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( Diin Geceki ve Bu Sabahki Daberıer ] 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Tayyareler mitralyöz 
ateşile Habe§istanda 
bir treni durdurdular 

Kabin 19 (A.A.) _, Ortn Şnrk Ingl
JJz h:ıva lrnvvetleri Jtıımmfthınuı tcb
ll(:l: 
Habeşistan ve SomaUdeki hareket

lerimiz~ muzaheret eden h:ıv:ı kuvvet
) riınlzin tn:ıllyeti dünkü salı günü de 
biç aza!maksızın devam etmlşUr. 

Somalidc: Keren mınt.nkasmd=ı. şe
hir etrafındaki tepelerde bulun:ın 
duı:man kıtnları rn top mevzileri şid
detle bombardıman edllmL, ve mltrnl
yoz ate~ınc tutulmuştur. Dologrodok 
cıvannd.lkf yollar üzerinde d~mnnm 
motorlü nakliye vasıtalarına tam 1sa
~Uer kaydedılmlştlr. 

H:ıbe..tistnnda: Cenup haıp sahne· 
dnde. Cenubi Afrika tayyareleri pike 
uçu hn ynp:ı.rak Marda geçidindeki 
d 11m:ın mudafaalannı bombardıman 
ctmlşlcrtlir. Harar yolu üzerinde düş
manın motolü nıı.kllye kollarına mu
\•nffakıyetle taarruz cdılmiş ve Alaş'a 
gltmekh.• olan bir tren mitralyöz ate
~ine ~ulular.ık durmağa mecbur edU
ml!ıtlr. 
Am:-.votıukb: IngiUz bomb:udımnn 

ta~y:ıre!cri dun Drnç dokl:ınna mu
' :ıff:ılr.ıyetle neticelenen çok §ldclctll 
b:r bnrruz yapmışlardır. Tnarruzdnn 
sonra ~angml:ır çıknuş ve !nfilliklar 
olmuştur Bu t:ı:ırn·z düşman hava 
dafl batnrynlJ.rının ştddeUl :;.leşine 
ra m n yapılm~tır. Diğer blr Inglllz 
bombardl!llan tayy:ıre teşekkülü Buzı 
ve Glan~ aıT.sındatl yol üzerinde düş
man kamplru-ına ve motörlü nakliye 
koluna taarruz etmiş ve gerek yola, 
gC'rf'k hlnalnrn t:ı.m isabetler kaydey
lrmıc:;tfr 

Dutun bu hn.rek,.Ucrdcn tayyarele
r .m 7. b!rl mOstesnn olmak üzere üsle. 
rint' donmüclerdlr. 

•• 
Orli idare 

Meclis, Uç ay müdde"tle 
uzatılmasını kabu1 etti 

Ankara 19 (AA.} - B. M. 
Meclisi bugüo Şemsettin Günal
tayın riyasetinde toplanm~ ve 
celsenin açılmıwm müteakip altı 
vilayette ilan ve B. M. Meclisi· 
nin knrarilc üç ay temdit edilmi§ 
olan örfi idarenin hitamı tarihin
den itibaren üç ay d aha uzatıl
masına müsaade edilmesi h k· 
kındnki Başvekület tczkcrcai 
okunmu§ ve müttefikan kabul 
olunmuştur. 

Meclis ruzna mesinde b ulunnn 
ve Kütahya müstantiki Mchmed 
Saidin hakimler kanununun mu· 
vakkat mad desinin A fıkrasına 
tevfikan tekaüde sevki ile müd
deti hmnctine göre verilmek 
istenilen paranın vizesi hakkın· 
daki divanı muhasebat encüme
ni mazbatasını müzakere ve tna
vip ederek cuma günü toplan· 
mnk üzere içtimaımı nihayet 
vermiştir. 

lngilterede 
Amerikan 

tayyarecileri 
Alman tayyarelerile 

çarpışmak için sabırsızlık 
gösteriyorlar 

İtalyan tebliği Londra 19 (A.A.) - Rcuter 

umi meclis içtima 
deVresini bitirdi 

Amerika 
harbe 

girecek mi? 
Vali ve Belediye Reisi bu münasebetle 
b
• _ . ,,,. Şayed bir gemi taarruza 
ır nutuk soyledı, azaya çalışma- uğrar veya babnlırsa 
Iarından dolayı teşekkür etti girecektir 

Umum! meclJs dün 1kl celse akdet- im ıse sılıht 1mdad te$1lltımn dışın- SunNevyork .'
9 (1A.A.) - NcvyH<!r1~ 

tikten sonra bu devredeki topln.ntıla.• da. kalan lcll tedbirler tçln enı bJr gautesı eun arı yazıyor: u a 
nna. nihayet vermiştir. Blrlncl celseye tallmntnrune yapılması ıtı.zı.m' geleee- harp dı~nda bulunduğumuzu iddia 
fklncl reis vekili B. Faruk Derel! ti- ğtnl Heri sürmüştür. İddialara Bele- edecek çok kişi kalmam~ olsa gc
yııset etmlştlr. diye Sıhhat işleri müdürü cevap ver· rcktir. Bu gerginlik devresinde her 
Sıhht lmdn.d taıımatnames1 ha.kkın- mlştlr. zaman zuhur edebilecek h erhangi 

da Mülkiye ve Kavan!n encnmenicrt- sıhhi 1mdad tallmatnnme.mıe, ınu- bir hadise mevzuubahis vaziyeti bir 
nin mOştereken hnzırladığı ma.zbatn- mat.namenin mah.lyet ve müfredatını emrivaki haline getirebilir. Bir Amc· 
nm okunmasına geçildiği esnada ıu- g6steren madde lllvcsl tçln mazbata rik · • h.. .. k 
rozlar olmuştur. Azadan blrknçı mev- alftkadnı: encümene inde ed'ilın1§tır aban gnlemı~ı. ulcumab"_lgmfilyncah· ~~ 
cud .sıhbJ imdad teşkllAtının ihtiyacı • ya b acr o ursa ız en aroc 
tarşılnmııd$nl söylemiş, bir kımn (Devamı Sahife 7 Sütun 3 de) gireceğiz. Şüphesiz mu\abclede gc-

cikmiyeceğiz. 

Hayat igortası 
Fevkalade ahval dolayısile taksitini 

ödeyemiyenlerin hakkı mahfuz tutulacak 

N~ork Tımes gazeteü de töyle 
demektedir: 
Amerikanın infiradc.ılığı ölmÜ§· 

tür. Fakat bunu Berlin anlnmnmı§ 
gibi görünüyor. Amerikan milleti 
bu harpte kendisi için mevzuubahis 
olan ey hakkında realist bir fikre 
sahip bulunmııktadır. Biz lngiltereyi 
müdafaa için söz verdik. Çünkü Jn-

Ankal".ı 19 (TelefonJn) _ Öğrendi- anda ta11k kntannı llAn ederek fev- giltere Atlantiğin kal~idir. Bundan 
~e göre, haynt sigortası mevzuu kalll.de ahval doiayıslle takslUnl M e- dolayıdır ki lngi1tcrcnin müdafansı 
Ozerlndc hükilmetçc esnslı ve rnWılm mlyenlcrln hnkkını mnhfuz tutacak için zaruri olan silahlann tu veya 
tedbirler alınnuıJc Uzeredlr. Ticaret ve mukavele primler Menmli gibi bu suretle f ngı1iz limanlanna kadar 
Vekll.letı bu hUSU$t.akl çalışmnlannı muteber olacaktır. gitmesini temin cdecei;iz. Bu husus
bltlrmlştlr. Hazırlaıınn kanun projesi- h Bundanlsunb:ışka ~~1::_ r.a~!nl~~~ ta ba"ka bir vasıta bulamazsak A-
nln'yann Ba.şveWete verilmesi muh- arp o veya o~. -erUA.... ile'" ·ıı . h"k- k r·ı 
temeldir. Bu proje Ue, Mllll korunm::ı ölenler için mukavele llc teahhilL edl- mer an mı eti u umetten a 1 e-
kanununun fevtnıAde zamnnl:utia hQ- len meblağ da şirltetıercc ödenecektir. ler teşkilini de istiyceektir. 
kfunete verdiği sa!Ah.lyetıe, sigorta. iş- İ • • tal 
!erinde bazı talik karnrlannın ilft.vcsl çı sıgor an 
de d{işiinfilmektedir. Diğer taraftan ışçı slgortaınn hak· Kadın çorapları standaT· 

kındakl kanun lfıy:Uwı da Mecllsfn bu d • • 
Gözetilen nokta şudur: İçinde bu· toplant.ı dcvrcslnde konuşulncnktır. ı nızamnamesı 

lunduğumuz fevkaldde zamanda ha- Lfi.yllıa İktlsad, Ticaret, Sıhhat ve Ad- Ankara 19 (Telefonla) - Kndın ço-
ynt slgortnsı olan vat:ındru;lann bir- Uye encümenlerinden mürekkep bir raplan standardı nlz:ı.mnanıcslııln 
çoğu nsk!lrllk veya sair sebeplerle muhtelit encilmende cörüşllldüktcn tatbik 7.amanı yaklaşmıştır. Çomp 
prim veya silrprlmlerlnl zamanında sonra Meclis umumi heyetine &evko- fabrikatörlerinden mürekkep blr hc-

i 

ALi ile VELi 

Küfürbazlıkta 
mücadele 

A li - Kıpkırmızı olmuşsun, 
Veli! 

Veli - Sorma. 
- Sıcak sobanın karşısında 

mı oturdun~ 
- Hayır. 
- Yüzüne soğuk rüzgar mı 

çarptı} 

- O da bayır... Fakat aıc"lık 
ve soğuk dup ann dahn fcc.iine 
maruz kaldım, kardeşim ••• Ya· 
nımda aile kadınlnriyle yürüyor· 
dum. .. Otobüs şoförleri bozu
lan tekerleklerini tamir ederler· 
kcn söz de §aka olrun diye biri
birJcrine öyle yakası açılmadık 
küfürler SAvuru.rorlardı ki yerin 
dibine girdim ... 

- Şikiiyet etseydin... • Cür- . 
mümeşhud mahkemesine ver
seydin ... 

- Küfür bana değildi. Ali .. . 
Fakat bana imiş gibi tesir etti .. . 
Hakikaten de, işittiğim ve mu- ! 

azzeb olduğum için benimle de 
alakası vardır... H edef kim olur
sa olsun, küfril d uvan, küfürba
zı §İpşak mahkemesinin huzu· 
runa sürükleycbilmcli, m nhkam 
ettirebilmelidir. Alivel i 

ınoiltere yeni hava 
müdafaa vasıfalan 
Bir İspanyol gazetesi: 

«Gökte esrarengiz şeyler 
cereyan ediyor)) diyor 

veremlyecek vaziyette oln.bUlrler. Şlm- lunacaktlr. 
diki mcvzuntıınız bu takdirde mukn- Muh•ft•it encümenin M~"sln önü- yet, nizamname hakkında bazı temcn- ndrid 19 CA.A.l - Madrldde cıkrul ı.c.< • """ A. B. C. gnzetesintn Londra muhabt-
veleyi münfesih addetmektedir. Bu müzdckl toplantı gllnlerlnde kurulma.. nllerde bulunmak üzere ~hrlmlze · rl, İngllterede ycnl ha.va müdafaa va.-

1) 
• ajansının hnvacılık muhabiri avcı fi. 

Roma l CA.A.) - Italy:ı.n orduları ı ı ln ·ı d · 
umumi karargahının 285 numarııh o annın . :ı ~ere c bır noktada 
tebliği: hulunar. hır ussund en yazıyor: 

itibarla. hüldllnetln liizunı gördüğü sı mutemeldlr. elmlştlr. Heyet bugün İkUsad VekA-letne temaslarda bulunmuştur. sıtalnnndan bahseden bir vazısınd.:ı. 
§Öyle diyor: 

Yunan cephesinde lş:ıra dcCer blr cKartal fiiolnn:t na m ensup bulu-
f<'Y yok~ur. _ nan ve lngi)iz muha rebe kuvvetleri 

Ş!ınalı Afrlkada tayynreler'.mlz, du.ş.. h' f d lı /un "k 
nuının motörlü vesaiUnl ve düşman ızme .ın. e ç~ şnn" ~n aın tayya· 
kıtiıntını bombardım:ın etmiştir. rccilennı bugun cuncşlı semad Al- Büyük hava 

, 

akın arı 
Şarki Afrllmda Ingilizlerln mühim m n tayynrderini nrıukcn gördüm. 

miktarda karo. ve hnva vesaıtı topla.- Fakat ben kaldığım müddetçe hiç 
mış oldutl:ırı Keren cephesinde harp bir Alman tayyaresi görünmedi. Ay
devnm etmektedir. Kıtaatı;nız. kahrn-ı Jardanberi talim gören Amerikan 
manen mukn\emetıerile, duşnunı püs. .1 • • • - • 
kürtmüşlerdlr ve mukabil taarruza tayynrccı crı fılo halınde henuz hıç 
geçerek nzim zayiata uğrn.tm~lardır. bir Alman tayyaresi düşürmek fırsa· Şimali Alma n Jimanları-
Avcı tnyyarelerlmlzden mürekkep bir tını bulamamışlardır. Bunların düş- na yeniden taarruz edildi 

ispanyada 
cereyanlar 

Alman nufuzu yavaş 
yavaş azalıyor 

filo, ~fişmanın bir havıı üssüne knrşı manla boy ölçüJfllck için göstcrdik
blr surprlz hareketi ynpnrak S Inglllz lei sabırsızlığa yüzlerce Britanyalı 
tnyy:ıreslnl t:thrfp t:ımı:tır. ve müttefik pilot da iştirak etmekte- Londra 19 (A.A.) - Hava Ne- Londra 19 (A.A) - Daliy Te

dir. Dü§man artık bütün zamanını zaretinin tebliği: lngiliz hava kuv- legraph gazetasinin Uzbon muhnbi
fngl'ltcre üzerinde geçirmediği için vctleri §İmali Almanya limanlarına ri A.mnn aıüfuzunun ispanyada zn• 
şimdi onu ekseriya uzakta, denizler dün gece yeniden hücum ctmiıler fb uğradığını bildirmektedir. Halk 
üzerinde ve hatta Avrupa sahillerin- ve bilhassa Kicldelci deniz İn§nat Almar!arln mkı bir işbirliği yapıldı-

Amerika sulannda 
Alman denizaltısı 
Berlin bu husustaki 
haberi tekzib ediyor 

Berlin 19 (A.A.) - Selahiyetli 
Berlin mahfilleri, bir Alman deniz
altısının Amerikan sularında görün· 
düğü hakkındaki Amerikan haberini 
kati su-ette tekzib etmektedir. 

Bir Amerikan 
filosu 

dcn ötede nmmak ienp ediyor. tezgahlan ile sınai mıntakayı bom· ğı takdirde kaybed ilecek ıeyin ka· 
H . 

1 
. 'd bordıman etmişlerdir. Wilhelmsha- zar.ı.lacuk olandan fazla olduğunu Amerı"ka tedbı·r alacak 

urrıcancs tayyare crıni 1 are endeki doklarla sına·ı hedefler ve 1 1 
eden Amerikalı tayyareciler dnhn vR em amı~ bu unuyor. Lo . 
ziyade Jngiliz adalarının müdafaası-! • otterdamdnk.i petrol depoları da Muhabir yazısını ıöylc bitirmekte.. ndra 19 (~.~.) -. Daıly Te-

Avustralyada Sydney'i ııddctle bombalanmıştır. Hava ıınrt- dir: cVichy'd o bir Fransız hükCıme- legr~~h gnzetesının ~a?~ngton mu-
na münhasır halan harekete iştirak 1 rının mütehavvil olmasına ragmw en tin.in mevcudiyeti. isterse bu hüku-

1 
h0nbır.ı yazıyor: Atlantık m A. m_cn1ca 

ziyaret edecek etmektedirler. Amerikan filosunun 1 kaa h d Al h 1 b ranlık ve sis bombardıman servi- met aciz ve hatta Alman taraftan cı etın e man nrp gemı en u-
ne mensup fnzln miktarda tayyn· olsun, spanyo sıynsi mahfillerincc, ı ı 1 

en 
1
! - _ __ 35 yauında olan dinin emrinde iyi 1 sı' ' ı J 1 · 1 lundugwu şay·ası c·dd• d'•e doguw r-

Canberras (Avustralya) 19 (A. talim görmüş genç subay grupları rr.izi hedeflerini bµlmnktan mene· ispanyanın nnzi tazyikine knr - maktadır. Bu haber tecyyud ederse 
A.) - Başvekile vekalet etmekte :Jc:J..Juttur. cKnrtal filolar> ınn kay- d:mcmiştir. Ağır bombalarla bir kavemetini arttıracak kıymeti~ ":ı~r bu mıntnkadn lngiliz gemilerinin 
olan B. Fadden, dün ak§am beya- ı maden evvel bunların yalnız k yangın bombası atılmış ve unsur olarak telôkki edilmektedir.» emniyeti için Amerikanın emniyet 
nntta bulunarak manevra yapmakta birkaçı İngiliz bava kuvvetlerinin ~cl'de birçok infilaklar olmu§ ve . mınt:ıknsı hudutlarına kadar bunla-
olan bir Amerikan filosu."tun per· fili hızmetindc idi. Bunlard an biri büyük yangınlar çıkanlmı!ltır. Fransada harp mesulieri- ra kendi harp gemilerinin Tcfnkat 
§embe 2~rr Sydney• e geleceğini bil- ~~d-~ hyir ~dorniebr. tay;yk arAe.si d~- Wilhelmshnven ·de de infiluk

13
lar nİn muhakemesi talik etmesi ihtimnlınden bahsediliyor. 

dirmi~ ve deıniştir .ki: şurmuştur. cnı en ırço men- olmuş ve yangınlar çıkmıştır. u d" • 
cB•ı :ıiyıuet, bu harpte dostumuz kalılar kaydedilmektedir. Ve bun· yangınların birçoğu pek büyüktü. • e ılıyor 

olducunu R""i:1icümhurunun ağzı ile lann ndedi ikinci bir filo tqkiline Rottcrdnm limanında pctTol depo· Par1S 19 (A.A.) - (0.N.B.): 
açıkcu beyan eden bir milletin mü- yetecek mikta:ı bulmuştur. larında birçoğu pek büyük mikyasta Paris gazeteleri harr mcsulleri mu-
mcssı!lı:rini 'koilanmızı açarak na5ıl Kanadndnn gelen haberler her olmak üzere yangınlar c;ıkmışbr. h?kemesinin müddetsiz olarak tali-
karşıl y:ıı~nğumz göstermek için mü- ay 30 Amerikan gencinin ~önüllü Diğer tayyareler de Emd:n dok· kınden .bahseden §ayialar kaydet
l:emmel bir fırsat olacaktır. Önllmüz- kaydedildiğini bildirmektedir. Bun- lnnnı bombalnmıu ve Tekel de bir mektcdırler. 
deki sende: içinde Avustrnlyn}n lnrın ilk talimleri imparatorluk pi- hedefe hücum etmişlerdir. Aynca ----. 
ynptıkları :ıi-·arctin hoş hntıralnrını lotlnnnın taliml planın göre Knıııa· Hollandadn iki tııyyare meydanına er 1 n 1 n 
Acerikan s~bay ve deniz erlerine dada )'npılmaktadır Bidayette filo-' dn hücunı edilmiştir. 
u:ıutturmıyacak vesilelef bulacağımı· yu .tt:Şkil eden grupa mensup tnyya- L~~dra 1? (A.A.) - Hava ve y d 1m1 
zı i"mid ediyorum.> r~ler?en üçü ölmüştür. Bunlardan '? .. ~hılı Emnıyet Nezaretlerinin tcb-

Bu ziynrrt münasebetiyle yapı1a· bm, brr kaza neticesinde, ikincisi lıgı: 
cnk resmi kabullere nazırların ve bir talim uçuşu esnasında bir düş- k 12/l 3 mart gecesi Mersey mıntn· 

b 1 
. . . • • k 1 • • t k' d k Ü " nsınn ve 1 3/1 4 mart . cı me u ann ıştırakını tcrnın ma sa· man tayynresını n ıp c ere , çun- d k geccSJ Y· 

diyle parliiıneı.to celselerini önü· 1 eüsü d.: bir devriye uçuşu esnasında he kkın~n 891'f° yapılan hücumlar' 
miizdeki salıya kadar talik etmiştir. ölmüşlerdir. / sm mu tssal ~aporlnr gclmiş-

Yiyecek gönder ilmesi 
için de tedbir alınıyor 

Aıniral Ncwton'un kumandası nl· ır.f on rapor ara gore, bu iki gece 
tınd b I f·ı Ch' P Hava Nazın B. Sinclnir son mu- znr ında Clydc mıntakasındn takri- Vaşington 19 (A.A. ) - B. Roo-

Başvekil yeni Rumen 
elçisini kabul etti 

Ankara 19 (A.A.) - Ba§vekil 
doktor Refik Snydam, bugün saat 
11, 30 on Başvekalette yeni Roman
ya elçisi B. Tc.lcmaque'i kabul et· 
m~lerdri. 

Petrol ofisi 
Anknra 19 <Telefonla) - tnşe müs

teşarlıCma. ba~ı olnrok kurulan Pet
rol orlst teşklUlt ve kndrosu Vekiller 
Jieyetınce knbul edilerek bugün mc
rlyete konulmuştur. 

Kükürt ve gözta ı için 
650.000 liralık tahsisat a u unan 1 0 ıcago ve ort· tuklnnndnn birinde cYakın bir za- b 500 "")"" 500 " scvelt gazeteciler toplantısında be-

land lcruvazörleriyle Clnrk ıımiral dl Men ° u, agır yarnlı ve "em"ı . d ,.._ • C h manda Kartal filolarından bahse i • crsey mıntakasında takriben 500 yanatta bulunarak lngiltere ile sair Ankara 19 (Teletonl:ı.) _ Koordl-
.. sı:ı en ve ~ssm, onyng nm, d·w• h' I w d · · ç k .. 1.. 800 w 1 d k 1 1 

Gökte esrarengiz ~yler ('.P.roynn et
mektcdtr. Vn.zlyet çok değt.şmlşUr. in
gW.ilcr sıl';ınak ve 1knmetsahlarında. 
her zamnnklnden daha fazla e!IlI\lyet
tecllrler. Aşikar olarak görülen hissi
yat, g~en eylfil hlidlselerlnln teker
rfir etmlyece~ merkczlnde:Ur. 

Alman - Yugoslav 
müzaker leri 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

hakkındıı. şnyiala.r devam eylemekte
dir 

Berlin 19 CA.A.) - Yan resmi bir 
membadan bUdbillyor: 

Bu,,.ün, yıı.b:ıncı gnzet.E'cller, yabancı 
memleketlerde çıkarılan haberler v 
şaylnl3da alfı.kndar olnrak Alr.ı.an -
Yugoslav mün:ısebetlerln n bııgünkfı 
vnziycU hakkında Alman H'lrlclye Nc
zarcUnden malümat lstemişlcı-dlr. Sa
llhlyettar mnkamlıır, bu SU"le cevap 
vermekten imtina etmlşlerdlr. Esasen 
Alman Hariciye Neznrett, Almanya De 
Yugoslavya nrnsındakl rnUno.scbetler 
hakkında sorulan bütün suallere hiç
bir cevap vcrmem~tlr. 

Portekiz · İngiltere 
Bcrlin 10 (A A > - Yan resmi bir 

membadıı.n blldirillyor: 
Portekiz l3aşveklll B saı:ıv.nr ne 

Mndrlddekl inctllz büyük 1çısı s1r 
Samucl Hoare ıı.rasınd:ı vuku bulan 
müıiıkata Berllnde bfıyuk ııır ehem
miyet atfedilmektedir. 

Almn.."l Hnrıclye Ncı I'('tl.,de be
rıın ohmduğtın:ı göre, Portek "in blta
raflığında blr değ~lkllk o: r f,ı•u his 
settlren hlçblr alamet gonı mrmektc
dlr. Es:ısen Portekiz hukiımetl tara
fından bu mul5.k:ıt hakkında neşredf
len tebll~de her halde katı blı b!ta
rnflık takip cdllmek 1stenlldl[tlne ~:ı.
ret olunmC!.ktıtdır. 

Mareşal Mannerheim 
hasta 

nelsiııltl 20 CA A ) - 72 ynııında. 
olan mareşal M!lnnerhelm blrlmç 
gündeııberl h::ıstadır. Do\\"TJCS ve Reid torpito muhriplerin- ıgıne ın ıt o acagıZ:t emıştı. o o u, agır ynrn ı vardır. emo rasi erin vitaminler de dahi nasyon heyetinin bugün merlyetc gi-

den mü:-ekkcplir. Bu gemilerin hep- mchçup, foknt çok azimli olan bu olmak üzere yiyecek maddeleri ihti- ren yen1 bir kararına g6re, hariçten 
ıi Arncriknn donanmasının en mo- genç Amerikan pilotları zümrcsin· M H . . N yaçlan için bir liste hazırlanmasını cözta.şı ve potruı ithaU için İzmir İn- ~--a=ıı-=---------
d den büyük §eyler beklenmektedir. acar arıcıye azırı sıhhiye nezaretinden istediğini bildir· clr ve '{)zlim Tnnm sntlş kooperatif· 1. ? 

cm gemilerindendir Berline gidiyor miştir. B. Roosevelt yiyecek madde- lerl birliğine 650,000 lira tn.hüs olun- e de 
A 

ı · · 1 muştur. Satış, doğrudan doğruya müs-
merikan filosunun • Yunanistana asker ihraci Budapeşte 19 (A.A.) - Stefani: 1 cnnın çoğunun ngiltcrcye gönderi- tnhslle ynpılmnk ş:ırtııe ıthaı oluno.-1 

A 
Macar Hariciye Nazırı B. Bardossy eceğini fakat ispanya ve diğer de- cıı.k ve kilosu 20 lmnıştan satılo.caktır. 

- ucki~ndı zı·yaretı• B ı· ı 9 (A A ) y mok ·ı d b' kd d d • - er m . . - an resmi yarın öğleden sonra Berline hareket rası ere e ır mi ar gı a mn - Maliyet tintı ile müst:ıhstle evzl flntı 
Ve!l~on i 9 (A.A) - Halen bir menbadan bildiriliyor: edecektir. Nazır, Berlinde B. von dC:i gönderileceğini söylemi§ ve iş- nrasındakl fark Zlrant bankııs:ında 

Aut'kfanclı tiyaret etmekte olan A· Almaın Hariciye Nezareti, Yuna· Ribbeııtrop ve diğer Alman şahsi· g~ altı.ndn bulunmıyan Fransaya müteşekkil fonlnrdıı.n odcneccktlr. 1 
°;1eri1kn fılosunun bahrıyclileri, ~eh- nistana lngiliz ihraçl:m hnkkındn yeti erile görüşec.-ktfr. B. Bnrdossy, f on;er~ec;t iki v!'pur yiyecek hak- B R ] b • d 
nn 80 klarında ccçid rMmi yapar- bütün haberlerin ve hadiselerin Al- Berlinde iki üç gün kalacaktır. 1 ınJ a. ızık :ıçın lazım gelen mua- • ooseve t ır eniz 1 
ken halk tarafından şiddetle alkış· mnnyndn alakn ile tedkik edilmekte Budapeşte 19 (A.A.) - Burada ·:rıe ey~ı-te emil'~}. ettirmekte oldu· gezintisine çıkıyor 
lanmıştn' ld w b .. b' k d h b"l M . I I d gunu ı ıı.ve etmı!ltır 

F 1 B 
u o ur.unu, ugun ır ere n n ı • acarıstan n A manya arnsın a cc• " · VA•m' -'on 19 (A.A.) - B. Roo· 

i o, rooıuyıı ve Savannah hnfir d" · · M f h 1 1 ..., t<>• kruv .. l • il Ca Sh T k bumıştır. aamn i • A manyant:ı reyan eden ikbsadi müzakereler ni· Vichy' den çıkarılanlar scvelt, on gün kadar sürecek bir 
azor erı ~ e. nw, uc er u haberler karşısındaki alakasındn hayctlenmiştir Almanya namına ,. d · · · · d b 1 k ·· 

Tan gazetesinde çift sütun üze· 
rine bir serlevha: cSıhhat Ve
kili dün Parti grubunda ızahat· 
ta bulundu.:t 

cGrup> kelimesi cp:t ile ya· 
zılır. 

cGrubundıu 

dem.emeli; 
cGrupunda> 

demeli! 

• 

1 
1 ve Cummings destroyerlerinden mü- so d f h·ıd· ·ıcı·w· d b . • ı .. . · . . '\ ıchy 20 CA.A.) - Son iki buçuk ay enız gezıntısın e u unmn uzerc 

._._ . J d ~ e a . 1 • ırı ıgın en en ışarn 1 muznkerelerı doktor Clodıus ıdnre J içinde 15,000 k.lşl Vlclly'den çıkıınl- bugün Va!Iİngtooıdan hareket ede-
rcKAeptir. egP..r yem hır fey yoktur. etmiştir. mıştır. j ccktir. " l "°'...,...., _ ____ ,,.....,_.__J 



20 Mart 1941 AKŞAM sahlte 3 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

(~2~Ş~E __ ı_· _a __ R_A_B~~R_L_E~R--i~)"~~~1 
Dalına geçtiğim bir sokakta bet - Salon hastalığı 

SOKAK KÖPEKLERi 

tane mahalle köpeği türedi. Ayni Aslalt \ ·Şehir -Tiyatrosu Temsilleri 1 Münakala"t 
babndau zuhur etmi" karcl- olduk- t t buld · b' ak . ..:. ı b " -.. s an a acayıp ır mer A .... 

an elli. Beşizli Dionne'leri andın- e tikçe umwnil~iyor: SAion merakı .. 

yorlar. San aan, masum gözlü bay- yollar lmralının ı·nsanları Vekili Bir çokları arasında bu adeta .al· 
vanlar. İnsana adeta ahbapça ba· &"ın halindedir. Söyle tramvayla La· 
karlar. Nazarl· ... na h-:: .. --•-ı.ı.. 1 l'd s· '-... • -·-- J'UK...,._ e 1 en ıraeciye gelinc;İye kadar kaç 
Arız olmaınq. Anla,ılıyor ki ıırtla· Mütemadi tamirat için Şilep nakliyatını tanzim ~l~n görürsünüz. Mesela her zaman 
rına h&fan çocuklann sopuam ye- onunden geçtiğim berbeı dükkanı 
memifler·, kuyruı_ı ___ a teneke b-ıc.. 4 ekip teşkil edildi Müellif: telkini göze hoı gorunen tablolar edecek komisyona i · d d'' k IUAJ"UI a& çuı e ort iıinin biribirine çarp· 
lanmamıt; belediye memm-lamm Lise tahsilini Calatasaraydıı biti- ve kulağa zevk veren cümlelerle riyaset etti ~ada~ dönemiyec.ekleri bir yerdir. 
zehirli hamurundan fÜphelenmemİ§- Asfalt yollann vaktinden önce ren Vedad Nedim Tör, Berlin üni- yapması bakımından faydalıdır. Fa· Bır du~dan ziyade büyük, cam-
ler; Hanyayı Konyayı öğrenme- bozulmaması içı'n tedbir alınacağını, versitesinde okuyup iktisad doktoru kat gönül isterdi ki, Vedad Nedim ş I dan bır kutuyU and - w "k' k':. · ı -'- '- 'lli ''-•:·-d t f T"' 'b' b' ti' d b i ep nakliyatını bir elden ida~ "kl"'W"' ırır. J...a ın u 
mış er. yolların bozulmasında en fazla mü- çu.tıdııın, mı ııL....... ve asarru or gı ı ır yatro a amımız, u etmek üzere! teşkil edilen komisyon çu ugunden dolayı İçine sol>~ ku· 

Yazın: «Halis T"cdelenb diye a-ır· elan demı'r tekerclkli arabala- cemiyeti müdürü ve matbuat umum güzel tezi bu derece basit sunma- lk rulamayıp, mangalla oturulan bu 
-v """"" ld ı_ rr le i içtimaını dün şehrimizde bulunan 

~~ydanlarda bağınp cbararet sön· rın asfalt yollardan geçirilmiyeceği- müdürü o udan sonra ı ür tiyat· sın; sahnede sade bıızı k1Bıml11rı §İir Münakalat Vekili B. Cevdet Kerim berber salonunun camek" d 
d!1"~• .~yaz takkeleri sucuların ni yazmışbk. Belediye fen heyeti ro adamı sıfatını muhafan etti ve bir makale, blı konferans dinle- İncedayının rİ)aseti ııltında yapmış· çöylı bir cümle vardır: Bcrb::1:: 
gizlıce ıstifade ettikleri kuyulu ha· müdürlüğü bir müddettenberi demir yeni doğmağa baılıyan Türk tiyatro- yip, perdede bu sözlerin reınkli re· nu... Be- ber dükkanı değil b 1: 
rabeden çıkıp beni ilerde de iyi ta· tekerlekli arabaların geçeceği yolla· suna, RC§ad Nuri. Mahmud Y esa- simlerle akislerini seyretmiyelim. tır · salonu... ' er er 
nunak için eteklerimi kokladılar. n tesbit ediyordu. Teabit işi tamam- riden sonra telif eserler kazandırdı. Demir parmaklıklar ıırasında Komisyona devlet deniz yolları Ondan biraz ileride }'İne bir ber-
Batlaruu olqadım. Aramızda bir lanrnış, demir tekerlekli arabaların Hatırımızda kaldığına göre bun- mahkumların sözlü korosu ile açı· umum müdürü B. İbrahim Kemal bCT dükkanı vardı. Burada aynı za-
~ostluk teessüs etti. Onwı için, inle- geçeceği yollar belli olmuştur. dan on, on iki sene evvel cİşsizleu lan birinci tablodan ıonra, ikinci Bayboranın riyaset etmesi tekarrür manda kadm saçı da kesiliyor. Dük-
nnin yerini caauslamıyacağun.. Allah Belediye, demir tekerlekli araba- piyesi ile sahne edebiyatımıza giren tablonun katil hücreleri insanda ev- etmiştir. Komisyon şehrimizde mü· k~ın . camekanında funlar yazılı: 
esirgesin, gelip alırlar; inkıraza yüz !arın geçemiyeceği yollara levhalar V edad Nedim, cKön piyesi ile ken· vela muhtC§em bir tiyatro dinleyip teaddit toplantılar yapacaktır. Guzellik salonu. Altında da izahat: 
tutmuş milJetlerinin meçhul mezar- asacak, arabacılar ikaz edilecektir. dini tanıttı ve bunların arkasından seyredileceği vehmi uyandırıyor; Münakalat Vekili B. Cevdet Ke- Bayanlar İçin hususi salon .. 
lıiına onları de sürüklerler... Levhaların hazırlanmasına bnşlaın- cHayvan fikri yedi>. «Köksüzler> ondan sonra hem canlı, hem de ko· rim lncedayı komisyondan ~ıktıktan Bu husus salon portatiftir. Meıe-

Cecl beced İstanbullu, daha evvel mıştır. Bu nevi arabalar asfalt yol- gibi tezli eserlerle sahne edebiyatı· nuşan tablolarla makale veya koo· . ~ .. .. la burad .. erkekler ıaçlannı kesti-
de Bursalı olduğum için midir aca• lan zaruret hasıl olduğu takdirde mızı süsledi. ferırns başlıyor. sonra denızyollar. umum muduru B. rirkmı bir kadın müşteri geldi de•iJ 
ba, mahalle köpeklerine kartı sar- ancal: amudcm katedebilecektir. cKöksüzleu den ıonra İçtimai, cİmralının insanları• bize şu hissi İbrahim Kemal Baybora, limanlar I mi? D~~hal kö:1eve bir y~il parav~-
ıılmaz bir muhabbet duyarım. Hat· Asfalt yolların tamiratı ile meıı- edebi hayatımızın birçok safhala- verdi: Vedad Nedim Tör yazacağı umum miidüri B. Rauf Manyaslı ile na çekilır, bwıun arkasında gelen 
ti bostnnlan, sürüleri bekleyen az- gul olmak üzere belediye fen heye· rında değerli hizmetlerile temayüz bir eserin kanavasını hazırlamış; gÖrÜRmüştür. Vekil müteakiben k~dm miişterinin saçlan kıvnlır ve 
gın mahlUkat bile, havlaya havlıya\ti müdürlüğü tıırafındıın dört ek.i~ eden müellif bu mevsim gene tezli cBen §U temayı işliycrek bir tiyat· t' t 1 f b .. d· .. 1..... • va düzeltilir. İste bayanlara mahsus 
Y~ıma kadar saldırr.alar da hem• teşkil edilmiştir. Ekipler mütemadı bir eserle tiyatrodan uzaklaşmadı- ro eseri vücuda getireceğim, ne der- pos a e gra aşmu ur ugunc ugı:;ı- hususi salon bu yesil paravananın 
cmsleTine kartı hu sempatimi duy• surette çalışarak bozulan asfalt yol- ğını göstermi~ oldu. sinizh diye soruyor. Eğer kıymetli mı~. anbarlan gezmiştir. arkasıdır. 
mu• ıı..ib' kl d'b' d •---· 1 · d k · Eser• tiyııtro adamımız bu tezi vaka ve Geçenlerde bir berber ıalonundıı -.. ... ı aya arımın ı m e ıuuu· an tamu e ece tır. · 1 lqıverirler. Hülasa aramızda bir ah· clmralının naanlan> edebi ve iç- hadiselere daynınarak işlemiş ol- s •. nema 1 ar saç1anrnı kestirdim. l~im bittikten 
baplık vardır. «Köpek, samimi in· Asanso·· rler timai bir tezdir. Sahne eseri olarak saydı cidden muvaffak bir tiyatro sonra paltomu giydim. Dısan çık-
sana ilitmezb diye bir söz de oldu· kusur bulabileceğimiz "bu eser, güt- eseri kurmuş olacaktı. hm. Kunduraların. boyasızdı. Onla-
ğu İçin bu iltifatlanndan dolayı tüğü iddia ve knzanmıık istediği Temsil: n boyatmak üzere eski evlerdeki 
müftehirim!! dava bakımından noksansızdır. An· clmralının lnsnnları> nda figü· Yangın bakımından teftiş gusülhaneleri andıran ve icindc val-

• Vefalaril,. meşhurdurlar. Hem de Nisanın on beşine kadar cak ne yazık k~ bu tezin sahnede ranlar hariç, yirmi bir sanatkar ediliyor nız iki iskemle bulunan )'ilk gibi bir 
bızlcrden ne hiyanet görmelerine belediyeye müracaat müdafaası çok gecikmiştir. Esasen vardır ve bunların hepsi erkektir. )l.":"e kapandım. İskarpinlerimi bo-
rağmen .•. Şu son çeyrek asırda kök· bu güzel dava bilfiil kazanılmış, İm- clmralının insanları> Türk sah-nesin- -- vattı:ırken bir de önümdel<i ca:::ıa 
lerini 1-.uruttuk. Halbuki, tarihin ha· edilecek ralının faydası tebarüz etmiş oldu- de t~k kadın olmadan oynanan ilk F :_rah ~ineması!'ın. geç~nl.~r~.e 1 bakınca ne göreyim? Meğer burası 
tırlıyamadıi(ı b~nyıllardan beri göçe- ğundan Ve<lad Nedim Törün ede- eserdır. . . . l~an~ıgı malumdur. ltf.~ıye mudurlu- da sıılonmus ... uPml pırıl lostra sa· 
be kabilel~rimize arkadaşlık etmiş- Apartıman ve hanlardaki asan· biyet çerçevesi içindeki güzel man· Genç yırmı hır sanatkarımız da gu sınema yanmadan once burıısının loru». 
lcr ... Kıtmı.r, ~6habı Kebfin mağa- sörlerin belediye tarafından muaye- zumesi malı'.imü ilam kabilinden bir ayn ayrı birer ibda kudreti göster- yangından kurtulanı•) acağını. sine- lskarpir.lerim boyandıktan sonra 
rıı.sında. Yemliha ~~kusuna yalmıf ... ne edilmesine başlandığını, talimat· rovu mahiyetini almıştır. Buna diler ve .. bilha:ısa hapishanenin kn- ma~a yangın~ •. k~rşı .tertibat nlınm~· bu salondan da cıktık. Küçiik bir 

Hele. uyku .. ._ (Bilıyoru~.: Pek çok nameye uygun olmıyan uansörlerde rağmen ceza evlerimizin ıslaha muh- ranlık hucrelerındeki ruh haleti ile sı. lıı~ırı:ı geldıgını alakadarlara bıl- kahvehanenin önünden geçerken 
hemşerun be?imle hemfikir olmıya· ı tadilat yapılacağı yazılmıştı. Asan- taç olduğunu ortaya koyması ve lmralının geniş ve temiz havası için- dırmıştı. İçliride bir ahbabımı ~ördüm. Bana 
c~; fakat yıne düşüncemi söyliye· sörü bulunan npartıman ve han sa- mücrimin tecziyeden ziyade terbi- de çalışmamın verdiği ruh haleti nra- Yangını müteakip alakadarlar elile kolile işaret ediyordu Girdim ••• 
Yun .•• Hele uvln. ... ) Köpek havla- hipleri belediyeye müracaatlarını yeye muhtaç bulunduğunu gene im- sındaki büyük fark: hakkıyla gös- yangına müsait sinemaların tesbitine Tabii tahmin f'dersiniz. Burası da 
yışının uykuya pek ı;rü1el bir tempo vaktinde yapmadıklarından tadilat ralıya dayanarak çöstermesi ve bu terdiler. Selami İzzet Sedeı geçmişlerdir. Şehzadebnşında ve bir salonmus ... Üzerinde bilmem ne 
tuttuğuna kaniim... Bu, çocukluğu- içln müracaat müddeti nisıımın on --------------------------- Beyoğ!unda birer sinemanın derhal ütirahat ıalonı.. yazıyor. 
mun bir intibnıdır ••. Uzaktan mahal· beşinci güniine kadar uzatılmıştır. G 11 u kt k• b d • ı 1 yangına müsait olduğu anlaş1!mıştır. Artık ben bundan sonra bütün 
le sürüleri uğuldarken kış odasında Bu müddet bitinceye kadıır her umru e 1 an aı ar K ·ı iki sinema sahibine tebligat yapıl-ıgün salondan salona .. Cünhü Is-
yorganımı ba,ıma çeker, ne mesud, ,a_ansör sahibi istida. beyaaıname ve an erimizin mış, binalarda tadilat yapılınca- t&nbulda nereye R"ir11eniz snlon ... 
dal~dım... Piyanoda saR- elleme· asaıısör planları ile belediye fen he- mektuplan I ya kadaı sinemaların kapalı kalması Uı.kin her giin ıridio ıteldif:im yolda 
lodı çalınırken sol elle akompamy· yetine müracaat edecektir Bunların transit olarak 1 bildirilmiştir. stözüme ilisen bir levha bunların 
man yapılır... Havlayışlar, uyku l . Belediye sıhhat, fon ve itfaiye hepsini br.stırch. Bu yr.ni açılmıt bir 
nağmesine öylece refakat ederdi. stanbuldakı han ve apartıman- geldiği anlaşıldı müdürlüğünden seçilen bir heyet, si- i•kembcci dükkanıdır. Tezgahı veni 

Oltr .. monden'ler: larda 360 kadar asansör bulunduğu Havagazı az geliyor nemaları birer birer gezmekte, yan· beyaz çinilerle örülmü~tür. Dükk·· 
- Hollalaı - diyeceklerdir. • Ne anlaşılmı~tır. Asansörlerden bir kıs- Gazeteler, gümrükte 85 tramvay gından korunma tertibatını tedkik nın üzerinde şu vazıhdır: «İı:kembe, 

oryanhlllik 11 ... Fuy ?... 1 mının sık sık bozulduğu belediyenin bandajı bulunduğundan bahsetmiş- etmektedir. bacı ve tuzlamr salonu .• » 
Fakat onlar ki, salonlarda ev sa· ıınarı dikkatir.i celbetmiş, teftiş ve !erdi. Bunun üzerine gazetemizde, Bir seneden fazla zamandır Be- Bundan sonra sinrrıınlnra tebligat Öğle üzeri kücük bir kcbaocm:n 

hibesine hoş ıtörünmek için, türkçe I kont.~oll.7r~e bu hususun chemmiye.t· Dikkatler sütununda ~imdiye kadar 1 bekte oturmaktayım. Her p:tznr yaı:;ı:acak, yangına karşı korunma kapısından basımı n:ratacak nldum. 
bilmez kötü buldokların kerih su- ~e j0~ onubn"dlde. ~lul~n.durulması ala- bunun farkına varılmamasından do- ~~~a~:::ıer:: :~~~~~eu~ mı:~ için icap eden tedbirin alınması is- içerisi müthİf kalabalıktı. Kebapçı 
ratlarını: cNe jantil» diye okfar- 8 a"ıara 1 ın mıştır. layı hayret izhar edilmi§ti. hal şimdi sair günlere de intıknl tcneeek, bu tavsiyelere riayet etmi- bana bai?trdı: 
lar •.• Sonra da üstelik. mahallenin ----- Aldığımız malümata göre bu ban· etti. En mühim hlzmetıerim:zı yen sinemalar kapatılacaktır. - Buvnm bavım ... Yukarıda sa· 
canım karab8$Cll tahkire kalkarlar... Francala unu için liste dajlar transit olarak İstanbula gel· gören havngnzı böylelikle IJ:zlerl Sinemalarla koza kaymakamları lcınumuz vardır. Bütün bu salon bol-

Ah, Şe•.remini olsam, yepyeni bir hazırlanıyor · miştir. Belediye bur.larım geldiğini mfi..c;kül vaziyetlere koyuyor. Ye- dn meşgul olmaktııdır. lui?u İçinde gecen bir ~ünden sonra 
h b 1 · "ki d · mek pişirtrken z:ırıırlnrn da eırı- -'- • · '- •. bileli projeyle ortaya çıkar; ve na· a er a ınca, gümru er e transıt yoruz. ru<sam evıme ıntmeK u7ere tramva· 

zariyenin parlak hapını: uOrijinal Fırınh.rda teftiş ve kontrollara kaydedilmeCliğinden, parnsı ödene• Havagazı ve,rillşlnin muntııza.:n Teneke ve otomobil va b!necek nldum. Bu sefer vatman 
bir ~ehireilik konsepsionu!>ı diye devam ediliyor. Belediye iktısad i,- rek İstanbula çıkanlma!lı için Ticaret bir şek.ilde devam etmes!ni gıı?:c- l A • .... • • bana seslendi· 

!eri müdürlüğü muhtelif fırınlarda VekaJ.etine müracaat etmi~tir. Bıın· teniz vıısıtastyle all\kadarlardan astıgı tevzıi - Salona bayım .. Salona .. 
Yulturmağa kalkanın: k nu'"munelik d .1 1 k k b.l 1 b l 1 _,. rl Dün bir miktar teneke gelıni,tlr. it. E h' 1 

N
. . '-'" -· l d k yeni tecrübeler yapara aı arı ama a ı o ursa ununa ren '-""e m. - vet ızde tramvay ar hile salon· 

- ıcın ev Kopegı o sun ıı, ar• . T .. b l . b 1 k B b k t d k .. hal cdılen tenekeler Mıntnka Ticaret 
ti. • b _ h hah . d ekmek imal edecektır. ecru e er· ı bır kısım tramvay ara a arının no - e e ramvay UL'll mey .. :mı ludur. Garip hastalık ..• Yenın ususı ayvanRl çesm e k f" • . I t I l k M 1 Nevruz Ap. No. 3• rniıdürlilğil ta.rafından nl!\kndnrlnrn. 
koli '-tif h Ik k'' ki . l ? den maksad ekme ıatını ucuza - e<-n an tamam anaca tır. ese e t:ıksim rdllecek, tevziat mlk•-nnı gos- Hikmet Feridun Es eK a ope erı o masın . . . k" b · ki d ~luhlddin Eröz ,... 
(Mahalle köpeai tabirini kullanıp makta.ı ziyade en i~ı kalıtede pııı ın bundan i arettır ve gümrü er e 1 J teren liste Milli sımayl blrll~J tarafın- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
b ., k k ld kt t. amvay idaresine ait eskiden kal· '-------------· dan hazırlanacaktır. erkesi irkiltmemeli: için böyle ala· e me e c etme ır. fr 1 maş bandaj yoktur. KÜÇÜK HABERLER Otomobll lastiği tevziatı Uc l!mııi-

anga terimler sarf ederdim.) Evet, Fra .. cıda imı:l eden fınn ara, ma- yet altıncı şubede tefrik edilen bir ko. 
niçin olmasın! ••• Bu köpekler, lstan-1 karnacılnra, yufkacılarn v~ sair frrun- Fiat mürakabe misyon meşgul olmnktndır It-
bulun bir kulör Jokalıdır ... Onlara, 

1 
c ıla unu kullananlara verilecek u.n * Bakırköy akıl hıı.stn.neslnae mün- hol edilen lastiklerden Istnnbula nit 

rnodem apartımanlarımızın yanı I miktarı için belediye tarafından bır bürosunun teftiıleri hol bir asa.biye mütehassıslığı bulun- olanlnr acentelere tevzi cdlldıkten 
başlannda beton, şirin yuvacıklar liste hazırlanmaktadır. Toprak. ma~· Lüks mağaza lslmlerlnln ve lüks makta !dL Sıhhiye Vekaleti t~rafın- sonra alnkadarlra ihtiyaçtan nlsbe-
Yapmalı; havalarımızda g{ivercinler 

1 
sullcri ofisi tevziatı bu lıstenın mıığnzalnrdn satılacak eşya.dan alma- dan bu mfinhal mütehassı&ıen "Ünl- tinde dağıtılacaktır. 

kanad "ırparke:a. parklarımızda muhteviyatına göre yapacaktır. Her cnk kar miktarının Fint mürnkabe ko- versite Tıb fakültesi nsıstanlanndım 
h " misyonu tarafındnn tesblt. edtldiğinl Dr. B. Rasim tayin edilmiştir. 

oynu tasmalı, tüyü taranmQ, karnı 1 fırıncı ve imıılathane sahibi imalatı- yazmıştık. Bazı ma~znlnnn kcndls!
t~k, baytar tarafından o sabah sıh· nı kendine verilen unun mkitarma ne luks mnğııza süsü vererek müşterl
hı n:ı~ayenesi vapılmı,, keyfi yeri~- göre yapLcaktır. Belediye, francala ye lüks eşya satışı yaptığı, Fiat müra
de eırın köpekler gezmelidir. Be,erı- unu tevziatı listesini hazırlarken fı- kabe bürosu nmlrllğine ihbar ertllmlş 
yete kablettarihten beri refakat el· rın ve imalathanelerin evvelce kul· teftişlere geçilmiştir. Teftişler t'sna
m. elerinin. İstanbul sokaklarına vak· landıgvı un miktarını göz önünde sın da Malıınudpaş:ıda bir l :nağaumm 

* Beynelmllel akıl hıfzıssıhhası 
kongresl bu sene şehrlmlzdc yapıla
caktır. Kongre B. Fahreddin Kerimin 
ı'iynset!nde ve önfı.müzdekl ny içinde 
l11lkad edecektir. 

til be 
kendisine lüks mn11-nza sus· ü vere"". k * Kadı köyde Acrbademde Ç" ··ır so 

e kçilik yapmalarının mükafa- tutmaktadır. 8 
·" '"'J -h sat~ yaptığı nnll\şılmı.ş, ma~aznnın kağında oturan Dursun KurdoClu, ye-

l nı onlara ''ermeli ... Şehrimiz, böy- ....................................... sahibi Adliyeye tesllm edllm!ışt.lr. değinde bir beygir götürürken, hay-

k 
1 

• b t ne sıırı sarı maswn goz u ,,.,~ ::> 

Bir amele kaynar su dolu 
bir kazanın içine düştü 
Ortaköyde Kızıl çellk fabrikasında 

çah~::m ameleden Şemseddin, dün fnb. 
rtk:ıda. bir kömür yığını üzerinde meş
gul bulundu~u bir sırada, her n:ı.sılsa 
müv:ızenesini kaybetmiş ve bir l:enar
dn dur-an kaynar su ne dolu knzanın 
Jçlne :vuvarlanmı§br. 

Hı\dlseyi gören dl~er nmcle, derh:ı.I ı 

İki otomobil kazası 
Şorör Snlbin idaresindeki ot<>m.,bll, 

dün Knraköyde Hnçlk isminde birine 
çarparak yaralanmasına sebep Jlm•ış
tur. 

Şofor Karabetin kullandığı taksi de 
Beyo~lunda İstiklal caddesinde seki: 
yaşlarında Sara adıncln bir kıza çar· 
pıp ehemmiyetli surette yarnlamı ~ır. 
Haklarında kanuni tnklbata glrlşil
mlştlr. -TÜRKIYENIN 

1941 senesinde en 
eğlenceli yeri 

lzmir ece arsıulusal bir veni şöhret daha ı ·· I" Mahlf.t kahvelerin plyasafüı. bol van kendisine bir çllte a•~oe, nı..ır su-
azanacıı.ktır... cKartiye köpek e- gım eş a •. li.h ada bu miktarda yer l.şgnl ettiği a.nln§llmı§, rette yaralandığından, Haydarpaşa 

r;» ni görmek icin seyyııh bile cel· kardeş kö~e.k bana ~ır z kul· teftl.şlere b:ı.şlnnmı.ştı. Teftişler esna- Nümune hastanesine kaldırılmıştır. 
hedebileceiiz ilh... 1 dütüncelerı ilham ettı. Bana al:.ının ı sında Beşiktnşta blr dükkftn :.ahlbl· * Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer 

Sevdiğim köpekleri himaye için malannın, ba§lannı olqatm ı n~ knhv~e nohut karıştırdı!:; tesblt kontrol unda muhtellf suçlnnndan do-

Şemseddin kazandan çıknrılmışs'l I 
da. o zamana. kadar znvnllı :ımeıc feci Enternasyonal Fuarı 
y:ı.nıklnr içinde kn.lmıştır. Şemseddin 
Beyoğlu hastanesine yatırılmıştır. j olacaktır. 

höyle r d kil" "ri- tesiri... • • • edılmL'.: dukkt\n ~lbl ihtikar cür- lyı, on dört şoför, otobüse lstlab hnd-
tİrd' P opagan a ve leş ata gı T ek.keli değil bem tebremtnJJ mile Cumhuriyet muddelumwnillğlne dinden fazla yclcu alan iki kondüktör 20 Aj;rustos • 20 EyJUI 1941 * Dün muhtelif memleketlere 150 •••ıill•••••••••ııııi 

bin liralık ihracat yapılmıştır. t un... . "'-1 1 (Vi.. Nu) tevdi edllml.ştır. cezaya çarptınlmışlnrdır 
fte, deının yol üzerinde rasladı· yapmiUiar · · 

lı - Bu harp, devletlere çok paha
ya rna) oldu bay Amca ... 

Bay Amcaya göre ••• 

M aklının biri hesap etmi~. \ •.. Yer yüzündeki bütün kadınla-\ •.• Bir devletin bir günlük harp 1 .. . Bilmem han<Pi m ·ıı tin' h B A E . . . . . er . . .. . . · . - ı e arp . . - vet fakat mılletlenn 

b . d ·l tı"n gündelik harp masrafı- ra bırer kurk. manto yapılabılırmı~ l.. masrafı da tebaasının hır sene &il· masrafile her evde b' 'ldl"k b ' ıh· k• ld T ' . d ır eı. e b h k w l . ın cı ı ır ır an c u: urızm propng n ası 
le... a '.al ıam tereyagı yeme enne ye- kütüphane kurulabilirmİ§I... masrafından kurtuldular! .•• 

termıı ... 

.... 



Sahife. ~XŞAM 20 Mart 1941 

Delikanlının namusu gitti 1 .. 
Yazan: NECEJE1 RÜŞTÜ 

Kalb sektesin~ 
den ölmiiş 

Fakat üz~rindeki biÔ 
lirayı kimin çaldığı 

belli değil 

!ltdllliJAMl~fSIR f8fft] 
Dünkü mekf ep maçları 

-1-
Bundan otuz yal sonra •• bir ıükUn var dünyada: 
Harp çoktan ıona el'll'Iİf ATl'Qpad-. A..yacla. 
Dünden bugÜn ralıattır, bugijnded mesod yaruı. 
Cennet bahçesi olmut yeryüzü inaanlarm 
Artık mücadeleden vazıeçmitleT erkekler: 
l:aduılar çah4acak, onlar dinlenecdder. 
Hayat tenine dönmiiş: &kekler otanı:ror •• 
Kadınlar, ite ginnif, emek .erİp d•ayor .• 
F.rkelder1 çalıfntaya böyle "aince mayaa. 
Cir kÖfeYe kundmt14 hepsi elinde ayna: 
Tuvald yapıyorlar olmak İçin "1izeJ, ıık! .. 
Aman! •• Hiç r~ıin yüzlerinde kı"'ılu 
Hanıi krem iyidir? •• Ne risnd kullanmab? .• 

• • • n---'ı' Kodümler yapmak ıçm, terınye .Y?~ ··• 
Küçiik bay çok beiendi ln;ı ren~ ~mı: 
Ayaklan duruyor ~de mmı mmı;. 
Erkekler b-.lamıtbr bu sefer de ısrafa: 
Ktdınlar çal~yor .. dayansınlar masra~a! .. 
YaJ1112 evde otW'mak gençlerin i,i, ıidi: 
Kız wafı gidiyor erkeklere görücü!.. 
t..ad.mlarla gezerae bir delikanlı eğer, 
Y:llarc:.a evde kalır •• artık kimden ekmek yer? .. 
Ömrünce hüsran olur fındıkçılıim sonu: 
NımıU$u gitti •• diye, kadınlar almaz ona! •• 
Otur ya .• hulya kurun; neler sıimu hayale •• 
E:•ndan otuz yıl ıonra •• dünya '~ bu bale. 

-2-
S;: hnc: Bir birahane .• müşteriler: Genç kızlar •• 
Hele Üç güzel var ki. atÖrenin ic.:i sızlar. 
E!,.inc.iA: Sarı kız •• mahallenin acarı: 
Ge•ıı_:lerin ı>etindedir .• çaplan. sarbo,, açarı!.. 
lkiı.cisi: Esmer kız.. kömür gibi simsiyah .. 
To) delikanlılara her l(Ün giydirir külah!.. 
Oçüucüsü: Kumral kız .. gençler kaçma'I sıözünden. 
Kıtç delikanlı kaimi$ evde onun yüzünden! .• 

Zt:vke çevirmek için ıtönüldeki tasan 
Eir kız. garson aüsledi mnderle maaayı: 
Ki.sede buzlu cacık .. tabakta beyaz peynir •• 
f"a:.ulye pli.kisi .• ki her rakıda yenir •. 
Kınnısı turp.. Salata ve tavada uslrumra. 

Dnirmeie bqladı kadehleri üc kumru: 
- Mutlıllc: cennete girer bize rakı verelller !.. 
- F.akat; su katmamalı: Haram olur, erealerL. 
- Celsiıı. aitsin kadehler .. hat•nwz dumn oh.! .. 
- Bu ,işede1'i aibi midede durmaz rakı!.. 
- Meze yağma edilsin: Ortalık barınan oltun!.. 
- Bir kadehte çekiyor 'kimi sustalı çalo!.. 
- İçmesini .-.ıran elbette aünah Wer 1.. 
- cRakıyı İçen bilsin, bilen içsin .. • demitlecf •• 

Bu •ün üzerİDe üç kadeh dolduruldu. 
Hanya kald .. ılcb •• çan.. çm .• diye. T1d'alcla: 
Göwdeye yuv•ı.dı son damlayı da tıı.. b.. 
Amarolu anlalb tu türlliiyte esmer m1 

Her Wimn batachrı 
Sırl•m kqıbr! •• 
Tıpkı mehenk ........ 
insana imam nyu!_ 

Birden çatılar bflar: 
Aımam kavp batJ8r-! .. 
Bör)edir, arkad•eJer ı 
KaJııl.e rakuun huyu!.. 

Sen Wdiiinden ...,....ı 
Yarım kil~ aema! •• 
iç •• ldrmeye sat~ 
Su 'bir Jı:c;.ede; uyu!.. 

-3-
~usayonlu Slll'1 kız. k~ ulaı 
AJibel .ar Pai buaüa bDlinin yasla, 
Hayal sörüyor unki.. bir noktaya t.layor
Ha.et. ~l· Winde. söderindaa lilıayor .. 
EllDG' im ona dedi: 

- Sen birine 'nll'smasua. 
M..ı.kim si1ıii bc1a1i. lııuta P,i ~ant. 

Keremden beter oldwa.. nedir bu balin, yalau? •• 

- Sorma; gönlümü çaldı benim bir rözii abu!.. Şehzadebaşında. Dariittall.m .t.ıraat-
- Kim, ba çapkın acaba?.. hanesi sahibi Osmo.n, dün kıraathane 

Pertevniyal- Taksime, Yüce Ülkü
Şişli Terakkiye, Muallim - Işığa 

galip geldi - Mahallede bir çocuk: üzerindeki odasında. ölü olarak bu-
Saçları kara ipek, l'Özleri kara bonaıık!. ıunmuş, üzerindeki elbisesi de çıkarıl-
-- Elin ekmek tutuyor •• Allalun emri1e. al!.. mış olduğu için zabıta ,ve aclllye bu Maarif müdürlüğü tarafından dafaaeında keaiJen bu hücum derhal 
- istedim. vermediler!.. ifb1 tahk.lkatınıı. el ko)"lllu§tur. mc1'.tepler arasında tertip edilen fut· lpk kalesine dayandı. İlk. dakikalar 

V-- - 1 .. _., 06ma.nın cesedi, ~lu tarafından bol maçlanna dün .Şeref atadmda Muallimin daha canlı oynadım ve 
- ..._..... oy e,..e, ap-.. ··• görüldü~ü zaman, babasının üzerinde d d!l-=- . • • • 0 • 

- Doğru .• fakat çılamyor m• ..ı. ....... bin lirası oldn~unu aöylcmtş, fakat bu _ e~am ~ ... u.19t1r. Az bir_ ecyırcı bu yüzden Işık müdafansını çok 
Sokak nedir bilıuiyor; bu genç delil ~; para. buluna:nındı{tı eihetle, paraya ta- aııunde cereyan eden bu muaabaka.- müıkül vaziyetlere soktuğu görülü-
Aonesinin dizinde biiyümiif yirmi ~ yd, maaıı ölcfürilldüğü l}ilphest üzl!rlnde lar çok lıcyeeanlı olmut ve Pertey- yordu. Devre ortalarına doğru IJSli 
Tam ev delikanlısı.. kaçll'&cap DUıl?.. durulmuştur. niyal - Taksim lisesine 2-0, Yüce oyuncuları da caınlanarak rakip ka-
Cıııma,11' yıkıyordu bahçede geçen.sabah, Tahkikatın adli safhasmıı. mıiddel- Ülkü • Şişli Terakkiye 3-0, &kek leyi tehdit ettilerse de netice ıı.lama· 
Tahtaperdeden baktım.. yandan. lutattum •• ADala!.. umumi muu'1ni B. Orhan Kiinl ei koy- muallim • Işık liacsine 1-0 galip gel- dılar ve devrt- 0-0 beraberlikle ni· • 
Gttdaru, 1tôisü açık; kollan da çıplaktı.. muş, cesı:_d morga kaldınlmı4tır: rni,lerdir. Müsabakaların tafsilatını hayetlendi 

.____ Ccsed uzerlnde yapılan otopsı neti- ., ~ • · 
~lendim: cYurum •• > dedim.. bana çapllUDQl IMılda!. ceSlnde Osmanın kalb sektes\n~en öl- snuue venyoruz: ikinci devre Işık lisesinin üstunlü-
- Demek sende gönlü var?.. • düğü, b!naenaleyh ortada bir cinayet PERTEVNIYAL -TAKSİM ı.tsEsl iü ile b§aladı. Nihayete kadar bu 

- Evet; meyli var biraz!.. olmadığı tesbit edllm~.' yalnız bin 11- Günün ilk maçı Taksim ile Per- hakimiyet devan: etti ise de muha· 
- Be.nim kurduğum plan öyleyse gÜnab olmazı rası.nın çalınması \şl uzerlnde aurul- tcvniyal liseleri anısında yapılmı~ır. c.imlerin kale: önünde topla fazla 
G .... JK· L--&-.a ı.... b:• bu "ece mantara! muştur. H k B h dd" · 0 d · d 1 · 1 1 · ı.- 1 

U11MU" ca,.~ ... " • Kıraııthruıcn!n garsonları gözden a em a ae anın ı a~sın e. ı~· oynama arı neLice a ma arına manı 
~en çallfAn bir kasın, kazanıyorsun para: geçirilince, bunlardan s:ı.ml ısntlnde- l:.~ya çıkl\n takımlar Fi şekılde dml~ oluyordu. 12 nci <lnkikada MualUm 
Koca geçindirirsin alnmm teri ae!.. kinin meydanda olmadığı görüln1üş- dılcT: mektebinin ani olarak yaptığı bir 
Dinleyin anlatayım nedir kurduium hile: tür. Bundan şiiphe edilmektedir. Tah- Taksn i ılisesi: Asaf - Sami, Ali - akında Hüseyin sıkı bir §Ütle ıalc1-
. . .. . ......•...... : ......•......... ···•·•··•···· ·· ·· ?.. k:lkat dcrinlcştlrllmektedtr. Kamil, Saim, Kostantin ~ Kenan. nuı.·ıın yegane golünü yaptı. Bu sayı-
.. · · • · · · · ··· · · · · · · · ·· ·· · · · ·· ·· ··· · · · · · · ·· · ··· · · · · · · · !.. İ b l •• dd • ... Cahid, Hakkı, Aleksan, Gri§o. dan sonra Işık oyuncu1an çok çalış-

- 4 - atan U mu eıumumı Pertevniyal lisesi: Sedad - Sadet· tılarsa da neticeyi değiştiremediler 
Kızlar, sokağa çıkıp, mahalleye vardılar: muavinliği tin, Ihsan - İbrahim, Salahaddin. ve müsabaka 1-0 Muallim mektebi-
iL-isi karanl}kta köşeleri sardılar, Genç adllyecilerlmtzdcn KorkudeU Mehmed - Salahaddin, Emin, Şük- nın galebc!!ile nihayetlendi. 
Sarı, tahtaperdeden giriverdi içeri. haklnı muavini Ekrem Onur İstanbul rü, Fethi, Turan. 
K~i gibi çıkml$b hemen merdivenleri. Cümhurlyet müddeiumumi muavlnll- Mektepler arasındaki ikinci kümc-
Gfttcin yatak odası? .. İfte •. İçeri daldı, ğine tayin edilm\ış ve varlfesine başla- nin en kuvvetli takıınlanndan olan Milli küme 
Delikanlı uyuyor .. bir busesini aldL mışhr. bu jki lisenin kar~ılapnası kümenin 

- Kim o? .. Sen kimsin? •. Çekil.. T k"fh·~-d- k birincisini tayin edeceği cihetle 
Genç korkarak uyandı: ev 1 ane en açan ehemmiyet veriliyordu. İlk devre ta-
Kn: onu ok,uyorda: Ali yakalandı rdfeyr.ıin sıkı çalışmaları arasında Nereden kaç klübün 

gireceği anlaşıldı - Korkma .• yabancı dejil!.. Blllld:m birknc gün evvel, Tevkifha- golsüz olarak b~rabcre nihaydlendi. 
- Odasına girenin nasıl namuslu Kencin?.. nede hırsızlık suçundan mevkuf bu- ikinci devreye Pcrtevniyal çolr. 
- Zindana da P-erim dünyada senin için!.. lunan Ali isminde blrl, bir yolunu bu- enerjik başla<L ve teknik bir oyun· 
- lrzımda cözün mü var? .• Odamdan d,..an ~ılı:!.. .ta:ak -~çmıştı. Ali, zabıta tn:-atınd:ın dan sonra üstülnlii~ü aldı. Üstüste Ankara 19 (Telefonla) - Beden 

Çıllm ı dun Usküdard:ı. yakalanarnk tekrar k I l k" l . terbiyesi genel direktörlüğü alaka· 
- am... Adli:,-cye teslim edilmiş ve T.:vkifh:ı.- y~ptık~an a ın ar a ra ıp ka ey.ı .t~z- darlara tebligattr. bu1unauk mil· 

- Lambayı yakma .. Röisüm. kollarım açık!.. neye gönderllmlijt.lr. Ali bu firar işin- yık edıyorlaTdı. Bu nkınlann bınsın- ]i kümenin fstaohuldn 3. Eskişehir· 
- Umba71 da yakanm, göğsüne de bakarım; den dolayı dıı aynca muhakerr.e edi- de soliçleri vasıtasile birinci gollerini de I. Ankara ve lzmirde ikiıcr ldüp· 
AlaC"aiun nikahta •. çok naz etme; bıkamn!.. ıecektlr. çıkardılar. Biraz: sonra yaphklan 

1 yeni bir hücumda sağiçlttinin çektiği ten teşkil edilmesini bildirmişti. Bu 
Kız Jambayw yalanqb: Altında !tol lflim 
Dekoke delikanlı nur topuydw 'bir yıim. 
.:Aman: namusum..• diye, yorxanı ha$a çekti_ 
Zavanı de1ikanlı kodrudan ölecddi. 
Kız dilltt döküyordu: 

- Durma bu kadar ıakl1, 
Ben damad alacağım lleDİ • telli. davakb !
Yawmn ! .. Y-uz RÖrümliiiü takayım pırtantaJa .. 
Her alqam getireyim padralar, levanıtalar!.. 
Ev delikanlısı ol .. süslen, yolmnu ıözle: 
+.Eia.ndi karım selsin .. » diye, her ak,am özle! .• 
Elim ekmek taıblyor .. seçindiririm seni; 
Cet; benim helalim ol .• eaqeme \ıaseniL 

G~. biraz ymnuşadı •. kız, kendinde değilcliı 
Bir bUle almak için omuzuna eiidi, 
Dedi ID: 

- C- Yeteyİaı artık yamnda senin, 
Ne temi& ey oihısm: Sahuıa kolaayor tmin !.. 
ICa ....._ ~ ~- cana hir ywaruk attı. 
Pw•ed• d..-ı bir nair..ı.r fırlattı: 
-- .. eritecek miydi.. böyle ...... - ıüae. 
Ce~ beni eve aldt .• lıuır olan düiüne!.. 
~le cece yansı feryadiyle ~enç kmn. 
l)qanya fırladı mahalleli ansmn, 
Sordular: 

- Ne oluyor? .. Hanız mı. yangın nu Yar? •• 
Pli.na tamamladı Jolda lteldiym lmm: 
- · Bir ..,- yak! •• Evin ııeaci bir laz ~ İçeri! •. 
1!ir ljJazede kapladı dedirodu her yeri: 
•E.e im .-.. 1111 ? •• A-. da bdm ca.IL.ıt 
cTiiiiıii.. namusun kirleadi; utanmaz delikanlı!...• 
cSc.ni ......-liyordalt hiz ın eldi bir tosun!-• 
cBöyle -na. hir 1mA demek mantanitoaı.m ? •.• 
K'aç bir bdm almudı adı çıldıiı ieiıı: 
}lükjıJ.ını kıydJJar W1 im ile pncin. 

Taksim 
gazinosunda 

}Ütü Taksim kalecisi elinden kaÇJnn• münasebetle bilhassa lstanbuldan 
bazı müracaatlar vaki olmu~ ve 

ca Per:evniyalın galibiyeti katil~ti. milli kümeye dahil edilen klüpler• 
Müsabakanın bundan sonrasında d ib' k uı· k.. .:J h · · d W· • k b. . I en .ır ısmı, m ı umeuen anç 
netıcc cgışbrcce ır vazıyet oma- b '- l l t b '- ,._.. · 
d 2 O P . 1 l b ıra .. ı an s an uı.:1porun .-umeyc 1t-

I V<! maç • ertevnıya ın ga c e- LaJ• • • • 1 d' 
5 , ile bitti. n mı ıstemı~ er ır. 

Yeni yapalar. kıt bahçemiz. Bo- YOCE OLKO _ slsU TERAKKi Geçen seneki maçlara lstanbul· 
-.Tw.; .. n. en ....::--ı man:ıraralanna · · J .--.~· K~'"'" Günü.'l ikinci maçı Yüce Ülkü ile dan .f, Anlt.ara ve zmirdcn de ild-
bakim ve İslanbulun en ,ı.k salonu Şişli T eralc.ki arasanda oldu. Şui şer it.lüp girmekte idi. Beacın terbi
ye en De2:İb haHoa to.,lanb Ye neşe Tezcanın idare ettiği bu lcarştla~a- yesi genel direktörlüğüne '\"aki mü-
yeri olmaıttur. ya ta1cımlar ~u şekilde çıktılar: r:ı.caatlar üzerine federasyon milli 

Sabah kahvaltau, oa birle on iki Yüce Ülkü: Necat - Süleyman, kümeye alınacak klüplerin lig maç· 
_.mcı Aperitif Kalıt .. il Celal - Misak, Keınal, Mitat - Kem larını bitiren klüpler aayaının onpa 

"" • .. ?• ~ e nan, Seüm, Mazhar, Necdet, Nihad. üçü nisbetinde olma!ını kararlaştır
Ye alqamlan yemek ve zıyal er, Şi}li Terakki: Abf - Şaban, Mu· mı, ve eon seçim bu karar esas ıu
her K1in de saat °"'te dansh ça'flar ammer - Öme:. Lutfullah, Muzaffer, tularak yapılmıştır. Bu itibarla ls
verilmektedir. Muammer. Sedad, Muzalfe.r, Nihad, tanhulda lig maçlarını bitiren on 

Çigan muzakaaı ile Caz heyetimiz Abdül. klüpten 3, Ankara vr. İzmirde nltı-
d andı ett ,..._ktadr Müsabaka çok süratli ba§ladı. ıar klüpto."l ikisi milli kümeye gire· 

ev .ur e ~ • Yüce Ülkü canlı oynayarak üstünlü· cektir. Türkiye {lampiyonu bulunan 
ğü temin etti, Sağlı sollu yaptıklan Esldşehirden Demirspor da milli kü
akın1arla ra.ltip kaleyi tehdit ediyor- menin sekizinci klübünü te~kil et• 

Mü.,trandan Dilber paşa torunu, !ardı. 18 inci dakikada Şişli Terakki mektedir. 
Şeyhiillıarem lillcı Eniln p:ışa. Jı:ul- müdafilc:riniu topu eJlc: tutması yÜ· - • -
mesl, ferik Ali Kırat paşa, ha~ml, zünden penalt. oldu. Ve Mitat sıkı Türkiye kros 
emekli miralay Emin Sargut ve Bıı..o:- bir sütle Yüce Ülkünün birinci go· 
ra konsolosu İsmail Hakkı O!tt.ay'ın d birincilikleri 
kayın'ralidesl, Ankara. Huku:C Fakül- )ünü waptı. Hemen bir akika aonra 
tesl profesörlerinden Fahri Ec\'ld'ln soldan yapılan seri bir akında sol- İstanbul liselerinden Türkiye 
biiyük kayınvaldesl açıiın .şandeli kalecinin hatasından Kros birinciliklerine iştirak edecek 

E )1 f N F. B A s E N E kendi kendine kaleye girdi ve birin- takımı seçmek üzere dün bir koşu 
Allahın rahmetine kavuşmu3tur. ~O ci devreyi Yüce Ülkü 2-0 galip bi- tiertip edilmiştir. Müsabaka SOOÖ 
Mart 941 bugünkü perşembe btleden tirdi. metre üzerinden yapılmış, hcT mck-' 
evvel Suadlye şen sokak 392 numa- flcinci deneye Şi~li Terakki çOk tepten iki atlc iştirak <'lmİ§tir. Netl
ralı haneden kaldınlarak B::şlkt.-ış ~nlı başladı İ9e de devre ortalarına cede birinciliği 1 7,2 9 / I O dakika ile 
camllnde Udndl namazı k.ıluıdıktnn doğru Y" Oık-1""1 c1'. .. t"" Sanat mektebinden Hataylı Ahmed, 
sonra Yahyaefcndldekl ma.ltberlne , .. v.. ldulc:e 22u u ~rdt L·rkardu• ~-
d t.ncd"lecekUr nıgu a ı ar. ncı a1rı a a uır ikinciliği Haydarpaşa lisesinden Me-

OLOM 

TITO SCHiP A ::.a:~. ·e. MARiE GLORY ~t' ..t-'~tıiı 
e ı ' ıerbeıı vuruştan üçüncü gollerini de lih, üçüncülüğü Kabata!I lisesinden 

Ommügülsüm Tüken· 
mezin vefatııiın 

yıldönümü mevliidu 

temin ettik.lCTinden müsabaka 3-0 Namık. dördüncülüğü Haydarpap 
Yüce Ülkünün ııalebesile netic'clcn· lisesjrden Gazi lcazanmı~tır. 

Mebtabm yaldaladıiı ••. Net'enia b,. lıit ... ,... rii7• mw-Wr'lli olu NAPOIJ'de Y.....- lliyik dram 

NAPOLi ŞARKiSi 
Bu akşam L A L E Salonlanm 

Binbir gece maMllarını andıl'&ll bir rtiJa CliiQ na... Cöııiilleri m•tedaa bir müzik ·iük.irıe çevirecek .• 
PROGRAMA 11.AVE: Türltçe Brillt p.,._. Jaraal. Latfea 7•lednizi eneideıı aldımuz. Tel: .f3S95 

Aleni teşekkür 
Rellbmın aıncllJatuıı muvatfakı

,ctle .rapan Haydarp:ı.p. Miimune b.u.. 
tanesi bQf opera&örii Feridun Şeyket, 
lmdın hastalıktan miitehustsı Zeki 
Tektaf ve asistanlarına te,şekkür et
meyi varlCe bilirim. 

K. Köy Elektrik !dar~!! ıt:ıpıcısı 

Şaban Sakarya 

Bu ak11m i P E K sinemasında 
:sa., d&ıdürücü mü~, heyeca.nıı - mn•nam alın• 

Jerle herkesi • 14tadar eden m.erakh mevzuu ile 
BA.RIKULJ. D E ata FİLM 

Ateş Bulutlar1 
FransıZCa sözlü • Baş rollerde: 

DWARD G. ROBENSON - RUTll llUSSEY 

Bu hafta s A K A R J A sinemasında 
2 güzel ve büyük filmden mürekkep bir program • 

K anatll Kadınlar ! Deniz Devl~rı~ 
Tayyarecilik aleminde güzel bir Balina avcılarının hayabnı mu-

Atlt Ye ihtiraı romanı nvver bir Aşk ve MaceTa filmi 
ALiCE FA YE STEF1 DUNA 

OONSTANCE BENNETT DOUGLAS WALTON 

~-- tarafındaın oynnnmııtır. •••• lstanbulda ilk defa --~ 

Bursa e§Cafından merhum Ah
med Faik zevcesi « Umnı üg\ilsüm 
Tükenmezin• ıvefatuun üçiln:ü 
yıldönü.müne te.~ür eden 22/3/ 
9'1 cwn.arl.es.1 gilnü öile namazı
nı ıniUeaklp Erent.öyünde Cacl
debo.çtanında tnmva:r yolu üze
rinde Galib pap. camllnde büyük 
hafız Burhan tarafından ruhla
rına ithaf edilmet tlure tneTlM 
okuıturulacağuı<1an akraba ve 
uU dostlanmuıa dlnlemek ar
zusunda bulunanlann tefrltlerl 
rlca. olunur. (Aşir okuyucu 1emın 
edUmlftir.) 
Ofhl: Mutafa Kemal Tiikenmes 

VEFAT 
Gölcük deniz fabrtbları di.' tabibi 

Necdet Tnrgay'ın eşi, Gölcük Jlkokul 
öğrttmenlerlnden 

SABAHAT TURGAY 
11zun samandan beri müptclA olduğu 
hastalıktan kurtulaını1aralt henüz 
pek ~ yaşında. dün ftfat etml§tlr. 
Cenazesi bugün saa.t ı ı de Bakırköy 
emraa akliye hastanesinden taldın
Jacaktır. Cenabı Hak :merhumeye 
matfirct 'Ve :tederdlde ailesine sabır
lar 1hsan etsin. 

T epeba§ı dnm kısmı 
gece saat 20,30 da 
İmralmm lnsanlan 

istiklal caddesi kome
di bmı 

gece 1aa~ 20, 30 da 
DADI 

di. Bu dört atlet İzmirde yapılacak 
MUAUJM - ISIK Türkiye Kros birinciliklerine İstan• 

Günün son maçı Muallim mektebi bul muhtelit takımı olarak i~tirak 
ile l§ık lisesi aruında yapıldı. Şazi edecelctir. 

Tezı:aı:.ın idare ettiği bu maça ta• .-------------.. 
kımlar şu ~ekilde çıkmıtlardı: 

Mualünı mektebi: İzzet - Vahid, 
F cthi, Suphi, Hüseyin, Halil - Hacı, 
Meluned. Nihad, Hüseyin, lmıail. 

Blr fincan knhventn kırk yıl 
hat1n vardır. Şimdi herkes 

mlsaflrler\ne: 

lpk lisesi: Sinan • Necmi, Adnan • İkram ediyor. B&hçetapı 
Cemali, Adnan. Adnan • K1mı1, ŞEKERCİ RACi MU3TA.FA 

aramel& Cemi 

Şemsi, Bülend, Manol, Özcan. .-e MABDmlU 
Oyuna lpk ba,ladı. Muallim mü- ~-----llliıilıiııııiıiııi.._ ___ _ 

nlNCla 

TIACY Bu akşam 

SARAY sineması 
S.bıraıilikla beklenen muhteıeıu 

süper 6lm 
Rejisör: K!NO VİDOR"un 

Şabeseri ır& 

~ ROBERT YOUNG ile binlerce 
il f)&üranın i§tiraklle yaratbğı 

ZAFERE 
DOGRU 

Fevkalade mizaoaenli büyilk maccr 
fılmini takdim ediyor. 

b.A VETEN: FOKS JURNAL 
ıon harp YıC dünya t.a'berleri 

• 



SOZON &EliŞi 
________ _..r 

Kahve ağacı 

KU$ BAKIŞI: 

Yeni tasarruf 
usulleri 

B urada bahsetmeli istediğim kahve ağacı ansiklopedinin 
anlattığı ırSıcak memleketlerde yetişen, parlak renkli yap· Harb dolayı.sile Avrupa memle 

raklar, yıldız teklinde güzel kokulu çiçeklerle süslü ve etraCııı· ketlerinin hemen hepsinde büyük 
..._ urif kelebekler, arıJar, sürü siirii küçük kuşlar uçuşan» ha· bir darlık hüküm sürmektedir. 

llld kahve ağacı değildir. Ben, bu mubarek ağacın ınahmliine Bunun için gazeteler mütemadi" 
lıasret kaldığımız şu günlerde, ocaklannda haJdld kahve yerine yen halka her şeyde iktisada ria

bhveye benzer ıeyler pişirilen İstanbul kahvelıanelerinin kah4 yet edilmesini tavsiye eidtyorıar. 
ve ağaçlarından bahsedeceğim. İsveçte çıkan bir gazete yazdığı. 

Bizde kahvelere devam edenlerin çoğu oraya, oturup konuş- uzun bir makalede dikka.te şayan 
maktan ziyade kağıd oyunlan, tavla, domino oynamak Jçhı gi- fikirler ilerl sürmektedir. Gazete 

derler. Her kahvehanemn devamh müşt.erilerl arasında mutla· diyor ki: .... 

Deniza·ıtılar kati bir 
rol oynıyabilir mi? 

Bir Fransız askeri mütehassısı ~ 
gazetesinde, denizaltılarla lngı.~t em!'s 

bl k 
. ı 1 erenın 

a o asına ımkan olınadıg .. ını y azıyor 

ka, oyunda ustalıklannı biri.birlerine .tasdik ettiremeden bir (IBu darlık zamanında banyoyu 
nıasa etrafında daima aynı hararetle toplanan neşeli insanlar- bıralap duşla temizlenmelidir. 
dan miirekkep bir oyuncular grupu, bunlar içinde de bütün Duş altında ıslanmak için iki sa
ustalık iddialarına rağmen daima yenilen ve arkadaşları tarafın- niye kafidir. Bundan sonra bir 
dan alaya alınan talihsiz bir oyuncu vanlır. füı büyük zevki dakika, suyu akıtmadan, sabun
kahve paralannı, yenildiği zaman küplere binen bu talihsiz oyun· ıanmalıdır. Bu iş de bitince yine 
cuya ödetmekte bulan arkadaşları ona, insanı cidden çileden duşu açmalı, otuz saniye içinde 

çıkaracak bir isim takmışlardır: «Kahve ağacı!» Filan adam kah- temizlenmelidir. Bu suretle aynı 
ve ağacıdır, demek oyun bilmediği halde herkesle oynamıya kal- temizlik elde edildiği halde sa
kar, önüne gelene bedava kahl·e içirlr, yenilir, boyuna yeniliı·, bundan yüzde elli, sudan dörtte 
demektir ve her kahvehanenin müşterileri arasmda bu isimle kız- üç, suyu ısıtmak için havagazuı
dınlan asgari bir adam vardır. dan yan yanya tasarruf edilmi~ Kahvehancleriıı artık <chalis kahve içilen yerı> olmaktan çık- olur. Duş a~mlan yapılırsa vü- Abnanların yeni yaptırdaklarl cep denizaltıları 
tığı şu günlerde yenilen oyunculara arkadaşlannın hata «kahve cud temizlendiğinden yatak ta- Alman ricali, muhtelif vesilelerle d::ı.n başka. İngilterenln Amerika t:ıra- re.Iyoz-ler bltlunmakl"'dır B 

kıml dah k
. l · b söyledikleri nutuklarda. bu sene llkba- tınd bllh '"' undan b ağacı .. demekte ısrar edip etmediklerini merak ediyorunı. Çün- arı a g<Ç ır enır, u su- harda ingilte'6ye kati dubenln indi- an ""'" tehtetbahfrlm tar" ta Amedkadon y!izle<c~ "' ot-

kii o da ismi «kahve ağacı» olduğu halde nQ}ıut ve arpa veren retle de istifade temin edilmiş rileı:eğinden ;·e denizaltıların bu ışte ~~~a:C:eb~:ı;1e~aço~n~;~~ kork zll~;1 brdıüyük bombardJ.nnn tn;;nre~~~= 
. . . Kah . lik d ed lur baş rolü oynayacaklarından b.ıJıset muhtemeldir ........ k tI ı:o mı~ e. r. Martin deniz tııyvn ,..•Ier1 acayıp hir nebat haline gelıniştır. vesız evam erse o . mişlerdl. Almanlar bütün kış çalıışa: . .cu orve er, manenası bwtlan t ki d kt İ ..... 

1"I k Im te • . d ka bed k Elb' . da. b' bol kb?1ay :'e tahtelbahlrlcr için korkunç Hudson ,:!, Wp"llelngectoeı1. bU:: .-knglUzlerln 
,.e yayı ış olan bu kahvehane rımı e manasını y ece-. ısenız una ır parça rak pek ç!>k denJzaıtı yapmlşlıırdır. ır silahtır. . ,,_ ~ u~u tayyarL-Acıyorum sana kahve ağacı! Şevket Rado oımalıdır. Dar elbise, bol elbiseye Buntn<la Ingntmyt mln bir ablok< Kame sbtem!nln blnnlsbc tam neU ::n· •Ç>k denl

7

J~re kııdft' kııfi!eıe,.. re. nııııuım11111111111.ıııııuuıııınıııııııııuııııııımı11111ııııııınuııuuıu11ıu11mıı11•uıHı11-wıı•ı••ııı11ımuıı111111ııcı• nisbetıe daha cabuk eskir. Elbi- çemberi içine almak, hiç bir vapurun ce vermemesinin 1klnct sebebi de uz:ık k kat ~tmektedır. ~ınaenaleyh he.fi! girip çıkması.na meydan vermemek ls- mesafelere kadar giden Alınan tayya- d~a~~er vektorpıdo muhrlpleri 191'1 

seler insanlardan beş kere daha tiyorlar. Bu suretle İngiltcrenin Amc- reletJdir. Almanya iptida bu ta •::ı..re ar ~o olmamakla ber:ıber 
fazla istirahate muhtaçtırlar. rika y:ırdımmdan da istifade edemi- lerden çok tyi neticeler aldı ı:'~nı~ bunların ycrml tayyareler tutm:ıktn~ 

l yeceğint hesap ediyorlar. denizaltılarla müşterek hareket edl~ ~oırik. Şmuikhatalrdde, Ak~?1.~knydu .. bu kı~, Y~:>t!B! 
Bunların istirahati bir yere ası - Ilkbahar geldi, havo.lar yavaş yavaş kafll 1 y a uçu nlzaltı a h , beyor, . e eri görüp denizaltılara ha- rekete geçird!"'i ilk güı~lcrde ı;;;~·ııtm-

Dehanın sebepleri bir türlü anlaşılamıyor 
mış bırakılmalarlle olur. T>ınaen- düzeliyor. ~man denizaltılarının yn- dar. venyor, vapurlara taamız eyl!yor- neticeler elde ~debi!ecektir. Fakot eok 
aleyh bir kat elbiseyi mütemadi- kın~a !aalıyete geç~elerl beklenmek- _ . . . . . tedır. Acaba bu mucadele nasıl bir Fakat İngilizler buna kar g~meden bunlar ve dcnhaltılo.rla 

ln•an dimağmm tedkikin; dahi ih- ı.,. gfüe bunların heyinl«ind• yen giymemelıdır. Iki elbisesı olan 1 netice vmcektır? Alınanlar. İngilte. bir bulm- Alnuınıar: :ır :•- muşteı:ek hareket edem Alman torya
tiva edon anatomi, yan; teşrih ilmi alelide ;....,,,Iann dimağlanna na- birini bir giln, diğerini bir başka reye vapur ka!ilelednln gldp ç•km•- vulf sistemi bilfi;k deniz ta :• e~- "'lerl Inglllz - Amedkon tnr.;mleri-.. h 

1 

h k d 

1 1

• . • dl"' ıh· rt sına mlnt olab'1ecekler mtdir? Fran ne karşı Sunderla.nd ,..!! '1:::.i nln mftthlş :?'~kavemellle knr~1'••-
ınute. a~sıs arı. ug~n.e a a~ a. e a· zaran daha az kireç ve ~er bulun- gün giymeli, gıymc &• C ıse) sızca Temp.s gazetesi buna dair bi; yaptılar. «Dilı:enll dom~--~ e 1 eaklardır. Butun mesele llk Alnı:m ıa
de hır ınsan ıle da hı olan bır ıosa· muştur. fırçalıyarak bir yere asmalıdır. Bu raüteha.s.51Slll makalesini neşretmiştlr. len bu tayyarelerin her tarafa ... ft ver1t- amız dalga.smın ne derece muv..ıff:ıkı-
nın beyinleri arasında bir fark bu· Bazı delai1 zekanın merkezi di· suretle bir kat elbise, her gün gi- B~ makalede denlliyor kl: ınu..ı. m - yet temin edebllcceğindedir. 
lamamışla~dır. • . mağın alın tarahnda olduğunu gös- rildi-i zamana nisbetıe beş mislt Ilkbahann gelmesl üzerine Alman- Pr.Besim Ömer'in ha

tırası hürmetle anıldı 
Bu tedkıkleı 1860 senesmde ~aş: termiştir. Hakikaten insanın may-ı} g !arın, çabuk katt bir netice almak 

Jamıştı. O tarihte meşhur teşnhçı mundan tam bir insan oluncaya ka- daha fazla dayanır. için, denl:r.aıtı silahını Y!fil.1 bir şekilde 
d~k.~or ~ud~lf 'Yag.ner dünyanın, en dar geçirdiği tekamül daha ziyade 1 Ayakkabılara da çok dikkat et- ==!arı ve bunu _lngiltereye ~t? 
buyuk rıyazıyecılerındeın Gauss un alında görülmektedir. mek Iaznndır. Eve gelir gelmez takip etm.~ beklcnebllır. 
heynini alelade insanlara aid yüz· r: dk'kl . k d ki . Denizaltı slJ.Abının muesşlr olması için 

J b 
. .

1 
ük' • • 1:.4n son te ı er ıse yu arı a layakkabılan çıkarmalı. iclenne tahtelb:ıhirlerin ha.rekatın umwn'ı 

erce eym ı e m ayese etnuştı. 1 }j d d ... · k : ·· -Son zamanlarda mütehassıslardan de~s azrı k~eme dn en . egııştırmd~ ·te- kalıp, yahud gazete k~ğıdı ko.y- seyri u~erlnde mühlm teslr ynpablle-

b
. _ d hAd d' _L b'· .. k ır. e anın erecesı yanız ıma- hdı A kk b d h 1 f cek §€.kılde fanllyette bulunması JA.-
ıu;ogu e a a ımag arın uyu - .. b" . b 1 ma r. ya a ını er a ırra- dı 191~ 1918 h bl } ki . b.. . d ... 

1 
d h gın unymınc ve azı parça arının ·. zın:. r. "' • .ar esnasında• ~ğü, sı eh vj un~es~1 ;g; • da .. a hususi inkişafına bağlı I a d _ layıp temizlemek lazımdır. Çün4 

Alman denizaıtılann harekMı ne 
zıyade damar arın amı u un ugu h h k . ,. . 0 .m yı~. a kü k d · · müttefiklerin buna. gösterdikleri mu-
karıaatine gelmişlerdir. Bunlar di- a aş a. hırço~ amillenn tesırı al- çamur uruyunca e:ıyı ya- k.avemet arasında. birçok fasılalaı:ı ol-
ın:ı.ğda muntazam olarak kan devra· tı~da bulundugu sabit olmuştur. kar._ Fakat ayakkabını daıma gi- muştur. Harbin iptldn.sında. Alroanlıı.
nmı temir ettikleri için dimağın mü- Bmaenaleyh zella ve dehinın se- yerken boyamalıdir. Bu suretle nn ancak petrolle işleyen 8 ve mesel 
lı: :mmel surette işlemesme yardım beplcrin.i araştırmak bir kat daha deri rahatca teneffüs edebilir motörile harck:et eden 14 deniza.Itıs 
etmektedir. Ukin ayni zamanda kanşık bir ~ekil almı~tır. Bundan ~ u • vardı. Amiral 1'.irpitz'in teşvlJtlle ter-
'- k .. ibi maddeleri sonra bu aahada yalnız te rih d ... 1 Ayakkabılarının uzun muddet sancler ıslah edildl ve tahtelbahir ın-
s:anın şe er ve yag g. • . . . .. ~ egı • d i · h •k i ik" ·rt şaatı sanayii seferber hale kondu F _ 
!L • t · · de tesırı vardır aynı zamanda fızıyoloıı noktaaından ayanması çın er es n ı çı ... ftt /ı.l b · a ıntıva e mesının · . . . ,.... man aşkumandanlığı şiddetli 

Delilerin dimağları üzerinde son dahl tedkilder yapılması zarureti kundurası alınalı, bunlar bırer denizaltı harbinin büyük tesirini pek 
ya ılan tedkiklerin verdiği netice- hasıl olmu~tur. gün fa.sıla ile giyilmelidir. Ayak- geç :ınladL Hindenburg - LudendorU 

P kabılannı ateşe yakın kativen bl- bunu anladıkları zaman artık pel' 
- geçti. 

Bir kadın mahkemeye 4,200,000 
rakmamalıdır. Bu harpte denizaltı muhn.rebcsi 

Tıraş için behemahal yedi tane başladığı zaman lkl tarar da çok faz
lam almalı, bunların her birini la nmlfünata ma.liktl Almanlar geçen 

l eli 21 sene zarfında dü~ünmfişler ve ye-

Adriyatik denizi sahilinde Yugos· deri başka ~ir ~-a~~E~. ?,ak .. e ·yor· haf~ b!1' günü kullanmalıdır. nl denizaltı harbini daha. büyük tek
la 't Susok şehrinde garip dum. Mindeun yuzu çurumut oldu- Altı gtin dinJenen Ja.m veya ustu- nik kuvvetile ba.ıırlıunışlardır. Buna 
M;::~a81olmuştur. Siyahlar giyin- ğundan içinde gazete k~ğ!ddma •ha· ra daha keskin olur. Bu suretle mukabil İngiliz - Frnnsız müdafaası 
mi• bir kadın miras işlerine bakan nlmış bir tomar çıktı. ıçın e . u 7 •A- iki sene idare eder vani da, ge~en harpte ancak uzwı müddet 

dinar teslim etti 

" h b k ı .. d.. K nunt varıs· ı.AuJ. • • sonra elde edilebilen neticeleri derhal 
ma~kemenin heyet~ _ba

1
k
0

i

0
mesi 

1 
~Ô 

1 
~:ı not:ahk~:e:i':~e ~eslim edil4 her biri 104 defa kullamlabilir.» temin etmiştir. 1917 lltlncikftnumında 

runa çtkarak her hırı ve • erme şlddetıi denJzaltı h:ırbl başlamazdan 

d
. lJc b' k banknot teslim et· mek üzere paraları huzurunuza ge- İsveç gazetesinin tavsiyeleri ba- birkaç ay eıvveı İngllla Bahriye neza-
mar ırço asıl b l • din t tatb•ki k . ı· h -nÜ§tir Kadın bı: paralan n u • tir ;ı. .. v sit, faka ı olay şeylerdır. re ı, enuz kafile sistemine muaru:dı. 

d _ · .. 
1 

hikaye etmi§tir: Mahkeme kadının dogrulugunu in.san dikkat edince bunun gibi Fransız bahriye erkAnı harb!yesinın 
ugunu şoy ece b' d · 67 takdir etmiş ve getirmiş olduğu 4 te~i! ettl~i bu sistem ancak İngiliz 

cMüteveHa kocamın ıra enln d .
1 

ik. .. b' d"nardan mühim daha bir çok tasarruf imkanları mudafaa komitesi miiste~:ırı sı.r Ma-
., h ld eçe er e mı yon ı yuz ın ı ., yaşında ~ld.uguOd a eı t!mizlerken bir mikdannı mük&fat olarak ken· bulabilir. urice Hankey'in tavassutu üzerine 

vefat etmıştı. asın . • d' . v rmiştir ------------ kabul edilmişti. 
hasta yattığı yatağın altındaki mın- ısıne e . Bir kalpazan mahkitm • Halbuki bu ~~arbin iptidasında kafl-Ie sistemi tabu blr müd:ı.f:ıa. wıulü 

oldu olar.ık kabul edildi. Fakat çok geçme~ 

Oı:ıiversite Rektörü, ProlesÖT Akil Muhtar ôulen, 
Nrhad Re§ad Belger ve Ordu mebusu Ahmed Ihsan 

Tokgöz nutuklar söylediler 

l\luhta.r Özden 

Çöp tenekesine ~!ılan _boş 
diş macunu tuplen 

1 
. . . istifa- Başka memleketlerde lsviçrede 

Ça.t:ı.Icada sahte elli kuruıjluklar yn- den iki mühim sebepten dolayr bunun 
parak sürmek suçundan dolayı znbı- kafi olmadığı anlaşıldı. Birinci sebep 
taca. yakalanıp bir müddettenhcrt bi- Fra.nsıın.ın mütareke odlayı.slle har~ ··Büyük tıb Allml profesör Besim .. Dr. Nihad Re~ad Belger • Besim 
rincl a!Prceza. mahkemesinde muha- ten çekilmesi üzerine İngilizle;in kfı.· Omer Akalın'ın ölümünün yıldönümü Omer Akalmın fukiı- ve dard:ı. kalmış 
keme edilmekte olan Ali Şim.şlriu fi derece~e hafi! gemiye malik olma- dolayıs!le dün öğleden sonra Üoiver- kltn8i'lere ettiği büyük yarclımlardan 
muhakemesi dfuı bitmiş ve mahkemP. rru:ısıdır. ItaJynnlann neşrettlklerl so:-ı sitede merasim yapılmıştır. Merasimin uzun uzadıya bahsetti. Asistanl:r.,t za
kendlsinl bir sene ağır hap~e mah- ~amlara göre Inglltere ve mütle- yapıldıITT Tıb t:ırlh! enstitüsü salonu manında bir operasyondan sonra vt>
ktlm etmlştır. fL~crinin 1940 ağustosundn 400 t.orpi- memleketin en meşhur doktorları ve f:ıt eden bir hastanın coluk t'Ol.•.ığun:l 

av1çrede şımdı her şeyden d .. kadar çok diş macunu sarfe· 
ele edilmesine çalışılıyor. Yapı~.n ~li ugud"I ediğini bilmiyoruz. Fakat 
tedkikler her ııene atılan boş ış P e 

1 
ro ,_. k ., hl ı··p 

1 3 7 
--- !I bul uh kkaktır ~ı so aga a an u • 

macunu tüp erinin JIUJyonu • m a ,_ .. '"kr·-·· ·· ~ ·· 
duğunu, bunun 3 70 ton kalay ettiği· ler, lsviçrenin Kuçu ugu ~oz onu~-
ni göstermiştir. Bir kilo kalay 8 İs- de tutulursa, her tarafta bı.rkaç ınıl
"Tİçre f'rangı hesabile bu mikdar yon etmektedir. Bunu ılk hesap 
aşağı yukarı 3 milyon İsviçre frangı. eden Almanya olmuş, .daha hara> 
1'81Dİ bir milyon 250 bin lira tut!11aJ:- başlamudan evvel dış ınacunu, 
tadır. Bu rakam anlaşılınca ıımdı· k ıu··pterinin ve ite yarayan ıey-

d ühlm rem 1'e kadar her aene bu ka ar m l . .. tenek~ine atılmaeını yasak 
Lir -paranın nasıl sokağa atıldığına en~ ç.op · 
lıerkes hayret etmekted~i~r·:---~~e~tm~ış._tı;;.r ·;_;..-

Saçlar gündU~ıe:~i 9.~;eden 
çabuk buyurmu..,. ! 

halde geceleri ancak yüzde bi~i ka
dar büyürmüş. Saçlar en zıya~e 
saat onla bir, öğleden sonra 16 ıle 
18 arasında büyürmüş. 

Gene yapılan tedkiklere göre saç-
ı,..._ !Yazın kıştan çabuk büyürmüş! 

Son zamanlarda yapılan te~ki~e
re göre insanların ııaçları gunduz
leri geceden daha çabuk büyür• 
lllÜf. 25 yaşında bir insanın aaçı 
KÜndüzleri bir saatte bir milimetre· 
nin sekizde biri kadar büyüdüğü 

~------------------
Christophe Colomb'un bir mek

tubu 5000 dolara satıldı 
.Am . . I Ch • -ı B rveni yer, sonradan Amerika ol-

erıkayı keşfetmış o aın rı3 u J 

tophe Colomb'un bir mektubu son duğu anl~ılan kıtadır. 
haftalar zarfında New-York'ta sa·\ M'' d- çok hararetli olttıU§ 
tdm d . b. uzaye .., 

ıştır. Mektup kısa ır ve yenı. _ır k 5 000 dolara satılmı§tır. 
Jer keşfettiğinden ba~setmektedır. ve me tup • 

dosu vardı. Halbuki §lmdl İngfllzlerla güzidelerile dolmuştu. senelerce yardım ettiğini so.vıccıı. 
elinde ancak 280 torpido muhribi bu- Merasim, Üniversite rektörü B. Ce- Dr. Nihad Reşad: 

Hastaneleri teftiı lunmak.tadır. Bunun da yetml~l Alı:de- mll Bilsel'in bir nutku ile b:t§ladı. B. - Onun bir vas!ı da ç:ılışrnııga olan 
nlzde bulundu~undan büyük Brttan- Cemil Bil.sel: azmi idi. Kendisine istlrah~t rrme~ı 

Evvelki gün şcbrimlze gelmiş ol:ın 
Sıhhiye Vek.'ilett müsteşn.r muavini B. 
Osman dün Bakırköy emruı akllye 
hastanesine giderek orada baaı ted
kiklerde bulunmuştur. Müsteşar mua
vini bumda. kaldığı n1üddetçe, Vi!k!l.
ıete bağlı di~er hastanelerde lcab 
eden teftişleri yapacaktır. 

yay~ gelen mühim kafilelerin hlınaye- - Bu~ .. bü.~ alim Besim Ömer tavsiye edlldığl haldı>, bun:ı. mııvar!:ı!c 
si içın uncak 200 torpkla muhribi. kalı- /ı.kalın!.n olumunun yıldönüınü dola- olamazdı. Onun hiçbir gün ç:ı1ışmudı
yor demektir. Ingiltercnh1 Amerika.- Jıslle Unlversite çatısı altmda topln- ğmı görmedlm. iO den fazla eccr yaz
dan ~abil olduğu kadar çok torpido nm>rnz~ dedi ve sal·Jnda bulun:mlan dıi;'l halde çalışnı:ı.ktan b!r tiir:iı vaz 
muhrıbi istemekte Israr etmesinin se- Besim Ömer Akalın'ın h!'ıt.mı:.mı tazlı: geı;mezdl ... dedi. 
bebi budur. için ayakta sükuta davet ettL . En son olırak. söz söyUyc'n Alımed 

İki dakika Uıtir:ım sükütonu miite- Ihsan Tokgöz. Besim Ömel'lc '>l:.n ta
a......ip rekt.ör sözlerine devam clt.1 ve r~!1i dostluğunun nasıl b1~bc.11ğmı 
Besim ömer Aknlın'ın Türk Umin~ şoyle anlattı: 

Günün Ansiklopedisi 1 
B. Titulescu 

Maanıaflh torpido muhripler! tah
t~1bD:hirlere kar.ışı yegfuıe slliih 

1

dei?f1-
dır. Inglliz. Bahrl}•e nezaretinin de bu 
fikirde olduğu anlaşılmaktadır. Nite
kim yeni tat'2dn. birçok geınıler ınşa. 
etmi.'.?tir. Bunlardan lllmaye ır;emlsi 
namı verilen Egret sınıfı 1200 ton 

Ajans telgratlan Titulescunnn ve- hacmindedir ve süratl saatte ancak 
tat ettiğini bildiriyor. Hl mildir. Dahıı küçük, ıaıı:at. daha 
Romanyalıların bu meşhur devlet süratli Hunt sınıfı 20 himaye geml~1 

adamı, 1919 dn Trianon muahed~o;I- de yapılmrştır. Bunlann hacmi 900 
n1 imza. edenlerden biriydi. Roır.anye. ton, süratıeri 32,5 mildir. Bu gemile
elçisi ol:ırak on ı:ene kadar Londrada rin başlıca silahlan dörder, hatta se· 
bolundu. Yugoslavya, Çekoslo•akya. kizer tane yanyana ağır mitralyüzdür 
-ye kendi memleketi arasında Kü·~ek Bu. mitralyözler pike yapan tayyare
Itilafın akdolunınasına yardım etti. lenn bombardımnnma karşı c,-ok mü. 
1932 den 1936 ya kadar - (1934 te essirdir. 
bl:kaç günlük fasıla müstesna) .- İn~lliz B:ı.hrlye nezareti 1917 de in 
mutemadlyen Romanyanın H:ırlc:ıye. şa. edilmiş eski 30 torpidodr.n on beşi
Nazırlığmda ~?lundu. ~alkan ~ı~- n1 himaye gemisi haline koymak.tadır. 
tının da murevviçlennden bmydl. Bunların hacmi 900 ton sür:ı•ıc · 28 
Demokrat devletlere uygun bir sly::ı.- mildir. Her birinde he~ t y• n 
se~ taki~ e.derdl. Mulıtellr . seterler hem de denizde dü~man gem~iı~~~~;~ 
Turldyeyı zıyaret etmişti. şı kullanılacak toplar vardır. Bunla~-

olan biiyük hizmetlerini tct>arüz ettir· - Besim ömer Akalın'ı ılk de!rı 
di ve eserlerinden ?ıahsettt. Cı>mll Bil- 1888 .~e ~eya2ıtta bir Ermeni kit:ıprı'
seJ, sözlerini şu sur~tle bilirdi : da. gordum. Bana kitabını YC'!'<ii . 13!ll 

- Besim ömer Akalınla 20 sene be- de .Serveti Fi.imın'un ilk c_:ıktıı;.ı :w
raıber çalıştım. Birkaç defa Avrupada ınanl~r.uıda Parisle buluuurvrdum. 
beraber bulunduk. O tam bir tııs:mdı, ı<;endısmı orada d:ı gördüm ve ot}U 

in.sanı kamildi Onun ebedi lı:ltır:l.S! bır ~ıoc:ı gibi. bir baba, btr :-:~:ı.bey, 
öniinde eğil!rim. Memleketin her sa- h:ıtta tapınacak bir ado.m m .. .._, 
basındaki hizmetlerini dl~er :ırlmdaş- dun... "'' ·' ..... nı-
Jarının tebarüz etUrmcstne 'i'Ilkan Ahmed İhs:ı T k ·· ... ·· ·· ·· 1 n ° g,oz, nıeı ~.umııı' 
veı~e .. uzere sozu bırakıyorum> de- 9_01 s~ncslııde serveti Fünun'rl:ı. }· ~ 
miştir . Huse~·m . Cahldin bit· mak.ll :s~~d~~ 

Bundan. soma soz alan profesör Akıl dola~ ı bırlıktc na ıl j urn::ı.l l'd~i."..: led. 
Muhtar Özden, Besim ömeı· Akalın nl de anlattı ve· 
hakkında 1928 de, büyük 5.lı~nin tıb ~ O, kimseden Hıane rtmr-zdi. n
h~ya~ın:ı .. a.tııışınm 41 inci sem'i dev- ~~ ~~ fazlın, lıüyuk insru1~ı'r.ı. :\bl
nyesı muınsebetlle söyledi~\ nutkl! :.:;ı ıdı. Onun buyük "' lırocı unun<le 
~ t~ll ve eski Söıltr!ne ~unla:-ı hunnr.fü eğilir!ın ..... dedi. , 
ilave ett.ı: .. .. Btından sonı:.ı hep birlıklc Bcsinı 
.- B~sım Omerin buyü1<. m~ıive-tlcri- Omer Akalın'ın Merkezr.f nrlld •ki 

nı Yakından bilen Nihad Re"::ı.d.ı söıü 1 kabri ziy:1.rrt cd idi \ r.s hfıJ•iık • rm n 
bırakıyorum... ~ j' ebedi ırtlrahatg:'ılıın::? bir ç~ı.•:ı.I\' ko

nuldu 



Sahife 8 l\.!CŞAlıl 

[!ı: ~: ı M 1 z 1 K Ç I ] · • lzmi~ m~kt~pları 
o.:·~~::n~:::;.m:;.:= ·=:ı~·=·r.:~"'=;=._c:: ~z~ır beledıyesı agaçlandırma 
yoş~~~ilye kadar vapurun her zaman- ~:tm~.? Hemen hemen ayni yaştayız 1ş1 ne çok ehem mı' yet ve rı' yor 
kl yolcuları arasında hiç görünmemlf - Yooo ... sız benden hlç değilse 3--i 
olnn bu son derecede güzel kadın ya.ş ı·üçüksünilz ... 
kimdi? Bir pencere kenannda oturnn şemsi §lmdl yanında oturan bu gü
ikl genç erkek hayran ba~larla onun zel kadının varlı~dan o derece h~ 
yürüyüşünü takip ediyorlardı. Bun- lanmıştı ki, Fahriyenin inece~ iskele .. 
Iardan biri: de 0 da. vapurdan çıktı. Genç kadın 

Kadifekale tepesi koruluk oluyor. 
Cümhuriyet koruluğu mühim - Vücud güzelliği işte bu kad lr bu tenha Boğaz köyünde.bir ahbabına 

olur-· dedi. , uRrayncak, sonra. tekrar Istanbula dö-
öteki mırıldandı: necektı. Şemsi: 
- Ya yüzünün güzelliği? ... Ben bu - Ben iskelenin ya_nındakl kahve-

bir eser halini aldı 
kadar çekici b:ıkışlarn hiç rnslama- de sizi bek.llyeyim ... Istaubula döner- fzmir (Akıam) - 20 ağustosta 
mıştım. Ne gözıer o•... ken vapu~dıı. bol bol konuşuruz. Zaten açılarak 20 eylUle kaday devsm 

Genç kadın etrafta uyandırdığı ~- ben de şöy!e boğaz~ "n~yetine kn- edecek olau İzmir enternasyonal 
slrln hiç farkında değllntlş gibi yünı- dar gidip donmeği duşunu)'Ordum. de- fuarı hazırlıldrmna bu yıl erken baı· 
yordu. Faknt bir aralık gözleri, yolcu- dl.. ı B l d' 1 " f lıı.r arasındaki esmer bir erkeğin üze- Istanbula gene beraber döndüler. anmııtır. e e ıye reis igi. uanmı-
rlnde durdu. Dikkatle bakıyordu. Aca.- O günden sonra. hep bernberdller. za bu yıl da fazla ecnebi devletin 
ba 0 muydu? Esmer erkek de yerin- Hergün İstanbulun bir tarafına. gidi- iıtiriiki temin edılmek iç.in Hariciye 
den doe,ruldu. Ayağa kalktı. yorlardı. Vekaleti nezdinde teşebbüslerde 

Artık genç kadının şüphesi kalma.- Işte bu gezlnttlerden birinde ŞemsJ bulunmuştur. ,Yapılacak müracaa~-
IDLCJtı. Bu Psmer adam onun yedi ya- onun yumuşak ellerinden blrin1 avuç- ların müsbet netice vereceği ümid 
şında iken mahallede kaydırak, kuka lan içine aldı ve: edilmektedir. Fuar sahasında yeni 
oynadığı Şcmsiden ba~ka kimse değil- - Fahriye, dedi, amcamdan bana beton yol ve meydanlar in•a olun-
di Antalya civarında bir çltlı..t kaldı. .,, 

Esmer adam ayağa kalktıjp halde Eğer istersen seninle orada gayet me- maktadır. · 
bir türlü genç kadının yanına yaklaş- sud bir ha.yat geçlrebUlrlz. Buradan Büyük sergi sarayının etrafı ve 
mak cesnretlnl göstercmiyord.u. Kadın hemen hareket ederdik. Antalyada ev- açık hava tiyatrosunun cıvan, Kiil-
onn doğru yürildii. Gülümsiyere!t lenlr, çlfUğe yerlel}irdlk. Tablatle diz türparkın Cümhuriyet kapmına ka.· 
Şemsiye: dize dünyanın en sakin. En mesud ha- dar tamamen beton yol ve meydan-

- Ben\ tanıdınız mı? ... diye sordu. yatını biz geçirirdik. Nasıl? ... Bu flk- larla doldurulmaktadır. Fuar mev-
Erl:ck heyecanla cevap verdi: riml pek mı garip buluyorsun? aiminde sıcak havalarda inbatın te-
- Tabii tanıdım. Genç kadın mesud bir gfilümseme 
- Nasıl tanımazsınız değil ml? Mı- lle: ııirile bu sahadan havalanan toz bu-

nkçı Fahriyeyi elbette unutmrunışsı- - Bllfıkls.- dedi, çok güzel bir fikir ... !utları, fuar ziyaretçilerini rahatsız 
nızdır HattA bu işte senden daha fazla acele etmekte idi. Şimdi bu mahzur da 

Bu 1.Mızıkçı. kellmesl onların ikisi- etmek isterim. bertaraf edilmi§tir. Diğer taraftan 
nl de güldürdü. Evet küçükken genç - O halde derhal ... Hemen işe baş- Kültürpark ve fuar sahasında ağaç
kadının mahalledeki ismi böyle idi: hy:ılım~ IInzırlıklan tamamlıyalım. landırılmamıı en küçük bir köıe bi-
Mızıkçı Fahriye!... - Tabii tabll.M le bırakılmamı~tır. Bu mevsimtle 

Bütün arkadaşları, semt!n bülün O günden sonra Şemsi için hararetli Kültürparka pek çok zivınet ag· .ıcı 
çocuklan onu .mızıkçı!• diye ça~ırır- blr hazırlık devresi başlamıştı. Bu blr .r-· 
Jardı. Kendls!ne bu lsmln konulması- h:ıftn. kad:lr sürdü. Genç adBm bütün dikilmiştir. 

İz:mirin. Kadifekalesindeki 
Fatih kapısından rörünüşü 

nın da sebebi gayet basitti. Fahriye lşlerlnl t:ınzlm etmişti. Herşey hazır- Belediye, yalnız Kültürparkta de
hangl oyunda olursa olsun muhakkak dı. Ertesi c'!:n~ hareket edeceklerdi. ğil, diğer ~arklarda ve caddele:d~ 
mızıkçılık ederdi. Kaydırak oyununda Şenısl o gunu evinde hazırlanın~ de ağaçlandırma işine ehemmiy-=t 
mızıkcılık kuka.da mız.ıkçılık, köşe bavullnrın karşısında mesud bir tavır- vermektedir. imar sahasında, yu-
knp:nada,' hırsız - po!ls oyununda, la bir sigara tüttürürken hlzme~lsl karı mahallelerde ağaçlandırılma· Bu bulvar, üzerine tesBdüf eden 
saklamb:ıçta dalma mızıkçıhk... ona bir mektup getirdi. Şemsi zarfı k k k k 1 K d f k. fak b" "k b' 1 .... d 

Rütün semt çocukları onun bu ha- yırttı. Mektup Fahrlyedendl. Genç mış ~e. so a a .. mamıştır. ~ ı e- ı es 1
• at uyu ınıı ar yuzun en 

llnden bıkmış usanmışlardı Yeni b!r adam müthiş bir hayret karşısında şu kalesının bulundugu tepe de bır KC'I- · tamamlanamamakta idi. Belediye 
oyuna başlarl~rken hepsi bl~den Fah- satırlan okudu: ruluk haline getirilmektedir. bütçesinden ayrılan 100,000 lira 
rlyeden kati teminat isterler: •Beni affet ... Seninle gidemiyeceğinı. Belediyenin E~refpaşa mıntaka- istimlak bedelile her iki bulvar üze-

- Bak seni oyuna sok:ıcağız amma Eskl nl§.mlı'?la rasladım .. Bugün onun- sında geniı bir eaha üzerinde vücu- rine tesadüf eden binalar istimlak 
mızıkçılık etmlyeceksin. Söz veriyor la beraber Istanbuldaıı aynlıyorum. da getirmekte olduğu cCümhur:vct edilmekte ve yıktınlmaktadır: 
sun de~l mi, diye sorarlardı. Beni unutmam rica ederim ... • k l .. b" "k b' 'ht' . Yıkılan binalar ar.ısında tarihi 

F h 1 bol k d · Şemsi mektubu bur11"tururken mı- oru ugu> uyu ır 1 ıyaca cevap 
a r ye ese en. ...... · · H lk ~ı " b k cKantar polis karakolu"" da vardır. 

- Tabii tabi. Dünyada mızıkçılık rıldandı: vermış~~r. 8: ın sag ıg~ a ~~~n- ,, 
etmlyeceğlm .. Ben hiç öyle çcy y:ıpar - Mızıkçı ... Mızıkçı!... dan Cumhunyet korulugu, muhı:n Duvarları gayet muhkem ve geni~ 
mı:,.,m?, diye teminat verirdi. Hikmet Feridun E, bir eser halini almı~tır. Şehrin bu olan bu bina, itfaiye tarafından bir 

Fakat oyuna başladıktan biraz son- kısmındaki geniş' sahada evvelce günde tamamen yıkılmıştır. 
ra Fııhrlye hemen mızıkçılık edecek Konferans ve temsil müteaddid mezarlıklar vardı. Bun· Her iki bulvar, fuar mevsımıne 
bir fırsat bulurdu. •_Huy canın altın- lar zamanla kaldırılmı;, pazar yeri, 1 kadar tamamen açılarak paket taşı 
dd:ıdır.11 dkerllekr. Bukkulçük, sevimli kızı- lEminTö~üklHalkSevintdf'n:kt l 1 parklar ve Cümhuriyet koruluğu te- döşenecek ve İzmir ıehri, iki mühim 

a mızı çı ı tan at yen vaz geçem - - ur ye ana me ep er me- . d'I . . M d k b-ı. b l d h h. 1 kt 
yordu. Herşeyde mızıkçılık etmek ti.de- zunlan cemiyetinin tertip ettiği kon- tns e. 1 mışti~.' evcu çocu "'"- u vara a ~ s~ ıp 0 aca ır. 
ta onun için bir lhtlyaçt1. reranslardan altıncısı 21/3f941 Cuma çel;rınde yuzlerce çocuk, cıvıld:lşı\- Turıatık yollar 
Şimdi ayakta blrlblrlerlne bakar- günü saat 18,30 da Elektrik mühendl- ratC oyunlar oynamakta, eğlenm,.k- Vi!Cıyet turistjlc yollımnın ·nııuıı-

farken bütün bu çocukluğa ntt şeyler sı Sırn Döt.unter tarnfınc1ruı verile- te ve sıhhat kazanmaktadır. Cünı- na d _ _ı·ı· K ık d 
h t l d . d Ş .. ktl M <El ktrlk tö 1 :inin h . '- 1 " h 1 . • • evam eaı ıyor. arşıya a an a ır arın an geçıyor u. emsı gu- ce r. evzuu e mo re. urıyet x:oru uguna a kın 1shrahatı B ki k d I k 
lu" ıyerek k dlst l blr . ı ıı... bin JI ) d G' ı.. b stlr . • .. ayra ıya a ar uzanan yo , ya ın-ms. en n n az evıe 'UO a an ır. ır"l se~ e · ıçın yuzlerce kanape konmuştur d 'k 1 d'l le • 
oturduğu sırayı elle işaret etti: 2 - 21/3/941 Cuma günü sııat20,30 .. .. • a ı ma e ı ece tir. 

- Oturmaz mısınız? diye sordu. da Dr. Salim Ahmed Çıı.lı.şkan m:ıs Bu sene K~lt.urpa~kta kurula-:ak Bayraklıdan Halkapınar mevkiin-
Fahrlye onun gösterdiği yere oturdu talıktnn korunma> mevzuundn b!r fuarın en. muhım eglence vasıtala- 'de Paralı köprüye kadar uzanacak 

Şems1 de genç kadının yanıtın ,Yerleş- konfernns verecek ve Temstl ~bemlz nndan bı~ı: cŞeytan ~~labı> oh- turistik yolun geçeceği saha, çürük 
mlştl. Blrlblrlerlni yeniden gördükleri (Saadet. Perdesi) piyesini temsil ede- caktır. Yuz kadar çeşıtlı vagonda"\ toprak olduğundan ıose yerine pa
içln scın derecede memnundular. Hat- ce~tirt terekküp edecek bu dolaba 200 ket taşı döşenmeai muvafık görül
W. Şemsi bu kadar güzel, bu derece şık 

2 
3 - 22/ 3/941 Cumartesi günU sa:ı.t kişi binecek ve dolap, baş döndü- müştür. Mıntaka turistik yollar mü· 

bir kadını gnyet yakından tanımakla. 0,30 da Evimiz l'ızalanndan muhar- .. .. b' .. 1 d" k. H v • • • 

adeta iftihar edlyordu. Ukln Fahriye- r1r Nusret Sefa. Coşkun (Mlll!. birlik) rucu ır • surat .. e onece br. azır· d~rlügü. tarafından bunun ıçı~ ~e~ı 
deki bu ne büyük değlşlkllktı. o ne me\'ZUUnda bir konferans verecek ve !anan plana gore teytan dolabının hır pro1e hazırlanmı~ ve tasdık ıçın 
kadar gelişmiş, ne ııkla gelmiyecek Temsil şubemiz (Saııdet Perdesiı ·pi- ınşasına derhal başlanacaktır. Nafia Vekaletine. gönderilmi§tir. 
bir derecede güzelleşml.ştl. yesin! tcınsll edecektir. Belediye reisi Dr. Behçet Uz, Cüzelyalı · lncıralh ve Ağamem-

Eu düşüncelerini Fahriyeye anlatır- 4 - 23!31941 Pazar günü saat 11,30 fuar hazırlıkları, §ehrin imar, temi?:- nun ılıcası arasındaki turistik yol 
ken: df ~msil şubemiz (Himmeti~ o~lıı) ük işleri ve güzelleştirilmesi hu,u- inşaatı da ilerilemiştiİ. Bu yollln İn· 

- Doğrusu birdenbire hayret ettim f y~ nl temsil cd~cekt~; .. Her ~l top- ııunda enerjik mesaisile birçok ye lİ- ciraltı plajından Urla yoluna kadar 
diyordu, O ~ııdar değişmişsiniz·· Eski ;:ı~~nbü::,:J:; nl~:ası ~can~~~ likler temin etmektedir. lki yıl za:- uzanan kısmı asfalt döşenecektir. 
kııydkıukrak, koşe kapmaca, saklamb_'.!Ç nur. fında inşa edilen ka-naliznsyon tecıi- Banyo mevsimine kadar aafaltlama 
ve n oyunu arkadal}ımın bir gun f d'I ··h· b' · · b'ti ·ı · ı k B böyle baş . döndürücü bir güzelUkle ~ Beyoğlu Halkevinden: Konferans satı~a sar e .. ı en para, mu ım ır ışı ~ rı ~ı' o aca tır. üyük asfalt 
karşıma çıkacağı nklıma gelmemLştl. se;ı~lzde yazılı 20/3/941 . per~embe yekuna balıg olmaktadır. Bu. kana: ~akınelerı bulunmadığından turis-

0 kadar başkalaşm~nız kl, bir günu saat 18 de muharrir Ismııll. HA- lizasyon ıehekesi say~indc ııdd'!tlı tik yolların tamamının ufaltlanma
müddet yanınıza yaklaşmağa bile ce- ~ DanLşmend tarafı~dan ıSum'!r yağmurlarda şehrin bazı yerler•ncl'! sı şimdilik mümkün görülmemekte· 
saret edemedim. Türk dllleri arasında. müknyeseıı mev- görülen su baskınları. artık tarihe dir. 

Müb 1A111. dl Al·' zuunda verilecek konfern.ns, ~or.fe- k C k" .. . .1 - , a uı;ıı. e yorsunuz: ben ha a rnnsçının rahatsızlığına binaen tehir arışm~tır. . . . . .. . ene uçük asfalt makıneıu e 
eski Fnhrlyeylm.. Maamafıh bUlyor edilmiştir. Fuar mevsım1r1e kadar ıkı muhım Karşıyakaının içinden geçen tUTİstik 

Hm_!11~unuk.lz, siz de pek değLşmemlşstnlz. bulvar ikmal edilecektır. Bunlardan yol da asfalte edilecektir. Halka-
'"' u es s1 gibi çocuk bakışlannızı * Avcılar ve Atıcılar cemiyetinden: b. · · B h · ta 

rnuhafnza ediyorsunuz. Cemiyetimizin alell.\de senelik toplan- kmsı, ldasm~. ~ne. K s~onun~ .. en hpınnr - Bornova turistik yolu inşaatı 
- ~v~t-. Ihtlynrladığım halde hl.\l~ tısı 23 '3/941 pazar günü saat 10 da .1.5..a yo _ ııın ırıncı or. ona, um- ay)i ilerilemiştir. Bornova beledi

bir tur!U çocukluktan kurtulamadığı- Alemdar caddesinde Alay köşkünde ruge 1:>.:'gl~yacnk .~Fevz~pa~a hulva- yesi, bu yolu Bornova içinden çar
mın fnrkındayım.,, yapılacaktır. Mukayyet hanın teş- rı>, dıgerı de Cumhurıyet hulvarı-ı şıyı takiben nahiyen:n şimal münte-

- Durunuz bakalım ... İhtiyarlığı öy. rtneri rica olunur. dır. hasına kadar uzatbracaktır. 
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1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 70 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Diye batnpnağa. b8.l}laml.ftı. ıBu halnln Çanakkaleden bir yel· 
All dede'nln Türk denlzcllerlnln ki)- kenll lle geçtlğtnı Bl.zanalı balıkçı.la.r. 

yü zaptedeceğine aklı kesmlyordu. O, dan duyduk. Donanmayı başka. bir lŞle 
okçulanna. güveniyordu. meşgul etmeyip, hemen Akdenlzd9 

Oysa. kl, btrka.ç k1ş1n1n yaralandı~ı- mUrldlcrlle beraber yatalama.Ra gıı.Jll
nı gören kahraman denlzcller derhal ret edin,, 
palalannı çekerek kayalıklara doğru DenWyordu. Çalı bey, Bodrum sahi· 
hilcum etmiş ve kısmen kayalıkla.- ltnden aynldıktan aonra., bütün ada.
rın, kısmen de suyun ilstilnde milthl~. lar arasından gellp geçen yelkenlllerl 
kanlı bir ç:ırpışma. başlamıştı. Blrlbir- çeviriyor, ;yolculan, korsanlan göz;deıı 
lertne o kadar yakla§IIU3lardı ki, art.ık geçiriyordu. Bu ara§tırma haftalarca 
ok atacak mesafe de kalmamıştı. Zor- sürdü. 
b::ılar ellerindeki oklan denize fırlata- Saide hiddetinden mütemadiyen 
r..k kılıçlarına sanlmı.şlardı. di§lerinl gıcırdatıyor ve: 

Zorbalarla. denizciler köyün körfe·· - Koca bir devlet, ordusııe, kuman-
zir..dekl kayalıklarda dövüşe dursun... danlarile, donanmasile bir adamın 
Köy gerisinde de §edat namına tüyler peşinden k~yor ve onun hakkından 
ürperten bir takını rezaletler ve mas- geleıntyor. Bu ne müthiş blr aclam
karnlıklar dönüyordu, Ali dede güzel nuşl 
kadınlan etrafına. topl~. haydud- Diyordu. 
ıarıa. beraber kamçılayarak lçerl köy- Gerçekten, Osmanlı devletini çok 
lere do~ru kaçınyordu. uğraştıran §eyh Bcdreddlnin ele geç-
Kadınlardan blrt: memesi, Osmanlılar aleyhinde bulu-
- Bizl yuvamızdan, çocuklarımız- nan bir tnkım kimselerde ıdevlet 

dan, kocalanmızdan neden ayırdın? kuvvetleri zayıftır. kanaatini doğur
Blz ne sen\, ne de senl.n şeyhini tam- muştu. Padişah bu kanaati milletin 
mıyoruz. kafasından sllmeğe çalll}ıyordu. 

Dlya bağırıyordu. Şeyh Bedreddin meselesi günün en 
All dede kamçısını bu zavallı kadı- mühlm hMlsesı idi. Osmanlı devlett-

nm ensesinde saklat.arak: nin başında birçok gaileler vardı. Fa· 
- Sus bre kaltak! - diyordu - Şey- kat, Celebi Mehmed bu galleyi bcrta

hlmlze 11! söylemek senin ağzınn ya- raf etmeden başka bir işle meşgul ol
raşır mı? Siz onun kurt>anlansınızl mamağa. karar vermişti. 
Bir daha. a~mızı açarsanız, he~lnlzl Çelebi Mehmed bir yandan iı:nıırde 
koyun gibi boğazlayıp gebertirim. bulunan Beyazıd paş:ıya, diğer taraf-

••• tan da donanma beyi Çalıya sık S1k 

Kadınları kaçıran 
haydut Dede .. 

Ali dedenin işkencesi ve sevinci çok 
sürmedi. Biraz sonra, sahil boyundaki 
kayalıklarda. gizlenen ve pusu kuran 
zorbaların yansından çoğu kılıçtan 
geçirilmiş, bir kısmı dn esir olarak 
yakalanıp kollan ba~lnnmı,, ve s:ı.hUc 
lndlrllmlştl. 

Saide, uzaktan, köylü kadınl:ınn 
kamçılanarak geri köylere doğru sü
rüldüğünü görünce dayanamadı. Ge
miden bir şalopeye atlayarak sahile 
lndl. Ve yanına iki denizci aldı ... Zor
baların atlarına bindiler .. Ali dedenin 
peşinden koşma~a başladılar. 

All dedenin başı kalabalıktı. Arka
sına baktı ... Peşinden üç ıı.tıınm gel
dlğini görünce: 

- Hele şunlan gebertelim. Üç kişi 
ne cesaretle üzerimize geliyor. 

Diyerek yolun üstünde durdu. Saıde 
yetişince kılıçlarını çekip üzerine atıl
mak lstcdl. Fakat, Saidenln saldırışı 
o kadar çabuk ve kuvvetli oldu kl. 
kaçı.nlan kadınlar Ali dedenin başını 
bir anda yerde gördüler. Saide pala
sını savurarak, ilk hamlede haydud 
dedenin, ondan sonra öteki haydudla
nn başlarını vurdu. Kadınlıınn kolla
rını çözdü: 

- Krkmayın... Hepiniz serbesslnlz .. 
Haydi, köylerinize dönünüz! 

Diye b::ıCırdı. Ve All dedenin kesik 
başını alıp sahile döndü. Köylüler Ali 
dedenin başmı görünce şaşırdılar. İç
ı~rtnde birçok erke&ln yapamadığı bu 
işi bir kadın nasıl yapmıştı? Köylüler 
hayretle Saldenln etrafını sarma~a 
başladılar. 

Saide bu dövüşte de kendini göster
mişti. AH dedenin kafasını sahllde bir 
direğe takarak, haydudlann hepsini 
kılıçtan geçirdiler ve Şeyh Bedrcddl
nin mürldlerlnden sahil boyunda hlç 
kimse bırakmadılar. 
,Bunlardan biri kılığını de~lştlrerek 
na.<;ılsn. iç köylere, oradan da İzmire 
ve nihayet şeyh Bedreddlne gitti, v:ı
kayı anlattı. 

Şeyh Bedreddin, blrt İzmlrde idam 
edllen dede sultanın, diğeri Bodrum 
sahlUerlnde b~ı kopanlan Ali dede
nin akıbetlerini duyunca İzniktcn Si
ııoba kaçmıştı. 

Çalı bey, bu hususta elde ettiği m.a
lf.ımatı o sırada Izmlr hava.llsinde bu
lunan Beyazıd paşaya blldlrml.ş ve Be
yazıd paşa bir fırka askerle Slnoba 
gitmeye hazırlanmışken, Şeyh Bed
reddlnln Slnopta fazla kalmayarak, 
deniz yolu ile Eflaka. firar ettiği du
yulmuştu. 

* Çalı beye Bey:ızıd paşadan gelen bir 
emirde: 

emirler gönderlyor: 
rHillfl o hainin postunu yere scre

medinlz mi?• 
Diye soruyordu. Maamaflh Çelcbt 

Mehmed, son gönderdiği blr irade lle 
şeyh Bedreddlnin diri olarak yakala
nıp Edirneye E;'Öndcrllmeslnl blldlr
mlştl. 

••• 
Şeyh Bedreddinin 

benzeri mi? 
Çalı bey, EflAka kaçtığı haber verl

len şeyh Bcdreddlnln Çanakkale dı
şından ötelere gltmeğe muvaffak ola
mıyacağını tahmin ediyordu. Araştır
malar o kndnr devamlı ve sıkı bir şe
kilde yapılıyordu ki, bir yelkenllnln 
gözden kaçmasına- imkan yoklu. 

O günlerde boğaz dışındakl ada
lardan birinin önünde Blzanstan ge
len bir yelkenli içinde uzun sakallı. 
rahip kılıklı bir adamın SelAnlk cihe
tine gitti~ görülerek çevrilmişti. 
Çalı bey bu adamı sorguya çekti: 
- Sen nerden gellyorsun? 
- Blzanstan_, 
- Nereye gidiyorsun? 
- Selllnlğe. 
- Orada ne yapacaksın? 
- Kardeşim bir klllsede despottur. 

Onun ynnınn gidiyorum. 
- Adını ve hüvlyetlnl sak.lam.ı~ı

n::ı yemin eder misin? 
Rahip derhal istavroz çıkaranrk, Al

lah ve Mesih adına yemin etti. 
Çalı bey bu yemine de inanmıyordu. 

Zira, şeyh Bedreddinln birkaç dil bil
diğini duymuştu. Rahib rumca :Conu
şuyor ve türkçe bilmediğini iddia ed1-
yordu. 

Çalı beyin şüphesi zail olmamı~tı. 
Adamlannn: 

- Yatınn şu herifi - diye bağırdı. 
Sünnetli Jse, muhakkak ki bl.zl alda
tıyor ... Rahlb kıyafetine girerek kaçı
yor. Müslüman değilse, yanıldığımı.a 
ar.lıı.r ve yolcuyu serbes bırakınz. 

Rahibi muayene ettiler ve sünnetll 
olduğunu gördüler. 

Çalı bey, rnhlhln yanına sokuldu ve 
gülerek sakalını tutup çekti: 

- Ynlan sö.ylemek senin gibi bin
lerce mi,irldi olan bir şeyhe yaraşır 
mı? Hüvlyetlnl neden inkar ct.ıın 1 
Işte mesele şimdi anlaşıldı. Üstelik bir 
de müslümanlı~ını inkllr ediyorsun 
utnnmndan. 

Çalı bey bu sözleri türkçe ol:ıra.k 
söylemişti. 

Rahib birşey anlamamış gibi davra
narak rumca ce\'ap veriyordu: 

- Ne diyorsunuz? .. Benden ne istl
yoreunuz? Ben sünnetl13·lm... FakaL, 
müslümnn değilim. 

Diye ba~ırıyordu. 
Denizcilerden birinin: 

(Arkası var) 

Tefrika No. 18 

Güz el Gözlii K1.z 
dığı için bu müddet zarfında işten 
bahaetmek isetmiyorum... Rauf a 
sualler sor; o vaziyeti biliyor, sana 
anlats111 ... Anlatırsın, değil mi, dos
tum) 

ııı duramadı. Cemali, biri bir ya- hatlerinden hiç birinde böyle bir sı· 
nağından, öbürü diğer yanağından kıntı hissetmemiııtim. Bu sefer kal-

Doktor, bir şey söylemek için: 
- Seni istasyona götürelim mi) 

.t'....şk ve macera romanı Nakleden: (Va • Ntl) _____ ..._,...-., __ -....~ 
- Aman ne can sıkıcı ıey. .• • , 

dedi. 
Çocuk söze kan~tı: 
- Gittiğin yerden bana hediye 

getireceksin, değil mi, baba). 

- Tabii tabii evladım. 
- Ne zaman gidiyorsun) 
- Bu akşam. 
Melahat: 
- Bu akşam mı) ... Allah Allah ... 

Hemen demek) 

- Mecburum .. . 
-Vnh ·vah .. . 

• - Nede., mecbur olduğumu siz 
bumda yokken doktora anlattım. 

Oğlan: 

- Peki ne zaman döneceksin, 
baba) 

Zavallı adam, cevap verebilmek 
için hayli müıkülih çekti. 

- Doğrusu bilemiyorum. yav
rum. 

- Cuma günü gelecek misin>. 
- Umaıım ..• 

.. -: Öyleyse beni ainemaya götü
ruraun ... Çok zamandan beri vadı;t
m.iştin, tın utma ... 

Cemal Nermi: 
- Şayet ben gelmezsem, annen· 

le gidersin. - dedi. 
Melahat sordu: 
- Ne kadar zamau lstanbuldan 

uzak kalacağını bilmiyor musun) • 
diye sordu. 

- Hayır .•• Bilmiyorum ... Birçok 
§eylere bağlı ... Bizim j~)er de va21h 
surette biünm.iyor. 

- Evlendiğimizden beri, ille de
fadır ki, dönüı zamanını tayin et
medeın benden ayrılıyorsun. 

Cemal Nermi' nin sesi titredi: 

- Dünkü had.iseler neticesinde 
piyasa biraz allakbultu oldu da ... 
Demin seni beklerken Raufa da hu
nu anlatıyordum ... Şimdi sana an
latamadığım bıı-zı tafsılah da son
radan o sana aöyliyeccktir ... Birlik
te geçirecek pek az zamanımız kal-

Doktor, arkadaşının iradeH na-
zararlarile kar§ılaşınca: 

- Eveti - cevabını verdi. 
Borsacı. oğluna hitaben: 
- Burada bulunmadığım müd

det zarfında amcanın söylediklerin· 
den dışan çıkmazsın, evladım ... O, 
benim yerimi tutacaktır. 

Çoculc, babaaının dizlerine otur
muı, onun yüzüınü okşuyordu. 

- Bizi de götürseydin ne olurdu 
sanki ... Gezerdik, eğlenirdik ... 

- Şimdi kı§, olmaz... Hem de 
i2lerim pek çok ... 

- Biz yanında olmayınca senin 
de cnnın sıkılacak, baba ... 

Buna cevap olarak, erkek evladı
nı göğsüne hızla bastırdı. Öyle bir 
bastını ki oğlan bile şaşırdı ve hay
retle babasının yüzüne baktı. 

- Beni ne kadar sıkı sıkı tutu
yorsun, baha ••• Dur, baba ... Ben 
de ıeni öpeyim ... Sen de, anneci
ğim, öbür tarafa genç ... Hep bera
ber Öpelim. 

Annesi çocuğun bu arzusuna kar-

Öptüler. bim burkuluyor. 
Erkek, bu temas karııısında ru- ı Erkek, nefsini gene zorlamak 

hunun, iradeshin eridiğini hiasedi- mecburiyetinde kaldı: 
yordu. Bereket vensin o sırada, hiz· - Seninkİ$i çocukluk .•• 
metçi kapıda görünüp: - Hayır, çocukluk değil... Bir 

- Yemek hazır efendim ... - diye hissikablelvuku duyuyor gibiyim ... 
haber verdi. Korkuyorum... Gitme, Cemal... 

Hepa.i kalktı. Rica ederim. gitme ... 
Cemal Nermi, doktora: Erkek, kadını kolları arasına aldı: 
- Sen de bizde kal. .. - dedJ. - Korkuyor musu.ı. .. Ne garip ... 
Yemek od~na geçtiler. Niçin, yavrum) 
Borsacının soğukkanlılığı, bütiln - Bilmiyorum vallahi... Fakat 

yemek zamanında devam etti. Biraz kendime hakim olamıyorum. Sanki 
sonra salona döndüler. Kahveler bir felaket, üzerinde dolaşıyor .. . 
geldi. Ah, bugün · gitmemen kabil 0J5a .. . 

Melahat, kocuına kahvesini ik- Birkaç gün müddeti~ bu ayrılığa 
ram ederken: kendimi alıştırsam ... 

- E,yalarıo hazır mı)... - Bu arzunu yerine getiremedi-
- Hazır... Eve dönünce, Meh- ğim için üzülüyorum, Melahat ... 

mede ııöylemi§tiın. Maalesef, seyahatim zaruri... Ka-
- Bir valiz nü götürüyorsun) rarımdan dönemem ... Atinada ran· 
- Hayır ... Büyük bir ıandık ... devu verdim ... Gecikmem itılerimi 

Zira ne kadar müddet burada bu- bozar. Tekrarlıyorum: Vahim vazi
lunmıyacağımı bilmediğim için... yetlerle mücadele etmek mecburiye

Cemal Nerm.i'nin yemek esnasın- tindeyim. 
da zoraki muhafaza ettiği ne~e, bir· Saat sekizi çaldı. 
denbire sönüvermişti sanki... Cemal, yerinden davrandı: 

Melahat: - hte, gitmek zamanı da geldi. 

- Ne garip ... - dedi. - Seya- - A ... Hemen mi}, 

- Hayır... Bundan hoşlanmadı· 
ğımı bilirsiniz ... Siun burada bırak
tığım toplu manzaranızı hayalimde 
bozmak istemiyorum... Yolda da 
bir yere uğramam lazım geliyor ... 
Emin olun, gttiğim yered sözümü 
kapayarak hep sizi düşüneceğim ... 
Hulasa, gelmeyin ... 

Melahat: 
- Mademki öyle istiyorsun ... -

dedi. 
Zili çaldı. Uşak, efendisinin pal

tosiyle, §npkasiyle içeri girdi ve dok
tor, arkndaşının paltoaunu giymesi
ne yardım etti. 

- A ... - dcıdi. - Cebinizde ne 
var) 

- Tabancam. 
- Ne münn~ebet? 
- Lüzum yoktur, biliyorum 

amma, ihtiyaten yaınıma aldım. 

Seyyah, neoeli ve iradeli görün· 
mek istiycrek: 

- Allaha ısmarladık, sevgili ka· 
rıcığım... Allaha ısmarladık, yav
rum ... Uslu otur ... Sana da Allaha 
ısmarladık, dostum Rauf ... 

Kıuısını, çocuğunu ve arkada~ıru 
öptü. Doktora: (Arkası var) 
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Almanya, Yunanistana 
teca\{}J ünü hiç bir 

behane ile iza hedemez 

t ·. 

AKŞAM Sahife 1 

Umumi meclis içtima ~ K •• ~ 
devresini bitirdi ~ u " lftIARI~ 

Esir bir 
ltalyanın 

(Baş tarafı 1 nei sahifede) • <Bat tarafı ı ııcl sahUetıe> ~~~~==:::=:===~~c::=====:================ 
CA<'iALOÖLUNDA - Çok nmnta- : l\IOBiLYni KİRAUK DAİRE -keli olabllecek - bir ingillz cep- ruznamesı Sıhhİtmdad teşkllfttının dışında ka.-

hesinin kurulması idi. Romanya· l!ın Acil tedbirler Jçtn yeni blr tali· 
KÜÇÜK iLANLAR 

Fevkalllde ahvalin devamı 
zam yapılmış tfırglr ve npartı:n:ın:ı Tnksimde Topçu ddcs1nd Uy 
ifra~ edllebllir on ikl odalı ev satılık- aı>artunanının 2 :~raı e kon! gı~~ 
tır. Kıilorlfer, aıcıık 8U, telefon tesısa- dairesi eşyasUe ııberab ~'" k1 or u 
tı olduğu glbl di>femeleri parkedir. verilecektlr H er ya 6 • raya 
258 .M2 sabası vardır. 110 M2 bahçesi Jçlndekllere. m~~n~eak suyu vardır. 

matname hazırlanması nottaı naza.
da, böyle bir ihtimale karşı tedbir s··ı·· .. "d tah · }eri nnı izhar eden Aza. teklifinin de mnka-

müddetince gayrt muayyen gün
lerde haftnda tıd veya üç defa 
neşrcdllecektlr. 

mevcuttur. Cephesi bahçe tıe beraber · 10 
18 metredir. Evln vntlyetıne nazaran SATnm KAGiR EV _ Bo~az-

olarak hazırlandığını iddia edi- U un umı ve mın nuı. arzına karar verilmiş ve l>lrincl 
yordu. Yunanistan, Almanyayı yanlıı çıkını§ celseye burada nihayet vcrtım~tir. 

On dakika sonra toplıınan itlncl 1 İŞ ARIYANLAR 
ürkütmemek için inglliz yardımı- celseye Vail ve Belediye Relsi Dr. Lfit- -
nı - giriştiği çetin mücadeleye Atina 19 (A.A.) - (Reuter): fi Kı;dar rfyaset etmiştir. Bu celsede BİR BAYAN iş ARIYOR - Türkçe, 

v J h de- Esir alman biT İtalyan subayının ÜS· Belediye zabıtası tallmııtnıunesinin fmnsızca, almanca lls:ı.nltmnı bllen 
ragmen - ya ruz avalara ve tünde çıkan bir habra defteri Ama- bam deri, tUtlk ve yap~.k depolan ve daktlloda gayet seri yazan bir b:ı
nize inhisar ettirdi. Öyle olduğu vutluktak.i İtalyan cephesindeki fed hakkındaki maddeleri muv.akere ve yan her hangi bir müessesede veya 
halde, alman ordulan Bulga.rista- şartları ve İtalyan kıtnatının derin kabul edilmiştir. ynzıhanede çalışmak fizere iş ıırıyor. 
na girdi. Bulgaristan ~galinin bitkinüğini teyid etmektedir. Faşist Ham deri, tifUk ve ynpak depolan Galata, Kuledlbi, Camekil.n sokıık 

ntış bedeli çok müsaittir. İstical ll- içinin gu. hava, manzaraslyle mcş
zımdır. Dosya No. 455. hur Beylerbeyinde iskeleye beş da

Mer:tez: Galatasaray lisesi karşısın- ldka. aet ilzerlnde Bebekdeo _ ıstan
da No. 184 Emllı.klş. Telefon: 49010 bula kadar deniz! gören ferah mn _ 
Emln&ıü Anaaolu han No. G EmlAkiş. zamlı üç oda bir çlnlli sora bir mu~-
Telefon: 24694 - 2, bah bir tuvalet ve banyo mahallini 

.. ,.., havı düz ayak, çok nıJıat. tçlnd 

&-bcbi, sadece Yunanı'st"'"'"' ı'taı- olan bu lta}yan subayı. halya:n m~- inşa, tesis veya lşletmek için Beledi- Pnpo apartımnnı No. 2/2. s. o . VANIKoı: uNDE - Çok muntazam elektrik tatJı suyu olan altı yü e 
ve bahçeli sekiz odalı blr yalı S!lt:lık- te kare· bahçe ortasındaki kl~ met
ı.ır. Dosya No. 454 ni CJ satılıktır. Cumaıtesı, p~ ::: ..u...... 

1 

k ı yedep müsaade nlm:ık mecburldır. Bu- --------------
ya ile sulh teklif etmek olsaydı kaınlarının kıtanta Yunan ~ .~r ~n: rrJ:ırdn katlar nrasuıd:ı. eşya nakline BİR BAllÇl\'AN iş ARIYOR - Ça
Alın ' ni ancak İçb"kten sonra dovuş a mahSUS motör veya el Ue mfıteharrlk h.şk:ın tecrübesi fıızla çiçek, nıeyvıı, 

anya bu tazyıkı bukadar kill- biİiyeti oian kimseler olarak tanıt- hususi tertibat bulunacaktır. KnUar, sebze bahçelerinde çalışınL' ve bun
!ete katlanmadan, orduları Ro- tıklarından şikayet etmektedir. Ha- kablol:ı.ı.-ı mücerrlt borular içinden ge- ları yetiştirmekte ihtls:ısı olan bir 
manyada yığılmış dururken siya- bra sahibi İtalyanların maddeten ç!rllmek üzere yalnız elektrikle tenvir Türk bahçıvan nskerllkle lllşiği olnn

Merkez: Galatasaray llscsl kaI'§lSlll- nü kerestecı bay Az1ze müracaat 
da No. 184 Emlftklş. Telefon: 49010 
Eminönü Anadolu han No. 6 EmlAld§. KİRALIK ODALAR - Bir Alın~ 
Tel~on: 24694 - 2 öITT"ct.men bayan nezdindcı temiz ve 

d "Ollardan '---,be edebilirdi. yorgun olduklarını ve fen~ .gıda_ al: ed11lebilir. yan ve dışarı gidebilen Jste.nilen şnhın B UURKÖYUNDE - İstasyonda on 

B ., '~ u •• • dıkl gıda maddelenrun ilen Talimatnameye nJt maddelerin ka- kefalet vereblllr. Arzu edenlerin Ak- odalı güzel bir "" 5000 llrnya satılıktır. 
una teşebbüs etmeden yuz bın- arını, · b. t bulüİıden sonra tstnnbul Vnll ve Be- ş:ı.m gnzctcslnde R. C. rumuzuna mck- Dosya No. 452 

• 
v ' hatlara geürken esrarengız ır arz· 1 .. t 1 

'A-cc ..-~,_ i gır zırhlı fır k d ı lcdlye Relsl Dr. Lütfi Kırdar nya~l'. tup 11 muracaa · - Merkez: Gaıa•Asaray llsesı kar"ısın-
1.Cl c:.ı<)!\enn , CD a •• - da kaybolduğu ve baş ·u. m.an ~~ I• ._.. w 
'- I ·ı h d d on b h db 1 k kalkmış, şu nutku söylcml.ştır: iş AIUYOlt - Robcrt Kollejin sn- da No. 184 EmlAklş. Telc!on: 49010 

mobllyell ltl bda birlikte veya ayn 
nyn kiralıktır. Aynca hususi almanca 
dersleri de verilir. Pazar gününden 
manda. her gün 15,30-19 o. kadar D~y
oğlu, Istiklıll caddesı, 133 numaralı 
Hasım Bey npartımanı, lkincı merdi
ven, birinci kat <numara 6). J\a an C Yunan U U una g - gv ın chayasızcr . ir_ o . ın •1 >. ıçın· M ht re nrkada,,lar Em! ·· ü A d 1 h 

k k- ı b 1 l • u e m ~ ' nayi kısmından mezunum. Ressam non na o u ıın No. 6 CmHl.~lş. dermesı· Yunanistana yumuşa de ya~d~g-ını "1 nyet ı ır ısan a T l f 2469.. ____ ...;.;... ________ _ 
.... " Bugünkü toplantımızla i.icuncti intl- olacak çalıştım, makine, elektrik t.c- e e on: " - !! 

dost elile zeytin dalı u~atmak için yazmaktadır. . . bakı.k"ı hap dcvreslnln 3 uncü yıl lçtlmaınm sisatı te.rslmlnde müktesebat.ım v:ı.r- _Y_A_K_A-,,-,.1-K-
1

.-A---T-a_m_n_m_e_n __ ov_n_yn_ KİRALIK l\ItJSTAKİJ, KÖŞJ( -
" H el f terınt. nazaran d ı ı ... b '- Sunalye<le Şen yolda beş odn lltl som değildi Bu şartlar altmua Yuna- atıra e d . 1 şub:ıt ayı bütçe evres sona crm'9 u- dır Ehven şera!Ue ç:ılışınm. A. S. O, ye ve denize" hAlthn dokuz Od:ı.11 b:r köşJı: ve havacazı elektrik banyo büyük. 

nistan · . . . . taraf vaziyet ltalyan kıtalann an gız en· ıunuyor. Bu devrede .arz \'e t:ıkdlm et- mektupla müracaat. - l 3500 liraya satılıktır. Dooya No. 451 b h zlık 
ne yapabılirdi? Bır • ~tcclir. cOrdu radyosu> Po ordu· tJğ!miz 1941 yılı Vllnyct ve Belediye . Merkez: Galatasarn" llsesl knrşısın- çam~~ı a çe vyn ~lık yalnız 

tan İtalyanın .nn şiddetli taarruz- msunun Yugoslavya"'a .mrdigv ini ve Sc- müsterck kısımlarını nıtıva _eden ıs.- .MUHASiP - Lisan b!Jlr çok tecrll- " yazıı ... w. ollır. Murncruıt edecekler Ga-
" " . .,. y ~ i 11 1 1 lıd r beli bir muhasib günde bir saat çalış- da No. 184 EmlB.k iş. Telefon: 49010 latns:ı.ray yeni çarşı No. 8 Tel: 4f182 

lanna göğüs gererken kahraman r ik üzerme yürüdüğünü ve una- tanbul umum mec s !' n ı"vc ev- maltla muhasebenizi ehven fl:ıt!a tc- Eminönü Anadolu han No. G Emliklş. 
bl i ' d k an d ·h ·ı"'I kbvını haber ver- kalMe bütçelcrllc mulhnk bııtçelcrl- mı d A""" k'-tl ·· uzun" Telefon: 24694 _ ~ SATILIK ARSA - Samaty:ı.da Hacı 

r m llete yaı...,şır şekil e, ar ·a- nistan a ı tııa çı . g . Al 1 mlzln tedklkatını ikmal etmiş, ayni n e er. _..ına ... P rum .. Hüseyinağa. mahallesi cnmU şerir so-
dan gelen yeni taarruz kuvvetle- miştir. İtalya~- generaJlerı ?w~ . m~n zamanda 1939 yılına alt kati hetn.plar mür:ıca.aU. - 9 BEYO(iLUNDA - Caddeye yalan kağında 14/l numaralı 3.018 M2 meza-
rlne ka,rsı da tanı müdafaaya kıtalarının mudahale et~lıgd~n.ılnd·w· : üzerindeki tedklkaktı da tamamlamış 

2 
_ İŞÇi ARI YANLAR merkezi bir yerde senede 1752llrn1ra- hal s:ıthlyesindc arsa ucuz f!ynt.ı:ı S."l-

.., va Mussoüni tarafından hı ırı. ~gı~ı bulunmaktayız. dı olan bir apartıman 20,000 llr:ıya tılıktır. TnUplerin Akşamda F. M. rü-
karar verdi. beyan etmişlerdir. J latıra sahıbı dı- Bu seneki bütçemizde, maarif, zl- satılıktır. Dosya No. 450 muzuna mektuplıı müracaat. - 5 

Ufukta beliren ve hududa yak- ki· ra:ıt narın, sıhhiye ''e Hterlner ARAPÇA MUTEr.cbı AIL\~IYOR - Merkez: Galatasaray lisesi karşısın-
laşan hu veni tecavüze karşı Yu- yo:Bü~ür. bunlar üç ve dört kanu- işleı:!nde mevcud tc~kllat ldnm.~_,,~e Türkçeden aro.pçaya tercümeye ınuk- da No. 184 Eml!'ık iş. Telefon: 49010 

· . 1 Alb Debcnsi takviye edildiği gibi, ilkokul Ot;•".,.. tedir bir miiterclm aranıyor. Galat:ı Emlnönii Anadolu han No. 6 Enılnklş. nanistan, İngiltereden yardım is- nusanıde 0 muştur. ay k Al~ menlerinden kıdem müddetlerini dol- Sigorta han A. Tevfik Tel. 41634 Telefon: 24604 _ 2 tedi mi ve Yunanistana ingiliz general Daveye telefon ede~~ . • duranların iktlsab ettikleri hnklar~n 
kıta . . . manların ne zamaı: gelecegın~ sor ödenmesine mühim bir yer verllml§tir. llASTı\BAKICI ARANIYOR - Arıu 1260 LİRAYA - Balatta lyl bir mev-

.. atı geldı mJ, bılmiyoruz. Hıç muş ve kendisine bu husu~t": hır şey Belediye cephesinden de şehir ve hal- edenler NiŞaJıtaşmda güzel bahçe so- kide üç odalı kdrglr bir ev satılıJ...'f.ır. 
şuphe yok ki Yunanistan Alman- bı'linmedigwi cevabı verilmıştır .. B.u· kın ihtiyaçları ehemmiyetli bir suret- kağında doktor Kenan Tevfik kndın Dosya No. 448 

ı\f:ELE DEYim~ SATIJ.IK ut:n
KAN - Şehzadebaşındn 133 - 135 ııu· 
mnrnlı içkili lokanta olarak kullanıl
makta olan müşterisi bol, mevkll gü
zel. Taşraya gldeceğınden devredile
cektir. Aksaray Kemalp:ı§a caddesi 
9/ 1 numaraya müracnııt. - ı 

h h hastanesine hııstabakıcı veslkatarlle yanın da - büyu"k bir millete ya- nun üzerine b\jyük bir. şüp. .e ~ ın· te n:ızan dikkate ala_:n~ ~ul b
1
uyur- 1 rl Merkez: Galatasaray lisesi karşısın-

h b k d rn•~ tahsls:ıtl uzdelt! sene mürncaat etme e · da No. 184 Eml .. klş. Teıe~on 49010 ACELE DtTlt ... 'N · ... TJLIK D'~~ -kışmıyacak kilde - arkadan )erde yerleşti ve müt ııJ ı~ ın ~sar.a u.., ..... uz :ı onum .. • L> ,. "..,. 

.. " şe _ . . uwradık. Sonra: Radyo Bınga:zı vı- fçln yeni bir mesai devresi a~n~ı~ bu- OAKTİLO BAYAN ARANJ\'Oıt _ Emlnönfi Anadolu han No. 5 Eml~k'ş. KAN - Aksaray Yenlkapı Ken~nlp:ı-
tecavuzune ugrarsa, İngılteıe 1Ag • • k b tt'vimizi haber verdi. iunuyor:sunuz. Bu arada yıllnrdrulberl sur·ııuı dııktilo yazar bir b:ıyann nı- Telefon: 24694 - 2 şa caddesi 9/ 1 numaralı kuUecl ve lç-
elinden geldiği kadar yardım ede- a~e!ını :ay ~ ıg Juüa fırkasının istimlak bedellerinden alaca.Jth bulu- tıyaç vardır. Eski Arap hnrflerini oku- . ı klll loknntn. Mevkii güzel \e mü§~e: •. J 

. . tana Gonce rıcatın an ve b k k _ n:ın vatandaşlara karşı Beled!yenln yanlar ve lisan bilenler tercih edıle- :NIŞA.11\CADA - Beş odalı ktırgir ev mebzul. Tnşrnyn gideceğinden denc-
Cektır. Bunu, hem Yunanıs hezım· etinden sonra har e artı ay borçlu oldubu mebl .. blanıı •~svıyesi 3500 11 ..., tıl kt D u d'I ktl ı ind kin t k ı; uı; \,Ç cek ve iyi manş verilecektir. Beyof;lu · .raJ .. sa ı ır. osya .no. 441 ı ece r. ç e e mumcaa . - l 
yardım vazifesinin verdiği mecbu- bedilmiş nazarile baktı ·. .. .. için ayrılan tnhslsatı d:ı mcmnuıı!yet- beşincl noterliğine müracaat edllmr- Merkez: Galatasaray lisesi karşısın-
ı1 tl h d b fırsattan isti- Yavll§ yavaı masum hır duşunce le knydederlm. sl. da No. 184 Emlftklş. Telefon 49010 

ye e, em _e U r- zihinlerimize yerleşti o da düşman· Bu vesile ile her birlnl.zln geı l! büt- · Eminönü Anadolu han No. e Emldkl~. 
fade ederek duşmanına yeni da d v olduğumuz ve ona muka· çeler ve gerek katı hesnplnr ' • neıe- ııoK'fOR nrnAYENEDANESİNDr. - Telefon: 24694 _ 2 
beler vunnak imkinının bahşet- v:ı:tp.!'tmckliğimiz imkanı bulun- diye tallmatnn.rnesl üzerinclekı ~~- Çalış:ıcak bir baynna 1htlyııç vardır. ' 
tigvi sevinçle yapacaktır. Ancak, dı w filcri idi. B. Mussolini bunu metli çalışmalarınızı bir daha_ §ült- İsteyenler· 1 Cağaloğlu Dr. Şerntettln 

· ek ıtı ma gı d y 1 b' h b ranl:ı yadetmcğt de bir borç bllırlm. ap:ırtıman birinci katn 15 den sonrıı 
KADJKÖYUNDE - Deniz Te Ka

:ıamış koyuna nazır iki bölüklü bah
çeli ahşap bir köşk 4000 liraya satılık
tır. 797 metre murabbaı sa.hası var

mantı;ı;., tersine çevırınem - nası) anlama ı? anış ır esa a B-t l 1 11 ti 1 " i d c.• . • t . . d k h b · d'k y u çen n cra mesu ye n uZ'!l' n e müraeaat:ar ı. 
zımdır: Almanlar, ingılız kuvv~-- 1

1stinat e ere • ar e.v ~ır. ı. · un an taşıyanlara tahmtı ettiği yukanda 
leri eldi diye Yunanistana hu- t~praklnn?a s:ınneklıgu1!ızın .. Yuı:a: 1 huHısaten arzettı~lm vazifeleri tatbi- 1\rtlRL<'RBİYE ARANIYOR- Beş ~a-

g d' la Halbuki ingiliz nıstanın sıyası ve asken bunyesını ı kat sahasına dökerek gelecek sene hu- şında bir çocu~n bakmak için lisan 
dır. Dosya No. 417 

Merkez: Galatasaray lisesi k:ırşısın. 
da No. 184 EmlAklş. Telfon: 49010 
Eminönü Anndolu hnn No. 6 EnıltıkJ11 
Telefon: 24G94 - 2 

cum e ıyor v r. • ' t ca- yıkrnağa ve isyan çtkarrnağa 'klifi zurunUZ!ı bunların filli netlcelerlle çı- bilir bir mürebbiye nrnmyor. Akşam-
kıtaatı - eger gelmlşse - geleceğini hnnediyorduk. Bu kana- kacağuıuzı v~deder, hepinize saygı ve da Z. Z. ndreı::lne yazılma51• - I 
vü uğrama.51, alman ordu,an- atimiz diplomasimizin hiyanetinden sevgilertml sunarak şubat 1çt1ma. dev-

ze anmasile muhak- midir? Yoksa düşüncesizliğinden resinin nlhoyet buldulfunu arzede-
nın hududa daY .d. ? B .... d d 1 :rım, 
k k ı Yunanistana yardım nu ır unun ustun e unnn ıyız.> Mfitcaklben toplantının zaptı okun-

a 
0 

an • bulunacaklardır. 6 -- muş, meclis, ntsanda tckrnr toplan-
fçln gelınış 

1 
• ı • 1 c • • k ' mak üzere dağılmıştır. 

Neteklm Almanyanın bugüne.ıra: nnı iZ er ıcı a yı 1 
dar Yunanistanla normal müna Y Günlük Borsa 1 
sebetıerden ~ahsetın:si de bu yar- z~otettı·ıer 
dınu mümk"Un oldugu kadar ge- ~ 
clktirmek gayesile '-'apılınış eski ·rea ) ESHAM ve TAHViJ,ı\T - KAJ\IBİYO 

.1 (~1 1 itıci sahi e ve NUKUD •·iATLERİ 
oyundur. Ş!mnlden gelen Fransız ve ing~liz 
Şu halde Almanya, Yunanista- taııumdan mnrekkep olan bir muf- 19 Mart 1941 

na tecavüzünü ne İtalya ile sulh, tı müdafo.aya çok müsait cl_an te- DEVLET BORÇLAIU 
ne de ingilizlerin Balkanlara gel- ~:r sıısnestnden Keren yolu uzerin- -------------

1 1 h ede de uerıenıt..~ir. .. L. K 
mesi gibi behaneler e za - .. talan Mlen düşmandan mu- 3 7;50 933 Türk bOrcu ı. ıı. m. 18.80 

b hare- BU ,...ı ktndır Kım'et.- 1938 lkr 1 il mez. Bllfıkis Almanya, u tcaddlt tepeler ayırmıı. tal ·lnr tnra- • • am ye 19.82 
keti, ingilizleri Balkanlara çıkma- ıerınıiz bir nydanbcrl I yan 1 • > 1933 İkramtyell Eıgruıl 

fmdan müdafaası bamlan:m mevz - A. B. C. 20.10 
ya mecbur etmek pahasına yapı- - tmlşlerdir Buradaki düş- :. 7 1934 Sl\'as-Erzurum ı 19.30 
yor, zira buna bizzat sebebiyet ve- !ere h=~erl adede~ üstündür ve • • 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 19.40 

man ddçsinde tnhınln edilmekte· • 2 1932 Hazlne bonolan 110.50 
riyor. 30,000 ra binaen Keren muharebesi- • > 1934 • > 15.50 

Romanvada iken Bulgaristan& dlr Buna - sürmesi muhtemeldir. ,, • 1935 • » 29 50 
J' • nin birkaç gun ) Ordu namınn · 

gırm. iyeceklerini ilan etmişlerdı. K:ılılre 19 (A.A. - _ > 1938 • ıı 52.75 
tta bulunmağn memur zat dun A. Deıniryolu tahv111 1-II 42.45 

Bulgat1stana girerken Yun:ınis- be~~~ söYlcnıiştır: • ,, m 41.50 
tanla münasebetlerinin normal şu .Erit.rede Keren cephesinde 40 der~-, A. Demlryolu mümessil senet 33.40 
olduğunda ısrar ettiler. Şimdi cedcn fazla bir h:ırnret nlt.mcla şl - - Haydarpaşa Umanı ~4.50 

. ' .. h lanı- detil mullıırebeler olmo.ktndır. Hen~z H. limanı mümeı:: il senedi 40.50 
Yunnnıstana tccavuze azır.. . .. rlh mnICımat alınzı;~ıs. ~:ı u 

ilİSSE SENETI.ımJ yorlar. Demek ki Aimanya, tuılu fağ mu'barebesindc goğü.s go.,üse ~~r-
Vcsilelerle her memlekete karşı, pışmalo.r olduğU öğr~~~ll lşt!lrn~ .. ruzıu~; -------------

' lddetll muAU-V .. ... T. C. Merkez b:ınkası 108.25 
ayn ayrı, biç değişmeyen avu~ma man çokf!ımt bu muknbll taıırruzla- T İş bankası nama muh:ırrer ıo.10 
usulünü kullanarak, harp planı- ynnapmb~P· 51 muvnffnklyetıe püskftrtill- T. İş bankası Chamııe alt> 10.:35 

T. İş bankacıı mümesstı his. 103.-
nı adım afum tatbik ediyor. Yu- müştnz:.. Afrika. cephesindeki sair ha- A Demlryolları şlrketı < C"O 60) 22.75 
narustan, en son ibrettir. Ş:ırki unlyet ,•erici b1r t.nı:zc?a A Demlryoll:ın şirketi < 3 100 ,37.50 

dak reklıt mcmn Eskihlsar çimento §lrketı 7.:5ı: ~ecrncddin Sa inkişaf etmektedir. ü sınıfa men- a 
••••••••••11•11••••••••••••••••••••••11 Berberanın istirdadı. ç ..... l!"""in Şirketi Hayrlye 26.-r 1 SUP kuvvetler arasında :ış..,u ı;-.u _Ş_lr_k_et_l_H_ny_r_ly_e_t_cm_et_t_ü ____ 2_1_.-_ 
l ANKARA RADYOSU ~l bir nümuncsldir. ECNEBi TAll\lİJıLERt 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 fi 7 8 g 10 

1 '--

Kredi Fonsiye 1903 (sigortalı) 
lt > 1911 
> > Amorti 
11 > Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Külçe altın bir grnmı 
Osmanlı bankası Cbanknot) 

112.50 
102.-
60.-
1.25 

24.50 
3.19 
2.50 

...... uınn1111nınuunııııın1111111wmn1111U1,......1tıı11uu 

3 - SATILIK EŞYA 
HALI - İyi cinsten IDAN batılan 

alınıyor. Po tn kutusu 261 e a:ürnca
at. -11 

ESKi VF YA ROZUK - Her mnrkıı 
rndyo:ıar piyasadaki en meşhur mar
kalann 1941 modeller! ile en uygun şe
raltıe tepdll edllir Atşamdıı Radyo 

KÖŞK ALINACAK - Oöztcpc Ercn-
köytte vesaiti nakliyeye yakın cl"'kt.rJk 
ve h:ıvagazını havı işlenmiş bahçeli 
ve al;;açlıktı 4-5 dönüm arazi ve 4-5 
od:ıh mutedil !tatlı bir k~ satın alı
nacaktır. Sntmak isteyenler adrrs ve 
son flatıa Akşam gazetesi E. K. o. nd
reslne mektupla müracaat. - 2 

rürnuzwıa mektupla mfiracaat. - 10 8ATILIK ı:CZAHANE - Gebze k.az:ı. 
• . . merkezinde. hilki'ımet caddesinde mfi-

SATILIK iKi .KAMYON - Il!r ıa- kemme? camekl'lnlı, ve tekmil teferrü
nesl Fordsoıı marka _blr t.ancsı 33 mo- ı atile, mebzul, ceza. ve müst.ııhznratı 
del Ford marka kamserlll fakat l~s- birlikte satılacağındnn, izahat nlm:ılc 
t!kslz iki kamyon ~tılıktır; Her gun ve görüşmek için Slrkeclde Yenl 
20992 Telefonla Hakkı Öz:ık a mürn- handa, 5 No. oda.da Bedrettln Köste-
eaatı. - 4 me müracaat etmesl. 

SATIJ JK l\IUCELLİD l\IAl{r.'\E
LEl'İ - Otomatik pedal makns, bü
yük dikiş kambura dosyn 2arfı m:ıkJ
nesl müteaddld motörler kutu maki
nesi Marpuççulardıı 31 No. Mehmcd 
Riz:ıya müracaat. - 5 

SATILllC HAVAGAZİ FIRINI - 4 
<dört> ocaklı yeni bir fırın s:ıtılıktır. 
Taliplerin 49322 Telefonla müracaa
tı. 

30 KURUŞA l\IETltESİ AHSA -
Göztepede büyficek bir arsa metresi 30 
kuruşa kııti satılıktır. Kuyu elektrik 
kumpanya suyu ve nezareti mükem
meldir denizi görür her türlü vcs:ı.ltı 
nakliyeye yakındır. Göztepede fırın 
karşısmdakl kahvede dcllal İsmall 
ile Şaşkınbakkıılda berber İsmalle 
müracruıt. 

. ACELE SATILIK APARIDIAN -
MOBiLYA - Az kullanılmış salnn.

1 

Cihangirde Alman hastanesi bahçe
yatak ve yemek ~alan mobH~es! azl- si karşısında Güneşli sokak cm ııltı 
met d~lnyısllc _ s~tılıktır. Muracaat. numaralı köşebaşı mücedded her kon
Kadıkoyde, Muhurdardn Yaver bey foru havi senevt dokuz yüz 11ra ıra- ı 
sokağında 5 numaraya. dı b}llunan bina acele satılıktır. Tak-

SATILIK DIZEI, l\IOTÖRI.ımt _ Ü'ç sl;.rı .Istlklfll caddesi kırk üç numaralı 
tanesi 55 bcyglrllk, bir tanesi 70 bey- duktr.ftnda şekerci AH Dllere mürn
girllk kara ve deniz vasıtalarında kul- ~at. - 4 
lanılır mükemmel bir halde dört aded 
CMercedes - Bcnz> marka Dizel motör
lerl satılıktır. Her gfin 'I1el: 20992. 
Hakkı ÖZ:ıka müracaat. - 4 

GRA!\IOFON - Elektrlk:li pikap ne 
yüz kadru' alafranga plftk satılıktır. 
Müracaııt: Kndıkoyde, Mühürdnrd:ı 
Yaver bey sokağında 5 numaraya 

ÇOCUK ARABASI -Az ve lyl tul
lnnılrr.ış bir ~ocuk arnbnsı satılıktır. 
Müracaat: Kndıköyde, Mühürdnrda 
Yaver bey sokağında 5 numaraya 

SATILIK PİYANO - Yent bir Al

SATIJ.IK KÖŞK - 16 dönüm mcy
valık arnzt 2 bostan "kUl"USU ahır ve 
samanlığı ile 2 köşkü bulunan kllçük 
çamlıca 3 Pınnr caddesi 11 No. lu Fu-ı 
at bey köşkü satılıktır. 1çlndeki!rre 
müracaat. - ı 

KİRALIK APARTJl\IAN DAiRESi -
Nlş:ıntaş teşvlklye camls1 nrkasındn 
Çlnar caddesinde on bir numaralı 
Fehm1 ap:ı.rtımruıınm beş odalı denize 
nazır güneşi bol dairesi kiralıktır. On 
numaralı dairesinde muldm snhlblnr 
müracaat. - 5 

man piyanosu lçl yukardan ap.jtı de- DEVRRN SATU,JK AHÇI DUI\:KA
mır ve çapraz olarak satılıktır. Taks!m NI - Sahibi dış:ın gideceğinden mev
Tarlab~şı Yağhane sokak No. 50 mü- kil güzel ve müşterisi bol eski bir a.ııçı 
rac:ıat - 2 dükkanı tekmil mobllyeslle devredllr

ACELE SATILIK PİYANO - Alımın cektir. Br iktnş kömür lskeles1 2-4 No 

20 nıart :perşembe iiğlc ve :ı~ 
12,30 Program, 12,33 Tek l'e mustc

rek şarkılar, 12,50 Ajans haberleri. 
ıs.es Müzik 13.20 Karışık program 
(Pll. 18,03 Ziraat takvimi, 18,oa Caz 
orkestrası. 18,40 Kaclınlıır fasıl h~ye
tı, 19,10 Konuşma, 19.30 Ajans ha.11er
leı1. 19,45 ince saz heyeti, 20,15 Radyo 
gazetesi 20,45 Keman solo sonntıan, 
21 Dinley\cl istekleri, 21,30 Konu.şm:ı 
<Sıhhat saııtl), 21,45 Radyo ortrestra5l, 
22,!0 Ajans \"e borsa haberleri. 22,45 
A!üztk: Cazband <Pl.) 

Sevim lokantası. 
azizlerinden. marka çapraz tem lyl kullanılmış bir -------------

6 - Ayının yuvası - Ağzımda bulu- piyano sa;ılıktır_ M:rcruı F\ıad pn~a tJSH:tlDARDA SATILIK KÖ K -

Zl mart mım:ı sab:ıhı 
8 Procram. 8,03 Ajans haberleri, 8,18 

~t f p:ı~alnr <PU, 8 45 Ev kadını. 

YENi NEŞRiYAT: ..__, ____ _ 
sVnGVN 

Truıınmı:ş ediplerimizden B. Reflk 
Halld'fn cSürgiın• isimli romanı kitap 
halinde neşredilmiştir. Edebiyntımı
snn mühim cserlerlıırten biri olan bu 
itıymem romanı ka.rlle:r!mlze tavsiye 
ederiz. Kitap Semlh Lütfl k tabcvi ~
rnfmıian çık.nnlmı.ştır. 178 sahıfe, fı
atl 75 kuruştur. 

Soldan sağlı ve ytikarıdan aş:ığı: 
l - 0on:ınmn. hissi. 
2 _ Kiişııd edllen - inti~am 
3 _ Ters1 Amadedir - Dü~ll sal

dırmak içhı gizlenilen yer. 
4 - Göğü.slük. 
5 _ Tersi arm:ı~andır • Hırlstlyan 

nan bir "ey. caddesi 6u No. hergun saat 12 den 14 4 odalı 15 donum b h" 7 dô r. b b 
" e kadar mfirocaat • " a ~e nıım l·, 

7 - Şehir dahili Jnzıbat memuru - -------------- mutebakısı meyva!ık tatlı su kuyu u 
istlfha.m lflhlkası. elektrik tesisatı me\'cud ü~kudar Kı-

8 - Kıraat edlliş - Nescb. 4 - "İralık • Satılık sıklı tramvay durnk yerinde m h ı-
9 - Pus - Japon entarisi. leblcl M. Tipi telefon: 60670 _ 3 
ıo - Nisyan edemiyor. El\ILAKİŞ - Kızıltopmktn Kayış- --------------= 

Geçen bulmacamızın halli dağı caddesinde dört buçuk dönüm KİRALIK KÖSK - Erenköy K ·ya-
Soldan sağa ve yukarıdan aşa~: nrnzl 3000 llrayn satılıktır. Dosyıı No. tağı caddesinde Böcrkllk camii clva-
1 - Durnk, Tehi, 2 - Uçurum, Nal, 456. nnda Miihürd::ır köşkü dfnmekle ma-

3 _ Rulıanlyet, 4 - Ara, Drahmi, Merkez: Galatasaray lisesi karşısın- ruf dört odalı köı::k kiralıktır T •. b 
5 _ Kunduz, Als, 6 - MlrLa, ·1 - da N~. ~84 EmlAklş. Telefon: 49010 olanlar gezmek 1çin tçerislndek lrre 
Ya.. Cüce, a - Enebadüm, 9 - Hatmi, Eminonu Anadolu han No. 6 l!.'ınlAkiş. görüşmet için 60169 Telefon nuır.ara~ 
Se, 10 - İl. istemek. Telefon: 24694 - 2 j sına mürncaat. 

SATILIK AltSA - Bağdad caddesi 
Erenköy tramvay istasyonunda ylnnl 
iki metre Yüzü \'C muntazam dU\nrı 
bulunan gUzel bir arsa satılıktır. Ta
lip olanlar Kızııtoprnkta elektrik de
posu karşısında 134 No. ya müracaat 
eylemeleri. - 2 

Kir.ALIK - Tak.simde Lnın. .. :tin 
caddesinde üç oda bir hol. göırme 
banyo, sıcak su ve kalorlft'rll b!r da
fre aylığı 53 llrndıın dcucn klr:ıiıktır. 
Telefon: 24610. - ı --------------KİRALIK - Bakırköyunde Z.yt.ın
llkte sahilde, üst kattn dört oda, b:ın
yo, denize nazır ter:ıs, alt katın üç 
oda. balkon, sarnıç, yukarı katıarn su 
çıkaran tulumba, geniş b:ıbçeyl h:ıvJ 
lk tatlı ev trunamen veya kat ol"'rnk 
klrnlıktır. Katı:ır tamamen mu tnkl!
dl.r. Müracaat: B:ıkırköy, Bakkal Pa
pazyo.n. 

iKİ ODA ARANll'OR - Bir a:ı:ı kız 
!çln kalabalıksız, lyl blr aile y..ı11md;, 
p:ınslyoner olnr:ı.k lkl odn. nr:ınıyor. 
Adres: Post3 kutusu 751. - ı 

KİRAJ.TK - Taksim, Umartln 
cnddes!nde Şen apartımanının altı 
odalı tam konforu havı 7 No. lu dai
resi moble, buz dolabı ve radyosıle 
blrllkte nltı ay için devredllec 0 kttr. 
Mezkur mahalle müracaat. - 2 

5 - MÜTEFERRiK 

TERCtll\IELER YAPTIRILAC.'l.K 
Basit 1barel1 İngilizce metinler el yr.
zıslle Türkçeye çevirtllecek. (Anl:nrn • 
P. K. 507 G. R.) - 4 

MEKTUl'LARINIZI AJ,DIRINIZ 
Gazetemiz 1darehanes1nl adres 

olnrak g5sterm16 olan karlleı1-
mlzden 

A. - B. D. - Ticaret -
l\L E. V. - A il. 

namlanna gelen mektuplan tdıı
rehanemımen aldırmalan rica 
olımur. 

AKŞAM 

Senelllc 
6 Aylık 
S Aylık 
l Aylık 

Tllrldye 

1400~ 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebı 

2700 kUtıl§ 
H50 • 
800 • 

• 
Posta lttıhaıtma dnhll olmıyan 

ecnebı memlek:etlı::r: SeneURı: 
S6UO altı aylığı 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur 

1 elrfonlarmıız: Baıfınuhnrrtr· 20565 
Yu{ ışll'tl: 21!7G5 -· İd:ıre ZOG81 

Miırtür: ıo·s1 

Safer 21 - K:ı ~m 133 
s tm till oc Ikı A; Yat 
E. 10.03 11 43 6,00 9 G l" 00 1,31 
va. 5 24 r; o~ 13 2 ıcı. 7 Hl o :n.sı 

ldl1rcn "e 13 bıfııı cıvan 
Ar-ın il ıık c;,,k k 111 13 

es,• 1 

• 
ş o::=: 1 

• 



Saliffe S 

1.yelerde 
kiralamak isteyenlere 

Sayfiye yerlerinde evlerfnl, köşklertni, yalılannı ldralamak 

arzu edenler adreslerlnl derhal müessesemize bUdlrdik1erl 

takdirde en müsald fel'8.lt altında tsteklerl yerlne gettrrur •• 

Galatasaray L1seıd karpmnda No. 184 E M L A K 1 Ş 
TelefQn; 49010 EmWSnO. Anadolu Han N. 8 EMLAKIŞ 

Telefon: 24694 

FİKRİ T. KARDEŞ 
OTOMOBiL n MAıti:NtsT 

OKULU 
17 incl yılının 94 üncü devresin! 

11 n isan 941 de açacaktır. 

MOTÖR DEVRİNDE YAŞIYORU 
MOTÖRLÖ MESLEKLERİ 'J'ERC. 
EDELİM. Tedris usulümüri, ı:a rtla
runızı bJimek fstiycnlere pro: 

gönderilir. K.ayıd başlamıştır. 

Bomontl Tramvay durağı, Ebekızı 
sokak No. 1 Şişli. Tel: 802Ş9. 

Me~ur ve -Fen 
Memuru Alınacak 

Maliye Vekaletinden 
.ı. 

8/ D/lHO tarih ve f60G numaralı Resml Gazetede m1lııteflr, 17/ 811040 
ta.mı Te l/H1'1T numaralı kararnameye bağlı toprak teni taıımatnames1-
nin tatbiki 1çln te§kll edilen ve edilecek olan kom.Lsyonlarda ça.1Jştınlmak 
üzere A. - Reli: B cAza: o ıFen memuru alınacaktır. 

Bu memurlara, Yol masrafları har1ç, ayda maktuan verlleeett ilcretın 
A.zaml ml.ktan; 

Relae: 175 
Aza:v&: 150 
l"en :memuruna: 150 

Reisten: 

cIIııı 
Aranan prilar 

1 - Yaşı 60 tan fazla olmamak; 
2 - Defterdarlık, tapu grup müdürlüğü, malmtıdürlüğil, vtılyet taµu 

sicil muhafızlı~, veyn.hud bu vazifelere muadil adll veya mall hizmetlerde 
bulunm\lf olmak: 

3 - Sicil itibarile hizmetinden istifade edilebileceği anlaşılmak; 
Azaıarcta: 
1 - Yaşı 60 dan fazla olmamak: 
2 - Mal müdürlüğü, stcll muhafızlı~. Nahlye müdürlllğil, arazı tahrir 

kJnusyonu reisliği vcyahud bu vnzl!elere muadil adil veya mail hlzmetıerde 
tlllunmuş olmak; 

----------------------------• 3 - Sicll itibarile hizmetinden istifade edebilece!ıi anlaşılmak; 
Fen memurlannda: "" Yoklamaya çagırma 

Beytığlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Beyo~lu Askerlik şubest 330 - 331 -

332 doğumluların senelik ihtiyat yak
lamasına aşığıda yazılı tarih ve gün
lerde başlıyacaktır. Yoklama 2amıını 
.sa.at 8,30 dan 12 ye ve akş:unlnrı saat 
16 don ıs e kadar her tlç donumun 
yoklaması aynı zamanda yapılacaktır. 
Bcyo~lu Merkez nahiyesi halkı: 
25 Mart 941 Salı. 
26 Mart 941 Çarşamba, 
27 Mart 941 Perşembe, 
T ak .. im n ahiyesi: 
28 Mart 941 Cuma, 
31 Mart 941 Pazartesi, 
1 Nısan 941 Salı. 
Şişli nahiyesi: 
2 Nisan 941 Çarşamba, 
3 Nisan 941 Perşembe, 
4 Nisan 941 Cuma 
Galata nahiyesi: 
7 Nisan 941 Pazartesi, 
8 Nisan 941 Salı, 
9 Nlsan 941 Çarsamba. 
K.ısımpaşa rı .ıhlresi: 

10 N!san 941 Perşembe, 
11 Nlsan 941 Cuma 
H:ıskôy nahiyesi: 
14 Nisan 941 Pazartesi, 
15 Nisan 941 Salı. 

- Sahlık Frijider -
Orta boyda mi.ikemmel Frijider 

21 mart 941 cuma günü e:ınt 13,30 
da sandal bedesteninde satıla
cal•tır. 

, ' BAHÇE, ORMAN ve 
SALON FİDANLARI 
1\levsim münasebetile ucuz 
fidan edinmek isteyenler 
bunları bahçemizde kolay
ca bulabilirler. 

ÇAM, P ALMlYE 
vesair seçme fidanlar 

Adres: Pnngaltı Flat garajı ya-

Milli Mahrukat 
T. A. Şirketi Hissedarlanna: 

1 5 Mart 19 4 1 tarihınde ekseriyet 
basıl olmadığından Şirketimiz.in iidi
yen içtimaı 7 Nisan 194 1 p azartesi 
saat 1 S e talik edilmiştir. 1 O veya 
o ndan fazla hisseyi havi h issed arla
rın toplanma gününden bir h afta 
evvel h isse senetlerinin bir Bankaya 
veya Şirket vezn esine bırakarak d ü
hutiye varakası almnlan ve yazılı 
gün ve saatte Şirketin Merkezi olan 
Be~il..taşta Çırağan cadd esinde De
niz H amam ııokak 82/ 1 numaralı 
depoya gelmeleri ilan olunur. 

İdare Meclisi 

R U Z N A l\t E 
1 - Meclisi idare raporunun 

okunması, 

2 - Bilanço kar ve zarar hesnp
lannın tetkik ve tasdiki, 

3 - Murakip raporunun okun· 
mnsı ve 1 94 1 senesi için bir mura
kip in tihap ve ücretin in tayini, 

4 - Meclisi idarenin ibrası v 
is:n.lerine kur" a isabet edecek üç 
azanın yerine yeniden intihap yapıl
ması. 

K:ın<l ıra n liyc h ukuk mahkem e.sin· 
den : Dos. 941/41l Kandıra knzi\sının 
muhacır D:ılca Mes'udlye kby\lndetı 
celll ol';lu müteveffa Hasan kızı . Hü
seyin kansı Ayşe cambaz tnrafınclar. 
murisi Celil oğlu Hasımdan irsen in
tikal eden Dalca Mes'udiye köyünde 
vaki 500 Ura kıymetinde taranan şar
ken Kırcalı Mustafa, garben Knra 
İbrahim oğlu Ahmed hane arsalan 
şlmalen dere, ccnuben yol Ue mıı.hctud 
üç odayı müştemll bir bap ahşap ha
ne ve 1ttlsallnde bir miktar arsayı 2~ 
scnedenberi murisi Celil <.•:!lu Hasan 
ve onun vefatlle kendisi bili\ n!zn ve 
fasıla hüsnü niyetle t:ısarnıf ve zll7e
dlnde bulunmuş ve murlslnln vefatın
dan sonra da irsen mülkiyeti tktlsa 
eylemekle tapuda kaydı bulunmayan 

nında Yedlkuyular caddesi No. 6 mezkür gayri menkulün kanunu rne· 
' , denlnin 639 ve 642 hcl maddelerine 

ı - Yaşı 55 den fazla olmamak; • 
2 - Tapu ve kadastro veya Nafia veya imar veyah ud asker1 h artta 

U. müdürlüğil hlzmetlerlnde bir sene !en memurluğu yapın~ olmak; veya
lrnd da Nofia veya tnpu ve kadastro !en tatbikat mekteplerinden mezun 
olmak; 

3 - Sicil lUbarlle hizmetinden ist~fade edllebUeceğl anlaşılmak; 
«lllo 

Müracaat Şekli 
Yukarıda. yazılı şartları haiz bulunanlar, bir istida Ue aşağıdaki vesaiki 

en 11,eç 15/4/941 tarihine kadar Maliye Vekfıletine tMılll Eml~kt gôndere
ceklerdir . 

Komlsyonlann derhal teşklll mukarrer olduğundan, aranan evsafı halı 
olanlar müracaat sırasına göre tayin kılınacaklardır. 

cılVo 

Aranan ve aik 
1 - Nü!us hüviyet varakası cıAslı vcyahud not-erce veya rcsmt bir ma

[{amca musaddak sureti.> 
2 - 6 kıta fotoğraf cıAltı buçuk dokuz eb'adında• 
3 - Mektep tasdikname veya şahadetnamesı cıAslı veya musaddak bir 

sureti. 
4 - Bulundu~u memuriyetlere ald vesaikln aslı veyahud musadd:ık 

sureti cTasd!kll sicil kanıesl veyııhud musaddnk surctı kA!ldlr.• 
5 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazife ifasına müsait 

r,lduğuna dair hükumet veya Belediye doktorluğu raporu; 
' 6 - C. Müddelumumillğlnden mahkfımiyetı olmadığına dair vesika 
IsUda zirine müddeiumumilikçe tnsdlkll meşruhat verilmek suretlle de 

'l:abUlr.• 
7 - Husnühal kl\ğıdı; 
8 - Askerlik vesikası cNüfus hüviyet varakasında varsa aynca istemez. 
9 - Talip olan şahıs bir resmi bir dairede müstahdem ise, bu dairenin 

alelusul muvafakatini gösteren vesika cıTalebe mütealllk lstlda ve merbutu 
\eslkaların o daire vnsıtaslle Maliye Vckl\letlne gönderllmesl halinde aynca 
mı;va!akatnameye lüzumu yoktur.:. 

NOT: İstldannrnede bu veı;alkln ı;rönderildl l ve listesi azılacaktır. 

10 - Aşağıda yazılı şekilde taahhütname cıBu taahhütnamedeki mü
teselsil kefilin resmi dalrelerdc veyahud ticari, mall veya sınat müe.sses~
ıerde mrmur ve müstahdem olması şnrttır.11 

u V 11 

Taahhütnam~ şekli 

Maliye Vekfıletince toprak te\•zl talimatna mesinin tatbik! için teşkil 
edilecek toprak tevzi komisyonlarında. bir vazifeye tayinim halinde bu '\•a
z[l'.eyl kabul edece~lml ve en az 45 gün evvellnden haber vermeden bu va
z!feden ıstıfa veya bu vnzlfeyl terk veyahud hlzmetımden istifade edllmc
rllğl veya Jstlhdamımın devamının caiz olmadı!;ı idarece takarrür ettirile
rek vo.zıteme nihayet verlldlğl takdirde, komisyon mesatsınln bu yüzden 
ekteye u~raınası sebeblle hasıl olması mıimkün ve muhtemel zararlara 
karşı maktuan ve cezai şart olarak beş yüz Ura tazminat vermcğl ve bunun 
için hakkımda dava ikamesine ve flılm istihsaline lüzum olmadan bu taah
lıütnameııln icraya vaz'ı veyahud hazineden alacağım varsa bu alacaktan 
defnten takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevellit her h an
gi bir lhtilnt için dava ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara 
nıııhkemclerlnce r üyetini; kabul ve tea.hhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakasındakl hüviyeti: 
. . . . . . , nln cezai §art olarak teahhtit ettiği beş yüz liraya ka-

dar aynı şartlarla. müteselsil ketU olarak kefalet ederim. 
Kefilin m~lek ve adresi: 
Nüfus h üvlyet varakasındııkl hüviyeti, 
cNOT: Bu tea.hhilt ve kefaletname noterce resen tanzim olunacaktır> 

(1531) (2070) 

20 Mart 1941 

B&f,' Dif, Kezle; , ·Orfp, B.omatimna 
~evralji, Kınklık Ye BütOn .. ~ğrılarıaızı Derhal Keaer 

lcıblıdı ' ,Uadı S bfl..,.ılınıtıUlr. TAli.t ln ERINOEN SAKININIZ. 
HF.R VEROF.-PULLU KUTl't.ARI ISRARLA ISTF.:Vl~IZ 

Hukuk ıstılahları 
Lôga'tl. Çıktı 

Yuanl.al': .Al'Ukal Celil Feyyaz - Feyst Gii.nıeJ. 

BabıAllde İkbal, Beyazıtta Mllllyet Klta.pevinde ve Vemecllerde Univer
site eczanesi karş1Sllld& Türldye Kltapevinde bulunur. Fiyatı 1 l.lra 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T asarrul H esaplari 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELERi-, 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lir 
3 .. 1000 .. = 3000.- .. 
2 .. 750 .. = 1500.- .. 
4 .. 500 .. = 2000.- .. 
8 .. 250 .. = 2000.- " 35 .. 180 .. = 3581.- .. 

80 .. 50 .. = 4000.- .. 
300 " 

20 " = 6000.- " 
Keşideleri: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus
tos, 3 İkinclte:ırin tarihinde f8pılır. 

tevflknn ve irsen tapuya teselline ka
Dr. İHSAN SAl\11 ;ı rar verilmesi taleblle Kandıra haztne. 

maliyesi aleyhine ikame eyled!ğl da 
Gonokok aşısı ıvaya o köyden Habibe, Ahmc~ • .. os-

aeısoğukıuğu ve ihtilatlarına karıp man nam şahıslar da kend\lerı mut<'-

;>ek tesirli ve tnze aşıdır. Dlvanyoh: v~ffa Celll o~lu Ha.sanın varisi ~nu-·~============================~ Sultanahmed türbe,.! No 113 ııısl olduklarından bahslle m uddel- f •••••••••••.••1111 aleyhe lltihaken şahsı salls sıfatlle 
ZAl'. İ - Burdur nüfus ıncmurlu- müdah:ı.le etmeleri üzerine icra t.ılı-

Agopyan haninda aatın alma komisyonundan: 
İki kule inşasının pazarlıkla ekslltmesl 2413/ 941 pazartesi güniı saa~ 

14,30 da Agopyan hanında satın alma komisyonunda yapılncaktır. 
no.n tahklko.t ve muhakeme sı.rnsm::lo.. 

ğundan almış olduğum nüfus hüviyet. Yukarıda hudud ve evsafı salresl gös-
c.ızdanımı kaybettim. Yenisini alaca- tcrllen gayri menkul üzerinde tnraf
~mdan eskisinin hükmü olmadığını lardan b~ka hak ve aliı.kası bulun
iLin ederim. Emin Ueldıu duğunu iddia edeceklerin tarlhl U~n

druı bir ay zarfında ltlrazlannı b!.!dir
melerlne veya şahsı salls sıfıı.tlle dava.
ya müdahale cdcbllcceklcrinc, aksi 
takdirde müddeablh gayri menkule 
mlitealllk iddialarının ilti.n müddeti
nin mürurundan sonra kabul oluna
mıyaca~ına karar ver11dl~lnden keyfi
yet bermuclbl karar U&n olunur. 

ZAYİ - Bolu nufus memurluğun
dan aldığım nüfus tezkerem ve bera
berinde Bolu as!terlık şubesin'1en ve
rilen askerlik tezkeremi kaybet.tim. 
Yenisini alacağımdı.ın eskisinin hük
mü yoktur. 327 tevellü tlü Ali Erşen 

•••••Doktor ••••il 
Bahad din Lôtfi 

Varnah 
OPERATÖR tiROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı-
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panalya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Fabrika ı.e matbaaya 
elverişli bir BiN A 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihazına elverişli 

betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. «A)qam» idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 

SKANDiA 
7 Beygirden 110 Beygire kadar 

Deniz ve kara mazotlu 

MOTÖRLERIMİZ 
GELMiŞTiR. 

Sahibinin Sesi Müessesesi 
302 İstikl~l caddesi, Beyoğlu, Telefon: 44934 

Hava gediklisi alımyor .. 
Türk Hava Kurumu Gedikli Yuvasına gedikli namzedi alınacaktır. KR.

bul oartlan ve müracaat usulleri hakkındaki mufassal t.aılma.t Tün hava 
kuru.mu tubelerlnde mevcuttur. 

Yuvo.y& gtrmek isteyenlerin bulunduktan mahallin ha.va. kurumu şube-
lerine mtıracaatıan. (2062) 

1 d 
Dr. F ET H i 

LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi bakteri· 
yoloğu kan. id ra r, balgam, 
mevadı gai ta tahliller i ve ( id 
raı vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Meşeli!. sokağı Ferah apartı-

ve 20 kişilik SAZ heyeti 

Yeni 40 kişilik büyük 

ÇiRAGAN Revüsü 
Görülmemiı muvaffakiyetler kazanmakta'dir. Zengin kostümler, gözleri 

kamaıbran dekorlar ... _________ ,, manı. Tel: 405 34 

Beherinin. keşif bedeli 4659 ıra 47 kuruştur. 
İlk teminat 350 llradıt. PHi.n ve şartnamesi komigyonda gösterilecektir. 

c2039ı 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Su i~lerl müdürlüğü için 40 m/m ye kadar muhteılf kuturda su sayııcı 

alınacaktır. Aia.kadarlann verebilecekleri sayaçların, marka, flat ve evsa-
fını mezkür müdürlüğe bUdfrmelerl. (2073> 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
56 No. lu lla.n -l- 19/ 3/ 941 tarihll gazetelerde intişar eden 55 No.lu 

ilarun ikinci maddesinin birinci satırındaki eyerli pamuklu mensucattan• 
1bnres1 cyerll yünlü mcnsucattıln• şeklinde tashih edilmiştir 

2 - Yerli yünlü ve pamuklu mensucat ile yün ve p.:ımuk Jpllklerınde 
toptancının perakendeciye veresiye satışlarında vadesine göre perakendeci
ye verilen kAnn ilzam! %2!> si toptanc ıyn alt olablllr. İll\n olunur. (2158) 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

24/ 3/ 941 pazartesi günü saat 14 de İstanbul liseler ınuhasebeclllğlnd 
tc,pJanan komisyonda c999ı Ura c l4• kuruşluk ke§I! bedelli tamlrJ.tın pazar 
lıkla ihalesi yapılacaktır. İstekliler % 15 teminatlarlle pazarlıktan c3ı gün 
C'Vvel İstanbul vlll\yetlnden alınmış ehliyet ve ticaret odası vesikaslle müra.-o 
<.s.:ıtlan llAn olunur. (21111 

Devlet Demieyolları ve Limanlan İtletme 
Umum idaresi ilanlari 

İdarece temin edilip m üteahh ide verilecek 500 ton bllster bakınn tşle
nere!ı:: mamul halde İdareye tesllml işi 2/4/1941 Çarşamba güntl saat 15,30 
da. pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin edilen bedel 210,000 liradır. 

Pazarlık Ankarada. İdare binası içinde Malzeme dairesinde toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin aynı gün ve sao.tte teklif ve kanuni Yeslkalarlle birlikte Ko
m.l.syo:ı .. müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe alt şnrtnamcler Haydarpaşada Tesellüm Şefliğinde, Ankarada 
~alreme dairesinde görüleblllr. (2109) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 


