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senelik birer çalışma progra
mı hazırlamaları tamim edildi 

Köylerdeki eski tip 
tezgahlar değiştirilerek 
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BU SABAHKİ 

TBLGB.&l'LAB 
Balkanlar 
vaziyeti 

ve Sovyetler 
................... 

Bir Fransız gazetesinin 
D)akaleıi 

cAlmanyanın Karadeniz. 
de yerleşmesi Sovyetler 
için Boğazlar meaele.ini 

had ıekilde ortaya 
koymaktadır• 

Amerika her 
ihtimale 

karşı hazır 

Bahriye Nazın dün 
mühim bir nutuk söyledi 

Clennont _ F.-nnd 17 (A.A.) _ «Şahane memleketimizi 
0.F.f. ajıum bildiriyor: Sovyetler müdafaa lırmtı bir Jaba 
Birliğinin aon Ba1bn b&diMleri kar- • • 
,...ndaki vaziyetini tedkik eden Ef- gelırae bu rHUıleıle ak-
Eoıt gazetesi ıöyle jyor: aaklık göatermiyeceğİz• 
Morkovanın Almanlann Roman· 

yaya giriflerine ait olarak geçen 
Afrika Jauobi: Bin&'azi limanında ele pçen vap•ı.r. ve in ailiz hava kuvvellsinin teırinit.vvelde nqrettiği tekziple 

bomhaJarile babnlnut bir ltalyan torpido ma hnı,ı • Bulgaristımm inali hakkındaki 3 .. _________ =:;::;;;;.;;;;.;;;;;;;;-.--~~~~~~~---~--~~~=----- mart tarihli tekzibi birbirile muka-

Ankara ve lngilizler yese ediidiği takdirde, IOD tebliğin · B 1• r Afgan üskibtınd~ bir •ertlik. daha kati bir 

Belgrad'da h ı· Berbera'yı ~~~: ~~~:~· i;;i;~si;d~:~1t~k ~1~~: eye 1 ruda!t doğruya bir isteği kalmamış-
• A • t• d t tt• ı b. Zira 939 ~ğustoeunda Besarab-

sıyası savaş ıs ır a e 1 er yayı istirdat ve evvelce hiçbir zaman 
kendisine ait olmıyan Bukovinayı 

iktisadi müzakereler da ilhak etmişti. Bu sahada kendisi-

Journal de Geneve'in 
makalesi 

İçİn Japonyaya gidiyor Şehirde tekrar İngiliz le Almanya arasmda bir ihtilaf mev
cı:t olamazdı. 

bayrağı dalgalanıyor Balkanlarda Alman ekonomisinin 
ht.kimiyet ve nüfuzu ise Rusyanın 

Vaşinrton 18 (A.A.) - (B.B.C.) 
Amerika Bahriye Nazın B. Cno:r dün 
Baltlmurda bir nutuk söylemi§Ur. Na
zır demiştir kl: 

«- Pasifik Okyanusundaki Ameri
ka. donanması şimdiye kadar denizler
de görülmüş olan en kuvvetli don:ın
madır. Her lhtlınale karp her,eye ha
zırız. Şahane memleketJmlzl müda
faa. fırsatı bir daha gelirse bu vazife
de aksaklık göstermlyecetı.z. Her Ame. 
rlkalı vazifesini memnuniyetle yapa
caktır. 

Müdafaa programının her gtin daha 
fazla çalışmağ'ı icap ettınnesl muhte
meldir. İşçi blrllklerlle lhtuAnar ta
vaMut yolu ne kaldınlacak, fa:.la u
nn hnzlneye girmesi temin edllecck
tlr.t 

"Amerika har

4000 esir 
30 bin kayıp 
ltalyanlarin aon taar
ruzlannda uğradıklan 

zayiat bu mikdardır 

Atina 18 (A.A.) - (B.B.C.) 
Yunan Matbuat Nezareti erki
nmdan bir zabn radyodaki be
yanatma söre son taarruzlarda 
ltalyanl..tan 4,000 eair al-. 
mqbr. ltalyan)arm a7iıatlan otuz 
bin kaürdır. 

Dünkü muharebeler 
Londra 18 (A..A.) - B. B. 

C.) Reuter •.iamwm Yugoslav -
Arnavutluk hudadunda bulunaııa 
muhabiri bildiriyor: İtalyanlar 
dün .-falda beraber cephenin 
Pmal lmnunda taamma ıreçmif. 
lerdir. Bütün taarruzlar püakiir
tülmüt. İtalyanlar ai1r zayiata 
ujTamqlardır. 

Dün Tepeclelen civarında tid
detli çarpıtmalar olmuttur. ln
ailiz tayyareleri Berat ve Elba
aanı bombardıman etmq, Tepe
delen mmtakaamdaki Yunan 
kuvvetlerine müzaherette bulun
mutlur. 

Yunan tebliği 
Atina 18 (A.A.) - B. B. 

C.) Dün sece netıeclilen Yunan 
resmi tebliii: AmavutJUk cepbe
ıinde devriye ve topçu faaliyeti 
olmuthlr. 

Hitlerin, Reisicümhur 
I nöniinden mütareke 
için Atinada dostça 

tavassutta bulunmasıni 
İstediğinden bahsediliyor 

SingaplD' 17 (A.A.) - Milli 
İktısad Nazır muavini B. Gülam 
Gaus'un riyaseti altmda yedi 
kitilik bir Afgan ticaret heyeti 
Japonyaya l(itmek üzere buraya 
gelmittir. 

Heyet azasından bir zabn be
yan ettiiine göre, heyet, Af
gan - Japon ticari münasebetle
rinin, bilhassa. Japonyaya yapı-
1.a ...-.lr. yÜa. dm...-.._ 
......... ilaneatma ..... lcia 
il g ........ balanmalr .... 
yapdaa davete icahetle Japon. 
yaya Kibneldedir. 

ltalyanlarin sahilden 
mukavemeti harp 

gemilerinin ateşi ile 
çarçabuk kırıldı 

muhalefete ne niyeti ne de imkanı 
olmıyan bir emrivakidi. Fakat Bal
kan mc..selcsi Rusya için başka bir 
alaka arzetmektedir. Zira Karade
nizde seyrisefainin emniyeti ve Ça
nakkaleden geçiş ve Akdenizle mü
nakale serbestisi muayyen bir nisbet 
dahilinde Balkanların statüsüne 
bağlıdır. Romanya ve Bulgaristanın 
Alman orduları tarafından işgalin
den sonra bu ordular yalnız Tuna 
üzerinde delil fakat doğrudan doi
n.ya Karadeniz üzerinde yerlCf111iİ 
bulunuyorlar. Bu vaziyet Sovyetler 
Birliği için Boğazlar meselesini had 
şeklinde ortay~ koymaktadır. 

bin içindedir,,IYunan Kralının mesajı 

~ 17 (A.A.) - cJomnal 
di'.~eneve:t gazetesi, cAnbra Te 

Belgradda siyasi muharebe> baılıiı 
altında ıöyle yazıyor: 

Bu kıı sonlarındr.. aıyasi muhare· 
be çok çetin olmaktadır. Her iki 
taraf da sözle veya icabında tehdit
le, ilkbaharın ve yazın askeri hare
ketleri için yeni stratejik üsler elde 
etmeğe çalışıyor. 

Kahire 17 (A.A.) - İngiliz Or
ta Sark umumi kararııahının tebliği: 

Libyada vaziyette hiçbir deiifik
lik yoktur. 

Eritrede, İngiliz ve Hind kıtalan, 
Kereni muhafaza eden mevzUerde 

'-------------' ehemmiyetli tepeler zaptetmiştir. 
Irak Hariciye Nazın 
Mısırdan Bağdada 

hareket etti 
Kahire 17 (A.A.) - Irak Ha

riciye Nazın Tevfik Suudi bey bu 
gün tayyare ile Bağdada hareket 
etmiıtir. Kahiredelc.i on günlük ika
~eti cana.sın da T eıvfik Suudi bey 
İngiliz Hariciye Nazın B. Edenle 
ve Mıaır devlet adamlarile konut
malar yapmııbr. 

Habe,iatar.da. imparatorluk ve 
Habeı vatanperver kuvvetlerinin 
umumi ilerleyiıi bütün bölge]erde 
devam etmektedir. 

fngiliz Somaliainde, kıtalanmızm, 
lngiliz donanmuı ve lngi]iz hava 
kuvvetleri cüzütamlarile iıbirliği ha
linde muvaffakiyetli bir ihraç hare
ketini müteakip dün istirdat edilen 
Berbera üzerinde yeniden lngiliz 
bayıaiı dalgalanmaktadır. 

(Denmı sahile aHı sütun 4 ele) 

Daha şi.ndiden Mihver, Balkan 
Yarımadasının ortasında kuvvetli 
bir mevzi tutmaktadır. Mihver sa· 
ğında Yugoslavyayı, cephede 'Yu
nan Makedonyasını ve Türle.iyeyi 
elde etrneğe ve solunda Rusyayı 
durdurmağa muvaffak olacak mı· 
dır~ Ayni mıntakalarda büyük Bri
tanya imparatorluğu, Alman geniı· 

lemcsini durdurmak ve sonra. im· .=:ı==-=---------=---=---------======= 
~~n oh..-rsa mukabil taarruza geçmek 
ıçın mihverden daha az faaliyet sar
fetmiyor. 

Londra, Belgradı Hitlere tedri· 
hen kanmakla, muaheze ediyor. Her 
~ide bunun için olacak ki. İngiliz 

~ıplomasisi Yugoslav devlet adam· 
lcrına ihtarda bulunmuşlardır. Al
man tazyikine karşı bir muvazene 
tesis edilm<.k isteniyor. 

. Ankarada buna benzer çok sıkı 
bır mücadele olmaktadır. Anadolu· 
dan Almanlar uzakta bulunuyor, İn· 
gilizler ise Belgrada nisbetle daha 
Yakındadır. Bunun için İhgiliz hare· 
keti Ankarada dahi\ kuvvetle ken· 
~:.~ini. hia~ettiriyor. lngilterenin ve 
urkıyen:n menfaatleri tesanüd ha· 

lir Cledir. Her ikisi de Almanyanın 
ıarka doğru genişleme.sini durdur· 
rnak isttmektedir. Türkiye, Alman· 
~~nan Bağdat ve Musula gidebilece
gı Yolun Üzerindedir. Türkiye ya 
~~lcavemet edecektir - ki harp 
Roze alınmadan bu yapılamaz -
Yahut da boyun eğecek ve Roman· 
Yanın ve Bulgaristanın akibetine uğ
r~ya~aktn. Türkiyenin stratejik va• 
~Yeti Yutfoslavyadan daha iyidir. 
~ncak R M"h 1 • b' l"". )' uıyanın ı •er e ıı ır ıgı 

rn8!nın;maaı lazımdır. Türkiye zi. 
ıiınd· drları .B. Edenle görüıtüler ve 
~!- .1 de Hıtlerin giionderdiği mesaj 
uzerın e .. it 

AJ muza ere ediyorlar. 
lama~anyanın Ankarada iııleri zor· 
lııted .... a men!:ati yoktur. Hitlerin 

ıgı ıey r .. iti . Al 
Balkanı ur erın manyayı, 
Riliil ·~-ı rahı.tçı:. hazmederek ln-

ere .:ar b" h ınakt şı ır arcket üssü yap-
C!e H7tı:erbca .b.ır~kmalarıdır. Belki 
l:ıir m··t r Reısıcum~ur İnönünden 

u arcke. . A. d 
tavaasutt b ıçr tına a dostça 
tir. yUın a. ulunmasını rica etmiş
hczdind anhıs.tan eld etmek İçin onun 

e ır dos• .. f"k· •it ctnıek ve mutte ı ı tav· 
mah.ıane bir usuldür. 

(Devaını Abife al&ı sütaa 3 de) 

yanmalda olduğu bilclirilen Bremen transatlantiği . 

Brem en 
transatlantiği 

yanıyor 

Şimdiye kadar yangın 
söndürülemedi 

Berlin 17 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının verdiği bir habere göre, 
Nord Deuscher Llyod kumpanya
sına ait Bremen transatlantik va-

punında dün yangın çıkmıştır. 
Yangını söndürmek için bugün 
de gayretler sarfecUimektedir. 
Yangının neden çıktığı henüz öğ
renilememiştir. 

CYamna.kta oldutu blldlrtlen Bre
men Traıısa.tlantıtı dtlnyanm ~lnct 
bijytlk remlaldlr. En büyük gcD'ıl tn
glllzleıin Kraliçe Ellzabeth (85000 
ton), Wnct Fran.mılann {Normandle 
CBM23 ton), Oçtlnctı İngUtzJertn Kt'a
llçe Mar:r (81235 ton), dördüncü yine 
İngll.lzlerln Berengarla (52101 ton,_ 
dur. 

Bremen 51737 ton hacmlndedlr. 
1929 senesinde yapılmıştır. Sürat! 
saatte 29 mlldlr. 

Vatandaı ! Bütün dünya sıkıntı 
içinde... Kıtlık çekmeyen yalnız 
Türkiyedir... Bu bolluğun devam 
etmesini istiyorsan israf ebne ! 

Alman çelik kralı Pariate 
mevkuf 

Londra 17 (A.A.) - Reuter: Dally 
Telegra.ph gazetesinin Buenos _ Aires 
muhablrt, Buenos - Alres'de ,,olaıtan 
şayialara göre, B. Hltler m"ll yar
dımda. bulunarak iktidar mevkilne 
gelmesine yardım eden fakat Sovyet
ler Blrllğile pakt yapılmasına muhıı
lefette bulunan çelik kralı B. Fritz 
Thussen ve refika.sının Partste Kon
tlnantal otelinde Gestapo elinde mev
kuf bulundu~nu bildlnnettedlr. Ges
tapo kendllerlnl aerbe.s bırakmak tçln 
fidye! necat olarak servetlerinin ba
ldyeslni teşkil eden bir milyon 5'00 bin 
İngiliz lirası tadar bir para istemek
tedir. 

Gazeteciler kralı 
Hearat'in mühim 

bir makaleai 

Ne't')"ork 18 (A.A.) - A.-nerlka
da birçok gazetelerin sahibi olan He
a.rst bugün Amerlcain Joumal'<!a neş.. 
rettlğf bir makalede B. Roosevcl~ 1n 
cOilzel nutku• hakkında diyor ki: 

«Amerika. bir serl pek güzel nutuk
la harbe getırllmL,tır. Şimdi harbln 
içindeyiz ve artık geri çekilmlytcek 
surette buna. dahil olmuşuzdur. Seç
tiğimiz hükumete yardım etmek için 
birleşmemiz lıizımdır.t 

Moria Şövalye Parise 
gidiyor 

Bertin 18 (A.A.) - Fnuım: artisti 
Morlıı Şövalye Alman iK&l hükümt
tlnden Parlse gitme kJçln lztn Jstemlş. 
tir. Alman makamlannın bunu kabul 
edecekleri haber alınmaktadır. Şöval
ye Parlste bir operette başlıca rblü 
yapmak fikrindedir. 

Yunan askerinin kahra
manlığına teıekkür etti 

Atin& 18 (A.A.) - CB.B.C. \ Yunan 
kralı JorJ dün Yunan ordusuna ol.r 
mesaj neşretmiştir. Bunda d 0 nll!yor 
ki: cYunan kuvvetleri yalnız Itnlyan 
taarnızlannı geri ntmakla kalmamlf, 
düşmana ağ'ır darbeler de lndlrmlştll'. 
Yun:ın askerleri, siz gallb g"ldlnls 

çünkü kanınızda Maraton ve Termo
p!l askerlerinin knnı deveran efüyor. 
Medeni il.lem Ywıan s!li'ıhlnnmn mu. 
vartakıyetını hayranlıkla talt!p edi
yor. 

Kahraman Yunan askerl<'!r! 1 Sim 
vatan namına teşekkür ederim.• 

Berberanın zaotı 
Adiaabebanın diğer bir 
İstikametten tehdid edil
mesini mümkün kılacak 

Londra 18 (A.A.) - (B.B.C.ı Dim 
gece Kahirede bir askeri haUb~1 ·•r
dlği izahata göre İngiliz Soma!is1'?!n 
merkezi olan Berberanın geri n1 ınm:ı.sa 
Brltanya kuvvetlerinin Adls- !\ bebavı 
diğer bir istikametten tehdld "'tmcl~
rlni mümkün kılacaktır. Aynı 1e1m:ın· 
da Ciciga ü~rlne yürüyen in ııız ;ıs• 
kerlerlnln levazımını temin •d c ktlr. 

Cenubi Afrika :ıvcılan son h:ıfta 
z=?.rfında. 18 tayyare dü.şurmu~.ercilr. 
Kendilerinin zayiatı 2 t:ı • ıredeıı 
ibarettir. 

Japon Hariciye 
Nazınmn seyahati 

Mo.ko .. 18 (A.A.) - B.B.C.) 
Berlin ve Romaya gitmekte ol .. 
Japon Hariciye Nazır, Mançuridea 
Sovyet hududuna girmiıtir. Sovyet 
hükumeti kendisine bir hususi va-o 
gon tahsis etmiftir. 

Tokyo 18 CA.A.) - CB.B.C.I Japon 
Hariciye Nazın pazar günü Moskov._ 
ya gelecek ve burada 2 gün kalacat
tlr. Nazır 27 martta Berllnde ve ı nl· 
sanda Romada bulunacaktır. Roma
dan sonra Berllne dönerek daha dön 
beş gün kalacaktır. 

Amerika lngiltereye 
yeniden torpido verecek 

Vaşington 18 (A.A.) _ (B.B.C.) Par
lamen~ mahaf!Unde Amerikanın ya
kında Ingntereye pek çok nılktarda 
Amerika torpido muhribi terkedece
~lnden muhakkak surette bahsedlll· 
:vor. 

- Gece olmuyor mu bir feryat. bir feryat! .. 
olacak bilmem! .. 

B. Titüleaco öldü 
Bu gicli§le ne Londra ıa (A.A.> - <B.B.C.> Baki 

- :ttzülme kancıtım, hlnende olacak demek! .. 
• Rumen Hariciye Nazın Titulosco dtla 

58 78flllda oldutu halde Pra0 MD• 
o.. ..ıırm• 61.maptlr. 
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Gecek · b ,-- i 1 1 
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Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

İtalyan tayyare meydan· 

Yunanistanın 

milli 
mücadelesi 

ları bombardıman edildi y M tb t N - -unan a ua azırmın 

Kahire 17 <A.A.J _ İı1glliz hııva 
kmvetlerl umumi karargt\hının teb-

heyecanlı bir hitabesi 

liği· Trablu~ta · 15116 mart gecesind~ 1 Atina 1 7 (A.A.) - Ati na aze· 
Cru:t>Jzenito ile Maklna tayyare nıef .1 • fı d • . gy 
d 1 lddeUi bir hücum yspıl- tecı etı tara n an tertip edilen u· 
an nrına ş d . t ... w. ili. .. d l 

mı~tır. Benito tayyare meydanın a nar...ı anır .gırış~ıgı m a muca e e 
t:lr cephane C:eposuna tam bir isabeL hakkındnkı sen halinde konferans· 
kaydedilmiştir. Meydanın cenubund:ı lan Matbuat Nazrrı Nikolidis açmış· 
yaPr,mlar c:ıkmıştır. d de tır. Nazır, çok alkışlanan nutkunda 
M~kına taHnre meydanın a yer dem".,f k"· 

k b 1 an tnyyareler ara:<ıına ı., ır ı. 

bdağıbrtıl u tunım•s ve müteaddld yan- cBugün Y1Jnanistanın mucizeler 
om a ar a ı .. b b" El 1 · h 
gınlar cıknnımıştır. Bu yauı;ınıann yar~tma!'ının se c ı, en c;.nn er 
net cesı ~larnk dört du~man tayyaresi nı. ve büyük cidalin her noktasında 
muhakkak tahrlb edilmiştir. Inr!!dk- VPzifelerini y?.pmalarıdır. Tarihimi· 
ların şiddeti yi.izünden diğer tayyare- zin hiçbir zamanında fedakarlık 
.er de o.ğır hasara uğramışlnrdır. Bl- hissi bugünkü kemııl derecesine var
nnl.ır nrıırundn da yargınlar t;ıkını•- y . arihinin en 

' ~ •· . ~ e hedeften ayrılırkt:n mamıştır. unanıstan t . . 
tır ... on. ı..'ll'Yur "d l 1 • • • Miti ve ıç-
ycrd da(,'lnık bulunan tayyareler ı ea A aen.cs~ı yaşıyor. . 1 • 

ar ında !}ldd. tli bir lnfilfık olm.:ıştur. tımaı faalıyetin bu p~r~ak ç~rçevesı 
Af!"iknd:ı · Dün ve evvelki gün Kc- içinde Yunan gazetecm gende kal

rC'ı ~e cmınndakl düşman mevziler!- mamıştır. Daha ilk andan itibar~n 
n ~ rok şiddetli taarruzlar yapıl:m~tır: kan ile, parasile cidnle iştirak et~ıt: 
Tayynrelerlm!;ı; düşmanın motor.ıu tir. Yunan matbuatı §İmşekler gı.bı 
mı Jıye ~:ısıt. !arını, asker tecemmu- çakmakta, gök gibi gürlemektedır. 
ler ı ı, aemll')ollannı \e yollarını B k ·çimizden birinin ek
bomb rdıman etmiş ve mltraly6z ate- :kı·~· ~ ~~met:Uiyor değiliz. Jean 
şinı- utmuslardır. • 8 • ıgın 155 

1 15 16 mart gecesinde düşman tny- Metaksas, artık başımızda ~~ un
y:ır ı ri Mnltnya bir hucumda bulun- muyor. Kopncak fırtınayı bılıyor
mu lnr a da ne insanca zayıat. vardır muş gibi takriben beş sene memle
nf' dE' hasar olmuştur. 15 mart taı !- keti hazıı layan Metaksas, aromızda 
hinde Hnbe.ş!st:ında Dlredan'a ~::.p.~lan değil. Fakat daima Elenlere vazife 
ve diıpkü tebllğ\mizde blldlrtld.gi uzr- 1 d hb rk kt d" 
re duşmana sekiz tayynreye nıalo!up yoBun n re h.~r ı letme ed.~r:. .. 
bizim !cin tam btr muvaffnkıyet?e ne- u ~ncın urmet c onu . ~ş~n~yo· 
tıc ·!enen hilcmna iştirak etnu~ olan ruz. Bıraz sonra B. Ouranısı dınlıye
tayynrelerlmlzden ikisi ussüne don- ceksiniz. o, size Arnavutluk ceph.,:
mrmtştlr. Manmafıh bir tnyyaren:n si ıdek' hayattan bazı ~eyler nakle· 
pllotu sağdır. decektir. Orada Elenler, birer dev 

Butun diğe.r hareketlere lştmık eden olmuşlardır. Kahramanca mücade. 
tayynrelerimız b.r bombardı:nan tny- 1 • .1 h • · d bulunan şid· 
yaresl hariç olmak üzere ü.;lerlne de.en e kumkma ıçın ~. 

1 
d ' b li 

dbnmuşlcrdlr. et ve or unun tesırı a tın n e 

Y • t d k • 1 ·ı • bükülmüş olar insaniyetin susuzlu-
unanıs an a l n?1 ız &'Unu teskin etmektedirler. 

hava kuvvetlerı ltalyan imparatorluğu çöküyor. 
karargahının tebliği Fakat henüz memnuniyet izharının 

Atina 17 (AA.) _ Yunanlstnndakl ve sükuna kavuşmanın zamanı gel
İnglllz hava kuvvetleri umumi karar- miş deyildir. Herhalde yeniden va
gahının tebliği: zife ve fedakarlık fikrinin fışkınnış 
Amavutıu~ta, dun, sabahın Uk saat- olduğu bu Yunan topıağında ınihai 

terinde bir Inglliz bombardıman tay- zafer ilan edilecekti:-. Bu ilun, clün· 
yari' teşekkülu Tirana tayyare mry- yaya yeni bir hayatın ümidlerini ge-
d~una ve diğer askeri hedeflere tnm . k . 
muv ffakıyetıe neticelenen bir hücum lırece ·tır.> . 
Y Ş•· Bundan sonra maruf gazetecıler-
apmı ~r. d B C O . 
B.r çok duşm:ı.n avcılannn rasgel- den ve edibler en . ostas uranıs 

melerlne rağmen bombardıman tay- söz abrak, cNiçin galip geliyoruz> 
yarelerlmlz hucumlarına muvn!fokı- n.evzulu bir konferans '\'ermiş ve 
yetle devam ederek ·hedefler uzcrlnc geçenlerde ziyaret etmiş olduğu Ar
on tond::ın fazla bomba atmışl.ı.rd•r. navutluk cephesine ait intibalarını 
Hangarlara \'C dı~er askeri binalara 1 tam isabetler kaydedilmiştir. Bü:vük an atmıştır. 
yangmlt!.r çıkmıştır. Yerde d ığı: ık ----
bulunan mütc:ıddid tayyareler bom- ru·. rk 
b:ırdıman edilerek ve mitralyöz al"-
~lnc tutularak tahrlb edllm~tlr. 

Inglllz hava kuVTetlerlne men•up B •t 
diğer bir bombardıman tayyare te-
şekkülü Avlonya tayyare mcycl:ınt-

ve 
ya ı 

na hücum etmiş ve düşman hava. d::ı
tı bataryalarının ıılddetıı nteşi knrsı
mnda yerde da~ınık bulunan tayya
releri mttralyoz ateşine tutmak için 
plke yapmıştır. 

Tayyarelerlmlzden biri üssünı? dö
r.crken Kor!u civarında Ca.nt 50G".i 
büyük bir İtalyan deniz tayynreslnt 
denize düşürmüştür. 

Alman tebliği 

Times gazetesinin eski 
Türkiye muhabirinin 

bir kitabı 

Londra 17 (AA.) - Times 
gazetesinin Türkiye muhabirliğini 
yapmış olan Philip Grawes, cBri
tan')'alı ve Türk> adı altında bir ki-

Berlln 17 (A.A.) _ Alınan orduları tap nqretmi§ti;. 
Ba.{ıkumandanlığının tebliğ!: Alman Kitapta büyük Britaaıya ile Tür
hnvn kuvveUeri dün gece Inglltere- kiye arasında 19 uncu aarın son 25 
nln cenubunda askeri ehe:::n!Iliyetı yılı znrfındakı münasebetler tetkik 
olan hedeflere hücum etmlşlerdlr. dil kt di 
Bristol ve Avenmouth'da Uman tesl- e me e r. 
aatı ve doklar büyük muvaffakıyetle B. Grawes. yarım asır kadar müd· 
bombardıman edilmiştir. Ağır çapta det Tür.kiyenir tanınmaması ve Os
bombalnrln Port.sm.outh liman tesisatı- manlı ill'paratorluğunun boyundu· 
na. tam isabetler kaydedilmiştir. ·uğu altındaki milletlerin kurtuluşu 

Alman keşif tayyareleri dfin gündüz il' T'. '- · · ·b· b. b. · 
lrl danın 350 kilometre "arb· d e ur.w. tamamıyetı gı ı ır ırıne 

an ., ın e ce- d ·ı .. .. d . l b" man 4 ooo tonluk lkl düşman s1lllhh n temo.,nı er yı;zun en ış enen ır 

gcmis:i~I batırmışlardır. ~ok hataları bilhassa kaydettikten 
Alman avcılan tarn!ından Maltaya eonra diyor ki: 

yapılan bir hilcu~ gıes;1~d~ Burrl~ cBatıda i~lener. hatalardan başka, 
~n: ~lp~de" bir Jn av ayyares Abdülmecid'in siyaseti de iki mem-
dT-ülmu.ş~~ ne gündüz ne de ge- leket arasındaki bağlann takviyesine 
ceıc;fuın: Almnn arazisi üzerinde, ne hizmet edecek mahiyette değildi. 
de işgal altında bulunan topraklar Cenç tü.rld~rin takib ettikleri siya: 
tlzerlnde uçmuştur. set dahı hır çok mahzurlardan' arı 

olmamııtır. Bu münı:.sebetlerin tar
ıııini için Kemal Atatürk'ün iktidar 
mevkiine geçmesiyle, yalnı;r. Ata-

İtalyan tebliği 
Roma 17 (A.A.) - İtalynn orduları türl-'ün dahili islahata sayesinde de

umumi karargahının 283 numarruı ğil, ayni zamanda kiyaııctl.i ve u:zlaş
tebl!ğl: Yunnn cephesinde normal ke- bncı bir diplomasi saye,,inde ehem· 
ıııı kolu ve topçu faaliyeti olmuştur. . )" tte kolaylaşabilmiştir > 
Tayyarelertmlz düşman kıtalarma mıyet ı sure · 
bombalar atmışlardır. İngiliz tayya-

İtnlyan Swnalisindclti muhnrebcler: Bir Hindli 
muhabere kıt.ası ,.e dağ topu faaliyette 

Tramvaya 
usuı··n ·· 

tek bilet 
eticesi 

Yolcu adedi, eskisine nazaran 
günde 10 bin kadar azaldı 

Martın onuncu sabahından iti- J mesi umum müdürlüğü kayış te
b~ren tek bilet usulünün tatbiki- daıik edemediğinden tünel sefcr
ne geçildiği malumdur. Elektrik, Icrini tahdid etmeğe karar ver
tramvay, tünel işletmesi umum miştir. Seferleri idare eden kayış 
müdürlüğü kontrolör ve müfct- henüz sağlam ise de ilerideki va
tişleri yeni usulün ne gibi netice 'ziyet nazan dikkate alınarak se
verdiğini tedkik ediyorlar. Her fer tahdidatına şimdiden başlnn
günk'ii yolcu adedi sayılmakta, ması 18.zım gelmiştir. Umum mü
birincl Ye ikinci mevki arabalara dürlük Dahiliye Vekaletinden 
ne miktar yolcu bindiği hesaplan- müsaade istemiştir. Müsaade ge
maktad.ır. Yapılan tedkiklere gö- lince tatbikata geçilecektir. 
re tek bilet usulünün tatbikinden Tünel seferlerinde tahdidat 
sonra vasati olarak günde eskisi- b şladıktan sonra her gün saat 
ne nazaran yolcu adedinde 10 bin a 
kadar bir azalma müşahede edil- 7 ,5 le 10 arasında seferlere devam 
miştir. Yolcu adedinin azalması- edilecek, saat ı.o la 12 arasında 
nın umumi varidat miktarını paydos yapılaca.gtır. Saat 12 den 
azaltnuyncağı tahmin edilmekte- sonra seferler tekrar b~layacak 
dir. Tramvaylara billmssa yakın ve bir saat devam edecektir. 13 le 
mesafeler arasında blnenleıin sa- 16,5 arasında tekrar seferler tatil 
yısı azalmıştır · edilecek, 16,5 den sonra 20,5 e ka-

Tünel seferleri dar seferler yeniden başlayacak-
Elektrik, tramvay, tünel işlet- tır. 

Milli Şef Meclis 
Romanyanın yeni Ankara Bugün Parti gnıpu, yarin 

orta elçisini kabul etti da Meclis toplanacak 

Yunan is tana 
lngiliz askri 

çıkmış? 

Bu haber Berlinde alaka 
ile tedkik ediliyor 

Berlin 17 (A.A.) - Yan resmi 
bi!' kaynaktan bildiriliyor: 

Beıllnin siyasi mahfilleri, Yuna· 
niatanı İngiüz kıtaları çıkanldığına 
dair alınan !Yabancı haberleri bilhas
*" büyük bir alaka ile tedkik ediyor-
lar. . 

Bu mesele hakkında bir ecnebi 
gazeteci tarafından sorulan suale 
Alman Hariciye Nezaretince şu ce
vap verilmiştir: 

Almanya tecibirlerini bu gibi ha
berlere istinadc:r. değil, münhasıran 
kendi haberler: üzerine alacaktır. 
Esasen Almanya ile Yunanistan ara· 
eı-:daki münasebetler hakkında kfı· 
fi derecede sn_-ahatle mütenddit de
falar söylenilen sözlere iluve edile
cek hiçbir şey yoktur. 

Bertin 17 (AA.) - Yarı resmi 
bir membadan bildiriliyor: Alman 
Hariciye Nezareti, bir mütareke ak
d~ için İtalya ile Yunanistan arasın
da sözde müzakereler cereyan ettiği 
hakkındaki yabancı haberleri, uy
durulmuş ve hakikate tevafuk et
mez olarak tavsif eylemiştir. 

iri anda Milli Müdafaa 
Nazırı Amerikaya gitti 
Lizbon 17 (AA.) - lrlanda 

milli müdafaa nazırı B. Frnnleiherm 
Clipper tayyaresi ile Amcrikaya ha
reket etmiş~ __ 

İngiliz tıb talebesi Ame
rikada tahsil görecek 

Nevyork 17 (A.A.) - Rockfeller 
müe~esesl İngiliz tıp talebesinin tah
sillerini ikmal etmek üzere Amerlka
ya gelmelerine yardım edeceğini bll
dl.rnı.Lştlr. Müessese 25 Amerika ve 
Kanada tıp fakültesinin bu husustn 
muvafnkntınl istihdaf etmiş bulun
maktadır. Bu fikir, İngUtcrcnln sabık 
Vaşington büyük elçisi lord Lothian 
tara.fmd:m öliimUnden btrnz evvel 
ortaya atılmıştır. 

BDr haftada 
1 O tay are 
Mihverin bu zayiatına 
mukabil İngilizlerin 

kayıbı 22 

ALi 
~ 

ile VELi 
-----------------------

Eyvah! Oğlum 
havalamyor ... 

Ali - Of, oof .•. 
Veli - Ne o} ••• 
- Çocuk sahibi olmanın der

di, Veli .•• Bizim oğlan aklı bir 
kan~ havada olduğunu tekrar 
isbat etti. 

- Ne o} ... Kom~unun kızını 
mı baştan çıkardı} 

- Hayır, canım .•• Gazetede 
bir havacılık ilaru görmiif. Gidip 
yazılmış .•. Artık aklımız fikri., 
Jl"'.iz hep onda olacak... insan 
ayağır.ı karadan kesmemeli .•. 
Başka meslek mi yoktu! 

- Ali 1... Senin çocuk, dans 
biliyor muydu} 

- Biliyordu. 
- Sinema aktörlerini resını-

lerindeıı tanıyor muydu} 
- Tanıyordu 
- Kokteyli -de iyi çalkıyor· 

du gnliba~ 
- Çalkıyordu. 
- Eh öyleyse, şunu aınla ki, 

azizim seninkisi şimdiye kadar 
ancak modem insanın karikatü
rüyrnüş. Ancalr bundan sonta, 
hakiki modern bi. genç olacak
tır. Ve esaser önümüzdeki ne
silde tayyare motörü kullanma
sını, paraşütle atlamasını bılmi
yen delika.nlılar ve kızlar tıpkı 
dans, ecnebi dil, hatti't okumak 
yazmak bilmiyen cahiller gibi 
mahçup mevkie düşeceklerdir ... 
Bunlar, sinemanın kapısındnn 
içeri adım atmamış köylüler ne· 
vinden dangıl dungul sayılacak. 

- Peki, amma kazası} ... 
- Eskiden mahallebi çocuk-

lannı knzay ..ı. uğramasın, araba 
eltmda kalmasın diye soknğn 
Lırakmazlardı... Biz, bu tram· 
vaylı, otomobilli devirde bırakı
yoruz... Gözünü açıp kazaya 
uğramamayı öğrenmek lazım· 
dır ... Kazaya uğrar diye oğlu· 
muzu sokağa bırakmamazlık 
ediyor muyuz"> ... Onun gibi ... 

Alive!i 

' 

L J -
lngilterede 

• yenz tedbirler 

Herkes bir işle meşgul 
olacak 

Londra 1 7 ( A.A.) - iş Nnzın 
Londnı. 1 7 (AA.) _ Ceçen B. Bevin bugün radyo ile neşredilen 

hafta zarfında Almanlar büyük Bri- bir nutkunda askeri daireler ve harp 
tanya üzerine yapılan akınlarda 42 sanayii kndrolarından en iyi bir şe· 
tayyare kaybetmişlerdir. Bunun 35'i kilde istifade edilmesi için alınncak 
gece akınları esnasında düşürül- mühim tedbirleri bildirmiştir. Kayıt 
müştür. Bundan başka iki düşman ve tescil işinden bahseden Nazır 
tayyaresi gemiler tarafmıdan, altı §Öyle demiştir: 

d ki. cBu suretle herkesin esaslı bir tayyare dü~man erazisi üzerin e, i 
tayyare Pas -de- Cala~ üzerinde 60 işle mcımul olup olmadığını tesbit 
tayyare de Orta ıark harp bölgesin- edecek vt. onu daha faydalı bir biz
de dü,ürülmüştür ki bu suretle dü- met görebileceği yere sevk için ken
fiirülen dü~man tayyarelerinin yeku- di$İne tavsiyelerde bulunabilece~i.z. 
nu 11 O a balii( olmaktadır. Sanayiden askere alınanların yer-

22 İngiliz tayyaresi üslerine dön- le:ini öoldurmak için 41 ila 45 ya
memi§se de pilotlardan bir kısmı ıında olan erkeklerle 20 ve 21 ya· 

şındaki kadınla.- kayıt Vt' tescil cdi· kurtulmuıtur. 
leceklerdir. Muayyen bazı sanayide 
iw ihdam edilmıyeı. 41 ila 42 yaşın

.. :1. k k a ~ I e r ı da olan erkeklerin kayıt ve tescili 

Bir tamim 
i~i 5 nisanda. yapılacaktır. 20 yaşın· 

< dnk· kadınlar 19 nisanda. 2 l yaşın
d...kiler de bir<l4: sonrıı kayıt ve tescil 

Oturduğunuz kübik apartımanm edileceklerdir. Sanayide çalışan ka
hpuı ~alınıyor. Açıyonanuz, mer- d!nların talim, nakil ve iskanları 
bum Kel Huaıım ~rollerindeki için tedbirler alınmıştır. 

Ankara 17 {AA.) - Romanyn
nın yeıni Ankara orta elçisi B. Tele· 
maque bugün saat 16 da mutad 
merasimle Çankaya köşkünde Reisi
cümhur ismet lnönü tarafından ka
bul edilmiş ve itimatnamesini tak· 
dim etmiştir. 

!'.r.yafette - bir elinde saph SÜpiir· Nazır, ynıdımcı askeri hizmetler 
Ankara 17 (Telefonla) - Meclis ~e. bir elinde pz teneke9İ - apar· için de birçok kadın istihdamına ih

parb grupu mutad içtimaını salı gÜ· tıman kapıcısı kartınıza çıkıyor, tiyar mevcut olduğunu bildirmiştir. 
1.U yapacak, Büyük Millet Mediai merr.Jeket tivesi1e: --

Kabul esnasında Hariciye umumi 
katibi Numnn Menemencioğlu da 
hazır bulunmuştur. 

Yabancı tabiiyetindeki 
talebenin okullara 

kabulü 

de çarşamba günü toplanacakbr. - Efeendüm. - diye söze bq- İngiliz elçisi Yugoslav 
Meclis ruznamesinde tekaüde sevk lıyoı- _ puJi .. garagolundan tafsiye 
edilen bi· müstantiğe hizmet müd- ittüJer, hanımefeendüler Gızılaya, Başvekilile görüştü 
d:tine göre verilmek istenilen para- Heva gurmnwu., Teyyare cemiyetü· Bclgrad 17 (A.AJ - D. N. B: İ!!gt-
nın vizCS: hakkında adliye ve diva· ne. HiJiJiebmere, Çocuk esirgeme llz elçlsl B. Compbcll bugün Başvekil 
nı muhasebat encümenleri mazba- gununmıa, Etfaiyeye, Himayei et- B. Svetkovlç'le uzun bir görüşmede 
tnları vardır. vale, yangın sövündürme goluna, bulunmuştur. 

Ankara 17 (Telefonla) - Hü- hangisine erzu buyururlarsa yazıl- ~-------------.. 
kumet Meclise bir tezkere göınder- ıunlr:.r, didüJer! He demeli? 

reler! bava üslerlmlzden birine atın Titulesco ag"'ır hasta Ankara 17 (Telefonla) - Ya-
etm~lerdlr. Derhal müdahale eden av hancı tabiiyetinde olup hususi tnh-

miştir. Bununla, teadül kanununun Kim bilir bmgİ iyi niyetli b~ ka· 
7 nci maddcsinir. Devlet ş\ırası aza- lem tarafından merkezden vilayet
lığına intihap edjlenlere oümulü lere, vilayetlerden e~yete, oradan 
olup olmadığının tefsiri istenmi§tir. da mahalle bekçiJenne ve aparta· 

:-uan kapıcılanna bildirilen bu ta· 
mimin mükellefin kulağına gelince-

Ajans telgrafları arasında 
şöyle bir cümleye rasldık: cAl
manya, gıda maddeleri bakı
mından pek ciddi bir yolsuzluk 
karşıs:tnda bulunuyor ... ~ Bilhas
sa et ve yağ azalmakta .. ·mış. 

tayyarelertm!z Wclllngton tipinde bir Cnnnes 17 (A.A.) - Burada sil görenlerin yabaaıcı okullara ka· 
tayyare düşürmüşlerdir. Maltn iizerl- oturan sabık Romanya Hariciye Na- bulleri tekarrür etmiştir. Ancak, bu 
ne yapıl:ı.n bir akın csnasındn Alman zırı B. Tı"tulesco rok ag~ır hastadır. 'b" l b l • k 
tayynreleri bir aRurrlcane1> tayynrcs, ,.. gı ı ta e e er girmek istediklerı o ·u-
düşurmüşlerdir. Şimali Afrlkada bir .. ..................................... lun tedris dili erile okutulan dersler-
çok otomobil parkı Alman tayyarele- tebllğlmlzde bildirilen akın csn:ıs!llda den imtihana tabi tutulacaklar ve 
rinln tnarruzunn u~ramıştır. av taslnyyal drı:ıe_:tm~ 1 dud·ş1manın lk.i tay- Inyık olduklar. sınıflara alınacnklar-
Şarki Afrtkadn Keren mıntakasında. yare u.şurmuş er r. d T·· k k f1 • b"I k 

muharebe tekrnr nlevlcnmlşti•. Du 14/15 mart gecesi bir İnflllz tayya- ır. ur çeye vu u arı, gıre ı ece -
mıntakad:ı düşmanın mütcmndlyen resi Avlonya limanında. yarnlılan al- leri eınıflnrın seviyesinden uşağı 
yaptığı taarruzlar kıtalanmız mra- mıı.k fızerc bekleyen bir hastane ge- olanlar türkçe okutulan dersler için 
tından geri püsl:urtülmfiştilr. , misini torplllemlşt.ır. Zayiat pek az- yabancı talebelere mahsus kurlara 

Dlredua üzerine yapılan ve dünkü 1 dır. devam ettirilecektir. 

Bu sabahki yagın ye kaaar ne hale girdiği görülecek 
Bu sabah sant beşte KüçükpazaTda ,eydir. 

Kutucular caddesinde 57 - 59 numıı- Bu tedbir, memleketin emniyeti
rnlı Ya.kup ustanın bıçkıcı dükkllnın- ne taalluk eden yeni bir tcşkılabn 
d~n yangın çıkmıştır. Yangını kule hazırlığJ ve ciddi bir ihtiyacın mah-

g~c~~~iş~~-ve~:e~:~!nl~yr::ıI; &ulü ise maksad kaybolmuş demek- 1 

bu dıııkkıinla Tevfik ustanın 61 nu- tir. Cünkü kapıcının (tafsiye) sil.e 
mnralı kutucu dükkanın çatılan yan- hareket etmek zorunda w kalan bır 
dıktn.n sonra ateş söndürülmiiştiir. bayanır nereye yazılacagını, nereye 
Yangının akşamdan bırakılmış mnn- b"'.ş vuracai:mı ve ne zama.n, ne ya-

c Yolsuzluk> csuiistimal> miı
nasınndır. Bu mevkide cyolsuz
luh 

dememeli; 
c:Dnrlık>, «sıkıntı> 

demeli! 
galdan çıkmış olması muhtcme!dlr. pacağuu anlamasına imkin yoktur. j '---------·----' 
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Realist idealler ( D i R B A B B R L E R i ) 11-.... 1:1..-.•••ll '9---!;~jSi:at----------------~~~-~-~----..,,... Bu nasıl dil - Neyle meşgulsün, azizim? 
- Bizans tarihine dair bir kitap 

okuyorwn. 
- Geçen gün gazetedeki sütu· 

nunda da bahsetmişsin. Gözüme ilit· 
ti ..• Fakat onu sormuyorum ... Mü
him İş olarak ne yapıyorsun? 

Münakalat 
Vekili 

Şehir meclisi Valilerve 
kaymakamlar 

:Y eienimle aobia çıkbk. O yedi 
Y .. mdacLr ve okuma bilir. Kendi
aile beraber ber zaman tramvara 
bindiğiına: durağa celdik. Lakin 
elektrik direklerindaı birinde ı• 
levbaYI okuduk• cBu durak Iaiv~ 

- Mühim it olarak mı? ••. • di
ye yüzüne baktım. 

*** 

.. 
Dün şehrimizde 

tedkiklerde bulundu 

O, anlattı: Evvelld gün Ankarııdan §ehrinılze 
BCferiyet... Jnkılip... İmanlağuı gelen Münakallt Veldli B. cevdet Ke

kurtulutu. •• Müstakbel asarlar ... ilb... rlm incedayı dünden itlbaren tedklk-

Dün bütce müzakeresine devam etti 
Kaloriferli apartmanlarda hararet de
recesi hakkındaki teklif kabul edilmedi 

Şunu farkettim ki. cıcmühim bir lerlne başlamıştır. Dün Denlzyollan 
İ4» dediği zaman. hayalperest kari- ve umanlar uınwn müdürlüğünde şehir meclisi dün öğleden son- tir. Bu arada bazı artistlere ve 
hasında ancak bunlar vardı. Ataiu• meşgul olan Vekil bugün veı!9":;:1 ~ ra toplanmıştır. Ruznamede bulu- memurlara zam yapılmaktadır. 
güya •ennayeyi kurtarmıyor; idare ıe:ı~:~in~=: ~:;:ıi s~en nan maddelerden Fenerbahçe ya- Geçen sene Belediye, Şehir tlyat
etmiyorf ~r muharrlrlmlze Münatallt Veklll- nnıadasındaki yolların tenviratı rosu bütçesi 35,051 lira, konserva.-

- Lakin aziz:~._ dedim.. Ben rıı:zB~~~~r~ç=;~~ glttlm. K~- hakkındaki teklif görüşülmüş ve tuvar bütçesi de 104,244 li~a ola
bundan üç be, ıene evvel, İstanbul ruçe~ede yeni mllıanlkJ tesısa~ vil- bütçe encümenine havale edilm~- rak kabul etmlşti. Şehir tıyatro
ıehrine ve dolayısile 8İ2ana ve 0.- cude getiriliyor. Bu tesisat:~~kik !! tir VaUkonağı karşısındaki ço- su bütçesi görüşülürken tiyatroda 

ani lam t ft'• ettim Blllhare Den .... ,,o arı . - .. 
m • tarihine dair eaerler top a- e MY 1 un'ıum mildilrlüğüne u~a- cuk bahçesinin tenviratı hakkın- en on 3 sıranın ucretıerine 25 şer 
ia bqlamıttmı. Bunlan okuyor; ~=no~atadaki eski yolcu salonunun dakl teklif de ayni encümene kuruş zam ilavesi kabul edilıniş-
içinden gazete karileri için enteresan 1 ı uı ra mahsus blr yolcu sa- , 
bulduklarımı da Yürük Çelebi im· ~!h~l ia~i~e akonacağını biliyorsunuz. sevkolunmuştur. tir. Bu arada tiyatro faaliyetinin 
zaaiJe Akfam'a yazıyordum. Bir ca· Bir müddettenberı burada inşaat de- Bundan sonra Sıhhat işleri mü- nisan gayesine kadar uzatılması 
mi. bir ıur Darçası, bir tarihi abide vam ediyordu. İnşaat yerini gezdim, dürlüğünün bir tezkeresi müza- da görüşülmüştür. 
·· .. d d d dı faaliyeti gördüm. Eskl yolcu salonu- .. • t 
onun e urarak buranın uyan 11' • üst katını uman işçllerlne talısls kere mevzuu olmuştur. Bu tez- Bu mesele hakkında soz ıs eyen 
iı hatıra... hikaye halinde anlab- nun isti h ti rt B Ref'k Ah ed S 'l un1 ,. b. ediyoruz. Burası l§çllerin ra a • kerede kaloriferli apa ıman sa- . ı m evengı ş an Yordum. Y avq yavaş kendimi D' i l i t rup kalkmalan ba · 
CtstanL __ ,u bilen· h-•!-...le hazırlı- tem z enmes • 0 u - hiplerinin sahip oldukları daire- söylemiştır: 

uw • aunu kımından cidden lstl!adell olacaktır. . 
Yordum. Belki de bu yo1da yiirüye- ıst.anbuldakf tedklklcrJme yarın ve krde harareti + 20 dereceden - Şehir tıyatrosunun 10 sene-
rek sonradan iyi bir eser verebile- öbürgün de devam edeceğim. M~tea- aşağıya düşürmemeleri hakkında denberi mesaisifgayet muntazam
cektim. Fakat senelerce çalıtmaia kiben tedkiklerde bulunmak uzcre Belediye zabıtası talimatnamesi- dır. Bu mUessese bir makine g\bl 
mubta,. bir isti bu... Bir müddet Trakyaya gideceğim. Bu arada ha.t . . ed' T' t 

" boyunda duracağım. Trakyadakl tcd- ne bir madde ilavesi istenıyordu. ı~lemekt ır. ıya ro m .. uayyen sekteye uirattıiun çalıtmama ye- lı d ka 
niden bqladun. Bizans tarihine ldkleri bitirdikten sonra yine Istanbul Belediye muhtelit encümeni buna günde açı r, muayyen gun e -
dair bır kitap okuyorum dediğim tartldle Ankaraya döneceğim,. imkan görememişti. Muhtelit en- parur. Gecenin muayyen saatinde 
buydu. cümenin mazbatası okunmuş ve ba~lar. Halk öğrenmiştir ki tiyat-

Muhatabım. bqım salladı: Beyaz peynirler muvafık görülmüştür. Bundan ro şu zaman açılır, şu zaman l:a-= ~~~·canım?.. . Ke,ke buna sonra 1941 mali yılı bütçesi hak- panır. Sonra hatırladığıma göre 
muvaffak olsam ... «İstanbulu iyi bi- Yeni sene mahsulü de kında müzakere başlanuştır. bu tecrübe edilmiş birşeydir ve 
len bir ilim,.... Az ,ev mi bu?... Karaağaç mezbaha varidat ve müsbet bir netice vermemiştir. Ti-
Böyle bir nayeye ula,abilmem için eski fiate satılacak masrafı 1,748,982 lira olmak üze- yatroyu nisan gayesine kadar 

on fınn elmıel'. yemem lizım.. re kabul edilmiştir. Bunun 160 uzatmak sanatkarları boş bir sa-

Bet senelik bir 
çalışma programi 
hazırlayacaklar 

lunmuthr.». • 
Ben: 
- Eyvah. dedim, J'Üriiyecei{iz .•• 
Y eienim sanki bir bilmece oku

~Uf R'İbi levhayı göstererek büyük 
Dahiliye VekAletl vUA.yet.lere idare bD' merakla sordu: 

imlrlerinin wnuml çalışmalan hak- - Bu duraia ne olmu, dayı? •• 
kında blr tamim göndemı.lşLlr. Bu • Bo, bulmıdum, töyle cevap ve.-· 
tamimde vilayet ve kazalarda orman- dmı: 
cılık, bayındırlık, kültür, ekim, sa~lık. - Olnanadın mı? l..aivolmuf !. 
e~onoml !.§terinde halkın seviyesinin Gene anlamamlfh. Oatelik me. 
yukselmesl, wnumi başanlar elde ral" büsbütün artın._b. 
edllmesl için vali ve kaymakamların _ Liivolmut ne demek, N 
programlı bir şekilde çalı§malan is- olmut yani 7 • •• e 
tenmektedlr. - Kaldınlmıf L. 

Kazalardaki lşlerle kaymakamlar - Öyleyse niçin bu «Duralc k.-ı-
vilayetıerdeki işlrle valiler lftlt'al ede- dmlmqtar.» dive Yazrn.amı,lar ? .. 
cektir. Kaymakam ve valiler be§ ~'?ne. _ ! l !.. 
llk birer çalışma programı hazırhya. t H 
caktır. Programın tatbikine geçilme- lerledik. attın kartıki taraiın-
den önce en çok 1942 senesi kflnunu· da, yani aksi istikamete a-ider. du
sanlsinin birinci gününe kadar k:ıy- raia da f()yle bir levha konulmnş
mak.aın ve vtılller bulundukları yer- tu: cıcBu durak ileriye naklolunmut· 
terdeki umumi durumdan Dahiliye tur.» 
Vekaletini haberdar deceklerdir. Ve- Yeğenim gene gözlerini açb: 
klilete verilecek mali'lmatta beş yıla - Dayı ... Bak bu durab da b•l· 
kadar başanlması lcab eden ~ler, ka bir fey olmut l{alib• ... Demink~,. kaymakam ve valilere bırakılan işle-
rin devri, ne gibi yenilikler yapılması den değil... Buna ne olmuf ? .. 
l!zun geleceği, bu işlerin ne suretle - O da biraz ileriye götürül· 
ve ne zaman bitirileceği, husus1 n~u- miif ... 
hasebe, Belediye ve maliye bfitçeıc. - Neden türk~i ynzır.a:nıf· 
rinde ne kadar bakaya bulunduCU far? .• 
hrkkında izahatta bulunacaktu·. - Sen öyle her şeye ltarışm:ı b&· 

kayım ... Yürü .. 

Sade yağlar Tramvayla gideceğimiz yere ır!· 
dik. Bugün ye~enimin gözleri et· 
rafta acayip levhalar görmek içırt 

• • • •• 1 sanki dört açılmı,b. 
Beledıye kooperatıfı mu- ı Bir arruık kolumu ('ekti: 

dürünün actığı davaya - Dayı, davi. dedi, su soka~.ıı 
b j d basındaki teneke levhaya bak •.. 
aş an 1 Baş:mı çevirdim. Bu teneke IPv· - Bur.ca emeklerle yft4rnışef· . blir Yeni sene pcyıılr mahsulünün pey- bin lirası buz satışından elde edi- lon karşısında bırakmak demek-

insanın bövle dapdıu bir hed ı o • derpey Istanbul piyasasına geldiğini Vatan gazetesinde yağlar hakkında 
ması!. .. Yaz·k! yazmıştık. Peynir tüccarları, flat mii- lecektir. Barsak hasılatından 35 tir. Bu meselenin «husulü müm- intişar eden blr yazı silsilesi <it:lny~

- Senin fikrinde değilim ... Bana rakabe komisyonuna müracaat ctmi~ bin, paçahaneden 35 bin, kan ha- kün olduğ'U takdirden kaydı ile slle ist::ı.nbul Belediyesi koJpcrat!!i 
nisbetle on misli emt-kle yetişmiş, yenl mahsul için fiat tesbitlnl istcm:S- sılatmdan 30 bin lira elde edile- bir temenni şeklinde ele alınma- müdürü B. Haydar Bckman tara:ın-

hada bir ok ve iki kelime vaı dr: 
cıcHarik musluiuı .•. 

1 • • al tir. Komisyonun istihsal mıntakala- dan vatan gazetesi sahib ve neşriyat 
on Türk münevveri kendi erını Y • rında yaptırdığı tedklklere göre yeni cektir. sını teklif ederim. müdürü B. Ahmed Emin Yalm·n n!ey-
nı:o: bu gayeye vakfetsder yeridir ... yıl peynirleri hfıH\ buzhanelerde bek- Darülaceze bütçesi 228,249 li- Meclis Refik Ahmed Sevengilin hine açılan davanın gcirulmesine dun 

Adeta istihfafla bakıyordu: ıctllen peynirlerden daha ucuza .mal- dı İd ş· k ti Hayn'yeden teklifini muvafık bulmuştur. sekizlncl asliye cez:ı. mahkem~:-!nde 
«- Sen bitmişsin ... » der gibi bir olmuştur. Fnkat kom1syon, yenı vıl ra r. are, ır e .. başlanmıştır. 

hali vardı. peynirinin bir müddet mevcu<J. nnrh 7 bin, Denizyollarından 13,300, Bütçe hakkında reye muraca- B. Haydar Bekman ııe a.vukntı, n. 
Ölçüle:-i ,aşmıyordu: «Beşeriyet! i.ızcrlnden satılmasını kabul etmiştir. tiyatro ve sinemalardan 80 bin attc 58 muvafık reye karşı yalnız Ahmed Emin Yalman ne vekili m.ıh-

İnkılap ! İnsanlığın kurtuluşu! Müs-1 Bir kaşar p~ynirclsı 1 kokümduş 1kaşar lira varidat elde etmektedir bir muhalif rey verildiği anlaşıl- l~emede hazır bulunuyorlardı. B. H~Y-
takhel asır! rl . snttı{l"ından Cumhur yet m de umu- · . .. 1 dar daıvru;ını tznh ue mevzuubahs l-S.Zı 

N dn .. ,.d·> 1 ak bu kı· miliğlne \'erllm~tl!: Şehir tiyatrosuruın bütçesi 147 mış ve Meclıs bugun toplanmak silsilesinin tahkir mahiyetinde o\du-azarın a, « ca », anc ...-- ~ · 

ratta olabilirdi. Bı·r tacı·r 25 ıı·ra para bin 597 lira olarak kabul edilmiş- üzere dagılmıştır. ğunu beyan ederek bu hususta Iıu-
:t.:r.11- kfun verilmesini istedi. 

cezasına mahkUnı oldu Edebiyat ve sanat, tarih imtida-

Ben okurken o soruyor: 
- Musluk bıubayab mu5'uk de 

iil mi? Ne musluğu bu? ... Harik ııe 
demek? 

- Yangın ... Yani: «Yangın mu·.
luiu » demek istiyor. Yangın oulnca 
itfaiyenin S!.I alacağı yerlerden bir• . 
Hani sokaklarda, bir de kapaklı t,;r 
t&kır.ı su mushıldarı vardır. Onda" •• 

- Peki amma: «Yangın mus\ı
ğu» denilse olmaz mı? •• 

Yeğenimi: 

• db::ıca, türlü cereyanlara tibi olmut: Sobacılık tesisatında kullanılan te! 
Ki • "kl"k · aı· ilh rıntlerlnd<" ihtikar yapmak suçlle bir "il ı , romantizm. re ızın... ··• -dd tt b 

İnsanların dimnır)arında ya.,.ttık- mu e en eri ikinci asliye ceza mah-
- .,.. ke.neslnde muhakeme edilmekte olan ları ıdealleı de bunlara müvazi gidi- Antronik isminde blr tacirin muha-

- Bugiln senin çenen d~müş ! .. 
diye tersledim. 

, 1 KÜÇÜK HA" BERLER B. Ahmed Emin Yalman lsc, bu YR- Fakat yÜ.'"Ürken düş~nüoyrdum. ~ k / b k , zı serisinin umumun m nfaatln tn- Akl b' .. 
1 1 

• • M-•~ L ..,,e er a r 1 a- nlluk eden bir me3ele olmıık ltlbanle . ll'!la u cum e ş:e mıştı. • <:Kltl-:ı.e * Edlrneknpıdn oturan on Y~lr.ıın- neşredilmiş bulunduğunu anlatarak,/ ~derken tramvayl~d•. daıma lfO• 

l • k • da Said isminde bir çocuk. dlln, Edir-ı istanbuldan Izmlr, Ankara ve Bu::~:ı- zume ça..,,ardı: «Biletcıler nara tl!b
Q r ı şır etı neknpıdnn tramvaya atlamak i .. t~dlğl ya gonderllen yağların geri çevrild ğl diline mecbur tutulmıvacaklarından yor: kemesi dün bitmiş, mahkeme; Antra-

Mesela. klasiklik. eslafm riayet nlğl yirmi beş lira para cezasına mah
ettiği feküler dahilinde dönüp do- kiım etmlıı ve dükklınının da bir haf-
4ma~ı icao ettirir. İt!ealler bahsine ta müddetle kapatılmasına karar ver-

adapte edersek, Mehmed Akifvari ~nfil1 lşffitE]lr~.!!!l!l!E!ll!!!i!lffi!!!:!!!!Effi!!!:!!!!E!!!!!!!!!:llliiE!!:!!E!i!!i 
din gayreti. vahut Namık Kemalva-

Umumi heyet dün Anka
rada altıncı içtimaını 

aktetti 
ri vatan hamiyeti güdenler bu kabil- öğrenemez misin? Bu ı~yedde yalnız 
d . l ih d - ·ı efsane e fay Türkiye şeker fabıikaları nnon!m ır er. Derken romantikler geliyor: ilme, tar e egı • n . . .. - .. k d 
Y k Z. m neslm ıçın şirketi umumi heyeti dun Aıı a;a. a ukarda anlattığım arkadaş kabi- dan do unur. ıra,. s~n . - altıncı alelfide içtlmaını aktetmıştır. 
lindcn ••• Onlar, daha ileri gittiler I de bu lisanla kcndını techiz .. ede;er Heyetin tasvibine arzedllen rapora go. 
mi. melodram aktörlerine dönü- j yok gibi .•. Eğer sen .. t~~ayuz e er· re 1940 faaliyet senesinde 88669,102 
yorlar. sen uzun hayatında onune ne fırsat· ton şeker istihsal edilmiştir. ~u _ seı_:e 

Garibi •udur ki. bizim münevver-' lar çıkacak... • t· pancar zerlyatında çalışan ko;lumu-
ler arasında, «İdeal sahibi adam» Daha daha re~!-5. · elk' il zün adedi 88659 dur ve bunlara tediye 

4:.-- tt' Samı'nm evv ı nes • edilen pancar bedeli 7,921,271 liradır. de:ıildi mi. kahir bi• ekseriyetle, ya ~·-e m . • • , 
d ibti çl Bu sene köylümüze, teslim ed.len bu ÇCfid klasik yahut da romantik de yaptı,iını, sen, ı:·~n el yak an· pancarın beher kllosu için 10 para 

iilküle. t&sıyar. 'bir ,ahıs anl;ışılıyor. nı nazarı itibare a a g - ece, ne- munzam bedel tediye edilmiştir. Köy-
Halbuki, edebiyatta bqka mek· silde yapamaz maam. çocusum • ... lüyü ekime teşvik eden bu fark snye-

tepler olduğu l!'ibi mefkureciJikte de Bir bqkuı: d 'fb b' sinde eklm sahası 1941 de 45 bin hek-
eksik deiildir t,te faraza naturalist On iki yqın arı 1 1~ ar~- para }' tara baliğ olacaktır. 
sah~, realist saha. alı.bildiğine aç~··· 1 riktinneie bv: ::=.ı lok:!'taen'::.~ 1940 senesinde şeker istihlaki 99 

. ~ıraz aşağıdan a!alım efend~; ı bqlayarak
7
• Milli tabahati ıılih ede- milyon 299,433 tondur. Hariçten geti-

mustakbel asırların mefruz ve bız· maz mısın • rllen şekerlerin de inzlmamlle memlc-
•• ? l t lerce tahakkuku imkansız saadetini mez mısın • •·• .. ket ihllyacı tamamen karşı anmış ıı·. 

~ .,,., 
ır Y.ana bırakdım ... Laf ile d~ya· _, d ideallerP. nazaran böy- Şirketin 1940 senesi karı 1,771,GSO 

Ya nızamat verecek yerde kendı ha- Mıı:ıo ram . . ili d liradır. Hissedarlara yüzde 6,70 nlsbe-
nernizde 0 · t"' ı·· t y"b bulun- lelerinin mozayik levhasile m et e, tinde kA!." tevzi edllccekllr. 

ın ur u esey u • e ne istifadeler temin --
tnanıasına c:abalayalım... bCfenyet d * Yedlkulede Katına lsınl'ld~ on 

Ey deHkanlı! ••. İstanbul eskiden !'!Ger. • k t "' • b"t" yedi ya.şlannd~ bir kıza kürtaj ytıpa-. hal' d • B'"tün bD' demo ra aıemı. u un servı ve çmar onnanı ın e)'11Uf··· u b •. kü · eti · rak çocuğunu düşürtmek, b'nnt!Llcc 
Bu ağaçların üretilmesi ve beldemizi bir Amerikayı bö 'f'n al'vtazJealle;;: de kendisinin ölümüne sebebiyet ver
Yeniden süslemesi senin bütün ha· ne çıkaranlar Y.~ bıs .. mek suçlle sorgu bil.kimi kamrlle tev
Y•hnı kapla acak' b' ideal olamaz dir. Avrupayı bugu . ercu merce 1 ki! edUmlş bulunan Dr. Hiıdaverdlr.m 
mı?... Y il' .. ürükliyen de, r~mantik kaf~~ tahliyesine ve muhakemeslnb gayri 

H u:. b b' &!•- bagaragob yanı melodram ülkü-! mevkuf olarak ağır ceza mahkeme-
•·-. u ıle roman~... « (Va • Nu) sinde yapılmıı.sına karar verllrrı~tlr 

Daha basitine gelelim: Farisiyi iyi leri... · 

sırada muvazenesini temin eden1!7e- işinin bir hnk!kat olduğunu, vnZ!l .. r- yo!cularca ücreti ,evahatin tamamen 
rek düşmüş ve ağır surette Y'lral:ır.- da hakaret mahiyetini haiz bir şey tf'.Svİyesi muktezidir.» 
mıştır. Said, polis tarafından hasta- bulunmadığını söyledi. . Okuma yazma bilen İıtanbuUuler 
neye kaldınlm~tır. Mahkeme; evvel emirde Istanbııl- b . .. • . . * Dün muhtelif memleketlere gbn- dan gönderilen yağların tllhnkika, u acayıp cumleyı cok ıyı hatırlaı
derilen ihracat eşyasının tutarı 28'..ı İzmir, Bursa ve Ankara Belediyeleri lar. Çünkü ıon zamanlara kadlU' 
bln liradır. Almanya ve Mısıra tütün; tarafından iade olunup olunmadığı- tramvayların icinde yazılı dururılu. 
Yunanlstana toprak tuıtla gönderli- nın tnhklklne knrar vererek muh:tkc- Mektebe ariderken diişünür. düııü-
mlşUr. meyi nisanın yedisine bıraktı. nür bir türlü bu acayip kelime dut-* Bcyazıdda oturan Emin isminde sine tam olarak bir mina vereme.a.-
biri yar.ında kansı bayan Lutflye ol- Mensucat satıaında d' Nih h A 

duğu halde dün, Bakırcılar caddesin- ır un:._ ay~t. ocama ıorup mana-
den geçmekte iken yanına aı.bıkalı- azami kar haddi ıını ogrer.mutun. 
ln.rdan Mustafa isminde blrl sokula- Fiat mürakabe komisyonu dun vali «Sokak dili. «ı'bi en münevverio-
rak zorla sarkıntılığa kalkı§mq, Emi- muavinlerinden B. Ahmed Kınıl!ın den en cahiline. en küc:üiünden en 
nin bu husustaki ihtarlarını da din- riyaseti altında toplanml§tır. Yerli büyüğüne ve her vilivelten inaan\a
lemedlğinden nllıayct adamcağız po- prmuk ipliği ve yerli pamuklu men: ra. yerliye, ecnebiye hitao eden di-
llse müracaata mecbur kalmıştır. sucatın perakende satışında :.ı~:ımı lin en açak türkçe olması lizımd•r 

Mustafa, dün cünnümeşhud haklın- krır haddi yüzde on b~ş, yerli yünhi Böyle «Liivolunmuştun, «Har& 
llği huzuruna çıkanlmış ~ hakkında menşucattan yalnız duz şaynklarla 

1 
.. O . h . 

tevki! kararı verllerek tevkUhaneye istihlak verglsl kiloda on kuruşu geç- mus ugu".• «. cre.tı. seva ~tın t~m"· 
gönderllmLstlr. meycn bllcümle yünlü kumaşlarda men tesvıyesı» srıbı Hacı\'ad ag.ctft· 

Pendik cinayeti 
muhakemesi 

topdanctya azami yuzde yedi, pcrn- dan vazgeçelim ... 
kendeclye yüzde on iki, bunlar harı- Hikmet Fcriun Es 
cindeki diğer yünlü mensucatta top- ..................................... .. 
dancıya azami yüzde 15, perakende- Doktor Be;İm Ömer 
clyc yüzde 25 kfır bırakılmıştır. Ko-
misyonun dünkü Imrarının tatbikini Akalın'ın ölümünün 
fiat mürakabe bürosu memurları kon- yıldönümü 
trol edecektir. Martın on dokuzuncu çarşamba gü-

Koml.syon, yerll yünlü ve pamuklu nü büyük Turk :i.Uml Dr. Be.c;lm bnıer 
iplik ve kumaşlarda liıks mağaza tef- Akalının ölümünün yıldönuınüd•ır. 
rlkinl kabul etmemiştir. Bu münasebetle merasim yapılacak-

Pendikte garson Vahid isminde bi
rlnl öldürmek suçundan yaknlımnn 
kasap Mustafa adında blr gencin mu
hakemesine dün ağır ceza mahkeme
sinde başlanmtı,tır. Mustafa, kendisi
ne Isnad olunan suçun doğru olmadı
ğını, bu işin esrarkeş Şükrü isminde 
biri tarafından vaki olan lhbar üze
rine kendi aleyhine teveccüh ettiAini 
söylemi§, zabıtada suçunu ıtlraf ettiği * Ticaret VekA.leU lthalflt ve lhra
haldc mahkeme huzurunda ink!l.r ey- cat ofisi umum müdiırlüğüne tııyin 
!emiştir. edilen B. Ahmed Conk Ankaradan 

Mahkeme fahldlerln celbi kar:ı.ri- şehrimize gelm!.§tlr. Umum nıudiır 
le muhakemeyi başka güne bırakmış- şehrimizde teşkUA.t lşlerlle ıneş~ 

tır. O günü Tıb tnrlhi enstltil unda 
toplnnılacak, buyük Alimin hnyatı, 
eserleri, kıymetli şahsiyeti anılncak
tır. Ondan sonra Be im Ömer Aka
lının Merkezetendlde.kl kabri ziyaret 
edilecek ve mezara çelenk konulacak
tır. tır. ı olmaktadır. 

Ba,. Amca.,.a göre •.. 

---
:- Mürakabe kC'lmİsyonu nihayet 

Yogurt fiatl . 1 d - - b l d b erıy c e ugraşmaga aş-
a 1 lly Amca ..• 

. .. Belediye de bunların ınalze· ... Ondan sonra c: Ye, İç, 
1 1 1 artık gamı ferdayı ... :t mesini bir kontro a tma a ırsa 

kekal ... 

anmal ... Fakat komisyon neden evvela\ ... Yoğurt gibi bir ağız ihtiyacını] B. A. _Bilmem amma, bu iıle-
ayak ihtiyaçlarından işe başladı da ... sona bıraktı acaba~... rin içinden yüz akıyla çıkmak için 

olsa gerek 1 .•• 
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Sarnıe 4 

Atlantikte heyecanll bir macera 
Bir korsan gemisinin güllelerile yanan 

bir petrol vapuru terkedildikten 
sonra nasll kurtarıldı ? 

Mahkeme, 
ölen 

vapurun mürettebatından 15 kişi ile 
on 

lirası 

altıncının ailesine 14, 700 lngiliz 
tevziine karar verdi mükafat 

Geçen hatta Londra bahriye mah
kemesinde, 16 klşi muhakeme edil
miştir. Bunlardan on beşi, Terre Neu
ve civannda bir Alman harp gemisi 
tarafından bombarduna.n edilen ve 
petrol gemisinden hayatta kalan tay
falar, on aıtıcı.sı da. ölen diğer .bir 
tayfanın varls1 leli. Mahkeme, on bes 
tayfa ile ölen tayfanın ailesine 14,70-0 
İngiliz llrası yani bizim paramızla 
aşa~ı yukarı 80 bin Türk lirası müka 
fat tcvzline karar vermiştir. 

Para mükafatı kazanan bu tayfa
ların heyecanlı macerası, bugün At
J:mtlk Okyanusunda cereyan eylemP.k
te olan heyecanlı ve feci sergüzeştıe
rin tarihinde yer alacaktır: 

Geçen ikinclteşrlnde San Dcmetrio 
adında bir petrol gemisi. 38 vap\lrdan Atlintikte heyecanlı bir macera geçiren San 
mürekkep bir deniz kafilesine dahil Demetrio petrol vapuru 
olarak Kamı.dadan İnglltereye geliyor- ' 
du. Atlantik Okyanusunun ortasınd:ı. ölen on altıncısının ailesi, terked11mlş parçalarını birer hatıra olarak sakla-
onlerıne bir korsan gemisi çıkmlŞ, va- olan bir vapura binen her .şahS:ın ala- mışlardır. 
purların üzerine gülleler yağm:;:ğ:ı. blleceğl tahllstye mükAfatına hak ta- ----d---------
başlanuştır. Güllelerin geldıği tarafa zan~lardı. 3 yaşın a bir çocuk çaya 
bakan kaptanlar. bir Alman harp ge- Bahriye mahkemesi, H,700 lira. tıı- düşürek boğuldu 
misinin kafileye hücum etmekte oldu- tan tahfüıiye prlmlnln şu şekilde tak- İzmir (Akşam) _ Tıre kazaaı-
ğunu ıı;örmüşlerdir. Biraz sonra. San slınlne karar vermiştir: Kaptan vazl-
Demrtrio vapuru güllelerin 1sabetlle feslnl gören lldnci zabit Havklns'e nın Gökçen nahiyesine bağlı Sanlar 
tutuşmns, yııngının sondürül" mesine ağ B 1 , l köyünde oturan Ahmed ve karısı, -. 2,000, yolda. ölen y cı ~oe oy en n 

1 imkan bulunmadığım gören kaptan, ailesi l,OOO İngiliz lirası alacak, geri- köy civarındaki tarlalarında ça ışır-
tayf::ıların derhal tahlisiye s:ındal!an- ye kalan ıı,7oo sterlin de a taytl\ ken oğullan üç yaşında Mehmedi, 
na binerek vapurdan uzaklaşmaları arasında taksim edilecektir. Taytalar, oynamak için tarla kenarında bırak
emrini vermiştir. kurtarmış oldukla.n San Demetrlo va- mışlardır. Yavru, tarlanın kenann-

Tay!alar, bu emir üzerine üç sanda- purunun bayta.tını da parçalıyarak daın çaya gitmiş, suların içine clüşc
Ja binerek yanmakta olan vapurd:ın aralarında tabim et~ler ve bayrak rek boğulmuştur. 
uz:ıklaşmışlardır. Tayfa ile dolu üç ============================== 
şalupa.dan ikisi kaybolmuş ve ~k1betl 
öğrenilememiştir. Üçüncü sandal, e'l:
velfı ~Jer, sonra da dalgalar arasın
da bocalayıp dınmuştur. Bu sandn.ida 
16 tayfa bulunuyordu. Vakadan iki 
gün sonra sandal Atlantiğin or~sıncLı 
bocalayıp dururken, içindeki tayfa
lar, ansızın ufukta, vapurları olan 
San Dcmelrio'yu görmüşlerdir. Vti.puı 
hfıl:l yanıyordu. Fakat henüz batma
mıştı. Vapurun etra!ını dumanlar sar -
mıştı. Kazazedeler, rüzgarın yardımi.le · 
yanmakta olan vapura yakla.şmıı:lar, 
etrafında dolaşmışlardır. Bu sırada 
ak1lla.rına anı bir mctr gelmi.ştlr: 

Gc. ıniye tekrar binmek ve vaziyeti 
tedklk etmek. 

Tavfalar derhal, bu düşüncelerinı 
t.atbik mevkiine koymuşlar, birer bi
rer tekrar gemiye çıkmı,şlardır. İçle
rind.:- bulunan yağcı Boyle'nin !kl 
ayab', ı kırılmı~tı. Bu da vapura :ı.lın
mı:;tır. 

Bu akşam SUMER sinemasında~ 
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GUZEL 
KIZLAR PARiSE 

Vapı.ı.rwı guvertcsl harabeuıre dön
müştü. Kumpaslar, telsiz telgraf cl
hn.zı, sryrüsefer haritaları, dümen 
aleti ve saire yanmıştı. Tayfalar, baş
larında buhman geminin ikinci zabi
ti Arthur Havkins'in nezareti altında 
yangının söndürülmesi mücadelesine 
b:ı.şlnmışlardır. Tayfalar, yanmakta 
olan mazoUarm kesif dumanları ara
sında yangını söndürmekle uğraşır
!arken, vapurun kenar demlrlerint! 
bağlamış oldukları sandalları da çö- 1 

ıı:ülerek dalgalara kapılmış, gözden 
kaybolmuştu. Tayfalar, sandalın 
uzaklaştığını vaktinde göremediklerı 
clhr>tle, şimdi vapurun içinde kızgın Cerbeze ve sürprizlerle dolu şen, neş'eli ve dokunaklı 
bir kapanda mahbus kalmışlardı komedi .filminde takdim ediyor. 

Tayfalar, yaşama sevgisinin verdi~i PARİS'e DOGRU YOLDA •.• BİR ASK SEYAHATİ... LÜKS ve 
enerji ile bütün gece çalışarak en ni- İHTİŞAM, LETA'FET ve ZARAFET MEMLEKETİ... 
hayr.t yangını söndürebllmişler ve ih- , .... !!!!!!.~B~u~aq~~a~m~i~çı~·n~y:e~rI:e~ri~n~izı~·~e~v~v~e:l~d:en~a~l~d~ırın~ı~z::_. ~T~e:l..,:4~2~8~5 !1 ~~~'~ 
tiyat dümeni t::ı.mlr etmişlerdir. Vapu- -
run idaresini ele alan ikinci zzbit 
Ha~ ldns yıldızıaPa .ve yırtık bir Al
Jas harltasınn bakarak Ingiltere tstl
kametine dümen kırmış, ayaklan kı
rılmış olan Joe Boyle küçük blr is- 1 
kemle üzerine yerleştirilerek mazine 
dairesine indirilmiş idi. AteşçUer bu 1 

zavallı yaralının direktifleri ile maki- 1 

neleri yağlıyarak, kaptanlık vaziresl
ni gören !kinci :r.abltin emırıerını 1!a 
ediyorlardı. 

Fakat üçüncü gün, bacakları kırıı
mıs olan Joe. makine dairesinde vazi
fe başında can vermiş. makinenin L<ı
letilmesi de zorluklara. uğram.ı.ştır. 

San Demetrio vapuru. yedJ gün ..l\t
lantikte dolaştıktan sonra, bir harp 
gr>misl tarafından görülmüş ve yede
ğe alınarak bir limana götürülmüş
tür. 

Vapurun ambarlarında on bin t.on 
mayi mahrukat kalmıştı. Bu mazotun 
bedeli 60,00-0, vapurun da kıymeti 250 
bin İngiliz lirası tutuyordu. 

Deniz kanunlarına göre, geminin 
hayatta talan on beş tayfaslle, yolda 

Astanbul sinema tarihinin en büyük günü 
Şimdiye kadar İstanbu1a gelen filmlerin en şahanesi, dünyaya 
Meşhur (ÇARDAS) larıaı aşkını unutturan (BİTMEM1Ş SENFONİ) 

yi hatırlardan silen ..• 

cMARMARAııı sinemasının hususi getirttiği jlk vizyon dünya p.h
eserlerinden ikincisi - Dünyanıın büyük şehirlerinde aylarca gösterilmif 

AŞK - MUSJKf - DANS ve HAYAT Filmi 
941 Filmler Kraliçesi 

DANK O - PiST A 
(MACAR SENFONiSi) 

Beya- MARMARA salonla-
zıtta nnda 

Yarın başlıyor ----•lr 
ATEŞ BULUTLARI 

Bruı Rolde: EDW ARD G. ROBENSON 
Baştan bqa HEYECANLI • MÜTHiŞ • MUAZZAM SAHNELER iNSANI MERAK ve KORKUDAN 

11TR.ETECEK BİR MEVZU 

Pek yakında üPEK sinemasında 

ltalyan 
esirleri 

Yunanistan ağır yarali 
bir kafileyi ltalyaya 

gönderecek 

Gördüklerim, duyduklarım 

Mektebi Mülkiye 
1273 senesi ramazanında (18j7) Usulü tercüme: Müdür Hacı Recai 

Abdürrahman Sami paşanın biri.1ci efendi. Belagat ve kitabet: Sadık 
defa olarak Maarifi Umumiye Na- bey (Ticaert ve Nafia Nezareti mu
zırlığına tayininden ve nezaretin ta- avını. Sarışınlığından ötürü San 

Atina 17 (A.A.) _ Atina ajansı mamile teşe~külünde.n son~~· .. k.~~~ ~~ablı _idi. Gençl~~de Parise gi~ti-
b 'ld' · • y · tandan İtalyaya l kaymakamlıgı, nahıye mudurlugu gı vakıt balona bınıp havalanan ılk 

1 ırıyor. unanıs "b" ··ık· h" l · d k 11 T" k ·· ) Abk" E kaf H · · h" 'kt İtalyan harb esiri gön- gı ı mu rye ızmet enn e u anı- ı ur tür . amı v . i.ıseyın 
d~ril:ıeğia:e dair verilen haberler, !anaca~ memurları yetiştirn:ıek. ve I Hüsnü efendi (sonralan şeyhisla~ 
§U suretle tavzih edilmektedir: taltebesın_e ~esap, sogradfya

1
, ı.lmı ser- o(lan)f. M

1 
ec~~le: I ı:1aydar efe11nd~ Ağ l I I . 1 . d ve • yenı nızamat ve ev etın mua- mu assa ı.:ıtap arı e mece eyı 

.. ır yara .1 ta.yan esır ;ın1 el hedelcri okutulmak üzere 1859 yı~ şerheden). Usulü fıkıh ve Arabi: 
murekkeb . hd~rl kakfı!e• Fyakkın ha t~: lında bir: (Mektebi mülkiye) teıi- Hacı Zihni efendi Müstakil grup· U-
yaya sevke ı ece tır. a at u te sine karar verilmiş. deri bay Ali Raına Tarhanın pedc-
bir, harbin başlangıcındanberi Yu- l 2 75 . • • . . . . ") Ah k k • • .1 b "'l b 1 d ,,. cemaz.ıyelahıreııının 18 ıncı rı · zı aa er anunu ve nızamab 
nan13tanm tamamı e ag ı. u un u~u günü (Takvimi Vakayi) ceridesile zaptiye: Manyasizade Refik bey 
Cenevre muahedenamesınden mul- · d · d"]d""'" . . . ( 1908 · k lb ·· k k · ı 
h "k k . • b bl l . 'h ıra esı neşre ı ıgı gıbı Tanzımat ın ı ının en yu se · sıma a-

em yu se ınsa<nı se e er e ıttı az 1. · d . . d Adi' N ) 11 · h d"l . . mec ısmce e nızamnaınesı kaleme rın an ve ıye azırı . mı a -
e 1 mıştrı. alınmış. lik: Ata bey (doktor bay Galip 

Çinliler bir şehri 
zaptetmişler 

Cunking 17 (AA.) - Çinliler 
Kvantung eyaletin~n cenubunda kain 
Kvangay şehrini zabtettiklerini bil
dirmişlerdir. Çin kuvvetleri bu şehri 
üç gün süren şiddetli muharebeler
den sonra evvelki gün zabtetmişler
dir. Japonlar 300 maktul vermiş ve 
pek çok malzeme bırakmışlardır. 

TEŞEKKÜR 
Mülga Rüsumat heyeti tefüşlye rei

s! Bay İbrahim Ethem'in mahdumu. 
Şirketi Hayriye müdürü Bay Sadi'n!!1 
dayısı ve Antalya Umumi Nakliyat 
Türk Anonim .şirketi müdürü Ekr(!ın 
Ynlçın'ın amcası sevgm Babam Bay 
Cevdet'in 17 Mart 941 tarihinde ve
fatı münasebetile ailemize samimi 
alakalarlle tesliye eden ve cenazesin
de bulunmak suretile kederle.,.lmlzc 
iştirak buyuran muhterem zevata 
ayrı ayn teşekküre teessürüm mlini 
olduğu için bu vazifenin alenen ifası
na del~letinlzi dilerim. 

l\lerhıımun oğlu Devlet Denizyol
Jarı :r.fakine Enspektörü 

Ethem Fençer 

Taksim 

• Fakat Mektebi mülkiyenin asıl Ataç'la Nurullah Ataç biraderimi· 
kuruluşu 1876 senesine. İkinci A':ı· zin babası). Hukuku düvel ~e llrni 
dülhamidin yeni tahta çık;şının fer- 1~~t: ~ahmud Esad .. efe~~ı (Ha
dasına raslar ki hünkar bizzat hi- zmeı malıye hukuk muşavırı, Meş
mayesi altına aldığı için sonuna rutiy~tte f?efteri . habni Na:ırı). 
{şahane) kelimesi de ilave edilmiş. ~sulu maliye: Naıl bey (sonra ayan 
Evvelce nehari iken 1863 teşrini- aza~ı olan). ~sulü mühakematı bu-
evvelinde !eyliye tahvil kılınmış. 1 kukıye ve ara~ı kanunu: O~man_ b:!. 

5 kA . 
1891 

ın· d {sonra Temyız mahkemesı reıslıgı 
. anunusanı. tar . ın e . .Ye- eden). Tersimatı riyaziye: Miralay 

nıden yapılan nızamnamesıne gore: Ah _ı M ht b (b b M h M k k" .b. Ar d 1 .. 1 meu u ar ey A am u -

k
. e the~ mel a~ ı a ıye enho upl mu k- tar paşa) ve ilh . . . 
ıye ızmet erme men1ur azır ama 

üzere teşkil edilmiştir. Leyli ve ne- Mektebi mülkiyenin C$ki ve: met· 
hari olarak tahsil müddeti üç sene- ruf talebelerini de sıralıyacağım: 
dir. Her sene azami 40 şakird alınır. 1295 ( 1879) da çıkan ille. sınıfın 
Mektebi sultani ile idadi şehadetna- b" · · · H'" · KA f d" A · . . ırıncısı useyın azım e en ı !1-
melilerden maada harıçten talebe t b · k"t·b· ··d 

b 1 
ane ma eyın a ı ı ve uzun nıu -

ka ul olunmaz. Girmek istiyenlerin d t B'"k f rV• d t .. .. 
adedi 40 dan ziyade olursa müs-ı.- .~ .. uRreş se fır ıgd~ eE e~b za ' uçhun-
b k · "h 1 k k .1. Ş 1 . • cusu agıp e en ı gn oz meş ur 

a a ımtı anı e ır ·ı seçı ır. a ... ır· ab · · R d 
d . d . . v m eyıncı agıp paşa ır. 

an aynı tarz a elbıse gıymege mec- . . . . 
burdurlar. Talebe idadi sınıfların- 1880 de çıkanların bırıncısı Meh-
dan itibaren dörde tefrik olunup med Şemseddin Kafkasya, Trab
bunlar Arap, Rum, Ermeni, Bulg..ır lusgalrp88n2ail~liss~ltaıbn~ ?e~~edl.dbin h~a
lisaı.ıları dan b" · · k k şa; ı erın ırıncısı ra ım 

n l bı~lını ko ·duyup yakzma ' Hakkı efendi Asitane sadrazam 
meram an ata ı ece erece onuş- H kk d'" d"" ·· ·· h k k 

kl ·· k il f 1 AA ı· d . 1 a ı paşa, or uncusu u ·u u ma a mue e e tır er. ı ve '>rt h . . d"" 1 ıı· · · R"" 
f ·· · .. t "d d• k ususıyeı uve mua ımımız, usu-

sını uzerıne muret ep ı a ı ısının· k R ·· 
d k . 1 ı· 1 b d h ıı:. mat me tupçusu, sonra usumat 

a ı ey ı ta e e en er sene J; •. S b b" · · . (k" h" 
1. ·· 1 Ü · 1 ·· d emını ırrı ey, on ırıncısı ıvıu ı-
ıra ucret a mır. cretsız er yuz e 1 •• 1 "f) b h · • M ·r N 
· · · .. 1 tu maarı aşmu arrırı, ı aarı ct-

yırmıyı tecavuz etmez. · E 11 h f d" 1883 ı··ı · 
O. l 1 1 h" I , zırt mru a e en ı; u enn 

ıp oma a an ar şu ızmet r.rejb" . . . M h d A · f d' ,, 
1 t 

.. 1. ınncısı e me znu e en ı ı an-
yer eş uı ır: 'h .. h · · Aı· 

E 1• · ı· t t fi ki •ya tarı mute assısı, s.aır mızaç .~ ı 
vve avı aye ve mu asarrı ı ·ar IM"'k b" d · · · b b 

t. ·b 1 d ·· hl" u errem ıra erımızın a ası ve 
maıye ı; ura ar a uç sene e ıyec 

1 
. v . 

·• t 1 h" ··d'" l"V•• Borsacı Selım oglu Rı-fık dostumu-
~o~ er.~n er na ıye mu ur ugunev ve zun da ısıdır. 
uçuncu sınıf kaza kaymakamlıgına I y 

ğazıçuım en ııüzel manzaralarma tayin olunurlar. Saniyen birinci de- ı (Serveti ~ünun) salıibi bay Ah-
i recede, yani maaşı 700 kuruştan 1 med İhsan ustadımız 1886 da dı~-

1 hakim ve stanbulun en şık salonu aşağı olmıyan nahiye müdürlükleri. loma alanlardan olup bunların bı-
ve en nezih hallan toplanh ve neşe · · · b · · \ "f b Salisen dairelerde kalem katipliğ!. rıncısı ma eyıncı t rı ey. 

/yeri olmuştur. Rabian idadi müdürlüğü. 1888 de çıkan sınıfın altınc ısı 
1 Sabah kabvalttsr, on birle on iki I Ahmed Reşid efendi şair H. Nazım 
arasında Aperitif ve Koktey, öğle Geleim Mektebi mülkiyenin prog- bey, yani Cemal Reşid ve Ekrem 

/ve akşamları yemek ve ziyafetJer, ramına: 1 Reşid karde~lerin babası, on birın-
1 her gÜn de saat beşte danslı çaylar Üç sene: İlmi kelam, Tefsir, Ha- cisi m~htelif ~:s~~ ~ita1?1arı neşre· 
verilmektedir. dis (yalnız müslüman talebeye deı:ı Kırkor Komurcıyan dır. 

Çigan muzikası ile Caz heyetimi- mahsus). Mecelle, Belagat ve kita- Üç. sene _sonralıla~dan Ali Se} di 
zin devamlı surette çalmaktadır. beti resmiye Tarihi Osmaııi Usulü efendı Erzınca•n lugatler yazmış 

maliye, İlmi• servet Hkukuk~ düvel olan gayretkar, 1894 de mektebi 
~ı••••••••••••mııq.ıı. Hukuku idare, Fransızca. Usula bitire~lerin birincis~ M.ehmed .Şerif 

T A K S • M tercüme, Elsinei erbaa. Yalnız bi- efendı damadı 'ehrıyacı ve lbnı Bal rincide: Arazi kanunu. Yalnız ikin- tuta Seyahatnamesi mütercimi Şerif 
Sineması 

YARIN MATiNELERDEN 
ITtBAREN 

Küçük ve şirin Yıldız 

cide: Hukuku ceza. Hukuku ticaret. paşa, dördüncüsü Naim .:r~ndi Ba~
Yalmz üçüncüde: Usulü muhake- dad Babanzade ve Dnrulfunun mu
mab hukukiye, Usulü muhakemab derrisi merhum Naim bey. 
cezaiye, Ahzı asker kanunu ve Ni- 1896 lılann birincisi Hasan T ah-

1 
zamatı zaptiye, .Ahkim1 Evkaf. sin efendi Serfiçe namdar maliyeci 

GLQRJA JEAN Umumi imtihanlara haziran ipti- ve iktısadçı Ayni Zade bay Tahsin, 
dasında başlanır. Her dersten 5 ten ikincisi Hüseyin Cahid üstadımız, 
aşağı numara almamak şarttır. ik-j ü5ü_ncü~ü. Mehmed Cavid. efen~i Se-tarafından yaratı1mış 

AÇILMA'9'1Ş 
KONCA 

mai imtihaınları eylul ayındadır. !anık Ittıhatçıların Malıye Nazırı, 
dördüncüsü 191 3 de Müntefik mu-

' 

!Viektebi mülkiyein senelerce ba- tasarrıflığına giderken Basrada vu
rındığı, Sultan Mahmud türbesinin rulan Bedi Nuri bey, beşincisi es-

i 
arkasındaki bina {yani şimdiki ls- hak İstanbul valisi ve cAk~am» da 
tanbul kız lisesi). ikiınci Mah- tarihi yazılar muharriri bay Süley-

Güzel filmi takdim edecektir. mudun karnı ve Abdülmecidin ana- man Kani" dir. 
Ayni zamanda bir sürpriz... sı Bezmialem kadının vakıf müşte- Darülfünunda müderrislik eden, , ..... ••••••••H•••-' milatları yanına 1881 de yaptırıl- ı birçok ~erler tercüme eden tarihçi 

mış ve mevcut kaydına nazaran bir müteveffa Ali Reşad bir sene sonra 
Tepebaşı dram kısmı 111111111111111 milyon üç yüz küsur bin kuruş sarfe- mezun olanalrda•n. 

11...11 

gece saat 20,30 da 

IMRALININ 

dilmiş. Umumi harp ve mütareke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
seneleri orada açılan kız sultanisine Mektebi nüilkiyede de emsali mi
Bezmialem denilmesi işbu hatundan sillu merasimle diplomalar verilip 
dolayıydı. tevzii mükafatlar yapılır, Yıldız' dan 

Yıldıza göç eden Mülkrye hayli göndenlen paşalar, beyler, bilhas~a 
zaman orada kaldıktan sonra niha- mabeyin katibi Ali Cevad beyin hu
yet Ankaraya taşınarak ve dersle- zurunda nutuklar okunup hünkara 
rinde birçok tadilat yapılarak (Si- dualar tekrarlandıktan sonra önce· 
yasal iümler okulu) adını aldı. leri Maarif Nazırı da bizzat nutuk 

İNSANLARI ftllllltl 

AKŞAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • irad eder, devrin sonlarına doğru 

Senelik 
6 Aylık 
3 Ayhk 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kllrU§ 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 kuruş 
H50 • 
800 • 

• 

Mektebi müJkiyenin iki mC1hur 
müdürü vardı ki biri 1 O bu kadar 
yıl bulunduktan sonra 1895 şuba
tında İsmail beyin vefatı üzerine 
Mektebi sultani müdürlüğüne nakle
dilen Abdürrahman Şeref efendi, 
öbürü de onun yerine gelip Meşru
tiyete kadar kalan Hacı Recai efen
di ki mumaileyh 1898 de açılan 

Posta ittıhadm& dahll olm.ıyan Darülfünumm da müdürü idi. 
ecnebi memleketler: Seneliği: Demirbaş müdür muavinine ge-
3800. altı aylığı 1900, üı; aylıtı lince müteaddid kitaplar muharriri, 

lOOO kuruştur. fransızca mütehassıs ve muallimi 
Telefonlanmız: Başmubanir: 205G rahmetli Ali Nazima. 
Yazı işleri: 20'765 - İdare 20881 Mülkiyenin en başa gelen eski 

1 
_____ 1\_ı_ü_ıt_ür_:_zo_4 .. 9_7 _____ 

1 
hocalannı da o zamanki (silsilei me-

Safer 19 - Kasım 131 ratip) üzere yazalım: 
S. İm. Gü. Öğ. İkl. Ak. Yat. Tarihi Osmani, Cografiyayı sınai 

E. 10,09 11,49 6,03 9,27 12,00 1,31 ı l<!!I. Abd h ş 
Va. 5,28 'l,07 13,22 16,46 19.19 20,49 ve imi ahıi&: ürra man eref 

efendi (Mektebi sultani müdürü ve 
İdarehane: Babi!ll civarı Maarifde Tedkiki müellefat komis-
Acımusiuk sokak No. 13 yooıu azası; Meşrutiyette ayan, nazır, 

ilııı•••••••••••••ıııİ ~akanüvis; Cümhuri:rette mebus). 

birinci ve ikincilikle neşet edenlerin 
göğüslefrne altın ve gümüş madal
yalar takılırdı. 

Leyli mektepler ilkbaharda takım 
takım Kağıthaıneye giderek askeri 
mektepler müfettişi İsmail paşanın 
nezareti altında kuzu ziyafetine ya
naşırlar, çayırlarda iimnastik mü
mareseleri yaparlardı ki Mülkiye de 
bu meyanda; hatta Modadaki Sen 
Jozef Frerler mektebi de kafileye 
dahil. .. 

Sermed Mublar Alus 

Şehremini halkevinden: Evimizin 
O.il - Edebiyat, sosyal yardım, kü
tüphane ve neşriyat, tarih - müze 
şubelerinin kongrelerinde ekseriyet 
bulunmadığından bu §ubelerimizin 
k.ongrt.leri 22/3/94 l cumartesi gti
n:.i saat 16 da evimiz aaloaıunda tek• 
rar yapılacaktı:'. Kayıtlt azanın bu
lunması rica olunur. 
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SÖZON GELi$i 1 Serbes sütun 1 
Balkanlardaki 

coğrafi ismihaslar 

General Wavell 
Yenilik 

G azetelerfn brl şlkA~tleri sütununa gönderilen mektup
lann yüzde sekseni nasıl yollann hcnukluğuna dairse 

cAnadolunun hentiz yazllına.mış olmasaı> da muharrirlerimizin 
blemlerine dolanııuş şikiy~tlerin başında reUr: Anadolu bütün 
rüıelllklerile bAkir bir mevzu olarak dunıyor... Türk köyliiSitnü 
tvinde, köyünde ve tarlasındaki y~ayışile canlandıran hiç bir 
'5er yazılmamış, hiç bir sanatkir kalemini Anadoluyu anlatmaya 
hasretmemlş, romancı dedlkodu yapmış, şair hayal kurmuştur .•• 
Büyük Türk sanatı Anadoludan doğacaktır .•• 

Gazetelerimizin bususl yazıları a.ra... 
sında. ve Anadolu ajansının dl.3 ha
berlerlnde bazı ilimler yanll.I yazılıyor, 

Dört muhtelif memlekette beş cepheyi 
idare eden kumandan 

Bu, ötedenberi böyle devam etmekte· AJ G Jku 
dir. En son olarak Ana.dolu ajansının man ene rmay başkantQlQ bı•r 
verdifl ıe tarlhll bir Sofya ha.berinde 

•• •• sozu -
~~ta~~:1C:~~u~z;:ıı~~ General W avell'in saati 
yuılıdır. Opertçe yetine Oborlşte ya- Jngi)jz Orta Şark kuvvetlerinin iki 

Her muharrir belki yirmi seneden beri bu veya buna benzer 
satırlar karalamak sırasını, hatta tekrar tekrar sa~ken lslın
Jerinde dainıa bir c•yenfo kelimesi bulunan edebiyat mecmulannda 
Hk yazılaruu yazan genç muharrirler ayni şikiyeU ele alarak 
Anadolunun henüz yazılmadığından acı acı söz açıyor; Türk 
köylüsü ve taşralısı kaç eserde var! diye feryad ederek eskilerin 
ıaUetine teessüflerini bildiriyor; ve edebiyatmmdaki bu boşluğu 
doldunuanın artık sırası geldiğini zannettiklerini söyle)ip maka
lelerinin altına bir imza bırakıyorlar. Akla gelebilecek her şekli 
çoktan yazılmış olan bu nevi bir şildyetnameyi genç edebJyatçı
laı· tarafmdan çıkarılan «Yenilik» isimli sanat, edebiyat, fikir 
gazetesinin ikinci sayısında, hem de «Yenilik» lmzasile neşredil
miş görmek insanı cidden üzen birşeydir. 

Anadolunun henüz yazılmamasından şikayet ede ede ihtiyar· 
layan nesiJlcrin arkasından gelen nesil de ayni şikayeti mi sürük
l~yecek? Bu şikayeti ortadan kaldıracak nesil eğer bu değilse 
acaba hangi nesildir? Fakat gazetede genç yancılann işe başla
dığuu gösteren hiç bir delil yok. ((Yenilik» gazetesinin ikinci sayı· 
sında Oktay Rıf at'ın c(Gün sol\.u konuşması» isimli o ha~ade 
şüri olmasa insan iddia edilen yeniliğin eskileri tekrardan ıbaret 
e>?duğunu zannedebilir. 

Şevket Rado 
111ıını1111111111ııııııııııııımuııııruııııuıumıııı•nııııuııııııoıuuuııııııııuııııırı1111 ......... u111•11u1111111••111ı.-

ıolmalıdır 18 ta.rihll Cumhuriyet gaze- ·b · b · f d 
test Oborİşte L'Jminl hem Operlçe ve •! ıı. 1, az. ır zaman zar ın. ~ 
hem de Obenitsa diye yazm~tır. Di- ?ırenıuk de~ı ltalynn kuvvetleıını 
~er gazeteler de Obo.ri§re'yi hep Jmha etmesı her tarafta bu kuvvet
Operlçe diye yazmlf}lardır. Milnevver !erin başkumaındanı general Wavell 
Bulgaristanlı bir tarı bunu okuyunca fu;etine nazar.. dikkati çek.mi,tir. 
Operiçe Teya Obenltsa isimlerinde General Wavell, be$ cephe ile dört 
Bulgar1standa bJr istasyon olmadığı- muhtelif memlekette bulunan İng:-
nı farkeder ve neticede kazanın ne- r k tl · · ·d d" B 
rede oldu~unu anlıyamamış olur. 12 ~vv~ ennı. 1 are e ıyor. u cep· 

helen bırer bırer sayalım: 
Gene muh:ırrlrlerimiz ve ajans, Bul- J _ Libya cephesi, 2 _ Erı~re 

garistanda türkçe l.s\mleri olan köy Ye cephesi, 3 _ Şimali Habeşistcın 
kasabaların adlannı bulgarca lsim!e
rile yazınaı.ta başladılar. Halbuki Bul- cephesi (Gondar mıntakası), 4 -
garlar ve Bulgar gazeteleri hlçblr za- Cenubi Habeşistan ile İtalyan s_,. 
man bizim kasa.ha ve şehlrlerimlıl malisi cephesi, 5 - Arnavutluk
kendl asıl Türk 1slmlerile yadctınez- cephesinde bulunan İıngiliz hava 
ter ve yazmazlar. Mesela: Edirneyi kuvvetleri. 
bulgarca lsmlle «Odrina diye yazarlar. General Wavell bu beş muhtelif 
Kırklareline Lozengrad (Bağşehri), cepheden ba§ka Filist.inde, Mave
İstanbula Tsar!grad <Padişah ııehril, 
Yeşilköye ~san stcranoıı, i7mıre rai Erdünde, Adende ve Irak' da 
rSmJrnb derler. 

1 
bulunan lngiliz kuvvetlerinin de ku-
mandanıdır. Bu ağır yükü kaldır· 

Bulgaristanda binlerce köyün Ye he- mak için general \Vavell'in k.uvvetli 
men bütün kasaba ve şehirlerl.n düne 
kadar isimleri tUrkce olduğu hn.!ı:i!', omuzları lazımdır. 
bizde Musta!apa.'}a oSvilengrada, O~ Bu cephelerin çokluğu ve uzuniu
lukköy «Panagürlştea, Filibe cPlov- ğu İtalya jle İngiltere arasında ce
diva, Rusçuk •Ruse• ... diye yazılıyor. reyan etmekte olan çetin harbin ye-

Bulgarlar, bizim şehirlerimizi tn.k- gane karakteristik noktalarını te,lcil 
tıklan Bulgar lsJmlerile kullanıyorlar- etmez. Muharebelerin şekli de bizı:n 
sa, biz de neden onların ~ehirlerini 

~---i ~--~t-~~-~~-~~__..0 D 1 
Geç kalan bir tebrik telgrafı 

yeni evlilerin hayatını kurtardı 

türkçe 1slmler1le yazmıyalını? , bildiğimiz muharebelerin şekline 
Gene gazetelerimlz, Romanyacfan benzemez. Şarki Afrikadaki a:;· 

Bulgarlstana geçen Dobrueada, Hacı- keri harekat hakkında iki muha- .. 
oğlu Pazareı~ı'nı bulga.rca olara~ sım tarafına resmi tebliğlerine dık.· 
Dobrlç diye yazıyorlar. (~ili'benin Ya- kat ediliue sık sık devriye faaliyc
nında olan Tatar Pazo.rcıgı ise başka- tinden bahsettilderi görülür. Devri• 
dır.) ye faaliyeti terkibi, b;.rçok manalar General Wavell, İngili~ Hariciye Nazm B. Eden ve maiyetleri ile bir arada 

Almanyanın sanayi merkezleTin· 
elen Bochum'da bir geç kalan teb· 
rik telgrafı genç bir çifti muhakkak 
bir ölümden kurtarmıştır. Çoktan
bcri nişanlı bulı.ınan genç eşler bir 
gün e"vel evlenmişlerdir. Düğün 
gecesi çok yorulduklarından sabah
ley;n ölü gibi uyumuşlardır. Fakat 
nasılsa geceleyin havagazı lambası 
söndürüldüğü zaman musluğu açık 
kalmılitır. 
Damadın annesi sabahleyin er· 

kenden sokak kapısının zili çalın
ma~ı üzerine uyanmıştır. Meğer geç 

kalını§ bir tebrik telgrafını postacı 
getirmiş. Kadın telgrafı genç evlile-

rin odasına getirdiği zam~n kapı 
aralığından keşkin bir havagazı ko-

kusu çıktığını hissedeıc.k kapıyı vur
mu~. 'bir ses çıkmayınca kapıyı kır
mı~tır. İçeriye girince gelin ile gü
veyinin baygın bir halde yattıkları-

aıı görmüştür. Çağırılan do~tbr ken
dilerini tedavi etmiı: tTelgraf gel
meyip oda kapısı daha bir iki saat 
kapalı kalsaydı ölüm muhakkaktı» 
demiştir. 

Modern erkeğin hayat. 
nasıl olmalı? 

Bir Alman mecmuası, erkeğin 
sıhhatinin muhafazası için usuller 
gösteriyor. Mecmuaya göre, her 
şeyden evvel erkek, ııabahleyiıı 
kalktığı gibi traş olmalıdır. T>:aş 
olurken de bütün vücudünü oynat· 
malı, harekete getirmelidir. Fakat 
bir yerini kesmemeğe dikkat etme· 
lidir. Mesela, çenesini sabunlarken 
de kollarını. ellerini, parmaklarım 
oynatmalı, jimnastik kabilinden ha
reketler yapmalıdır. 

Çoraplar otururken değil, dalına 
ayakta giyilmelidir. Modern erkek, 
bütün günlük hayatında yaptığı ha· 
reketlerini jimnastik olarak sayma
lıdır. 

Mecmua erkeklere aşka, sigara-
ya, ispirtolu içkilere fazla kapılma
malarını, temiz hava alınması ~in 
kıra çıkılmasını tavs~ye etı:nek_t~d~r. 
Bugün daima asabıyet ıçensınde 
hayat süren modern erkek sıhhatıni 
böylelikle muhafaza edebilir. 

Bugünkü harpte yaylı oklar da kuila~ılıyor 
N Y k T

. · · Yerli Britanya askerlerı veya Ha-
c ew - or ımes> gazetesının . akl ki ı· ı 

M S d d H 'd k' b"Qler geceleyın y aştı arı ta.&• 
ısır u anın a arutm a ı mu· "'"Y • ıkl l · 

Bundan evvel diğer bir gaz~temtz ifade eder. Bu tabirle, çorak ve ya
de, Dobrucada Tutrakan kasabasını hut aşılması güç sahalarda ileri sü· 
rumence ismi olan cTtı.rtucalı> diye "l f k "f ) k d 1 
Yazd H lb kl b d 1 t ·r t ru en u a mu reze er as o unur. 

ı. a u u a yan ı.ş ı; ur u- B .. f 1 d w 'dl · d 
caia. doğrusudur. Türkçe olarak Tur- u mu r~~e er, ag geçı erm e, or-
tukaya. okunur. Sllistreyi de ruınence manlar ıçınde pusu kuruyorlar \'e 
cDrostor,, · ismlle yazanlar oldu. Tuna cüretkarane hareketlerde bulun•ı· 
sahilinde kain Gürgevo'nun asıl Türk yorlar. İngilizler, bu müfrezelerden 
ismi Yerköy'diir. Yanlışlıkla ismi tah- evvel memleket dahiline mem]e
rif edilerek buna sonradan Jurjevo keti ve yerli kabilelerin lisanını 
veya Gürgevo denmiştir. Bulgarist:rn- t · · b'I · • · 1 
da Karlıova kasa.basına Bulg:ırlar g~ye 17'.1 ı. en ıııyası aJan arını 
kendi tel~ffuzlle Karlovo demıŞıeıdl. gondermışlerdır. 
Balkanlarda türkçe isimleri olan kcsa- Habeşistanda i~ gören b';l ajanı .... ~. 
baları, yerleri türkçc islmlerile ve Habeş vatanperverlerinin ltalyanla· 
türkçe isimleri olmıyanları da imla ra karşı bugün parlak neticeler ver· 
hatası yapmadan do~.doğru yazmalı· mekte olan kıyamını hazırlamı~b:-
yız. • S. dır. . 

Yangın 

Sümer bank f abrikası11da 
3000 kilo pamuk yandı 

Dün saat 18 de, Bak.ırköyde Sü
merbank pamuklu mensucat fabnlm
sında pamuk sllok.rında yangın çık
mıştır. İtfaiye süratle yetiŞ'llli:l ve 
ateşi olduj:\u yerde bastırmqsa da 
beheri 1000 er klloluk 3 pamuk s'.losu 
yanmıştır. 

Pamuklar makinede temizlendiği 
sırada bazı taş parçalan maK.Jn~nln 
dişleri arasına sıkışmakta ve kıvıl
cımlar çıkmaktadır. Yangına bu kıvıl
cımların sebebiyet verdiği hlunin 
olunmaktadır. Tahkikat. yapılıyor. 

Diğer ya11gı11 

Daha şimalde Eritrede harp, ~ı~k
lini değiştirmiştir. lngilizler, ba 
sarp, dağlık mıntakada muharehe:re 
daha büyük kuvvetler sürmüşler
dir. Burada gaye ve hedefleri m1ı
ayyen, bir askeri harekete girişmiş
lerdir: l Iedefleri, Kızıl denizde 
kain olan Musavva limanına var · 
mak. 

Gondar'a ve Adis - Ababaya gi· 
den iki mükemmel şose bu ilman
dan başlar. Cenubi Habeşistanda 
ve Somalide cereyan eden devriye 
koUarı muharebesine bedel, Eritre
de taburlar ve alaylar arasınrla 
uzun ve çetin muharebeler vuku bu· 
luyor. Bugün Keren civarında cere· 
yan etmekte olan muharebe, bu ne· 
videndir. 

Lihyadaki harekat 

hab· · · b'ld" d"". .. b .. yan karargahlarını, att arı a evh 
ınnın ı ır ıgıne <>'ore, ugun- · 1 QL b l l 

k~ . ~ . oklarla yangına verıyor armış. ~ aş angıç arı 
u tekr.ık harpte, motorıze kısımla- l · · ını'.,ancılar.fan seçiliyo·-

Libyadaki askeri harekat ise la· 
mamen modern bir şekilde cere)'an 
etmiş, kelimenin tam manasile 1 )4 t 
senesi harbi olmu,tur. !ngilizler Bin
gaziyi zaptetmek için biri sah:I 
boyunca, diğeri çöl arasıından ilerli
yen iki motörlü kol ileriye sürmüş
lerdir. 

d ı · atıcı ar, ıyı .., s kJ • d b K' 'I · rın ve tayyarelerin yanın a es o Okl JOO metre mesafeye a zagacın a ayan ıryaı( çenın, 
· )- h 1 k il dıkl muş. ar, y · ı Pangaıtıda Hal~skargazi caddesinc;c 
ınsan c..rın arp erd,. u an arı kadar hedefe vasıl oluyormuş. ay:ı B Kiryı:ı.konun evlerile İ tikJ" 1 ,...i_ 
yaylı oklar da yer almıştır. okların bir hususiyeti de atışları e.<ı- d~sinde Lüksemburg, 'B~yük~eı~~l;k 

Muhabire göre, Şarki Afrikada, nasında hiç ses çıkarmamasıdır. Bu caddesinde ·Ankara apartımanlan..'lda 
Habcşistanda ve İtalyan Somali~·ı~- suretle İtalyan karargahları yabl- ve Bakırköy Kartaltepe Bostan .srık:ı.
de aeri harekatta bulunan Britanya makla iyi neticeler ahnı~ormuş. Şim· ğında temizlik amelesi Saffetin e\·in-
askerle · İt ı . 1 k attıkları di Şari Afrikada İngıüz ordulann- de bire.r yangın başlnngıcı olmuş, der-

n, ayan ara arşı 1.1 d ürekke ok atıcı hal yetl§en itfaiye grupları taı-afın-

İçeriden ilerliyen İngiliz motör!'j 
kolu 30 saatte 240 kilometre me:ı;ı· 
fe katetmiş ve İtalyanların Bin:;a· 
zi cenubunda ricat yolunu kes· 
miııtir. 

oklarlcı yangın çıkararak muvaffakı- da yer ı er en m p dan ateş söndürülmüştür 
k b"l"kl · de varmış · Yet az;:ımıyorlarmış. o u erı · 1 
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~ii11ü11 ~11si~l<>1>~disi 
Piyes müsabakası Dün bir çok 11oksa11 _______ .;... _ _. 

İngiliz ordusu, memleketin ikJj. 
mine ve şartlarına tamamiyle uy· 
gun bir malzemeye malik oamasay
dı bu parlak neticeleri elde ederr;i-Eminönü Halkevinden: Evimiz sos- ekmek müsadere edildi Çagatay Han 

Yal yardım şubesi tarafından a§ağı.da- Alemdar nahiyesi Belediye heklm
ki şartlar dahilinde bir piyes roiısa- !iği tarafından dün mıntakada um~
bakası tertip edilmiştir: mt bir kontrol yapılmıştır. B.u k.ontr1J-

l - Piyes sosyal yardım mevzu~n- da karamelş, şekerleme, bıskult \'e 
da olacı:o.ktır. 2 _ Adapte veya tercü- çikolo.tı:ı. imal eden fabrikal13:rdak~ .ımk 
nıe olmıyacaktır, 3 - İki perdeden az nümune alınmış ve tahlil içı:ı ımya
'Ve dört perdeden çok· olmıyacak bir haneye gönderiJmiştir. Slr~ecıde !ran
ıteccyf dolduracak uzunlukta bu!un:ı- cala ve ekmek çıkaran ıkl fm~~an 
caktır, 4 - Eserler 15 temmuza kadar bir çott eksik tartılı ekmekler musa
sosyal yardm'l şubemize teslim edile- dere edilmiştir. Cağaloğlu; ~e Çen
~cktir, 5 - Bu tarihe kadar gelen eser- berlitaşta da 1k1 fuından ye.mış t~ne, 
er Evimizin sosyal yardım, Güzel Sa- kUodan noksan vezinli ekmek musa-
n~tlar, edebiyat ve temsil şubesinden dere edilmiş, fırıncılar hakkında ceza 
~~l'eek birer azadan mürekkep dört z::tbıtları kesilmiştir. 
".ıııllk heyet tarafından tedkik edi1c- - - -
~~~{lr, 6 -. Birinciliği k:ızanan esere 
lira• 1~1ncıye (25) ve üçüncüye (151 

ınuki\.fat verilecektir. 

El tezgahları kursları 

Taksi birdenbire durunca 
içindeki kadın yaralaııdı 

Bu sütunda çagataycadan bahset- yecekti. İngilizlerin Lihyada kullan· 
tik ve bu ismin Çagatay handan gel- dıkları tanklar, yeni bir tiptir, bu'1.· 
me olduğunu yazdık. lar nisbeten pek az muhafazalı, fa. 

Çagatay, Cengiz'in ildnci oğludur. kat çok ~~ silahlı ve .~üra~li~ir. ~er 
Kendi ismile kurulan hükümdarlık tankın murettebatı dort kişıden ıha· 
sülalesinin banisi ve Uk hükümdarı- rettir. Her tankta iki top vardır. 
dır. Toplardan biri, d.ü§man tanklatile 

Bu zat, Türk _ Mogol milli huku- mücadeleye mahsus bir tank d:ıfi 
kunun da en büyük alimi sayılırdı. topudur. Denizci bir millet o1du~· 
Onun için, kendisine, hükümdar ol- larını hiç bir zaman untmı;ı'.'an. ln~ı: 
madan da. gok itibar edilirdi. Cengiz üzler bu tanklara kruvazor ·~:nı 
hanın sağlığında, bu şehzade devletin vermişler~ir .. B~ndwn .ba~k~ l~gılız
adeta Adliye Nazırı hükmünd!'ydl. ler, ~ususı hır tıpte mıtralyozlu oto· 
Cengizin meşhur yasasını 0 tatbik mobıller kullanıyorlar. Bunlar, te· 
ederd!. kerlekleri geniş olduğu jçin kumlu 

üzerinde kolaylıkla yürüyorlar. Bu 
Cihangir sağlığınd:ı büyük impara-

torluğunu dört evl5.dı arasında tak- nevi otomobilleri İn§a eden mühen
dis. devenin ayağından örnek al· sim etti. Çagatay Han'a şarki ve ~arbi 

Türkell ile şarki İranı verdi. Çag:ıtay, mn;tır. 
İli ırmagı üzerindeki Elmalık'ta otu- Cölüıı kumile mücadele 
ruyordu. Bu hükümdarın ve ahladı- İngiliz motörlü kuvvetl~ri müret· 

İngilizler, kum zerrelerinin ara
balann makina kısımlarına girme
sine mani olmak için hususi bir s'.iı:
geç cihazı imal etmi~lerdir. Maa· 
mafih bu alete rağmen çöl orh'Ju'l
da durmu~ ve mürettebatı tarann· 
dan makinelerı ve motörü temiz· 
lenmekte olan motörlü arabahra 
raslamak nadir değildir. 

Afrikada bütün bu büyük lngiliz 
zaferlerini hazırlıyan general \V l· 
vell' dir. General Wavell büyük bir 
organizatör olduğunu da isbat 1 et
miştir. Birçok askeri mütehassıslar, 
tankları askerlerin ancak yardımcı 
bir silahı olarak telakki ettiklcd 
haJde general \Vavell tayyarelerle 
zırhlı makinelerin ehemmiyetini t.>.1...
dir etmiştir. Daha 1935 senesinJe 
general Wavell: cHiç bir zabit, hiç 
olmazsa hava kuvvetlerinde altı ay 
staj görmeden orduda yüksek b:, 
makam işgal etmemelidir. İstikbalin 
askeri şefi, hava kuvvetlerini, ka· 
ra kuvvetleri gibi ayni bilgi ve sala
hiyetle kullaınmalıdır. Bu iki kuvve
tin kombine hareketleri, istikbctl 
harbinde ~aferi temin edecektir> 
diyordu. 

General \VavelI, erkanı harbiye
sine dahil her zabitten altı ay hava 
kuvvetlerinde staj görmelerini mec· 
buri kılmıştır. Generalin erkanı hi\•· 
biyesinde, ordusunu teşkil eden 
muhtelif ırkların ve milliyetlerin li
sanlarını bilen birçok mütehassı,lar 
vardır. 

General Wavell, muharebeyi 
ailesile beraber yapar. Zevcesi, oğ
lu ve kızile beraber Nil üzerinde 
bir adacıkta kain bir villada oturur. 
Oradan muhtelif cepheleri kontrol 
eder. 

Ge11erali11 altın saati ' 

- Ben İngiliz ordum yüzbaıısı 
Wavelrim. Poltava manevraların· 
dan dönüyorum, demiştir. lngiliz 
zabitinin Rusçayı mükemmel suret• 
te konuşması, Çarlık polislerini hü· 
viyeti hakkında şüpeye dü~ürmÜ'i· 
tür. 

Polisler, üzerim aranıı,Jar ve r:'!· 
binde~ cMahrem> işaretli bir zarl 
bulunca, Çarlık ordusunun bir veJı· 
kasını almak ile itham edecek 
hapse atmışlardır. Fakat yü:1.b;ı~ı 
\Vavell, Petersburgciakı İngiliz se· 
faretini.n şiddetli protes toları üzeri· 
ne 48 saat sonra serbes bırakıl
mış, Çarlık hükumeti, bu had;s .. vi 
unutturmak için yiızbaşı \Vavell'e 
bir altın saal hediye etmiştir. Ge11e
ral, bu saati hala kullı:rnmnktadır. 

Bu hadiseden beş sene sonra, ya1 
ıni 1916 senesinde general \Vavell 
Rusyaya binbaşı rütbesile dönüyor
du. Kendisi Kafkas cephesinde 1-n· 
giliz heyeti askeriye.--i azalığına ta
yin edilmişti. Bu müddet :t.arfın h 
h:nbaşı Wavcll bir gozunu garp 
cephesinde kaybetmişti. 

Bir müddet sonrn g~neral \Van·ll, 
Mısırdaki İngiliz ordusu kuman~L· 
nı Allenbi'nin maiyetiı:e verilmi~ 
ve orada derece cl cı ece terfi et· 
miştir. 

Genera: \Vavell cok kıymetli bir 
kumandandır. Alma ı ordulan "'·
ne! kurmay başkanı mnreş:ıl Keit:1 
bile bunu tnkdir edere'· kendisi için: 
«General 'Wavell İngilizlerin en iyi 
kumandanıdır> demiştir. 

İzmirde bağların kükürt 
ve göztaşı ihtiyacı temin 

edildi 
General Wavell'in altın saati için 

şu hikayeyı anlatırlar. General Wa- İmıir (Akşam) Vilayetimi~ 
vell. umumi hıırpten evvel 191 1 se- dahilindeki bağların kükürt ve göz .. 
nesinde Rusyaya memuren ~önde- taşı ihtiyacı şimdiden temin olun
rilmi§ti. Poltava' da Çarlık ordusu· mustur. Kredi ve tarım sa tıs koope• 
nun büyük manevralarını takipten ratifleri, ortakları için müh.im mik
dö.nüşte Rus polisleri tarafından tarda kükürt ve gözta~ı stok etmiş· 
durdurulmuş ve hüviyeti aorulmu~- !erdir. Ayrıca yakında mühim bir 
tur. 1 parti göztaşı gelecek Ye ihtiyaç için 

Wavell: hazır bulundurulacaktır. 

Tokat Çocuk esirgeme kongresinde bah:.::ıa:ılar 

kl ~ı.ıayete bağlı köylerde bulunan es
tirıl~P ,.ve dar tn~ak!ı tezgahlar değiş
gahı c _k: Yerlerıne otomatik ~l t~z
bir a~ı ıkanıesi için Küçükçekruec~de 
kursun':!s açılmıştı. Küçükçekmece 
Yalova an başka bu ay içinde Şile, 
birer kuSlllvri, Beyko:ı: kazalarında da 
305 kö drs açılacaktır. Vilayete ba~lı 
lundur~l e 2.000 kadar el tezgahı bu-

acaktır. 

Şoför Ahmedin ida_re~lndeki ,bir 
t:ı.ksi, dün sabah, Eminonu fll:~Y_:la
nından geçerken otomobilin .. onune 
ansızın bir kadın cıkmış. şofor bu 
k~dını ezmemek için sıkı bir !~en 
y2.pmağa mecbur olmuştur. Bu fıren 
neticesi otomobil ~ni olarak durı;:ıuş, 
içinde müşteri olarak bulunan b::.y,ın 
Mcb.rtire başını bir tarafa. çarpıp ol
dukça chemıniyetu surette ya;:alan
mıştır. Zabıta, yaralı kadmı ~!':davi 
altına aldırmıştır. 

nın hüküm sürdüğü .sahaya. Türkeli tebatı, çöl kumlarile çetin bir mu· 
imparatorluğu denirdi. Babasmın ölü- hareyebe girişmişlerdir. Gayet ince Tokat (Akşam} - Çocuk Esir- ] bulu.ımuştur. Yen: sene bütçl:'.sİ ka
münden sonra on dört sene huküm olo.n çölün kumları, her yere ve f"•n 

1 
geme Kurumu yıllık kongresini yap- bul edıldikten sonra eski jdare he

sürdi~. <:>mm yerine oğlu Kara Hulnısü 1 sı~ı ~~r sur~tte kapalı kutulara j mıştır. Ko~gre g_~çer sene iyi çalış- ı ye ti ib~a ~d~lmi~ ve kon~reyc niha· 
geçmıştır. 1 bıle nufuz edıyor, mış, çocuklara bırçok yardımlarda yet verılm~Lır. 



1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Ankara ve Belgtadda lngilizler Berberayı 
siyasi savaşlat,, istirdat ettiler 

Yıllardan sonra Şayeste ile yeniden ı seyahatlerine yalnız olarak devam et- (Baş tarafı 1 nc. l sahifede) ,11 ... ta h 1 . ..,. ) 

~~~~~em be mendil 

' karşılaşacaktı. Bunu dü'?ünmek bile mlşti. CelAl onun memleket memleket ~ ra ncı sauı.ıede Tefrika No. 68 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
ceıaıa büyük bir heyecan veriyordu. dol~tığını işltıyordu. Bu müddet l~ln- _ Tür]Qye Yalan Şarkta çıltan yan· r Kahire 17 (AA.) - Garbi Ha
şayeste onun yirmi yaşını, o çılgın de- de biribirlerlnl hiç görmem.işlerdi. Fa- gmı l!Öndürmek arzusu ile bu siyast beşistanda Asoaanın alınması ile 
likanlılık senesini tek başına dolduran kat nihayet işte blr dostlan yann bir manevraya kapılacak mıdır~ Buna 1 neticelenen harekat esnasında İngı'liz 

- Gellboluya daha erken varaca~ız 
galiba. Rüzgar artıyor. 

kere üpüp başına. koyduktan ronra, 
açtı, okudu. 

bir kadındı. iklndl çayında. onlan yıllardan sonra . . v •• • • 

Celal başının içinde bir hesa.b yaptı lblrlblrlerile t.ekrar karşılaşt~aktı. e~et dıyebdmege ı:n~s~t 0 .rtada .. hiç kıtalarınm yanı başında Belçika kı-
ve sonra da kendi kendine mınldan- celftl yimıi senedenberi gormecllği hır şey yoktur. Bılakis, bıze oyle talan da harp etmişlerdir. 
dı: ~Aradan tam yirmi ikl sene geçti. Şayeste ~e ~.ır gün sonra. karşµaşaca- geliyor ki Türkiye, belki de kendini Berberarun zaptİ 

Dedl. Saide bütün ömrünü deniz
lerde geçirmi§1;i. Bizanslı kayıkçının 
yelken idare ecllşin1 beğ'enmedl.. ye
rinden kalktı. Yelkenciye: 

- Saide artılı.: benim yanım.da do• 
nanın.ada ça.Iı.şacak. Büyük işler göre.,. 
ceğlz. Pa.dlşa.h Vened.1klllerden tazml• 
nat istiyor. Artılı.: onlara dayatablll ... 1 

rtz. Burada on sek.iz tekne daha yap. 
tırdım. Donanmamız on.lan yıldıraca~ 
kadar kuvvetlendi. 

dedl. o ıaman Şayeste on dokuz yaşın- ğını dü.şundük.çe aklına. okuduğu bazı çeviren müılüman devletlerle mu· .. . . 
da ı'dı· Demek şlmdl kırk bir yasında. hlkii.yeler, bir takım romanlar geliyor- tab k ı ak k d' • .... ·kb l' · b'" "'k Loaıdra 17 (AA.) - Salahıyetlı . ~ ı oar , en ı1a.ı aını uyu k ki d .. w ·ıd·w· .. 
olmalı ... • Evet, Şayeı,'teyi tanıdı~ za- du. hikA l d Britanyanın istikbaline bağh tutma- 1 aY'!".a Sar anı· • ~greh~k;gıne gokre, 
man o henüz on dokuz yaşında. bir Bu ye er e, romanlarda. ekseriya. .., k . t' L 'it . Af . ngiliz oma ısının u umet mer e
genç kızdı. Lakin ne bilgiç, ne şeytan, senelerce ~lrlbirlerlnl görmeyen sevgi- ga a~ar vermı! ıt. ngıA ere~ın :.ı- :zi olan Berberayı İtalyanlardan geri 
ne çenebaz, ne büyüyüp küçülmüş bir lller blr gün, bir yerde karşı karşıya .k.~dak~ zaf~rlerı Arap alemınd~. b~- alan İngiliz kıtalan harp gemilerinin 
kız Celahn annesi o vakitler onun gellrler. Fakat de~tıı blr sukutu ha- yük hır ak.is yapmıııttr. Sonra Tur ki- ı... • d b. • k fil ·1 l 

,... aJ k~ ... b"I' ki Al tnımayesın e ır gemı a esı e ge -
için: Y e uğrarlar: Mesel~ ylrml sene evvel ye pe aıa ı ryor , manyanın . . İ T I B b ld'kl 

- Elli y~ında kadınım. LAk.in şu sülün gibi bir genç kız olarak bırakı- şarka doğru genişlemesine alet olur- ~ştır •. ngı 1~ er er eraya ge 1 .e-
on dokuz yaşındakl Şayestenln blldik- lan kadın blr dev anası haline gir R il d" . tin . rı vakit sahılden açılan top ve mıt-
lerlnl ben bilmem derdi. miştlr Yirmi yıl evvel seİvı boylu bk sa, ku.syaB ed uşTO:akn. va~ı~e ek~~- ralyöz ateşine uğramışlardn. Fakat 

... · çece hr. u a ur ıye ıçın çe ıru- 1 · h · 
Cellll aşkın ne demek olduğunu ilk delikanlı olan erkekse şfmd.1 kalantor, l k b. h ld" talyanlann mukavemetı arp genu-

defa şayestentn içlerinde pınltııı çiz- göbekli, dazlak kafalı bir adamdır. Ce- ecG l ırk a .. ır. A k d ld !erinin ateşile çabucak kırılmıştır. 
giler yanan gözlerine bakarken aula- lal bunları düşündükçe: _ ~ ~e gun er, n ~~a. a 0 . u· İtalyanların mukavemeti heyeti umu-
mıştı Tam bir .mektepli aşkı. ile ay- - Acaba diyordu ben de böyle oir gu gıbı Belgradda da gınşılen sıya· . . . "b .1 k "dd ti' I 
larca. sevişmişlerdi. Celiilm ha.yatında vaziyetle ntl karşııaŞacağun... si savaşları herhalde aydınlatacak- mıyesı ıtı arı :e ço §1 e ı 0 ma-
aşk mektubu yazdığı yegane insan U.kln blr aralık Şaycstenin bir lkl tır. mıştır. 
Şayeste i~I. :Ona yazacağı mektuplar sene evvel çekilmiş ve bir tanıdık al- Amerikan •• h • J • Şimdiye kadar yüz kadar esir 
için bir turlu zarf kağıd beğenemez, lenin albumünde gördüğü bir fotoğra- muşa ıt erıne alınmıştır ve daha birçok esir top-
dükkan dükkan dolaşırdı. Zarfların fı aklına geldi. Orada Şayeste genç ve göre !anıp getirilmektedir. İngiliz zayiatı 
mutlaka içlerinde ince renkli kağıd- çok glizel bir kadın. tesirini uyandın- Nevyork 1 7 (A.A.) _ Ameri- ihmal .!dilecek derecede azdır. 
lardan astan olacaktı. Mektup kfi.~ıt- yordu. Zaten kendisini görenler onun kan müşahülerin zannettiğine göre, İşte Berbera şehri bu suretle yedi 
ları da buna uygun güzelllkte olmalı gençliğinden ve güzelliğinden bahset- harbetmeksizin Balk.a.nlardaki mak- ay İtalyanların işgali altında kaldık-
tdL mlyorlar mıydı? Eski sevgilisi Celalın d ki tan sonra tekrar İngiliz bayrag~ına 

Mektup faslından sonra bulu.şmalar karşısına belki de yirmi yıl evvelkln- sadlarını istihsal e ece erini ümid J 
başlamıştı. O ne korku, o ne heyecan- den daha gilzel, daha manalı ve ol- eden Almanlar nihayet her zaman kavuşmuştur.' Somali ngiliz himaye 
dı. Bilhassa Şayest~ görülmemek lçin ~unlaşmış olarak çıkacaktı. çekindikleri iki cephede ayni za· idaresi geçen ~ustosta İtalyanların 
bin bir tedbir almağa mecbur oluyor- Celali heyecanlı bir meraka sürükle- manda harbetmek gibi bir mecbu- İ!.tilasına uğramıştı. 1ngiliz kuvvet
du. Çünkü babası pek sert bir adamca yen mühim bir nokta daha vardı. riyet karşmnda kalacaklardır. leri adetçe çok yüksek bir düşmana 
' ~ Şayesteye b!r genç kız değil, hala Acaba ilk sevgilisi kendisini eskls1nc Hakim olan kanaate göre, Al- parlak bir mukavemetten sonra 1 8 
stkiz dokuz yaşmda bir çocuk nazarı yakın sıcak bir alaka ne ml karşılaya- manian Selanik önünde bir müddet ağustosta tahliye ediimişler ve hima
lle bakıyordu. caktı? Yoksa hiç o taraflı olmıyacak d ye idaresi muvakkaten ftalyanlar 

F.ıkat bütün tedbirl~rine, bütün lh- mıydı? urdurmak imkanı olacağı gibi Yu-
timamlarma. rağmen Şayeste b!r gün Birdenbire aklına mühim bir şey goslavya ile Türkiye bu mıntakada tarafından İşgal edilmiştir. O zaman 
yakalanmış, Ceıtl.lla gezip tozduğu ba- geldi: Pembe mendil! ... Pembe ipekli nazilerin daha ehemmiyetli bir ha- şu cihet tebarüz ettirilmişti ki, So· 
bıı'3:nın kulağına kadar gitmişti. mendil!... Şayestenin ayrılırken ken- reket yapmasına mani olmak iktida- malide müttefiklerin ilk tedbirleri 

Aman o ne müthış ger.e idi! Şayeste disine verdiği aşk hatırası!. Bunu im- nnda bulunacaklar ve Almanların Cibutide bulur.an Fransız kuvvetle
bub~sından mükemmel bir dayak ya- pağının içi aynalı, san, üzeri çlçeklı karşılaşacağl müşkülat ölçüsüz bir rlne dayanıyordu. Cibutideki Fran· 
mişti. Evi yakın olduğu için Celal sev- bir eski zaman dikiş kutusunda aene- tarzda artacaktır. sız kuvvetlerinin mütarekeyi kabul 
gilisinln sesini, babasının: «Tövbe mi'.' lerce saklamıştı A k h b b G etmesi üzerine lngilizlerin buradaki 
Tövbe mi? behey Fir:ıvunun k!zı!... Hemen onu buldu. Ertesi günü giy- s eri mu arrir İn aşı eorge 
Blr daha böyle haltlara kalkacak mı- C:.iği kostümün yan cebine bunu yer- Fielding Elliot, 6 hava ordusundan mevzilerini tutabilmeleri için daha 
sın?» diye bağırdığını işitmişti. o.~d:ııı Jeştirmiştl. Vı:ı..kıa pembe mendil ccke- 1ngiltereye kıırşı ancak yarısını kul- mühim harp sahalarından ihtiyat 
sonra Şayeste bir aşk sürgünü gib! tinde gayet garip durmuştu... Fakat !anabilen Alman hava kuvvetlerinin kuvvetleri getirmeleri icap ediyordu. 
Anadolunun bir köşesindeki teyzesine Celal onu tamamile cebinin içine sok- çok zaafa düştüğüne işaret etmekte
göndcrllmlştl. Babası aorada birka~ muştu. Şayeste ile şöyle başbaşa. kal- dir. Alman hava ordularından biri 
.sene kalsın, ndnm olsun ... » diyor, b!r dıkları bir esnada bunu çıkaracaktı Bul d k 

· garistan a, i incisi Romanyada tür!ü hiddetini [\ideremiyordu. Bu pembe mendilinin aralarındaki 
Lakin teJ~tcslnı:ı gitmeden evvc:l Şa- Yirmi senellk fasılayı birdenbire yok üçüncüsü de şarkta Sovyetler Birli

yeste ne yapmış yapmış Celalla bir edeceğine ve onları gene eskiden ol- ği kuvvetleri karşısında bulunmak
kere (aha bulu~mağ:ı muvaffa!{ cıl- du~u gibi biriblrlerine yakla.ştırac9.ğı- tadır. Bunlardan başb. tefrik edilen 
mu l u. Bu son buluşmaları yıllnrer. na kanı idi. bazı hava cüzütamları da İtalyada 
Cel5.l~n aklından çıkmamıştı. O günü Şayesteyi göreceği apartımanın zl- faaliyette bulunmaktadır. 
hMfı biitün teferrüatı ile hatır!ıyoı·c.ıu. llni çalarken onun ilk randevusuna 
M • .nul zamanı idi. Büvük b'ir bostand:ı gitt!ğl günün heyecamnı aynen duyu
bultı"llU~lardı. Evveli bostan kuyusu- yordu. Onu bir salona aldılar. İşte ta
mın başında otnrmu~I:ır; marul yao- rlhi an burada cereyan etti. Yimıl se
raklarını önlerinde_ gene bir yaprak ne sonra Şaycstey! bu salonda tekrar 
içinde duran - tuza batırarak b:ışır gördü. 
haşır yerlerken konuşuyorlardı. Sa- Onu tahmininden de çok daha gmr, 
ycstcnln üzerinde pembe bir enLarı ve harikulade güzel buldu. Seneler 
vnrclı. Elinde bu entarinin kum:ı.<:ın- - onu trıhl'lp etmek şöyle dursw1 -
dan yapılmıs bir ipekli mendi! tutu- sanki daha ziyade gfümlleştlrmek ni
yorclu. Bostan dolabı hazin gıcırtıl:ır- yetile yüzünü blr oya gibi işlemJsl!)rdL 
la döniiyordu. Çok dahn güzelleşmi.şti. Gözlerine 

ill1nıllarını yedikten sonra bostan- ba~ka bir mana gelmişti. 
larm aralrnmdan, blr t:ıkım şimı::adl- Şayeste de Cernlı hiç değişmeL'lİŞ 
f~r ki>prü!crinln altından geçmi§lu, buldu. Hatta bir aralık: 
F.e.hlle lcadar uz~nmı~lardı. Deniz ke- - Zaten kırk yaşındasınız. Kırk yaş 
rıarında dolaşırlarken Şayeste t-linde- şimdiki erkekler için adeta delikanlt
ki pembe ipekli mendill Celala uzat- lık addedlllyor, dem1şti. 
mış: Beraber dans ettiler. Sonra bir kö-

- İnsanların biriblrierine mendil şeye çekildiler. işte bu sıra tam fır
hediye etmeleri uğursuzdur derler. sattı. ceıaı terini silmek bahanesile 
Gfıya birlblrlerine mendil verenler ay- yan ceblnden pembe mendili çıkardı. 
rı düşerlermiş. Amma biz nasıl olsa onu Şayesteye gösterecek bir hare
ryıııısoruz. Onun için sana mendllimi ketle alnına götürdü. 
verebilirim ... dcmlştl. Genç kadın bu mendili görünce yü-

i~te Celô.lın hayatında ilk aşk ha- zünü buruşturdu: 

İsviçre gazetelerinin 
aldıkları haberler 

Bern 1 7 (A.A) - (O.F.l.): 
lsviçre gaz..:telerinin Berlin ve Balkan 
hükumt:.t merkezleri muhabirlerinin 
Balkanlardaki vaziyet hakkında gön
derdikleri haberler arasında ezcüm

le şunlar vardır: 
Die Tat gazetesinin Beri in muhabi

rinin bildirdiğin•: göre, Arnavutluk 
cephesinde vuku:ı gelen son çarpış
:r.alara Alman tayyarecilerinin ve 
piyadesinin İştirak ettiği hakkındaki 
haberler tekzip edilmektedir. 

Neue Zürcher Zeitung'un Belgrad 
muhabirinin tasrih ettiğine göre, 
garbi Trakyanın tahliyesi hakkında 
hiçb'r emare yoktur. 

Yugoslav askeri mahfillerinde, 
vaz!yetin inkişafı hakkında hiçbir 
tahmin yapılme.maktadır. Fakat ha· 
rekatır. uzun süreceği sanılmaktadır. 
Çünkü bu mevsimde arazi, büyük 
güçlukler arzetmektedir. 

Sicilyada zelzele 

ltalyadan Almanyaya 
amele gönderilecek 

Roma. 17 (A.A.) - Stefanl ~]ansın
dan: Ticaret amelesi faşist konfe
derasyonu reisi B. Paladino ile İtal
yadak! Alman iş cephesi irtibat büro
su şefi Dr. Rust arasında yarnlan bir 
mülakatta geçenlerde iki hükumet 
arasında aktedllmiş itilafn:ıme muci
bince birçok İtalyan amelesi gönde
rilmesine müteallik meseleler giıriışill
müştür. 

Almanyanın Vichy hükfı~ 
metine karşı hattı 

hareketi 
Berlin 17 CA.A.l - Yarı r~sml bir 

menbadan bildlrillyor: Alrıunyn.nın 
Fransaya ve Vichy hükumetine Jrorşı 
hattı hareketinde değişiklikler olma
mıştır. 

Bugün ya.hancı gazetecilerin sordu
ğu suallere cevaben Alman hariciye 
nezareti, yukarıdaki müşahej:!de bu-
lunmuştur. ----

Erzurumda kır koşusu 
Erzurum 17 (A.A.) - Dün bur:ı.da 

üçüncü kategori atletler Jçin 2500 
metre mesafeli kır koşusu yapıl· 
mıştır. otuz iki atletin iştirak et-
tiği bu koşuda öğretmen okulundan 
Süleyman Sankaya 8 dakika lle bl
ricln, Alayurd gençlik klübünd.:ın Ce
mil Ateş on saniye farkla ikinci gel
diler. Takım tasnifinde de Alayurd 
gençlik klübü 16 puanla blrlnr:i Er
zurumgücü 20 puanla ikinci olmuştur. 

- Sen çekil bakalım, dedi. yorul· 
dun. Biraz da. yelkeni ben kullanayım. 

Yelkenci: 
- Aman aslanımı - diye cevap ver

di - bu iş, celladla. boğuşmağa benze
mez. Yelkene ters tarafından hava. 
çarparsa, tekne devrilir, hepimiz bo
ğuluruz. 
Meğer yelkenci glizel türkçe billyor

muş. Saldenin Ömer babaya bütün 
anlattıklannı duymuş. 

Saide kaşlarını çattı: 
- Haydi geç şuraya! Sen Marmara.

da ... Ben Akdeniz kıyılannda. yetiştim. 
Bütün siilAlem denizcldlr. Kendine gü
veniyorsun amma, bir kayığın yelke
nlnl kullanmasını bile bilmlyor.sun ! 

Saide yelkencinin elinden ipi zorla. 
aldı. 

Yelkenci kayığın içine çöktü. 
Saide yelkeni kulliınma.ğa başladı 

ve dümenci Ruma seslendi: 
- Kayığın burnunu biraz daha ba

tıya doğru kır ... 
- Rüzg~r arkamızdan gelir o za· 

man. Yelken suya düşer. 
- Haydi. lafı bırak. Sen benim de· 

diğlmi yap! 
Dümenci dümeni kırdı. 
Kayık biraz batıya doğru dönünce, 

birdenbire iki m1sll süra.tle gitmeğe 
başladı. Saide güldü: 

- Gördün mü şimdi ... Nasıl gidiyo
ruz? 

Saide havalardan çok iyi anladığı 
için: 

- Yıldız, poyraz... İkisi birden esi
yor. Rilzgan tam arkamıza a.hrsnk, 
yelkeni daha iyi şişlririz. 

Demişti. Hava saatlerce dönmedi ve 
dinmedi. Ayni şeklide esti. İki yolcu 
havadan istifade ederek dört beş saat 
içinde iki günlük yol aldılar. 

O akşam sahilde bir körfezde gece
liyerek, ertesi sabah tekrar yollarına 
devam edeceklerdi. 

Ömer baba kayığın içinde, Saidenln 
yaptığı işleri birer birer gözünün önü
ne getirdikçe aklı duruyordu. Sivasın 
Karahiss.r kalesinde başlayan Saide
nln kahramanlıkları ve yararlıkl:ırı 
sayıp dökmekle biter m!ydl? 

Böyle bir deniz kartalı Akdenizde 
birkaç yıl dolaşırsa, neler yapm'.lz, 
kimlerin gözünü yıldırmazdı. 

Saide çok yamrın bir kızdı. O, insan
larla çarpı.şmaktan zevk aldığı gibi, 
t~biatla boğuşmaktan da hoşlanıyor 
ve yelkene çarpan şiddetli ıiizgfırları 
yenmcğc; küçücük teknenin sırtım 
okı;ayan oldukça büyük dalgaları birer 
biı:~r devirip geçmeğe çal~ıyordu. 

Omer baba, kralın ccl!udını gözil
ııün ön üne getirdikçe adeta. tüyll'rl 
ürperiyor ve: , 

- Koskoca bir kaı.uk ağacını :ı.r . .:iı
r:ır: o heybetli canavarın bir ha1111c<l~ 
e-ırtıağını sökmek kol:ı.y blr lş değil. 

Diye söyleniyordu. 
O geceyi bir küçük körfezde geçir

diler ve ertesi sabah tekrar - ayni 
havayı bularak - yola çıktılar. 

Saide Geliboluda ..• 
Ömer baba ile Geliboluya vardıkları 

zaman, gemiler t~mlrden yeni çıkmış, 
kalafatlanan tekneler harekete haz1r
l&nmıştı. Çalı bey ikl üç gün sonm 
Akdenlze açılacaktı. 

Geliboluya tam vaktlnde gelml.şl0r
di. 
Kayıktan iner inmez Çalı beyi ar:ı

dılar. buldular. 

tırası bu yanları sıçan dişi işlenmiş, - Aman Celal bey ... dedi, rnendill
pembe ipekli menc11ldl. Yirmi sene niz pek tuhaf... Pek çiğ bir rengi var. 
evvelki toy delikanlı bu hatırayı il.de- Sonra ne kad:ır eski zaman ı.şı. o ke
ta kudsi bir şeymiıı gibi hürmetle ka- narları nasıl işlenmiş?. Nerede bul
r~ık bir heyec11n içinde almış büyük dunuz onu! ... Muhakkak büyü.kanne
teşekkürlerle ca:J1ne atmıştı. O günden nlzden kalmıştır. Aman darılmayınız, 
sonra ayrılmışlaı dı. Celalın ~k için fakat pek sinirime dokundu. 
döktüğü ilk göz yaşları da bu mendi- Bu son cümleyi tatlı blr şimarıklık 

Palenno 17 (A.A.) - Stefani: 
Dün saat 18, 30 da burada bir zelze· 
le olmuş ve 3 saniye devam etmiş

tir. Nüfusca zayiat ve hasar yoktur. 

Donanma kumandanı sahlld~ bir 
çadır içinde oturuyordu. Birdenb1re 
karşısında Saide ile Ömer babayı gö-

Akçakocada evleri rünce şaşırdı. 
yananlara yardım m;-~~?nerden çıktınız? dedi. Yalnız lın i~ine almı~tı. içinde söylemişti. Pembe mendili ka-

Aradan geçen seneler içinde insanı tiyen tanımadığı yüzünden belli idi. 
şaşırtıcı birçok hadiseler olmuştu. Celal gülümsedi: 
Fakir bir ailenin kızı olan Şayeste pek _ Maalesef, dedi. 0 mendili ata- '""""""'""""'"'"''"''"'""""""'"""""""""'"""'• 
zengin bir adamla evlenmişti. Uzun marn. Çünkü bunu Mna çok güzel bir 
seyahatlere çıkmış. c1!inyayı dolaşmış- kr.dın hediye etti... 
tı. Sonra kocası ölünce efsanevi bir Şayeste ilk gençlik sevgiU~ine: 
tarzda dillerde dolaşan büyük blr ınl- - Fakat, dedi, kim hediye etmi~e 
rasa konmu~tu. pek zevksiz bir kadınmış o ... 

Bir aralık ardı arkası kesilmeyen Böyle söyllyerek danetmek 1çir;. 

Tefıika No. 16 

Güzel Gözlii K:az 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va • Niı.) 

~~~...,.._._..-..~~ 

bnündc eğilen sinema artisti gibl ya· 
kışıklı, iri yarı bir gence gülümsedi. 
Ayağa kalktı. Delikanlının kolları ara
sında ve musikiye uyarak uzaklaştı. 

Celal pembe mendili cebine soktu. 
Hikmet Feridun 1!:s 

iflas felaketinden kurtardım. Mela
hat de benim karakterime ve fikirle
rime karşı hürmet beslerdi. Derin ve 
samimi olan aşkıml da sezerd •. 
Şüphesiz bu sebeple onu tesirim a!
tında bırakmış olacağım. 

Ankara 17 (AA.) ·- Kızılay Ömer baba: 
umumi merkezinden bildirilmiştir: - Padişahunız Saideyi bana em:ı.-
Bolunun Akçakoca kazasında vuku net ederek buraya gönderdi. Ken:Usi 
bulan yangında evleri yananlara sizin m,üyetlnizde çalışacak. Zatı 'i:l
yardım yapılmak üzere 1 7 / 3/ 941 hanenin iradeleri böyledir. 
tarihinde Ziraat Bankası vasıtasile Dedi ve koyııunda atlas bir bohça 

içillde sakladığı ıınamei hümayunou 
Akçakoct". Kızılay şubesi namına da Çalı beye verdi. 
240 lira gönderilmiştir. 1 Çalı bey padişahın fermanını üç 

miyor . .. Onun için bana çok iyi mu-ışı bir nevi bıkkınlık duymaktadır ... 
amele ediyor. Dur, sana daha fazlasını da anlata· 

- Emin ol, karına iftirada bulu· yım ... Hatta annelik sevgisi sarsıl-
nuyorsun... mıştır .. . Oğluna kar~ı bağlılığı ne 

- Karısını seven bir erkek ona olursa olsun, ben öyle sanırım ki 
dair verdiği bu kabil hükümlerde yavrucağıza baktıkça onun aşksız 
yanılmaz. Sen doktorsun, saına ııöy- bir izdivaç mahsulü olduğunu hatır

- Kaç parça. teknem1z var? 
- Otuz beşi geçti. 
Ve gülerek ilave etti: 
- Mesele parçada. dejtll. Ayni za

manda denizcilik bakımından da kuv
vetlendik. İki senede blr hayll denizci 
yetJ4tirdlm. 

Saide gemilerin limanda sıralandı
ğını ve yakında sefere çıkılacağını du
yunca. sevindi: 

- Ak.denizde herkese meydan oku
yan (Akgözlü şövalye) MlA Kıbrıs SU• 
lannda ortalığı asıp kesiyor mu? 

Diye sordu. 
Çalı bey: 
- Evet, dedi, ben de işte burada, 

onun burnunu kırmak için hazırlık 
yapıyorum ya. O herif Kıbnsta Kal
dıkça, Akdenlzde hiç kimse rahat ede
mez. Melünun o kadar avenesi var ki ..• 
Bütün Anadolu sahillerini sılı.: sık ya
kıp yıkıyorlar. Geçen gün gene acı b1r 
haber geldi. Finike sahillerlnl harman 
yerine çevirmiş ... Yerlileri soymuş ... 
Halkı çırçıplak bırakmış O taraftan 
gelen bir kayıkçı bunları yana yakıla 
anlattı ve: - Sahil halkı, Türkleri 
dört gcnle bekliyorlar, dedi. 

Ömer baba: 
- O halde hemen gidelim, ded'. va

kit kaybetmeğc gelmez. O azılı şöval· 
yenin izini bulup ı.akkından gelmeli
yiz. Çalı bey gülmeğe ba§ladı: 

- Ne o? Sefere sen de mi iştiııı.lc 
edeceksin, Ömer baba? 

Eski ve ihtiyar denizei bey:ız s~ıca -
lını kaşıyarak cevap verdi: 

- Öyle ya. Padişahtan izin aldım. 
Bana: «Altı aydan fazta kalma, gel!• 
dedi. Altı ay senin başındayım, merak 
etme! 

Çalı bey, Ömer babayı çok sevcrdL 
Bu haberi duyunca sevindi. 

- O halde sen de benim gemide blr 
vazife alırsın, olmaz mı? 

- Biz ihtiyarladık artık. Fakat. dü
menciliğime diyecek yoktur, değil mi? 

- Şüphesiz. Beni bir dümen mn
nevrasile, vn.ktile ölümden kurt:ırınış
tm .... Hatırlarsın, değll mi Ömer b:ı· 
b:ı.? 

Ömer eski günleri hntırlıyarak ıç·nı 
çekti: 

- Hey gidi günler ... Nasıl geçti, glttt 
- Geçen, günler değil, bizim ömni-

müzdür. Bı:ık senin saçların, sak:ı.lın 
kar gibi bemtıeya:r olmuş. Benim s:ıç 
larım ağarmadı amma, yaşım altmışa 
yaklaşıyor. 

- Sen daha lhtlyarlamazsm. Ç:ıh 
bey! Bizim gibllerlnl çok kocatırsınl 
Ben seni yirmi yıldır te nırım ... Hiç de 
değ:.Şuıemlşsin ! 
Çalı bey kahkahayla güldü: 
- Sus artık. Nazar değecek ... Has

talanır veya saçlarıma bugünlerde ak 
düşerse, senden bilirim ı 

* Saide o gün gemiler arasında dolaıı-
tı. Eski hürriyetine ve eski denl7.cl1İk 
hayatına kavuşacağı için o kadar se
viniyordu ki ... 

Çalı bey, Saldenln yararlık:aııııı 
Ömer babadan dinledikten sonra, tıu 
kahraman kadına saygı gösterme~& 
başlamıştı. 

Ömer baba: 
- Padişah onu yanından ayırmak 

Jstemiyordu. Saide bana çok yalvardt. 
Ben de Çelebi Mehmedi kandırc!~m. 
Saide bu suretle senin yanına g~ldl. 
Bu, yaman bir kadındır. Belki y.ır..l;ş 
söyledim ... Kadın değil. Müthiş bir ca
na.var. Kaleleri deviren, yüksek surları 
aşan ve cenk meydanlarında devıer 
gibi, aslanlar gibi dövfı~en bir kahr.'.l
nıan. Onun yaptığı işleri gözümle ı;fir
düm ve korktum, Çalıcığım! Sen M· 
lirsin ki, ben öyle her yiğltin gösterlş
lerine kolay kolay kapılmam. I-'akat, 
bununki gösteriş değil. Harpte ö:;le bir 
dövüşmesi, düşmanı yere çarpmnsı 
var ki. Eh, işte bunu gözle görmeli in
san. Başka türlü anlatılamaz. 

(Arkası va.r> 

tır... Şayet büyük bir aşk ve ihti
rasa kapılırsa ... Başk.ı bir erkek ta
rafından sürüklenirse ... O takdirde, 
kimbilir... Btmi de, çocuğunu da, 
kendini de unutur; dünyanın öteki 
ucuna kadar gider .. < 

Doktor, itirazla: Misafirin h"!yecanı ev sahibine 
de sirc.yet etmişt:. liyebilinn. Öyle dakikalar oluyor lıyordur. 

ki, Melalıatin bütün maddi vücudü, Rauf, komşusunun iztırabından - Dostum ... Ric; ederim, dima-
ğından bu kötü fikirleri çıkar .. , • karım olduğu için isyan ediyor... müteessir olarak: dedi. . 

- Dostum... Rica ederim, daha 
düşün... Bu kararın la, kendini de, 
çocuğunu da, karını da felakete sü· 
rük!cmc .•. Böyle uzun zaman ayrıl
manız hepiniz içiın müthiş bir darbe 
olacaktır... 17.tırap çekeceksiniz. 

- O sıralarda lstanbulda değil
din.·. Parlak surette tahsilini bitir
miş, staja gitmiştin... Şayet o sıra
da burada bulunsaydın şüphesiz 
Melahat his ve düşüncelerini, ço· 
cukluk arkadaşı bulunduğun için 
sana anlatacaktı ... Sen de düııünce
lerini öğrenecektin. 

Umuyordum ki, sırf sevmek ve 
hizmet etmek suretile onun gönlü
nü celbedebileceğim ... Bu tasavv.ı
rum tahakkuk edemedi. Bilhas.,a, 
izdivacımızın ilk senesinde bir .;o· 
cuğumuzun doğması bizi biribirimi· 
:ze yaklaştıracak sanıyordum .. 
İkinci defa oJarak aldanmıııım. 

EÜnden gelen gayreti sarfedenk - Yemin ederim, aldanıyor-
bunu gizlemeğe uğraşıyor. Fakat sun .. . _dedi. _Melahat mahçup, Cemal, gözlerinden yaşlar akmak· 
muvaffak olamıyo;. çekik tabiatli bir insandır... Sen la beraber, iyi yüzünde bir tebes-

- Ne malum. 
- Bunda şüphe mi var? ... 

- Müsaade et de öyleyse sana 
daha fazla açılayım. Esasen dost 
fikir!crinc, tavsiyelerine muhta
c "; ... Senin gibi bir arkadaşımı din· 
lemezsem kimi dinliyeccğim'? ... 
Melahatle ne şekilde evlendiğimi 
bilmiyorsun. O izdivacın muhtelif 
safhalarına şahid olamamıştın. 

Doktorun heyecanı hala devam 
ediyordu: 

- Annesi·nin vefatından sonra 
onu alın ıştın, değil mi~ ..•• diye ke
keledı. 

Cemal devamla: 

- Bu düşünce ve hisler seninkile
re uygun değil miydi'? 

Cemal Nermi, hüzünle baş1ın 
önüne eğdi. 

- Bu hususta pek büyük hayal
lere kapılmadım. Melahat, koca di
ye beni kabul ettiği sırada .. , 
-'? 
- ... Beni sevmiyordu. 
- Yok canım 1... Buna imkan 

var mı? 

- Bu ailenin bana kar~ı büyük 
bir minettarlığı olduğunu saklarm
yacağım, zira bunu seın de bil.irsin, 
azizim ... Ben eski patronumun v~
fatından sonra karısını da k~ı ~a 

Cemal Nermi konuştuğu müddet
çe doktorun çehresini bir solgunluk 
kaplıyordu. Ancak müthiş bir ira
de gayreti sarfederek nefsine haki.;n 
olabildi. 

Galiba şimdi aldanıyors•t· 
nuz ... - diye kekeledi. 

- Ne suretle'? 

- Melahatin seni kafi derecede 
sevmediğini farzederek. 

Borsacı hazin hazin: 
- Hayır... Melahat beni sevm.i

yor... Bana tahammül ediyor; zira 
keındisi için sade koca değilim; ay
ni zamanda her tecrübeden geçmi, 
bir dostum... Zira o iyi kalplidh-: 
benim iztırap!arımı ı;oialtma1' ist~-

- 1. · · onu yanlış anlamış, fena tefsir ~t- nüm yaratınağa uğraştı. 
- Onun uğrunda yaptığım feda- mışsm... Şayet seni bıraksam da - Görünürde tehlike yoktur, bi-

karlığl olduğundan da daha çok muhakemelerine devam etsen, kim- liyorum ... Ve belki böyle bir teh• 
görüyordu ... Benimse onun lüks ib- bilir belki çirkin Şiiphclere bile dü- like asla zuhu:: etmiyecektir... Fa· 
tiyacını tatmin etmek en birinci eme- şeceksin. kat şimdi hareke· etmek üzereyim ..• 
limdi... Ne yazık! Bütün bu gay- Cemal derhal: Bunlar aklımdan geçiyor ve korku-
retler heba oldu; Melahat beni se· - Hayır... diye cevap ver- yorum ... Şayet tabiı bir şekilde bu· 
vemedi. di. - Karım tertemizdir... Buna radan ayrılsaydım, hiç endişede 

- Bu tarzda konuşma, Cemal... kaniim ... Beni ne kadar az severse kalmazdım. Zira servet bo1luğu sa· 
_ Sözümü henüz bitirmedim ... sevsin, aldatmaz ... Evet, o, daima yesinde Melahnt eğlenir, oyalanır

Bizim kurduğumuz ailede Melaha- namuskar bir zevce, mükemmel bir dı... Lakin şimdi ne olacak, onu 
tin akştan ümidi kalmamıştır ... Ca- anne kalacaktır... Hatta iztırabın- düşün ... Darlık içind~ bulunacağm-
nı sıkılıyor... Ekseriya odasına ka- dan ölse bile ... Ancak... dan bunalacak ... Kimselerle gÖTÜ§• 

panır, yalnız başına oturur... Sen Sustu. miyecek .. • Bir yerlere çıkamıya• 
geldiğin zaman bile, sen ki onun Rauf, başını kaldırdı. cak ... Bu yüzden de. kimbilir ..• 
çocukluk arkadaşısın, yanına çık- Borsacı, bir gayret sarfcttikten - Aman efendim, yanında ço• 
madığı olmamış mıdır'?... Zavallı sonra devam etti: j cuğu ~ar ya, onunla oynlanır. 
kadm etrafını çeviren her §eye kar- - Ancak, şu ihtimc.lle beni alda- (Arkası var) 



18 Mart 1941 

~· Günlük Borsa 
ESHA!'t! ve TAHVİLAT - KıUmİYO 

ve NUKUD FİATLERİ 

17 Mart 1941 

DEVLET BORÇLARI 

.,_ L. K. 
"' 7,50 933 Türk borcu ı. ıı. m ıs.es 
> > 1938 ikramiyeli 19.':5 
• > 1933 İkramiyeli Ergani 

A. B. C. 
• 1 1934 Sivas-Erzurum ı 
> > 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolnn 
• • 1934 • > 
• • 1935 • > 

KOCOK iLANLAR 
Fevkaldde ahvalin devamı 

müddetince gayri muayyen gtln
lerde haftada iki veya üç defa 
neşredllecektlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
DİKKAT - Askerlikle ~i~ yok

tur. Ticaretten anlanm. Blr miktar 
param da vardır. Dürüst bir arkadaşa 
ihtiyacı olan tş ve sannt snhtblerlnln 
Akşamda .. Ticaretıı rümuzuna lz.ahaUı 

AKŞAM 

ş 

SATILIK DİZEL l\!OTÖRLERİ - t.İç 
tanesi 55 beygirlik, bir tantl61 70 bey
girlik kara ve deniz vasıtaıannda kul
lanılır mükemmel blr halde dört aded 
(Mercedes - Benz) marka Dlzıel motör
Ieri satılıktır. Her gün Tel: 20992. 
Hakkı Özakn müracaat. - 5 

GRAMOFON - Elektrikli pikap lle 
yüz kadar nlntrnnga plAk satılıktır. 
Müracaat: Kadıköyde, Milhürdarda 
Yaver bey soknl1mda 5 numaraya - ı 

SATILIK KÖŞK - Çamlıcaya ne
zareti ve dört tnrafı açık apartıman 
tarzında kullanılır, (60) lJra icar ge
tirir içinde bütiin konforu vardır. Her 
gün lçlndekllere müracaat pazar gü
nü öğleden sonra. Adres: Ortaköy 
Aydınlık sokak No. 1. 

SATILIK KÖŞK - 16 dönüm mcy
valık arazi 2 bostan kuyusu ahır ve 
samanlığı ile 2 köşkü bulunan küçük 
çamlıca 3 Pınar caddesi 11 No. lu Fu
at bey köşkü satılıktır. İçindekl!eı-e 
müracaat. - 2 

I· 
l\IODA BURNUNDA - Çok modern 

bir köşk ile arsa satılıktır. Dosya No. 
187, Galatasaray lisesi kar§ISında No 
184 Emlnklş. Telefon: 49010. Emlnonü 
Anadolu han No. 6 Emlfıklş. Tel: :?4694 

KİRALIK - Taksimde Lam:ı.rtln 
caddesinde üc odn bir hol. gömme 
banyo, sıcak su ve kaloriferli bir dl\-
1re aylığı 53 llradan devren kiralıktır. 
Telefon: 24610. - 2 

Sahife 7 

BULMACAMIZ 
q 10 

Soldan sağa ve yuknrıd:ın ıış:ığı· 

• 1938 > • 
A. DeıniryoJu tahvllJ I-II ~ mektupla milrncaat. ,2..- ::::.:~.:.:.:......;_:~~~~~~~~~~ 

20.10 
19.27 
19.Z5 
60.50 
15.50 
29.50 
52.75 

ÇOCUK ARABASI - Az ve iyi kul
lanılmış bir çocuk nra.bası satılıktır. 
Müracaat: Kadıköyde, Mühürdard:ı 
Yaver bey sokağında 5 numaraya - l 

KİRALIK APı\UTll\lAN DAİRESİ -
Nişantaş teşvlklye camisi arkasında 
Çlnar caddesinde on blr numaralı 
Fehmi apartımanının beş odalı dentze 
nazır güneşi bol dairesi kiralıktır. On 
numaralı dairesinde mukim .sahibine 

KİRALIK - Bak.ırköyunde Zeytin
llkte sahilde, üst katta dört oda, ban
yo, denize nnzır teras. alt katta üç 
oda. balkon, sarnıç, yukarı kntlara su 
çıkaran tulumba, geniş bahçeyi havı 
1k1 katlı ev tamamen veya knt olarak 
kiralıktır. Katlar tamamen müstakll
dl.r. Müracaat: Bakırköy, Bakkal Pa
pazyan. -1 

ı - Temsll - Tersi küçük mağ~ra.
dır. 

2 - Yönetmek. 
> :t III 

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

41.- BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR -
32.25 Çln'de büyümüş ve orada tahsilini ik-
42.- mal etmiş. İngilizce, rusca, transızca 
40.25 lisanına vakıf ve türkçe daktilo ve 

İnglll7.ce stenografi ııe daktilo blllr. 
Bir Türk kızı ciddi müesseselerde iş 
arıyor. Akşamda M. A. rümuzuna 
mektuı>la müracaat. 

SATILIK PİYANO - Yeni bir Al
man piyanosu lçi yukardan aııa~ı de
mir ve çapraz olarak satılıktır. Taks!m 
Tnrlabaşı Yağhane sokak No. 50 mü-

3 - Çlfllk hademesi T • ~ ers. mc:-
gullyettlr. 

4 - Fasıla - Öteki. 
5 - Şlddetıendlrn'te _ Eşya. 

DİSSE SE.~ETLERi 

T. G .. Merkez bankası 
T. İ.ş bankası nama muharrer 
T. Iş bankası (hamile n!t) 
T. lş bankası mümessll his. 
A. Dcmlryollıırı şirketi t t'Q 60> 
A. Demıryolları şlrketı ('O 100 
Esklhisar çlm"nto şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temettü 

Kredi Ponslye 1903 (sigortalı) 
> > 1911 
• • Amorti 

101.sa 
10.-
10.25 

103.-
22.75 
37.50 

7.75 
26.--
2.1.-

lO!l~ 
101 5(t 
59.-
1.25 > • Kupon __ .;_ ____ ~----

NUKUT -------
Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası <banknot> 

KAl\IHİYO 

24.30 
3.12 
2.50 

T.ürk !!rası 
5.24 

129.20 
29.98 

Cl.9975 
1.1!225 

12.9375 
3.175 

31.1375 
31.0050 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerlne 100 dolar 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atina uzerlne 100 drahmi 
Sofya üzerine ıoo leva 
Madrld üzerine 100 pezeta 
B~lgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

[ANKARA RADYOsul 

iŞ ARIYORU!\l -- Eski ve yeni yazı
lo.rı blllr!m, asker!!ğlmi yap'.ıım. 
Banka ke!nletl gostereblllı im. Her
hangi bir ticarethane veyn mücsse~e
ıcrde çok ehven şeraltle iş arıyorum. 
Akşamda Salfthnddln ismine blldirll
mesl. 
BİR BAYAN İŞ ARll'OR - Türkçe, 

fransızca, almanca lis:ınlarını bilen 
ve daktıloda gayet seri yazım b!r ba
yan her hangi bir müesst'scdc ve:5a 
ya~hanede çalışmak üzere iş arıyor. 
Galatn. Kuledlbi, Cnnıekiın so!tal: 

racaat - 3 

.ACELE SATILIK riYA:\10 - Alm:ın 
marka çapraz teli! iyi kullanılmış bir 
plyano satılıktır. Mercan Fuad pa~a 
caddesi 62 No. hcrgün saat 12 den 14 
c kadar nıiiracant· - 1 

müracaat. - e 
IHWRF..."J SATH.IK AHÇI UltKKA

Nl - Rahibi dışarı gideceğinden mev
kii güzel ve müşteı·lsl bol eski bir aşçı 
clükkanı tekmil mobilycslle devredile
cektir. Beşlkt:ış komiir iskelesi 2-4 No. 
Sevim lokantası. - ı 

4 -- Kiralık - Satılık . SATILIK APAR1'1l\IAN - Ankara.
da Yenişehlrde havadar ve manzaralı 

El\11,AKİŞ - KmlU;ıprakta şlmen- ve her türlü konforu olan sekiz dal
dlfc'r hat boyunda 6905 M2 arşa s:ı- reli 'fenl bir nprııtıman sahibi tara
tılıktır. lınd:ın satılıktır. Senevi safi lrndı 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 5.000 liradır. Flati 55.000 liradır. Ta

Emlli.klş. Telefon: 4!!!!10 _ Emlnö- llplcrin İstnnbulda 41432 veya Ankn
nunde Anad..>lu hnn No. 6 Emlfıklş., rada G650 telefonla sahibine müracaat 
Telefon: 246<ı4. etmeleri. 

5 - MÜTEFERRiK 
IlAFl'ADA İKİ GtlN - Mutedil üc

retle bilhassa ortn okul talebelerine, 
(türkçe -· tarih - cografya - fizik -
matematik - fransızca) dersi verebili
rim. Arzu edenlerin AkŞam'da F1klr 
rumuzuna müracaat etmeleri. 

SATILIK - Merakla yetlştirllmt, 
güzel ötüşlü snrı ve beyaz kanaryalar 
hareket dolayıslle satılıktır. Beşik
taş, Tramvay cnddesl doktor bay Na
zır ap:ırtımanı kapıcLcıı Tahire mil
racaat. 

6 - Bir kadın ismi - İtıb:ınn b:ı.ş 
lnngıcı .. 

7 - M~keTiel çadır - Masaj yapma. 
8 - T~sl J3lr kadın ismidir. 
9 - Yayma. 
10 - Bir Ç,.!ft iyi insan. 

Geren 'bulmacamızın lıaUi 
Scldan s:ı~a \·e yukarıdan aşag-1 • 
l - fçerlglren, 2 - Çamaşır, Ne, 

3 - Emin. Nayeb, 4 - Ranokaca 'a 
5 - İş, Kag, R. T., 6 - Gınag~lmek: 
7 - frac. Lal, a - Ya, Minik, o _ 
Enegre. 10 - Nebatköku, 

Papa apartımnnı No. 2 ' 2. S. O. - 1 
BiR BAHÇIVAN iŞ AltlYOR - Ça

lışkan tccrubesl tuzla çiçek, mcy\•a, 
sebze bahçelerinde çalış~ış ve bun
ları yeUştırmel:.te ihtisası olan bir 
Tiirk bahçıvan nskl'rllkle Hişi~! olmı
:ran ve dışarı gidebilen istenilen şahsı 
kefalet verebilir. Arzu edenlerin Ak
şnm gazetesinde R. c. rümuzuna mek
tupla müracaat. - 2 

2500 LIRA YA - Beylerbeyinde bir ı -t-·s_K_tl_D_A_R_D_A_S_A_TI_L_l_K __ K_tı_• Ş-K-- _B_A_L_l_K_P_AZA--R-1-,-.E-H_A_S_m_c_ILAR __ _ 

kat uzerlne uç odalı kagir ev satılıktır.14 odalı 15 dönüm bahçe 7 dönüm bağ Clvannda şekerci y:ıhud kflğıdçı dük
Do ya No 432 mütebakısı mcyvnlık tatlı su kuyusu kil.nı devretmek ve karlı 1şe sermayeli 

l'ılEKTUPLARINIZI ALDffiINIZ 

Gazetemiz ldarehnnesını ndrcs 
olarak göstermtJ olan ka?llerı
mlzd~ 

A. - B. D, - Z. A. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 elektrik tesisatı mevcud Üsküdar Kı- ortak isteyenler Ak.ıjam'da A. H. ril
Emlaklş. Telefon: 4!1010 - Emlnö- sıklı tramvay durak yerinde mahal- muzuna mektupla müracaat etsinler. 
nünde Anadolu han No. 6 Enılfıklş. leb!cl M. Tipi telefon: 60670 - 4 

namla?ına gelen mektuplan 1da
rehaı'.l.eml.zden aldırmalan mer
cudur 

Telefon: 24G94. KİRALIK KÖ~K - Erenköy Kozya-
25000 ı.1RAYA - Büyük Çamlıcad:ı. tağı cadd0 slndl' Böceklik cnmll elva

ç~m ormanı içinde mük!'mmel arazi. nnda Mühiirdar köşkü denmekle ma-

l l 
Hastane, otel ve mektep inşasına el-. ruf dört odalı köşk kiralıktır. Tallb 

2 - ŞÇ ARIY ANLAR verlşll yerler. istanbulun en yüksek olanlar gezmek lçln lçcrislndekllere, 
ve güzel mamnrnsı. Dosya No. 413. ı görüşmel: için 6016!l Trlefon numara-

14 - 15 YAŞLARINDA - Bir erkek Galatasarry l!scsı kar ısında No. 18-! sına müracaat. - 1 
çocuk arnnıyor. Taliplerin Yeni Pos- EmHikış. T lef on: 49010 - Emlnö- I . , . . . . 
t:lne karşısında Mimar Vedat caddesi. nünde Anadolu han No. 6 Eml:Lkiş. l\IOBIL'l'EJ,I KlltALIK DAiRE -
26 numaraya müracaat. Telefon: 2'iC94. 1 Taksimde Topçu caddesinde Uygun 

apartımanının 2 numaralı konforlU 
ARAPÇA l\ltlTERCl1'ıl ARANIYOlt - 35000 LİRA YA :._ Moda r:ı.dde~!nde dairesi eşynsile beraber yazlığı kiraya 

Türkçeden arapçaya tercümeye muk- konforlu tradlı bir apartım, n satılık-1 verilecektir. Hersün Slcak suyu vardır. 
tedir bl.r mütercim aranıyor. Galata tır. Dos:ı a ?\o. 410. içindekilere müracaat. - 11 
Sigorta han A. Tevfik Tel. 41634 - ı Galatasaı·ay Jls"si ka · ... 184 

Memu iyet ilanı 
Maliye Vekaletinden 

eh 
6/9/1940 tarih ve 4605 numaralı Resml Gazetede münte!\lr 17/8/1040 

tarih ve 2/14177 numaralı knrnrnnmeye bağlı toprak tevzi ~l~atnrune.,~
~ın tatbiki için teşkil edilen ve edllecek olan komisyonlarda çalıştınlmak 
llZere A. - Reis; B cAzn.; C ıFen memuru alınacaktır. 

Bu memurlara, yol masrana.n hariç, ayda maktuan 'lerllecek ücretin 

" rşısınc ı .. o. SA1'IJ.IK Ell\'EN KELEPİR AltSA-
18 mart salı Öğle ve akşam BAY n: BAYı\N ı\RANIYOr. - Emlaklş. TC'lefon: 49oıo - Eminö- Gözteptr'" denizi görür fevkalade 

12,30: Program, 12,33: Türkçe pldk- Anadolu ve ~?ltu?.bulda çalışmak iizC're niınde An::-dolu han No. 6 Emlaklş. manzar h:ı.vadar bol suyu, elektrik, 

fı.zaml miktarı; 
Reise: 175 
Azaya: 150 
Fen memuruna.: 150 

ıa:. 12,50: Ajans haberleri, 13,05. ilse tahsll! gomıuş altı kişi (~ay veya Telefon: 24694. kumpan ' suyu asfalt yola pek yakın 
Türkçe pıtıklo.r, 13,20: Müzık· K"rışık 1 bayan) aranıyor. Galata Billur ~akak 16000 I.İRAYA - Gal:ıtada tramva" her türlü vesaiti nakllyeye kolaylığı Reisten: 

ıII:a 
Aranan şartlar 

program (Pi), 18,03: Zirant · tak,,, .... 1 Billur han Propaganda bürosuna mü- " olan kerlzme yapılmış arsa satılıktır. 1 - Ynşı 60 tan fazla olnuunak; 
18 08 c b • "' • rncaat caddesinde lmnr planına nazaran <çı' t :

1 
ınaz and (Pl.), 18,30: Konu~ma: · Knrnkoy ınr)-danındn l"yda 35 lira Göztepe fınm karşısındaki kahvede 

11
2 - Defterdarlık, tapu grup müdürlüğü, malmüdürlüğü, vllAyet ta~.ıu 

ç n snatn, 19: Oda muslk •.u ve HASTABAKICI ARANı·uoR _ ."ı ı.ı dc115.l Ismalle müracaat. stc muhafızlığı, veyahud bu vazifelere muadil adli veya mali h1zmEU0 rdo 
sololar 19,30 AJ ı :-ı !radı ol::ın b r e<al·k:.ın s. tılıktır. Dos-, : ans haberleri, •!J,45· edenler Nişantnşında güzel bahçe 50_ bulunmuş olmak; 
Fnsıl heyeti, 20,15: Radyo Ga tesı. kağında doktor Kcnnn Tevfik k", dın ya Xo. 3s7 SATILllC KAGİlt EV _ Bo~nz- 3 - SicJI ftıbarlle hlzmctındcn 1stlfadc edllebilecc"l anla.,ılmnk,· 
20 4S Sal k tr " " Galata ar v il esi k..-ıı ışında No. 184 o ~ ·-- 0 

.,, 
, : on or es ası, 21,30. Konuş h~t:mcs1ne hastrbakıcı ve 1kıılar:·, içinin st.. hnvn, manznras ylr meş- ıualardıı: 

ma, 21,45: Kume heyeti, 22,30: Ajans muracaat etmeleri. 1 Em· klş. T ! ! n: 49:.llO - Emmo- hur Beylcrbeyind" iskeleye beş da- l - Yaşı 60 dan fazla olnıamıık; 
ve bo nilnd An ao!u han No. G Enılaklş. 2 M ı fid · l 1'..'Ü sı ıı hft' zı ır. ah rsa haberleri, 22,45: Dans muz!- DAl\'.TİLO B.n 'N ARANll'.Ott Tc!rfon: :-~694. k!ka et üzerinde Bebekdcn _ Istnn- - a nı ur ut> , c mu ..... ı ıb'• N lye müdürlüğü, arazı tahrir 
~ (Pl). ' d k 

1 
bula kndar drn!z! gören rernh man- k.Jnusyonu reisliği veyahud bu vazifelere muadil adli veya mali hizmet, rcte 

Sür'atli a t lo )'a ar bir bayana ih- zarnlı üç da bir çinili sofn bir mut- bulunmuş olmak; 
tlyaç vardır. Eski Arap harflcrlni oku- ı:;ooo LmAl.A - H<'~brllndada çok bah bir tuvalet ve banyo mah"llinl 3 - Slcll itibarile hlzmetindrn istifade edebllcceıı.i nnl"'"ılmak·, 
Yanl"r v·e llsım biltııle te ıı d 1 muntazam bir vlllrı satılıktır. Doc::ya ... F 1 b ....,. ... r re t e e- havı du. ayak, çok rahat içinde en memur annda: 
cek ve iyi maaş \"erilrcekt!r. Beyoğlu No. 394· l kt Ik t tl ltı ü ı - Yaşı 55 den fnzla olnuım:ık; 

19 mart ~arşamba sabahı 
8: Program, 8.03: AJnns haberleri 

8,18: Hnrıt program (Pl) 8 45· ~ beşinci noterliğine müracaat edl"m!' Galata .:ıray 11.ıesl karşısuıda No. 184 e e r ' n ı suyu olan a Y z met- 2 Tapu ve "-dn..+ N fi •--• - Eml..iklş. T Jefon: 40010 _ Emlnö- re knre bahçe ortasındaki k!iglr ye- .. -:. _ _ ""' ...,~ro veya a a veyn. llilllr veyahud askeri harita. 
nnıııııııııuıııımıııııııınııııııınııııuıııııııııuııımııınmım• .ı:!. - 11 niinde Anadolu han No. 6 Emlaklş nl ev satılıktır. Cumartesi, pazar gü- Uh. dmudduNrluf~u hizmetlerinde bir sene ten memurluğu ~apmış olmak; vey.ı.-

DOKTOR :\IVAl'ENEHANJ:SrJ\mr.-1 Telefon: 246!l4. .

1 

nü keresteci bay Azize miirncaat u a n ın veyn tapu ve kadastro ten tatbikat mekteplerinden mc un 

tadını. . • . . 

Matbuat T elmisiyenleri 
Birliğinin Senelik 

Kongresi 
Matbuat Teknisiyenleri Birliğinden: 

~irliğimizin mutad senelik kong
;c;ı 6 N~a~ ~-941 pazar günü saat 

te Ernınonu halkevi salonlarında 
aktedileccğinden azamızın beheme
hal hazır bulurımaları rica olunur. 

Müzakerat Ruznamesi: 
1 - Heyeti idare raporunun 

kıraati. 

h 2 -;-: Hesabntın tetkiki ve idare 
cyetının ibrası. 

d 3 :-:. Nizamnamenin bazı mad
:~crı. uzerindc tadilat ve bilhassa 
"\'lllnaı yardım müddetinin tahdidi. 

4 - Yeni idare heyeti intihabı. 

Dr. Horhoruni ' 
lnönü Nimet Abla gl§esl 1 
ındakl muayenehaneslnde 
hastalarını kabul eder. 

Telefon: 24131. ••• 

Uzun kı:ı gecelerinde ho:ı vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
•eriaini olcuyunazl 

• Bu Beri 6 b- ··ıc . 1. ilt . B uyu ve resım ı c tU". 
eher cildin fiati 80 kuruş. 
6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

T liati: 4 liradır 
evzi . 

Yen: AKŞAM matbaası ---- tel: 20681 

Yüzd, .. • •• ,_ B 'ırını ISıı;onto kupona 
M ub kuponu kesip cAKŞAM 

at aae K· tirir 1 ıtap servisine:. ge-
Üzcr· v~ya .gönderirseniz fiat 
to 'V~n e

1 
n sıze yüzde 20 iskon· 

O pı acaktır. 

'* 

Çalışacak bir bayana ihtiyaç \"aı·ctır ' . _ = .! olmak; 
İsteyenlerin Cağaloğlu Dr. Şer:ıfetthı 30,000 LiRAYA - Snadlyedc trnm- KİHALIK ODı\LAR _ Bir Alın:ı.n 3 - Sicil itibarile hizmetinden istifade edlleblleceğ1 nnlaşılmnk; 
apartıman birinci kata 15 den sonr<:L vay caddesinde modem bir apartıman öğretmen bayan nezdinde temiz ve dih 
mürneaatıan. - 1 satılıktır. Dosya No. 140. mobilyeli iki oda birlikte veya ayn Yukanda yazılı şartları ha~üı:f::!n~:~Jiblr lsUda ile a§alı;ıdakl vr :ı!ki 
ıuURERBİYE AnANll'OR- Beş ya- EG~~~ıasarnT, Yl lfl<-es~ karşısında No. 184 ayrı kiralıktır. Ayrıcn hususi ~imanca en g~ç 15/4/941 tnrihine kadar Maliye Vekılletine eMılll Emlnkıı gönd"ıe-

m a ş. e e on. 49010 - Emlno- dersleri de verilir Pazar gunünden ceklerdir. " 
şında bir ~ul'l3: bakmak lçinAkşıısan l ııünde Anadolu han No. 6 Emldklş. maad:ı her gün ıs 30-19 a kadar Bey- K ı 
blllr bir murebbıye aranıyor. am- Telefon: 24G94. oğlu İsUklal caddesi 133 numaralı om ~onların derhal teşkili mukarrer olduğundan, aranan evs:ıfı 'h:ıtz 
da z z adresine yazılması. - 2 • • olanlar muracaat sırasına gore tayln kılmacakl:ırdır. 

· "· Hasan Bey apartımanı, ikinci merdi- dV• 

LIK EŞYA • MODERN ViLL! - Beyoğlunda ven, birinci kat (numara 6). - 1 3 - SA Ti yüksek ve temiz bir muhitte kalorifer, Aranan vesaik 
sıcak su, telefon tesisatını havi döşe- ACEI.E SATILIK - Galatadcı. sene- 1 - Nüfus hüviyet ''arakası cAslı veynhuq noterce veya resmi bir m:ı-

HALI - İyt cinsten İRAN halılan 
nlınıyor. Posta kutusu 261 e müraca
at. - 12 

melerl parke munt:ızam ve mükemmel de 900 lirayn kiralı Gülcgüle han kamca musaddak sureti.> 
büyük bir bahçe içinde denize nam 9500 liraya satılıktır. Tavizsiz, mas 2 - G kıta fotoğraf ..Altı buçuk dokuz eb'adında-. 
villa saWıktır. Dosya No. 414. Galata- rafsız. Galata Demlrbaıı.han No. 16- 3 - Mektep tasdikname veya §ahadetnamesl cAslı veya musaddak b!t 

b sureti• 
BİR BUÇUK TONLUK MAKİNE -

ve ltistıklerl yeni Doç marka kamyon 
acele satılıktır. Adres Fındıklı tram
vay caddesi No. 95 Telefon 41352 

s:ıray lisesi knrşıSlnda No. 184 Emlaklş Telefon: 40984. 
Telefon: 49010, Emlnöniınde A.'ladolu -------------- 4 - Bulunduğu memuriyetlere nid vesalkln aslı veyahud musadd.ı.k 
han No. 6 Emlnklş. Telefon: 24694 KİRALIK l\IUSTA.KİL KÖŞK sureti cTasdik.11 slcll karnesi veyahud musaddak surett ka!!dlr 11 

Suadiyede Şen yolda beş oda iki sora 5 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazife !fa~ına musalt 

ESKİ VEYA BOZUK - Her marka 
radyolar piyasadaki en me~hur mar
kalann 1941 modrllerl ile en uygun şe
raltle tepdll edilir Akşamda Radyo 
rümuzunıı. mektupla müracaat. - 1 

RUl\IEJ,İ SAHİLİNDE - Boğ:ızın 
Rumell sah!11ııde nhtımı olan 2300 
metre murabba arsası bulunan bir va
Jı sa~ılıktır. Her suretle dep0 ın~as~na 
eı:,erı.şll olduğu gibi, denizle alakadar 
muesseselere de şayanı tavsiyedir. 

SATILIK İKİ KA:\IYON - Bir ta- Dosya No. 332 Galntasnray lisesi kar
nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo- ~ısınd.'.l ~o. 184 Emldk~. Tel: 4!!0i0. 

del Ford marka karüserlll takat ltis- Em!nonu şubesi Anadolu Han 8 No 
Em11i.klş telefon 24694. · 

tıksiz iki kamyon sntıl.~ktır. Her _gün 

1 20992 Telefonla Hakkı Ozak'a mura- SATILIK EC7..AllA..'4E _Gebze taz:ı 
c:ıatı. - 5 merkezinde. hükümet caddesinde mü-

ACELE SATILIK TAKSİ OTOMO- kemmel camekAnlı. ve tekmll teterrü
BİLİ _ Sahibinin taşraya gitmesi atııe, mebzul, ecza, ve müstahznr:ıtı 
münnscbetile 938 model Master dü birlik~ _satılacağından, izahat almak 
lüks bir otomobil satılıktır. Aksaray ve goruşmck için Sirkecide Yeni 
UUell garajına müracaat. handa:. 5 No. odada Bedretun Köste-

me muracaat etmesi. _ ı 

SATILIK DONDURMA MAKİNESİ-
Az. kullanılmış 4 gözlü 8 kovalı Fri- .~o KURUŞA METUESİ AKSA -
gtda.lre marka bir dondurma makinesi Ooztepede büyücek bir arsa metresi 30 
satılıktır. Taksim: Cumhuriyet mey- kunışa katı satılıktır. Kuyu ele.kt.rlk 
danı tütüncü Ferid beye müracaat te- kumpanyn suyu ve nezareti mükcm
leton: 41537 meldir denlzl görür her tilrlil vesaiti 

nakliyeye yakındır. Göztcpede !ınn 
KASA ARANIYOR - Bilyillt ve sağ- karşısındaki kahvede dellAl İsmail 

lam bir kasa tyt fiatla alınacaktır. lle Şaşkınb:ıkkaldn berber İsmailc 
22288 tıeton No. müracaat. müracaat. 1 

SATILIK l\rUCELLİD MAICl~E- ACELE SATILIK APARTil\IAN -
LERİ - Otomatik pedal makas, bil- Cihangirde Alman hastanesi b:ılıçe
yük dikiş kambura dosya zartı maki- s1 karşısında. Güneşli sokak em altı 
nesi müteaddld motörler kutu maki- numaralı köşebaşı mücedded her kon
nesl Marpuççuln.rda 31 No. Mehmed foru havi scnevl dokuz yüz lira ira
Rlzayn müracaat. - 6 dı bulunan bina ncelc satılıktır. Tak-

SATILIK llAVAGAZİ F1RINI - 4 sim İstiklal caddesi kırk üç numaralı 
Cdört) ocaklı yeni bir fırın satılıktır. dükki\nda şekerci AU Dllere müra
Taliplerin 49322 Telefonla mür:ıcaa- caat. - 5 
tı. - l 

l\IOBİJ,YA - Az kullanıhnış salon. 
yatak ve yemek odaları mob!lyes! nz.1-
met dolayıslle satılıktır. Müracaat: 
Kadıköydc, Mühilrdnrda Yaver bey 
sokağında s numara.ya. ,.,--.... - 1 

250 KURUŞA - Fatih ile Aksaray 
arnsuıda 3 cephesi sokak olan msl blr 
arsa. satılıktır. Galatasaray lisesi kar
§ısındn 184 No. Eml!ikiş. Telefon 49010 
Emlnönünde Anadolu han 6 No. Em
lAklş. Telefon: 24694 

ve havngazı elektrik banyo büyük c.lduğuna dair hükümet veya Belediye doktorluğu raporu· 
çamlıklı bahçe yazlık kışlık yalnızı . 6 - C. MüddelumumUlğlnden mahk6.mlyetı olmad;ğıno. da!r ''cslka 
yazlıkta olur. Mıiracaat edecekler oa- c:Jstlda zirine müddelumumtııkçe tasdlkll meşruhat verilmek suretll" de 
l:ıtasaray yeni çarşı No. 8 Tel: 44lS2 o:a.bmr.11 -

. _ ı 7 - Hüsnühal kağıdı; 
8 - Askerlik vesikası .~Ulus hüviyet varakasında varsa. aynen. istemrz. 

KİRAUK - Büroya elverlşU ma- 9 - Talip olan şahıs bir resmi blr dairede müstahdem ise bu dairenin 
ğaza ve depolar Galatada Rıhtım cad alelusul muvafakatlnl gösteren \•eslka cTalebe müteallik fStid~ ve merbutu 
desinde Veli Alemdar hnnında. "\"CS!kalann o daire vasıtaslle Maliye Vekaletine gönderllmcsl halinde aynca 

SATILIK ARSA - Samatyada Hacı muvafakatnameye lüzumu yoktur .• 
Hüseyin ağa mahallesi camtı şerir so _...;;.;N;,;;OT;.;.;:..;;İs;;.:t;,;ld;.::nn:::,:;:nm=.;e~d:,;e_b~u::...;v:.!c~sa::;l::k~in~ıt;,:;ö~n~d~er!.!i.!.:ld!:.l~RJ~v:,:;e;,.,;!;.lls::,:tesi~~ya~z:::,ı:::ln:,;c.:.:,nkt:.::.:,ı:.r _ 
kağında 14/1 numarnlı 3.018 M2 mem- 10 - Aşağıda yazılı şekilde taahhütname cBu taııhhütnamedekl mu
hal sathlyeslnde ars:ı ucuz fiyatlı sa teselsll kef!lin resmi dnlrelerde veyahud tıcarl. mali veya sınat müc.ssese
tılıktır. Taliplerin Ak~da F'. M. rü- lerde memur ve müstahdem olıruısı §arttır.• 
muzuna mektupla müracaat. - 8 oı\•• 

Taahhütname pli 
ACELE DE\'RES SATIUK DtJE- Maliye VekAletince toprak te\'Zl tnllmat.nameslnin tatbiki 1çln teşkil 

KAN - Şehzadebaşında 133 _ 135 nu • edilecek toprak tevzi komisyonlarında bir vazıteye tayinim haUnde bu va
maralı 1çkil1 loknnta olarak kullanıl- zlteyi kabul edeceğimi ve en nz 45 gün evvelinden haber vermeden bu va
makta olan müşterisi bol, mevkil gü- zl!eden istifa veya bu vazlteyt terle veyahud hlmıetlmden istife.de ed!lmc
zel. Taşraya gldeccğlnden devrcdlle- dlği veya lstihdıununın devamının caiz olmadığı idarece takarrür ettirile
cektir. Aksaray Keınal~~ıı. caddesi :rek vazifeme nllıayet verlldlği takdirde, komisyon mesatsınln bu yüzden 
9/1 nwna.rayn. müracaat. _ 2 sektc.>ye uğraması sebcblle hasıl olması mümkün ve muhtemel zararlara 

ACP.L'E DEl'RI:N SATILIK DtiK
Kı\"S - Aksaray Ycnlkapı Kemalpa
şa caddesi 9/1 numaralı köfteci ve tç
klli lokanta. Mevkii güzel ve müşrerisi 
mebzul. Taşraya gideceğinden devrr
dllecektlr. İçindekine müracaat. - 2 

1200 LİRAYA - Balatın güzel b!r 
y~rinde üç odalı kı\rgir blr ev satılık
tır. Dosya No. 448 Galatasaray lısesi 
karşısında. No. 184 Emliı.kiş. Telefon: 
49010 Eminönü Anadolu han No. 6 
Emlaklş, telefon: 24694. 

SATILIK ARSA - Bağdnd caddesi 

ka.rşı maktunn ve cezai §art olarak beş yüz llra tazmına.t vermeği ve bunun 
1~m hakkımda dava ikamesine ve ilam 1stlhsaHne lüzum olmndan bu tanh
lıutnamenln lcrayn vaz'ı veyahud hazineden alacağım varsa bu alacaktan 
defaten takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit her hn' 
gl bir ihtilaf için davn. ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın A k n
nıahkemelerlnce rüyetini; kabul ve t~ahhüt ediyorum. n ara 

Adres: 

Nfitus hüviyet var:ıknsındakl hüviyeti: 
. . . . . • • nln cezai şart olarak tcahhüt etti~l beş " u 

dar aynı şartlarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim yuz ray:ı k:ı· 
Kefilin meslek ve adresi: · 
Nüfus hüviyet va:akasındaki hüviyeti, 
cNOT: Bu tenhhut ve kefaletname noterce resen tanzim olw1acaktır • 

(1531} (2070) 
Erenköy tramvny istasyonunda yirmi-----------------------------
iki metre yüzü ve muntazam duvarı F 
bulunan güzel bir arsa satılıktır. Ta- en Fakültesi Dekanlığından : 
llp olanlar Kızıltoprakta elektrik de- Umumi fizik rn t tu u ıft .ı b r r • n alın:ıcaktır. 31 3/941 p zartr ı gil· 
posu karşısında 184 No. ya mur:ıcaı:ı t nil yabancı dil imtlh:ıııı yapıl ... c f;ıı.:!un lst"klllcı ın dek..ınlığa mtlrarn ::ttl:m 
eylemeleri. _ 2 J mm olunur. mııo> 



Sahife 8 

Otomobll"'ve Radyo 
Akümülatörleri için 

PHILIPS' 
ŞARJ REDRESÖRLERI 

Hu9ust Garajlar. Ga,.J aahfpferf, ŞarJ fstasyonıın 
için en kullanıth tlpler vardır 

llUllllllll 
111 111 111111 
111il1111 111 
il 1111111111 
1111 il 111111 
111il1111111 

Emniyetli Servis Kolay · Kullanıt Sessiz işleme· 

TDRK PHILIPS LTD. Ştl Galata Frenkymn Hın 2cı kat, 
ISTANBU.L 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittiha'llna elverişli 
betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. «Akşam» idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 BÜTÜN ACRILARIN PANZEHiRiDiR.- 1 

Beyhud ıstırap çekmeyiniz! "--ZA-Y~İ _ .. , 
BİR TEK KAŞE 

N EVROZiN 
Kars ı numaralı merkez hastane

sinden almış olduğum askerlik terhıs 
tezkeresin! kaybettim. Yenlslıll am
cağımdan eskisinin hükmü olmadığmı 
ua.n ederim. 

Eyüpte isıambey caddesi G numa
ralı evde Sürmeneli 1318 doğumlu 

:!\lustafa Cebi 

> 
( 

18 Mart 1941 

B'}y atan soluk kızlar! 
kansız mektepliler! 

Büluğun bu nazik ve mühim devrinde kuvver 

ve kudret kaynağı otan kana muhtaetırlar 1 ••• , 

DEŞYEN 'ın kan kuvvet $urubu ile bunu kazana• 

rak, soluk çehrelere canlı bir penbelik ve tek· 

mil vücuda taze bir bahar zindeliğinin gelmesi 

muhakkaktır. 

Zayıf ve soluk benlzll çocuklara O ES Y E N • ı n 

kan kuvvet şurubu. 

• 

--
~,; 

• 

Bu muannid BAŞ ve DİŞ ağn
lanm sür'atle izaleye kafidir. Ro· 
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapJan NEVROZİN ' le 

, ,,.. 
BAHÇE, ORMAN ve 
SALON FİDANLARI 
Mevsim münasebetile ucuz 
fidan edinmek isteyenler 

Maden Mühendisi ve fen 
memurları aranmaktadır 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
tedavi edilir. Müessir ilaç: 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiN tercih 8diniz 
iCABISDA GVNl>E 3 KAŞE ALINABİLİR. 

-TiMOFUJ 

1 

(Abdest bozan) dediğimiz barıa.k ku.1larmm devanda. 
Bunlar ııiır etile yapılın" pastırma ve ıucaklan yiyenlerde basıl olur. 
Uzunlulı::lan dört metreden on metreye kadar olur lü bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TİMOFUJ bu kurtlann en birinci devası
da. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulunur. 
reçete ile satılır. ' 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hern kf'Senize ve hem de 

s:::a-:.ı~~· BiR KUSTUYU YASTIK 1 LiRAOIR 
Yastık :,organlan da pek ucuzdur. Adres: lst:ınbul Çakmakçılar 

Kus Tüvü Fabrikası. Telefon : 2302'1. 

Zonguldak Belediyesinden 
ı - Blr ay müddetle kapalı zarf usullle eksiltmeye konula.n umumı sı

ğınağa. muayyen olan zamanda tallpll çıkmndığından pazarlıkla ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli cl S.000• llradır. 
3 - Muvakkat teminatı «1350• liradır. 
4 - İhale 4 nisan cuma cünU saat 16 da Belediye binasında. dalınl en

cümen tarafından -yapılacaktır. 
5 - Şartname ke~r ve projesin! görmek isteyenlerin Belediye fen şu-

besine müracaatlan (1826) 

Yapı ve İmar İşleri 118.nı 

Nafıa Vekaletinden 

bunian bahçemizde kolay
ca bulabilirler. 

ÇAM, P ALMlYE 
vesair seçme fidanlar 

Adres: Pangaıtı Fl:ıt garajı ya
nında Yedlkuyular caddesi No. 6 

ZA Ri F 
Tüccar Terzihanesi 
Herkesi şıklaştırır 
Beyoğlu i stiklal cad.dcsl 

Fransız Ilaşet kitaphaııesi 

karşısında 378 No. da 

- -=-

z • 750 • 
' • 500 .. 
8 • 250 • 

35 • ıoo • 
80 • 50 • 

1 Umum müdilrlUk Tuz ten şubesi kadrosunda. münhal mühendislikler ve 
ten memurlukları için maden mühendis! ve fen memuru alınacaktır. 'I'allp 
olanla:ın evrakı müsbitelerlle Gnlata.da İnhisarlar umum müdürliiğiı Tus 
fen şut<si müdürlüğiinc mür:ı.caatlan ilan olunur. t2017) 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Su l~Jerl müdürlüğü için 40 m/m ye kadar muhtelif kuturda. su sayacı 

alınacaktır. Alükadarlann verebilecekleri sayaçlann, marka, fl:ıt ve evs:ı-
fını mezkOr mtidfirlüğe bildirmeleri. (2073) 

İstanbul Mıntakası İktisat Müdürlüğünden : 
İktlsad Velciletl ihtiyacı için 4200 adet tezgi\h malzemesine alt tefeıTll

at, mekik, tarak, gficü, cırcır, çengel, !plık ve tarak çekeceği, çerçeve ve gü
cü tellert pazarlık suretıle satın alınacaktır. 

ı - Pazarlığa lştlrft.k lçlıı 2490 sayılı arttırma ve eksllLme knnunı.1 ah
kllmına uygun olarak yüzde 15 katı teminat akçesini vilayetimiz muhase!>e 
müdürliiğiı veznesine yatırması, 

2 --- Şartname dalremlzdeıı tedarik edllir. 
3 - Pazarlıkla Jhale tarihi 26/3/ 1941 Çarşamba günü saat 15 te S!rke

clde kain Liman hanındaki müdürlüğümüzde teşekkül eden komisyonda 
yapılacaktır. (2068) 

ilan Tashihi 
Gazetemizin 19 Şubat 941 tarihli nüshasının 8 inci sayfasında neşrolu

nan Türk Madenclllk Anonim şirketine ait toplantı ııtmında sehven ruzna
me! mUzakeratın dercedllmed!ğl görülmüştür. Aşağıya dercediyonız. 

Rozn:Lmei müzakerat: 
l - Tdııre meclis! ve mürnklp rnporlannın okunması, 
2 - 940 senesine a.lt mevcudat de!terlerUıe bilanço ve ki\r ve zarar lıe

saplannın tedklk ve tasdiki ve İdare meclisi ve mudfilerln ibrası, 
3 - i dare ınecllsine aza intihabı, 
4 - 941 senesi için mür.ı.klp intihap ve tahsisatının tayini. 

Adaları Güzelleştirme Cemiyetinden : 
Adalan Güzelleştirme cemiyetinin kongresi 30 Mart. 1941 Pazar on bir

de Büyiiknda Parti merkezinde toplanacaktır. 
Rmrıame: 

1 - Raporun kıraati. 
2 - B ütçe ve bllfı.nço. 
3 - Münhal fı.znlıklarn intihap, 
4 - Direkt.iner. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası idare mccllsl, h lsscdarla.r umumi 

heyetin!, 24 Nisan 1941 Perşembe günü sant 15 te Anknrada Banka merke
zinde aleldde içtıma:ı davet etmeğe karar vernı~tlr. 

l~edarların Bankadan gönderilmekte olan davet varakalarile bl.rtlt-
te toplanma. saatinden evvel Baııkaya gelmeleri rica olunur. 

Alelade umumi heyetin mü-ıakere ruznamesi : 
1 - Bankanın 1940 yılı İdare meclisi raporunW1 tedklkl, 
2 - Mürakabe komisyonu raporu üzerine bilançonun tasdlk1 ve temet

tüatın teklif ~çhlle tevzllnln tı>.svlbl, 
3 - İdare mecllsinln ibrası, 
' - Müddetleri biten müraklplerden: 

A - B ve C hisselerine sahip bankalar ve şirketler tarafından bir 
müraklp intihabı, 
B - D sınıfı hisselerine sahip h issedarlar tarafından bir müraklp 
seçilmesi. (2081) 


