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Kızılay merkez 
veznesinde suiistimal 

.&B.&BKİ BU Habeşistan
da harekat 

Mevzii ltalyan iyi bir safhada 

Yunan azmi 
Yunanlılar hürriyet ve 

memleketlerinin tema
miyeti için ölümü 

göze almıılar 

Kavala 19 (A.A.) - (BB.C.) Dün 
amele blrllkleri heyeti murahhaaalıı.n 
büyült bir içtima yapmışlar,~ Trak
ya. lle Makedonya Yunanlilannm 
hürriyetleri ve memleketlerinin mülki 
tamamiyeti için lcabmda. öleceklerine 
dair blr karar sureti ittihaz etmi§ler
dlr. 

Suriyede buhran 
Beynıt 19 (A.A.) - Fransa yüksek 

komiseri general Dentz Şama gitmiş
tir. Orada birkaç gün kalacaktır. 

General Dcntz, yenı Suriye hüku
metinin kurulması için, eski b~ekll 
Ata bey Eyüb! ile müz~relere de
vam etmektedir. Surlyede çarşılar ka
palı duruyorsa ıda hiçbir hA.dlse çık
mamıştır. 

Kerende İngiliz taarruza 
devam ediyor 

Macaristanda 
sıkıntı 

İşsizlik günden güne 
artmaktadır 

85 milyon 
ton çelik 

İngiltereye yal'dım için 
7 milyar dolarlık tahaiaat 

Londra 19 CA.A.> - B. RoosevelUn 
İngiltere mümessili B. Harrlman, p.. 
?.etecllere beyanatında kendisine lltl
halt etmek. içln yatında müteha.ssıa
lardan mürekkep blr heyetin Lon<lraı
ya geleceğini söylemli ve demişılr tt: 

- Birleşik Amerika, bu sene 85 mu. 
yon ton çelik yapabilecektir. 

İngutereye yardun davasında, her 
zamandan ziyade müttehld ve müte
sanid bulunuyoruz. Harp devam et
tikçe İngllterede kalacağım. Fakat sık 
sık Amerlkaya gidip gelece~lm. 

Vaşington 19 (A.A.) - (B.B.C.) İn
glltereye ve demokrasilere yardım için 
yedi milyar dolnrlık tahsisat projesi
nin mümesslller mecllslnde müzake
resine başblandığı sırada söz alan 
Hariciye Nazın B. Hull, bu projenin 
müstacelen kabulü Amerikanın mll
dafaası içln sureti katJyede elzem bu
lunduğunu söylemı,tlr. 

Neler icat edilmeli? •• [3 ] 
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f~.--D_ii_n __ G_e_c_e_k_i_v_e_B_u __ s_a~bll!llla_h_k_i_D_a_b_e_r ___ ıe_r..._ __ ) 
Harp tebliğleri 

lneiliz ... tebliği 
Loııdra 18 (A.A.) - Hava Nezareti

nin p:ı.zartesl nk§amı neşredilen teb
liği· 

Bombardıman servisine mensup 
tnyyarelcr dün gece Bremen ve Wil
helmshaven'I bombardıman etmişler
dir. Bu şehirlerin liman ve sanayi 
mınt.akalarında birçok infıliıklar ve 
yangınlar görülmüştür. 

Rotterdnm'da benzin depol:ırınWı 
biiylik bir yangın çıkarılmıştır. 

Ayni servise mensup ve münferiden 
11ı;an tayyareler Emden ve Oldeıı
burg'n hücum etmlş'1crdlr. 

Bu harekat esnasında. bir düşmnn 
r.ece avcı tayyaresi alevler lçlnde dü-

Amerika 
harbe 

yaklaşıyor 

lngiltereye yapılan bu
günkü yardım kifi 

görülmüyor 

Efkarı umumiye, Ameri
ka donanmasının müda

hale etme8i için 
laazırlanacak 

'ürülmüştür. y · J8 (AA) p ı· Prlse adalan açıklıı.nnda s:ıhll ser- qıngton . . - ar a-
vısınc mensup bir tnyyare büyük bir mento mahfilleri, yaş haddini bul
düşman inşe gemlslnl torpUlem!4 n mu~ mühim miktarda Amerikan 
batırmıştır. destroyerinin pek yakında fngilure~ 

Bütün bn hnrekf'ı.tt.a hiçbir tayyare- ye verileceğini kati surette beyan 
mlz kaybolm:unıştır. etmektedir. 

Alman tebliği Scripps Howard gazetelerinin 
başlıca diplomatik muhaniri B. 

Bertin 18 (A.A.) - Alman ba§ku- Wimam Simms, büyük Britanyaya 
mandanhğının tebliği: si?ih ve bilha"a deniz yardımının, 

Bir denizaltımız, kafile halinde gl- B. Rooseveltin cumartesi akşamı 
den ceman 35,300 ton hacminde bC4 söylediği giddctli nutuktan sonra ar
alli'ıhlı düşmnn ticaret gemisini batır· tık .kati şekil aldığını yazmaktadır. 
mışşıtır. 

1 
d 
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_ 

1 
d ıl _, Umumt kanaat §Udur ki, B. Roose-

ıruı. en z uz.er n e yap an .... - ı h u~- d''-
ll'ıhlı teşit uçuşlannda Alman tnyya- ve t arp mı. et~e. ULÇe nu.llıtunda 
releri Newcastle'ln garbinde takriben bundan daha ılen gıdemezdı. 
4000 tonluk bir ticaret gemisi bıı.tır- Ayni muharrire göre, lngilterenin 
mışlardır. denizaltı1'4nn artan tehdidini tam 

17/18 mart gecesi bombardıman müeasirlikle bertaraf etmesine her 
t.ayynrelerim!z Newcastle'dekl llman tarafta fevkalade ehemm · et veril-
tesis.tını ve doklan bombalanıışlnr- • "d ry. 
dır. İskoçyanın şark sahillerindeki ll- mu..ı ~anı ard!r ve buna bınae? de 
manlnrn da hücumlar yapılmıştır. yenı hır Amerıkan yardım teklı za-
Düşman gece esnasında. Almanya- ruret ltesbetmektedir. Zira B. Roo

nın şlmall gnrbislndekl sahil mınt.a- !lı;velt, Birleşik Amerikanın zalimler 
kasında muhtelit yerlere hücum et- tamamen mağlQp olmadlltll dunnı
mlştlr. Gnyrl askeri baz_ı h~~flc~de yacağır.ı taahhüt eylemiştir. 
ç~kan ~ngınlar derhal söndürülmüş- Muharrir yazısına şöyle devam 
tur. Muteaddlt evlerin yıkılması neti- ediyor: cTamamen salahiyettar mü-
ceslnde ölen ve yaralananlar olmuş- --'-"tl . ka t" .. b" ,_ t __..ı enn naa ıne gore ır &aç 

Eritr~, Habeşistan ile 1ngi liz ve italyan Somalilerini 
ıösterir harita 

Milli Şef Moskova elcimiz 
Macar elçisi 8. Mariassy~ Sovyet Hariciye Komiser 

yı kabul buyurdular muavini ile görüştü 

Ankara t 8 (A.A.) - Reisicüm
hur ismet İnönü, bugün aaat 16 da 
Çankaya köşkünde Macar elçisi B. 
Mariusy'yi kabul buyurmuolardır. 

Bu mülakatta Hariciye umumi ka· 
tibi büyük elçi Numan Menemenci
oğlu dt. hazır bulunmuştur. 

Moskova 18 (A.A.) - (O.F.l.): 
Fransız ajansı bildiriyor: Diploma· 
tik mahfilleTden öğrenildiğine göre, 
Türkiye büyük elçisi B. Haydar Ak
tay cumartesi günü hariciye komiser 
muavini B. Vişinsi tarafından kabul 
edilmiıtir. 

u~ündüz Douvres üzerindek.l baraj deatroyer daha gönderilmesi ki.fi bir 
balonlanndan dfüt tanesi düşürül- yardım te§k.il edemiyecektir. Birle-
müştür. tik Amer.iann. harp filosu ile mü- Afrikada hava 

• dahale ebneai icap edecektir. Bu-
Balkanlarda 

vaziyet / ta/yan tebliği nunla beraber bu mahiyette her tür
lü inkişai zamanıı muhtaçtır. Zira 

Keren'de bir İtalyan evve! emirde efkarı umumiyeyi ha-
muharebeleri 

• _ •• •• nrlamak lanmdır. 
generalı maktul duıtu Bu vaziyet. lngilt~renin muvakkat 22 İtalyan tayyaresi Bu yaz dört devlet 
Roma 18 CA.AJ - İtalyan orduları yardım olarak ya, haddini bulma- düşürüldü, İngilizlerin Almanyaya karşı 

11nıumi karargtihının 284 numııralı mı§ destroyerler ve muhtemel ola- kaybı 2 tayyare harbedecekmiş 
tebliği: rak bir mikta::- avcı gemisi alacağı 

Yunan cephesinde keşif kollarının hakkındaki zanını kuvvelendinnek- N~irobl 18 .A.AJ _ şarkt Afrika- Nevyork l 8 (A.A.) _ (0 F 1 
ve bataryaların faaliyeti görülmüştür. tedir. d<>ki İngiliz ha.va. kuvvetleri umumi T. · · 
Tnyyarelerlmh;, düşmanın hava üsle- Her ne olursa olsun kanaat hü- brargihının tebliği: Fransız ajansı): Ncvyork imes 
rlm bombardıman etmişler ve mltral- kumetin ,imdi İngiltereye yalnız Cenubi Alrlka hava kuvvetlerinin gazetesi yazıyor: Belgraddaki dip· 
yöz ateşine tutmuşlardır. · h ·ı . k 1 . h- L 1• ve 15 martta Q.nr'-' Hab-• ... ft-da lomatlarJa diğer siyasi ~ahsiyetlerin 

16 mart "'un-Ü Alman hava kuvvet- arp g~m~.erı .verrne meae esı a&- " ..,.. ~ ..... ~....... 1 f k . .. 
b k d d - l J 13 İtalyan tayyaresini tahrip ettikleri ve askeri mütahaasıs arın i rıne go-

lerine mensup tayyareler, Şarki Akde- ın a .. egı' tıcar~t vapur an ver- . --•-i d r•, bu ya• Yugoslavya, Türkiye, 
nlzde seter etmekte olan bir düşman mek ıçın de tedbırler almakta ol- ve diğer sekiz Italyan tayyargwı e ~ ... 
fılnsuna taarruz etmiştir. Bu tuarruz duğu merkezindedir. Bununla bera- hasara u~rnttıklan tahokkuk etmiş Yunanistan vt: büyük Britanyanın 
hal'eketl esnasında iki harp gemtslnc her, b".J hususta büyült bir ketumiyet bulunmakt..adır. teşkil edeceği müşterek bir cephede 
to ı.11 •--b t. t ı .. u h f d 1 k d 13 martta bir Savola '19 u iki Cr. Almanyaya kar§ı bir harbin sakınıl-

rp er ..,,... e e m"i r. mu a aza e ime te ir. 42 tayyaresi diişilrülmü.,tür. 15 mart- b" ) k l"kk" d"I i 
Şimali Afrlkada Djaraboub'dakl İ ') l hi d b• ta dört S. 79 ve bir Cr. 42 lle beş Ro. maz ır şey o ara te a ı e ı mes 

mevzilerimize yaklaşmış olan düşman ngı tere e n e ır 37, yahut er. 42 F1at tayyaresi hava icap eder. • • . 
cüzütamlan _t.Jlrdedilml§~ir._Tayyar~le,:- tezahür ınııhnrcbelerlnde düşürülm\if veya Belgraddan Stefanı aıaaısına bıl: 
rlmiz bir duşman üssunun motorlu . rd --"Ilın".+• d" ·ıd·v· y l vyadakı vasıtalanru benzin depolannı ve mü- Nevyork J 8 {A.A.) - c.Oollıers Dlredauva'dıı. ye e tahrip ""' ı.,~.r. ın ıgın• nazaran, ugos a 

Tepedelen 
etrafında 

muharebeler 
Bir İtalyan kıtaaı çevril· 
mek tehlikesine maruz 

lngiltere Kralı, Yunan 
Bcqkumandanı general 
Papagos' a niıan verdi 

Manasbr 18 (A.A.) - Reuter 
ajansının Arnavutluk hududunda 
bulunan muhabiri bildiriyor: Tepe
de len etrafında pazartesi günü bü
tün gün şiddetli bir muharebe cere
yan etmiftir. Muharebe alı:pm geç 
vakit hala devarr. etmekte idi. Bu 
bölgede mühim bir İtalyan lutaaı
nın çevrilmek tehlikesine maruz ol
duğu bildirilmektedir. 

1 tal yanların müthiş 
zayiatı 

Londra l 8 (A.A.) -· Tiınes ga
zetesinin Balkanlar muhabirinin Ati-

l 

ALi ile VELi 

10.000 rakamı! 

Ali - Bir istatistik nearedil
di. Travmaylarda tek. bilet usulü 
kabul edildikten aonra. binenle
rin adedi, günde on bin mikdn
rında azalmı§. Bu da bizim hal
kın birkaç meteliğe ne kadar 
kıymet verdiğini gösteriyor. 

Veli - Narhh maddelere fiat 
koyarken, tarifeleri kabul eder
ken, ihtikarla mücadele ederken, 
beleJiye paraaile lüks müessese 
açarken bu 10.000 rakamım bir 
an gözden kaybetmemeli .•• 

J 

lngili.zler 
üç Alman 
denizaltısı 
batırdılar 

nadan gönderdiği bir tclgrala göre. 8. Churchill dün bir 
Arnavutlukta vukua gelen yedi gün-
lük muharebe esnasında ltalyanların nutuk söyliyerek bunu 
ölü ve yaralı kayıplara, kullaımlan müjdeledi 
asker miktannn vuall olarak yüzde ----
40 ına teltabü! etmektedir. Yani • • 
120 bin ki.tiden -48 bin ltalyan öl- Ame::ıkan torpıdo muh-
m\iş veyahut yaralan~1ştır. ripleri tedricen faaliyete 
İtalyanlar Larıaayı tek- geçmektedir 
rar bombardıman ettiler ---

Atina l 8 (.A .A.) - Emniyet ne- Londra 18 (A.A.) - (Reuter): 
zareti tarafından dü;, akşam ne§re- İngiliz Başvekili B. Churchill. bugü.:ı 
dilen r~mi tebliğ: 16/17 mart ge- denizaşırı memleketlerde yapyan 
cesi düşman tayyareletİ zelzeleden- Amerikalıların cPilgrims> cemiyeti
beri üçüncü defa olarak Larisayı nin B. Winıınt şerefine verdiği öğle 
bombardıman etmişlerdir. Ölen ve ziyafetinde bir nutuk söylemiş ve 
yaralanan yoktur. Henüz ayakta Amerika büyük elçisine hitap ede
duran binalardar ikisi yılulmı§, di- rek demi§tir ki: 
ğer 1 O tanesi de hasara uiramıştır. Hük\ımetinizin ve milletinizin de 
Selanik civarında ve Epir köy böl- dnin · bir surette alake.dar olduğu 
gelerine atılan bombalar hiçbir ha- büyük bir meydan muharebesinin, 
sara ıehep olmamıştır. bütün geı:ıi,liği ve bütün ıiddeıile 

Üç düşman tayyaresi Mak.sos ada- inkişaf ettiği bir anda, size (buraya 
aında alçnl:tar uçarak evlere, k.ilise- hoş geldiniz) deriz. B. Winant. At
Jere ve ölüler abidesine mitralyöz )antik m~ydan muharebesini. kati 
ateşi açmışlardır. ln~anca zayiat auretıe kazanmamız lazımdır. Bu 
yok.sa da cüzi hasar vardır. muharebe Amerika Birleşik devlet-
İngiltere karlı general teri hülclımeıinin ve milletinin itan 
Papagosa nişan vereli edilen siyasctler!nin k~vv.ette .. berta-

18 (A A ) l .1 raf olunmıyacagını, l.ıçbır ıupheye 
Londrı · · - n~ı tere 1 mahal kalmıyacak bir tarzda isbat 

~ralı, gener~l ~apagosa ~rı~aınya için kazaaıılmıştır. Ac.:famızın aahille
ıınparator!ugu nışanını vermıştır. rinde şiddetli ve aman vermez. bir 
y unanıstanla İtalya ara- mücadele yapılmaktadn, ta ki rnü-

aında ağır yaralı himmat ve gıda maddeleri akını 
mübadelesi ~ur~adan gel::in. l!urndıı ve gayre-

t 8 A 
A ) y . timızı azaltamıyacagımız Orta Şark.-

Bellerfadl ( · d ·İk v unanıs- ta harp gayretlerimiz, bunlarsız ida-
tan i e ta Y•. ar~ın a ı agır yara- me edilemez. 
lı mübadelesı, dun Yugoslavya ara- Şimdilik kayıplarımız !azlalaşmış-
Usinde başlamıştır. Yuna nağır ya- t Öld'" ·· - ı_ d tt ki b d . . .. ır. urucu &U re e u mey an 
ralılannı hamil ıl~ t.ren, dun akşam okumaya karşı koymak için iktida-
Belgrnddan geçmıştır. d b l b"' ·· k d t rımız a u unan ulun u re ve 

da!a tertlb~tını bombardıman etmiş- Magazine~ mecmuaııı tarafından Kezalik ayni gün üç S. 79 n be§ Ro. Sovyet elçisi Moskovaya yaptığı se-
lerdlr. 16/17 mart gecesi dfişman tay- Bostonda, Londranın bombardıma- S7, yahut Cr. 42 tayyaresi de hasara yahatten Belgrada dönmü§tÜr. Fİ k lr hürriyeti 
yareler!, Trablusgarp üzerine blr ha- ıu hakkında verlien bir konferansta uğt:~':ı!~· Jljlga'dıı mltralyö~ ate- Yugoslavyada hubub~t, . 
va akını yapmışlardır. Birkaç kişi ya- ekse .. isi lrlandalı ve Amerikalı ol- şlne tutulan capronı 133 tayyaresi ta- un devlet inhisarına gırdı 

kuvvetimizi, bütün kaynaklarımızı 
bütün !anat ve ilmimizi kullanıyo-

talanmış, sivillere alt bazı evlerde ha- mak üzere hazır bulunan üç bin ld- mamlle yan.m. ı.ş .• tır. Bel-d 18 (A.A.) - (Stefani): 
.sarnt vukun gelmiştir . v k I'- '~ 1 ·ı· ·11· bi • • lk ta ... -ı:: .. rtı Afrlk d K • tak d" §ı ayaga a "ara& ngı ız mı ı mar- 14 mart gunu Cenu Jlir a yya- D h l • t ·ren bir emirname 
~ a a eren nun asın ... .. 1 • . s· k k" 1 v releri Jijlga yatınlarmda yol 11.zerln- er a merıye e gı • . ı· 

muharebe, şiddetle devam etmektedir. fınJ soy emıştır. ırc;o ımse er ag- deki kıtaatı ve kamyonları mitralyöz ile hububat, buğday "!e un ıatihsa atı 

B. Rooıevelt bir sanat 
galerisinin açılış resmin

de bir nutuk söyledi 
Kıt.natımız, müteaddit. defalar düşma- lamıştı·. ate~ne tutmuşlardır. devlet inhisanna tabı tutulmuştur. 
na t..a.rşı mukabil taarruza. geçmışı~:· Alman gazetelerinin B. V8fİnaton 18 (A.A.) - Birinci 
onu ağır zayiata uğratmışlar ve mu- •• • Amerikan milli sanat galerisinin pa-
him 1cuvveuer1e mükerreren yapmış Roosevelte hucumları Trakyada beyaz peynir lngı'lı'z d008Rm8SI :ıartw gÜnü yapılan açıl11 meuai-
oıduğu tanrruzlan püskürtmüşler- Beri" l 8 (A A ) - B" h • l k • d•l minde B. Roosevelt. hür insanların 
<lir. Bizim zayiatımız da mühimdir. h b~ b'Jd" •. .'Al ır ubsusı yapan ar tene e ıate 1 er l . 
General Lorenzlnl kıtnatın başın- mu a ır ı ırıyor. man mat ua- • fik.ir ._,aletini tebcil etmi§tir. Ga erı-
da kahrnmanca ç~rpıŞ1rkcnın maktul t• irad ettiği nutuk münasebetile . 1:d~e (~~~) - Beyaz p-:y- Akdenizde vazifesini de te§hir edilen resim ve beykelle-
düşmü.ştür. Hava muharebeleri esna- Birleşik Amerika Reisicümhunı B. nır ımal ~evsımırun yaklaşmış olına- rin kıymeti 15 milyon dolar tahmin 
M1Jda avcı tayyarelerimiz, bir inglllz Roosevclt aleyhinde şiddetli bir sı huebıle mar..dıracılar mıntaka büyük cesaretJe yapıyor edilmektedir. Bu koleksiyon eski 
tayyaresini düşürmüştür. mücadeleye haşlamıştır. ticaret müdürlüğüne baş vurarak te· Maliye Nazırı müteveffa Anderew 

Tayyarelerlmlzde!:l biri üssüne rlön- Correspondancc. Politique diyor ncke ihtiyaçlarını bildirmişlerdır. Lomlra 18 (A.A:l - Dally Ttleg- Nellon'un memleket~ bir hediyesi-
mcmiştlr. Hareket uslcrlmlzden blrtne ki· cAme "- • h • • . Mıntaka müdürlüğü bu gibi mfüa- raph gazetesinin Iskenderlye muha- dı"r. Merası"m mu··nasebetı'le B. Roo· 
ka ılan hava akınları, bazı za- . · r~a ananevı arıcı sıyase- . . . •. • blıl, gnzetenin birinci sayfasında neş-

rşı yap t 1 ti tinden ayrılmak istiyor. Roosevelt caat sahiplerının geçen uç sene ıçın· redllen bir telgrnfmda diyor ki: ıevelt ezcümle şunları söylemiştir: 
raBrlarb ika!~ ş r.elmiş olan kuvvet- dcmokı-asiyi rnüdnfnl\ etmek baha-1 deki teneke sarfiyatını tespit ettık· 15 cünden fazla bir zamandan ~rl, İnsanlnrm fikir hürriyetinden do-

er era onune g ·ı A "k 1 1 1 t h 1 v "hti lis· -ll b' düş rıosu şiddetli blr bom- nesı e men a ı o mıyıın devletlere en sonra nzır ayacagı 1 yaç Şarki Akdenizdekl Ingmz donanması ğan bu tablolar, dünyanın ve insan· 
b:ı~ımnn m;:;,t~ıan' sonra taray:ı ns- karşı kull11nılmnk üzere Amerikalı tesini Vekalete nrzedecck ve b~ eea- cüzütn.mları her zamankinden fazın. lık me'l\ıresinin bugün birer sembo
l.er çıkarmış ve bu nskcrler, gn.ml7..o- olmıyan bir d.-vlete harp malzemesi sa göre şehrimiz maaıdıra ve tu~na- meşgul .. ~~muştur. Alakn. merkezinin lüdürler. o dünya ki tahribi için si
numuzu ele geçirmiştir. vercceğhi bildirmiştir. Roosevelt lan için verilecek tenekeler dılek ı garp çolunden Balkanlara intikalin- liıhlar imal memleketler istila in-

h • 'h · · 1 • · • ah" 1 · . • d'l kf den beri müsbet haberlerin mevcucl • . . ' . şa sı ı tı.as arını ttltmın etmek ıstı- s ıp erıne tevzı e ı ece ır. b • .. d ff sanlar hapis ve eserlen ımha edıl-

ruz. 
(Devamı sahile 1, sütan 1 de) 

Alrikada harp 
tekrar kızıştı 

<Bnş tarafı ı ncl sahifede) 
vam etmekte olan mütemadi muhare
belerde hM!selerden mi ibaret olduğU 
hakkında henüz bir ~ey söylemek 
mümkün olmnmııkla bernber, Reu
ter'ln muhabirine beyan edlldlğine 
nazaran, Keren de harekat her ho.lde 
yeniden kızışmaktndır.1> . 

Kahire 18 IA.A.) - Orta Şark In
glliz umumi karargfıhının teb11ğl: 

Erltrcde d\4mnn, .son zamanlarda 
znptettiğlınlz mevzilere karşı .şlddeUl 
mukabll hücumlar yapmıştır. Bu hü
cumlar her yerde İtnlyıınhra a~ır za• 
yiat ''erdirerek püskürtülmü~tür. Düş. 
mandan 800 esir alınmıştır. H:ı.rek~t 
muvaffakıyetle inklsaf et.mektedlr. 

F d M · l"kl . Ed" · d beyaz peyn:r. ulunmaması yüzun en muzn er 1 . 

ranslz Onanması yor. uaz~m ~engın ı erıne rağ- ırne pıyasasın a . . ·, kuvvetlerimizin parlak zaterlııdcn mektedir. Amerika bugün Ho beın 
men keııdıne aıt meseleleri hallet- den sonra knşer peynın de .ka!bo. · sonra lstlrnhatc çekilmiş olduklıırı sa- ve Dürer gibi Alman aanatkfırları· Bremen büyük hasara 
ırckten aciz olan büyük bir milletin mağn başlamış~r. Halbuki tüccar nılablllr. Bu, bllhassa donanma bakı· nın, Van Dyck ve Rcmbraudt gibi uğradı 

Bı.rçok bu••yük• gemı'ler ciiğer kıtalıı.nn işlerine karıııması deposunda yem mahsule ~~tecck mmdan haklknt olmaktan çok uznk- H.,llandc.lı sanatkarların ve meşhur 8 (A A ) D N B . 
ld B -d h • k d b k b Berlin t · · - · · • nın ., • • c'oğru deği ir. u mu a ale icap 1 a ar_ ey_az ve aşer. peynırı u- tır. Fransız ve İspanyol sanatkurlarının k 

saglam bır haldeyını4:. ederse en ı:iddetli vasıtalarla red- lunduğu soylenmektcdır. .. Ben ş:ıhsa.n bu faaliyetin büyük bir eserlerı·n·ı kabul etmekle insan mef- bildirdiğine göre, pazar günü çı ·an 
::ı; y k h t ldum fakat bu --...ne ,,,angın neticcsind<: Brrmen transat• 

d ·ı k • ısnıına şa 1 0 ' ......, - k · · ··k krw· k b 1 d" " 
Lausannc 18 <A.A.) _ o.Fj~ Frnn- edlı ece • 1tır. JOO ') Edirnede kır ko•usu nln tam tnblosunu çizmek "..e hfilcn :~r;smın yu .sde ıgın~t ~~şı 

0
es c :- lantiğinde büyük hasar vukua gel-

rız ajansı: Gazette de Lnusanne'ın ngı tereye şı ep . "" yapılmakta olan şeylerin şumulünü gı ımanı teyı etme e '~· me - fl"iştir. Yangır itfaiye alnylnnnın 
Vlchy'dekl muhablrt B. Robert Vnu- Nevyork 18 (A.A.) _ Reisicüm- ~ırne (Akşam) - 30 .. n_>:artta bildirmek znmanı henüz gelmemiştir. küre k· her tarafta. tehdıt ~ltında devamlı gayretleri neticesinde, dün 
eher yazıyor: Fransız filosunun halen h R it k vakında İngiliz lzmırde yapılacak olan clnonu k -,- B. Eden ve general Dlll buraya gel- bulunmakta V• şekıller aldıgı ve söndürülmüştü •. 
müta~kenln,..ferdasında malik oldu-ı dur. 0 .oseve fi·.

1 
pe . · 300 cilebin I şusu> aıa hazırlık olmak üzere Ed:r. diler ve hemen bir gece içinde filonun ifadesini bulduğu birçok memleket- _________ .,.,._,. _ _......._ 

~ k t .. enız tıcaret osu ıçm ,. K v d • . 1 haz ,_ e u-zcrınc yeni taktik ve k ·1 k .,... 
c;U uvve ten daha büyuk bir kuvve- . k d"l nm bir lanı ne - araagac; arasın n gıdişlı g" ış- ır Ouuası V • ]erden dıııarı atılma ·ta, ezı mc te ı 
te mo.111: olduIDınu beyana. .mezun bu-ı ınşııı:ı ma sa 1 e muazz • p _ li bir kır ko~usu tertip edilmiş~u. mesullyetıer alması istendi. Fılo: bunu ve tahri edilmektedir. 
Junuyonım. Knzablanka'dnkl 35 000 tatbıke koyacaktır. Bu mnlumat A B hafta yapılacak 1 b k d tam isabetle ve h!idlsesiz olarnk ynp- A !'k b h k . d"' da 

1 k • "k b h · k · f u o nn u oııu a kt d 1 merı anın u are etı unya tonu Jean Bıırt zırhlısı ile Dakar-ımen a a nye ·omısyonu tara ın- Ed" b-ı es· . tc .1 d k , mış ve hf'llen yapma ıı. evam eye- .. k k d v . ' fk. · 
dakl Rlchellc.u zırhlısı sa~lam blr ho.l d d"l · f ırne 0 g mı msı e ece ac.d- mlştir yu se snn&tı oguran ınsan 1 nnın Ajans ecnebi ismi hasları asli 
dedir. Dunkerque halen tn.mlr celil: 1 an neşre ı mış ır. ler seçilecektir. Dş~an ioplannın ve bava kuvvet- ve zekasının ve bütün ilminin büs- imliilarile yazıyor. Fakat artist 
mektedir. 1 f , lerlnln sahası dahilinde bulunan nok- bütün mahvolmaması için Amerikrurı isimlerini bundan istısnn ediyor. 

Deniz mahfilleri ket?m d:ı:vraıınıak- Bugün 4 üncü sahifemizde: Albay Donovan to.l?-rdau büyük tıcaı:t gemllerınin millı-tinin arzusunu ifade etmekte· 
ıa beraber Dunkerque in muhlm blr N k d'. d.. so.lımen geçtiğini görduın. Bu, donan- dir. Bu galerinin canlı bir maziye cl\foris Şövalye> 
nusur teşkil edebll_:ceğl zannediliyor. «Sanıy ve Ötesi.> münasebctile evyor a on U manın, deniz tayyare kuvv~tlerımlzln ve daha asil bir atiye ithaf edilmiş yazmamalı ;J 
Evvhellce baTttib'll ~doylen;~IamProblrvenvac: Halid Ziya Ufaklıgil Nevyork 18 (A.A.) - B. Rooscveltin ~~nt~~ı~r::ı:1:;!:1:1b'ffy~r:ı;;Yb::~= olması, insanların fikir hürriyetinin cM .. urice Chev&lien 
zır ısının ou on n s2 6 Avrupa.ya göndermiş oldu!Pı şahsi o.. d . . k d b"" .. k b" 
ziyette olduğunu bildirmekle bir sırrı Yazan: iZZET l\JEJ,111 mümessili albay Donavan, deniz tran- lcrl lle mümkün olmuştur. Yapılııcok evam etm.csını .~.e . ~ a: uyu· ır yazmalı! 
ifşa etmiş olmıyacağım, Lorralne zırh-ı satıantlk tnyyareslle Ncvrorka dön- büyük l>ir iş vardır ve filo, bunu ııiha- heyecnnh ıstedıgımızı gostermekte- L 
1ısı İskenderiyede mevkuftur. m~tür. yete erdirmek niyetindedir, dir. ı ..._ __________ _ 

ı? 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

7 ürk bahcesi 
" 

işittiğime göre, ıur dıtmdaki me
zar!arm ~ul';"'duiu yer, bir park 
halme getlrilecekmif ••• 

Mezar ve park .•• 

Bu mukayeae, beni dütüncelere 
ıevketti. 

Geçenlerde profesör Gabriel'i zİ• 
Yaret için Fransız sefaretinin lıtan• 
buldaki binasına gitmiştim. Bahçe 
kapısından İçeri girer ginnez: «Bu· 
rası Türk toprağı değil!» hissine ka
pılm~tıın. Zira ağaçla" bile, ecnebi 
tnbüyetinde ağaçlardı sanki: Biz.im 
meşhur serviler bu dekor içinde ya
bancı duruyordu... Fraıuızlar bura
ya, kendi memleketlerinin havasını 
vemıiş. 

«Bir memleketin havası» diye bir 
fey olduğu muhakkaktır ecParkıt d . • 

enmce, gözümün önünde, umumi· 
yelle «Garpvari bir bahçe. canla
nır. Karilerim itiraz edecekler mi 
bilmem; töyle diy~eğim geliyor: 
Cülhane parkının bir çok köşeleri 
(sarayın parçala~ı görünmiyen kö
teleri) İnsana Türkiye dQı tesirini 
verir. 

Herhalde, burasının manzar~ı, 
Osmanlı padişahları otururlarken 
bambaşkaydı . Türk bahçeciliği diye 
bir şey olmak gerektir. Türk ıivil 
mimarisi, Türk tezyini sanatlan gi
bi bunu da keşfederek nisyan uçu· 
rumundan cıkannak avrıca bir me
seledir. 

Ahmed Haşimin ~övle bir mısraı 
vardır: 

Bir accm bahçesi. Bir seccade. 

Yahya Kemal: 

- Ber, olsam şöyle erdim! • de
mİ\tİ: 

I !ahan bahçesi. Bir seccade. 

İster «Acem». ister eclsfahan• 
dcnsİ.'1. . . İre.nlılarn mahsus bir bah
ce üslubu vardır... İngilizlerinki ile 
fransızlarınki biribirlerinden ne ka
dal' bariz vasıflarla ayrılır: Pa
risli, sünneti şerif üzere kesilmiş bı· 
yık gibi kırpık tarhlardan hoşlanır; 
Loı:dralı ise, biraz yabani ormanla
rı cndll'an, biraz tarumar hissini ve
ren sıılkunlı vt: sarkan dallı parkları 
sever... İtalyanlarınkinde bir nevi 
~~~ari var~ır... Arabın bahçesi, 
butun hususıyetlerini bugiinkü İs-
panyada bırakmış.. Toledo'da 
n:~ay~r.'da) ressam Goya'nın 
evını zıyaret ettiğim sırada kendimi 
Sam'ın bir hareminde sanmıştım. 

Japon evlerinin etrafındaki bah
çelerde hic çiçek yokrnu,; ta,lar ve 
yeşil!ikler tezyinah lClkil edermiş. 
Çiçekleri ayrıca tarlalarda yetiştirir-
lenn~. 

Bu misalleri ilanihave çoğaltmak 
ınümkL~dür. 

Sur dışı mezarlarır; ın park hali.ne 
getirilmesi meselesine dönelim •.• 

Bütün dünya edeb\yatı. Türk me
:ıarlarının be!li başlı Türk hususiye
ti ddu<;mıu asırlardanberi söyle
mekte birle~mİ!\tİr. Bunlıır, sakil bir 
•ey değil; bi7im pitoresk' imizdir ..• 
Sökerek, hatta asırların basıl ettiği 
çarpık çurpukluğu, yosunlan imha 
ederek, arsalanm cedvelle çizmek 
hakkı bzie verilmemiştir. Olsa olsa, 
etraflarını asril~tirelıiliriz, medeni
l~tirebiliriz. Şurasına. bura.sına bah
çeler yapabiliriz. Fakat Londradan, 
Paristen. Sil<aı:odan kopup gelmiş 
hissini vc.-cn parklar değil. Türk 
bahçeleri. 

Bu ankL nedir? Bilmiyoruz. Fa
kat herhalde «İsmi var, cismi yok» 
bir şey değildir. Nedimlerin tet"en
nüm ettiği Saadabad, bir gÜIİzıırdı, 
gülistand:. Bi .. üslübu olacakh. Du
nu:ı mahiyeti, ilmin ve sanatın ted· 
kik ad~esine sırnnı faşedecektir el
bette •.• 

Bulmalı. çıkarmalı, yapmalı. ı 
Bir şartla: Mezan mezar bırak

malı... Bahçeyi münasip yere yap
malı •.. Türkiyenin Türkiye ve f ş_tan
bulun lstanbul hususiyetini t~kil 
eden pitoresk' v el sürmemeli. 

11::: (Va - Nu) 

E iR DA BRLERi 
Lüks maddeler_! Şirketi Hayriye 

cogalıyor •. 

Çamlıcada 
otel 

il JBi.r çırp:. da IJ 

Bir yıldönümü 
münasebet ile 

· - Hissedarlar dun toplandılar 
Ticaret Vekaleti liilU 

peynire taraftar 
görünmüyor 

İstimlak edilecek saha 
geni§letiliyor 

Bugijn tıb üstadı Besim Ömer 
Akalın'ın ölümünün yıldönümüdür. 
~etcdlik dolayısilc bu büyük 
~ ~danıile pek çok defolar görü,
mUftuı:n. Her vakit de ba."la hay~tı
~.d~ • gayet şayanı dikkat, me-

ça.ınlıca tcpeslndekl b\r sahanın rf 1 hikayeler anlatmıştı. Şimdi ve-
atının ıenei d · · d b -• Belediye tarafından istlmlAkl karar- b' b. evrıyesın '-' um:ın 

Şifket vapurları bir sene zarfında 
10,886,908 yolcu taşıdı, umum hasılat 

1,167,909, masraf 984,173 liradır 
Fiat mürakıı.be komisyonunun lüka 

peynire fiat koyduğunu yazmıştık. 
Bu flat tasdik edilmek W.Cre Ticaret 
Vek!Uetİne bildlrllmlştl. Flat Müroka-
be komisyonunun 1üks peynir hakkın- Şirketi Hayriye hissedarlan <ıHer sene tezayu" d eden yolcu 

laşmıştır. Belediye bu sahada otel ya- ~er ırerl hatll'lıyorum. Aklıma il~ 
p:ı.cak, tesisat vücuda getirecek, tepe- ge en tu o uyor: 
y1 halkın eğlenebileceği hale koyacak- Yıldız sarayında Balk t b k 
tır. İstlmldk edilmesi istenen snhn 17 gresi toplanmışt G ana] 1 ~n-
bin metre murabbaı tutannda 1dl. Ömer bu to 1 

1
' ener Besun 

da aldığı karar, bir kere de Tlcnret .. 
vekdletı tarafından tedklk edJlmtştlr. senelik Ad.t toplantılarını dun adedinde bu sene görülen noksan, 

Erazinln yeniden tevsllne kamr Yerll-ı den k P antılann bir celsesirı
mlştlr. Bu husustaki hazırlıklar yn- .... ~ ı~ord~. Kendisile ve:ıtiyerin 
pılmaktadır. , 00';;d c ar4ı a,mıçtık. Şapkalarımı-Vek!Uet, bu hususta komisyondan bazı yapmışlardır. FevkalA.de toplantı, bir takım iskelelerin kısmen veya 

m~~~a!ı~:1~lrylyccek maddeleri- aza arasında ekseriyet hasıl külliyen yolcudan mahrum kal
nln çoğalan sarısı Ticaret Vekiiletınln olmadığından on beş gün son- masmdan, araba vapurlan ile 
nazarı dikkat~!lı cclbetmlştır. veUlet, raya bırakılmıştır Dünkü top- Kabatruj ve Üsküdar arasındaki 

Beledlyenln istimlak edeceı:tı saha ~ d ıkb1 b~na Avrupa su şehirfe
yüzünden Vakıflar umum· müdUrlültü r:n en •edıyordu. Yıldız sartıyı 
ile Mallye Vekô.letl arasında lhUIAf kap~ınm merdivenleri önüne gelin
vardı. Belediye 1stlmlak bedelini ban- ce hır adam öni.lmüzü ke!lti: 

komisyonun lüks peynir kararına ta- • . .. 
rartar görünmüyor. Bu hususta VekA- lantıda Ticaret Vekaleti namuıa otomobıl munakalatuun azalma-

~ya yatıracak, bıı para bilahare 1h- - Buyurunuz Pft}a hazr ti ,. · 1 
tıllifı kazanan tarafa verllcccktır. dedi sizi otomobil' 1 .... e ~· ·· · · 

let tarafından komisyonun nazan dik- B. Ihsan Faile, Maliye Vekaleti smdan ileri gelmektedlr.n 
kati celbedllmlştlr. 
Kokmuş kaşar peyniri satan bir pey- n:ırnına Ankara borsası kambiyo Ayni sene zarfında icar edilen Mal satmıyan iki tüccar 

• ım e gotureyım. 
~ö>:le ~öyJiyerek lüks bir otomo

bilı elıle ışaret ediyordu. 
nır tacirinin Adliyeye sevkedlldiği ya- müdürü B. Hasan bulunmuştur. vapurlar hasılatı bir sene evvel- mahku""m oldu 
zılmıştı. Dünkü duruşmada peyn\rct . . • . kinden 43 834 lira 3 kurus fazla-

O aralık yağmur da çi•elemef,e 
b~lamı,tı. General Besim Ömer bu 
teklifi yapan ::ata: tevklf edllmlşUr. 1940 senesı kfinunusanısı iptı- . ' . ' ~ Anadoludan gelen tüccarlara manl-

dasmdan ayni senenin kAnunu- sıle ,74•716 lır~, 7 kuruştur .. Em- fatura eşyası satmaktan çekinen Yer-
Münakalat Vekilinin evvel gayesine kadar cari rnua- lak ıcarelcri bır sene evvelkınden 1 vant ve Nobrnn duruşması asliye 

tedkikleri melata müteallik idare meclisi 2•378 lira, 86 kunt§ noksanı ile ~~~~. c;~ıu~:Z.h:~:.e~~~~ ~~~~:e:ı: 
- Müsaade buyurunu-. d~di, ya

nımda arkad • 1m var ••• 

Şehrimizde bulwrnn M:ünakalM V~- ve mürakıpler rapom ile kar ve 20,926 lira, 63 kuruş olarak ta- !işer lira para ceza.sına mahküm ol-
klll B. Cevdet Kerim Incedayı dün hakkuk etmiştir. muşlnr ve dükkfı.nlarının on beş güıı 

Ben ayrılmab kalkl\l'ken bü ·ü!< 
ilim adamı elimi tuttu: .1 

DC'nlzyollannda ve Devlet L1manlan zarar hesaplan ,bilanço ve lstatis- müddetle knpntılmasına knrar vcrll-
lşletmesi umum müdürlüğünde mcş- tikler okunmuş, kabul edilmiştir. Erol kömür vapurundan bir mlştir. 

- Yoooo, dedi. r:.nc:ı beraber, 
kanca beraber ... 

gul olmuştur. Şirketi Hayriye vapurlarile 1940 sene evvelkinden 44,927 lira 20 --------
senesi zarfında 10,886,908 yolcu kuruş fazlasile 55,134 lira, 66 ku- yol vergisi 

Otoı.ıobil davetini yapan znt: 
- Bendeniz arltad~mız:n dn bu

yurmalarını r..t:a edecekti.-..!.. dc:li. Sahte memur 
Para alırken cürmü 
meşhud halinde 

yakalandı 

taşmarak bundan ve yük ile pa- ruş hasılıit alınmıştır. ... 

ıamar ücretlerinden ceman 979 1940 senesi umumi varidatı 
bin 311 lira, 92 kuruş hasılat 1939 &'neslndeki yekundan 52 bin 

alınmıştır. Yolcu rniktan geçen 568 lira, ~9 k~ fazlasile 1 mil
scneninkinden 145,858 ve ücret- yon 167 bın 909 lıra, 38 kuruştur. 

Nisan sonuna kadar 
tahakkuk işleri bitecek 

Zaten bu hafif hafif çi~eliyen va~
mur altında binecek ha.şita otom,. 
bil de yoktu. 

ıer ye"kiınu da 19,479 lira 34 ku- Umumt masraf yekunu 984 bin 

_Şemf~din adında. blrl kendisine ruş noksandır. Yolcu adedinde ve j t 73 lira, 40 kuruştur. 1940 sene
Fıat murakabe bürosu memuru süsü varidat yekunundaki noksanlığın 1 sindeki kar yekılnu 183,735 lira-
vererek teftişlere çıkmıştır. Küçükpıı- · · 
zarda Alinin dükkinına girip, dük.kan sebepleri idare heyeti raporunda dan ıbarettir. Hısse başına 200 
sahlblne: şöyle i7Ah ediliyor: ı kuruş temettü tevzi edilecektir. 

Yol vergisi tahakkukatmn ~ubnttn 
b:ışlnnnııştı. NLımn nyı sonuna kad::ı.r 
tahakkukat işi sona erdlrllecekU~ 
Şimdiye kadar yol vergisi tahakkukn
tı ile mahalle mümesslllcri meşgul 
olurdu. Şubat ayındanberl bu işle biz
zat Belediye tahakkuk şubesl memur
ları meşgul olmaktadır. Bu ~uretle 
yol vergisi kaçakçılığına mani oluna
caktır. 

Otomobile bindik. Bizi d .. vet 
eden zat şofö· yerinde oturuyor ve 
otomobilini kendi huHan:yordu. 
Keı:dis: 38 - 39 yaşlannd:ı cö.-:nü
vordu. 

Bir aralık doktora ıcrdu: 
- Paşam beni tanıdınız mı?. 

.. senin evinde çivi varmış: araştırma. 
- Valla.'ıi hatırlamadım efen-

~~;~~~m~.~~~~:·.:=·~:.t.'~: Adliyede terti ve tayinler 
uScnde 6 sandık çlvl var; zabıt tu

tacağım. Bana yüz Ura verl~en uzla

senelik yol verglsl tahakkuk:ı'ı 850 
bin lira tutarındadır. Şimdiye kndar 
her sene tahnklmkatın '750 bin lirası 
tahsil edillrdl. Bu sene tahsilatın nrt
tırılmasına çalışılacaktır. 

dİın .• 

- Bunun kabahe.ti benimdir . . •~e
lip tıimdiye kadar her sene eltni:r.i 
Öp"\cm laZJmdı. Kusur ettim .• , 

şırız.• denuştlr. 
Ali, peşin olarak 7,5 llrn vermiş, 92,5 

ilranın bilahare ödenmesl k.ararlaş
mıştır. 92,5 liro. Şerafeddlne verilir
ken cürmümeşhud yapılmış, suçlu 
Adliyeye verllmlştlr. Şerafeddin birin
ci sulh ceza mahkemesince tevkif edll
mlştır. 

Asker ailelerine yardım 
Asker allelerlne kaznlarca her ny 

ynpılnn yardımlara devam ediliyor. 
Mart ayı tahsisatı kaz:ı.larca tamamen 
asker ailelerine dağıtılmışttr. Mnrt 
ayındaki tevzl:ıt 70 bin llm kndnt· tut
muştur. Aylık tahsilatın da aşa~ı yu
karı bu miktıırı bulduğu anlaşılmış-
tır. 

şimdiye kadar her ay yardım edilen 
muhtaç :ısker ailesinin miktarı be§ 
bin k:ıdardır. Fatlh knza.sı dahilinde 
2300 asker nilcsine yardım ediliyor. 
Kazalar içinde en çok asker ailesine 
bu kazada raslan~ 

Şehir meclisi bugün 
tekrar toplanacak 

İstanbul şehir meclisi dün öğleden 
sonra ikinci reis vekili B. Faruk De
relinin riyaseti altında toplanmıştır. 
Ruznamenln müzakeresinden s~.nra 
meclis bugün tekrar toplanmak uze-
re dnğılmışt::.ır:.:.·--

Beyazıt nahiyesi 
dahilinde teftitler 

&yazıt nahlye müdürü B. Nuri ~u
no.boylu, mıntakasın.?n yaptığı tef .. tış
lcrde fırın ve ahçı dukkinl:ırında w~.h
hl muayene cüzdanı bulunmıyan mus
tnhdemine raslamış, bunlar akkuıda 
icab eden cezai mu::ımeıe yapıl~ıştır. 
Bu tefLlşler esnnsında bfr ahçı dukkA· 

ı blr giın müddetle knpatılmış, !ınn
~ardan alınan yüz elli kilo ekmek, kl
ıoca nokSan görülerek müsadere edil-

miştir. rd .. Abhl 
Kapalıçarşıdakl .. te.~tlşle e "" ı: 

edilmemiş yatak yunu ve iç çamaşır-
ları müsadere olunmuştur. 

Kararname yüksek tasdikten çıktı 
- Dernek tanı~ı}'oruz ... 
Otomobili kullam.n ıat: 

- Nasıl tanı mayız . .. dedi. Be-

Ankara 18 (Telefonla) - Adliye 
mensupları arasında geniş mlky:ısta 
tertl, tpyin ve nakilleri ihtiva eden 
kararname yük.sek tasdikten çıkm~-
tır. · 

90 lira maaşlı Adllye bnşmüfct.ttşllk
Ierine İzmir asliye hukuk hAklml Ali 
Okay, Adapazarı rclsl Celfıleddln Mut
lu, Trabzon :ı~ıreeza mahkemesi reisi 
Etem Saygun, Elbistan hfıklınll{iine 
Oazlanctcp ağırceza. relsl İbrahir.1 
Etem Sandıkçıoğlu, Trabzon ağırccz:ı. 

relsliğine eski Adllye başmüfettişi Ha
tem! Şahlnoğlu ve Ad:ı.p:ı.zan ağırcczn 
reisliğine Kastamonu af;ırceza reisi 
Nuri Tokses tayin edilmişlerdir. 

Konya asliye ceza hnklmi Mltat Şa
hlngll ve Kars ağırccza reL~l Asım 
Dilll 90 liraya terfi etmişlerdir. 

80 lira maaşlı İstanbul nğırcczn reis
liğine Malatya reisi Hasbi Gürpınar, 
Kozan hliklmliğlne Kozan ağırceza re
lsl Asım Soysal, Erzincan hflklmlıgıne 
Samsun nsllyc ceza hakimi Etem Tat
lıoğlu terfian tayin cdllmlşlcrdlr. 
Öde~ nğırceza. reisi Münif Çağl:ı 

ile Trabzon müddeiumumisi Salih 
Alperen ve Sorgun Mklml Abdülazlz 
ccssnm 80 liraya terfi etmişlerdir. 

70 lira maaşlı Kırklarell asliye ecza 
hfıklmllğlne terfian İstanbul sulh hf\
kJ.ml Emin Buıtay, ?.in.nlsa müddei
umumiliğine terfian İstanbul sulh hfı
klml Muhlis Tümay, Samsun ceıa hli
klmllğlne İstanbul sulh h!ıklmi Sala
haddin Demirelli, Bartın ceza hfıkım
llğlne t~rfian İstanbul sorgu hikimi 
şarret Unan, Orhangazi hll.klınllğine 
~tanbul sorgu haklml Sami Erden, 
Istnabul kadastro hAklmllğine Balı
kesir kadastro hiklmi Ekrem Kodan, 
Izmlr lc,ra haklmliğlne terfian İzmir 
tıulh 11!\klml Ahmed Merlç, Eskişehir 
müdeiumdumillğine terfian 3 üncti sı
nıf Adliye müfettişi Hahmi Esen, Bal
ye hfıklnıll~e Balıkesir sulh hl\kiml 
Nuri Tuncr, Kütahya ınüddelumum1-
li.ğine Adliye müfettişi Kil.um Akyol, 
tısküdnr hl\klmllğine terfian Adliye 

T ıbbi müsamere nim hayatımda, ŞU dünyada ilk ta-
müfettlşl Rauf Dizdar, Edremld hu- nıdığım, ilk teşerrüf ettiğim bs-n 
kuk hltkimllğlne terfian Izmir sulh Haydarpaşa Askeri hastaneslnln 941 • • • 
hakimi Kllzım Akşıt, Mecldözü hA.- senesi dördüncü tıbbi müsameresi sızsınız •.. 
kimliğine Yozgat sulh hli.ldml Fehim profesörlerinin tştlrakile ve b:ış hekim - Yac.a? .• 
Ünal, Tekirdağ kadastro hiiklınllttınc albay Zahit Tolun'un rclsllğlnde top- - E\ et... Çün!rli beni a:z -'o-
Bursa sulh hliklml Etem Tezel, Ban- lanmıştır. Müsamcred<' şu mevzular- ğurttunuz!.. 
dınna. ceza haklınliğine terfian An- d b h dil ı tı 
knra sorgu hliklmi Necatı Yılmnz, Is- :ın n sc m ş r: Besim Öme• Akahn o mc~hur 
killp cezıı hAklmllğlne terfian ç..:ırum 1 - ı.ıÜrolojl servisinin tarihi• Bcv- kabkahasile gil!dü. Fnkat ko.'l~İ~in·n 
sulh hl\klml Hamdi Ynlçınkaya, Erzin- llye mütehassısı Dr. Sadettin Tosun. o kadar çok do~urttuR-u ir.san vardı 
'can hukuk hakimliğine E~urum sulh 2 - «Rndyocramda görülen hicabı ki bunları teker teker üstn:!ın tnnı-
hliklml Hakkı thgeu, Birecik haklm- hnclz şekil bozuklukları -ve suni pnö- imk 
llğine Uşak sulh hft.kiml Şükrii Soy- mo prltono Dahiliye mütehassısı Dr. masma an ola:nru:dı. 
knn, Tunçell ceza hAklmllğlne Kütah- Hamdi Ergene. Besim Ömer Akalın'ın ,..ne ve 
ya müddeiumumi.si Bfirhaneddln Ene- 3 _ o:Mnl des avlateurs. As:ı.blye dostlan arasında ilmi, kitapları ve 
ralp, Bnlıkeslr müddeiumumthğlnc mutehassısı Dr. Rüştiı Bilge. merr..leket~ olan biz.-netlcri kııd .... 
Aydın müddelumumisl Saffet Agnbey- b .... 
oğlu, Sllrd lıt'ıklmliğine Slird ağırceza 4 - •Orduda kan nakli. Nlsnlye Üy~lı bir. tıöhreti vardı.: Elinin ui;ı~-
relsi I.ütrı Erkan, Bitlis hfı.klmliğine müt:hassısı Dr. Şükrü Ansay. lull!gu. Bıl.hrwııa bu elın yeni ni~n
Bitlis nğırceza. reisi Cevdet Oünday, .Musamereye Dr. On. Tevfik Sağlam., lanacak çıftlc:ı Ü7erindc hayret ve
Gümu~hane hiikimllğlne Oümiışhane Prot. Dr. Talat Çamlı, Prof. Dr. Sani recek bir tesir: ~örülmüştü 
nğırceza reisi Abidin Vamn, Şeblnkıı.- Yaver, Pror. Dr. Gn. Süreyya Serter, Besim Ömer Akalar: n t d !d 
rahlsar Mklmllğlne Şebinkarahisar I Prof Dr. Gn. Eyüp Sabri Bilgün, Prof. d · 1 ıını 1 ann-
nğırceza reisi Fazıl Kok, Onz'..mtep Dr. Abdülkadir Noyan. Prof. Dr. Naz- an, kendi ailes: içinde buluna:ılru--
relsllğlne Elbistan hakimi Recai Ak- mi Şakar, Prof. Dr. M. Kemal Öke, d:u' birçok gençlerin parmaklar:ra 
yokuş, Malatya ağırcez.'.l. reisliğine Ol- Prof. Dr. Nlynzl ismet Gözcü, Prof Dr. nışan yü:z.üklerini kendi dile geç:r
resun ceza hAklml Kfi.zım Ünal tnyin Murat Cankat, Prof Dr. Lütfi Ak.su, mesi meşlıurdu. 
cdUmlşlnrdlr. Prof. Dr. Kemal Sernl, Prof. Dr. Bür- Onun elile nİşl\nl ndırdıkları "enç-

I.stanbul ıı. A d At r hnneddln Uruz, Prof Dr. Bürhancddin 1 • ... ae;ırccza uzasın an ı erın hepsi mesud oldukl"n ·ır·ın 
V"rlık ı·stnnb ı ti t hl ı Tügan, Prof. Dr. Efdal, Alb. Dr. Cemal ... .. . u care ma temes tımıdıklarından, -•aab"•mdan kun" 
Azası Nazmı Oeya, istnnbul sulh hiık~ ve hastane doktorları hnzır bulun- ru ..., 
mi Reşid Nomcr, İstanbul sulh ha- muştur. dünya evine girmek ist~se bu uiur-
klmi Münl.r Kösemihaloğlu, İstanbul lu elli büyük alime koJMdı. İlmi 
sulh hCıklml Muhiddin Fermanlı, is- KÜÇÜK HABERLER kndar neşe ide büyüktü. Hava~o-
tnnbul sulh Mkhni Tevfik Koca.bal- da geçirdiği en korl unc dakiluı1an 
kanlı, Ist:ı.nbul sulh h~lml Nlzamcd- iki kabkaht. orasında anlatırdı. Bal-
ciln Özdeniz, İstanbul ağıreeza a7.ası * Nuruosmanlye caddesinden, ida- kan harbinde Köorüdc Boğuiçi İs· 
N:ı.fl Dc-mlre111oğlu, İstanbul sulh M.- resindeki kamyon ile geçen Mehmed, k ı · · ._ 
1'Jml Rc<><>d Ko~ksal, bulunduklan ver- e esmın ııoaymosile nasıl denize ...... Hüsniye ve Nebahat tsmindekl iki ka- d" t" .ı:..:: •• • • d !erde 60 llrnyn terfi etmişlerdir.· uş uKunu, au ıçın e 7 dakika nasıl 

__ __ • dına çarpmış, yaralanmalanna scbe- çırpındığını. 70 giin nasıl mevlcuf 
Dünkü ihracat blyet vermiştir. olarak yattığını. nasıl sürc:üne s:itti-

Dün muhtelif memleketlere 402 bln * Şlşllde Sungur sokağındaki e•·ln- iini - adeta hnyatı bir neşe pcr-
llralık mal gönderllml-~tır. İsvlçreye desi altından göstererek - uzun .. den kira bedelini alm.nğa giden Fethi 
fındık, tütUn, kaysı çekirdeği, Çekyn- uzun anlatırdı. 
ya knysı çekirdeği, erik. kaysı pestıu kapıyı çalarken bastonuna d!l.ynn:nış-
Mısıra. tütün, Alııuınyay:ı. tütün, ıÇ tır. 14 yaşında bir çocuk bastonu çe- Sağ olsaydı da o büyük ndamı 
fındık, Filistine tütün, tuzlu erl.k, Ma- kince Fetl yere düşmüş, çenesinden gene tatlı tatlı dinle$eydik .. 
ca.rlstana ku:ru derisi scvkcdllmlştlr. y:ı.ralanmı.ştır. Hikmet Feridun Es == 

Bay Amcaya göre ... 

- 30 lira ev klr:ı.sı, 20 bakkala, 40 mutfak, ı 
30 cep harçlığı! .. Geriye kalır 12 llı'al .. 

_ 3 ııav:ı. kurumun&, 3 Kızılaya": _ 3 Çocuk esirgeme kurumW1a_ 

\ 

... 3 te Ycşllaya... J B p ki . A. - Bunları ayırdıktan sonr:ı ~ün ka-
- e kara gün l~in nede.u blr §eY ayır- mrmaz da ondıw .• 

pu,yorswı?. 



Pi.kir ve San'a't 

Halid Ziya Uşaklıgil 
"S - aray ve ôtesi" münasebetile -

Yazan: iZZET MELiH 
H&lld Zlya'nm ;ranm asırlık ede 

fımrthıü teatd ıcın 1m m&Jllllltt. 
Bmln6ni llaltnt tarafından tertl 
olunan llıtıfalde liifleclllim nutku 
IÖYle blUrmlfUm: • 

1
IANKARA RADYo svl lrlandada 

19 llu't farplÜa ille " akşam 

ıuo Program, ıı.u Hafit tartılar, İrlanda hükimeti kati 
12,50 Ajans haberleri, 13,05 Halk tür- bitaraOığa karar .-erdi 
kfilerı. 11,20 Salon orkestrası, ıs.os 
Ziraat takvlmJ, 18,08 Melodller (Pi.), 

18,30 Konuşma (Dış politika hAdlscle- kili B. de Valera, Birle.tik Ameriltaya 
rn, 18,45 Çocuk saat, 11,30 Ajans ha- hitaben radyoda söyledll't bir nutuk
berleri, 19,45 Geçit pıoıramı, 20,15 ta ezcümle f(iyle demlftir: 
~ ıueteaı, a,u ftml hefeU, landa mm 
21,10 Konıışına, :11,25 Baz eserleri ye Bitaraflıtunız, Ir et:tntn 

kati arzu ve iradesini temsil etmek
zeybek havalan, 21,45 Rlyaaetlctlmhur tedir. Bugiin vaziyet flldur ki. Jrlan-
bancbu, 22,30 Ajans Te bora habet- da bük6metl ve mllletııı kabl- etaerl-
lerl, 22,45 Mhlt: Dans mtızltl (P].), yeti harbe stlriltıenmemete tarar 

ıt -rt ,...._.. abald Yerml§ttr. Birkaç anonim propapn
daeı, memletetlmtsln btıyftt Britan-

8 Program, 8,Q3 Ajans haberleri, yaya kartı taarruz tl.ull olarak tulla-
8,11 Baflf parça)ar (Pi.), l,fl Bv ta- nWnuuıdan .toıtiut1annı blldlrm~-

- Beterlıı tarihi, nvp., bup ve. 
11iimle doludur. :aa, tadertmls. alin 
JUinuzcbr. Llkln tabiat. iDADi J'Ola· 
rurten onm camuruna anki llMl
lerden abnmıf bir baraıe&. 1* ...... 
btıluftar. BeW de Adem ne Bana 
anın mlhnetine mıblrOm olarak Qn
netten kovulurken, eennetın en IDY
metıt sırrını çalıp Dpı1'1Vdlf. Bu 
semavi sır Te atet, glzelllk ft san'at 
qkıdır. san•at., ln•n••ra acılannı 
mel&kkatıannı unuıturan, ruhlan 
;rütaelterek teaelll eden ve sevindiren 
DlhJ kanettlr ... Dünyada gbelltt ve 
an'at olmasaydı hayat. yqanınayn 

dını. tir. Bunun vuku bulmıyacatuu taah- Roman1UUD rent Anbra el~lal B. Telemaque'ın eneıtı l1ln Cümhur .. 
htıt ettıt. Muhaıiplerden hlçblrlnln res..t 1.~t tn&ılne tt:SmactnUWllnl tatdlm ~ Jamllltık. YubndaJEI 
~~ = reelmde elçi, 1tlmıdnanwlnt nrmek totn giderken fatltlll marşını dlnJedt .. 
tarar verdik.• il mada g6rlniJO?. 

YENi NE.$RIYAT: ------
B. de Valera Amerltadatı lrlanda ------------------------.. 

Tamııımt faJrlerlmJzden Orhan SeJ- dostlanndan, buldayı Te ham madde- 1 ALEMDAR ~ Mll 1 
:~!:a.ı:;!~~ ::.::::::::::."'..! Bugün rı ı 1 da 
dlli en dzel fllrlerlnden batta cGö- müdafaa koordlnasıon nazın B. 
nillden sesler. de çıkıp çot betenllm1t Alken'e yardımda bulunmalarını rica 
olan şllrlerlni, Abdülhak HAmJde mek- etml§t!r. 

top, Perl kızlle Çoban hllclyesi, Bir ... •••••••••• ... 
detmezdt ... klf m&Jalı, Fırtına ve Kar lslmll meş- • 

hur manzum hltAyelerlnl ihtiva et- BUCON Matinelerde itibaren G~lerde, Halld Ziya'yı ziya
ret ıçın Ye~llkls}"e gittJiim zaman, 
ıutamL'\kl cıimlelert hatırladım: Uzun 
tecrubelerle çetin çalıfmalann tzıert
ni taşıyan asil ytiztlne tatlı bir tebes
ıüm, büyüt bir matemin elem bnlutlle 
tapb zetı nazarlanna sıcak bir Jflk 
ıetiren nadir şeyler, güzellik ve san'
attlr. Bahçesindeki muhtefem gtlllerle 
f'ıh lllelere bakarken, yazmakta oldu
tu bir eseri anla'1rten, ilatadım Adeta 
ıençleşlr, onda otuz altı sene enel ta
nıdığım -. Meauaa m6e11Ulnln par
lat gözlerini ve heyecanlı ll!llnl bu
lurum. mu bef senelik bir faaıvetten 
aonı a hemen hemen Jnziftda JatQan 
Balld Ziya'nın blll bugOn edeblJ&ta 
b"tıı kalması, mesell Mwıaet ve 
Coppee'nlD ıllrlerlle utrqmuı. hür- sadrAzam, te;rtııallm ye mabeyn haş
met edılecelı:: ve ibret alınacak bir mi- kitlblnln, Sirkeciden Babılllye tadar 
saldır. at üzerinde gldlflerl; daimi bir hftl-••• __ ,,Ah 

yaya dalnUJ olarak yafBYan AJll! uuo 
Kırk 711 silsilesinden sonra, bugün efendinin hall· padlp.hın baştitlbe 

Halid Ziya Sara1 Te öteai'nin birinci saç boyası~ buyurması ve bu na
tltabını çıkanyor. Daha iti clld doldu- slklııe temennlslnde mınaffak olma
rac k olan bu son hatıralar, üstadın ;rmca onu dualı bir sakal bırakmaya 
gerek mabeyn bqtltlpllllne n ıe-1 mecbur etmesi.- ıibl fıkralar, zarif 
ret Almanya. Fransa ve Lnlçrede ba- bir mizahta anlablmqtır. 

mektedir. 

Manzumelerinde türkçe;re hlklmt
yeU, tçU duygulan Te ince balQflarUe 
buunmıt olan Orhan &yfl Orbonun 
bu yeni eserini edeblya t seYer tarlle
rlmlze tavsiye ederiz. cO, beyaz bir 
kuştu. Akbaba kiltllphanem edebiyat 
serisinin ilk tıtabıdır. Ftatı 30 kuruş
tur. 
....................................... 

BU LM ACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

'-ı--ı--

ta .d·iı hu usl, slya.d vazifelere aittir j Fakat Sara)' ve öte.rinde, natıettl
Te bu suretle 1909 nisanından umumi tun tariz ve nüktelere benzeyen par
barb\n BOnuna kadar geçen vakalan çalar nadirdir. Halid Ziya fazla nazik 
ihata eder. fazla munis Te yumUfllktır. Dtişünü- Soldan sata ve ,..UruJan afl&iı: 

Ellmlzdetl clld, Otuz bir mart irticaı yorum: Kırk 711 ye Son hatıralar mü-
Gzrrlnc hal'edilerek BelAnlte ıtırillcn elllfl tsteseydl, kalemine daha az tn- 1 - İstasyon - Boş. 
Abdillhamlde, Topkapı, Yıldız ve Dol- sanı bir tenttd lı:.eskinllk, zekAsına da- :ı1 - Varta - Etelln pabUcu. 
mab:ıhçe saraylannın lçytlzilne, şeh-1 ha reybi (lJ'onlque) ve daha müsteh7J 3 - Ruhanlllk. 
aad ve sultanlara ve bilhassa befln- bir nüfuz vererek bizde, Abdiilhamld 4 - Fasıla - Yunan parası. 
el Mehmedo dair bllc1 ve ıörilflerle ııaltanatmın " metrUUıet. devrinin 5 - Poatu güzel ttlrk olur - Teni 
doludur. Tabll, zevkle okudpm n ıfıı&- Dac de a.m' • Blmoa'u olurdu... Ba- vtllattlr. 
lerlm satırları takip edetlten muhal'- Ud Zl)'a latae)'dl, ..nmı kO)'dum; 1 - iranm bir rlltbul 
rlrln itinalı ve stısıtı kon~uı: du- halbuki hlltatı ve mizacı buna müsald 7 - Nida - Çok kısa boylu. 
yuyJr gibiydim. Halid Zlya'nm sözü oıa;rdı, demet doğrudur. Sonra, mü- 8 - :rersi yüze gülücülüktü.r. 
Jazı ma o kadar benzer-· h1m olan dlier bir eJtslkllk göze ;arpı- 9 - llAç gibi kullanılan bir çlçet -

Saray ft Öteıd'nde, daha BI- 70r: Dolmababçe, Yıldız ve bilhassa Şart edatı. 
J&de idari bir ll;rlbaya J&]Dfan Toptapı SIU'aJlannda,.dört seneye ya- 10 - Vlllyet - Taleb etmek. 
tafsllitm ;ranmda. ince mtlllba- tm bir mlddet ,...yıp dolqan miP.1- Geten , ..... .,..... 11a111 
Dlar Te canlı tahıl · ıuvirle- llf, madJI, Osmanlı tarihini daha et
rl v:ırdır: Saltan 8'ıp.dın çocutça saf- rafll bir sareUe ractetmell, estı zaman- 8eldu aaia " ~ aptı: 
dilliği Te bult turnazlılı. ft11ahd ta- ıar Te eski ldet.ler batkmdakl fikir ve l - T!Ja\ro, Rl, 2 - ldareetıııek, 
ıeddln efendinin marul veaveDelerl, blllerlnl daba derin tahllllerle anlat- S - YanllJDa, Şl, 4 - Ara. Dllerl, 
Vahldeddlnln ıııehlrll setta " tl o malıydı. Östadın gördd ve trtanı 5 - TefdJd. 1Je1. 6 - RemJde, ltı, 7 -
saman beliren tatil rubu.- SUitan Ye ı~ bu, kolaJdı. otag, OYma, 8 - Bflvrecl. ı - N~ 
damadlamı, aaraJ bendeglnlle •ata- Nihayet, kitabın ialQbuna dokuna- retme, 10 - İtllJl&dam. 
Tat..m buaa.sl7etıerl... Bütün bunlar ca&ım. Est.ldenberl Halld Zlya'nın ya- -----------
lmparatorlutwmmm inhitat dcvrlnJ zısına atfolunan kusurlar, tabirlerin 
aydınlatan, oamanıı tarihine etlen-~ ve tuuınulu, cGmlelerin glrtn Açık tetekkür 
nıete şayan olan sahlfelerdir. Hattı, tın çıtmtılı '8 uzun olmasıdır. Şüphe- Retıtam Bal1me fWnneııln pet 
arasıra li.stad, dokunan ve llnt:lP-yen ım. Kmk llQatlu'danberl bu ilslt\!> mühim olan dolam amell;ra&mı 7apuı 
mtltaWar ;rilrütir. Bunlardan birkaç J&ftf yavq del)fmlf. tabllllte ve aa- lluetl hutanabıln çot tıımetıı 
ll1isa1 alalun: delile ctotru Uerllemlftlr. Bununla be- dolc&oru İ.mıall'e n dolmn ununda 

AZAK 
Sinemaanda 

Bu mevaimde ıALE ainema
aında iki haha büyük muval

fakiyetler kazanan 

CASUS 
AŞIKLAR 

HERBERT MARSHALL • 
GERTRUD MICHAEL 

(Franam:a) 
Hakiki valt'alardan heyecan 
alan senenin. dünyanın en ıüzel 

CASUS filmi 
ilaveten: 

Kim ölecek ? 
Kim dönecek. 

(Franınzca) 
Mevsimin en korkunç 

he ecaıılı filmi. 
ve en 

Vadedile 'biiJük sürprizi 
sörmek üzere bugün 

Herk• 

TAKSilll 
Sinemasına kopca.kbr. 

iki PJU1 ha11et film bird•: 
1 - Yml DBANNA DmadN 

GLORIA JEAN 
Menimin munffaki7eti 

AÇILMAMll 
KOICA 

filminde•• 
2 - sJGJdD GmdB ve 
usıı, MTBBONB 

RiYlt YILDIZI 
• • 8uayın bolaa. doymat ve dol- raber hll&: cAllebt lhtlmallt, bıme- bulunan arkadallarmm ıöAerdlll ha. 

mat bilmeyen bir açııtıa aı- açalmıf baba. aiktnla milsteYll, ltnab, Yeleh, ll.lca&ıan, yardımJaruu lllrpmlJ8D 
herteJi yutmata milbeJya .,.8 ne tıtı~ '9bleten, bubelftlife, ıdbnlme llJJ,t hemflrelen alenen ~ 
nınıa kanımıyarak IODU gelıil.'Jecet olan ftklrler, miltereutb tesirler, cell gametnla vuıtulle lb"lmı rica ede-
blr ırmat tetllnde derlnlltlerine ~ta- emare, ademi TUtufa mahmul, telr:eb- r1m. filmiacle •• ilhetea: ~ y.. 
eak olan JIJecet dalgalarmı bet1eJm bir Te taanam, abslllr. tenemmtıv, ı.w. ... ..._ U ...ı 11-.. ki&ilal tak•- cenaze ........ ; ye 
ltlr ~ lrommçlatuna aldı.• ll!9t1 kllem, meabuk, teTflkan, ~beti Tail& liQı• Britit Jamalcla Şarki Afdb 

Mflhur ~ komikler LOREL - BARDİ'lerden 

HARDİ'nln harilndMe kahkahalarla yaraUıp 

Fi L DOKTORU 
(Türkçe söz lü) 

A,rıca: 

PETEK LORRE (Mr. MOTO) nun Kahire müzesinin metJıur 

Se'ba Melikesine aid muanam definelerin esranm ifJ8 eden 

mn derece heyecanlı 

Mr. MOTO SEYTANET DUSüNüYOR 
MaUaelerden itlltaren batl•dı 

EMBERLiTA 
BUGON MAnNELERDEN n1BAREN 

Cöaterilecek fevkalade propama kaçmnayuuz. 
1-CUSTAV FLAUBERT.in Romanmclan iktibas edilen: 

MADAM BOVARY 
Meşhur dehakir yıldız POLA KB&BI 

tarafından emaal.iz bir muvaffakiyetle yarahlııufbr. 

2-HllilATI ARAYAN AD AM 
(Framızca Sözlü) 

RAİt\'1U • JACQUELINE DELUBAK 
tarafından çevrilmif emulaiz bir pheeerdir. 

S - AJl'leA: PA&AIİUNT JURNAL 

~---•En aon ve • Jenİ dünya ve harp haberleri. 

BCltGn Amerika, 1 blJ(llt Romana ihUrasla sarıldı. ... 
cKAJIÇILI ADA!ıh Te milJUD]ar sarfı lle tllme aJmmıt 

ZAFERE OOGRU 
Şaheseridir. Bq Bollerdt: 

SPENCER TRACY • ROBERT YOUNG 
Bu pbamı ftlm1 prm üpm 

SA R A v. Sinemasında 
~ 

Bir laddaamuı delifmal isertJM: tabll;re, abllnde, Biri pa;rlne fert edil- - - - - ------ --
&Bu DeYlden tebeddlllerle aJAblı, aa- im-• llbl Wlmlf .mler Te •mlnflJ&- BurBn .. ......._ ~---· :.arW. 111•••1' ~---·-•••1111!1••••••••••••••• cat haHnuı Jodol yahud poyraz ol- ne. ıstılahlar a&lbcamı; ctımlelerln 
maslle &akantd JDeaabealnde kalan eberill de nıım1Jetll Te uzmıdllr- Ullıuaa s• • bü "k " • 
:,.~ 1!::n~o =t=e~: ııı:!:"s!:S ':::~;:::: .:e;:t AL KAZAR ınema tarihimizın en yu gunu •••••••-.. 

::::::ıın~~,:t :s::r===~:ı~= 8inemMmda 808011 Bütün lstanbul ... , ~ n•• ~R~~ı'da 
llJZ sara,yuı tefrit ft tamir lllednt,... bitin bütün aynlm&a, bu&ibı ıatenen n .... ~~ ... ~ ~ 
tından tatlp etınetıe iktifa edlftrd... ladellle ve tabilllle nnnuı pek güç- KARA ÇAYLAK Abdtıllıamld baltkında: •Va&aıwı tir; babUIUS tl dlllmls fU son seneler- , 941 Filmler Kraliçai, (llARMARA) Dm ilk yb:.Jon ildaci GALA filmi. 

~~un11:!t::a1~.en:; c1eruıadraued~ butmıUJOI'... Aşk - ihtiras - Musiki ~ Dans ve San'at şaheseri 
mahktlm olan ha1tm lntltammı ten- lnllll "etedım llaUd Ziya, ddebl pnmtnln 1 ad 99 .. tlnr..ı 

dl nefestnden almak istemiş annmı lilüld• hı lllllm " ..,uannı DAN K o p • STA Yerea bu padlfah, ömrünil Yıldmn ilah iden ..aJeJerlmı ~- ....,.,. 1 
duvartan arasına bapsederken ... ı :!'11~ IMtandl. baluncla; ma .. ----- -------· -
Damadı tehriyarilere hitap: c ... Sa- aamJm.l;retl, '8ntld :...:-:;: T ......... dnm kmna 

ray, ta;r&on. kupa, iri Macar hayvan- ıeU IQV'" bat IDrlr, ........,__ aece ..u 20,JO da 
lan .. Bol para.. Daha? Daha? Belti Zaten mtlllhaaJarun, bbde Gaip ... 1 

... k n ( M A c A R s E N F o N ı· s ı· ) l.taalıalcla 
de v.esaretle pafll olacabuıız, Ayan 1JB1lllle ut rom•nlan JUan, Janl ha.. l.tikW aıdcleli ...._ ilk defa 

::ı==:-:s~~:. :~ ==:mm~= tli ._ ... eut ..... • ..... .ı ..... lilltllHll •••l•f• 
Jet onların en plattllüs1lni1 Shrft'de tarlh.lnde dalma tut.acatı pek JGbet 14 de ~ o~u 
örmeden enel orada bol bol ötecebl- ve pet mimtaz meYlr:le hafif 111r ıc. ıece Aat 20,:H da Bu fnbl&de Gala teıefineı )"unua ....._ ail Uıp JuraU. Rmnca Yuun Junaalmda harp hu.Uti • 
nız.... bDe konduramaz. 1.- llelDI D A. D 1 'Jıiık Yunan bıamu • Cepı.eleıd• plea pnaim • ICacla _.. b6tün Yaanistan it hatında. 

Baver......,. abıJrll bir tarız: tOaa • • '· -'f!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••llll••••••••• .. kabnmenı hlnl7et ünvam tAft de- Ş9r hj ........._: E,... • 
llldl; M&eklnı IODJ'a damacll buretl 1f1ze1 ..,.·atlar tubesiıUn konpeeim:a 
lıtbrlıarl olmat, •lflr pa,estne Jilt.. ~a eberi7et temin ecliJ.. 
:~!" Damlılma oıtmet. mıfiilnclm 23/3/1941 pazar sfbal 
nı--~~~-:-.& 12.JO da tekrar yapıJaaklr;. 
mar11et1nı' r&termek tlfl cebnem!f- S. ....,_mle u,.th bulunan. ~ 
U. • ma mezkGr sün ve aaatte evmuz• 

Diler cihetten. sadaret aJaJmda llllrifleri rica olunur. 

BOYOK BiR FiLMiN BOYOK MUVAFFAKIYETl 

AY DOGARKEN 
JEANETTE MAC DONALD - NELSON EDDY 

--- • v. D ••• JE 8IDemaa Bugün M E L E K sinemasında 
Metteb ~W:e~oıa::neıere mtıJde 3 lncü ve Sonuncu Hafta BatJı7or. 

LU. p ASTÔR' - HA YAn ' DiKKAT: :mmın Ankara ve tmıtr mutan1e1er1 m~ 111ecek hafta ıraı,,_ del1tı11~e11m 
1 un j .......... oldulmıdan ba pheaerl !imiz g&wj&dellD .. taa&tan ..Uflde e&mdwf ile& •l .. ıar 

................. PDmliiill iiiiil ................................................................................. lllİI .. 

. ..... :_ ~,. . . . . ..... 



SÖZON &EliŞi 
KUS BAKISI: 

ihtiyar İşçilere 
tekaüd maaşı 

"Jön Türk,, gazeteleri 
Kitapçılığımız 

bakkallığımızdan geridir 
Fransa bozgundan sonra ken-e izde kitap alış verişi peynir, sabun, yumurta alış verişi dip.l U>pıamağa, idare işlerini yo-

kadar ileri gidememJştir. Bakkal, dilkkinına giren ada- ıuna koyınağa çalışıyor. Memle
mın arzu ederse peyniri tatmasuıa, sabunu koklamasına ve keti.nı üçt.e 1kfs1ntn işgal altında 
sepetteki yumurtayı aydınlığa tutup muayene etmesine müsaade bulunması, Avrupa harbinin de
f'der. Bakkal dükkanında peyniri tatmak, sabunu koklamak, vam etmesi bu çalışmayı çok 
yumurtayı güneşe tutmak hiç bir zaman bunlan satın almayı gü~eştinneldedir. Buna ra,ğmen 
teahhüd etmek mana•na gelmediğinden beğenmiyen müşteri şimdiden bazı esaslı işler görül
d likkft.ndan çıkıp gitmektfo serbestir. mesine başlanmıştır. Bunlardan 

Halbuki kitapçı henüz bakkal kadar müsudekir olamamJI- biri de ihtiyar işçilere tekaüd 
tır. Bir kitapçı dükkinmm vitrininde sara1anan kitaplar kava· maaşı verilmesinin kararlastınl
nr,~ içindeki kırının babklar kadar dokunulmas, raflanla duran masıdır. 
cildler ihtimamla sannaJanmış çıkolataıar kadar mahremdir· Bir işte senelerce az bir ucretle ·• 
Biı.cle kitapçı dükkanına ancak dilin kitap siscle var mı?• cliye çalışan ve ihtiyarladıktan sonra 
!iOrmak için girilebilir ve istediğiniz kitabı önünüze koyan hiç bir istinadga.h1 olmadan orta.
kitapçı clerhaJ parasını ödeyip dükkincJan biran "vvel uzaklaş- da kalan işçilere yardım etmek 
nıanm hekler. Değil elinizi başka kitaplara atmak, ~atıi 0 .ki~~ı ötedenberl bir çok devletlerin 
bile biraz kanştırmanız botuna gitmez. Şayeti kitaba bil' goz planlanna dahildir. Fransada da 
gezdirdikten sonra almaktan vaz geçerseniz sizin vakit geçirme- bu mesele senelerdcnbcri mevzuu 
ye çıkmıs bir avare oldufunuza hükmederek uAlmıyacağın kita- bahsolduğu halde şimdiye kadar 
bı ne sor~rsın be adRm!» diyen bir tavırla yüzünüze bakar. bir türlii karar verilememişti. 

Halbuki kitap :Sestle çikolatası değildir ki. . ismi, ~yeti Fransız hükumeti şimdi b\r ka
hakkında bir fikir verebilsin! Onun almak istedığimh: kitap olup rarname ile bu isi halletmiştir. 
olmadığı ancak biraz kanştınldıktan, yani fihritslne göz •!ı1- Yapılan hesaplara göre Fran
dtktan, resimlerine bakıldıktan, mukaddimesinden ve metıün- sada bir milyon üç yüz bin ihti
iten birkaç satır okunduktan sonra anla.5tlır. Bu sebeple dün~a- yar i9çi vardır. Altmış ~ından 
nm her tarafında kitapçı, . malını müşterinin eli altmR sennı~· yukarı olan ve bir iş göremiyccek 
tir. Ve yine bu sebeple İstanbulda çıkan türkçe kitapları Beyo~- halde bulunan bu işçilere maaş 
lundaki yabancı kitapçılarda gözden geçirmek, satın almak kabil verilebileceği gibi bundan sonra 
oluyor. da bu gibilere mo.aş bağlanacak-

Kitapçılığımız P>akkallığımızda.n geridir. Zira münevverlik tır. Verilecek para ayda ür. yi.iz 

iddiasında olmıyan bakkal tavuk yumurtasının ~ava muaye- franktan sene 3600 franktır. • Jön Türk gazetderme dair temsili bir resim 
nesine izin verirken kültür yayıcısı denilen kitapçı, insan kafası- Parı's mıntakasındaki ihtiyar 
um en şayanı hürmet mahsulü olan kitabı ancak para muka· d Matbuat t:ırihimizin henüz el bıle All Hafi Beydir. 1906 da Mısırda neş-ı sonraki sayıları da hurufat ile b:ı•ıl-

i ·ı bı"r· sene müddetle sene C degmemiş rok dikkate drğcr mevzu- rcdilmiştir. mıştlr. Muhtelif nushalnnnda «Jöıı 
bilinde elimhe teslim etmektedir. Egver kitapçı, kı"tapla 0ıru'yucu- şçı ere • 

birb
. • 

51200 
frank verilecektir. Bir sene larmdan biri şUphcslz istibdat devri CÜR'ET: Hakkı Bey tarafından Turk11 lerin grup halinde resimleri 

nun ınne ynldaşmasma müsaade etmiş olsaydı belki demem· " rn aleyh\nde muhtellf memleketıerd" in- 1898 de Pariste neşredilmiştir. Ilk vardır. 
lekette kitap satışı bu kadar düşük olınıyacaktı sonra ucret senede 3600 fa ga tlşar eden, mnrnf tablrUe, tJön Türk• dort sayısı taş, sonraları hurufatla b:ı.- ISTIRDAT: «Osmanlı lstlrd:ıt (""m!-

. indirilecektir. Bu mıntakadakl gazetelerlle nyni şekilde neşriyat yr- sılmıştır. yetiı.nin fikirlerini ne rctınck ez.ere 

•rııııun1111u1111ıııır1111111111ıuıımrıı11111111111•1UDH111111ıuıııwnuııwıınwıu..__ıa ............. .- ihtiyar işçil~r. nüfusu 20 en az Bunlardan b:ı.şta •Bıirrlyet, Osmanlı, b3.§lığı mevcut bir gazetedir. Hl'nüz intişar etmiştir. 
Şevket Rado 

1 

00 d pan bazı gazetelerdir. DOÖRU söz: Pol Fcş'in eserinde taş basması olarak 1901 de Jo:l de 

olan bir nahiyede gjdip yerleşir- Terakki, M!zanıı olmak üzere bir kaçı- bulam'ldım. ITTIHAD. Müdfırü Mchm t Em n 
4 O ~!t~~ ~~~raı lerse alacaklan para senede 3600 nın t.oleksiyonuna ötede beride rast- DOLAP: Ingllterede neşrolunan m\- Bey, sermuh rrM de M hmct Fazıl 
~ ~ tı F gelmr.k kabil lse de pek az devam eden zahi blr gazetedir. Ilk sayısı 1900 de Beyd r. ıC miy('ti lttlhad y l Ç nk0

-

~~~ o o 0 o frankta.nı fazla olacak r. . ransız bir çoğunu, tamam olmak şöyle dur- çıkmıştlJ". se nin gaz t 1 olarnk 1899 da ~~ı ır-
-- .,... _ hükO.meti bu suretle Parıs mm-ı sun, perakende olarak ta bulmnt ka- EMEL: Pol F<'ş'in eserinde başlı~! da cıkmn~a baslnmı tır. 

Bl•r şeh'ır kırk sek" takasından bir cok kimseleri köy- bil değildir. Kutup~clerlmlz bu ba- olan bir gazetedir. Heniız bulam:ı.rhm. ITTIHADI Ofu'\1ANI: d Jon -.d , iZ Saat . . l kımdan çok fak1rdırler. Ben seneler- ENİNİ MAZLUM: Mısırda 1899 da 1903 tc taş ba ması ol:ır >: n rl 1A 

b 1 kal d 1 
Iere göndermek, zıraatle me!jgu dcnberi uğroştır.ım halde hen uz :ı.det- çıkmağa başhyan ve bir kısmı arnrıça başlanan bir gaz tedlr. B r kı mı 

uz a tında olmarra sevketmek istiyor. ler\nl tesblt edebildiğime knnı değilim. basılan bir go.zetedlr. da fransızcndır. 
0 k k EZAN Tu l Hll i h Kt\1\ı~U ESAS?: de 1807 de M. ır-Amerikanın Texas hükümeti da- d" ı· tJ . • . B k l F h "'kCımcti ihtivar isçi- Kime sordumsa btınları otuz.la ır : na ı m mer umun 

hi1inde Amarillo adında 52 bı"n nu·· - ~n8 ııe ı aaa er geçınnıştır. ere e ransız u .. . . . . arasınd:ı. tahmin ediyordu. Halbuki gazetesidir. Jönevde 1896 da intişarn sa çıkmağa baslnmıştır. 
.. saat sonra birdenbire hava de- ıere maaş olarak mııhım bır pa- asgari birer ııu ha elde ederek veya başlamıştır. KIBRIS: Lefkoşad:ı 1892 de in' :ır.ı. 

fuslu bir şehir bu sene t.amamen ğişmiş, buzlar erimeğe başlam14tı':'. ra verecektir. Fakat bunlardan ı fotografını görerek tevsik sureti!" bu FERYAT: Kıbrısta Lefk.oşadn İsma- başlamıştır. İmtiyaz sahibi Küfi Z d!l 

buzlar altında kalmıştır. Şehre çok 
1
Bu. gdaripdhadise esnasında halk ev· açılacak yerlere gene işsizler gc- yekiınu. yalnız türkçeler için, 74 e ı il Fethi Bey tarafından çıkarılan bu M~ı~~İ~~~N~e~~~irhan P"ş:ı. Zade 

mikdarda kar yağmış, 11onra bunlar erın eın ı§arıya çıkamarnııstır. Nü- . . . . çıkarabıldlm. Arnpçalar 3, fransızcal:ı.r gazetenin tarihi 1899 dur. Imtıyaz, sa- " 
'6uz tutmuştur. Karın ve buzun ağır- fusça zayiat yoktur. tırılecek, bu suretle işsızlere verı- da 11 oldu~una gorc bu gazetelen•1 hlbi de Hoca Zade Osman En veridir. Abdurrahmnn Be~ ın Jonevde, 18~9 d:ı, 
lığından ağaçlar lanlmtı, telefon ,J;. Şimdi mütehaasıılar birdenbi·e len paradan mühim bir kısmı şlmctilik sayısı 88 1 buluyoı·. FERYA!: Sofyada 1907 de çıkmıştır. çı~~~~t;,1~~~ı§~r~ir ~~~~~d r yn-
reklerı· devrilmiL yollar kapan- neden her tarafın buz tuttuiun.1 tasarnıf edilecektir. BU tasarruf Jon Türk gazetelerinin en eskisi N3.§lr ve ıdare memuru Mustafa f'.a- si idaresi altında 1910 da Jntlsar:ı h -

,... L d llL --'L!L) L gıp Beydır. 
nuıtır. arat!1~·m;~a ~r. m; t.~ ....... er 0'!~a· senede 400 milyon frank kadar •Muhbir• dlr. Iptida - 1866 da - Is- GENCINEİ HAYAL· 111 mtidilr ve Iıyan bu tarz gazetelerin tanınmısı. -

d~ ru~~t ıle tazy1kin b11'd~'3ıre tahmin ediliyor. innbulda çıJı:mağa ba4lıyan bu gazete- muharriri Hakkı Beydir. Mizahi nın- nndan biridir. 
Halle kar ve l:iuz albnda havasız. desıtmemnm buna .ebep oldugunu . . . y1 Şinasi •°Ias\lri Elki\n mda. .ser- h!yette yazılan da havi olmak u::ere MEŞVERET: •Osmanlı Itt!h:ı.d \C 

1 k k k -'- ç.>k göetermektedir. Fransız hükdmett ıhtıyarlara best bir gazete» olarak takdim etm!:k- 1881 de Par•-+· ln"•nra hHJaını•~ır. Terakki Cemlyetb nin !lkJrlerln. nl'ş-yiycceksiz ka ma ta,ı or arw.. t ı ı F1 ı f di in .... """"' ....,.. .._ ~ ·::.._,__________ tekaüd maaşı tahsis etmekle da- edlr. Bah b • 1 P e en •n ,...ı:yup GİRİT: Jönevde 1897 de çıkn•ağıı retmeıı: üzere Parlste, 1895 te, Alımet 

159 defa kan Veren adam ha ziyade si--"' bir gaye takib yazması biraz kıt oldutundan •Muh- ba§iıyan bu gazetenin yıılnız dordun Riza Bey tarafından çıkanlıın bum ş-
,_.. ·, 'i 1 blro 1 Ali Suavi mt>rhum idare etmek- cü sayısını gorebUdlm. hur gazetenin ilk on bir snyısı t. l!ll. 

R d 
.. __!1.... yap· Verdiği kanlar ile yüz elliden e~ek~ir. Mareşal Pe~:un ~ tedlr. HAK: .o~manlı ıttıh:ıt ve Terakki basılmıştır. Tiirkcc •Meşvereh in in-

oma a poıta muvezzuıgı k rt an bu söyledigı nutuk da bunu gosterı- ı Inkilap fikirlerini yaynıağa ÇA}lfan cemiyetli) nln mürc\ vlcl efktm ola.rnk Usan Abdulhrmidln talebi üzerine 
makta olan Giovanni Corbi ismin- fazla insan hayatını u ar . yor. Mare.şal:tıEskt rejimde size eMuhbır. 32 ııci sayısından sf1nrn Mısırda intışara başlıyan bir gazete- Fransa hükcmeti tnra!ınd n menedı1-
de kanı mebzÜI bir adam 1933 ıe· adam bet çocuk babasıdır. Bilhusa . f b add ttil ' r eHükümet aleyhine mucibi tağllti ez- dir. mlştlr. Bu suretle fransızca .. Meş\cret. 
nesinden fimdiye kadar . hastala1 b "rdivinden beri pek yırmi de 8 unu v c er, yı - han olacak bazı ekhlp ve eracU ne~- HAKiKAT: Tarsusl Zade Munlf Be- Pariste intişara devam etmiş ve tur~"e 

İtalya har e gı dg'"' b ld hi b" mi defa da sözlerini tutmadılar» retmeğl itlynt edindiği. bahaneslle yln taş basması olarak 1896 da Jonev- eMeşvereh ise bir müdde, Isvlç.ede, 
için 159 defa kan vermiftir. Bu ıu· çok defa kan ver ıgı a. e. ç ~r demiştir. Yeni Fransız hükfunett tatil edilmiştir. de ne§rct.nıeğe başladığı gazetedir. bir müddet de Bc-lçlknda intişar ı !mtş. 
retle Tiicudünden alınan kanın mik· zaaf uvramamıı ve vazıfellllde bır lkı n1 ji Bu sırada Parlse kaçan Alt Suavi HAVATIR: Mısırda, 1898 de, neşre- tir. 
dan ıimdiye kadar 100 litreyi geç- a . s -Lh"" öatermemiftir. bu suretle .ha ye re rne ısın- 1867 de ıMuhblr do~ru söylemek ya- ıunmağa başlamıstır. MIR"ATI ZAMAN: Lefkoşad:ı ıooı 
llÜ§tir. ...t bıle te- ur S dınnak istıyor. sak olmıyan bir memleket. bulur vlue HAYAL: Aynı başlıkla 1kl defa bl- de lntlfQra başlamıştır. Imtiyaz s~Jıl-• · ı Her ne olursa olsun ihtiyar çıkar. nuktcsin! gazetesine guzel bir rincl sayıdan başlar. ilki 1878 de ıs- bl ve müduru A. Tevfik Beydir 

[ S
• KLOPEDıSı .. . ba!;lık :ı:ıparak onu Parlste neşretmeğe mali Şefik Beyin sermuharrlrllğl il:? MIZAN: Murat Beyin "Osmanlı lt-

G U• • N UN AN 1 işçilere ~kaud maaşı ~si ç.ok başlamıştır. Bu suretle de <ıMuhblr• ı Parlste, ikincisi 1879 da Londrada taş tlhad ve Terakki CcınlyeU. nln Cıkir-

l.::::.:.:.:::.!:.::~.:::::.::.::.:.:.;;;~:------:-:--:~~ lyi bir Iştır. Bunun tedrıcen ıslah istibdat devri aleyhtne çalışan g\.Ze- basnıaslle basılan mizahi bir ga%ete- lcrlnl neşretmek üzere 1897 de Mı :r-• Ak edllecegwi şüphesizdir telertn llk1 olmak §erefini kazanmıştJr. dlr. da çıkardığı gazetenin :ı.dıdır. ııMız:ın. 

P 
.. . Ömer a- . Başlangıçta Pariste neşredilen cMuh- HİLAFET. Londrada, 1899 da inU daha evvelce . Muhbir gibi I tan-

rofesor Besim birı bir mıiddet sonra Yeni Osmo:nh- şara ba17lamıştır bulda da neşrcdılmlş\I. 
•• •• •• Ebedi Şefin Mersine ilk lar Cemiyeti• nln gazetesi olmuş ve HİLAL: Halll Gnnem'ln •Le Crois- MONİTÖR OTOMı\N: Fransı c.ı r. _ 

1 .. •• ı •• •• •• n yıldonumu Londrada basılm:ığa başlanmıştır. Bu- sanı. adlı !ransızca gazetesinin türk- zatenin ilA\"e olarak b:ısılım turiı:çe 
ının o umunu gelitlerinİn yı}dönÜmÜ rada cYeni OsmanWarıı tabiri .Jön çe Uavelerldir. Mevkut değildir. eMe- kısmıdır. 1901 senesinde intbara b:ı:ı-

Merain 18 (AA.) _ Ebedi Şef Türk11 karşılığı olarak alınmıştır. maliki Osmanlyenin fethi malislt ve lnmıştır. 
Atatürk'ün şehrimize ilk gelişlerinin 4CYeni Osmanlılar Cemiyeti• nln asıl cŞehzadelerin terbiye h başlıklı nıü- MUHBİR: Bu yazının baı;ındn bah-
on ıekizinci yildönümü dün halk- ~azet~siKve bu .tarz _gazetelerin ikincisi h~m .m~kalclerl neşreder. Senesı 1893 settı~lz Ali Suavl'nin gazetesidir . 

• d '- 1 b 1 '- b" h 1,_ k" 1 •. 1 amı emalın Zıya Pnşa ve Reşat tur. Isvıçrede basılm:ıktadı.r. ,..UVAKKATE"''" p lst Ul" 
evın e °"8 a .~ .~"' .. ~ a "' ıt .esı. 1 .e ı Beyle beraber Londrada çıkardığı h:lf- HÜRRİYE."'1' : Başlangıçta izah eyle- m ..... aı e • um• 
memur ve bulun ogretmenlerın ıştı- talık uHürrlyete tir. «Hıirriyetıı 1n \\k di~imlz Namık Kem!ll, Ziya Pa~a ve adlı mecmuıısmı çıkaran AU Suavi 
rakile yapılan bir toplantıda çok he- sayısı 28 haziran 1868 de "ıkm•.,.ır Reşat Beyin •Yeni osmaıılıl:ır ce- 1870 te ıehrln Almanlaı· tarafmdan ,. ..,. muhasarası uzer1ne en son ayrılanı r-
yecanlı bir ıurette kutlaaım1ştır. 88 inci sayısına kadar oradn ekseriya mlyeth adına çıkardıkları gazetedfr. dan biri olmuş fakat gnzet.eclllk aşkı-

Merasime latiklal marşı ile başlan- hur~fat ııe bazen de ~ basması ola- ISLAH: Bu adı taşıyan bir cemlye- nm şiddetine bakınız kl Llyonn !der 
mıı1 ebedi Şefimizin az.iz hatıralarına rak, 8~ uncu snyıdan itibaren d! ~a- tin fikirlerini ne~retmek üzere 1S99 da gitmez, karilerini mecmuasınd.'ln mah. 
hürmeten iki dakika ayakta ıaygı z:te Joneve nakledilmiş ve yuzun- Bulgarlstanc!a Ahmet Bey tarafındnıı rum etmemek içln, .ulüm• u .:Muvnk-
ük- ld kt b 1 d" cu sayısına kadar orada ve ta:ı bas- çıkarılan bir gazetedir. taten• adile oı-ada çılta.mıJ4iır. Seki· 

1 
. ~tu y~pıd 1 a~ 1ıonra h e e ıy~ ması olarak neşredllmlştlr. ISLAHAT: Yunanlstanda, Pırede zlncl sayı.sına. kadar gördüm. Hepsi 

~~ısı tarklın b'? üst' ;!le~ k'~ye~an 1 aBu sütunlarda tafsUAt vermek im- 1903 te tnş basması olarak çıkmağa Suavinln yazıslle ve taf basmu!ıc!ır. 
ır1 nutu da /{ • ta~.r 1 un katı· lı: ~~ ~~dığından mevcö~t dlğeı ga- b~ı.ştır. MUVAZBNE: Pol Jl'eş'in eser•nde 

ra an ya e ı mıı ve ıur er o un· ze e ece sırasına g re tamifle IÇTIHAT· Abdullah Cevdet mertıu- b ~ ~ ol n bir gazetedir. 
muttur. kısaca malumat vererek tanıtaca~ım. mun 1904 te Jönevde neşrine bqıiadı!ıı j~T: Hayreddln Kapua-n'ın 

Törene milli Şef lamet lnönü ye Bu gazetelerin muharrirleri hakkında ~ilihare Mısıra naklettftl ve sonr:ı d:ı. lSSIS de Mısırda çıkannata b:ı§bdıth 
. aanılmaz bağlılık ve candan muhab- ayrı bir !Bz~. yazmak tasavvurunda- Istanbulda nefrine devam ettiği de- bir gazetedir. 

_--ı-•crlnden bin b t d 1 . h d"I k yım. Bugunluk makaa.dını ancak ga- ğerli aylık bir mecmuadtr. İptldalarda OSMANLI· Jönevde 1897 de Itt 
Merhumun son n:aıuu e uygu arı ız ar e ı ere son ve- zc.telerı tamamlle tesblte ı ı.• bir transızca kısmı da vardı. 358 sayı . , , .-

k okumak rilmi tir ç:ı 1'1fta!.::Jr. had '\e Terakki Cemiyetinin flk.lrlt rint 
ft.. Augiin büyük tıb üstadı profesör 
....... general Besim Ömer .A.talın'ın ve
fatının Yıldonümüdür. Bu büyük iili
:1111-hA.tırasını taziz etmek ınaltsadlle, 
.:

1
gunu!1 kıymetli hocalan olan tale

t erı 'Üniversitenin Tıb tarihi enstl-
Usünde bir toplantı yapacaklar, bu

: i takiben de Merkezefendidek.1 ebedi 
:c!'ahatgahını ziyaret edeceklerdir. 
eneraı Besim Ömer Atalın 18112 ::da do~ınuştur. Babası ömer şevkı 

R: ldJ. Ilk tahslle Süleymaniycdekl 
0~Pt:ınpaş:ı mektebinde başlamış ve 
tı~ı tahsJUnden sonra Kuleli askeri 
inal Ye ldadlslle askeri rüşdlyeyi ik
tet>tnC:erek Haydarpaşa tatbikat mek
edllrn e rnuaııım muavinllğine tayin 
tıs~' bu esnada Parlse giderek lh
ıene 1 1kınal ile vatanına. dönmüş • 
1 rnuaııırn olarak vazifesine baş
.;rnl§tır. Ölürnline kadar vatani vaza-
1~ Y•Pınakla meşgul olmuştur. 

senelik hayatının 55 seneslıü blll 

tevakkuf ça!Jf~akla yazma ' 1 ve ' . - Melhu~ noksanlaı:! ~mamlıyacaklara çıkmıftıı:. . . - neşr l~n Doktor İshak SıikO.ti -çc ıib-
ve okutmalı:la, !~e~a!~t~:.ç rm.lf Cartamba ıünü Beşiktq Şeref da~t~~~~.ur~ıb~r~~1~:!:~ Jı~Fre~uşK~~r:~~~ev~~l~p dullah Cevdet Beyler tarafından çıkn-
seksene Y:Uır müesseselerlnln fehl'i ıtadmda yapdacak fut'?ol maçlan tından 1901 de ~ndrada çıJı:anlan ve Beydir. 1897 de taş basması olarak rılmd~ başlıyan g~.zetenln :ıdıclır. 

Birı;o~ d y bulunm~. Balkan har- İstanbul erkek mektepleri futbol şapirografla buılan kilçük. bir gazete- n~edllmlştir. :ır mu~et. fnra ~uesslslerl gaz,,te-
reisllkle n e uhacirlnl islamlyeye lig heyeti baş1'anlığından: dlr. İSTİKBAL: ı çıkaran AH Sefkatl en ay mış arsa a •Osmanlı» Ah-
blni müteaklfıa~ahmer, Süt daınl~ı. Takeim lisemi - Pertevniyal L AHALI: Bu gazetenin bllflıtmı Pol merhumdur. Bu gazete 1879 d.~ Nn.po- ~et Nuri B .. eyln hl.nımetlle tnıısara 
muavenet, !1 emiyetl g!.bl mu- S . 14 h k • B UI .. Feş'ln cAbdülhamldln son gilnıerlnde ll~e intişara başlamış, sonra Joneve ve evam etm~tır. 
Veremle mucadele e:tsinde, gerek hlz- aat.: · ~. e.m ·. · . ~oz. . Kostantanlye. adlı eserinde gördüm. bilahare de Londraya nakledUmiştir. OSMANLI: Tarsus! Zade Miiıııf Be-
essl'selerln ger:k. tk muvaf!akıyetıer Yuce Ülku lıse1ı • Şışlı Terakkı L Hl'nilz bulamadım. · H~p taş basması olar:ık basılmıştır. Yln 1898 de Mısırda neşre başl~dılı 
~etlerinde bu~u eketJmlzde ilk defa Saat 1 ~.1 ~· Huen;ı: Ş. Tezc~n. ANAIX>LU: yu 1902 de Mısırda Ada- INTffiAH: Mısırda, 1899 da, ın~ra b~.r gazetenin adıdır. Bu gnzetcni!l bir 
gostemılş ve mem:lık tedrisinde bu- Işık lıscsı - Muallım mektebı Saat: nalı suleyman Vahit Bey çıkarmakt.n başlamıştır. Sermuharriri Ali Muzaf- sulunu da ingllizced!.r. 
olarak hastabakıc 16, 30, hakem: Ş. Tezcan. idi. fer, bir muharriri de Mehmet Tevfl!t OSMANLI· a Vatan v 1 ıunmuştur. tedris esnasın- ....................................... ARNAVUTLUK: Pol Feş'ln eserinde Beydir. Gazetenin muterclml Mıgır- her turlü ~uİum ve isti e mlllet:ın!•ln 

Besim Ömer :~alı~ihl.n enteresan şimln evlfıdlan bana kendi evlıidlarım başlığı mevcut olan Derviş Bima'nın dıç Heklmyan, mes'ul mtıdürü Zoh- rılabllmest 'çin neşr 1 bdot~ ~.ı. ta-
da bazan yaşa ı !1 dfm'in cc- hisslnl Vt'riyor, hiçbir suretle aile ha- gazetesidir. Henüz bulamadım. rap Efendilerdir. zetesidi ~03 ° unur ur.- P· 
hikayelerini na:ilı"dera;ea::ımızın yük- yatına mütehassir de~lllm, derdi. BASİRfiLŞARK: Ziraat milhendlsl iNTİBAH: Şeklp Bey tarafından de ın~I~~; ba ;e Yutanistıır.da P.re-
halet ve taassu e, zrnsındaki esaslı ••• Ahmet Reşit Bey tarafından 1895 te 1903 te Parlste neşrolunma~a b~ş!a- PINTİ· Ibl ş :ımış ır. 
sek ter~~~~:!ı ett~rlrdl. Kendisi be- Bu aksam Ankara radyosunda saat Mısırda. çıka~ılm~b ~a.,Ianmıştır. mI;Ştır .. Taş ba~asıdır. AbdÜlha~idl~ ~~~~~lr~:ıdi~l~:&~: 
fnrklnrı 1 nmedltl sorulduğu yirmi blrl on geçe .Selim Sım 'l'arcan BEBERUHI: Jonev de, 1898 senesin. INTIKAM: •lntikamcı Yeni Osnı:u •• Mısırda inti b 1 d ğ . ~ 
.kardı. Neye ev e ta-#ından Besim Ömer Atalın'ın şah- de, t.nş basması olarak intişara baslı- lılar. m fikirlerini neşretmek ÜZPre ''azılı 1 şa1ra. b:ışi a ı 1 ducıt 

n· JAA i hl b" t d ' 900 .. · ., o an m z:ı 11 r gazete ı . zama · d ke 1aıml çok mUşflk siyetine ve ilme hizmetlerine dair bir yan m za ır gaze e ır. 1 iie Jonevde neşred!lmlştır. ı . ,q 
- H:ıyııtrlıminade bıuıuyorum. Karde- konferans verllecekt.lr CURCUNA: nııı sahip ve mudürü ı sayıları taş basması ol:ı.rak· 30 dan 
~~~s ' 
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,HER AKŞAM T 'BiR HİKAYE .a. 
j 

tştah ve kadm ) .#1\lft!!\~,~aırf ffJJ 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Saat ikiyi be~ geçiyordv~· .Halbuki 1 seyrediyo~du. Çok ~üzel.v~ir pr::>fiÜ 

Mecdi hala ögle yemegını yeme- vardı. Bıraz sonra ıstedıgı yemek· 
mişti. Canı hiç bir şey de istemiyor- ler, mercimek çorbası ile, beyin ea
du. Elleri paltosunun cebinde lokan- latası geldi. Çorbanın bu~am buram 
talarıın önünden geçerken camekan- dumanı tütüyordu. Beyın aalat.ı\sı• 
ların içinde duran şişlere geçirilmiş nın etrafına kırmızı küçük turplar, 
kılıç balıklarına, zeytin yağlı yaprak zeytinler, yeoil yapraklar k<>nul
dolmalanna, sapları yukarıda en- muştu. 
ginarlara, türlü türlü tatlılara Genç kadın göze çarpacak de
iştahsız iştahsız bakıyordu. Demin: recede .°?"ükemmel bir_ iştah i~e önü
den beri: cNe yiyebilirim~ Hangı ne getmlen yemelderı yemege baı~ 
yemek iştahımı açabilir?) diye dü- ladı. Arasıra içtiği çorbaya fasıla 
şünüyor ve bir türlü aklına bir şe'Y vererek çatalını beyjn salatasına 
gelmiyordu. Balıkçıya gitse? ... Ta- uzatıyordu. Onun bu dehşetli 1§
ze balık yese~ ... Oraya daha dün tahı Mecdinin ağzının suyunu akıt

Federasyonca verilen kararm 
tatbikine imkan görülemedi 
Müsabakalar 

arasında 
gene sekiz klüp 
yapılacak 

getirilen ilk yemeği bile bitire'Ine- rnıştı. 
gitmişti. İştahsızlık yüziiınden önüne Daha şimdiden genç kadının 
den kalkmıştı. K ebapctıya gitse).. önündeki tabakta bulunan çorba 
Canı et istemiyordu. işkembeci?.. hitmeğe yaklaşmış, beyin yarılıuı-
Zaten işkembe çorbasını pek o ka- mıştı. · 
dar sevmezdi. Tavukçu? .. He'r gün Mecdi garsonu çağırdı, gözleri ile 
tavuk yemekten bıkmıştı. cGık f) genç kadının masasını işaret ede-
demiş~i. O halde~.. rek: 

Her sene lig maçlar.,_ı müteakip 
ortaya çıkan ve uzun uzadıya dedi
kodu mevzuu olan milli küme maç
ları bu sefer yine çok karışık bir 
manzara a.rz;etmektedir. Bu iıılerin 
bir türlü düzene girmediği bu sene
ki maçlar için verilen muhtelif ka
rarlarla bir kere dahıı. meydana çık-

Beş altı aydan beri hiç iştahı yok- - Bana da öyle bir çorba... mıştır. 
tu. Halbuki doktor doktor dolaş- Garson uzakla;ıırken arkasından Milli kümeye ayrılan klüpler hak-

i di kında mevsim başından itibaren ve-
mıştı. Birçok ilaçlar ir,mişti. Fakat ses en : 

B . d b · 1 t ı rilen Ü,. ayrı ve birbirini nakzeden bunların hiç bir faydasırtı görme- - ır e eyın sa a ası .. "' 
t t d ·V• kl l. J karar •m •ekilde o]mu .. tur: mişti. Yemek zamanı gelince adeta s e ıgı yeme er ge ınce, ay ar- ... - " .. 

d b · tt v ,_. ··k f Birinci karar b,.,. senedenheri de-içine bir sıkıntı basardı. Yemek ye- an erı unu ugu es><.ı mu emm" --s 
· h ·ı b l v b 1 d vam ettigwi "ekilde dört lstanbul. iki mek ona bir ; .. , bir ııngarva gibi ,~ta ı ı e un arı yemege aş a a. y 

" · J N · h"' ·· A ld v Ankara, iki İzmir olmak üzere se-geliyordu. Dünyanın en güzel ye- eşenın, uz.nun sarı o ugunu 
· · · · ' ~k· · t h d ·ı kiz klüp arasında yapılacag-ı yolun-

mekleri artık kemdisine zevk vermez •ş.ıtmb~· . ı...a ıd «ış .. a ~· enı en_ .. ~e: da idi. 
olmuştu yın ır ınsan an ote ıne geçtıg·nı İkinci karar dör~ lstanbuI, üç An-

ı . . .. ·· d t ik' k d hiç duymamıştı. Çorbasını bitirdi. 
şte o gunu e saa ıye a ar B · 1 d d d k il kara, iki İzmir ve bir Es-ki .. ehir ol-

b k b 11 · ı· ş· j eyın sa atasın an a a am a ı ı .,, 
oş yere acı masını e' emış 1• ım- d" B d malt üzere on klüp a.rasında yapıla-

d. B ık· b'l d·v· kl ye ı. u ara a garsona: 
ı: « e ı ı me ıgım yeme er B b 1 k . d b cağı yolunda çıktı. 

dördüncüsü lstanbulsporuın milli 
kümeden ekarte edildiğini öğreniyo
ruz. Buna hiçbir kanun, hiçbir ni
zamname ve hiçbir talimatname 
müsait değildir. Verilen karar doğ· 
rudan doğruya hükmü karakuşidir. 
Bir kalemde maçlardan atılan klüp
ler teşkilatın temeli ve nüveleridir. 
Binaenaleyh bu klüplerin hayatı 
iizeriınde müessir olacak bu gibi mü
him kararları verecek olan makam· 
ların iyice düıünmeleri ve kararla
nnın tesirlerini ölçebiJecek salahi
yetle olmaları lazımdır. 

İstanbulsporun uzun bir mücade
le ve müsabaka devresinden sonra 
elde ettiği mevkii ve milli kümeye 
girebilmek hakkını baltalayan bu 
ltararın menfi kuvveti İstanbulspo
run bünyesini sarsacak ve belki de 
bu klühün dağılmasına sebebiyet 
verecek kadar mühimdir. d O 1 d b . · · · b"l" - em un arı yer en sız e a-

var ır. nar an ırını yıye 1 ı- b. k 1 k ·· 1 • Üçüncü ve son karar ise mukar-. d. kt b . •t d.v. b" na ır ı ıç ıs arası soy emeyı unut- I y t v t dk"k t •• 
rım .. > ıye ~o . an . erı .. gı me ıgı ır ma ınız •.. dedi. rerat hilafına üç stanbul, iki Anka- ap ıgımız e ı a a gore son 
lokantaya gırdı. Bır koşeye oturdu. y . . . ra, iki İzmir ve bir Eskişehir olmak kararı veren futbol federasyonu isti-
y k k . t•V. . . l k t h Garse><ı hayrette ıdı. Bıraz evvel- h . kJ·· l . .. d · b . 

eme '\!a tı geç ıgı ıçın o an a e- . . h .. "d k üzere sekiz klüp arasında yapılaca- şare eyetı up erı yuz e nıs etme 
h b t s· .. .. kı ışta sız muşterı en eser yo tu. b" . y . A k t 

men . e~en oş. u.. ı~ sıı:rson onu- Genç kadının güzel yüzü, dal. ğı şeklinde tecelli etti. göre tes ıt etmış. anı n ara, z-
ne hır lıste getırdı. Mecdı yuzunu I l M d" . . L On be• gün aibi kısa birzamanj mir ve lstanb.ul bölgelerind .. e l_i_g 
b k b ). b" .. tt ga ı saç arı aynca ec ının ıştal'lnı ,.. P l d h l l d ki 
uruşturara u ıstr.ye ır goz a ı. d E k k C d" içinde üç ayrı, ayn kararla karşıla- maç arına a ı o an on a uç u-

1 h . b" v. .. .. k arttırıyor u. r e : « anrm, ıyor- b"" d d" 1 b' · · k"' 
Bir tür ü ıç ır yemegı gozune es- d b k h b" d" Y '""n klüpler de, idareciler de, spor- ı. un. a e ı .. Ya nız ırınc .. ı umey. e 

.d . b 1 u, u pe meş ur ır şey ır. ~ ır- his l k 1 O ki dd d 1 tiremiyor, mı esme uygun u amı- k d 1 d .. l l . b cular da şaşırdı. Ve biz gazetelerin ın ar ettırı ere up a e ı -
yordu. Onun mütered.Jid ve iştahsız 1 m e 

0 ~ arın a. tguhze şeyttıenn G~· spor muharrirleri do karile6mize miş. Demek oluyor ki lstanbulun hi-
•· . L. ki k d" . unması ınsanın ış a mı ar rır. u- · · k · d k 1 18 "k" · ha . b;ıı goren garson nn en uıne l b" k d d h k yanlış havadis vermek töhmeti al ... rıncı iıme en ayrı -a eın ı ıncı 

acımıs gibi: ze ır ma.nzara. arşısın a a a ço." tında kaldık. küme klübü te .. kilatça klüp olarak 
' . · k k ve daha ısteklı yemek yemez mı- Y 

- Sıze bır oyun ızartması ver- . .,. y k d .. l bl l Bu neden böyl.: oluyor diye me- kabul edilmiyor. p l""l d' d yız, eme o asına guze ta o ar 
se~~~di :atates ı · · · ıye sor u. koymaz ~ıyız ~- G?zel bi~. ç:hre d.e seleyi uzun boylu tahlile kalkışma- Halbuki ikinci küme maçları da 

K 1 b
. k l · • 

1 
neden mıde uzerınde buyuk b:r ğa sütunlarımız ltifayet etmiyeceği şampiyonluk için cereyan etmekte 

dedi
·. ızartma arı ır a em geç ·· tesir yapmasın~> cihetle kısa keseceğiz. Bütün bunla- ve şampiyon çıkan takım birinci 

Ş. d' k d d b k ra sebep programsızlıktır. küme sonuncusu ile otomatikman - O halde bir kuzu fırını. .. Şöy- ım 1 genç a 10 a ona · a l- l 
yordu. Ve bu yumuşak bakışlar Bütün dünyada her spor şubesi- yer değiştirmekte olduğu cihetle s-

le mümkün olduğu kadar yağsız ta- ı b ) J O kl"" 1 k k b l k Mecdiııin bir yandan heyecanını, nin sezon başında bir programı çı- tan u u v up o ara a u etme 
rahndan... bir yandan iştahanı kabartıyordu. kar. Ve klüp de, idareci de, futbol- mantıka sıgmaz. 

_ Canım et istemiyor... Başka 1 
iyi ne var?.. Şöyle iştah verici bir Kadın balığın arkasından bir sebze cu ~a vaziyetini bu . pro~rama ~öre Birinci hata buradaın başlıyor. 

ve onun da ardından kanşık bic tesbıt eder. Halbukı bızde boyle ikinci hata da herhangi bir müsaba-
şeyC~rson: komkosto ııöyledi. değildir. Ve bu gidişle olamaz. ka tertibinde yapılacak değişiklikler 

_ Size bir kılıç şiş kebabı yaptı· Mecdi axnen onu taklid etti. Senelerdenberi üzerinde ha.ıısasi- hakkında klüplerin evvelden vaziye-

B · Sebzesini ve kompostosunu da genr yetle durduğumuz programsızlık işi ti bilmeleri ve ona göre tedbir al-rayım mı} ey az ettır. " 
Y k k . B kadını seyredeTek bitirdi. bir düzene konmadığı takdirde yine ı malan icap etmektedir. Lig maçları 

- o .. yo .. ıstemem... en 1 b 1 b" h f kal 
gene listeyi okuyup oradan bir ş~y Şimdi garsonun getirdiği kahve m~ç arın aş am~sın_a .~: a ta . • bidayetinde klüplerin hiçbirisine 

f. k d k d b' · dıgı halde vazıyelJ ogrenemeyız. üçüncülüğe kadar derece alanlar be~eneyim... ıncanı arşısın a a ın ır sıgılTa V . b .. . . d .. k 
- Başüstiine efendim... yakmıştı. Mecdi de öyle yaptı. Gen-w e yın~. onb eşkgun ıçıb\~ ~ç a- milli kümeye girecektir diye bir 
Garson böyle söyJiyerek uzak.- erkek son birkaç ay içinde bu kn- rar veı; ır,T··eş arar te ıgl 0 unukr. tebligat yapılmamıştır. Lig maçları 

1 M d . "d ı· ·· l d · tahl b" k diw· · h Ve netıce urk sporu yuvar anma • nihayetinde de derece alan klüpler aştı. ec ı yem en ısteye goz c- ar ış ı ır yeme ye gını a- d ~ b' h k 1 
• . d" ı ~k· d 1 l t 1 d ş· d" k .... ta ol ugu uçuruma ıraz da a ya - milli kümeye ayrılmı .. lardır " böy-rını çevir ı. 1..4 ın ora a yazı ı o an ır arnıyor u. ım ı şu ompO<>•o- l " · "' 

isimlerdı.m birini bir türlü seçemi· nun Üzerine içtiği sigarasının duman- aşır. .. .. le iken son kara! dördüncünün mil-
yordu. l t f k k d . . . Üçuncu ve son karardan İstanbul l li kümeye girmiyecegvi yolunda rı-

arını e ra a savurur en en u;nı ..., 
İşte tam bu esnada lokantaya ne derece rahat hissediyordu. H~- •unıııııumııımuıınııuuuıııııuumıııııınııııııımmuııııııı 1 kınca klüpleri de sporcuları da hak-

genç bir kız girdi. Gayet canlı bir yatından pek memnundu. Biraz ev• Ertesi günü ayni lokantaya saat l lı olarak isyankar yapmıştır. 
yifrüyüşü vardı. Hareketleri, oturu- vel iştahsız iştahsız lokantaların ikide gitti. Genç kadın orada idi. Ve Netekim dün akşam geç vakte 
şu, garsonla konuşuşu hayat dolu önünden geçerken ayni zamanda erkek yemeğini iştahla yedi. Bundan kadar İstanbul bölge merkezinde 
idi. Masasına oturmadan evvel ince son derece neşesiz bir adamdı. Şim- sonra her gün ayni yere devam toplanan Ankara, İzmir ve İstanbul 
pardösüsünü ç1karmış, çıvıye as- di bunun tamamile aksi bir insan etti. Genç kadın kendisine en mü- klüplerinin murahhasları federasyo
mıştı. Çoktan beri bu lokantaya gel- olmuştu. essir ciştah ilacı> gibi tesir edi- nun verdiği son kararı kabul etme· 
diği, garsonla konuşmasından anla- Hele şu genç kadınla karşılıklı yordu. rniş ve İstanbulsporun milli kümede 
şılıyordu. sigara tüttürmek zevkini büsbütWı Ona rasgelince mükemmel ye- kalmasını ve Eskişehirin milli küme-

Bir aralık: arttınyordu. mek yiyordu. Gelmeyince de aksi ... ye alıınmasının fikstürü karrştıraca-
- Dünkü balık çok güzeldi, de- Ne yazık ki genç kadın aigara.,mı Artık öğle yemeklerini genç kadın ğı cihetle milli kümenin yine eskisi 

di, bugün ne var balıklardan?.. söndürdü. Büyük bir çabuklukta da, Mecdi de saat tam ikide yiyor- gibi dört stanbul, iki Ankara ve iki 
- Kılıç!.. pardösüsünü giydi ve sokağa fırladı. !ardı. Bu saatte lokantanın ten halı- İzmir klübü arMında yapılmasına 
- Baına bir kılıç öyleyse ... ls- Mecdi de lokantadan çıktı. Yazıh'l- ğı içinde aralarında uzaktan uzağa kara• vermiştir. Keyfiyet bir telgraf-

kara... Amma o pişinceye kaQar nesine gitti. bir arkadaşlık peydahlanmıştı. Yaz la genel direktörlüğe bildirilmiştir. 
başka bir şey ver ... Karnım çok aç.. Ertesi günü öğleye doğru gene iş- gelince beraber gezip tozmağa, ye- Klüp murahhaslarının verdiği bu 
mercimek çorbası var mı} tahsızdı. Fakat birdenbire aklına meklerini açık havalı yerlerde, deı- karar kabul edildiği takdirde bugün 

- Var .. · dünkü lokanta geldi. Hemen ora- niz kenarlarında yemeğe başlamış- son bir toplantı yapılacak ve milli 
- Getir ... Bir de heyin salata~ı 1 ya koştu. Henüz saat birdi. Dünkü }ardı. kümenin fikstürü tanzim edilecektir. 

yap... genç kadın gelmemişti. Mecdi bu- Artık Mecdi «iştah ilacı> nı dai- Maçların hu hafta yapılamayacağı 
Genç kadın Mecdiden biraz öte-! gün, diiınkündoo çok daha iştah- ma yanında taşıyor ve onu pek se- göz önünde tutularak 30 martta 

ye oturmuştu. Erkek onu yarıdan sızdı. • viyor. Hikmet Feridun Es başlaması tekarrür etmiştir. 

Tefrika No. 69 

- Benim zaten onda lim1dlm var
dı. Bura.dan esirlerle beraber onu 
Edirneye gönderirken bana.: cBeul 
oraya gönderme... Yanında alıkoy. 
Hl.zmet edeyim.• dem.işti. Oöndermc
ğe mecburdum. Neyse, kendini ora.da 
da göstermiş. 

Saide etrafı dolaşıı.rken, Ömer baba, 
Çalı beye soruyordu: 

- Ne zaman hareket edeceğiz? 
- Üç gün sonra ... Cuma günü. 
- İlk hedef neresi olacak? 
- Kısmet olursa. Finike sahllleri ... 
- Orada ne yapacaksın? D~manın 

kasıp kavurduğu bu yerleroe lı.Jmseyl 
!bulamazsın kl... 

- Düşmanın neler yaptığmı gözil
milzle görmeliyiz. Ayni zamanda yer
lilerden, korsanlar hakkında. da nıa
lümat alırız. Bakalım klmler gelip 
gitmiş oralara ..• 

- Doğru. Hemen gidellm. Şu CAk
gözlü şövalye) de benim de hıncım 
vardır. Blllrsin ya ... Beni ıssız ada
lardan birine attıran o canavardır. 
Eğer yüzmek bilmeseydim, şimdiye 
kadar oralarda geberip gitmiştim. 

- İyi kl bu acı günleri hatırladın, 
Ömer ba.ba ı Benim maksadım. ela. onu 
yakalamaktır. Korsanların hepsini 
birer birer ele geçirip, sahU halkını 
şu yapışkan sineklerin tasallutundan 
kurtarmağa and içtim. 

- Bu andı tekrarlamak hcpimizln 
borcudur. 

İk1 arka.da,<;: tekrar yemin ettiler: 
- Allahım, sen bize yardım et! Bir 

takını za.vallılan soyan ve Gcaklarını 
yakan (Akgözlü şövalye)yi ele geçir
mek için h\\zurunda and içiyoruz. Sen 
bizi bu yolculuktan boş çevi:ıne! 

••• 
Türk donanması Akde

niz sularında .• 
Cuma giinü yola çıkmışlardı. 
Ömer baba, kaptan gemisinde yedek 

dümenci vazifesini görecekti. 
Saide çok iyi blr yelkenci idi. Gemi

nin yelkencileri arasında çalışacaktı. 

Herkes vazifesini almış, Gelibolu li
manından, halkın alkışları arnsmda 
ayrılmışlardı. 
Çalı bey ilk önce, korsanlar tarafın

dan soyulan Finike sahillerine gide
cek, oradak.l halkı dlnl!yecektl. 

Çanakkale boğazınd:ın geçtikten 
sonra, iyi ve oldukça sert bir hava bu
larak yelkenleri şlşlrmlı:ler ve deniz 
üstünde sıralanıp yola düşülmüşlerdl. 

Saidenin, uzun yı!lardanberl kafa
sında yerleşen bir arzusu vardı: Ve
nediği vurmak. 

O arkada..şla.nna her zaman bunu 
söyler ve: 

- Anadolu sahillerinde dol:ıçıııak
tan ne çıkar? derdi - dü.şmanı k:ı.lbin
den vurmağa bakmalıyız... V~nedlğe 
baskınlar yapıp şövalyeleri esir alma
lıyız. 

Saidenin bu sözlerine yavaş yavaş 
Ömer baba da all.ŞllUlğa, hatta l.>unları 
kendi fikir ve düşüncesi gibi kafasın
da tutarak - sırası geldikçe - Çalı 
beye anlatmağa başlam~tı. 

Saidenin düşünceleri belki çocukça 
şeylerdi. Fakat, bu sözler arasında bır 
hakikat vardı ki, Çalı beyin d~ hooiU
na gitmişti. 

Saide: 
c- Şövalyeleri esir almalıyız ... 
Diyordu. Çalı bey de böyle düşünü-

yordu: 
--, Saldenin hakkı var. Şövalyeleri 

çil yavrusu gibi dağıtırsak, Venedik 
hükumeti temelinden yıkılmış olur. 
Akdenlzd.e korsanlık yapmağa - biz
den b~ka - kimse cesaret edemez. 
Çalı bey bunlun söylerken, b~nı 

denize çevkiyor, etrafında sıralanan 
yelekenlUerl görerek. bu gemilerle bir
çok 1.şler görebileceğine inanıyor ve 
göğsünü kabartarak söyleniyordu: 

- Sırası geldikçe hepsini yapacağız. 
Benim andım var: İlkönce, ortalığı 
kasıp kavuran crAkgözlü korsan111 ya
kalıyacağım. Ondan intikam alaca
ğım. Onu ele geçirmeden, ne yapsam 
boştur. manasızdır. Bu azılı korsan 
Akdeni7,de serbes kaldıkça, Türk de
nizcilerine bu sularda geniş nefes al
mak nasib olmaz. 

* Donanma Anadolu sahil boyw1ca 

Tefrika No. 17 laboratuvarına sarfed!yorsun ... İlmi 
tedk.iklerde bulunuyorsun ... Serve
tini başka yere sarfetmene razı ol
mam cidden insafsızlık sayılır ... Bit 
tarafta ben, bir tarafta ilmin kurta
racağı binlerce bedbaht... Yok, 
hayır, kendimi onlara müreccah gö
remem ... Hem sonra, §ayet kurtul
mam müyesserse, kurtarıcı kendim 
gene olmalıyun. 

- Benden ne istiyoısun~ Vazıh Sana güvenebilir miy~m) 

Güzel Gözlii K:az 
~k ve macera romanı Nakleden: (Vl • Niı.) 

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

- Evet, çocuğu olması da bir ayrılacaksın? 
_şeydir ... Fakat ben bilhassa sana gü· - Kimbilir ... Beı sene ... Belki 
veniyorum. de daha fazla .. . 

Doktor, adela endi,eyle: - Yahu ..• Cemal, aklını baıına 
- Bana mı) topla ... Para yokluğunun açtığı yara 
- Evet ... Melahat seni çocuklu- öldürücü değildir ... Bu Fransız dar-

ğundan beri tıpkı kardeşi gibi sevi- fıımeselini unubna... Senin uğradı· 
yor ... Çocuğumun vasiıi olursun ... ğın neviden talihsizlikleri insan ilk· 
Melahat üzerinde onu arzu ettiğin önce olduğundan daha vahim gÖ· 
şekilde sevk ve idare edecek bir rür ... Fakat hakikatte bunlar taham
kudretin vardır. İşte bunları düşün- mül edilmiyecek şeyler değildir. 
düğiim içindir ki giderken o kadar Yenideın hayah kurmak için kaç pa
bedbaht olmadığımı hissediyorum. ra lazım? . . • Ben sana yardım ede-

Rauf, iradeyle: yirn... i 

- Gitmemelisin ... Senin gitmeni - Teşekkür ederim dostum ... 
istemiyorum. - dedi. - İnsan ka- Fakat ben kimseden ödünç almak 
rısını ve evladını bu ~ı:kilde yüzüstü niyetinde değilim. 
bırakmaz. - Benden de mii': 

- Bilakis bence namuskar bir - Bilhassa senden. 
insanın vazifesi, sevdi~i karısının ve Doktor Rauf, ter !)asan alnında 
evladının saadetini sarsıntıya uğrcl.• mendilini gezcürdi. 
tınca vaziyeti yeniden düzeltinceye Heyecanla: 
kadar canh. başlo. çalııımaktır. - Peki amma niçini' ••• • Cliye 

,... k d ""dd T'" ı_· d Jordu. - ~~e a aı mu e! _!!r.ı..ıye en l 7 ,_ b"" .. w 

- - - ~a ~.Bı utun ~~ 

Rauf: 
- Melahat, buradan uzaklaşaca

ğını öğrenince ne diyecek jl 
- Şimdilik meseleyi bilmiyecek. 
- Uzun bir seyahate çıktığım 

ondan gizliyecek misin yolsa'> 
- Öyle icap ediyor. 
- Öğrenirse iztuap çe1teıceğtoi 

anlıyorsun... Demek seni sevdiğini 
tasdik ediyorsun> 

- Bana karşı muhabbeti yoktur 
demiyorum ... Bilakis bu §ekilde se· 
yahate çıktığımı öğrenirse ağlıya· 
caktır. işte ben de böyle sahneler~ 
maruz kalmamak için sıynlıp gitmek 
istiyorum. Mademki een 1\1elahatin 
dostusun, ondııın, kendisini iztırap
lara sürükliyecek bu haberi gizle. 

Genç doktor, kar§tsında sarsılmaz 
bir irade hissediyordu. 

Şordıu -

söyle. Doktor: 
Cemal Nermi, muhatabım yurn:ı- - Mademki öyle icap edi-

şattığını hissederek rahat bir nefe'J yor ... - dedi. 
aldı. - Teşekkür ederim, dostum ... 

- Mühim bir iş için Atinaya gi- Senin sayende hayatta kendimi da
deceğimi söyliyeeeğim ... Zaten bt1 ha kuvvetli hissediyorum. 
gibi seyahatlere 11ık sık gittiğim va- İki elini birden ev sahibine uzattı. 
kidir. Melahat alışıktır ... Hatta gar- Dostlar, biribirlerini kucakladılar. 
lara, nhtımlara kendimi teşyi ettir- Cemal Nermi arkadaşının ellerini 
mek istemediğimi de bilir. Bu hu- bıraktıktaın sonra kulak kabarttı. 
susta ısrarda bulunmıyacaktır. An- - Bir otomobil sesi var ... Mela-
cak ben seyahate çıktıktan bir müd- hat olacak ... - dedi. 
det sonra ona hakikati yavaş yavaı Sonra, dostuna bakarı:ık: 
aıiılatırsın. · - Sırrımı faş etmiyeceksin, değıl 

-Vaziyetinin ve kcırarmın ne ol- mD 
duğunu demek ille ben söyliyec.i!· - Hayır, hayır ... Merak etme. 
w · - Haydi öyleyse benimle bera-gım. 

- Evet... Şayet ben söylersem her gel..· 
belki göz yaşlariyle yumuşarım... Doktorla borsacı, ayni bahçe ka-
Bunu ise istemiyorum. pııııından geçerek öbür eve gittiler. 

- Bana korkunç bir vazife veri- Büyük bir ho!e girdiler. Melnhat-
yorsun. la oğlu da buraya gelmişti. 

Boreacı: Genç kadın, şapkasile maııtosunu 
- Bundan sonraki arzularım! da çıkarmıı. hizmetçiye uzatıyoıdu. Bu 

sana mektupla bildiririm ... - de~ kış gezintisi yüzlerine soğuk hava 
cii. - Diğer işlerim ve ~azıhanem çarptırdığı için, anne de, oğul da 
hakkında Ahmed efendiye yazı ile neşeliydiler. Gözleri parlıyordu. 
talimat bırakacağım. Sen yalnır Çocuk, babasile amca diye s~v
söy]ediklerimi yaptı mı, yapmadı mı diği komşuyu görünce onları kucak
di,yc kgqtrJ>! cc!e!!~ .-'\!ıladın riıı_J .•• J lam ak için ko§tU. 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

giderken, garib bir hadise, onları yo
lundan alıkoydu. Deniz üstünde kar
şılaştıkları küçük bir balıkçı kayığın
da üç yolcu vardı. Bunların ilçü de 
Türktü. 

Çalı bey bu ada.nılara. nerden gelip 
nereye gittiklerini sordu. Yolcular: 

- Sultan dedenin adamlarından bt. 
r1, kırk elli kişilik çömez katlleslle 
köyümüze saldırdı. Koyw1lanmızı, kız
larımızı alıp köye yerleştiler. 

Diyerek ağlaştılar. 
Çalı bey: 
- \Köyünüz nerde? 
Diye sordu. Köylüler. Türk denizci

lerine, Anadolu sahWerlndekl köyleri
ni tarif ettiler. 

- Küçücük blr kayalık körfezı var
dır. Yetmiş seksen aile kadar varız. 
KöyümÜZ zengindir ... Toprağımız yıl
da iki kere mahsul verir. (Sultan de
de) nln köyümüzde eskldenberi gözü 
vardır. Böyle bir yağmaya u!tra~·a
cağımızı önceden umuyorduk. Erzak. 
ambarlarımızı boşaltıp ba.şka yerlere 
saklamıştık. Cübbeli haydudlar, am
barlarımızı boş bulunca, genç k!ı11lan
mızı ve gli.ıel kızlarımızı aldılar. Bun
ların elinden bizi k1m kurtacak? 

Diyerek, Qalı beye yalvardıl:ır: 
- Allah aşkına, siz olsun derdimizi 

dinleyin. Biz size raslamasaydık, Gell
boluya kadar gidecektik. Şimdi sizden 
yardlm istiyoruz. Bizi bu zorbaiann, 
bu başı sarı'k:lı kafirlerin elinden ktır
tarınız! 

Çalı bey köylülere yardım etmeğe 
söz verdi. Ve onları donanmaya aldı. 

Bodrum kıyılarına doğru yaklaştı. 
Köylüler: 
- Küçükelmalı derler bizim köyü

müze. uŞeyh Bedreddin» bize 1k.l kr.r:> 
adam göndermiş ve bir halifesi bura
ya gelecek olursa kendisine itaat et-
memizi bildirmişti. • 

Dediler. Çalı bey bu habere fana 
halde hiddetlendi: 

- Bu heriflere yardım etmek şcı an 
da caiz değildir. Siz merak etmoyin.~ 
Biz onl:ı.rın hakkından gellriz ... dedi. 

••• 
«Küçükelmalı» da bir 

boğuşma 
Nihayet bir sabah Küçükelım.lı ı:~

hlllne gelmişlerdi. 
Çalı bey: 
- Hemen sahile birkaç bölük asker 

çıkaralım. Hainleri kaçmadan yakalı
yalım. 

Diye emir vermişti. 
İlk hamlede üç yüz kişilik bir deniz

ci kuvveti ktiçük şalopelerle sahU bo
yuna inmeğ-.ı başladı. 

Köydeki zorbalar işin nereye vara
cağını, daha gemileri uzaktan göı i.irıce 
anlamışlar ve sllablanna sanlaro.k sa. 
hil boyunu tutmuşlardı. 

Zorbalar arasında nişancı oı.çulnr 
vardı. Bu adamlar kayaların ar!t:ı.sına 
saklanarak, sahile çıkmak lsteyen 
Türk denizcilerini birdenbire ok yı:ı~
mur11na tuttular ve ilk ağızda Ti:rk 
denizcilerinden beş on kışiyi yarala• 
maya muvaffak oldular. 

Çalı bey bunu görünce, arkadan bir 
iki bölük daha yardımcı indirerek, 
kayalıkların etrafını iyice sardırdı. 
Cübbeli haydudlar sıkı bir kıskaç ıçln
de kalmışlardı. 
Zorbaların başında «Ali dedeıı is

minde bir adam vardı. Bu adam 
yanına blrk:ı.ç zorba daha :ı.I:ırak, k?n
dl maiyetine: 

- Siz sahili tutunuz ... Ve den:zcilert 
köye sokmayınız. Ben de ihtiyaten 
köylülerin karılarını ve kızlarını rch~
ne olarak alıp geri çeklliyorum. D<?
nizciler köye girecek olursa, siz de ka
çar gellrslnlz ... Ve paylarınızı al!rsı
nız! 

Demişti. All dedenin dinle, tarı~:ı.t
le bir alakası yoktu. o zaten dağlarda 
hnydudlu!: eden bir canavardı. Kar:ı.
manoğullarını bile kaç kere tuz:ı~a 
düşürüp paralarını afmu;tı. Bôyle bir 
soyguncunun başına sg.rık sarıp hnlkı 
iğfale kalkışması ve kendine •Şe', h 
Bedreddinin halifesi» süsü vt-rın~Si 
köylülerce de anlal}ılmış bir dolaptı. 

Türk donanması Küçükelmalı sahi
line gcldif,'1 zaman, köylüler: 

- Yaşasın Tüı·k denizciler!. .. 
(Arkası v:>r) 

Ah, babacığım... Ne gü:zd 
gezdik annemle ... Pastalar yedik. 

- Ala, ala ... Hani bana r>·"~tl\ 
bakalım? 

Bu sırada, Melahat dokturun elini 
sıkıyordu. 

Oğlan: 

- Mademki pasta seviyorsun 
baba, yarın sen de bizimle beraber 
gel... Annem sana alsın ... - dedi 

Cemal: 
- Yarın mı? ..• - diye oğlı...na 

gülümsemekte devam etti. - F et· 

kat yarın gelemiyeceğim... Çürıkii 
uzakta bulunacağım. 

Melahat: 
- Nasıl~ . . . Uzkata mı~ - diy19 

sordu. 
Erkek, soğukkanlılıkla: 
- Karıcığım ... Sana fena b;r ·ha

ber vereceğim... Maalesef seyahat 
etmek mecburiyetindeyim... At:na• 
ya gideceğim ... 

- A... Bu seyahatten bana hiç 
bahsetmemiştin. 

- Birdenbire öyle lazım geldi ..• 
Yazıhanemde bir mektup buldum ..• 
Gecikmesine asla ... cevaz olmıyan bir 
işten dolayı derhal gidiyorum. 

Genç kadın, gözlerinde endişeyleı 

(Arkası var) 



19 Mart 1941 '.AKŞAM 

l ..... G_u_·n_Iük_B_or_sa __ l "Jön Türk,, gazeteleri lngilizler 3 Alman 
denizaltısı batırdı ESHAM,,. TABVİL!T- IUMBİYO 

..... t (Ba.ştarah 5 inci sahifede) dım. 
<Bq tarafı 1 net sahifede> ye NUKUD .aATLER RUMELİ: Pol Feş'in eseJ:iiıde baııııtı YILDIZ! T~ basması olarak 1892 de 

üz bulam dıın intişara ba.şlayan bir gazetedlt. Ayrı-
Fakat kuvvetlerimiz, her hafta 11 Maı1 lMl olan blr ga.zetedlr. Hen a · ca fronsızca nüsha.lan da. vardır. 

artmaktadır. Sonbaharda ve kı•ın SADAKAT: in müdür ve muharriri ZUHURİ: Pol Fe.i .. eserinde baflığı 
il:. • oa- • DJ İbrahim Hakkı Beydir. Mançestcrde 'i ... 
'1uraya varmıı olan Amerikan tor• DEVLET B -v...,... 1902 senesinde 1ntış:ıra başlamıştır. olan blr ga.zetedlr. Henü-ı bulama-
pido muhriplerl, tedricen faaliyete L. K. SADAYI MİLLET: Köstencede 1898 dun. 
geçmelctedir. Kendi filotillalarunızın ,r, ,,50 933 Tllrk borcu 1. n. m 18.75 de Jn~ara ba.şlıyan bir gazetedlr. Ru- .Arapça. gazetelerin adlan: 
adedi de fazlal••m-'-tadır. Ada ve » .. 1938 an.mı.-ıı 19.80 mence bir kısmı da vardır. Cüheyne - Elhila.te - Essadaka. 

..,. -. • JW d 1900 ea1nde Fransur.ca gazetelerln adlan: 
denizler üzerfodeki hava kuvvetimiz: > > 1933 Dramlyelt Stganl SANCAK: Mısır a, sen dlr Le Con.!tltutlonnel • Le Courrler 

Memuriyet ilanı 
Maliye Vekaletinden .r. 

Sahife 7 

. 6/9/1940 tarih ve 4605 nuuuı.ra!ı Resmi Gazetede münteşir, 17/8/1940 
tarih ve 2/1U'l7 numara1!- kararnameye bağlı toprak tevzi tallmatnamesl• 
nın tatblkl için . teşkil e~len ve edllecek olan korniSyonlarda ~alıştırılmaıt 
üzere A. - Reis, B ı.Aza, O cFen memuru alınacaktır 

Bu memurlara, yol masrafları hariç, ayda maktu~n verilecek ücreLil'ı 
lzamt mıktan; 

Reise: 175 
Azaya.: 150 
Fen memuruna: 150 

eüratle artmütadu. .&. B. C. 20.lO neşred!lmiştır. Müdürü salı> Bey · des Balkans - Daoul - La Foudre - Le 
G. • T 193t SIYu-Emırwn 1 19.2'7 sm.AME:r: Pol Feş'ln eserinde baş~ Reisten: 

tttikçe artan bir tesirle mukahe- _ .. 193~ S'-u---·-·m 2_, 19.3'7 1151 olan bir gazetedir. nenilz bul:ıma- Liberal ottoman - Mechveret - Le 

dh 
Aranan §artlar 

le ediyoruz. Dün. üç Alman deniz- • • .. u A:a"'\Uw G0.50 ~. . Moniteur Ottoman - Osmanlı • La 1 - Yaşı 60 tan faı.la olmamak; 
alb • 2 1932 Hazin• bonolan .~ •u-. Adli Turquie Contemporalne _ La Turqule 2 - Defterdarlık, tapu grup müdürlüğu, ma.lmüdftrlülil TIJ.l.yet tapll 

gemisinin muhakkak surette ba- , • 1934 • • 15.50 SE.x.r.ı. HAKJ.A.AT: Dısan •e s:cıı muhafızlığı, veyııhud bu vazifelere muadll adli veya rı:ıa'ıı hlzmetıcrde 
bnlmıt olduğu haberini aldım. 1 3 JI , 1935 , • 29.50 Nüzhet Beyler tarafından Yunanis- Llbre - Le Yıldız. bulunmuş olmak; 
~rinievvel 939 tarihindenberi, bu ıı 1938 J1 • t2.75 tanda Pirede taş basma.sı olarak ba· Bu 88 gazetenin her birinin ne ka.· 3 - Sicil ltlbarlle hizmetinden ıstıfade tdllebilecetı anla§llınak· 
c1.erece sevinç verici bir haberle, de- A. DemJryolu tahvllf I-II 42.25 sılan bir gazetedlr. dar çıktığını araştırmak, muharrlrle- !zaJarda: • 

1 1 L • • m 41.25 şA.RK: Yörük Oğlu'nun mes'ul mü- r1ni tesbtt etmek, onların maddi 'Ye 1 _Yaşı 60 dan fazla olnıamat; 
ruza hara Karşı üçlü bir zafer ha- 11 • 38.25 du-ru" old .. ı.u 'bu gazete 1905 te Sofya- m.a.nevt hüviyetlerini meydana çıkar- l 
b · ·ı A. Demtryolu mümeııs eene. "'6 2 - Mal müdürlüğü, ateli muhafızlığı, Nah ye müdürlü~ü. an.zı tahrt• 
erı 1 e cesaret bulmamıştım. ü.25 da intıeara b""'lamıştır. Blr kısmı da mak ve bu gazetelerin memleketimiz ı ı dil dll ., 
B·ı Haydarpaşa uınanı .._ ..... k-:mıısyonu re s1 ği veyahud bu vazifelere mua a veya. maU hizmetlerde 

ı irsiniz ki tehlikelerin vahameti- H. Umanı mQmessU senedi 40.25 bulgarcadır. . .siyasetinde oynadığı rolü tahlil etmek bulunmuş olmak; 
ni milletimizder. gizlemek adetim , ŞARK ve GARP: Ibrahlm Ethem matbuat tarlhlm1z 1çln çok faydalı blr 3 - Sicil itibarile hizmetinden Lstifade edebileceği anlaşılmak; 
~eğ]dj~, Bu sebepten dolayı, bu teh· HtSSE SENETLERİ bey tarafından 1896 da Parl.:ıte neşr- çalışma olacaktır. Bugün bu yazıyı, Fen memurlarında: 
likelen iktiham edeceğimiz hakkın- ıoa.- olunan bir mecmuadır. tekrar edeyim, ancak bütün bu gazc- ı _ Yaşı 55 den fazla olmamak; 
daki itimadımı bildirdiğim zaman T. c. Merkez bankası lO.lO ŞÜRAYİ OSMANI: Bu adı taşıyan telerl bir de!a toplu olarak göz önüne 2 _ Tapu 'Ye kadastro veya Nafia veya. imar nya.hud askert be.tıta 
h T İş bankan nama muharrer bir cemiyetin tıklrlerlnl neşretmek koymuş olmak için yazıyorum. Maksa- u. müdürlüğü hizmetlerinde bir .sene !en memurluğu yap~ olmak; veya.-

anda inanı1masını istemeğe hakkım T. İş bankaaı (hami.le altl l0.35 üzere 1907 de Mısırdn çıkan ve blr dım bu yolda ilk adımı atmak ve gö- b~d da Nafia veya tapu ve kadastro fen tatbikat mekteplerinden mezun 
var ır. T.· +- ban .. a .. m:•me-a'J bl.9. 103 - · d ... im d 1 J b i i b k ~ A ... u .,.,.. 

22
:75 kıdırsm. ı. arnpça olan bir gazetenm a x- receg yar ım ar a u ş aşarma olmak; 

Fakat, Hitler ve avenesinin karşı- A. Demlryollan ılrkett (" 80) için hız almaktır. 3 _ SlcU itibarile hlmıetinden tstifade edilebileceği a.nl~mak; 
ıında bulundukları İngiltere i1e A- A. Demlryollan .şlrkctl (% lOO. 37·50 ŞURAYİ ÜMMET - Mısırda Ahmet Selim Nüzhet C..er~ek dlb 
merika Birleşik devletleri arasındaki Eskihlsar çimento şirketi 7

·
65 

Riza bey tarafından çıkarılan bu meş- ============== Müracaat §ekli 
deniı: yollarını kesmek, bu kuvvetli Şirketi Hayriye 26·- bur gazeteyi herkes tanır. Onu idare Yukarıda yazılı şartı~ haJz bulunanlar, bJr 1stlda ile ~ağıdaki vesaiki 

·n ı b ak Şirketi Hayriye temettil 21·- eden Ahmet Salp bey merhu.'lldu. Türkiye Tnrina ve Otomobil ldii- en geç 15/W941 tarihine ta.dar Maliye VeUletıne eMillt Emlii.kt göndere-
mı et eri irbirinden a}ırm ve ~=..:.:.:.--=--=-----:---:-1--- cHükümcti meşruta vo ıslıılıntı umu- hündcn: Menafii umumiyeye hldim kl dl 
birbirini müteakip tahıip etmek acı ECNEBİ TABViLLER ce er r. , 

miye taraftarlannın vasıtal neşı:lyatı. cemiyetlerden olan Türkiye Turıng Komisyonların derhal tqkill mukarrer olduğundan, aranım evsafı ha~ 
mecburiyetini herkes anlayabi1ir. Bu • 110.50 olmak üzere küçük bir de Ubesi var- ve Otomobil Klübü ıenelilt heyeti olanlar müracaat sırasına. göre tayın Jalınacatıardır. 
Atlantik muharebesini, ham tarih- Kredi Fonstye 1903 (sigortalı) S I d S l b bu ga"e •iV» 

·... 91 101.50 dı. am paşa za e eza ey " • nizamname9inin 6 ncı maddesi mu-
leü;ıde verilmiş muharebelerin en • • 1

Am1ortl 69.- tenin başmuharriri idi. .b. . 26 .. d.f Aranan Yesıtik 
mühim~erinden birisi olarak telakki •.. : Kupon TAKİBİ İSTİKBAL: f çıkaran Ab- cı ınce. nıs.~n.~ .. v 

8108 musa 1 cu- 1 - Nüfus hüviyet varaka.sı cAslı veyabud noterce veya remnl bir m:ı.. 
etmeliyiz. 

1
·
25 

dülkerim Hadi beydir. 1899 da Mısır- martesı gunu ogleden ~~ora saat tamca musaddak suretı.11 
El · • ku NUKUT da intişara başlamıştır. 15,30 da Tepebaş•nda kaın cHalk.- 2 - 8 kıta fototraf cAltı buçuk dokuz eb'adındaa 

çının nut TARAKKİ: Sabahaddin beyin ctz- evinde> toplanacağından vasıflım 3 - Mektep tasdllmaıne veya 4ahadetnamesı cAslı veya musadd::ı.k bi:C 
Londra 18 (AA.) - Pilgr.ims Türk altını 24.50 şebbüsü şahsi Ue kanunu esasi ve ade. mezkur maddede münderiç azanm sureti. 

cemiyetinin öğle ziyafE-tinde hir nu- Külçe altın bir gramı 3.18 mi merkezlyet taraftaranının milrev· te~riBeri nygı ile rica olunur. 4 - Bulundu~u memuriyetlere ald vesaikin aslı veyahud mus:ı.ctd::ı.'ıt 
tuk irad eden yeni Amerika büyük Osmanlı bankası (banknot) 2.50 vl.cl efk3rııı olarak 1906 da çıkaıınağa. sureti cTasdikll sicil karnesi veyahud musaddak sınet1 kafidlr.ı> 
elçisi B. Winan, en başta İngilterenin ba§ladığı gazetedir. K~tlbl umumisi 5 - Sıhhl durumunun her Utlimde ve köylerde vazife ifasına milsait 
yaptığı mücadeleye dünyanın her Hava kurumuna Ahmet Fazlı beydir. AKŞAM c;Iduğuna. dair hükumet veya Belediye doktorluğu raporu; 

EESSÜF O tes. 1880 de Hakkıl 6 - C. Müddeiumumfil""nden mahkiimiyetl olmadı"ma dair vesika. tarafından ao···terı'len müzahert'tim t b ••J T : aze 1 61 " " ~ e erru er d t b ması olarak •İstida zlrine müddelumunüUkçe truıd.lkJl meşruhat verilmek suretile de ehemmiyetini İşaret ederek demi .. tir bey tarafın an aş as 
ki·. y Türk Hava Kornmundan: Parlste neşredilmiştir. olo.bllir.• 

Hava Kurumuna. §u teberrülerde lnti Abone ücretleri 7 - Hüsnühal kağıdı; 
Beşeriyetin beslediği ümidlerin bulunulmWJtur: TOKMAK: Jönevdc, 1901 de, - 8 - Askerlik vesikası ıNüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca. istemez. 

lcöpr .. h k t ·ı· ·11 · 2500.· rsmın· ı bll ... '-'yen bir -t ta- şara başlayan ml.zahi blr gazetedir. ..Anebl 9 - Tallp olan fahıs bir resmi bir dairede müstahdem ıse, bu daiı·"nln u aşını tutma • ngı ız mı t'tı- uuuu - TUNA: Pol Feş'in eserinde baş!ığı TllrlDJI """ 
nin rnuk dd d n· b. rafından, 1000·. Anestl Ke"'"oıı.lu, 500·. alelusul muvafakatini gösteren vesika cTalebe mütealllk lstlda ve mr.~butu a eratın a şere ı ır şey- ~ " olan bı'r gazetedir. Henüz bulamadım. 
d' Aziz Karsan, 500: Pandell Düğüncü- Sen·"t 1400 """'""'• 2'100 tU?1l4 ltiik:aların o dalre vasıta.slle Maliye Vekaletine gönderilmesi hallnde ayrıca ır. Al k TÜRK: Mısırda, 1903 te, Fevzi bey ...... .. ... uy muvafa.katnameye lüzumu yoktur .• 

Müşterek tehlike. karşısında mem· oğlu, 500: Lokman Kurlş, 37s: e - isminde bir zat tarafından çıkarılmış- 8 Aylıt '750 • lU<l • 
1 k ti · · · k sandros I.stavriclJ.s, 350: Artlıı Topal- 3 Aylıt 400 • aoo t NOT: İstidanamede bu vesalkln gönderildiği ve listesi yazılacaktır. 
b
e e erımızı ya ınlaştıran siyaset oğlu, 350: Artın Çekezyan, 150: Abdul- tır. ı 
ütün Amerikan mi1letinin benimse- 1JLÜM: AH Suavinin Par'ste kendi ı..;l;,.;;;A!l;:,;b;;t;...._,;1;.50;....'------ı 10 - Aşağıda. yazılı şekilde taahhütname cBu taahhütnamedeki ınü-

diği bir eiyasettir. Ben bu ııy' ase..: lah Mehmed ve etrlkl Toma, ıoo: el yazıs:lle taş basması olar:- k neşret- , ... ,...... teselsil kemm resmi dairelerde veyahud ti.cart, mall veya sınat müe.s;;es~-
... Gümüşoğlu biraderler, 100: Mehmed d Dk Posta lttlbadtna dahil Ou.ıu.J-.. 1 ..... ..,...fthd lm rtt 

tatbik için elimden gelen her ıeyi tllti çok değerli blr me~~-~ı.~ .~r. ecnebi memleketler: SenellRt: er...,.. memur ve mu.,.,.. em o ası .,a ır.11 
yapacağım. Demokrasinin müdafa- Eriş. yirmi sayısının kıt'nı;ı kuçu.:tur. Ylr- 3600 altJ aylıjp 1900. llo BJblı cV» 
ası uğrunda fabrikalarda, gemi tez- ZAYi - Seyrüseferden aldığım 861 mi birinci sayıdan itibaren hurnfat 1000 tunıftur. Taahhütname şekli 

numaralı bl ... "''etım•- p' .. "'A--ı kay- ile neşredı'ln'i..+ı.· İl'· sayısı 11!69 da Maliye VeWetlnce toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki için tc"-kil gahlarınd~. ve silah imalathanelerin- ........ uı •ö~• - . ':l'...... .. " 
bettlm. Hüknıll olmadıtını llAn ede- çıkmıştır. Teleforılarunl2: 8a'1!lobantr: %0565 ~dilecek toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayinlm halinde bu 'ia-

de çalışan, tersaneler kuran ve za- rim. Rupen 1''ili.zli ÜMİT: Bedirhan paşa zo.de Mehmet Yazı ışıerl: 20765 _ tdare 20681 zifeyl kabul edeceğimi. ve en az 45 gün evvelinden haber vermeden bu va· 
hire ambarlarını dolduran Amerikan Salih beyin 1900 da Mısırda. neşrine Miidür: 20497 zlfeden l&tifa ve~ bu vazifeyi terk veyahud hlzmetlmden istifade edilmc-
millet;nin büyük kütlesi bu siyaseti K u· . ç u·. K i LAN 1 başladığı bir gazetedir. Bir kısnu ·-------------· diğl. 'Veya. tstlhdamım.ın deva.mırun caiz olmadığı idarece takarrür eltirilc-

VATAN: R. Murat imzasile 1895 te s. tm Oü. öt. ttı. Ak Yat. sekteye uğraması sebeblle hasıl olması mümkün ve muhtemel zararl:ıra. 
iatiyor. Amerika.ı milleti, membala-

1 

arapç:ıdır. Safer 20 - Kasım 132 rek vazifeme nihayet verlldlğl. takdirde, komisyon mesaisinin bu yü7.d('n 

n ve mesaisi ile, hayaılarmı te!ılike- okuyuculanmız arasında At1nad2. nc~cdllml.1tir. İlave olarak E. 10,06 11,46 6,02 9,27 12,00 1,31 karp ~tuan ve cezai oart olarak be§ yti.z llra tazminat vermeği ve bunun 
Ye koyarak f ngiltereye ve diğer yer- EN SER/, taş basması nüshalan da vardır. Va.. 5,26 7.06 13,22 16,46 19,20 20,5 için hakkımda dava ikamesine ve JlAm Jstlhsallne lüzum olmadan bu taah-
lerde hürriyetir. hudutlnrını müdafaa ı YENİ FİKİR: Gazetesi 1907 de Mı- hüt.nam.enin icraya vaz'ı veyahud hazineden alacağım varsa bu alacakLnıı 

d 1 1 toplar EN EMJN b la t İdarebane: BabıAll elvan defaten takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit her J·an-e en ere gemiler, tayyare er, . sırtl~ intişara. aş mL~ ır. .._ ... N 13 
1 d k DmIM P l F ı rlnd ba" Acımusluk so........ o. gl bir ihtilat tçfn dava ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın Ankam 

nıühimmat ve sair ma zeme te an EN UCUZ Yilı : o eş n ese e .,- te hh .. t dJ 
d 1 b '"t" b Iıih olan bir gazetedir. Henüz bulama- İıl••mı•••••••••mi · ı:aahkenıelerince rüyetini; kabul ve a u e yorum. e ecektir. Amerikalı ar u um u Adres: 

teyleri mümkün olan azami ıüratle 
•e mümkün olduğu kadar faz]a mik
tarda VeTebilmek için sinirlerini geı
lllİşlerdir. 

vasıtadır. Ahın, satım, ki
ra işlerinde i~ ve i§çi için ia
tifad~ ediniz. 

1941 iKRAMiYELERi , 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lir 

T. iŞ BANKASI 3 1000 • == 3000.- .. 
• = 1500.- .. ! 750 .. .. = 2000- .. t 500 .. .. = 2000.- .. 

1941 Küçük 8 250 .. • == 3500.- .. 35 100 • • ı:: 4000.- " 
Tasarruf Hesapları 

80 .. 50 .. 

300 .. 20 .. = 6000.- .. 

Ke.<ıidelerj: 4 Şubat, il 1\-layıs, 1 Aps-

il Devlet Demiryolları ve Limanlan İtletme 
Umum idaresi ilanları 

Devlet demir yolları umum müdürlüğünden: 

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

memiş askerllğlni yapmış olan ve sıhhl vaziyeti demir yollan htzmetıue el
verişli bulunanlardan kısım şefi yetiştirilmek üzere m~abak.a ile 20 memur 
alınacaktır. 

Müsabaka lisede okunan fizik, riyaziye derslerinden yapılacak ve a.yn-
cr. verilecek mevzu üzerinde bir yazı yazdmlacaktır. 

Kazananlara. 74 Ura ücret verileeek ve idarenin göstereceği mahalde 
staj yaptınldıktan sonra naza.rl kursta muvaffak olanlar kısım 4eruıtıne 
tayin edllecek ve tamiratı mütemadiye işlerinde çalı~tm1acaklardır. 

Kendilerine ayrıca 1lcametgah verilecektir. 
Müsabaka. 28. mıırt. 941 tarihinde saat 10 da işletme merkezlerinde ya

pıl&caktır. 
İsteklilerin aşağıda gösterilen veslkalarile Haydarpaşa, Blrkect, Anlaı.

ra, Balıkesir, Malatya, Kayseri Adana, Afyon, İzmir ve Erzurumda l§letme 
müdürlüklerine 25. Maıt. 941 günü akşamına kadar müracaat etmeleri UO.n 
olunur. 

Tallplerin beraberlndc getireceği vesikalar şunlardır: 
, Nüfus hüviyet varakası, askerlik vesikası, Jyl huy kl'lltıdı, tahsil vesika-
sı, başka yerde çalışmış l.se bonservisleri, evll ise evlenme cüzdanı. 

(1348) (1875) 

* Muhammen bedcllerlle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (3) gurup te-
lefon, her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere (2513/941) Salı günü hizala
rında yazılı saa..._tlerde Haydarp~ada Gar binası dahillndckl komisyon tara
fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurupun hizasında yatılı muvakka~ te
minat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine ta
dar komisyona müracaatları 15.Z!ındır. 

Bu işe alt .şartnameler komisyondan parasız olarak da~tılmakıad.ır. 
1 - 50 adet manyetolu Masa Telefonu: Muhammen bedeli (1700) lira, 

muvakkat teminatı (127) Ura (50) kuruş olup eksntmesl (10,30) on buçuk
tadır. 

2 - 15 adet Manyetolu Portatif Tele!on: Muhammen bedeU (1410) li
ra, muvakkat teminatı (105) lira (75) kuruş olup ek.slltmes:I (10,45) onu 
kırk beştedir. 

S - 25 adet Manyetolu Dıva.r Telefonu: Muhammen bedelt (800) lira, 
muvakkat teminatı (60) lira olup eksiltmesi (11) on birdedir. (1720> 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
Okulumuza Üniversite mezunu .Matamatik öğretmeni alınacaktır. 1s-

tek1Uerln nüfus cüzdanı ve dfploma1:ın ile okula mürncnatıan. 0870) 

Güzel Sanatlar Akademisinden 

Memur aranıyor: 
Münhal bulunan 15 Ura asll maaşlı memurluğa talip olanların cmemu

rln kanunundaki şeraitl haiz oldukları takdirde• Fındıklıdaki akademi 
idaresine vesikalarlle müracaatları. (2119) 

D. Limanları lş. Um. Müdürlüğünden: 
Deniz vasıt.alan inşaatında kullanılmak üzere pazarlıkla 700 M3 ıstral

Nüfus hüviyet varoka.sındaki hüviyeti: 
. . . . . • . nln cezai şart olarak teahhüt ettiği beş yüz llra:yn k:ı-

dar aynı şartlarla. müteselsil ke.t'U olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresi: 
Nlifwı hüviyet vara.kasındaki hUv1yetl, 
cNOT: Bu tea.hhiit ve kefaletname noterce resen tanzim olunacaktn· • 

(1531) (2070) 

Maden ve Tetkik ve Arama Enstitüsü genel 
Direktörlüğünden : 

zonguldakta. leyli ve meccani olarak açılacak olan maden teknlsiyeı: 
mektebine talebe kayıt ve kabul edllecek.tlr. 

Mağıdak1 §artları ha.iz bulunanlann 28 mart 941 de Zonguldak'da :ııh
hl muayeneleri ve l Nisan 941 de duhul lmtihanlan «Türkçe, lıes:ı.p. 
hendese, ceblra icra. edilece~inden, taliplerin lziımt 27 Mart 94.1 pcrşe:~be 
günü a~a. kadar dllekçelerlne batıayacaklan aşağıda z.ik::rl geçı?ıı ve
aikalarlle bl.rllk.te Zonguldatda. maden tatbikat kursu müdür muavınliğine 
mün.caatlan 11An olunur. (1931> 

A - Türk vatandaşı olmak, 
B - İYi hal ve ahWt ıab1bl bulunmak. 
o - Bulaşıcı hastalıklarla malOI olmamak, sıhhati tam olmak. 1'\zasa 

noksan olmamak, bünyesi tahsile ve mndenclllğe elverişli bulunmak, 
D - En az orta mektep tahslllnl ıveya. bir sanat mektebini bitirmiş ol

mak ve yahut liseye girmek hak.kını veren bir vesika ibraz etmek, 
E - Yaşı 16 yı doldurmuş bulunmak veya 25 den yukarı olmamak, 
r - Madenclll~ meslek yapmış ve en aşalı 150 gün madenlerde bilfiil 

ç~ bulunduğunu lsbat edecek vesika. ibraz etmek, 
G - Dört adet vesika fotogra!ı vermek, 
H - Kabul 1mtihanlannda. muvaffak olmak. (1425 - 1934) 

lstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden: 
(Satı§ Müdürlüğünde kapali zarf usulile 

sahipsiz eıya sahtı) 
İhale gilnü: 2tl/3/1941 Te-•--t akPW 
Miktarı Deten .w..ı.ua .,, 
Kilo oram Ltra Kuru.o Lira Ktırll.§ Eşya. clnsl ;\ -1027 400 8545 46 641 DO Sun'f ipek lplltU 
2113 500 30720 36 2305 00 % 10 kadar lpeğl havı 

pamuk mensucn.t 
17418 ooo 8579 '73 Mi 00 Adl ağaçtan bOş sandık 

11/3/1941 günlil Vatan gazetesi lle llAn edlldlA't üzere yukanda miktarı/ 
değeri ve clnsler1 yazılı eşya 26/3/1941 gününde 1549 sayılı kanun mucibi11- · 
ee ve 2490 sayılı kanunda yazılı hükümler dal.resinde ve kabalı zarf usu• 
llle Slrkeel'de Reşadiye caddesinde halı antreposu dahilindeki Gümrük Sa! 
tıe Müdürlüğünde satılacaktır. 

Şart."1ameler anılan Gümrükten her gün parasız alınabilir. İsteklilerin 
e.,yanın hizasında gösterilen pey a.kçelerinl ~e gününde öğleden evveı' 
saat 12 ye kadar vezneye yatırmaları şarttır. Isteklllerln teklif mc:ktupln.· 
rlle birlikte pey akçesinin makbuzlannı ve 2490 sayılı kanunda yazılı vc•ı 
sikalannı zarflara koyarak ihale gününde saat 12 den evvel Mildürlüğo 
makbuz mukabilinde vermeleri li'l.zımdır. Teklif mektuplarının şaıtnamcde 
ayrılan yerlere yazılması mecburidir. Zarflar lhale günü :ıat 13 de sat~ 
salonunda açılacaktır. Telefon: 23219 (1963) 

yalık e~ıı ve döşeklik meşe kercsteslle ıoo M3 Omurgalık gürgen satın alı- Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimlig'"' inden : 
nacaktır. Ellerinde hazır malı bulunanların veya kısa bir müddet zarfında 
teslim edebHeceklerin evsaf ve şeralti öğrenmek üzere 20/3/941 tarihine 941/1 
rastlayan cuma günü saat 15 e kadar ve ihale için de 26/3/941 tarihine Kadı.köyünde Badem altı sokağında 34 No. lu hanede mukim iken öt.en 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de Galata. rıhtımındaki umum müdürlük ve terekesine hakimliğ!mizce rı konulan Kiıyakcı kızı _u~~uılv~~~~;;cı~~C:: 
binasında. toplanacak olan satın alma k.omisyonuna müracaat etmeleri. ~~1yasının 25/1\Iart/941 salı cunü snnt 14 de ınahallm 0 :g115• 

------~~~-----~~~~-----_. ...... !!!!!!l!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.:._---•:2:1:16:•:___~~0-un..,._ın~. 
ikramiye Planı tos~ 3 İkinciteşrin tarihinde yapılır 



Sahife 8 :AKŞAM 

HASAN ÖZLÜ UNLARI dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 
Çocukların neşvü nemasına, diı çıkarmalanna, çabuk yürümelerine tesiri ~at'idir. 

BASAJI ösltl unlar1D1 dalma ta•• olarak yedirebilmek için ruta.· 
betli ve gtlneşli J'erlerde bırakmama.lı. Üzerindeki tarihten itiba
ren bir sene geçen veya bozulan unları Basan deposu merkez 
ve şubeleri taze ola.rak parasız değiştirir. (Nişasta, Mısır, Patates) 
bozulmaz. Eskitilen bozuk unlardan mesullJ"et kabul olunmaz. 

20 l\fart Perşembe günü saat 18 de MATİNE 

IRADYOj 
1-C-----.... 
llfkNil<I 

RADYO SATICILARI ve RADYO SAHİPLERİ 
l\lakinanıı: b07uk mu? Evvelki gibi çalışmıyor mu! 

1 

Ayvacık icra me
murluğundan: 

ocuk donl rı 
İçl lastikli, dışı ipekli kumaş
tan yapılmış çocuk donlan ve 
çocuknltı muşambaları çok da
yanıklı ve cok zariftir. 

Markasına dikkat edlp her yer
de arayınız. Toptan satış yeri: 
Sirkeci Orhaniye Cad. No. 30. 

Tel: 20992. Telgraf adirie .. 11ııİI: •ıi --- İstanbul - Ateş 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 

19 Mart 1941 

DAKTiLO ALINACAK 
Fransıu:a, almanca ve İngUIBce dillerinden birine Aşina blt dak

tilo alınacağından tallblerln muhtasar tercüme! hallerini bildirir bit 
mektubla. Ankara.da 505 numaralı posta kutusuna müracaatları. 

DİŞ MACUNU 
. 

A~ızdakt mikroplart temizter. dişlerin sıh• 

hat.nı muhafaza eder. 

Her yerde O E N T O L diş macununu arayını2! 

Divanı Muhasebat Reisliğinden : 
Divanı muhasebata müsabaka lle 30, 35, 40 lira asıt maa.şla. mürakib mu

avini alınacaktır. 
1 - Müsabakaya girmek için yüksek mektep mezunu olmak ve yahut en 

az 25 lira maaşlı memuriyetlerde bir terfi müddetini ikmal etml§ bulunmak 
l~zımdır. Bu müddeti üç aya kadar ikmal edecekler de ka.bul olunablllr. 

2 - Yüksek mektep mezunu olub ta askerliğini yapmamı., bulunanlara 
6 ay için 25 lira maaş verilir. Diğer derecelere kabul için de o derecenin al
tındaki derecede bir terfi müddetini ikmal etmek sarttır. 

Onu bize tevdi ediniz. Makinenizi evinizden aldınp atölyemizde 

939/246 Erecek köyünden Hatice 
B:ı.yralttara bin üçyüz Ura ve masraf 
borçlu tahslldıı.r Şeıvket kansı Fatm:ı. 
Aslanın bu borcu tçln haczlle satışa 
çıkarılan Ayvacık Behram köyü iske
lesinde kfı.in tapunun 18/TemmuZ/940 
tarih ve a numıırasında mukayyet 
459,64 metre tamamı beşbln lira kıy
metli fevkani tnht.ani oda ve mağazn- ı 
yı ve müştemllo.tı salrcyı havi bir bap 
canibi yemlni Mustafa bini Mehmet 
bey Yesa.rı yani mağnzası nrkas1 ve 
cephesi tarlkiılm ile çevrlll hanın nısıf 
hissesi dört hisse itibarile borçluyn alt 

CağaloğJunda fabrika ve 
matbaa ittihazına elverişli 

betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. <cAkşam» idaresine 

3 - Müsabaka imtihanı 4 nlsan 941 cuma günü saat 9.30 da. Ank:ıtnda 
divanı muhasebat binasında yapıl:ı.caktır. imtihanın vllfıyeUerde icrası 
mfimkün olmadığındıın Ankaraya gelemlyecekler imtihanın mahallerinde 
icrası için müracaat etmemP.lldlrler. 

4 - imtihan hesap. ticarl defter tutma usum. dlvanı muhas~bat. muha
sebe! umumiye kıınunlıırlle bazı masraf ve vergi kanunlarından ve fennt 
nıall ve Umi ihtisastan ve tahrirden yapılacaktır. 

mevcud «Osllografı> sayesinde telmik bakımından yeni 
hale ifrağ ettikten sonra evinize teslim edeceğiz. 

Fiat ve işçiliğimiz rc-kabetaudir. Acentalara mahsus hususi ıerait. 

RADYOTEKNiK 
P. PERRiN ve V. KORNFİLT (l\lühcııdis) 

Beyoğlu lstiklfil cad. 285, Kurtuluş han (geçidinde) Tel: 41264 

' 
Kıymetli ve şerefli bir Gayri 

menkul almak isteyenlere 

Mühim ilin 
Gatatada, Karaköy Meydanında, Karaköy palas binası

nın kösesinde, bir yüzü Bankalara giden Tramvay cadde
sine diğer yüzii de Tophaneye giden Tramvay caddesine 
bakan ve altında eski Abdullah ve halen Artin Selek lokan
tasilc müteaddit dükkanlar bulunan zemin katile beraber 
dört katlı ve kagir değirmen han naınile maruf han şuyu
un izalesi zımnında Beyoğlu Sulh mahkemesi ta.rafından 
açık arttırmaya koııuJmu~tur. Galatanın en işlek ve mer
kez bir yerinde bulunup şehir plam mucibince civarının 
istimlakile bir kat daha şereflenecek olan mezkftr hanı 
almak isteyenlerin bir an evvel Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 
Başkatipliğine miiracaatıa 940/29 numaralı dosyada mev
cut arttırma cvrah,nı tetkik ile arttırma şeraitini öğren
meleri ve 1 Nisan 941 Sah günü saat l4 de yapılacak olan 
müzayedeye i~tirak etmeleri lüzumu ehemmiyetle tavsiye 
ve ilan olunur. 

Kütahya Vilayetinden : 

müracaat: Telefon: 20681 

üç hlssesı < 1500) lira elll kuruş bedel- Aslan ve Eskihisar 
le müşterısı Rüştü Uysal namına iha- M·· tt h• ç· t 
lesi icra edlllp verilen mühlet zarfın- u e ıt ımen o ve 
da satış bedeli tediye edilmediğinden Su Kireci Fabrikaları 
yııpıl:ın bu lhııle feshedilerek kendi- Anonim Şirketinden: 
slndcn evvel en yüksek tekllfte bulu-

, 

nnn kimseye nrzetml old\l[,"ll bedelle ı ı a n 

(' alması teklif edilmiş oda razı olmadı- A 1 • E k.h. M .. tt h"t ç· 
ğından icra ve iflas kanunun 133 cü · 9 an ve 9• ı ~sar . u e ı ı- 1 
maddesi ııhklimına tevfikan tekrar mento ve su kırecı fabrıkaları ano- ı 
nçık nrtbrma suretlle satışa çıkarıl- nim şirketinin 1 7 mart 194 1 tarihin-
mıştır. de içtima eden adi hissedaran heyeti 

29/ Mnrt'/ 941 cumartesi günü sant umumiyesinde ticaret kanununun 
13 de Ayvacık icr~ memurluğu oda- 366 ncı maddesinin lüzum göster- 1 

sında paraya ç~vrılecekllr. Arttırma diği nisabı içtima ve müzakere hasıl 
şartnamesi bugunden itibaren herke- 1 d • d . k · kA h. 
sin görebilmesi için açıktır. Muayyen ° ma ıgın . a.n. şır ~.ti m~z ure ıs-

5 - Bu şeraıtl haiz olupt.a 1mtlhan a girmek isteyenlerin 2 nisan 941 çar
şamba günü akşamına kadar nüfus hüviyet cüzdan1, askerlik veslk.nsı, resmt 
tabip nıporu, tahsil vesaiki ve iki kıt'a. vesikri. fo~fı He birlikte blr arzu
hal ne divanı muhasebat riyasetine müracaat etmeleri l&zımdır. (1483-1954) 

KAZAN ARANIYOR 
Bir adet altı atmosfer tazyikli, saatte 500 ila 1000 kilo 

Buhar verebilecek sağlam ve çalışabilir \1lziyctte bir kaza
na ihtiyaç vardır. 

Eli BANK: ANKARA 
Adresine mürac~ olunması günde arttırmaya Lştlrnk edenlerden sednranı zıyırde mur.derıç aynı ruz

borçluyıı alt hissenin kıymeti olan i nameyi müzakere etmek üze~ 1 6 
1875 lira üzerinden yüzde yedi buçuk Nisan 194 1 tarihine müsadif Çar-
pey akçesi alınır. Tellallye: .. ihale pulu l ııamba günü saat 15 te Beyoğlunda Türkiye Demir ve Çelik ı;:abrikaları 
ve satılan gayri ı:ıenkulun tapuca 1 İstiklal caddesinde Serklidoryan Müessesesi 
borçlu namına tescil masrafı mu~te- (Cerde d'Orient) binasında topla- Müdürlüğünden : 
rlye aittir. Gayri menkul tayin edllen k y . b" d. h ti umumiye Müessesemiz lçin n,,ar...da yazılı işlere memur alınacaktır. günde üç defa bağnldıktan sonra en ~a~a 1 ıncı ır a 1 e:ye ..... ~· 
çok arttırana ihale edilecek !ki ihale ıçtımaına davet olunurlar. 1 - Laboratuvarımız için ihtisas mevki 140 - 210 llralık 4 klmyaieı 
arasındaki fark ve dığer zararlar ay- Ruznamei Müzakerat · 2 - İhtisas vesikasını haiz nsgarl 5 senelik mesleki tecrübesi bulunan 
nca hükme hacet kalmal".sızın daire- 1 - Meclisi idare raporu ile mu· bir dahiliye mütehassısı ıvertlccek ücret 300 liradır.• o.zaml yaş haddi 50 dlr. 
ce evvelk! müşteri Rüştüden tahsll rakip raporunun luraati, 3 - Proje ve makina resim işleri için 2 ressam cihtisas nıevkll olnn bu 
dil ktl D h fazl l • t ı memuriyetlere verilecek azami ücret 210 liradır.• 

e ece r. a a a ma uma a -ı 2 - 1940 senesi muamelatına 4 _ Ustabaşı ve Lşçi kurslarını idare etmek ve bazı derslerini bizzat ted-
mıık isteyenlerin 9~9/246 dosya nuına- aid hesabatın kabulü ve Meclisi rls t'tmek. üzere bir kurs öğretmeni cbarem harici 210 lira ücretu bu memu
~~~I ~~~~~~~~i~lize muracaat et- ' idare az~s~nın ibras~ ve me~kur se- riyet için taliplerin mühendislik vesikasını haiz buhınmalan şarttır. Evvelce 

ne netayıcı muamelatına daır Mec- muallimlik etmiş olanlar tercih edilir.• 
Trabzon icra Memurluğundan: !isi idarenin teklifi, 5 __ Muhasebe, tıcaret, rnuhııbcrat ve zat işlerine vukufu olnn 10 memur 

929/ 349 3 M ı· · td l 3659 numaralı kanun ahkamı dahlllnde bir derece sınaı işletme zammı fle - cc ısı are azasına veri e-
Hazlnei maliyeye borçlu olup Istan- k .. . h ... 

1 
b b verllecE>k ücret 85-140 liradır.• 

buldn gösterdiği adresinde bulunama- ce ucre.tı u.zu~un ta!ını 1 e .era er 6 -· Beden terbiyesi kursu görmüş ve öğretmenlik vesikasını haiz 2 spor 
masından, lkrunetgahının meçhuliye- umuru şırketın ıdaresıne suretı mah- öğretmeni .. verilecek ücret barem harict olarak 140 ve 170 liradır.• 
tine blnııen kendisine Uanen tebligat 1 susnda memur edilecek aza aidatı- 7 _ ~aboratuvarımızda istihdam edilmek üzere lise veya orta mektep 
icra kılınan ölü Ahmet Adli veresesi- nın tesbiti, mezunu 6 laborant cevvelce Iıı.borntuvarlarda çalışmış olanlar tercih edlle-
nln işbu borcundan dolayı satışa çıka- 4 - Meclisi İdareden çıkan aza- . cektır .. verilecek ücret 75 - 85 liradır. 
rılan Karlık caddesindeki şubat 338 nın yerlerine yenilerinin intihabı ı s ..._ 2 Revizör ct:ıliplerln devlet devıılrinde veya bankalarda mürakip 
tarih ve 39, 40, 41 numaralarda iken 5 1941 • . • b' 'k. kontrolör, müfettiş veya muavini gibi hlzmeUerde bulur.muş olması şarttır. 
kanunusani 931 tnrlh ve 60, 61, 62 nu- . . - . . senesı ıçın .1r. mura ıp Verilecek iicret 3659 numaralı barem kanunu ahkamı dahilinde bir derece 
maralnn ta.şıyan hisseli \iç parça gay- ıntıhabı ıle aıd~tını~ tes~ı:ı ve ~u- sınai işletme zammı ııe 170 ve 210 liradır. Yukarda yazılı memuriyetlere nlı-
ri menkulün 2:WO num:.ı.ralı kanun rakıbın mazeretı halınde ıfayı vazıfe nncakların askerlik hizmetlerini ifa etmiş olmaları ve asgari orta mektep 
hükmüne tevfikan mukaddema satış-a eylemek üze:re diğer bir zatın tayini, m<:zunu bulunmalan şarttır. Halen 3656 veya 3659 numaralı kanunlara tAbt 

Eksiltmeye konulan iş: çıkıınldığında talip zuhur etmediğin- Liıakal 25 hisse senedine malik 

1 

demir veya mi.iessesatta çalışan tnllplerin evsafı kabule şayan görüldüğü 
Simav - Demirel yolunun 15 + 413 - 20 + 413 kllometrelerl arası şosa den beş sene müddetle teciline 16/ 3/ olup ta bu toplantıda hazır bulun- takdirde 3659 numaralı kanunun 12 inci maddesi mucibince bulunduk1an 

es:ıslı tamiratı. 936 tıırihlnde karıır verilmiş ise de mak ·s~iyen zevat Ticaret kanunu- mercilerin muvafaknti lazımdır. İhtisas mevımerine verilecek ücretler b:ırem 
Keşif bedeli 15450.28 liradır. rnüddetl muayyenesi zarfında taksit- ı. . . . 1 kanunu He 3008 numaralı kanun ahkô.mına göre tesblt edilecektir. Tallple-
1 - Yukarıda mevkii ve keşlt bedeli yazılı şos:ı esaslı tamiratı kapalı lerl ödenmediğinden tekrar satışa çı- nun ~7 1 ne~ . madde~ıne tevf ıkan rin An karada Sümer bank umumi müdürlüğü zat işleri servislerine ve İstan-

zarf usulile eksııtmeye konulmuştur. . karılarak bu baptaki satışın 24/ 3' 941 toplantı tarıhınden bır hafta evvel buldn Sümerbank şubesine veya müessesemize müracaatla temin edeblle-
2 - 25/ 3/941 tarihine mü.sadif salı günü sant 15 te Kütahya vllayetl 

1 

tarihin.de ve saat 14 te Icra ve İfliis hisselerini şirket merkezine tevdi ceklerl iş talcpnamelerine aşağıda yazılı vesalkln asıl veya suretlerlnl bağla-
Dalml encümeninde icra olunacaktır. kanunu hükümleri dairesinde icra kı- etmelidirler. yarak 31/Mart/941 tarihine kadıır müessesemize müracaatları. 

3 - Muvakkat teminat ll59 liradır, lınacağı Akşam gazete.sile intişar et- Bankalara tevdi edilecek hisse 1 - Tahsil vesikası. 
4 - Talipler eksiltme kanununun kapalı zart susuıue ek.slltme hakkn~- m~tl. Işbu gayri menkullerde cüzi senedatı mukabilinde alınacak mek- 2 - Hizmet veslkalan 

dil.ki mevzuatı dahilinde tertip ~luna:ak zatflar !le tekllflertnı eks!ıtme g\i- hissesi olduğu tapu kaydlle anlaşılan . . . _ 3 - Polis hüsnühal kağıdı 
nünde saat (14) e kadar Dalını encumene vcrmLş olacaklardır. Bu saatten Hava namı mezburcnln vefat eylediği h~pla~ dşırketl mekrkkezıbnel tevd?lıat km.a 4 - Nüfus hüviyet cilzdanının sureti ve askerlik veslknsı. 
sonra mektup kabul .. edilmez. gelen nüfus kaydından anla~ılmakla ıyetın e o ara a u e 1 ece tır. 5 - ~ıhhat raporu 

5 - P.osta !le gonderllecek tekllt mektuplarının muayyen vakitten son-, nüfus kaydınca veresesinin Ibrahim İstanbul 18 Mart 1941 6 - iki boy 8 vesika totoıtrafı. (2029> 
ıa gelmesi eksiltmeye iştlrıık hakkını ret edecektir." " " Lütn ve Hafız Bekir ve hemşireleri Meclisi İdare -----------------------------
. 6 - Talipler birinci znrfm içine ihale gününden uç gun once VllAy~t Na-1 Gülferah ve yeğeni Gülüzar nnm me:ı- İ T 1 İ 1 

r:a müdürlüğünde mfiteşekkll ehliyet komisyonundan alacakları muteah- burc olup Oülüzar ve Glııterahın ika- - Pek mtlhlm stanbul Elektrik Tramvay ve üne ıletme eri 
hitllk ehliyet vesikasını ve bulunduklan mahallin Ticaret odasına kayıtıa- ı metgCth ve meskenleri malılm olına- Umum Müdürlüğünden : 
rını gösteren vesikayı koymaya mecburdurlar. Bu vesikalar ile muvakkat dığı ve asıl borçlu veresesinden bulu- Yahu şu Abdullah Efendiden 
temlııaJ makbuzu çıkmayan müteahhitlerin teklif mektuplan açılmad:ı.n nan Fazıl Nevzat tarafından dahi dl- Allah razı olsun, beni hizmetçi ı. - Şartname ve mukavele projelerine meı:'but listede görillecegı vec;-
kendllerlne reddolun::ıcaktır. ğer verese varsa bunların isim ve nd- derdinden kurtardı. Hem de 37 hile 38 }:alem kırtasiye malzemesi kapalı mektupla teklif istemek suretfle 

7 - Iş hakkında daha zlynde tafsllftt almak ist!yenler lş günlerinde resleri gösterilmemekle beraber Trab- buçuk kuruşa bir günlük yeme- ı:atırı alınacaktır. 
Nafia müdürliığüne müracaat edebilirler. '1334) zon nüfusunda da kayıtlan olmadı- ğl nasıl veriyor ben de şaştım 2. - Muvakkat teminat 200 lld yüz liradır. 

ğından multnyyed olduğu nüfus daire- kaldım. 3. - Tekliflerin levazımdnn parasız olarak tedarik edilecek şartname-
Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

!>5 No. lu mm: ı. - Yerli pamuk ipliği llc yerli pamuklu mensucatın 
perakende satışında !\zanıi kfır haddi % 15 dlr. 

2. - Yerli Pamuklu mcnsucattnn bllcümle düz ş:ı.yaklarla lstihlô.k ver
glsı kiloda 10 kuruşu geçmeyen bilcümle yünlü kumaşla•da toptancıya O.za
mi yüzde 7 ve perakcndeclye baml yüzde 12 ve bunlar haricindeki diğer 
yfın. lı nıenS1ıcatta toptancıyıı ii.zami yfizde 15 ve perakendeciye dznmi yüz
de 25 kii r haddi kabul edilmiştir. 

3. - Kroşe yün ipliklerinde toptancıya !izamı yüzde ıo ve perakende
ciye !izami yüzde yirmi kar haddi kabul edilmiştir. 

4. - Yeril yünlü ve pamuklu iplik ve kumaşlaxda lüks mağaza tefrik! 
yo!:.t ur. mı.n olunur. c213C• 

si bilinemediği cihetle verese olduğu Har~lye Mektebi karşısında 295 sindeki t.arlfat.a uygun olarak 24/3/1941 pazartesi günü saat 14 e ka.d&r 
anlaşılamayıp ancak icra zabıtnnme- No. Ist::ı.nbul tarafına da yemek ıl MeLro hanının 4 üncü katındakl levazım müdürlüğüne imza mukabilinde 
sinde veresesinden olduğu zikredilen göndermeğe başlamıştır. veıilml:ı olması lfı.zımdır. d!l22ı 

ve ikametgahı gayri malı1m bulunan ll•••••••••••••llİİ 
Fazıl Nevznt ve validesi Fatma Zey- ve bir ıtirazlan varsa. satış günilnden MARVlN lsviçre Presizyon saatleri Altın Metal 

~lC:p vşeu h::nç::sı m~~fıd~~e 1~~:~~~~ ~~;~Jub!~1~!i~e~ için ~ap~ k:ydınc~, LUXOR Radyoları - ZET Havngazı ocakları - AEG Elektrik aletleri 
a ar say an ar an yu ı Bisikletler - Avizeler. 

ıarı veyıı mümessilleri bulunmadığın- karıda adları yazılı olanlarla d:ı.lrece I OSMAN ŞAK AR ve Şki. 
dan ileride sa~tnn haberdar olma- al{ıkalan ve lsimlerl gayri malüm bu-

1 
dık yolundııki her hangi bir itirazlanı lunanlıınn cUmlesll)c §amll ve tebliğ TA KSJ.1 LE SA 71·~ Galata • Bankal~r 
nazara alınmamak üzere satış gunün- mııkamına kaim olmak üzere keyllyet 1 . "T' Beyazıt _ Kadıkoy 
den h:ı.berdar olunm.alarının tcntlnl ilan oiwıur. 


