gelml.ştl. 
matlı , becerikli bir memura sahip ol- Utanıyordu, müthiş surette utanı
du~uınuz için !iİrketimız ne kadar yordu. Ona etrafta milyonlarca gi)z 
iftihar etse azdır. kendisini seyrediyor gibi geliyordu. 

Nigar oturduğu yerde toplandı: Bir aralık genç adam: 
- E,,tağflrullah efendim... dedl, - Şu lleride tenha bir bahçe var, 

beni şımartıyorsunuz... oturmaz mısınız? diye sorunca bunu 
Müdur .!lÖZÜne devam etti: hemen kabul ettı. Bahçeye oturdu-
- Yooo ... Katiyen ... Ben yalnız b!r !ar. Konuşmağa başladılar. Bu arada. 

hakikatten bahsediyorum. Şirketim!- soğuk biralar birbirini takip edlyor
zin sizin başında bulunduğunuz, si- du. Genç adam ne güzel, ne candan 
zin idare ettiğiniz servisi tıkır tıkır ı konuşuyordu. Saatıeroe oturdular. 
işlemektedir. Yirmi senelik !evk:ı.12.- Pek samimi bir tarzda. ve hemen er
de muntazam bir tarzda devam eJen test günü buluşmak kararlle ayrıldı
mesainizi hissedarlar meelislmlz na- lar. 
zarı itibara almıştır. Benim de ışti- Nigar saadet içinde eve dönmü~tü. 
rak ettiğim son hissedarlar mecllsl Bir aralık çantasını açtı ve dehşet 
içtimaında sizin maaşınıza bir mik- içinde kaldı. Çtlnkü çanta bomboştu. 
dar zam yapılması ve bir senelll: is- Aldığı ikramiye ile beraber bir zarf 
tihkakınız nlsbetlnde sl.ze ikramıye i~inde duran parası uçup gitmiştl 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Demek? Demek o genç, güzel, ya-

Nigar memnurrbir gülümseme ile: kışıklı ve şık adam!.. Bir türlü hunu 
- Fakat bu benim lil.yık olmadığım aklı kabul etmiyordu. Halbuki ne ka-

bir lütuf! .. diye mırıldandı. Müdür: dar da candan konuşmuşlardı. 
- Hayır, dedi, bilakis, siz bu..-ı.d:m Şimdi ne yapacaktı? .. Polise müracaat 

da fazlasını ha:t ettiniz. Size verHen etmek? Buna blr türlü karar vere
ikramiyenin bizim için de !'aydası mlyordu. Çünkü kumral adamla be-

1925 eylüHinde, Kıbrıs Türk lisesine 
müdür olarak giderken, (Antalya)ya 
uğradım. İzmll"denberi çok sıkıcı bir 
sıcak va.rtl.ı; hele (P..odos) dan ayrılıp 
da cenuba doğrulduğumuz vakit sıcak, 
kamarada. rahat uyumamıza bile ma
ııi ol:ıcak kad:ı.r boğucu olmuştu. (An
talya) ya böyle bir sıcak içinde geldik. 
Vapurumuz burada birkaç saat kala
caıtı için, hem şehri görmk, hem dE' 
ufak tefek almak için, bir kayığa bi
nerek iskeleye çıktım. Bozul; bir t.aş 
merdivenden yukanya çıkınca kendi
mi, resimlerinde gördüğüm Arap köy
lerine benzer bir kasabanın ortasmda 
buldum. Butün Rumelide, Garbi Ana
doluda. gezmiş, bu kadar iptidai bir 
yer görmemiştim. Sokakları biçimsiz. 
kaldırımları glrintm. çıkıntılı bir 1w
di ou. Sıcak, daynaılamıyacak oir de
recede idi. Çarşıdan alacaklarımı al
dım, hükfımet konağına gldnrek pek 
sevglU arkada.şun vUayet defterdarı 
Memduhla da görüştüm. Vapurun dü
düğünü işitince iskeleye koştum, kayı
ğa atladım. Vapur, kalkmak üzere de
mirin. a.lırken, iskele merdivenine ye
tiştim. Bes dnkika gecikmiş olsaydım, 
vapur gidecek, ben (Antalya>dıı, çoluk 
çocuğum vapurda kalacaktık. 

(Antalya) o vakit benim üzerimde 
hiç de hoş bir tesir bırakmamıştı. Os
manlı padişahlarının burasını menfa 
yapmalanndakl sebebi anlamış bulu
nuyordum. 

(Afyon-Burdur) demlryolunun açı
lış töreninde bulunanlar arasında 
ben vardun. (Burdur) dan Antalyaya 
kadar glde<:ek arkadaşlara katıldım. 
<Burdur)dan sonra yol, bir derenin 
içinden yükseliyor, sonra etrafı sıra 
tepelerle çevrlll bir ovacı~ı geçiyor; 
(Çeltlk) nahiyesini geçtikten sonra 
dağlar ağaçlanmağa, ovalar, daha be
reketli görünmeğe başlıyor. (Bucak) 
kasabasını solda bırakıyoruz; «Çubuk> 
boğazına giriyoruz. Torosların içinde
yiz. Yol o kadar virajlı ki değme şo
för buradan kolaylıkla geçemez. 
Boğaz bitiyor, önümüze bir köprü çı

kıyor. Bu, çay veya ırmak üzerinde 
yapılmış bir köprü değil. Burası 
(Kırkgöz) denen, küçük ve sığ tir 
göl gibi, Nilüferlerle odlu, bir akar su 
birikintisi. Su o kadar duru kl Nilüfer
lerin köklerini görüyoruz. 

Önümüzde. ihtimal denize kadar 
varan bir ova gorunuyor; bununla 
beraber (Kepez) denen yere gelince 
anlıyoruz ki burası, (Antalya) ovasın
dan hiç olmazsa elli metre yüksek. 
ÇamlaJ'la süslü olan (Kepez) den r.şa
l';ıya, ovaya. iniyoruz. (AntalyaJya 
geldiğimiz zaman hava epeyce karar
mıştı. Artık otomobilden etrafımızı 
pek göremiyorduk. 

Bu ikinci ziyaretimde (Antalya) 
Cwnhurlyetin imarcı feyzinden çok is
tifade etmlş göründü. Bu sefer, sehrin 
her tara!ını gezdim. Köpüre köpüre 
denize düşen çağlayanlarını gördüm. 
Bu sefer şehre ısındım. 1939 temmu
zunda vakıfiar idaresinin yaptırdığı 
tKepez) kanalının açılış töreninde 
bulunmak üzere (Antalyalya gittiğim 
vakit mamurlyetlnln arttığını gör
düm; fakat geçen şubatın llk günle
rinde yaptığım dördüncü ziyarette 

oıacaktır ·. o" teki arkadn Qlaı"lnı.,a nu" _ nıber bir bahçeli gazinoda., köpüklfi ~ ~ .......••..............•............... 
rnunel imtisal olacaksınız. Onlar da biralar karşısında. saatlerce oturdu
slze benzemeğe çalışacaklar. Bu bi- ğunu kimseye soylemek istemiyordu. 
zim gayemizdir. Her memurumı:run Sonra sevdiği adam tarafından do
size benzemesini isteriz. Yirmi ser.e- landınlmak kadınlık lzzetlnefslni ya
lik fevkalade mesainizden dolaYl slzt ralıyordu. 
tebrik ederim... Pazartesi günü şirkette çalışırken 

Müdür böyle soyliyerek Nigarın eli- ziyaretine iki arkadaşı gelmişti. 
ni sıktı. Ak saçlı kadın kapıdan ~ı- Nigarın konuşmıı.ğ::ı. bile mecali yok-
karken direktör: tu. Bir aralık içeriye uzun boylu nır 

- Lüt!'en vezneye uğrayınız ve ik- zat girdi. Nigrıra: 
ramiyenlzi alınız. Bu hususta veme- - Ben polis memuruyum, dedi. cu-
ye lazım· gelen talimat verilmiştir. ma.rtesi günü bir sabıkalı yakaladık. 

Nigar koridorları geçerken son de- Bir genç adam... Üzerinde size aid 
rece dalgındı. Demek şirkete gireli bir zarf bulduk. Bu yakınlarda pa-
20 sene olmuştu. 20 sene! .. Zaman ne ranız çalındı mı? Tanıdığınız yakı
çabuk geçmişti. Yirmi sene evvel şıklı b!r adam tarafından? .. Bir şikA-

Tefrika No. 15 

Giizel GOzlii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va - Nti) 

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

Belki de kendini kaybedeeek, 
hıçkırıklarla ağlıyacaktı. Fakat biti· 
tik odadan bir ayak sesi işittiği için 
doğruldu. 

Kapı açıldı. 
Doktor göründü: 
- Safa geldin ... Ne haber, kar

deşim? 
- Evet, ~zizim... Sana epeyce 

vahim şeyler anlatmağa geldim. 
Doktor: 

Azizim Rauf ... Ben mahvol-
muı vaziyetteyim .. . 

Doktor: 
- Aman yarabbi!. .• - dedt 
- İki gündür nafile yere müca-

dele ediyorum, fakat servetim dünkü 
buhran esnasında borsada eTİyiv.er
di. 

- Bütün paranı mı gaybettin? 
- Takriben ... 
Ve solgun bir tebessümle: 
- Fransızca bir darbı mesel gibi: 

cHer gey mahvoldu, eade namus 
kaldı!• dedi. 

yetiniz varı;a lıltfen söyleyiniz. 
Nigar başını kaldırdı: 
- Hayır, dedi, hiç blr şikayetim 

yok ... Param filan çalınnuı.dı. 
Polis memuru bu işe lnanmamakfa 

beraber hiç bir şikayet olmadığı için 
dışarı çı.k.tL 
Yanındaki arkadaşları Nlgli.ra soı

dular: 
- Yakışıklı bir ad:ım dedl, kim 

bu acaba? 
Nigar kızardı, cevap verdi: 
- Ne bileyim? 
O günü ilk defa Nlg~r çal~ırken 

birçok hatalar yaptı. 
Hikmet Feridun Es 

Güçlükle dedi ki: 
-Tabii, Melahat hanım da sizin

le 'beraber geliyordur. 
Cemal: 
- Hayır... - diye cevap verdi. 
Genç doktorun birdenbire içi ra· 

hatlamıı gibi göründü. 
F akıı.t dimağına yeni bir fikir gel· 

di: 
- Evet ... Alelacele hareket etti

ğinizden hanımefendinin hemen gel
mesi kabil olamıyo•... Hazırlanıp 
arkanızdan gelecek ... 

- Hayır, o da değil... Ben yal
ınız gidiyorum... Melahatla Cahid 
İstanbulda kalacaklar, 

Rauf hayretle: 

- Burada mı bırakıyorsun onla• 
n) 

- Öyle lazım ... Ve senden onlar 
için bir hizmet bekliyorum .. , Fakat 

- Yok caınım ... - diye endişey
le komşusuna baktı. - İstersen gel, 
yazı odama gidelim ... Yahut nasıl 
dilersen,"''burada kalalım ... 

- Bence ehemmiyeti yok... El
verir ki konuşacağımız sözler baş
kasının kulağına gitmesin. 

- Bundan şüphe et:m.İyorum. her şeyden evvel, şu söyliyecekleri· 

Rauf: 

- Öyleyse burada kalmamız da
ha münasip ... 
Şömine yanıyordu. İki erkek., kar

şı ka r~ıya, koltuklara oturdular. 
Cemı.l, derhal sadede geldi: 

- Tekmil borçlarımı ödedim ..• mi jyi dinleyin ... 
Aleyhimde dedik.odu olmaemı iste· ·- Anlat kardeşim ... Bilirsin ki 
medim ... İstanbulda kalarak, iki her işte bana güvenebilirsin ... 
yüzlülüklere, vah vahlara katlana- - Biliyorum ... 
mıyacağım ..• Şimdi annemin yanın4 

- Evvela §unu sorayım: Gitıne-
daın geliyorum... Onunla vedala,.. ne mani olmak benim ellinde bir iş 
tım ... Bu akşamdan tezi yok, bura- midir? 
dan ayrılıyorum. ı H R f N . . 

1 
Rauf a d Nefea: ı.kl - ayır, au . •• e seni!! ınc de 

' 8 rar 1' - 8 aştı. başkasının elinde .• , 

Esirci paraları kurtarmak için, medi mi da.ha? ... 
elindeki kamçısını Salde'nln omuzla- - Şimdi söyllyeceğim.. merak et4 

rmda. da denemek istedl. Fa.kat, bu- me. 
na im.k!in bulam.e.dı. Saide bir ham- Kayıkta iki gemle! vardı. Biri dü
lede eslrcinin elindeki tel örgülü men kullanıyor, öteki yelkeni ide.re 
kamçıyı kaparak: ediyordu. Kayı!tın aynca. kiireklerl 

- Çeneni tut, köpek! dedi. Para- de vardı. Hava bulmadıkları zaman 
!arın hepsi senin olsun. Fakat, o kürek çekerek gideceklerdi. 
geberdi artık. Şimdi, beni atacağı çu- Dümenci usta bir denizciydi 
kura onu sen atacaksın ... anlıyor mu- - Bu hava ile üç gün sürmez .. sl7.l 
sun? Gellboluya. atarım. 

Ve göğsünden şiddetle tutup sarstı: Diyordu. Ömer baba ile Saide yan-
- Yoksa, seni de onun gittlğl yere yana oturmuşlardı. 

gönderlrlm... Saide yavaş yav:ı.ş anlatmağa b:ıt-
Kızlar koşuştular.. Iadı: 
Yerde yatan cellAda bakarak: - Bizanstan niçin kaçtığımızı bil-
- Gebermiş... mlyorsun, ömer ba.ba. Ben, bu sabah 
Diye mırıldandılar ve korku içinde handan pazara indiğim zaman, ora-

tıtreştller.. daki esirclnin dükkiinında kralın 
Bir kenara çekildiler. celladını öldürdüm. Eğer bunu yaP-
E.sircl: masaydım, o beni öldürecekti. 
- ömrümde Hk de!a böyle bir ca- Ömer baba birdenbire şaşkın bir 

navarla karşıla!jıyorum. bakışla Sa.ideye: 
Diyor, blr yandan da cellAdı paça- - Ne diyorsun? dedi. Kralın cellA-

, larından sürükleyip üstünll örtmeğe dını mı öldürdün? İşte buna inanıl-
çalışıyordu. maz. Haniya geçen sefer sarayda 

.,Jıiı.{:f 

Antalyanın Aksu köy enstitüsü, 
enstitüde çocuklar tarlada 

ve yapıda çalışıyorlar 

artık burasının, bu himmetle, (Akde
siz) in bir incisi olacağına. kani ol
dum. 

Gerçek ,(Antalya), tabiat bakımın
dan, ha.rikulade denecek kadar güzel
dir. Şimalin.deki (Toros) silsilesi, gar
be doğru uzanıyor, körfezin cenup 
garblnde alçalıp yükselen sipsivri t.-::
pelerile denize dalıyor. Doğusu, dar 
bir ova halinde gözün alabildiği ka
dar yayılıyor. Şehri, blrl glrdiğlnıiz 
yoldan, öteki <Karalıoğlan)dan başlı
yarak doğuya doğru giden iki cadde 
kesiyor .Bunlar, şehrin tam doğusun
da birleşiyor. Birinln ortası, karab1.
ber ağaçlarlle süslü iki başında ma~ 
ğazalar ve dükkanlar var. öteki de es
kiden bu biçimde idi, şosenin yan ta
rafından bir metre kadar genişlikte 
bir dere akıyordu. Yeni vali bu dereyi 
yolun ortasına beton bir mecra !çni
slne aldırmış. Onar, on beşer metre 
aralıkları bando muzıkaların kapel
lolarına benzeyen fenerlerle süslenmiş 
Gece bu fenerler yandırnı, renk renk 
ışıklar, taLlı şırıltılarla akan dı>renin 
suyunu ya.ldızliyor. Tabiatın gü:ı:elll
ğlne selim bit' zevkln ekledl!ri sunl gü
zellikler, insanda oradan ayrılmamak 
arzusunu uyandırıyor. 

(Rivlera) yı. (Côte d'Azure) ü yalnız 
resimlerinden gördüm; fakat bana 
öyle geliyor ki, bizim A.kdenlzln bu kı
yılarına, garp zenginlerinin yıllarca. 
sarfettikleri milyonlardan belki onda 
biri sa.rfedilse bizim Akdeniz kıyıları
mız, (Rivlera) nın. (Côte d'Azure) ün 
kıskanacağı yerler olur. Tabiatın gü
zelliklerine, tarihin kıymetleri de ek
lenmLştir. Bütün kıyı, boydan boya en 
tedkike değer eski eserlerle doludur. 
(Antalya) nın on beş kilometre kadar 
doğu.suna glttlnlz mi, solda (İncllikız>. 
de.ha ileride (Balkls) harabelerini 
görürsünüz. Osmanlı padişahları bu 
kıyılara bir taş bile d1kmeml.ş olduk
ları halde, Selçukların, Karaman0ğul
larının yer yer artık kendi haline hıra.
kılmış olan eserlerini görürsünüz. Ba
na öyle geldi ki (Antalya.) böyle mı:ı.
murlyete doğru yürüdükçe, (Antalya)
dan kıyı boyunca doğuya ve batıya te
:ıntz ve sağlam şoseler uzanınca, bura
larının harpten sonra, her yerden zi
yade turist çekeceğine !nanıyo.rum. 
(Antalya)nın on üç kilometre kadar 
doğusunda (Aksu) nahiye merkezi 
vardır ki, burada, şimdllik eski yapı
larda ve öğretmenlerle talebe tarafın-

Kazım Nami Duru 
(Devamı 7 nd sahifede) 

Doktor, kendi kendine konuşur 
gibi: 

- Öyle ...• dedi. - Mademki ka
rın gitmene mani olamadı ... 

Cemal, ahbabının sözünü kesti: 
- Melahat kararımın farkında 

değil... Şu anda bu sırrı yalnız sen 
ve Ahmed efendi biliyor ..• 

- Peki amma, bu kadar aceleyle 
hareket etmendeki sebep ne? Na
m\15 meselesinde tertemiz olduğunu 
bana söyledin ... Öyleyıe bu kadar 
acele etmeni kendi kendime izah 
edemiyorum. 

- Ne kadar beklersem, ayrılık o 
kadar acı olacak ... 

- Bir koca, bir baba, kansile ço
cuğunu bu suretle terkedip gitmek 
hakkını haiz midir) 

- Şayet onlarıı. kaybettirdiği 
mevkii yeniden kazanması mevzuu 
bahıs olursa, elbet ... 

- Bence, hayahnı ve müstakbel 
inkişahnı yine İstanbuldıı. temine uğ
raşmalısın, azizim. 

Cemal, hazin hazin başını salla
dı. 

- Doktorcuğum! Sen bizim i;t
lerl bilmezsin. Zira, borsacı değil, 
alimsin .•. Biz, garip bir hayat müca
delesi içinde çırpınırız. Sırtı yere ge-

İmparatorun celladı gerçekten öl- gördüğümüz şu iri yan adamı mı? ... 
müştü. - Evet. Ta kendisi. Üzerime sal-

Saide, bir hamlede, cellAdın gırtla.- dırdı. Onu boğmağa mecbur oldum. 
ğmı dişlerile söküvermiştL Ve h:ldiseyl başından sonuna ka-

••• dar anlattı. . 
Bizans tan nasıl kaçtılar? - Ben onunla boğuşurken kr~ıın 

bir şeyden haberi yoktu. Fakat, biraz 
Saide, handaki odasına döndüğü 

zaman çok heyecanlıydı. Esl.t'clnin 
dükkanında neler ~eçtiğlni, celladı 
nasıl öldürdüğünü Ömer babaya. söy
lemedi: 

- Hay dl, Ömer baba! dedl. Du~:ı
cak vaktimiz yok. Kral bizl aratıyor
muş.. galiba ikimizi de yakalayıı; 
hapsedecekler. Hemen bugün bir ka
yık bulup Geliboluya harelcet etme
liyiz. 

Ömer baba bu sözleri duyunca şa
şırdı. Saidenln yalan söylemediğin· 
den emindi. 

sonra. haber vereceklerini ve bizi şe
hirde aratacaklarını düşünerek kaç
mağa mecbur oldum. Ne yapayım, 
Ömer brub:ı? Hiç bir suçum yok. Bu 
gibi belalar kendi ayağlle gelir, beni 
bulur. 

Ömer baba birdenbire göğsünü 
kaba!' tarak mırıldandı: 

- Padişahın senl yanından ayır
mamakta hakkı varmış. İnsan senin
le yolculuk yaparken, bir ordunun 
muhafazası altında gidiyormuş gıbl, 
kendini her türlü tecavüzden emln 
görüyor ve müsterih oluyor. 

- Bunlan nered~n ve n{l.sıl duy4 

- Ne yapayım, Ömer baba? Bize 
dun? 

Diyerek yattığı yerden kalktı. 
Saide yaptıklarını saklıyordu. 
- Yolda, pazarda, her yerde blzl 

konuşuyorlar. Herkes bizim tevıt\f 
edileceğimizden bahsediyor. Gitmekte 
gecikirsek, zindana gireceğiz. Haydi, 
Ömer babacığım, çabuk davranalım. 

- İyi amma, handan çıkarken biz
den şüphelenmezler m.1? 

- Çıktığımızı belli etmeyiz.. gene 
gelece~iz g1bi davranınz. 

Saidenln telaşını gören ihtiyar san· 
cakdar derhal toplandı, giyindi. 

- Pekfi.lA.. Haydl gldeUm. Fakat, 
limanda istediğimiz saatte kayık bu· 
la bilecek miyiz bakalım? 

l{iınseye görünmeden kervansaray
dan çıktılar. 

Limana indiler. 
Sahil boyunda küçük, büyük birçok 

yelkenli demirlemişti. 
Saide bunları göstererek: 
- Tüccar gemisi beklemeğe lüzum 

yok, dedi, şu yelkenlilerden birini tu
taı"lz. 

- Bu iş çok pahalıya mal olur, 
a kızım! Koskoca bir yelkenli yaınu 
bizim ikimizi ml götürecek? 

- Hava fırtınasız. Denizde dalga 
yok. Şu küçük yelkenll kayıklardan 
birini tutarız. 

Saidenin dediği gLbl yaptılar. Der
hal bir küçük yelkenllye pazarlık edip 
atladılar. 

Ömer baba, bir aralık Saldeye dön
dü: 

- Hanlya, sen, bizi arıyorlar di
yorsun amma.. handan çıktığımız 

saattenbert kulağıma hlç de böyle blr 
ıar çalınmadı. 

- Tesadii! etmedi. Bizi tevkıf ede
cek olanlar sokak sokak davul cala
rak ilan etmiyorlar ya, Hele bir Mar
maraya doğru açılalım da. Bak na
ha sana neler anlatacağım! 

Bizans kıyılarından geçerek iç U
mandan çıkmışlardı. 
Şimdi, bu iki yolcuyu götüren yel-

len daima haksız sayılır. Ve bir ke
re mağlup olunca da bükülen bile
ğini feleğin pençesin'den kurtarmak 
hemen asla kabil değildir. Halbuki 
başka muhitte, başka sahalarda, az
mimle, mütemadi çalı§malanmla ye
niden doğrulabilirim. İhtimal beş 
sene. on sene, yahut daha fazla ça
balamam lazım gelecektir. Her şeyi 
göze alıyorum ... Melahatı yanı ba
şımda sütükliyerek orada uğrayaca
ğım sefaletler içinde kıvraındırmak 
istemiyorum. Batarken birkaç bin 
lira kurtarabildim... Satılacak öte 
berim de var ... Bunların yarısını ka
runın geçimi için bırakacağım. Diğer 
yansını da gideceğim yerde serma
ye yapacağım. Daha da satılacak 
birkaç dükkanım var. Bunlarla ka
rını. avdetime kadar sefalet çek
meksizin geçinebilir ... Eğer muvaf
fak olamazsam ... 

Doktor: 
- Buna ihtimal vermem l - dedi. 
- Bense her iki ihtimali ayni 

derecede kuvvetli görmek zaruretin
deyim ... Bu takdirde sana güveni· 
yorum, azizim. 

- Bar.a mı? 
- Evet... Çocukluğunuzdan beri 

karımla nasıl dost olduğunuzu bili-

gösterdikleri misafirperverliğe karşı 
bunu yapmak istemezdim. Fak:ıt, 
rem.ket beni geldi buldu dedlm ya. 

- O koskoca canavarı nasıl boğ
dun, Saide? Palası yanında değil miy
di? Elleri bağlı mıydı? Seninle ne
den döğüşmedi? 

- Ben ona, silahını bırak da çık 
karşıma! demiştim. Kadın olduğum 
için, omuzunu silkerek, palasını çıka
rıp bir yana bıraktı. Üzerime saldır
dı ve bana: 

- Seni bir yudum su gibi içer!ml 
diye bağırdı. Fakat, ben onu 1çtlm. 
Bir anda gırtlağını dişlerimle sök
tüm .. yere dii§tüğü zaman cansızdı. 

Ömer baba kayıkm lçlnde titredi: 
. - Şimdi senden korktum, Saide! 
Insan dlşlerile koskoca bir can:ı.van 
nasıl Öldürebilir? 

- Biz, kabilemiz arasında bunu, bl.r 
oyun gibi, küçükten öğreniriz. Evvell 
ceylanlardan. kuzulardan başlarız. 
Sonra koyunl_arda, keçilerde, sığırlı..r
da deneriz. Iylce öğrenmeden lns:ın 
üzerinde denemeğe kalk~mayız. 

- Buna neden lüzum görüyorsu
nuz 

- Fena mı? IIer zaman insanın si
lahı yanında bulunmaz ya. Bıça!fı, 
oku, palası yanında olmadığı za:n:m 
kendini müdafaa etmek için bir adam 
bundan bal}k.a ne yapa.billr? Döğ4-
mek.. sırası gelince onu da yapıyoruz. 
Fal{8.t, karşunızdaklnin kötü mak
sadlarını, yanı bi:&i öldürmek lsterli
ğini anlarsak, ondan önce dr.vranıp 
işini bitiriveririz. Cellada ben de böyle 
yaptım. Bana: e:Senin leşini şimdi ye
re sereceğim!-. dedi. Ben. bu işi ondan 
önce yaptım. Bu döğüşme, sadece olr 
kuvvet denemesinden ibaret olsaydı, 
canına kıymak aklıma bile galmezdl. 

* Ha va biraz serinlemiş ve sertleşme-
ğe başlamıştı. 

Ömer baba: 
C:\rkası var) 

yorum. Çocuğumu da ayni muhab
betle seviyorsun. işte, bunlan düşü
nerek sana güveniyorum. 

- Ayni zamanda una karşı olan 
dostluk ve muhabbeti..'l'ıi hesaba kat· 
malısın, Cemal ... Setvetini kaybet
tin diye bu muhabbetin azalacağını 
aklına getirmemelisin. 

- Öyle düşünsem insanları tanı
mamış olurdum... Fakat bu işte 
mevzuubahs olan ben değilim. Bu
rada bırakacaklarımın istinatgaha, 
dosta ihtiyaçları olacaktır. Melahat 
gençtir, tecrübesizdir. Bugüne kadar 
hayatla hiçbir teması olmadı. Bilhas• 
sa benimle evlendikten sonra bütün 
işlerini ben gördüm. Dünyayı bil
mez... İşte send~n rjcam, ona mu-
kayyet olmandır ... E ... Bilinmez ... 
Hepimiz faniyiz ... Ben ölebilirim ... 
Şayet ölürsem onun yalnız kalma
sını istemiyorum ... Tekrar evlenme
lidir. 

Cemalin sesi titredi, 
Biran durdu. 
Bu zaafını yenmek için: 
- Öyle bir günde, seınin dostlu

ğun Melahat için emsalsiz derecede 
ehemmiyetli olacaktır... Üzerinde 
müessir ol ... intihabında yanılma
ma.s. için çalış. 

(Arkası var) 



• Mart 1941 AKŞAM 

ltalyan AKŞAMDAN AKŞAMA B. Hitlerin 
taarru I Profesör Gabriel'e yeni OUfkU zu nası dair 

k 
• • • • (Baş tarafı ı ncl sahifede) a 1 rn k a 1d1? (Battarah 3 üncü ıahilede) vakia buglinkü inki§aiın meauliyet-

balcŞ teşkil etmiştir; U931 de:) Ana- l . • ' k ·· el tebarüz ettirmekte-
- • • - doludaki Türk Abideleri, blrincl clld: e:nnı pe guz 

Taarru 7 L-ka b• k Kayseri ve Niğde; U93t de·) Aynı dır. • . . Za nr ' ırço e3erln lklncl elldi: Amuya: Sivas, İngiltere ve Fr~nsa, h.arp ~tiyor-
alaylar ittirak etti Dlvrik; U940 da:) Şarki Türk.iyede lardı. Fılhakika milletlerı değ_i]! fa

. Bunlcırclcın bir ki.6111i _ 
lamaınen eridi bir kısmı ' . 
ınevcutlarının yarısını 

kaybetti 

a.rteoloJik seyahat: Mardin, Dlyarba- kat ukaaında cihaın~mul teokilatl~rı 
pr, Silvan, Ahlat Bltlb ·Urla 1lh • k.1 jJ demokrasi ile ve farmasonluk ıle 
bu eser dahi ~sada 

1

ba.sılıp satış:ı e;ernasyonal yahudiliğin bulundu
çıka~tır; ancak ahval dolay.uıllc :~ politikacı ve maliyeci tabakaları 
benuz milelllt bil& kitabını göreme- ~arbi istiyordu. Harbin bütün bu 
m.l§t1r. ( 1 • • •• 'd' A h t mesul ennın umı ı, umumı arp e 

- :undan sonra ne yapacak.S1· faydalı olarak kendisini göster!Diş 
nız • ~ye sordmn: . • b _ bulunan taktikle, yalruz harbi aça-

- ur5!'~ daır bır kita~ ,;.z1mlc bilmek için deii], fakat ayni zaman• 
Atlna 16 (A.A.) - Atına ajansı b~- ladım. Ukin Anadoludalri d da Alman kuvvetlerini de dagıv ta• 

dlriyor: •-avutluk cephesinin mer-. "bidel • koll-'--' bununla a t: .n.ıu •. • en eaaıyonu bilmek irin Polonyadan iltifade et-es nuntakasında yedi günden berı b J acak K Orta " 
devanı eden muharelbe hakkında sall- ıbnif 0 mıy tır. • on~ ve ve mekti. Polonya ıeferi l 8 günde bit• 
hlyettar bir memba. aşağıdaki tafs1- Ana.dolu etra~d~.: .ek ti ve muhasımlarımı:ı:ın ümidlerjne 
lAtı Vernıeğe mezundur: tetebbülerimi kitap .e ~-- seri surette nihayet verdi Alman 
! martta fecirle beraber dü~man, bu- icabedecek Böylelikle bır .._ sene ·ıı · 1940 · · · · d 'f · 

tune kadar devam eden şiddetli daha çalu~ yedi ıekiz cild için· mh ı letı, • b"l" sen;ısme ıtima ve ı tı-
bir taarruza geç~tir. Bu taarruz de Türk aanahnı toplamıt olacağım. ar a gtre ı ıyorau, 
VoYUsa nehrinden Tomoros dağının Yukanda iami geçen kitaplardan Garpteki harekat 
cen~p eteklerine kaaar 30 kllometrı> mesela yalnız Mardin ve Diyarba
gen~iğlnde bir cephede yapılmakta- kıra aid olanı. battal boyda (küçük t.Maamaflh Alınan ordusunun garp
dbır .. Düşmanın faaliyeti bilhassa Tdre- bir gazete cesametinde) 360 sahife- te harekete geçmesinden evırel, bu 
e.şına dağının şimal noktasın an • . • harbin belki de en mühim taran, 9 

Bubessı kasabasına kadar 4 kilometre lik hır kıtapbr. . .. nisanda. alrunış bulunuyordu. İngilte-
g~ll~inde bir mınt:ı.kada temerküz - Ne yazık k~ b~ar • turkçeye renin Alman müdafaa. kuvvetin! ş1-
etlnektedir. Taarruz mühim mlkdar- tercüme edilmedı, .deıtil, mı? malden gelerek mahvetmek tehlikeli 
da ağır ve halli topçu kuvvetıerile _ -Tercönıe edilmesmde de pra- teşebbüsü, bir kaç saat farkla abme
blrçok bombardıman ve av tayyarclP.- tik bir fayda görmüyorum. Zira, te mahkfun edilmiştir. 
rintn himayesinde yapılmıştır. okunması giiç vesikalardan teıekkül clO mayıs sabahı yaklaşa.bU1rdl. 

Esirlerin ifadelerine göre, duşnıun derler. Bahsettiğim seriyi Konya Çünkü a.skerl ve mya.st vaziyetimizi 
t~arruz cephesine şu kuvvetleri t:ı.h- e b r inin tetebbüü. ile tamam- tebdld edebilecek tehlike bertaraf 
şıd etmiştir· 3 üncü Julla. Alp fır- ve ava ıs h • 1 • ih edllm~ bulunuyordu, garpte kaU mü
kası, 5 inc.i Pusteria. Alp fırkası, ladıktan sonra •. ?1~a:n':J erb~· ekltar • cadele başlıyablllrdl. Bu müco.dele, 
24 lıncıi piyade Pinerolo fırkası, 38 in- bocalanm~ mut ~ e ec -:r1 evvelce tahmin edilmiş olan TazlyeU 
ci Poulia fırkası, 47 •nci Bari fırka- cinsten mucnıel ve nıabeten baaıt, aldı: Fransız _ İngiliz cephes!nbı ın
sı, 51 inci Siena fırkası ve 59 uncu mukayeseli bir kitap yazacağını. Bu· bilaU. Umumi harbin dört feda.karlık 
Kallari fırkası olmak üzere 7 fuka. nu türkçeye tercüme etmek faydalı senesinde muvaffak olamıyan bu hal, 

Bundan ba~ka iki taburdan murek-,olacaktır. bir kaç hafta içinde vulrua geldi. 
kep 26 ncı siyah gömlekliler leJyo- Pr f .. G h · 1 T .. k • «İnglllz Bnşvekilln!n m~nadan l\r1 

' Sahife '1 

• 

nu, Modena !ukasının 41 ınci alayı, k d 
0

1:r b' T;;e i,· ~r r:ıa:;•;r· fikirleri hilAfma olarak. lHO senesi, 
&uza, Valcesmona ve Valpe:;zara ~ 8! .. e !1' e,, ızun • • e- tarihe, kuvvetler muvazenesinde netl
lsimlerlnde 3 Alp taburu, 2 n~l Ber- kaleti ıçm monar Sınana aıd bar eser celeri itibarile en mühim ve en kati 
sagl!eri alayı, 48 inci Bersaglıeri_ ala- hazırlamakla da m~guldür. Fuat bl.r değlşikliltl husule getirmiş olan 
YI, Ferrara fırkasının 48 inci pıyade Köprülü t:Sinan ve hayah> ..-e o bir sene olarak kaydedilecektir. Eğer 
alayı, 3 üncü Grena~e~.i ~a~~1:~ «Sinan ve eserleri» knmmı vücude Alınanya, 1918 de, bu muvaffakıyeL-

'1ngiliz ordusunun Bingaziye gttişiııe aid ilk resimler: Yukarda Avustralyalı kıtaatın girişi ve 
halkın gösterdiği alaka, aşağıda bir Avusturyalı nefer Bingazi nhtımında nöbet bekliyor 

2 nci ta.buru. 152 ve l . uncu f k getirecektir lerln blr kısmını elde etmiş olsaydı, 
gömlekliler taburları. Torınese il a- • • .. .. • • · harbi kazanırdı. ·,--------·------.1 
sının 4 üncü alayının Monteserbine Bu kıymetlı profesorun metaıımı .. .. ANKARA RADYOSU 
ismindeki Alp taburu ve 11 inci ma- - ne kadar mücmel olsa - kü- A'tletçe ve malzemece m~un olan • • 
klneli tüfek taburu cepheye seıvkcdU- çülc bir sütuna ııidırmak kabil ola· en. iyl derecede takviye edılm~ olan 1'7 Mal't pazartesi ifle ve a~m 
nı.ı.,1erdir. Bunlardan başka birlikle- mıyor Kendisi. her halde, meydan- a~ımkir Alınan ordusu, bııgun, bir 12,30: Program, 12,33: Fasıl heyeti 
rbı de mevcud olduğu kuvvetle mnh-ı . kel' dikilin . :ı-a: __ ed dunya kadar geniş bir sahacl'l, bu ta- '" ) 12 50 Aj hab 
temel ise de, esirlerin ifadeleri ııe lanmıza hey _1 esı uua~ • e~ r1?11940 senesinde başlan .. uş olanı (Hafu. program • • : ans er-
bunlan tesblt etmek imkanı hasıl Ql- m.uhter .• em _Turk. d. os .. tu. ve ba_dmu- nihayete erdirmeğe hazırdır.» Ierl, 13,05: Fasıl heyeti, 13,20: Mü'lik: 

d G 1 --:ı d f t1 d Karışık l)rogra.m (Pl.) - 18,03: Ziraat 
mamıştır. D'. u e g.ue R1 ıp a l}'e e onme- B. Hitler geçen harpte ölen AJman Takvim; 18,08: Caz orkestrası, 18,40: 

eKullanıland kung•etlerlntl _büyük~ ü- dil•~ • ve mesaisini tamamlamasını akskerlerlni ~vd?Jtten sonra. bt wıiılara. Solo şa.ı·:.ııar, 19,15 : Polka ve Mazur-
n ve anu ane ayre erme rar;;uıen enz. anşa.n yeı:ıııerın de ruhunu a z ve ka dansları (Pl.) 19,ao: Ajans ~r-
~arruz tam bir akamete uğramış ve 1 (Va _ Nu) Alman ve Italyan askeı1ni teşci ede- . · • . 
duşman bir metrelik bir erazi parra51 k .. 1 ri .. 1 d tm' ti lert, 19,45. Incesaz heyeti, 2.0,15. Rad-

• re soz e ne şoy e evam c ış r: zete 1 2o dS· Keman ve piyano 
bile işgale muvaffak olamamışt!r. İ • " • yo ga s • •- · . 
Düşmanın zayiatı ı:ıek büyiiktül'. E:ıırı AKŞAM Dahilı cephe kuvvetlı konseri. 21,05: Dinleyıcl istekleri, 
edilen it:ı.lyan zabltlerlnln ifad •ıerı- 21,30: Konuşma, 21,45: Radyo or-
ne göre Kaliarı fırkasında zaylat olmalıdır ksetrası, 22,30: Ajans ve borsa haber-
')(. 40 - 50 nlsbctindedlr. Poulie fır- Abo 1

1 
<Bugünkü ha:rpte, dahili cephe- lerl, 22,45: Müzik: Cazbant (Pl.). 

kası imha edil.ınUJ olduğundan yerine ne ücretler i ıs Mıut salı ısabahı 
Bari fırkası getırilıııJ.ştir. Julla fır- nin, umumi fedakarlıklara. buırıdan 8: Program, 8,03: Ajans haberler!, 
kası tamamile dağılmıştır. Slya.h TO.rldye Ecnebi evvelki harplerde olduğundan da- 8,18: Hafif parçalar (Pl.), 8.45: Ev 
gömlek1ile;r lejyonunun zayiatı pek~ ha geniş surette i§tirak. etmesi lazım ka.dını. 
ağırdır, Bu lejyonun kumandanı olan senelik 1400 ıturuo 2700 kuruo gelmektedir. Alman tarihinin kay- mıımnDttfUHIUUllJlltJHIHftHIUtlUHnmuttllJJHllllll-
yarbay lle 53 üncü siyah gömleklller 8 Aylık '150 • 1450 • dettiği en kati sava§ olan bu savaşı 
taburuna kumanda eden yarbay esir 3 A.vwı: 400 • 800 • iyi neticeye isaf için, dehili cephenin 
edilmişlerdir. Siyah gömleklilerden ı AyUlı: 150 • • kahramanlığı da lazımdır ve ehem-
mürekkep 152 ve 100 üncü taburlar miyetlidir. Ve burada, mukavemet 
kısmen imha, kısmen esir edllmlşler- Posta tttlh.af.tna dahil olmıyan kudretini gösteren yalnız erk.ek de-
dir. Şiddetle blrblr1nl taklp eden ecnebi memleketler: Benelltı: ğil, fakat bilhassa kadındır. Heyeti 
mukabil taarruz.lanmız neticesinde 3600 aı~ı:ll~~~~ç &Jl.ılJ umumiyesi ile millet, bu savaşı iste-
300 den fazla esir alınmıştır. Bunla- miş oldı...ğundan dolayı değil, fakat 
nn içinde yüksek rütbeli bir kaç zabit Telefonlarımız: Başmobarrtr: 2056 bu savaş kendisine tahmil edildiğin-

b~=~:~r elde edilen neticeler Yazı lşlerl~u~'ı':r~5 z;~d:Jre zoaı <len dolayı, bi::- birlik, bir muharip-
b ler cemaah olmuştur. u muharebeye en parlak muzaff'e-
r.lyetıerimlz arasında bir yer vermek- Safer 18 - Kasım 130 bG'iltere ve Fransa, yalnız harbi 
tedir. Çünkü malzeme ve bizimkilere 6. tm. GÜ. Öğ. İkl. Ak Yat. çıkarmakla kalmamı~. fakat lngil-
&detçe faile kuvvetler tah§ld eyllyen E. 10,12 ll,5l G,o5 9.2S 12•60 l,Sl tere sivillerin hayatına karşı da har-
dilşına,n, uzun zamandan beri hazır- Va. 5,30 '7,09 13·22 16•45 19·18 20•42 be başlamıştır. Umumi harbin ablo-
lanIJU§ ve bu muharebede §imdiye b- t<1arenane: Babıllll elvan kt.sına, kadın ve çocuklara karşı aç-
tra.r Olduğundan fazla b1r gayret sar- Acımusluk sokak No. 13 lık 11eferine, bu defa, sakin köy ve 
fetımını.r. şehirlere kar~ hava ve yangın har-

••••••••••••lllll!I bini ilave etmiştir. Fakat. Ch.urchill, 

Mussoll.OI• lf8)J8J8 K U .. ç u·. K iLAN 1caniyane eseri olan hava harbi ue 
'Almanyayı değil, fakat bizzat lngil-

do
••n•u•yor okuyuculanmız arasında tereyi tahrip eyliyecektir. Ablokada 

darbeyi Alrnanyaya değil, fakat bu 

B UL MACAM IZ 

Soldan sağan yukandan aşağı: 
1- Dahil olan. 
2 - İç urubası - Sorgu. 
3 - Emniyetli ~ Tersi l.!adedır. 
4 - Tersi büyük fidanın üzerln~ EN SER/, sistemin muhterilerine indirecektir. 

(S..tarafı 1 inci sahifede) EN EM/N Kış, karada harekatı azaltmış, fakat 5 _ Meşguliyet _ Tersi ka.rgQillll 
M hava ve deniz muharebeleri devam bağırmıısıdır - Başın:ı •A• gelirse art-

iner. 

utsolini son defa cuma günü cep- EN UCUZ etmiştir. Tayyarecilerimizin Jcahra-
hede görülmüştür. 1 1 fırkaaıının yap- l maktan emirdir. 
h~ ._ rr.an ığına, denizaltı ve denizüstü 6 _ Doyup bıkmak. 
._. üç taarruzun eabaha lc~ı mu- va.sıtadır. Alım,. U:~ ~i- gemilerimiz mürettebatının kahra-
vllffa.lt olamıyarak ağır zayiat veril· ra işlerinde i§ ve ışça ıçın 1~ manlığı inzimam etmjştir. 
tnesi Üzerine o esnada cephede bulu- tifade ediniz. Bu harp ölüleri g\inün, ancak, bizi 

7 - Tersi akar - Sonuna •N• gellr
se melündur. 

8 - Nida - Ufacık. 

Bir Antalya seyahati 
(Baş tarafı altıncx sahifede> 

dan yapıla.n muvakkat bl.na.la.rda. blI 
köy enstitüsü kurulmu.ştur. Bu eı1$U~ 
tüye aşnlan arazi, (Macun) denilen 
sırtın denlze bakan etelldlr. Sırtın, 
bir uçurum gibi keskin inen sait ete
ifnde (İncillkız) harabesi yayılıyor. 
Orada da bir e~ltmenler kursu vardır. 

Köy enst1tülerlnln memlekete ne 
tadar faydalı olacakla.nnı anlamak 
için bunları gezmek ve işlerken gör
mek Hl.zımdır. Enstitüdeki bütün öğ
retmenler vazi!elerln!n büyüklüğünü 
ve değerini anlamış idealist k~llerdlr. 
Kadın erkek el birll!tUe ç~ıyor!ar. 
Köylerden gelen kız erkek çocuklar ze
kAlan ve dikkatıerile in.san üzerlnde 
çok milsbet tesirler bı.rakıyortar. Bun
lar, yannın köy öğretmenleridir. Nnsı.I 
yeU:Jt1klerin1 görseniz, yüreğinade 
Türke olan imanınız artacak, ruhunu
za yeni bir hayat neşesi verecektir. 
Buradan s!ze bir iki fotoğraf göstc 
fi yorum. 

Enstitünün bir reviri, bir de Bedia 
Hüdaverdl adında çok genç bir dokto-

1 ru var. Doktor reviri size gösterirken, 

1 vazifesinin ll.şığı olduğunu ito.desı.nde-
ki heyecanlarla anlatıyor. Enstitü ara
zlşin1n bir kenarında kulübeye bcll7e
yen bir küçük yapıyı da pollkltnik 
yapmış, orada köylü hastalanın teda
vi ediyor. Burada dört köylü kadın 
rördüm. Doktor, bir genç kadını ya
tırıp karnını açtırdı; bana salt böğür
den sol böğüre kadar bütün k:ı.rnı kap
layan kaskatı dalağı gösterdi. 

- Doktor, dedim, bunu edtebitecek 
misiniz? 

- Maaleser, hasta tüberküloW.ür, 
cevabını verdi. 

Doktorun bir bavvari basbll!ği ve bir 
ana şefkatile hastalarına bakması, ka
dının o elim hali beni ağlatmadı d~r
sem, yalan .söylemiş olurum. Bedia 
Hüdaverd!. bu şimdiye kadar istnn
buldan dl§arıya çıkmamış İstanbul kı-

zı, her $a.bah karanlık açılmadan mo
toslkleU. veya o bozuksa, atlı yük ara
ba.sile gellyor, akşam günün batmasm
dan sonra, evine dönüyor. Annesi, l."::ır
de.şleri yanındadır; onun için geceleri 
enstitüde yatamıyor. Eve gcldıktı>n 
sonra da şehirdeki bastalannı ~{c;.nul 
ediyor ve fakirleri parasız mu::ı.yene 
Ye tedavi ediyor. Arasıra civar köyle
re kadar gittiği, oradaki hastalan te
davi ettiği oluyor. , 

Bu Tilrk kızı, doktor olacak büt iin 
Türk kızlarına bir ömekdlr; ı;;ayıl:ın 
yüzleri geçtlitl vakit Türkfyem!z;te 
köylü sıhhati meselesinin kökür.den 
halledilmlş olacağına inanma~•tlır. 
Ben, bu ümid ile bura.da, Bedia IEıd:ı.
verdiyi en içten şükranlarla tebcll !.'dl
yonım. 

Kii.zım Nami Duru 

Sıvasta güreş 
müsabakaları 

Sivas 16 (A.A l - Adanada v:ır!!:ı
cak 1941 yılı Türkiye serbes güre:;.c
rlne bölgemizden iştirak edecek p/i.
reşçilerin seçim müsabakası yapıl
mıştır. Bu müsnb::ık::ıya kaza ve köy
lerimizden ve şehrimizden 28 guı('ıo.çl 
işUrak etmiştir. Çok kalabalık bir se
yirci kütlesi karşısında. yapılan bn 
müsabakalarda alınan neticeler şnn
l:ırdır: 

56 kllodn: Adil Sarıkanat bir!nc:i, 
Tahsin Görgeç ik.irıcl. 

61 kiloda: Hamdi Topsakal hirinc!, 
Necati Güne-. ikinci. 

66 klloda: İbrahim Uludn~ hirincl, 
Mustafa Çubuk ikinci. 

72 kiloda : Ibrahim Çam birinci, 
Necatı Ayan ikinci. • 

'79 kiloda: Bektaş Uygur biı-iı~rı. 
İbrahim pehlivan ikinci. 

87 kiloda: Doğan birine!, Ahmed 
Oltu ikinci. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
.__~~~~~.;..-.----· 

Cinsi Militan Muhammen % 15 muvakkat Ek şekli Saati 
bedell teminatı 

nan B. Mussolini general Geloaodan tahrip için enternasyonal muhasım~ 
hü taYret daha yapılmasını istemiş- ZAYl - Rize askerlik ~e~ ... ~en lar tarafından rıkanla·n bu harbi 
lir A . d "- . d . lhım terhis tezke~il>Ue nu..us ... 
ti:. 

1
_. ~a ra yosunun sp~en emış- ~ oldu&;;-yl ettiJD• Yenis1nl ala- kati bir Alman zaferine inkılap et-
.ıu. cüzdanımı - . hükmÜ yoktur. tirmek temenıı:mizi tekrarlamak su· 
«~. Muuolini, . ·~~!.a~~~~~a. te- cağımdan eskilerı~ra Hüseyin otın retiJe vakur bL· tarzda bitirebiliriz.> 

9 - Tersi Trakyada bir ırmakbr. 
10 - Otların toprak 1ç1nde kalan 

kısmı. 

Llra Kr. IJra Kr. 
İl · l · .,., 50 To 3500 525 - Açık arttırma 10 :mc nevı arpa sa....ıı n .- 341·25 Açık artt.ınna ıı 
Üçüncü nevi arpa satışı 31 Ton 2275.- ıcSa.reııtlzın İstanbul bira fab-

l - Şartname ve nümuneleri madblnce 

reddud alametlen go:uldugu hır sı- 320 doğunıl~ yıınıaz Kı~ın yapıln hazırlık 
ıada müdahale etmifbr. Bunun üze- _ 111....--JA .,,," ~ 
• 1 t I _. .ı_ _..,.,..,,_,_ 1 da B ı ... ~ k ı...ı 
nıu general Ge oso saa ., ue yeni •. ktedirler. Esir er araam ıı u "-ı..i' ço .3• çalış.tık, Tallmlerl-
bir hücum yapılmasını emretmiştir. ~e~ ~ e~e. h ··ınleklı tabura ve mlze bütün yenilikleri koymuş bulu
Cesareti kırılan balyan askerleri ar- ] uncu . sıya kgo anda eden 2 al- nuyoruz. Alman orduları, şimdi, tari-
.ltalannda bulunan ıiyah gömleklile- a hncı le1yona um bimlzln en kuvvetli vasıtası haline 

ki · · hd bay el rdır 1 gelmiştir. Eğ'er bu kışın ilk aylarında 
rin mitralyöz ve tüfe ennın te idi M a va · d b'"ti.in şiddeti e İngilizlerin bücumlannın bütün şld-
a.lbnda ilerlemeğe mecbur edilmjş- uharebe kara a h:Uin üzerinde detine bilhassa müttefik.lm.lz taham-
lt>?dir. Hücum şiddetli bir topçu ate- devh:11· ~derken cep releri1e hal- mül etmek mecburiyetinde kaldı ı.sc, 
§ile setredilmiş ve ltalyar.. tayyareleri ve gilız, Yu~an tayya iddetli ha- şimdiden itibaren Alman kuvvetleri 
gök .. •; .. doldurmuşlardır. Muha- Yan tayyarelen ıuasında ş . tir. bu yükten hisselerini yeniden alaca.lc
reb ~~~u t caya kadar bütün şid- la muharebeleri cereyan ey~ ıardır. Dünyanın hiç bir kuvveti •ıe 
d ti~ gdn a ın tmiştir. talyan tayyareleri düştükçe unan hiç bir müzahereti, bu ~vıu;m neti-

ıetale elvam :.L.·.,_ zayiat vermişler- askerleri a.lk1şlamışlardır.> cesinl değiştirmiyeccktir. Ingiltere su-
yan ar muu• .., c· ·d · I r d ktır 

dir. Çünkü cephenin bir noktasın~a ırı e gönderilen esır e kut e ece · 
t 

1 
d: kıtaatı Yunan mıt- Kandiya kc· 'd l 6 (AA ) _ Mukadderatı llaruye, sırf kendi 

op anan uşman . • A ' ırı > · · k al;mJarının saltanatını . idame için 
ralyöz ve otomatik s1lahlarının nam- ı K rna.~utluk cephesinde esir alınara kan dökenlerin muzaffer İnoln:ı,ntsına 
lularına sürünürcesine ;akylaşarak h andıyaya getirilen 4000 İtalyan rnus·· aade edemez. Almanya, gu ere-
ı_ •• ne unan- <ıro · · h bi ist ıtınlmışlardır. Bunun uzenk k İ l ' k· esın ~rasında Habeşistan are· den ve Fransadan hiç r şey eme-
lılar süngü hücumuna kal ~r.a t.~ - , /tıkna ve lspanya dahıli harbine iş- . tir Almanyanm bütün feragatia
Ya.nları kendi hatların~'l ~erısıne pus- ı rrah e?er, askerler vardır. Bunlar mış sİlabsızlanma ve sulh teklıncrl 
k·· mu tehf t.. 1 . h rı, una gitmiştir. Enternasyon::ıl bir 
Urtmüşlerdir. . l : bitap göml kı·ı u?1-en ere mensup sıya l>O§t k.ras·ı onlaı·ı:n v. ok edllmes!nc 
Y J. l n esır erı e ı erdu 1 I . d b' ~ 1 O 

akalanan ta ya f 1· b. İt ı · ç erın em ır çogu P u a,...ır'. 0 zaman mu_ltadd. eratı 
t • kt· u:z:u ı ır a Yan hez· . . . . · rac .,..~ 01r halde bulunma _a.. . flerini bılme ımetının ehemmryetını va . den dileğimiz, zlncırleıındiö!l 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan sata \'e ynlmndan ap.Jı: 
1 - İnhisarlar, 2 - Na.ime, A!ll, 

3 - Hicabetmek, 4 - İmam, ı.ıa.anJ, 
5 - Seb, Tasni!, 6 - Ema, 7 -:
Rataskemke. 8 - Liman, Mail. 9 -
Aleni. Klle. 10 - Riklf. Elek. 
••••••mını.u .. •enn111DtJMl111&B•l•tttU111HtlltUlllltimlJlfll 

lturtanlmış mllletıerl daha iyi blr ni
zama götürmek için bize iyi yolu gös
termesidir. 

r1ka.sında. hfilen mevcut oıup nJaa.n Hl gayesine kadar birikeceği ıahmin 
l vukarda evsa!lan J'Ulh cem'an 85 ton arpa açık arttırma. usullle o unan . 

ıahlaeaktır. mln tı ttırm U . hi 2 _ Muhammen bedellft'l muvakk.at ıe a arı, ar a $3.a erı -
zaıarmda. yazılıdır. 

3 _ .arttırma 2f/3/9il ııa.zartest günü hizalannda. yazılı saatlerde Ka-
ta.taşta ıevamn "Ye mübayaat §Ubeslndckl satış komisyonunda. yapılacak
tır. 

4 - Nümune sözü geçen fabrikada görülebileceği g1b1 şartnamede mez-
kür şubeden para.sur alınablllr. 

5 - İsteklilerin artt.ırma için tayin olunan gün ve saatlerde % 15 mu-
vakkat t.emlnatlan ile birlikte mezkur komisyona. müracaatları. (1809> 

Selimiye Tümen Satınalma komisyonundan: cBu suretle, geçen sene başlananı 
nihayete erdirmek için, 1941 de sakin 
ve azlmkar bir araya toplanaca~Jz. 1 - Erzak ve eşya nakllyesl 21/3/941 cuma. günU saat ıı de kapalı zarr-
Hangi karada, hangi deniz.de, hangi la ihalesi yapılacaktır. 
havada olursa olsun, nerede mücade- 2 - İlk teminat 1900 liradır. 
le ederlerse etsinler, bütün Alman 3 - Şartnamesi her gün Se1imiyedeki Tümen satınalma. komlsyonunda 
askerleri şunu bileeek1erdir ki mille- görüleblllr. 
timizin mukadderatı, hürriyeti ve ıs- 4 - İsteklilerin belli saatinden bir saat evveline kt dar kanun! şekildeki 
tlkball, ebedi surette bu mücadeleye tekut mektuplarını komisyona. vermiş olmaları şarttır. (11169) 
bağlıdır. Şimdi bu mücadeleyi mu- A h d 
zaffer olarak bitirmek, mazinb bü- ' gopyan anın a satın alma komisyonundan: 
tün kahramanlarına en layık bir tarz- İki kule inşasının pazarlıkla. eksiltmesi 24/ 3/941 pazartesi günü saa.t 
d;.:. teşekkür etmektir. Çünkü, onların 14,30 da Agopyan hanında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
uğrunda öldükleri şey, Almanyayı, Beherinin keşif bedeli 4659 lr:ı 47 kuruştur. 
mllletimlzl ve onun büyüle A!mnn İlk teminat 350 liradır. Plan ve şartnamesi l:onıisyonda. gös~C:::~~cekUr. 
lmpar:ıtorluğunu kurtarıy-oruz.. 



• 

Sahile 8 

Yeni çıkan Plaklar 
MÜZEYYEN Senar 

270423 'A.1 y!J> ELLER - cKahvec1 otızeıı fUmlııden. 
lYO• ÇOBAN KJZJ - <Beste: Badeddtn Kaynak) 

AHMED COŞKUNSES 
270421 AT ŞAD OLUYORD~ - Bahriye çı.tt.etelll guel 

l Y 0. 11EB DERDE ŞiFA - Saba guel 

KORO HEYETi 
270424 'A.10 D~l.iLAK DAÖLAR - Rumeli şarkla 

lY~ • :S:OŞKtfM VAR -.! Rumeli şarkuıl 

ADANALI AZiZ ŞENSES 
2 704 ') 5 N, Gelin Ayşe - Halk şarkısı 

~ O. NE kara imiş şu alnımın yaZ1S1 - Daği §arkı 

POKER 
Traş bıçaklarile 
Traş olmak bir 

zevktir 
Trattan sonra cilde yanıklık vermez. 

Yü:zi: yumuşatır. 
Her yerde ısrarlcl POKER Traı 

bıçaklannı isteyiniz. 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
1 _ Ln Turqule Contemporalne adlı kitabın tabı ~l açık ekslltmeye 

konmuştur. , 
2 - Tabı kısmı nsga.rl yirmi beş, ft.zamt otuz forma ve kll.şe kısmında 

asgari 50, azami 60 bin santimetre tahmin edilen bu kltap 5000 nüsha ola
cal;tır. 

Çocu 
~ 11st1t11. c11'l ipekli kumaf
tan :yapılmıf oocuk donları ve 
~ukaltı mupmbel•n ook da· 
yanıklı ve çok mrifttr. 

Mark.asına d.l.klcat edip her yer
de arayınız. Toptan aa.tıf yeri: 
Slrlcecl Orhanfye Cad. No. 30. 

ii-llliTiieı11: 20992. Telgraf a4resl,iıi:-li 
İatanbul - Atef • 

Fabrika ı>e matbaaya 
elveriıli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihazına elverişli 

1 
betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. «Akşam• idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 ' , 
İstanbul Belediyesi 

memur 
ve müstahdemleri yardım cemlyetı 
riyasetinden: 

cemJyetımlz esas nizamnamesinin 
9 uncu maddesi mucibince 9/3/941 
pazar güntl icrası mukarrer toplantı 
ekseriyet olmadığından yapılamamış 
ve nizamnamenin 11 lncı maddesi 
muclblnce toplanl.mın, ekseriyet aran-
maksızın 22/3/ 941 cumartesi gfinü 
yapılması kararla.,tınlmış olduğun-

dan mezk<ir tarihte saat 13 te saym 
ftzanın Belediye umumı meclisi sa
lonuna gelmeleri rica olunur. 

I stanbul LeıJazım 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

Beher kllosuna 2950 k~ tahmin 
edilen 25 kilo nitrad darjan müteah
hld nam ve hesabına alınacaktır Pa
zarlıkla eksiltmesi 18/3/941 salı gü
nü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 737 lira 
50 kuruş kaU teminatı ııo lira 63 
kuruştur. İsteklllerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (980 - 1881) 

17 Mart 1941 

TR 
L 

Dünyanın En iyi 
T r·a ş B ı ç a ğ ı d ı r 

10 Adedi 40 Kuruş 
DEPOSU HASAN 

Maliye Vekaletinden : 
ı - Maliye VekAletl Milll EmlA.k müdürlüğü için lüzum görülen aşağı

da. yazılı dört partide 19 kalem fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
2 - Bu malzemeyi toptan veya. müteferrik surette teslim edebllccelt 

va.sırta. olanların hususi tekill şartlarını da ihtiva etmek üzere mektupla 
Mallye Vek.Alet.ı Mllll EmlA.k müdürlüğüne müracaatları. 

Beherinin 
muh ammen B. 

Cinsi 
Takeometre 
Mira 
Plan1 metre 

AIAt §e1l1Slyest 

Tirlin 
Şeffaf mlnkal& 
Tiritli desimetre 
Tahta cedvel 
Basit pergel takımı 

Pusula 
Portatif terslmat masası 

Prizma 
Çelik şerit 
Şağul 

Jalon 

Jalon sehpası 

Lira K. 
850 
35 
60 

so 

2 50 
3 60 
ı 50 
1 20 

12 50 

5 
25 

18 
20 

60 

1 75 

& 

Enafı 

Alman malı 
R. Rels Amlsler Kdrndl 
mamulAtından ve ta.ks!mat dalrelert 
kapalı olmak. 
Madeni ikl kısımdan demir çamur
luklu. 

Rlhtır marka açılır kapanır 
15 UA. 20 santim kutrunda taksimatlı 
Alber Nlsler marka 
Milimetre taksim.atlı kenan çelllı:: 
1 balastlro 2 tirlin 1 buut pergelinden 
mürekkep. 
Fosforlu 
Mevcut nümunesine göre 

Vihman veya prlzyon marka 
20 metrelik yumuşak çelikten saplı 
Ucu çelikten olma.le üzere pirinçten 
dökme. 
İkl metre 'uzunluğunda men.şurl te
kilde. 
3 ayaklı 3 - Tabı kısmının beher formasının 40 lira ve kll.şe kısmının beher 

Rl\ntımetrcslnin 2 kuruş ltlb:ırlle tahmini bcdell c2400• muvakkat teminatı 
a186" liradır. 

DAKTiLO ALINACAK 
Fransızca, almanca ve İngl11zce dlllerlndcn birine 3.şlna bir ctak

tllo alınacağından tallblerln muhtasar tercüme! hallerini blldlrlr btt 
mektubla Ankarada 505 numaralı posta kutusuna müracaatlRrı. 

1 Fi§ ctakını• 
Mesaha çantası 

6 
ln 

3,5 milimetre cO• 111 c9• numara. 
Mevcut nümuneye göre 

4 - Eksiltme 20/ 3/1941 tarihine müsadlf perşembe günü saat 15 te 
Ankarnda Başvekalet Matbuat umum müdürlüğü satın alma komisyonun-

1 da yapılncaktır. 
5 - Şartnnıneler Ankarada Ba~vekfılet Mntbuat umum müdürlüğü Ev

ral- ve Muamelfıt müdürlüğünden, Istanbulda Matbuat Bürosundan parasız 
olarak elınır. 

fi - Taliplerin teklif mektuplannı şartnamede ve 24!>0 sayılı kanunda 
ynz:ılı vesalkle beraber 20/3/ 941 perşembe günü saat 14 e kadar Ankarada 
Bo.şveklllet Matbuat umum müdürlüğü satın alma komisyonu relsllğlne 
tevdi etmeleri veya tnnhhütlü mektupla göndermeleri. 0634) (1205) 

İstanbul Hava Mıntaka depo amirliğinden: 

Cam matra alınacaktır 
1 - 10 000 adet m:ıtra mübayaa edilecektir. 
2 - Muhammen bedel1 iki bin dokuz yüz ve kati teminatı dört yüz otuz 

t:>eş liradır. 

3 - Ihn!E>sl 18/ 31941 salı günü saat 14 de yapılacağından istekll!erln 
mf'zkür gün ve saatte Yeşilköy Hv. Mnt. Dp. llmlrllğlne müracaatıan. (1923) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Çocuk hastalıkları ve b:ıkımı kllni~I aslstanlı~ı açıktır. Tnllp 

d •knnlığa milracaatıan. 
ol:ınlnrm 
(1979) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel itletmeleri 

Malzemenin 
ismi 

Muhtelif eb'atta 
yer ve deniz altı 
kabloları. 
E.K. ve uç kutulan 

Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen Muvakkat İhale Tekliflerin 

açılış tarihi bedeli teminatı şekll 

301175 lira 

11900 • 

15797 lira kapalı zarf 
usullle 

892.50 • 

515/ !)41 
pazartesi 
saat 15 

ita.pah mek- 5/5/941 
tup surctlle pazartesi 

saat 16 da 1 

Kablo tekliflerinin levazımdan parasız tedarik edllecck şartnamt>dekl 
tarlfat dnlresinde hazırlanarak 5/51941 pazartesi günü saat 14 de E.K. ve ı 
uç kutuları teklif mektuplarının da yine levazımdan parasız tedarik edile
cek şartnamedeki tnrlfata uygun bir şekllde hazırlanarak muvakkat temı
rıatıarlle birlikte 5/ 51941 günü saat 16 ya kndar 4 üncü kattaki komisyon 
kfıL!pllğine imza mukabilinde '-erilmesi l!lzımdır. d73h 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
İstanbul mıırtakası İktisat Mü.dürlüğünden: 

1!Mart/ l!l41 tarih ve 2/ 15266 sayılı İcra Vekilleri hcy'etl karnrlle kabul olu
nan yeni ipek ve sunt ipek kadın çorapları standardı nlzamnnmesl 8 Mart 
1~11 tarih ve 4753 sayılı resmi gazetede neşredilmşltlr. Nlzamnaınenln ,mu
\"akknt maddesi mucibince fabrikalarla toptan satış yapan ticarethane.erin 1 
sı 111041 in.rihlne kadar ellerinde bulunan çorapla.~ın nevi ve mlktarla.r~nı 1 
birer beyanname ile müdürliiğümüze blldirmeleı1 ıuzumu alakadarlara nan 1 

°j""'" İstanbul Bele~;vesi il8.nları ,,.

07

, 1 
Emlrglı.nda, Emlrglı.u caddesinde 3 harlta ve 10 knpu numaralı evin 

hcdlm ve tehassfil edecek ankazının satışı açık arttırmaya konulmuştur. 
Tahmin bede11 3638 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 272 Ura 89 kuruştur. Şart
name Zabıt ve Muamelat Müdiirlüğü kalemlnGic görülebilir. İhnle 27/ 3/ 941 
pCT'Ş€tnbe günü sant 14 de daimi encümende yapılncaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya ınt!ktupl:ırile ihale günü muayyen saatt.c daimi c::ıcü-
meııde bulunmalan. ( 1914-

Tahmin İlk * 
bcdell teminat 
------

450,00 33,75 Konservatuo.r için basdınlacak 3 formadan mürekkep 
500 cilt Türk Musiki Klfıslk e~erlerl adlı kitap. 

195,00 14,62 Yıldız Birinci yatı okulunun yıllık ihtiyacı için nlına
cak 300 kilo knşar peyniri. 

4200,00 315,00 Sıhhi yardım ekipleri için yaptırılacak 800 adet 
gömlek. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlkdarları yukarda yazılı işler nyrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdi.ir
lüğü kaleminde görülebilir. Iho.le 28/ 3/ 941 cuma giinü saat 14 de dıılmi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 
941 yılına alt ticaret odası vesikaları ve tabı işi için şartname mucibince 
ibrazı lfızım gelen vesikalarllc ihale günü muayyen saatte daimi encümen-
de buiunmalan . (1952) 

Kütahya Vilayetinden : 
Eksiltmeye konulan 1.ş: 

Slmav - Demirel yolunun 15 · + 413 - 20 + 413 kilometreler! arasl şosa 
esaslı tamiratı . 

Keşif bedeli 15450.28 liradır. 
1 - Yukarıda mcvkll ve keşif bedeli yazılı şosa esaslı tamiratı kapalı 

zarr usuıııe ekslltmeye konulmuştur. 
2 - 25/3/941 tarihine müsadl! salı günü saat 15 te Kütahya vilayeti 

"" Dalmt encümeninde icra olunacaktır. 
1941 iKRAMiYELERi • ı 3 - Muvakkat teminat 1159 liradır, 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

Tasarruf H esaplari 

ikramiye Planı 

4 - Talipler ekslltme kanununun kapalı zarf susulile eksiltme hakkın
ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lir , d~kl mevzuatı dnhUlnde tertip olunacak zru:!lar ile tekliflerini eks!ltme gü-
3 .. 1000 ,. = 3000.- ., 1 ırnnde saat Cl4) e kadar Daimi encümene vermiş olacaklardır. Bu Ea::ıtten 

sonra mektup kabul edllmez. 
ı • '750 " = ISOO.- " 5 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplıırının muayyen vak.itten son-

' .. 
• .. 

35 .. 
80 .. 

300 .. 

500 
250 
100 
50 
20 

., 
.. 
" .. 
" 

= 2000.- .. ra gelmesi eksiltmeye iştirak hakkını ref edecekUr. 
= 2000.- ,. 6 - Tnllpler birinci zarfın içine ihale gününden üç gün önce Vilayet Na-
= 3500.- .. 
= 4000.- " 
= GOOO.- ., 

f!a müdürlüğünde müteşekkil ehllyet komisyonundan alacakları mütcalı
h!tlik ehliyet vesikasını ve bulunduklan mnhaUln Ticaret odasına kayıtla
rını gösteren vesikayı koymaya mecburdurlar. Bu vesikalar ile muvakknt 
teminat makbuzu çıkmayan müteahhitlerin teklif mektuplan açılmadan 

Keşideleri : 4 Şuba t. 2 Mayııı, ı Atus kendilerine reddolunacaktır. 
tos, 3 İklnclteşrin ta rihinde yapdır 7 _ İş hakkında daha ziyade tafsilat almak istlyenler iş günler inde ._ __________________________ _. I ~atla mlldilrlüiiine müracaat. edebilirler. \1834) 

Çadır 80 4 k.Lşlllk 18 parçadan mtlrekkep top-
rak renginde. 1458 1941 

'l'tlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarl.hJ: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Türk llrası. Şube '8 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari h er nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Banıcnsında kumbaralı ve ihbarsız tasarrut hesaplarında en 
az 50 llr:.ı!iı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur·a ııe aşağıdaki pllna 
<:öre ikramiye dnğıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4.000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 

• 4 • 250 :1 1,000 • 
40 • 100 • 4,000 • 

100 adet 50 liralık 

120 • 40 • 
160 • 20 • 

5,000 Un 
4,800 • 
3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tçlnde 50 liradan aşaRt 
•' i1t-mi .. cır.lere ikramiye cıktı~ı takdirde % 20 fnzlnslle verilecektir. 
Kurala r sen ede 4 defa 11 eyliil, 11 bir in cikanun, 11 mart ve 

11 h aziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet demir yolları umum müdürlüğünden: 

Müsabaka ile memur alınacak 
Lise ve lise derecesinde san'at okulları mezunlarından 30 yaşını geç

memiş askerliğlnl yapmış olan ve sıhhi vaziyeti demir yollan hlzmet.lııe el
verişli bulunanlardan kısım şefi yetiştirilmek üzere mils:ıbaka ile 20 memur 
alınacaktır. 

Milsabakn lisede okunan fizik. riyaziye derslerinden yapılacak ve ayn
c<. verilecek mevzu üzerinde bir yazı yazdınlacaktır. 

Kazananlara 74 lira ücret verilecek ve idarenin göstereceği mahalde 
staj yaptırıldıktan sonra nazari kursta muvntfak olanlar kısım şefliğine 
tayin edllecek ve tamiratı mütemadiye işlerinde çalıştırılacaklardır. 

Kendilerine ayrıca ikametgah verilecektir. 
Müsabaka 28. mart. 941 tarihinde saat 10 da işletme merkezlerinde ya

pıi&cnktır. 
Istek.lilerin aşağıda gösterilen veslkalarııe Haydarpaşa, Sirkeci, Anka

ra. Bnlıkeslr, Malatya, Kayseri Adana, Afyon, Izmlr ve Er.mrurnda işletme 
ı:1üdürlükleıine 25. Mart. 941 günü akşamına kadar müracaat etmeleri 11An 
olunur. 

Taliplerin beraberinde getireceği vesikalar şunlardır : 
Nüfus hfivlyet varakası. askerlik vesikası, iyi huy kAğıdı, tahsil veslka

~ı başka yerde çalışmış ise bonservisleri, evli ise evlenme cüzdanı. 
• 0 348) (1875) 

Maden ve Tetkik ve Arama Enstitüsü genel 
Direktörlüğünden : 

Zonguldnkta leyli ve meccıınt olarak açılacak olan maden teknlslyet 
mektebine talebe kayıt ve kabul cdllecektir. 

Aşağıdaki şartlan haiz bulunanların 28 mart 9lll de Zonguldak'da 3ıh
hi muayeneleri ve 1 Nlsan 941 de duhul imtihanları cTürkçe, hesap, 
hendese, ceblr. icra edileceğinden, tallplerin azami 27 Mart 941 perşembe 
günü akşamına kadar dilekçelerine bağlayacakları aşağıda zikri geçen \e
ııllrnlarlle birlikte Zonguldukda maden taLblkat kursu müdür muavtnllI;ine 
müracaatları ilan olunur. (193:1) 

A - Türk vatandaşı olmak, 
D - İyi hal ve ahlCı.k sahibi bulunmak. 
C - Bulaşıcı hastalıklarla mnliıl olmamak, sıhhati tnm olmak. dznsı 

ı.oksan olmamak, bünyesi tahsile ve madenciliğe elverişli bulunmak, 
D - En az orta mektep tahsilini ~eya bir sanat mekf.cblnl bitirmiş ol

mt.k ve J·ahut liseye girmek hakkını veren bir vesika ibraz etmek, 
E - Yaşı 16 yı doldurmuş bulunmak veya 25 den yukarı olmıı.mak, 
F - Mndencillği meslek yapmış ve en aşağı 150 gun madenlerde blltill 

çalışmış bulunduğunu isbat edecek vesika ibraz etmek, 
G - Dört adet vesika fotografı vem1ek, 
H - Kabul imtihanlarında muvaffak olmak. (1425 - 19341 


