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Sovyet Rusyanın 
beyannamesi Bulga· 
ristanı takbih eden, 
Almanyanın Balkan 

h~~:~:~~~~i pah~iyk!ııMi!li ~;1a- -:E-UL~:-~B-A:-:~.:~~.___, 
büyük alaka aa e 1 erı ge 1 er Bulgarlar ile 
uyandırdı Dahiliye Vekilinin muhtelif meseleler Almanlar arasında 

Libya seferi 
neticeleri 

hareketinde birlik 
_ 133,295 esir ve 
1200 top allndı 

olmadığını, sulha 
bağlı kalacağını Amerika mahafili bunu 

gösteren bir vesikadır Türkiyeye dokunmamak 

hakkında muharririmize b~ranatı carpışma mı? Kahire 5 (A.A.) - 62 gün süren 
Trablus seferi esnasında. İnglllzlerln 
133,295 esir aldıklan ve 1200 den faz
ın top 1ğtlnam ettikleri resmen bUdi
rlltı\lştı.r. 

\ -- İçin Almanyaya ihtar 
Sovyet Rusya hükfunetinln addediyor 

nC§rlne lüzum gördüğü beyan~ • ~-·-

name Avrupa ve Balkanlar vazi
yetinQe yeni bir safha meydana 1 
çıkanyor. Sovycllerin, bütün bu 1 

harp esnasında ne kadar çekin-! 
gen durduklan, arasıra havadis 
tekzibUe iktifa ederek ekseriya 

1 

susmayı muvafık buldukları göz 
önüne getirilirse Bulgaristanın ı 
işgali üzerine bu derin sükutu 
bozmalanndaki ehemmiyet der-J 
hal anlaşılır. 

1 
{ Dahiliye ve l\lilli Müdafaa Vekilleri Haydarpaşa istasyonu önünde 

Bulgar hükumeti Sovyet Rus
yaya almanıaıın, sulhu korumak 
için Bulgaristam işgal edeceğini 

haber vermiş. Sovyet hükumeti, 1 

Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak, mak için elimizde bir kanun la.yihası 
Milli Müdafaa Vekili B. Saffet An- vardır. Talebenin masrafı Dahiliye 

1 
kan dünkü trenle Ankaradan gel- Vekaleti tarafından verilecektir. 

1 mişler, istnsyonaa Vali ve Belediye Tahsillerini ikmalden eonra bu tale
Relsi ile diğer birçok zevat tarafın- beler Dahiliye Vekaletinde çalıoa
dan karşılannuşlardır. caklardır. Mektep, Dahiliye Vekale-

Bulgaristana cevabında crbu ha
reket tarzının doğruluğu luık

kındn Bulgar hükıiınetinin görü
şiine iştirılk etmediğini, zira bu 
vaziyetin sulhu kuvvetlendirme
ye değil, bilakis harp sahasını 

1 
Dahiliye Vekili öğleden sonra be- tine memur yetiJtirmek için açıl

lediyeyc gelmiş, Şehir meclisinin mıştı. Bilahare talebelerde~ dahiliye 
toplantısında bulunmuştur. Vekil, hizmetine geçenlerin sayısı azalını§· 

1 müteakiben belediye ve vilayete ait tır. Bilhassa Maliye Vekaleti bu 

. t 1 
genişletmeye ve Bulgarıs anı 

harbe sürüklemeye müteveccih 
olduğunu» bildirmiş. Sovyet llal'ıciyc liomiser 

muavini Vişinski 

muhtelif meseleler etrafında Vali- mektebin mezunlarından çok istifa· 
den izahat almıştır. B. Faik Öztrak de etti. Dahiliyede h~met görecek 
kendini gören bir muharrir.imize be· Siyasal Bilgiler okulu mezunlarının 
yiınatta bulunmuştur. sayısını çoğaltmak için kendi hesa-

- lstanbulda bir iki gün kalarak bımıza talebe okutacağız. 
Demek ki Bulgaristanın, Sov

yet Rusyaya karşı bir haber ver
me mecburiyeti, bir izah borcu 
vardı. Bu noktayı kaydetmek l~-

Vekaleti alakadar ~en hususlan Ah§ap hinalann isl'.imlaki §İmdilik 
tedkik edeceğim. Belediye memur- b h d "' ld Moslı:ova 4 (AA) - (Reuter) · me.vzuu a s egi ir. 

· . ·.. · · larının tekaüd kanunu layihası Da-
Bulga.ns~a~ .. ~~rekatı hakkınd~ _So~- hiliye encümeninde ted1cik ed·Hdi. Üniversite talene birliği nizamna
yetler Bırlıgmın hattı hareketim bıl· BekçiW: :kanunu layihesı adliye en- mesi Vekalet tarafından tedkik edi-

zımdır. . . . . diren ve <lün alCııa~ Mosko~ rad- cümeni tarafından tedkik ediliyor. liyor. Niz.amnameınin hir iki noktası 
Memleketının ışgalini sulhu yosu tarafından verıfen teblıği bu Bu kanunla mahalle bekçilerini tan- üzerinde duruluyor. Tedkikat bitin

korumak gayesile izah eden Bul- sabahki bütün gazeteler cHnriciye zim etmek istiyoruz. Her iki kanun ce nizamname meri olacaktır. 
gar Başvekilinin beyanatı, bul- komiserliğinde> başlığı altında neş- layihasının bu sene Meclisten çıka- Asker ailelerine yardım ip etüd 
gar mebuslarını ve Bulgaristan red~yorlar. Maamafih gazeteler bu cağ~nı ~u?"or~z. Hl!Sasi. ~dar~lerin ediliyor. Alakadar Vekalet mümes
efk§.nnı kandırdı nu bilmi oruz. hususta hiçbir mütalaa yürütmüyor- v:azıyetlennı ıslah etmek ıçın hır va· sillerinden mürekkep bir kÔrırlşyon 

' y ]ar. ndat kanunu hazırlıyoruz. teşkil edildi. Komisyon 'daha fay-
Her halde Sovyetıerl kandırma- Siyasal Bilgiler okuluna Dahiliye dalı, daha az mahzurlu çareler ara-
nuş. Sulh denilen şey kimsenin (Devamı 2 nci sahifede) Vekaleti hesabına yüz talebe koy- mak!adır. 
kimseye tecavüzde bulunmıyarak 
hic bir memleketin başka memle
ketleri işgal etmemesi, herkesin 
kendi yurdunda rahat ve sAkin 

Balkanlardaki "Hayati karar
oturması demek olduğuna göre, Alman kıtaatı 
memleketler işgali, yahut ~gale 

ri1.a göstrmek suretile sulhun mu- • ne kadar ? 
hafazası her mantığın kavnyamı-
yacağı bir garabettir. Bu bakım
dan Sovyetlerin görüş tarzını öğ
renmiş olmak, bu karışık zaman
ca, derin bir haz vermektedir. 

Bir tahmine göre 250, 
diğer tahmine göre · 

450bin 

lar almak 
zamanı geldi,, 

Timea böyle diyor ve 
ili. ve ediyor: c Atina 

seyahati verimli olacak,. 
Sovyetlerin Karadeniz ve Bal

kanlar vaziyctile yakından ala
kadar olduklan maliimdur. Bu 

Londra 4 (A.A.) - 1,-i liaber Londra 4 (A.A.) - (Reutcr): 

harbin başırcia lr 
manya tarafından şimdiye kadar 
her fırsatta istismar edilen Al-

alan mahfillerde elyevm Balkanlar· Times gazetesi Atina 'seyahatinin 
da balunan Almar. askerinin mik.ta- de semereli olacağın" delalet eden 
nnın 250 bini bulduğu tahmin edi· şebepler bulunduğunu yazmakta ve 
Jiyor. şöyle demekte<lir: Bu nazik zaman

Londra 4 (A.A.) - Timesin ·larda B. Edeın !ile general Dill'in 
man - Sovyet işbirliği de kimse- Atina muhabiri yazıyor: Almanların Orta Şarkta bulunması gayet iyi ol· 
nin meçhulü değildir. B~lgaris- Bulgaristan ve Romanyada 450 bin- muştur. Çünkü Alman kuvvetlerinin 
tan istiklal ve bitaraflık politika- den fazla askere malik olmadıkları Balkan yarımadasının kalbgahına 
sında, ananevi ve hissi bağlarla tahmin edilmekİtedir. girdiği bu anda Bulgaristanın kom-s ıa""nı·g"'e ng·ı· k · ". ularile İngiltere için hayati ehemmi-öaima Sovyet Rusyadan kuvvet e ı ız as erı " 

k yeli haiz kararlar almak zamanı gel-
almış, icabında ondan medet um- Çl mamıştır miştir. 
muştur. Bu suretle Balkanlarda Atina 4 (A.A.) - Atina ajaaısı Bulgaristam ele geç:rdikten sonra 
sulhun muhafazası ve Bulgaıis- ~ildiriyor: Ciornale crltalia ~azete· Almanların Yugoslavya, Yu.,anistan 
tan . tikH!r . k i . sınde Gayda bugün Bulganstanın veya Türkiye aleyhine harekete gcç-

ıs ının orunması çın mihvere iltihakının sözde son gün- meleri muhtemeldir. Almanya Yu-
Almanya, Sovyet Rusya ve Bulga- !erde Selanik' e f ngiliz kıtalarının goslav milletinin muhabbetini hiçbir 
ıistan arasında bir nevi anlaşma ihracına bir mukabeh teşkil ettiğini zaman kazanamamıştır. Bundan 
olduğu, Sovyetıerin Bulgaristana, yazmaktadır. İhraç hakkındaki bu baıka Yugoslavlar tehdit karşısında 
Bulgaristarun Sovyetlere güven- haberi en kati suretle tekzip. e~eriz. boyun eğecek lcarakterde bir millet 
diği sanılıyordu. Bulgaıistanın Yugoslav kral naıbı (Devamı 2 nd sahifede) 
'.Alman ~galini Sovyetıer nezdin- Almanyaya davet 
de mazur göstermeye çalışması edilmedi 
öa bundan ileri geliyor. Berlin 4 (A.A.) - D.N.B. bil-

Romanyanın işgall Sovyet si- diriyor: A.~m:w' .':ariciye Nezareti, 
yasetine ilk darbe oldu ve Al- Alman. hukumetının Yugoslavya 

T ekapulu rüku 
'... .. • kral naıbi prens Paul'ü önümüzdeki 

manya ile menfaat aynlıgmı go:- hafta Almanyaya davet ettiği hak- Arada sırada gazetelerde bir re. 
terdi. Almanyanın daha aşagı kında yabancı gazetelerde, ezcümle sim çıkar: Bir Türk genci, bir Türk 
inmemesi icin Sovyetleıin gerek Aftonbladet gazetesinde çıkan ha- devlet adamının yahut idare nmiri· 

_Almanya, gerek Bulgaristan üze- berleri bugün tekzip etmiştir. nin önünde, - selam vermek niye-
ı·inde boh n niifuzlarını kullan- ,,,-·--------·---·- tile - rük\ı edercesine iğilmi.ş. 
'..:ık uıı l J kt Sakil manzara •.• Asyai, Kurunu uı lan n1 a. 'a. ır. Fakat Al- Bugiin dördüncü sahifemizde: 
manyanın1 harbi kazanmak için vustai manzara. .• Biz, demokrat bir 

B • J rejimin evlatlarıyız ..• Bu tarz selam· 
artık ııer çareye başvurmak iste- ı zue lar, diktatör rejimlerde bile mevcut 
m esi, :auJgaıi c::tanın da emeUeri- EJ b,. ,.,.. k •d deii) ... 
ne erişmek ihtirası Sovyetlerln ue l .l en l Talebenin aelimlaşması nizama 

Nccnıeddin Sadak Yazan: İZZET !UELİH sokuldu. Gençlerimiz ve orta yaşlı-
( Devamı 6 ncı sahifede) L__, ___________ JJ larunız da artık bu teki.Pulu rüküu 

- baraksalar-
' 

B. Hitler'in . 
Cumhiırreisi- , 

• • 
mıze mesajı 

Meaajı dün Alman 
aefiri tevdi etti --

Cümhurreisimiz, bu 
dikkat ve nezaket eseri 
dolayısile te§ekkürleri

nin iblağını sefirden 
rica etti 

Ankara 4 ( A.A.) - Reisi
cürnhur ismet İnönü Almanya 
büyiik elçisi ekıeliru von Pape
ni Çankayadaki köıklerinde bu 
gün öğle vakti kabul buyurmuı
lardır. 

Büyülı: elçi. Reisicümhura Al
manya devkt reisi Adolf Hitle- . 
rin fahsi bir mesajmı tevdi et
m~tir. Reisicüınhur İsmet İnönü 
bu dikkat ve nezaket eseri dola
Ytsile t~ekkürlerinin Almanya 
devlet reüine iblaiuu B. voa 
Papenden rica eylem41erdir. 

Bu mülakatta Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoilu da bazll' bulmı
muthır. 

Suriyede tedbirler 
ı,ontlr.ı 4 <A.A.) - Milstak11 Fran

sız ajansına, Kudüsteki muh:ıblrl bll
dlİ'iyor: 

Balkanlardaki hdd!Se.ler üzerine Su
rlyede bir sıra. ihtiyat tedbirleri allıi
ınl§tır. Bu tedbirlerin, askeri hüküm
lerin tadlli, hudud gamizonlarile is
tihkamların takviyesidir, Keza yaban
cılar daha. sıkı ko~trola tnbi tutula- 1 caklardır. Bulgarlstanın Almnnla11 ta-ı 
rnfındnn işgali Surlyedc endişe hasıl 
etmiştir. Dikkatler şlmdi Tiırk1yl!ye 
çevrilmiştir. B. Edenle general Dlll"ln 
Türkiyeye ynptığ"ı ziyaret çok müsn.ıt 
bir intiba hasıl etmı.ştir. 

Sofya üniversitesinde 
kargaşalık çıktı 

Lonclra 5 (A.A.) - CBB.C.> İtlmn.
da. şayan haberlere göre Alınan işgal 
kıtaatı.re Bulgarlnr arasında çnrpış
lnalar olmuştut~azı yerler'de karga
~lıklai' çıkmıştır. 

Moskova radyosu, 
Sovyet tebliğini 

bulgarca tekrarladı 
.Moskova 5 (A.A.) - <BB.C.) Rad

yo Alnıanlann Bulgarlstanı 1.şga.1 et
mesine karşı Sovy~tıerln hattı hare
ketini tayin eden Sovyet teblltıni dün 
akşam bulgarca olarak tekrar etm!.Ş
tlr. 

lngiliz sefiri bu sabah 
Bulgar Başvekilile 

görüşecek 
Bulgar Ha"riciye 

Nazırı istifa ediyor 

:Sofyn 5 (A.AJ - B. B. C.: Sofyn
daki İngUlz se!lrl bu sabah sa?-t on
da Bulgar başveklll tarafından kabul 
edilecektir. 

Londra 5 <A.A.) - B. B. C.: Ajans 
ha:bcrlerine göre So!ynda Bulgar Ha.
rJciye Nazın Popof'un yakında isti
fası bekleniyor. B. Filo!, Hnrlciye Ne
zaretini de üzerine alacaktır. 

Londra 5 (A.A.) - CBB.C.) Alınan 
radyosunun İngiliz - Bulgar münn.se
betıerlnln kesildiğine dair verdiği ha
ber, henüz Londrada teyld edllınem*
tlt. Maamafih doğru olınası muhte
meldir. Balkanlardan haberler geç ge
llyor. İngiliz sefirinin inkıtaı müna.
scbat hakkındaki raporu aRlebi ihti
mal geclkntl4 olacaktır. , 

iki ltalyan 
gemisi batırıldı 

1500 ltalyan 
askeri boğuldu 
Atina 5 (A.A.) - İtalyan esirleri, 

bundan bir kaç gün evvel Adrtyatikte 
bir İtalyan na.kUye gemtsınbı torpil
lenmesi neticesinde 1500 İtnlyan as
kerinin bo~uld$nu söylemıttlr. Di
ğer. bir İtalyan nakliye genı1sl, bütfin 
!hamulesile beraber batınlmıştır. 

Yakın Şark lngiliz 
kumandanlarına 

nişanlar 
Londra 5 (A.A.) - Yakın şarktald 

muharip servislerin şefleri, muvaffo.k:ı
yctıe tctevvtiç eden son hareld\ttaıcı 

güzide h1mıetlerlnden dolayı taltif 
edilmlşlerdlr. Ezcümle amiral Cun 
nlngho.m, general Wnvell. hava baş 
ma.reşalı Longmore ve general Ocon
nor'a Hamnm nışanının büyük hno 
rütbeleri verllml§tlr. 

lngiliz- Yunan 
müzakereleri 

B. Eden dün Yunan 
ricalile görüşmelerine 

devam etti 

Atina 5 (A.A.) - CBB.C.> Yuno.n 
kralı, dün B. Eden ne general n:ıı şe
refine sarayda blr of;le ziyafeti ver
mlştlr. Öğleden sonra İngiliz ve Yu
nan erkdnı arasında müzakerelere de
\"llill edllmlştlr. 

A rnavuf lu ta 
Yunan muvaff akıyeti 

Bir düşman· tankı 
tahrip, 2 düşman 

tankı iğtinam edildi 

Atına 5 CRndro bu sabah 9 do.)-Resml 
Yunan tebliği: Merkezde mu\-affnkı
yetll mahnlli harek!\t neUceslnde blı: 
düşman tankı tahrip edllm!4, iki düş
man tankile 3 tank dntl ve 3 tayyare 
darı top iğtinam edllmlşt.Ir. Düşman
dan 5 zablt ve 160 esir alınmıştır. 

Atina 5 (A.A.l - (B.B.C.) Radyo 
dün akşam Arnavutluk cephesinde 
şiddetli topçu rao.llyetl vuku bulduğu. 
nu beyan etmiştir. 

Süveyşe akın 
Kahire 4 (A.A.> - Mısır Dahlliye 

Nezaretinin bir tebliğine göre dü§mnn 
ta.yyarelert dün gece Süvcyş ko.naiı 
mıntakasına bir akın yapmışlardır. 
Birkaç bomba atılın~. fakat ne olfi 
T.ı ne de yaralı vardır. 

ıııııısııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııcıııııı 

.- İki s::ı.at beklerseniz müdürü görebilirsiniz baylar! .. 
- İki yıl bile bekleriz!.. Biz kıdem zammı bcklcıni§ öğret.

menleriz ! .. 
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( Dün Geceki ve Sabahki Haberler ) 
iaşe müsteşarı 
vazifeye başladı 

Harp tebliğleri lngiliz • Bulgar Amerikanın 
münasebetleri lngiltereye lngiliz tebliği 

Kahire 4 <A.A.> - orta şart iııgUız kesildi yardımı Kadrodaki tayinler 16 
bava. kuvvetleri umumi ka.re,nAhının J 
buı;ünkü tebliği: marta kadar ilana 

Yunanistan ve Arnavutlukta: ınr;ı- El...i eldehl l. 1 rl 1 • ..... -ı,: .. _;_ bir tlcHl He edı·lecek llıı kuvvetlerlne men.sup küçtllt b1r av- ~· f e ,. ..,..1' aucuaua 
e.ı teşekklll dün Kortu elvannda canı laniyeane katlar. kabultl bekleniyor ... _...__ .. (Telefonla> _ + ...... mtbte-
1001 modelinde İtalyan bombardıman kal L .--- .. ....,,... 
tayyarelerlle muharebeye ' glri§e~k acalC earııtı b.droeundald tayinlerin 15 
iki düşman tayyaresini dentr.c d[iş~r- Vatlnlrt°" ".f '(A:.A.) - ·Cft-ter)° muta dolra 1k.mal edilecetı anlafÜ• 
müştür. Birkaç dakika sonra aynl böl- &llbiyettar Vqington mabfilleım. matt.ııadlr. Müıırtetal B. (!etik SOyer, 

Larisa şehri 
yeniden 

bombalandı 

Bombardim&l\a fttiru 
eden bet İtalyan tayya

nılnden beti de 
dütürüldü 

cede avcılarımız ayni vıodelde tayya- Elçilili memurları ve den alınan Mberelıe ıtir .. llUktm•t. TSeUet VetAletl blnaamda)d dalreetn
J'elerden müteşek.kll diğ r bir düşman B J • t d kf bütün kiralama ve ödi.inç venn• kanun de nzli'esine baf]a.mıfbr. Atina 4 (A.A.) - Umumt em-
ıcşckkülünc tesadüf etmlştJr. Bu te- u ganı an a -oJeen• ait bir udilS kabuf• llazır MerkefXle&ıkare~ ~~.~.~l ~nezareti tarahndan 'maıt ak-

kk 1 La •~ft a yap•1An bir •Aarruz İnailı.zler harekete r- Müdafaa ve ... e~ yanm..._. _. & ıa· dil • bJ:x. 
!SC u r.,,.,.,.y .,.. - - o• bulunmaktadır. rlzm müdilı'lüiü binMınd& yerler...,. tamı _..ft en reanı te. -aı 
dan dönmekte idi. Bu sefer de 3 d~- hazırlandılar Mahon~·m •• ·.ı!l •-'-ı:ıı ~--un _,_ •• ,.. __ ,A __ ._f""'"-'" !>••'"""· BeO dfit.man tayyareem.den mü-
:mruı tayyaresi düşiirülmü§tür. Bu tay- ..., .-uıı -&•.... &an ·~ ~- - &__. --· ...LL 'L.!_ _,_ 1 ~'- '---., ~·ftınin -tI tlı • ._.~ ._ _... ind _, ._A --ır r-•P uu ıırup, z.u:e • ue ıuuara yarelerden ı.. ~ parıışu e a ya- proıes.-un cunı-.ea en •YY-ı .... ~ .. • i La . h . • nid bom 
rak denize düştükleri görülmüştür. vı·bi ümid)erinl yeniden eanl&Ddır· B • • t 

1 
bu radyan rdısa ekte nnı yebl end 

1 
• Amaten!am 4 (A.A.) - D.N.Bı a .. 

Keza In"'liz bombardımnn ta""'atc- in f uJ u çe er ar ım n ~ er aaraın ar o ayı-
6' .,,, gi?iz radyoeu. ngilterenin B ga- mı~tır. J -'- h d d w d Jr.r1 Tcpedclen bolgesinde düşmanm • . . .. _._ _.1 1 ti e aça ava a urm&K• evam 

ınotörlu naküyntmı da bombardıman rıstanla dıplomatik munasC1DeUer Tedbirler eden a&Yil halk aruında pek u n-
etmlşlerdir. kestiğini bildirmektedir. Elçi eldeki Londra 4 (A.A.) _ Oai!y Meıl Ankara 4 (Telefonla) - Hudut, yiata ıebep olmurtur. 
Do~u Afrlkasında· Kıtalanmıza. ile- i§lerin tasfiyesine kadar Sofyada • • v r ulı UJ • 8ahlller, Beden terblyesl Orman, P. B---'-- d 1 d 

. '" • - "t J ktı gazetesırun a§ ngton m auınmn T T Devlet Ha.vayollan, Denlzyollan ODnHtr ıman, sarsıntı ar evam 
~~~~~~:ı~~l~~~eka~=~am;:d~~~~~- b :.:.ı r. 4 (AA) ln •ıt · U bildirdiğine göre. Birleşik Amerika ~ ıJma.niarı, i:nh1sarla11 'Ye vaıoııa.ı! ederken yapılml.§br. Mütecaviz tay• 
barchmana tabi tutulmuş düşman B 

1 
• ra · d. _,-;- •. gı ebeıeetl e hüklırnetlerinin İngı1tereye en ameli mnum mtıd.ilrlükleri bütçeleri de Bft.. yarelerin beti de dü§ürülmüftiir. 

- '~ alt u gnnstan arasın ıuu munas c- -'-ild .-. ed b·'-- x.: L -'" MlllM Mecllslne verDmlf, encü- Proveze yeniden bombardıman mevzileri de mitnılyoz ate'l" ına . k .1 • • . • S t.. d ,__. 1 .1,_ ne §ıı:ıı; e muaven... e ucx:eti-1 nu• 7W& 

alınmıştır. nn .• etII meııı 1§~~ 0 •.>'a. ~ıu ng1.1:a ıusu dün ydniden Vqingtonda mil• mene hll'Hlc ohınmuttur. Veclbln ecli~tir. Nüfuaca zayiat yok.tur. 
Am1:ı.ra iniş meydanı Cenup• Afri- elçısı B •. Rendel m tak~ınn• hD"a- zakere edilmiftlr. Muhabire nazaran &nümblelcl ıçıJmaına alt rumamede Huuat eh~etei7.dir. Liksorf, 

tası fılosuna men.sup n.v.cılar tarafın- kılmı~ hır meaele oJdugu Londrada Va,ingtonun ..I&Liyet)i mahfilleri birkaç hesabı katı raporu da vardıl. Kefalonya ve Lökaa knlık nwıtaka-
d:ın bombardıman edilmiş, üç düşman hildirilmektedilı. Elçi, Sofyada $a- R 'ıicilmhurun ynıl kanun çıkar lan berine de birkaç bomba atal-
&ayyaresi hasara uğratllmıştır. Av- meti tehlikeli veya haysiyeqiken k -dald tedb' ı . tatbik Sovyetler·ın hattı mıt ite de zayiat ve huü yoktur. 
dette Ho.bi Mant.cl yakmındn. blr mo- addet ..... anda Bul ariatanı tukede- çı mu •.§aK! ır en y bl• .. • 
törhi nnkllye vasıf.alan kOlu bombıır- k . tıği B· 1 gh J 'Ji '-~ • etmek nıyetın<fe olduğunu 98yle- unan te ıgı 
dımaıı edilmiş. müt.c:ıddlt nnıbaJar cBe lbr.. ndınaena eyıl~.:1...ngı ~ •~b~ mektedirler. Atlna 4 (A.A.) - Yunaa ordu-

t u gansta an ayı ..ua• zaman U • hareketı• bu••yu''k L L-.:L --.3 L _11_ J • yakılmış ır. seb 1 • b. • h ·1ı:.· • abak f - Amerika tarafından 'Yerilen ıan 11H1poUDl1UKJU ğı t.uann an ;, 
Cenup Afriknsı hava kuvvet.lerine kukep en.n ın ~~dJ er ı ısı t • harp icvazımının lngiliz limanlanna mart Üpmı nqredilen l 28 numa-

nı8.ednsup 11b0~~!1rtdımhand d~~~~Te Bernetmlf .. aa(Ayı A) r. (H ) naklini temine kifayet edecek ııia· alaka uyandırdı Talı reant teblii: KUçük piyade 
ıı nn - a""''ıs an u u -w • • - avae ' b tt tı• .... n .. "-n .. u'- B..J- üfr 1 ~ fa liy--t "---"-----u la i .. vello'nun şlmallnde ve Kaba ta el- Belgrad' dan öğrenildiğine göre, Sof- e e car.... gem mmı u .. ,. .. .: n- m eze er.ı a ..... • uwwım 1 r~ 

varındaki müstahkem mcvziletf bom- d-U 1 'Jiz ı u·-· 1 tanyaya terlı:.etmelc, bu tedbiri tat- dır. Topçumuz muvaffakiyetli netl-
b~rdımıın etmişlerdir. Pilotlar Lugh ya ~ ngı e c; ıgı • memur arın• ook Jçin daha flmdidf'n birçok va.. '(e.ı.tanfı l 9ci ..lıifede) c•ler nren bGy(ilc bir faalfyet ıös-
Ferrnndi"dekl yerlllerin oeyaz bayrak daıa bir ~mı otomobılJerle Belgra- purların )iste& hanrlanmı~. v~ Lonclra .f (A.A.) - Müstakil termiftir. 
~alladıklannı bildirmişlerdir. da gelmiştir. . • bunlar Jı:anmı çıkar çıkmaz lncJlte- Fıanaız ajansı bildiryiorı Bulgariata· Hava kuvvetlerimb: tarafından .fkf 

Blitüı~ bu h~rekAttan taY}'areletı- Be)gr-:da gelen ~ İngilız mermu· reye devrolunacaktır. 11a Alman kıtaJannııiı g'oişi mün.-e- diipnaıı tayyareei diifürü)mllttür. 
r.lz saJımen donmüşlerdlr. farının ıöylediklerıM ne.uran, fngi- 2 1 •1 fmd ·ı . berile Sovyetler Birliğinin ne~ettiğl TayyaTel•rhniz hiçbir hasara uira· 

hl• • liz elçiliği ve bütün İngilizler Bulga- __ ,_ ~u nhgıl tere ~~bil ,_~nfi .}ene remıl kbll tn...:ı:z mah6llerin<le hiç mam1tbr 
Alman te ı~l · d im k o .ll t ·ı ce.ıı;: .uu. zır ııya mu.:.a &il ~erece· P&J • 

5 nırtan an ay11 a zcreusr. ngı - d ._ .. d k !>ir komant•r tevlid etmem"- \ae ele Amavutluktaki İtalyan 'l B ı · d k. · e &ruvazor ve eetroyer venne . -. 
. t<:re > e u ganatan araım a ı ıqa- . ba~ka mahfillerde birçok tefsirlere • kuvv 1 • 

lkrlın 4. <A.A.) - Alman orduları ıi münasebetler bugün veye yarın 3 - Ordu v• donanmaya aıt l E . d !!.t.. t .. et en 
.. ,_ .. ft_1,,,, ·-ı· ıır. --a: • '-l d ,,_ J yo açml§br. n zıya e raKue go· 
... a.ş ..... ıman....u 'b" ..,., ıt; ""'yor. kesilecektir. .to .. ar arasın a ne mııı.tannın n• L· R Balkanl d _ Loodra .f (A.A.) _Yunan mat-
Avcı tayyareleri tarafından himaye ')t Ç' y i.ta t • ren te111ır uayanın ar a çı • • .. • 

edilen hafif muharebe tayyareleri dii11 Belgradda münasebetle- f. ere!İ' w1!1~ ke unlı nj ~ bcak ihtilatların meauliyetirıi de- buat nez~reönsı d~n a)qam Atına 
()ğleden sonra Cenubi İngllterede blr 1 • k ·ı • b kl • .~m .ecegm! arar ~. ına ama ru'hte ebnek i~·rmediğidır. radyosu ıle ne~redilen bareklt hak.-
lınvn meydanını bombardıman etmıt- erın esı meaı e enıyor uzer~ hır ko~syon.tCJiU letmek. Bu Vatinıton ..: (A.A.) _ Reutcrı kındaki beyanabnda deniliyor ki: 
Jerdlr. Bu«ada birçok hangarlar ve !ofya 4 (A.A.) - (ReuteT) ı komıısyonun ııyuetine Roose~clt ta- Ban Vaşington mahfilleri, Sovyet İtalyanlnın Arnavutluktaki kuv-
kı~lnlar tahrip edllml§tlr. İngiliz - Bulgar diplomatik münue- r~!ında~ •?n zamanlarda lngılter:ye hükOmetinin Bulgariatanın kararı vetlerinden bahseden bu 'beyanat, 

3 4 mart gecesi muharebe tayyare- betlerinin anhean kesilmek ihtimali go~der.ıl~nıı ol~n B. Harry Hopkıns haldundalı:i h ttı harelc:.etini bildiren bu kuvvetlerin -450,000 ltitf radde· 
l"ri C:ırdi!f'deki liman tesisatına ye kar§lSlnda Sofyada bulunan lngUiz- tayın edılecektn. d~larasyonu belki de, Türkiyeye Uııde olduğunu blldinnekte ve fim-
bazı fabrikalara hucum etmişler~';:; Jer dün gUnlerini hareket hazırlığı ve Boğazlara dokunmamak .için Al- diye kadar Yunanlılara esir verml• 
B rçok hedeflere tam isabetler v-.. -A·'·la · • ı d' B la ''H f" k 1 · ı1 b' ih 'h • t k ~ı · b 'k ld ğ ö üI .. ı- İnfil4klar ve ya,.,.UIQA geçırmlŞ er ır. un nn aya 1 arar ar manyaya bılva5ıta yap mış Jf tar yen 1 tiya uvv~ enn u nır tara 
~ah~ı~ıa: ~k mşi~d~İı olmuştur. l.tanbula gidecelderi zannedilmek- gibi tefsir etmektedir. Maamafih jyi dahi) bulunmadıiını ilave etmekte--

ALi ile VELi 
-----------------------· Muharrir ve muka

vemet koşucusu 

Ali - (Gazete okuyarak): 
Heh heh heh J. •• 

Yeli - Ne o) 
- Aralarına tcf rikn düştü. 

- Kimin) 
- Ayni gazete mensubu mu· 

harrirlerin. . . Naci Sadullah'la 
Ulunay'ın. 

- Mesele neymiş, bakalım) 
- Efandim, yeni bir hiklye-

ciye relc:.lam yaparken, Naci Sa
dullah, bu gencin Refik Halid
den bile üstün olduğunu yazmış· 
h. Halbuki Ulunay·ın fıkralann· 
dan ıu anlaşılıyor: Galiba hika
yelerden aade biri, ikisi gÜzel
miş . •• Arkadan gelenler, tav
ankça.. . Hele d.aha ötekiler se· 
petlik ... 

- Bu, neye benzer, bilir mi- , 
sin, Veli) ..• Bir gün~ Fatihle 
Şişli arasında bir mukavemet 
lcoıuau yapılmıştı .•• Sporcu deli
kanlılar yarışa çıkmış ... Ben de 
o esnada tramvaya binmek 
için seğirttim ... Ne dersin, 
o kısacık mesafe İçinde §am· 
piyonu geçmiyeyim mi). •• Am· 
ma, bu benim daha aporcu 
olduğuma mı delalet eder) ..• 
Ne münasebet~ . • • Mesele ko
şuya baılayıp sonuna kadar se
lametle bitirmekte ... Bir muhar
ririn hayatı da bununla muka· 
yese edinr... Tek yazı, üç yazı, 
beş yazı hiçtir ... idman l&zım ••• 
Yani hamule .. , Bir alJmlık ba
rutun kıymeti olur mu) .•• Top
lu manzarasına bakmalı ••• 

Aliveli 

Timesin bir 
makalesi 

İngiltere, müttefikleri ve 
onlara yardım edenler 
Y unaniatandan hiç bir 

yardımı esirgemiyecekler . Iskoçynnın şark sahUlnde muhare- ted.ir. Bulgar el9i}ik .,.. lonaoloeJu.. haber alan membalar, Almanlar dir. Cephede 24 İtalyan fmtuı bu-
be tayyareleri "Newca.stle'dekl Uman ionda çalıp.nlann adedi 50 kişi r•d· almak zamanı geld'ı eğer Yunanistana doğru bir ;Jeri ha· lunduiu teabit edilmiftir. Yunanlılar Londra -4 (A.A.) - T.imes ga· 
t.esisatınıı vr. tez~hla~:a. infilak ve deaindedir. Bunlardan maada Sof· " rekette bulunurlarsa, Moskovanın bu fırkaların hepainden birer miktar zetesinin diplomatik muharriri ya~ 
yr.ngın bonıbalarile hucum etmı.,ıer- yada Uç Jngiliz daha vardır. müsbet bir tar:ı:da müdahale edece· harp ..iri ahru~lardır. zıyorı B. Eden ve Si:- John Dili Ati-
c!lr. Alman bombalanrun bfı)'ült tesiri H L d bt- ,_ h 1 (Battarafı l İllci aabifede) w• d n 

1 
•• h l -'-t- ..ı• naya ee'-~. olduklarından, yaptık-

burııda da görülmüştür er ne aa ar u,.oa. eyecan ı . gın e fUP e ey emca coır. • mn,. 

Londrnnın şimalinde .kiln muhtcllt haberler dolqmakta ise de Alman de değildir. Yugoılav ordwıu aağ- İngiliz gazetelerinin Tavassut 'ay·ıası )arı ıeyahat daha :ziyade tebarüz 
tayyare meydanlanna. yapılan Iıü- işgali hakkında müıtbet malGınat o1- lam muhariplerden mürekkep oldu· ••t I" 1 y ettirilebi1ir. Müttefik stratejieinin 
eumıar esnasında hangarlal', kı§lalar, maman ıa:vanı hayrettir. Sofyada ğu gibi Yugoslav ıenel kurmayı da mu a aa arı t>aolıca üç merkezi sıra ile ziyaret 
mühlmmat Ye benzin deµoları \e yer- henüs Alman kıtalan mevcut değil- BuJgarlarınkinin aksine olarak dü- Loôdra .f (A.A.) - . (Re'1teı:): Yarı resmi bir Berlin edilmiştir. Evvela Kahireye gidil-
de bulunan bazı tayynrelcr tahrip dir. Yalnız kunnay subaylan ırörül- rüat askerlerden mürekkeptir. Yu- ~iman kıtalar~~ın Bulganstana gırl- mittir, Çünkü başka üslere asker 
edilmiştir. mektcdir 1 .. d ti d w d p hakkında dun Moskova radyoau- tebliği §ayİayı tekzib nakledilip edilemiyeceg~ ine ve bu-

i il --"''li kl d • gos avyanın, nu u arına ogru an •W• d ki b•' .. 
Cenub Ing tere -.ıu açı arın a T I b ) .1 k d w l ak h .• nun neşrettigı e anyyon, utun edı·yor nun ne miktarda olacağına ancak b. uhnrebe tayyaresl 3000 tonluk rene ıeya at er tama~ e on- ogruya yapı ac er tecavuze mu- L d 1 • • b' . . aah·r 

b;~ ~caret ,_,,,isi batırm•ctar Aber- trol altındadır. Bazı yerlerde bu kavemct etmesi beklenebilir. .ond rba .. g~zketbe elrıknlın ılrhıncd'ı ı e- Kahirede karar verilebilirdi B . 
.,~~· ""' ' k 1 ·ı Alnı k 1 am e uyu aş 1 ar a n 8 neııre• Eden ve Sir J ohn Dili Kahirede hu 

deen'in şnrkımlıı diğer !>lr vapura da. ontro tamamı e an ma am •· Türkiyenin davası ile Yunanista- dilmektedir Berlin 4 (A.A.) - Yan ıeami husu ta aldıkları kati malumat ile 
bir Alman tayyare.si iki defa. hücunı nnın eline geçmiştir. B. Hitler taraf- nın davası aynidir. Müstevli Ahnan- D ·ı H · ld' b l y d r• bir kaynaktan bildiriliyor: İtalyan. j 
etmiştir. Bu vapur yıınn. yn.tarak ha- tan Bulgar gmıçleri dün ilk defa lar tarafından Yunanistana indirile- s aı y 1 erB ı ın . aş ıgı fu u • Yunan ihtilafında auya bir aulh ta- Ankaraya giderek ngiliz projeleri-
reketslz kalmıştır. olarak kollarında gamalı haç Spreti celc hiçbir darbe Türkıyeyi masun 0' ?~Y~ e.;.. b gr~stand azar ;;:,: vassutu oldugu"' na dair ecnebi mem- nin ne olduğunu açıkça söyJiyebil-

Dtinkü nskeri bir tcbll&de blldirllen taşıyan bazuhentler)f!' meydana çık- bırakamaz. Bu iki memleketin da- aı1 Y Baı 
1
m ) aş ıgı -~~bihur:ed' • mi§ler ve Türklere en kısa bir müd-

ingıliz zaylntındM başka. Alman ha t d T l b 1 ·d ,__ak l ıyet er u gar nrı t~ ıyor.> lek:etlerde çıkanlan haberler Berlin- det !içinde lngilterenin harp malze-
- mış ar ır. a e e er yenı en &OIL • vası ile ngilterenin dav~ı arastnda N Ch · 1-'· b J v tudur· de, her •htilaha ara sıra rıkması mu- b ı k d ra kuvvetled 2 martta, Hebrides ada- ) d .. "1 "l" .. • 1 ews ronıc c 2n aş ıgı • • ,, meai iti ari e vesair §e aıer e yapa-

larının 25 kilometre garbinde 8000 ar a guru tu u numnyış er yapmı~- da hiçbir fark yoktur. Hitler Bal· «Moskova Bulgaristana diyor ki: tad olan tertipler arasına konulmak- bileceği yardımı bugüne kadnr ol· 
tonluk bir Uca.ret gemisi daha batır- lardır. kanlarda bir darbe indirmeğe vakit Hareketiniz aulh lehinde değildir.> tadır. duğundan daha vazıh bir tarzda 
m~lardır. bulmadan İngiliz ordularile domin- Daily Express'in başlığı !ludur: cBul- Sorulan bir suale Hariciye Neza- i:zah edebilmişlerdir. 

Akdenlzde hareklitta bulunan Al- Dog"' U yon kuvvetlerinin Afıilr.anın ıimali gnr hareketini Stalin takbih ediyor.> J'etinde, ltalıyaıı harbi hakkında Yu- Böylece Türkler, bilhassa Ege sa· 
mnn hnva k~vvetıeri Agebadla clva.- arkisini İtalyanlardan temizlemeğe Ga:ı:eteler, ba§IDakalelerini Sovyet nan hükumetinin 9İyasi müzakerele- hillcrine teveccüh edecek tehdit tak-
nntdl a h~ot6rlu kuvve1 tıedlrre mBouvafbtn.alkı - Af •k muvaffak olması ve bu mıntakanın deklarasyonuna tahsis etmemekte, re giriftiğoine dair Berlinde hiçbir oey doirinde savaşa atabilr.ceği kuvvetle-
ye e ucum etmiş er • m :ır rı asında k l 1 1 ı k f k h b • _ _3 ,_ • 'I__!)' _J>V• b •tm• • o•Y birçok ka talil 1 . e ve asker on ro unu e e a ması ço memnu- a at a erı neşreoer.ıı.en, umurru- ıın ınmııxugı ceva ı ven ı~tir. ıger rin sarih bir bilançosunu yapnbile-
Jcollanna ~~~ etm~:.n BJr motörlü niyet verici bir haldir. yetle, hu deklarasyonun Avıupanın bir devletin vaııtuiJ,. de bu bapta cek bir vaziyette bulunmuşlardır. 
Alman kesif müfrezesi Trablusgarp y . t ] . b. ] . ... . cenubu tarki.aindeki vaziyetin inki- hiçbir haber a?ınmıı değildir. Bu şartlar altındadır kı Eden ve 
mhlllerlnde ilerllyerck bu gece blr Yeni den bir kaç yer unanıs an a I§ ır ıgı pfına yeni bir gidiı verildiğini yaz- , ıgeneral li)iJl fuıkarayı 7.iyaretten 
İııglllz tankı ıtrtlnam ve yeniden esir zaptedildi, esirlerin Loodra ... (A.A.) -. Timea ga- maktadır. Daily Telegraph diyor ki: Yunan -Alman aonra ve bütün stratejik imkanlara 
almıstır. b• ki zeteainin diplomatik muharriri ya- cBu deklarasyon, Tür~de, şimali ait malumatı haiz olarak Atinaya 
Düşnuın, Garbi Alnınny:um birçok sayısı ıne ya aştı :ııy<.r: cltalyanlarm ıilahla muvaf- 13rki sulhunun emniyeti hakkında gitmişleıdir. Binaenaleyh, Atina mü-

mevkllere pek ç<* 1nfllflk ve yangın ··h' h. " ) -'1- 1"1-k' H b tl • 
tıombnsı atmıştır. Askeri bedellere fak olamadıklan yerde Almanların m~ ım .1r reasurana o ar-. te ıu. ı munase e ert zakereleri herhalde nazari askeri 
hiçbir hasar ol~r. -Buna muka- Nairobl 4 (A-A.) - Doğu Afrlka.sı tehditle muvaffak olacaklannı ümid edılecektir.> planlardan ziyade vakıalar ve rak· 
bil sivil ahaliden men ve yaralanan İnglllz kuvvetleri umuml karargahı- edetek, evvelA yeni bir korkutn1n Tımee gazetC$İ diyor ki: cBu dek- kamlar üzerinde cerey.ın edebilmi~-
~nrdu'. Slvlllere al\ birçok evıeı: de ha- nınbe~~~: ket.1m1z etmekte 1'elebbüsüne giripneleri muhtemel- Jarıuyon, Sovyetler Birliğinin Bul- Alman elçisinin Yunan tir. 
18.J'Q. utraın14tır. dlr .Moga~'nun 27~~m t ka: dir. Bundan 10nra Almanlar bom- garistan hldiseleri ka~ındakf hattı Bqvekili ile göriiftüğüne Stratejiyi Yunnnlılnr ölmez bir 

lt l t hl.,. ~batı 6iınallnde buıuna':ımt: Bal- bardımanlara baolıyacaklar ve Bul- hareketi hakkında birinci i,areti teı- daı·r maluAmat 'IPftk terefle çizmişlerdir. Yeni tehlikeler a yan e 1 1 do& ne MogaTip'nun ıe.ne 270 kilo- gariatan yolile Eıe deni:ı:i aahilinde kil etmdctedir,, J- ~arıısında da İngiltere 3le olan itti-

ı metre kadar fimallnde klln Bulmo ilerlemefe çalışacaklardır. Bir Bulgar mebusunun faklannı teyid etmişlerdir. Binaen-
R.ma 4 (A-A.) - ta1yan ordulan Bmt1 tJtalannUZ ıara.tıooan zıı.pte- T. k ricali. y . S-lin .f (A.A.) - Yarı reami aleyh fngilterenin miittefiklerinin ve 

mnmnl brargthmm. 2'10 numaralı dDmlştlr • .Mııtemadlyen mtıhlın lllAh, .Re1ml w ür .. . una~ıstan makalesi ıurette tebliğ edihnittirı Beılin llİya- onlara yardım edenlerin Yunanista-
tebllğt: bemhı, yiyecek ve her nnl iht!Jat içın oJdugu kadaı- T~?'• ~n ·de Sofya .f (A.A.) - (Havas) ı al mahfilleri, Atinadaki Ahnan elçi- na hiçbir yardımı esirgemiyecekleri-

Yunan cepestnde bombardıman ıay- maıze~ depolan ele geQlrilmektedJr. mühim olan f.ge denızı tahıllerme H 
1 

L 

7arelerlnden müteşekkil tuoıarımız, .Alınan harp maııemes1 ıniktarmuı kartı yapılan tehdkle müttefiklerin ükGınet. ~aıwine mena~p meb~- a~ı~ Yunan B_!ı§Vekili. ile uzun bir iri söylemek haya i nir ümid ver-
düşınanm harek~ tt.sıert ilo müdafaa ıesbitı için uzun zamana Jhtlya.ç var- ne l\ıretle mukabelP edeceiini öğ- l~rdan Sotiryanef Bulganstanıaı üç- ıroruıme yapbgına da:ır olarak ya- mek değildir. 
1eslsa.tını mÜcsmr aurette bombardl- dır. Şlmdlye kadar alınan e.slr adedi renmek en mühim meale okluğu fil- lu pakta iltihakı hakkında yazdığı banca gazeller tarafından verilen -------------· 
man ctmi§lerdir. Hava muharebele- d0,00011 e yakl3fDll§tn'. rlnd J~ y hl b .. tü.. ....•ret- bir makalede diyor kir haber hakkında Berlindo hiçbir ma-
rlndc d~nın tl.ç tayyaresl.d~- ewr. unan ar, u n c_.. B l • faa Y · JQm l d" bild. ek 1 ile demeli? mn ... - ta Cuba. n~brl ~~e aıın ... ~,~a ... !~.: terine rağmen bu kadar geni~ blı t duakg ~n.th ~,__'!ın b~en . tıded' wıaBnulıı· ed.arlt mevcut o ma ıgını ırm -

'"l"ur. yyaremb dönmeml§tlr. nimetler ve d~. ~-wıe,ı;~ c hed tutun iı .. 'd ed ezler- an ı argın ıtmeaın ır. - t ı er. 1 • 
Ş~U Afrlkada bfı. Alman mftfre- ulradığı bu u.ytat. İtalyan Somalısl· JıP B e i . ~~ ı:;m+·· kJ em k d' gariatan bu kadar acele üçlü pakta Berlln .f (AA.) - Yarı rwnt Bazı gazetelerde izdivaç ilan-

zesı, duşnanın zırhlı kıtaatı lle Jtaqı. nlJı tahUyo edildiği hakkında İtal- un\111 çın ır ur « en ı iltihak ebn .. eydi Bulgarietan cenup Mr aurette tebliğ edilmiı~: 1 ları çıkıyor. Jltı.n veren erkekler, 
~(~it bu kıtaatı flrara tcbıır ederek yanlar tarafından yapılan beyanatı ~et aahalarm• karoı yapılacak hudutlarında bir cephe teşekkül u- Almanora He Yunaniftan arasın- aradıklan zevcenin evsafı ara
tl~nın e~:Usır a~ ve malzeme ıt- tetzıbe kfltkllr. Bütün Doğu Afrika.· bir tehdit kar_şıaında Jlkayd kalamı• tiiini ıörecek:t!i. Şimdi iaükbal iç.in dakl mUnaaobetler bu akeam yaban- 1 sında: cSerbes kadın» sıfatını 
Düşman, ye~cn DJa.raboub'a tld- ~:b:~;ı:1=:~~~ b=~ yacakla.rıru Alenen aöylemektedir)er. bu tehlik• ortadan kalkmıotır. cı matbuat mahfiJlerinde münak&§a· 1 kullanıyorlar. Bu ise, chafifıne~· 

detle hücum ve tehri teslim olm.'\~ ytatımız aşağıdadır: Salı günü, Ege denlzine kaııı ya• ' Diğer milletler gibi müttehit ol- ya mevzu te§kil ebni§tir. Almanlar, 1 rep kadın.t manasınadır. Böyle 
davet eylemlştır. Gaml7.onumuz, ba- Doğu Atrlkası kuvvetlerinden ft1al pılan tehdit henüz Yaklatmıı buhm· mak hakkını haiz bulu:nan yedi ee- iki memleket aruında evvelce oldu- 1 vaziyette: 
tııryalannm a.teşile mukabele etml§- İnglllz olmak tizere 4 mbay, 12 Afri- duğu ~rada Türkler bütün asken kiz ıuilyon Bulgara ayle geliyor ki in gibi diplomatik münaaebetler cSerbes kadın> 
tJ~ Id Afrikad kıta.atım G d kalı er öl~ilştür. Yaralılar: 5 1 İngl- me1eleler Uzer inde mutabık kalmı~ kültürü daha az küçük milJetler v• nıevcut bulunduğuna dikkati çek· d } . 
nn 

3:~ mın~da d~n: ~; ~ ~bnakl ~~/fn~·: At~~ lardır. Bu hueuata henüz tafsilat alı- hakikatle allkası olmıyan bazı bli· mişlerd~r. Bununla beraber Yunanis- ememe ı; 
tnnrruzunu püskürtmÜ§tiir. Dlğer rfkııııa~~ n.r. iN yı, A - namamıpa da elde edilen mutaba- yük devletler bu hakkı Bulgarlardan tan, İngilizler menfaatleri ic;in bir c:Hür fikirli kadın ~ 
rnıntaknlardn keşif kollarının harekd- Cenup Afrikas:ı k'IJ't'VetJerindcn: 2 kat her halde Yunanietaiıla l§hirliği etıirgemelttedirler. Bu tarihi vaka ileri karakol vazifesi gönneğc baş- demeli! 
tı ve topçu kU\ vetlerinin faalJyetl gö- subay, S2 er ölmıl§tlir. Yarulllaı: 8 için müttefikler tarahndan tesbit bıze dost olnn1an ve olmı~nları ladığındanberi iyi kelimetilc tavaıf J 
'liilmüştür. &ubay. 68 er. edilen yeni bir csu mabi)retindedir eı:vm:I •tme~ k6fi ıelecekti~ e~lernea. j '-'-----------

, 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Meslek teşekkülle
rine dair zaruri 

bir tenkid 
----

Yeni bir layiha ha.zırJanıyormQf. 
«İtçi sigortalan idaresi» bir elden 
idare olunur bu· devletçilik müesse
sesi ha1inde kurulacakmıf. Bwıdan 
gaye. ücret ve maaşla çalaşan bütün 
vatandqları - memur mütekaitleri 
tarzında - emin bir istikbale ka· 
vuşturmak. 

Alkaşlamamak elden gelmez. 
Bilhassa daha da harikulade te· 

ferruat var: Doiunna, hastalanma 
vaziyetlerinde yardım edilecek. .• Ri
ziko'nun az olması İçin tedbirler 
alınmış ... Bu senenin devlet bütçesi
ne 100,000 liralık bir bqlangıç ser
mayesi konuluvonnUf ... ilh ... 

Allah razı olsun. 
Bunu diitünen hatlar zeval ıör

mesin. 
Layihayı yazan eller derde uğra

masın. 

Bizden bol bol dua ... Anı.in! 
Diier memleketlerde mesleki te

tekküller, o mesleklere mensup ferd· 
lerin te.şebbüslerile. himmetlerile, 
mücadelesile hasıl olmuttu. Bizde 
ise, bu, ferd yolile başanlmadı. Di
ğer birçok işler tarzında devletin 
yaratıcı gayretile hasJ oluyor. 

Tek hasıl olsun da. •• 
Ancak acımsı bir tenkidden de 

geri duramıyacağım. Zira, efkarı· 
umumiyeye vaktile bunu vadetmit· 
tim. Benim hatırımdan çıkmadı. 
B~kalan da unulmamıttır belki. 
Sözünde durmamı, mevkimde kal· 
mıyayun: 

Senelerce evvel, matbuat ecirleri
nin mesleki teıekkülleri kanun yoli
le meydana getirilmitti. O zaman, 
bunu da timdiki sribi alta.tadık. 
cArtık sefaletten kurtuluyoruz ••• 
Hastalansak da, ölsek de gözümüz 
arkada kalmıyacak.. . Mü,terek he
yetimiz feliketzedelerim.ize baka-
cak .•• ,. dedik ... Sağdan soldan bol 
bol da vaidler aldık... Üstelik mec· 
buren kurula sokulduk... Her ay 
muntazaman bizden para kesildi. 
Hali da tıkar tıkar kesilmektedir ••. 
Amma, meseli iki lira uru.. Ketke 
memurların verdikleri tekaüd maa
•ı nisbetinde versek de, kati bir fay· 
da görsek .•. Halbuki bu zaman zar· 
hnda her meslekte olduiu gibi yÜz· 
lerce ferdimiz arasında tabiatile has
ta]ananlarımız, karısı doğuranları
mız, işinden çıkanlanlarunız, ölen
lerimiz, ihtiyarlayıp çalıfamıyan
larnnız oldu. 

Hesabı umum millet müvacehe
sinde açık görelim: Netice? 

Eski hamam, eski tas ... 
Matbuat cemiyeti, sade ölenlere 

hila birer çelenk gönderınelde ikti
fa ebnektedir. Halbuki bu yeni ka· 
nundan evvel de birikmiş birkaç on 
bin liramız vardı. Hesaplan gözden 
geçirmiş değilim amma, yeni topla
cnan paralar ve tedariki o zaman 
vadedilip bizi şakır takır alkışlatan 
membalar, yekunu daha kabartma· 
lıydı. 

Matbuat, ötekine berikine yol 
gösterir. Kendi işini bataraınaua 
akla derhal fU beyit ıtelir elbet: 

Onlnr ki \erir laf ile dünyaya nizamat 
Bin turlu teseyyüb bulunur -

hanelerinde! 

( BBiR B&DBR 
Bahrisiyah 
medresesi 

IY eni ekmek hakkında 

Vali burasının derhal 
tamir edilmesini emretti 

bir rapor hazırlandı 
Yeniden bazı tecrübeler yapılacak. 

Metrük medreselerde barınan Üni
versite talebelerinin acınacak halde 
bulunduğunu, bu gençlerin bakım
sız ve rütubctll yerlerden kurtarıl
ması lbıın geldiğini yazmıştık. 

Ekmeğin yirmi para daha 
ucuzlaması muhtemel 

İstanbul Vall ve Belediye Reisi Dr. , 
Lütfi Kırdar, ne.şrlyatım.ızln yakın- Belediye İktisad işleri müdür- l 
dan allikadar olmuş, Üniversite tale- .. ;;ı;ı tar fmdan yeni tip ekmek 
'helerinin barındığı, ismi gazetemiz- lu&.. a 
de geçen, Bahrlslyah medresesini hakkında hazırlanan rapor vila
gundüz ve gece ziyaret etm~t!r. yet makamına takdim edilmiştir. 
Vali, medreseyi bakımsız halden kur- . .· 
tarmak, talebeyi mümkün olduğu ka- Raporla, Vali muavinlennden B. 
dar rahata kavuşturmak tçın. bura- Ahmed Kınık meşgul olmaktadır. 

Toprak mahsulleri 
ofisinin tedkikleri 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdür muavıni şehrimizdeki 

ted.kiklerine devam ediyor. Bu 
tedkikler yeni tıp ekmek unu ve sının tamirini emretmiştir. Metrük Buğdaydan çuval başına 146 

medrese pek yakın bir zamanda. ta- buğdayı üzerinde yapılıyor. Yeni 
mir edilecek talebenin oturabileceği kuruş koruma vergisi alındığı unl b.. .. k hil . d ğ. • ara en uyu enın e ır-
haıe konacaktır. malumdur. Belediye vergi mikta- . -· 

ista.nbulda birçok metrük medre- ıt 1 i . menlerde yapılabılccegı kanaati 
seler vardır. vilayet makamı bu nnın_ aza ~.ması çın Maliye Ve- mevcuttur. Değirmenler henüz 
medreselerle meşgul olmuş, tamirleri katetme muracaat etmişti Dün . ı· lı t 
için çok paraya ihtiyaç olduğu anla- Belediyeye gelen haberle;e göre yenı ıp ... ~na a ~aınamış ~r. 
şılmıştır. Istanbul Belediyesi barın- . Umum mudur muavınl, değir
maya tahsis edilen medreseleri tamir vergi mıktan çuval başına lOO menlerin günlük öğüttükleri un 
edecektir. kuruş olarak tAdil edilmiştir . . . . 

Dün sabah şehriID:!ze gelen Dahi- Beloo' · _ ve onun ıçmdekı kepek rnıktannı 
liye vek!ll B. Faik Oztrak, Valinin ıye değirmenlerden aldıgı incelemektedir. Yeni unda esklsi-
bu karar.un mu~afık bulm~. m~dre- 25 çuval yeni tip ekmek ununu ne nazaran yüzde on fazla kepek 
sele.rfn tnmlri cıhetine gidUmcsı te- mühürlemişti Çuvallar bugu"n · 
mermisinde bulunmuştur. · .. vardır. Kepeğı fazla olan unun 

açılacak, Karakoydeki fınnlcı1·dan hamuruna daha fazla su koymak 
Kaşar peynirleri miktarı birinde Belediye memp.rlarmın kabildir. Bu suretle bir çuval 

tespit ediliyor nezareti altında ekmek yapıla- unun vereceği randıman da anla-
Buzhanelerde ve bakkal dükk.Anla- caktır. Bu ~crübelerde bir çuval- şılabilecektir. 

rında saklanan kaşar peynirleri tesblt dan elde edılecek ekmek miktan . .. .. . . 
edlllyor. Fiat mürakabe bürosu ıne- anlaşılacaktır. Yakında ekme-in Ofıs mudur muavını buradaki 
murlan her gün bumanelere giren ve . -~ tcdkiklerini ikmal ettikten sonra 
çıkan kaşar peyniri miktarını kontrol 20 para da.ha ucuzlayabılecegın- A k . d'" k . 
etmektedir. Muhtelif vilayetlerden İs- den bahsedilmektedir. ~ ::~aya onece ve umum mil-
tanbula ne miktar k~r peyniri getı- K t 11 d .. d d durluge mufassal bir rapor verc-
r!ldiği bir iltl güne kadar anlaşılacak- . 

0~ ~o ~ .. ~be~ ev~m l cektir. Ofis, bu raporun tedkl-
tır. ooı~tır. 1 gun .yapı n kinden sonra değirmenlere veri

teftışler sırasında muhtelıf ~ınn- lecek buğdayın miktar ve cinsini 

U "' ı · lardan 312 ekmek, 146 un numu- . . mu mı mec ıs nesi alınmış, tahlilhaneye <rf'· daha es~lı bır şekılde hazırlaya-
rilmiştir. 312 ekmekten yalnız bllecektır. 

gün üçü tamamen pişmemiş, diğerle- F rancalaya talep arttı 

ERi -Ardiyelerdeki 
eşya 

380 bin liralık Japon 
manif aturası duruyor 

Banka ardiyclerindc saklanan ti
caret eşyasının Fint mürakabe burosu 
memurları tarafındnn tesblt edUdiğ!ni 
yazmıştık. Şimdiye kadar yapılan 
kontrollnr esnasında banka ardlyele
r!nde 385 bin lira tutarında Japon 
manifatura malının saklnndığı görül
müştür. 

Tüccara tebligat yapılmış, banka 
ardlyelerinde sakladıkları ticaret eş
yasının miktar ve cinsinin blr beyan
name ile Fiat mürakabe bürosuna bU
dlrllmest ıstenml.ştir. 

Hileli çikolatalar 
Kakao ithal edilemediğinden, çiko

latacılar müşkül vaziyete düşmuştür. 
Çikolata lmnliitı için Istanbulun üç 
bin çuval kakaoya ihtiyacı vardır. Bu 
sene yeniden mal ithal edUememlşt!r. 

Kakao stoku bundan bir müddet ev
vel bittiği halde şekerciler çikolata ve 
çikolatalı şeker imalatına devam edi
yorlar. Bu husus Belediyenin nazan 
dlkkatinl celbetml.ş, teftiş ve tontrol
larn geçllıniştlr. Çikolata çocuk gıda
sından madud olduğundan, üzerinde 
ehemmiyetle durulacak bir mesele ol
muştur. Belediye tarafından yapılan 
kontrollnr esnasında bazı çttolata ve 
çikolatalı şekerlemelerin içine kakao 
yerine başka. maddeler konulduğu an
laşılmıştır. Muhtelif şekercilerden nlı
nan nümuneler ta.hl!lhaneye gönde
rilmiştir. Tahlllha.nenlıı vereceği ra
pora göre hareket olunacaktır. 

Duvar takvin1i 
romancıları .• 

Dün matbaaya bir arkadaşUll gel
di. Elinde koparılmış bir sürü tak
vim yaprağı vardL Bu yaprakları 
önüme koydu. Baktun, bu takvim 
yapraklan hepsi henüz gelmemlf 
giinlere aitti. Mesela 1 O mart, 12 
mart, 13 mart, 14 mart gibi tarih· 
ler •.• 

Ahbabım bu takvim )'apraklannı 
niçin vaktinden evvel koparmJfb? 
Benim izahat ister gibi yÜzÜne bak
tığımı görünce anlabnağa bqladı: 

- Evvelce bir takvim alm~tım. 
Bunun sahifelerinde zaman denilen 
mefhumlarla alakadar birçok iza. 
bat vardı. Fakat bir Riin bu sahife
lerin arka tarafını çevirince epeyce 
f&fU'dun. Çünkü takvimin bütün 
yapraklarının arkasına bir roman 
basal.mqtı. Daha doğrusu tefrika 
edilmqti. Zira roman öyle 100 • 150 
sahifede bitmiyor, uzayıp gidiyordu. 
Y aıni her gÜn kopardıiıruz takvun 
yaprağında romanı bir tefrika ha
linde takip ebnek kabil oluyor iu. 
Bu ııaetle dün eve geldim. Bir de 
ne göreyim? Bizim takvim 18 ağus
t<>1 1941 tarihini göstermiyor mu? 

Bunun sebebini soracağım sırada 
karım gülümsiyerek: 

- Onları kopardun. dedi, roman 
o kadar meraklı bir yerine elmşiti 
ki dayanamadım birer bittr kopar
mağa ve okumaita başladım. Fakat 
merakım arttıkça artıyordu. Bir ta
ne, bir tane daha, bir daha derken 
18 ağustosa kadar gelip dayannu· 

B• d Ahbabım susunca ıtÖZÜm bizım 
ır man a, sekiz on matbaadaki takvime ilifti. Yerim-
kişiyi yaraladı den kalkıp ondan bir yaprak kopar-

Bir manda, diın akşam üzeri, Tah- dun. Sahifenin arkıuıru çevirip ,öy· 
mis 90kaRından geçiıillrken ürkmUş le bir göz attım. Vay efendim vay._ 
ve önüne çıkanları t_oslıyarak yere At~i bir -.k muhaveresi: 
devirmiştir. Manda guç halle tutul-
muştur. Sekiz, on klşl muhtelit yerle- - Kalbimi tututturan senin du
rlnden yaralanmıştır. Yaralan ağırca daklarının kızıl alevidir. Acı bana •• 
olanlar hastaneye kaldınlmıştır. Avuçlarunın içindeki elini çekme. .. 

Parke yollar 
- Zaahmdan istifade etme Bü· 

lend... Hazan ya!>raklan gı"bi tiril 
tiril titrec:J=~i görmüyor muiu:;.? 

Toplantı müddeti 15 
uzatıldı_ rinin matluba muvafık bulundu- Şehrimizde bir günde 200 çu-

- .. ··ım .. t " dıNı. Bu kcnotma böylece devam edİs> 
gu goru uş ur. val francala unu harcan &•nı B I d" d iki. . • , .. :.=.,..,rau. Meğer bizim takvim de 

Umumi meclis dün İstanb~ vaıı .!ınnl~akl h~urk~rlar he- yazmıştık. Bir iki gündenberi e e ıye taş te ar ıçın romanlı, tefrikalı imit. 
ve Belediye Reisi Dr. Lfttrl Kırdann nuz yem tip ekmegin ha~urunu francalaya olan talep artmıştır. temaslarda bulunuyor Sonradan öirendim. Duvar tak-
reisliğ !altında toplanm14tır. içtima kavrayamamışlardır. Önümüz- Bu talep karşısındd. Toprak ofisi- vimlerinin yapraklan eltma romaıı 
müddetinin 15 gün temdidine dair deki on b~ gün içinde hamur- nin ne vaziyet alacağ'ı bilinemt- Belediye Fen heyeti mu-dürltiıı.;; da- teirik:a etmek moda olm11•. Takvim-makamdan gelen tezkere okunmuş, "~ -r 

müteakiben ruznamedeki maddelerin karlar yeni hamuru tamamen yor. Lüzum görülürse francala ha ziyade demir tekerlekli arabalann lerde atki, edebi, cinai, müth1' ro-
alA.kadar enciımenlere havalesi yapıl- kavrayacaklardır. unu miktarı tahdid edilecektir. geçeceği yollar için bir proje hazırla- manlar varma,. 

..+ o·· k- to 1 t d B ledl maktadır. Bu projede bu sene mozaik mı'i.ır. un u p an ı a e ye za- cun- -,.tikçe edebiyat aheste b t t um t sı i d l it parke olarak yapılacak yolların isim- • ..,. 
r~~~:zak:ı..:~':~~u~ ol~m~~U:. Jeri ve uzunluğu gOOtertlecektır. Yapı- aheate·ticaret sabası hudutları dahi-

Patlayıcı maddelere mahsus depo KÜÇÜK HABERLER lan tedklklere göre, parke yol inşaatı- line &'İriyor. Bundan sonra ,airlenn. 
inşası ve kullanılması için Belediye- Karilerimizin nın otomobil ve otobüslere elverlşll romancdann, hikayecilerin istikbal-
den ruhsat alınması mecburidir. De- * Bir gazete, Esnaf hastanesinde olmadığı, bu gibi vesaitin astıııt yol- feri müenunen dernektir. 
polar kAglr olarak tek katlı ve dahl- m e. k t u p 1 an doktorların muayene esnasında has- dan geçiril mest lô.zım geleceği anla-
len tehlikeyi tahdit ve sirayetini me- ı tnlardan vizite parası aldığını yaz- şılmıştır. Demir tekerlekli arabalar l.te niyetli. tiirli, beyitli, manili, 
nedicl emnlyetıı bölmeleri havi olmak maktadır. Esnaf hastanesi müdürlilğfı için en müsait yol parkedir. kılalı karametalardan, çikolatalar-
ilzere inşa edilecektir. Bunlar, toprak Ücretle çalışan yar- bu şeklin varid olmadığını, hiçbir Mozaik parke ve parke yol ln.ş:ı.ntı dan sonra romanL takvimler. şair. 
içine tamamen veya kısmen gömülü d hn.stndan muayene ücreti alınmadığı- önümüzdeki aylar içinde aratacnğı lerin karameli, ve çik1>1atalar içm-
veya dağ içine yuva şeklinde sokulu ımcı öğretmenlerin nı blldirmektdir. için ta.ş:ı. lüzum hasıl olacaktır. Bele- de, romancalarm takvimlerde eser 
yapılabilir. maa•Jarı diye, Marmara havzasından getirile- l 
Depoların her ne sureUe olur.>a ol- x * Ferlköyde oturan vatman Ce::nal cek taş mlktannı tesblt ve taşçılarla netretme eri daha umumi bir şekle 

sun teshin edilmesi yasaktır. Buralar- Uyanık, yaya olarak Karaköyden sc- temas etmektedir. girerse meaeli bir edebiyat üstadı: 
da en az iki bekçl ikamesi ile gecen Muhtelif imzalarla Manrır ile- çerken, 2610 num:ıralı taksi otomoblll- Birkaç senedenberl Istanbulda. inşa - Son romanınızı nerede netret· 
gündüzlü muhafaza cdilmesl ve bun- kiline hitaben yazılmış olan aşa- nln sadmesine u[;ramıştır. Yaralanan edilen yollar Avrupa §ehirlerindek.i tiniz? sualine hemen fu cevabı ve-
lara mahsus yerlerin dep0 binasından ğıkl açık mektubu aldık: vatman hastaneye kaldırılmıştır. yollann nynidir. Yol inşaatında tek- recek: 
en nz yi.ız metre mesafede olma.:;ı la- Ücretle çal•u•n biz yardımcı nik blr takım hatalann mevcud ola- G··-·ı.ı -•-..!-d 
zımdır. 'Y- * Dün gece saat. 23 raddelerinde mıyııcnğı iddia. edllmektedlr. Demir - UK .... u t-vun e ... 

- •• h öğretmenler, maaşla hizmet eden S:mycrde asfalt yolun 50 metre öte- t k 1 kil b 1 1 1 to _ Ya manzumelerinizı" ? •• Meclls. cuma gunu ""krar toplan- me.slekd84larımız kadar mesleğl- e ere ara :ı ara yayıı ar ve o -
mak üzere dağılmıştır. mlze bağlıyız. Hem de ucretıe.rt- sinde bir erkek \'e bir kadın pek mü- mob!ller!n geçeceği yollar biriblrtnden - cAsri hayııb karamelalan 

Son Telgraf 
son Telgraf refikimiz beşine! inti

şar yılını idrak etmiştir. Arkndaşınuzı 
tebrik ve uzun muvnffakıyetier te
menni ederiz. 

mizl çalıştıktan sonra nlıyoruz. nasebetslz bir vaziyette yakalanmıştır. ayrıldığı takdirde, yolların daha ziya- • . d 
Buna raıı......en her ay sonunda üc- Bunlnr. ayni yerde bir otomobll için- de muhafaza edileceğl Heri sliriılmek- ıçın e ... 

e;•u de duran iki arkadaşlarlle birllkte tedlr Eskiden 6Cep takvimi fairleri• 
retlerimizl almak hususunda te- müddelumumlllğe ver~tir. · _ _ ..ı=-e bir tabir vardı. Sırn" dı" d ek 
ehürata maruz kalıyoruz. Ücret- uıy em 

lerlmlzln vaktinde verilmesi için * Vali ve Belediye reisi Dr. Liıtfi Tiyatro ve edebiyat «Duvar takvimi romancı1arııt da 
ne yapılmak lbımsa, bu sebeple- Kırdar, yanına Beyazıt nahiye müdü- d l • ortaya çtktı. Yalnız burada korku· 
rin temin ve tanzimini emir bu- rü B. Nuriyi alarak B"yazıt "ivann- ers erı lacak mühim bir ,ey var. Edebiyat 

··········•···••···········•··········· ~ ~ 

Şimdi «4çi sigortaları idaresİıt nin 
devletçilik müessesesi halinde kuru
lacaitı söyleniyor. Ondan evvel fU 

eski usul devletin tekaüd sandığı 
tarzında kurulsun hele... Hele o 
haddi asgari elde edilsin... Ondan neceğiz... Behemehal hedefe vara
sonra yer asbaşkan genci direktör caitız ..• İlk çares~: .. 1 
fantezisine gideriz. Yukarıki tenkıde tahammül et-, 

Bununla beraber. vallahi ümidi· mek, hatayı sineye çe~ektir ••• Bu
mizi kesmiş değiliz. Bahusus, işçi si- nu da alakadarların musamahasın- ı 
gortalarının - matbuat ecirlerini dan bekleriz. Çünkü bu satırları 

yuımanızı yüksek vicdanınızdan daki caddeleri gezmiştir. Beyazıtla Şehremini Halkevinden: Evimizde takvimlere. karamelalara. ve ciko· 
diliyoruz. Bu teehhürler sebebHe Aksaray arasındaki caddenin ll:i ta- edip ve muharrir Cemaleddln Server latalara girdi. Biri edebiyat müna-
hayati ve zaruri masraflarımızı rnfında yıkılan binaların yerlerıni "" tarafından verllecek olan (Türk tc- ksocalan oralara kadar sokulmasa ... 
ve borçlarımızı tediye edmedlği- ..... maşası, tiyatro ve edebiyat dersle- ..... 
mizden ailelerimiz muztarlp ve zen Vall, nahiye müdürüne bazı dl- rl) ne 5 mart 1941 çarşamba günü 
meyus oluyor. Bizi düşı.inüniız ve rektıfler veımiştlr. ak~amı saat 20.20 da başlanacaktır. 

Yoksa takvimlerin, karamelalann 
ve çikolataların İçinde ediblerimiz 
birbirlerine girerler. blzl himaye ediniz efendim. * Dün muhtelit memlektlere 390 Temsil kolu ılzasının ve lıarlçten ge-

len orta mektep mezunu asli talebc
de İçine almak suretile teşekkül el- yazdıran ancak hüsnü niyettir. 11 

tiği takdirde - el birliğile bu ifi 11n * Beyoğlu Halkevlnden: 6 3/ 
muvaffakiyetle yürüteceğine ben Ve pyet «İşçi s~ortaları» da 1941 perşembe günü saat 18 de Evlml-
,ahsen kaniim... Kani olmaktan haf· müsbet bir ameli netıce vermezse zln Tepeba.şındnkl merkez binnsında 
ka da kurtuluş çaremiz yoktur. 1 efkarı umumiye karşısında ayni tarz- Prot. A. Hamdl Tanpınar tarafından 

Muhakkak ki selamete bu yoldan I da haykırmak yine boynwnun bor- ııMithat paşa» mevzuunda mühlm bir 
gidilir ... Bir sendeledik, ik:i yuvar-

1 
cu olsun. • konferans verUecktlr. Herkes gelebi-

landık ••• Sonunda yürümesini öğre- (Vii • Nu) llr. 

bin lira tutarında mal gönderllml.şUr. nin devamı mecburidir. Hikmet F cridun Es 
Amerlkaya ilk defa olmrı.k üzere Ba1ık Ortamek:tebl bitirmemiş olanlar ""'""'"'""''"'"'"''"'"'"'"""""'""'"""""""'""''• 
kırpıntlSl ve balık ciğeri, Macar!stı:ına da. dlnleyicl sıfatile devnm debllllr
koyun <!erl.sl gönderllmlştir. Jer. Ve (kurs) sonunda imtihana tn-

bl tutulmazlar. Yazılı tnlebenin ve * Fntuıt.e Çavdnr Hcunza mil.halle- kayıtlarını henüz yaptırmamış olan
sinde oturan Feyzi Güler'e Suleym:ı- Jarın iki fotoğraf ve hüviyet cuzdan
nın idaresindeki yük arabası çarpmış, lnrı ile Evimiz kfıtlpllğlne müracaat 
yaralanmasına sebebiyet vernıişt!r. etmeleri. 

* Bankalarda Hezaran cnddesinde 
71 numarall evin bodrumundan yan
gın çıkmış, sirayetine meydan veril
meden s0ndfirülmüşiür. 

Şişlide Hoca Mansur sokağında :?lı 
numnralı evin bacası tutuşmus, son
dürülmüştür. 

Bay Amcaya göre ••• 

- Bizim kahveciye 
gidiyorum bay Amca .. , 

teşekküre ... Avrupa harbi patlamazdnnl ... İtiraz edince de 
yıllarca önce ,sattığı kahveye nohut dasını elbet bir gün 
karıştırır... derdi ... 

cBunun fay-ı ... Hakikaten şimdi nohutlu kah· ı ... Bunun için gidıp kendisine\ B. A. - Yavaş 
anlarsınız!> ve ortaya çıkınca hiç yadırgama· teşekkürlerimi sunmalıyım!.. duymasın, onara 

dım... gelırl .. 

sÖ} le, sutçüler 
te§ekkur de az 



rikir ve San'atJ 

Edebi T enkid oı) 
Bizde edebi tenkidin mazisi - Ne tenkid 
etmeği ne de tenkid edilmeği bildik • 
Tenkid, hiciv ve kasideden başka şeydir. 

Yazan: iZZET MELiH 
Geçen hafta.kt makalemden şu ne- Süleyman devirlerinde Tilrktye, en çok 

ticeleri çıkarııblllrlz: Ce_nevlz ve Venedik ile siyası ve t.lca.ri 
ı - Edebi tenkld, bir eseri tedkik munasebetlerde bulunurdu. Tam 0 

11ıe tahlil etmek, muharririn hususi asır, Fransa. ve İngllterc'ye pek mü
hayatıru ko.rışlırmadnn, sevgl v_e dost- h1m dersler veren İtalya (rcnalssance) 
Juk, yahud bllakls bascd ve duşman- teceddüdünün en parlak devri idi. I 
lık ı:Ibi duygulara ka.pılmndan. yalnız Neye o zaman cedlerlmlz ıtalyancn-ı 
ilim ve san'at ıavlyes1nden b:ıkarak o dan birkaç denlzcillk ~blrlle birkaç 
kitabın mezlyetlerlni ve kusurlannı memleket ve şehlr ismi almakla iktifa 
cöstermektı_r. etmişler de Petrarque, Dante ve Fo!l-

2 - Edebı tenkid, ayni zamanda, du zJano'nun şiirinden Ficlno'nun felse
Bellay ve Boileau'nun yaptı~ gibi, dıl. fesinden, Pic de ıa Mlrandole'un u
tislüp, nazım ve inşa knldelerlnl ted- mfnden, Ghfrlandalo, Raphael ve 
rls, bazı estetik nazariyelerini tercih Botfcelll'nln resminden, Mlchel - An
ye muvafık görülen teceddüdlerl mü- ge'ln heykellerinden hiç hıı.berlerl ol-
dafaa eylemektir. ı.mamış? Aynl devirlerde Fransa lle de 1 

3 :- Ne Talne ve Brunetıere'ln llml, temasta idik. Neye Ronsard. du Bellay 
fennı. hlkemi, (dogmatıque> usulü, ne ff Montalgne'I bilmedik? Hat.ti\ d:ıha 
de France ve LemaU.re'in nlsbt, !erdi, geriye dönerek sorayım: Beş runr ev- 1 

(lmpresslonnlste) tarzı tamamen vel fethettiğimiz Blzans'.ui tuozofları
doğrudur. Biz, bu iki şekli mezceden, nı, şairlerini, mfiverrlhlerlni nlçuı 
talr ve edibin doğuş istidadına, şahsi- okumadık? Böyle birçok sual beni dü-
7ctlne ve (eğer varsa) dehasına layık şündürür ve üzer; faydasız bir üzün
olduğu kıymeti veren Salnte - Beuve tü_ Tekrar edelim: mukadderdi ta-ı 
le r'n~et'ye taraftarız. llhlmlz bu idi; cephemiz Oarbe cİe~il. 

••• Şarka doğru çevrlktl; yunanca, lltln-
Şimdi, bizde edebi tenkidin pek lcı- ce ve frenkçe değil, arapça ve fars-ı 

.a olan mazlsinden ve şlmdlld hıılln- ca biliyorduk. Dl.nimiz, içtimaı ~ek
den bahsederek ilerisi lç1n bazı te- küllerimiz, hattl yazı harflerimiz bizi 
uıcnnllerde bulunmak istiyorum: Garptan ayıran duvarlardı .. 

Denebilir ki bizde tenkld, Tanzimat.. .. • 
tan sonra başlayarak Edebiyatı Cedi- Makalemin mevzuuna dönerek, 
de ıa.mnında biraz ileriler \'C şimdi elli, altmış sene zarfında edebi tenkl
doğru yolu bulmak nlyefüıl gösterir. din aldığı ,feklllere ve semerelere ba-

Dlvan tnhriyelerlnde, rskl ş:ılrlerl- kalım: malumdur ki, tcnkld kelimemiz 
mlzin kendi san'atlnrını tarif ile baş- bile yenidir; ancak Edebiyatı Cedide 
talanna tnriz ettlklerl vo.kldlr: fakat zamanında doğmuştur. (Kamusa na.
bu gibi sözler edebi tenkld çerçevesine zaran, arapçada enakld• maddesi tef-
cıremez. Baki der kl: U babından gelmediğinden «lntlkad• 
Ba arsada Raki nice ü tada yeli~Li denseydi daha doğru olurmuş ... Ne be-
Aıerude bu;iin ana bir üstad yetişmes. 1s var? Mastan, tasrifi ne olursa ol-

Nef'I ovi.mür: ııun etenkfda frenkçe ela crlUquealn 
Levhi mahtuıi subaııdlr dili pa'-;I Neri mukabtll ve cmünekkldt, ctenkld eden 
Tab'i yaran ıibl dükkinçtl sahhiit adam. m~asında olarak kullanılmış 

deiil f ve türkçeleşmlştlr.> O halde ıServeU-
Nab! de, devrinin kolay beğenen ta~ fünun• münteslblerlnln lehine kayd

rllcrlndcn şikayet eder: • \olunacak bir nokta: tenldd mefhumu
Ebnayi dehr her hünere aferin verir, 1 nu bllmlşler, ve bu hUS\L~a bazı Frnn
Yarab! bu ilerin ne tükenmez bazf- S'a; ~ÜPlllfierinl okuyarak dikkate de-

nedir. ğer kalem t.cerübelerl yapmUJlardır: 

1 

Sinemada: Tel: 21359 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

Senenin fevkalade si.~er 
filmi. 

-1 -
LONDRA 

KALESi 
BORIS KARLOF 
BAZİL RATBON 

(ÖZEN rdm) 
lngiliı: tarihinin haşmet ve 
azamet dolu safahatı ... 
Kralların harbi... Saltanat 
hırsı... Londra kalesinin 
merhametsiz gaddar ve es
rarengiz celladı... Büyük 
ve hazin bir aşk faciası ..• 
Tüyler Ürpertici ıahneler ... 

- 2 -
HUDUT 

ÇETELERi 
MASKELi 1 2 ler filminin 
kahramanı A .. ılan yürekli 
Kovboy'u BILL ELIOTun 
emsalsiz maceralar filmi. 

" Bu muhteşem programa 
slavrten: 

2 TüRKÇE 
halihazır harp havadis· 

Ieri gazetesi 

- 3 -
Britich Paramunt'da: 

Akdenizde İngilizlerin Ta· 
ranto limanını bombardımanı 

ye 

M. EDEN'in 
Yakın Şark seyahati 

Türkçe 
Yalnız ve münhıuıran •İne
mamızda büyük fedakarlık
larla lıtanbulda ilk d efa: 
Yakın Şark J umaJda: 

lnciJizlerin son Afrika za
feri stoı BARRANt - MA
SA VA. BARDİA - KAPU
ÇO'nun Kara. Deniz ve 
H aTlldan 'bombardıman ve 
itrali. Alınan sayuaz eair n 

lıarp r anaimi (TORKÇE, 

Birçok .t.eznklrl şuern• mız vardır. Recal1.adP Ekrem ve muallim Nacl'niıı 
Ukln bunlar o derece sathi ve muh- Talimi cdeblyatıan, Ahmed Şuaylb'in 
tas.-ırdır ki bahsettikleri şairlerin ha- Fransız muharrirlerine dair makale
)atlarına, şahsiyetlerine ve san·atıa- lerl, Fik~~t ve Cahld'ln edebi müsaha
rına dair pek cüz'l malümat verir. be ve_ munakaşalan ... bunlar o zama
(Hnln bugün, Fuzuıt, Nef'I ve Naill gl- n~ gore terakki sayılırdı, ve şüphesiz 
bl büyük şairlerin hal teıcümelerlnl Turk irfanına hizmetti. Fakat garaa 
Jayıkllc bilmeyiz!) Meseli Ncdlmin dair yazıların ekserlslnde sezlllr kJ 1 
devrinde yazılmış cTtzkerei sa- muharrir maHimatını, bahsettiği edip 
ıım~de şuna benzer bir kaç satır bu- veya şair~ doğrudan doğruya escrle
lnruz: cNedlm; şairi hoş eda... Şairi rint okuyup anlayarak edinmemiş, o 
güzln ve yekta .. btidad n llyakatı edib hakkındaki gazete ve mecmua 
malüm ... • Nihayet 1860 dan smıra makalelerinden alml§tır. Sonra da 
Cevdet paşanın 4BelAgati _ Osman!- muasır Fraıımz edebiyatı içinde Diah
JCD si Süleyman paşanın cMeba- sur kalınmış, on altıncı ve on ~edinci 
nlül - İnşa• sı, Ziya paşanın cHa- asrın lcıymetıerl bilinmemiş, Ingillz, f••••••••••••~ 
rnbab 1 ve bahusus bir nevi ede- Alman, ve RU« edebi dehAlan hiç kale • 
bl tarihçe ve tenkld olan mu- alınmamıştır. Fransız muasır edeblya
kaddlmesl (ki Bolleau'nun Art poeti- tının da BaudeJıılre ve Verlalne'lerl 
• oe'l gibi manzumdur>, Namık Kema- değil, Sully Prudhomme ve Françols 
l'ln .Tahribi harabat.ı ve ıı:Tak!bl ha- Coppee gibi lklnct dereçedc fafrlerl 
rabat.ı, tenkfd vadisinde mühimce bi- okunmuştur! Edebiyatı Cedldeyi 
rer adım teşkil derse de bü- taklb eden nesiller bu noksanlan bir
tiin bu kitaplar gene Garp- az doldurmu.şlardır: zavallı Ahmed 
ıan ziyade Şarka batlıdır; y:ı.nt tahlil Haşim, Verlatne ve Henri de Regnler'-
Ye t"rkibl basltUr. Evet, Fransa'da ya- den, Ya.kup Kadri, Dostoievskl ve Pro
pmış olnn, mfıceddld Namık Kemal ust'dan, AbdilJ~k Şinasi, Chateaubrl
blle ııHarn.bat.a sataşırken kitabın özl- and ve Barres den zevk ve Uham ai-
le ui,;>Tnşmaz da coğrafya. ve lisan yan- mlfl:ırdır. Yalıya Kemal ısembollstJert 
bşları arar. Mescll Ziya pap.nın: mükemmel bilir ve Nurullah Ataç 
tstanbul :iken makam irfan bunlardan anlayışla bahseder. Bu-
btanbul iken mutalı büldan nunla beraber, edebi tenkidi hllA, bu 
Yaptı iki taşralı bu hali yazının bqmda hülasa. ettıtım taI"L-
Vanlı birisi, biri Rübali. da telAtkl ve tatbik edemiyoruz. Şar-
mısralanndakl zuhulil işaretle iktifa kın tahlilsiz Ye terkipsiz, (cterklb• 1, 
• der- syntbeee kal"fllıiı olarak' :tullanıyo-
Ey T~kıfı her mekinı rumun! rumA.i) ~lnluı Ye mliphem, mübalAplı 
Bir adı da Van mı Enurumun! ve ay~ • clnaalı ve lstlarell üelü-

BUGÜN Matinelerden itibaren 

VILDIZ 
SİIMmumda 

İstanbulda ilk defa olarak: 

RUMCA SÖZLÜ 
ve ŞARKILI 

Veda 
Şarkısı 

Bq tan baıa ıarkılı Aık filmi 

(Ne!'l Vanlı de~il. Erzurum'ludur;) bundan kurtulanuyoruz. Hel"9)'den 
TC o.sıl meseleyi, yani Net•ı ve Nabi'nJn evvel akıl ve mantığa, estetik bilgi ve 
flir ve llsand:ı.kl lcıymetlert nedlr? zevke dayruµnası ıc~ eden bir et üdü, ------------ - -
bahsini unutur! etserlya kendi .san at kablllyetlmlzl 

Mnzlye dair bu sözlerim tezyif ma- &fıstermek için yazılıruf bir mensur E~ ~Tinci~ : 1 - Evi~z-
hlycUnde görülmesin· edebi tenldd şllr haline toyuyoruzl O derecede .lt1 d e ream, afıı, mulaJ Ye he1' anı ta
ve umumiyetle flklr ~e tahllle müste- tarı, etüdil bltlrdltl zaman, baheedi- helacılık kura1an açılacaktı1'. 1-Bu 
ııld nesir saluwndakl noksanımız za- len muharrir ve eser hakkında he- lr.ur 1 d . • . 
rurl ve mukadderdi; zaruri ve nnıkad- men hemen hlç bl.qey ötrenmem.lf 

1 
ara evam etmek' »tqenlerın 

a~~m MELEK sinemasında 
Yalnız büyük filmlerde rol alan 

JEANETTE MAC DONALD 
Ve 

NELSON EDDY 
tarafından ibda edilen aenenin en NEFls AŞK • 

MUSiKİ ve GOZELUK Şaheaeri. 

-AY OO&ARKEI 
Muhteşem, mizansenli Süper 

filmi takdim edecektir. 
D1KXA T: Bu akşam için Loca ve numaralı lr.ol

tuk lar lc.almamı§lır. Müteakip geceler için biletler 
bugünden aldırılabilir. Telefon: 40868 

Her hafta, heyecanlı, meraklı, helecanlı büyük ıergÜzeşt filmlerini 

sayın IST ANBUL halkına takdim etmekle mü,tehir: 

AL KAZAR SINE M A SI 
Bugün Matinelerden itib aren 

ÖZEN Filmin Baara tarikile Amerikadan getirmit olduğu ıenenin en 
harikulade havacılık filmini takdim eder. 

Sema devleıinin. •• Hava kartallarının... Heyecanlı ve 
meraklı ıergÜzeıtleri. 

1-ŞEYTANI ŞUA 
Charles Farrell - Jacqueline Walls 

(Franıızca Sözlü) 

I
' 1 ~ VRENS' in l Bugüne kadar gördQiün&I ha.vacılik 1 iz ŞEYTANLAR , l 

_ MACERALARI ~ fllmlerlnin en heyecanlı en meratııs: _ FiLOSU ~ 

! Hava bombardımanian - Alevler araıında diifUrülen tayyareler • Tayyarelerin akrobatı hünerleri. 

j ~-----BUGÜN Matinelerden itibaren: l.t.ııl>ulun 2 büyük ainemumda birden: 

1 Tf!~~N 1 1 A ~~ K 1 
BuırUne kadar KÖrülen Şark filmciliiinin en giizeli n en heyecaıılı.r. 

Bir Türke Gönül Verdim 
:I'iirkçe aöd ü. muailtili prlr.ı T • Clanıla mevzuu kahramanlık, ıerııüzeıt Aık ve zafer nimi 

Uvertür muaila.ini hazırlaı,yan:Oetad EYüBI RIZA. Bir TUrke G CSnül Verdim Te final tarkıenn ha-1 
zırlayan da üıtad SADEiTlN KAYNAK ..• Memleketimizin tanınmıı aanatk&rlanndan <f S kitilik uz 

27 kifüik koro heyetleri ..• Millt parçalar •.. Zengin sahnele1'. 

AYRICA: 2 ıinemada ilin olarak: 
Nevyork Damlan Altmcla ı T 'd • Albn So11a11culan 
Büyüle Revö v e danı lilmi uran a • Bob Bak.er heyecanlı kovboy filmi 

• 
Bu üiı matinelerden itiliaren: 

IMARMARA da Beyoğlu sinemala- ı·LK vı·zvoN 
rından evvel 

• Büyük fi lmlerden birinci ıah-• BAŞLADI 

KANLI BALALAYKA 
Proğramda: Bu ilk gala l MALEK PEHL.VAN şerefine ayrıca: • 1 

2-MiKI (KOMŞUSUNUN HOROZU) __ ,, 

; Her seansda dolu olarak 
G österildiii halde daha ııör~mjyeıı b irçok kismele1' tarafından yaJri olan m&racut izerme 

ARABACININ Kili DUNY AŞKA 
Ç E M B E R L i T A Ş Sinemasında 

11 Şuliat Salı ıWıün• kadar s öet«ilecek.tir. 

der olan Mdlseler kar§lSlnda ise, 1s- oluyor.~ Sonra da, ya destan Te taslde nihayet 1 O marta kadar e T l itil>ine 
tlh!a! değil, ancak esef duyulur! Eski- ":;'~ yaljud b:ısafsızıı:a zem ve hic- müracaatla hyıtlanru yapt..malan 
ı1erimlz, nesri, aynen ştlr ve aruz gibi, ;.in tB~: :ı.ı~~~l~ Nt- lazımdır. 3 - Kuu lara ait pror ram T epe•aıı dram kısmı m1111111mlll 
ran'dan aldılar ve uzun asırlar. fars- bir resmini ha e en 1 n fsila gece ıaat 20 30 da ~ 

~~~::S:~~E?~;:.':;.E: cO..::~ :.,:~· : .. ..,. ' .. • " u.;o;.d .. . ı~ ı.,;~:~=~m•- ~~111111~ Bugün ALEMDAR ve Milli 
;~:~~re~~:;.t:e~=~:::;!~~~nd:;~ ı· PEK s·NEMASI YAR 1 N 4::uç=::~ü:y~~~ ... 
bir yazı; yarntıcı hayalden mahrum ı Kece saat 20 30 da 
bir kariha. O yaratıcı hayal ki roman- KiRALIK ODALAR 

111111111 

da hayatı.tarihte vak'alan ve tenkldde 
6.'ln'nt eserlerini tekrar canl3:ndırır... e·· k B' s··n 1 ANKARA RADYOSUf 
:!~i~~~~~ı~1~~~:ei::f~\~~~~ uyü lr u PRiZ ilan Edecek 'Mart Çarşamba itle ve &kpm 
ıılr kullandılar; neteklm kaybolan kl- 11.30: Program, 12,33: saz Netleri, 
tabının metinlerini Nalına. tarfhlnde Yarınki gazetemizi muhallalt okuyunuz. 12,50: Ajans haberler!. 13,05: Haflt 
bulduğumuz Şarlbfilmenarzade Ah- tartılar, 13,20: Salon orkestrası, ıs.o!: 
mcd ercndl'nln tasvirleri canlı, hl- Oda tnusiklsi (PlJ, 18,30: KonUIJDla 
dvlerl D<.'!is ve ifadesi hoştur. Fakat Her genç kız hayatta l:iir mucize bekliyor •.• Bu mucizeyi... (~ polltlka hMlselcrl), 18,45: Çocuk 
umumiyetle nesrimiz, tl Şinasi ve Na- saati, 19,30: Ajans habcrleı1, 1!>,45: 
mık Kemal'c kadar, kudret51z ve be- ş A R K sı·ne111asının ~ld programı (Kadın sesleri), 20,15: 
crrlkslzdlr. Dalma düşünürüm: güzel RadYo Gazetesi, 20,45: Fasıl heyeti, 
san'o.tlanmız, YUrdumuzun temasları O 1 .,,..,, ... , 21,10: Konuşma, 21,25: Karıflk OJ'UD 
ve mllleUIJ'!lzln dlnl dolayıslle Şarkn, KARNAVAL M NASEBET l.E .3lL.ll" lÇlN HAZIRLADICI havalan, 21,45: Rlyaset.tcümhuı: ban-
Arnp ve Iranhya ballı kalaea~a B A L p · A R • dosu, 22,30: AJans ve borsa haberleri, 
- hele on nltıncı asnn başındanbe- 22,45: Mfizlk: Cazband (Pi.). 
rl - Garba dönerek ondan :ml.sal ve 1 Hart Perşmb sabahı 

•n-!_·_ıe };u ,.___ '- ·· - - -L-· · : m, ,O : AJaruı haberlarl, Jlham alaydı, klmbilir bugün elimizde 8 ~ 8 3 
ne ~abeserler buiunnrduf Bir misal: DllJllllQ '-'UllJa A&.t"Dı ıor~ına. 8 8 H ,ı : a program <Pl,). 8,45: Ev t a-
Y•1-tırım Bcyazıd ve Kanuni Sultan dm>. · 
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SÖZON OELiŞi 
Çiçek ve tabanca 

Y eni gelen Fransu; mecmualanndan birinde, suikasde kur
ban giden Shanghay bcledliye reisi yerine tayin edilen yeni 

belediye rclsinin karşnJanışını gösteren bir resim vardı. Bu re
.ıtnde yeni belediye reisini karşılamaya gclen yüksek rütbeli bir 
sabitin sol elinde bir çiçek demeti, sağ elinde bir tabanca görü
lüyordu. Herkes tetikte idl ve bllbassa elinde çiçek tutan zabit 
tabanca!l;lnt, vukua gelmesi muht.emel her hangi bir hadise üze
rine derhal ateş etmeye hazır vaziyette bulunduruyordu. 

Resmi, içinde yaşadığımız endişe, korku, şüphe, emniyetsizlik 
dünyasının sinirleri son derece gergin insanını olduğu gibi göste
ren bir tablo gibi seyrettim. Uzak Şarkın bir köşesinde, fotoğraf 
abjektifiıUn karşısına çıkan bu çiçekli ve tabancalı insan, ne 
kadar da bugünün insanına bem.iyor; biri takdim edilmeyi bek
leyen beyaz çiçeklerden mürekkep bir demet, öbiirii tehlikenin 
üzerine bo anmaya hazır bir tabanca tutan bu iki elin manzarası 
ne kadar da bugün, her türlü emniyetin çoktan kaybolduğu dün· 
yada yaşamak amıindc olan insan cemiyetlerinin çehresini akset
tiriyordu! 

Öyle bir devirde yaşıyoruz ki artık çiçek sulh günlerinden, 
rahat ve endişesiz günlerden kalma, minası nasılc;a henüz unu
tutamam.ış perişan bir sembolden ibarettir. Onu istemiyerek bile 
oısa bir tarafa atmak icab ediyor. Muhtemel tehlikeleri gorun
diiğü yerde boğmak iizere iki ele de iki tabanca almak için. 

Şevket Ra.do 
•ıtınıımrıııııııııııııııııını1111111191ıuuııamıımıııınUN111uı11111111•1111111ıı.111N1111111 _ __ 1••,_..u11ıııı•r-

Vitamin Anın nebatlarda mühim rolü 
Birkaç sene evvel Berlinde Kay

zer Vilhelm enstitüsü nebat ve ağaç. 
çiçeklerinrn yetişmesine ıebep olan 
h~rmon'u keşfetmişti. O zaman• 
dan beri biyolojinin bu mühim 
keşfi ncbatatta h:rçok inkılaplar 
vücuda getirmiştir. Bl•nunla nebat· 
lann c;;içek yetiştirme:C kabiliydi ve 
verimi artımlmıııtır. Mesela pakotu 
(Jusquiam} bu uııul ııayeaıinde mu· 
tad veçhi!~ iki senede değil, bir se· 
nede çiçek açmaktadır. Bu nebat 
bir sene soğuk bir yerde bulundu
rulmaktadır. Nebat bu suretle kışı 
geçirmiş olduğu hayaline kapılmak· 
ta ve bir sene içinde çiçeği açmak· 
tadır. 

Dahası var: tenasül cihazı katedil
miş hir nebata bu usulle çiçek aç· 
miş bir pirinç dalı aş:landığı tak~ 
dirde nebat tekrar cin~ini idame et
mektedir. 

Yeni Ke§İf ilkbahardaki deverar.ı 
elemin hUfllıt b ir müCMir mad
deden ileri geldiğini meydana çı
larmıştır. Bir nebat çiçek açmıyor· 
ıa irsi bir değişiklikt~n dolayı çİ· 
(ek {hormon) yetiştirmek: kudreti-

ni ka,ybetnıi§ olduğuns hükmetm~ 
icap eder. 

iki senede bir çiçek açan nebat· 
lann honnocn yeti,tirmek için mu· 
ayyen bir ıoğuk mevaim ve meselft. 
bir kış keçirmeleri icap ediyor. 

Bazı nebatların ve bahusus sı· 
cak iUimde yetişenlerin hormon ye· 
tiıtirmeleri için eıcağa jhtiyacı v;u
dır. Bazıları muayyen gün ziyasma 
muhtaçtır. Mesela bir nevi Aın~ri· 
kan tütünü mutedil iklimlerde gü
nün on iki saatten fazla uzun ol
masına tehammül edememektedir. 

Dahası var: Bizim vitamin A de
diğimizin, nebatların neslini devama 
hizmet eden hormonların • kendisi 
olduğu meydana çıkmı~tır. Çünkü 
ilkbaharda nebatların çiçek açrnn
lanna hizmet eden ve havuç ren
ginde olduğundan (karotin) deni· 
len madde hormon yetiştirmekl~ · 
dir. 

Velhasıl insan ve hayvan hayatı 
için elzem olan vitamin A nebatla
nn çiçe.k açarak neaiJlerinin ~dame· 
trine ve meyva vennelerine yara
maktadır. 

Amerikada matematik dersi 
Birkaç gün evvel Amerika Bir

lefik devletleri Maarif Nezareti ta· 

rafından neıredilen bir istatistikte 

mekteplerde matematik d ersin en 
:ıı:or ders olarak cöaterilmittir. Ta
lebeler en ziyad e hu dersten uyıf 

not almakta ve imtihanlarında gene 
bu dersten dönmelctedir1cr. Diğer 
denlerden dönme nisbeti yüzde 
12 dir. Matematikten ise yüzde 
22 den fazladı!. Matematikten son· 
Til Amerikan talebelerine en a üç 
gelen dert yunancadır. 

Batan ada 

İzmirde kır koşusu 
f:mı.ir 4 {AA.) - Halkıevj spor ~ 

kolu tarafından tertip edilen 7500 • D e 1 d 
metrelik kır ko§USU kalabalık bir at· enız a tı ve . . . t .. 
Jet grupunun iştirakile dün yapılmııJ- enız us u 
tır. Halkevinden hareket eden at-

}:~e:ni~t~~~~d:d~~:~k t~~::ı~h~= f ı· lo. ları· le a ... bloka neye gclmi!ller ve buradaııı da Fua-
rın Lozan kapısının önünden Gün
doğuya çıkmışlar ve doğruca Alsan
cak sahasına gelerek üç tur yaptık-
tan sonra yarış! bitirmişlerdir. İnönü 
ko~usunun (Yapılacağı yerler Üzerin
de icra edilen bu yarışta 28, 22, 
7/ 1 O da Rasim Çetin birinci Hamid 
Önayak ve Yaltup da ;kinci ve 

Denizaltı harbi azami şiddetini bulduğu zaman da lngiliz 
deniz nakliyatının felce uğrayacağı tasavvur edilemez 

üçüncü ge1mi~lerdir. 

Erzurum kayak kursun
dan mezun olan öğret

menler Kayseride 
Kayıeri 4 (AA.) - Erzurum 

kayak kursundan mezun öğretmen
ler bugün Kayseriye gelmi~ ve ilk 
olarak Jmk kişilik bir kafile halinde 
Erciyeşe gidilerek ilk kayak kursu
nu açmıştır. Kayağa GençJ.ik klübü 
ve halk da iştirak etmiştir. Bu kurs 
iki ay devam edecektir. . 

Maniaada kır koşulari 
grup birinciliği 

Bugünkü dünya harbinde her iki .... 
muharip taraf birbirini denizden 
abloka etmeğe büyük ehemmiyet 
vermektedir. Bu abloka Almanya 
tarafından denizaltı filolarile, İngil
tere tarafından deniz üstü filolarile 
tatbik edilmektedir. 

Manisa 4 (AA.) - 9 mart pa
zar günü Maniıada altı vilayetin .iş
tiralı:ile kır koşuları grup birincilik
leri yapılacaktır. 

Alman denizaltı gemilerinin baş· 
lıca hedefi İngiltere limanlarına gi
ren, c;;ıkan gemileri batırmak ve bu 
suretle bu memleketb deniz yolla
rile alakasını kesmektir. Almanya 
~onanma cihet•ile zayıf olduğundan 
fngiltercye karşı ablokayı denizaltı 
gemilerile yapmak mecburiyetinde· 
dir. Zira denizaltı gemisi kendinı 
göstermeden i, görmek hassaıına 
maliktir. Son zamanda Almanların 
denizaltı harbini ıiddetlemdirdikleri 
ve daha da §idC!etlendırecekleri res· 
men ilitn edilmi§tir. Filhakika önü-i Bir rıhtımda ııralanmıı Alman denizaltıları 

Manisada bir futbol maçı 
Manisa 4 (A.A.) - Dün bura· 

da h:rrürin Altay takımı jJe Yıldırım 
spor arasında bir maç yapılmış ve 
sıfıra kar§ı beş sayı ile Altay galip 

müzdeki ilkbahar ve yaz aylarında 
1 
~icaret gemileri tonajı takribeın 20 

gelmiştir. 

denizlerde fırtınalı fena havalar na· milyon ton olup şimdiye kadar ve· 
dir olacağından denizaltıla · ·n rilen zayiatın aylık vı:..satisi 100,000 
büyük faaliyet devresi başl~ya:~- ton raddesindedir. Hilen lngiliz 
hr. Acaba Almanya denizaltı ah· gemi inşaatı zayiatın üçte birini 
lokasile Jngiliz nakliyatını felce uğ- telafi etmekte olup Amerikanın yar
ratabilccek mi} Bütün dWıya efka- dımı ve dominyonlarla H indistan
n umumiyeııini işgal eden bu suale da kurulmakta olan yeni tersanele-

- -- cevap verebilmek için evvelernirde rin ikmalini müteakip, 941 senesi 
Beden terbiyesi lıtanbul bölgesi ~u C'İhetlerin tedkikine Hizum vardır: nihayetinden. evvel zayiatın yarı-

biaildet ajanlığından: 1 - Alman denizaltı gemileri· sından fazlasının yeni gemi inşaat·;-
! _ 9/ 3/ 941 tarihine müsadif nin harp kifayeti ne derece terakki le doldurulacağı tahmin olunabilir. 

ctmi~tir} Egw er Alman denizaltılan her attıl-pazar günü sabahı yapılmak üzere 
ikinci bir teş\;k miisabakl\Sı tertip 2 - Almanların abloka sahasına lan torpidoyu hedefe isabet ettir-
olunmuştur. gönderecekleri denizaltı gemileri mek çaresini bulmuş:ıır ise lngiliz 

lrıe kadar bir yeklına baliğ olabiHr~ gemi zayiabnın yeni inşaatla telafi 2 - Yarışa tam sant 1 O da ha~- 3 - Umumi harbın en şiddetli edilmesi beklenemez. Fakat her atı-
lanacaktır. denizalıı ablokasıında Almanyanın lan torpidonun hedefe isabet etti-

3 - Yan, yolu: Mecidiyelöyü denizaltı mevcudu ne kadardı} Ve r;lmesine maddeten imkiia yoktur. 
ile Hacıosman baYtrı arasında ~ki bu mikdar lngiliz gemi tonajına ne Gerçi denizaltıların harpteki torpi
defa gidip gelme suretile '42 kilo- nisbette zayiat verdirmiştir} do isabetinin yüzdesini teııbit etmek 
metredir. 4 - Almanlar denizaltı zayiatı- mümkün deği!se de bunun sulhtelci 

4 - Koşuya iştirak edeceklerin nı yeni in~aatla telİıfi edebilirler taüm ve mümarese atışlarında elde 
yarış saatinden evvel hazırlanmı' mi} edilen İsabet haddinden fazla ola
oldukları halde Likör fabrikası 5 - İngilizlerin elindeki vapur mıyacağı iddia edilebilir ki bu da 
önünde hazır bulunmalan ve isim- mikdan fileden ibarettir ve yeni in- % 20 den fnzla olamaz. 
ler~i. hakem heyet:ine kaydettirme· ıaatla b~~an ~apurların boşluğu dol· Diğer taraf tan dC?.1 izaltı gemile-
lerı lazımdır. durulabılır mı~ rile mücadele ıilah ve vasıtaları da 

5 - Muayyen saatten geç gelen- ~ .- ~eni~~ltı gemilerine karşı hayli müterakkid ir. Bu vasıtalardan 
ler yarışa iştirak edemezler. 1 İng.ılızl~rın mucad~le '·.as_ıtaları mü- bilhassa elektrik mevce]i hususi bir 

6 B. · ·d ·· .. .. k d esm hır hale gelmı§ mıdır} cihaz ianesilc denizaltı gemı'lerı'nı' - ırmcı en uçuncuye ·a ar D . . 
derece alanlara birer madalya veri- • ~nızaltı 11.b·l·o~asının şı~det .. ve 2,000 metre dahilinde bulmak ka-
lecektir. lesırın?e en . ~uyuk rol hıç şuphe bildir. Bu suretle her hangi bir ge-

y~di!e müt.enasip bir hale gclme
mıştır. Bınaeı:ıaleyh önümüzdeki 
yaz aylan zarfında Alman denizal
tıları zayiata duc;;nr olmakla bera
ber fngiltercnin deniz nakliya tına 
mühim hasarlar ika edeceklerd ir. 

İngilizlerin deniz üstü Iilolarile 
Almanyayı abloka 1':1mesinc ge lin· 
ce; bu abloka dava~ındn İngi l iz do
naı;ımasının her an denizde dolaş
makta olduğu düşünülmemelidir. 
Harp gemilerinin muayyen 'Üslerde 
harekete amade durm:ı.sı, Garbi Av
rupa sahille.ri açığından geçen sey
rüsefer :rollannda muhrip ·1re kruva
zör !erin karakol gezmeleri Alman 
ve İtalyan vapurlarının hareketine 
mani olmağa ka~idir. Ancak Ame
rika ve Japonya limanlarında lcal
rnı§ olan Almaı.1 vapurlarından bir· 
kac;;ı hazan Jngiliz karakollarının 
~;;.z:; r.'1,..n kaçarak ann vatana d ö
nebilmektedir. 

Kıta ablokasında denizlere ha
kimiyet esıı ~ ı ~arttır ve bu da kuv
vetli donanma sayesinde temin olu
nabilir. Mihver dcvlt"tler:nin deniz 
ticaretinde hasıl olM umumi felc 
İngiliz ablokasının şiddet 'e tesiri· 
ni iıbat etmekted ir. İngiltere do
nanma kudretine sahip kaldıkça Al
man ve halyan vapurlarının ticaret 
seyrüseferi yapmalarına imkan yok
tur. - - __ yok kı: bu S'ılahın harp kifayeti ile miye torpido atmak için ıokulurken 

Çarşamba •iirıü ı:er•f stadında ad. edine. mevdudu.r ... Harp kifayeti henüz mücşsir atı .. noktasına "'elme· Hulasa t ' 1 
" il .. b d 1 .. <> ; ıcarct gemi erinin m ürur 

yapılacak marlar ır cnıza tı geınısının su altı ve su den denizaltı gemİ!inin bu cı"ha .. Ja v- ubu • · 1 k , , .. ... runa mımı o aca ta rzda bir 
İstllnbul Erkek mektepler! ~••·ol ıis. tu.· süra. ti, dalabileceği azami de- mevcudiyeti ve bulundugwu mevkı' abloka "" b · d 1 f 1 1 1 ıo uı.u ı k b .. em erı enıza tı i o nri e 

Lig .!1eyeJl ~aknnhğındnn: rın 1 
• • •• • ~r seferde aldığı mahrukat· tcşbit edilerek hücumundan kaçın- te;is edilemez. Halbuki hakimiyeti 

Yuce Ülkü - Muallim mektebi: Sa- la su ustunde ve su altında gidebilc- mak ve avcı muhripler vası ta•ı'le l d t t d · 
at 14. Hnkcm: B. Uluöz ceği meaafe ve niha t .. b I d 'k . h " e ın e u aı:-ı emz u"tü filolarile 

İstUı:Jal _ Sanat okul •. ye murctte a· onu su a l~n a ı en ırn a etmek im· böyle bir abloka çemberi emniyetli 
nakem .. ş. T-"an u. Saat 15,15. tının h. arp .. ta .. r.t.larına uygun yetismiş ka·nı mevcuttur. Fakat lnoı'lı'z tı'ca- b' tt .. d ... ...._ 1 1 1 1 • " ır sure e vucu a getirebilir. Ne· 

T. k L · oması e o çu ur · ı · · h ·· h · d b ._. Al ~ı . - Pertevniyaı: Saat 16 30. 5 .. · ret gemı erının enuı. epsın e u te11:ım ınan denizaltı abloknsile 
Hakem: Ş. Tezcan. ' urat, mesafe v~ dalma umlı:u ha· cı·hazların bulundut;u ve denı'zaltı· lngı' lı'z denı'z ·· t" bl k k d .. us u a o ·a ının net<:-

ımın an hug~nkü Alman denizal- !arla mücadeleye mnhsus muhrip celeri bu hakikati bariz olarak gös· 
tı!.arın~n umumı harpt~kilerden bü- ve seri avcı botlatı adedinin mak- termektedir. Profesör Mahmud Esad 

Bozkurtun Aydında bir 
konferansı 

yuk hır .fark. ar:ıetmcdiği ve mürette- sada kafi geleceği şüphelidir. D · ] h b" 
batın layıkıle yet' ti ·ı · · · · enıza t1 ar 1 aza mi şiddetini 

.. 'd ış rı ntC!ı ıçın ıse Bu tedkikten anlaııılacağına göre bulduğu zaman dahi ln<>ı'lı'z denı·z 
musa1 zaman bulu d w ·· ) · " bT nama ıgı soy e· mücadele \' e imha vautalarının ha- nakliyatının felce ufinyacağı ta-

P eru ve BoUivya ilimlerind en bir 
pup, bulund uk.lan muhitte arzın 
jeoloji terkibini tedkik etmek için 
Tıtikana gölü sahillerinde tedkikler
d e bulunmuştur. Gölde birkaç yüz 
eene evvel, ihtimal zelzeleden bat-

mıı bir adadan eaerler bulmuşlardır. 
Birlı:ac; metre au altında bulunan 
ad ada ev enkazı kC1(edilmiıtir. Bu 
enkazd a, ev eşyası ve ıüs için kul
lanılan <?simler ve eski silah d a h u
luınmuştur. 

Alyd~ (Akıam) - Şehrimize ge- nel·I~;bin b I . • zarlık derecem deniz.altıların teza· savvur edi lemez. • A. B. len zm~r mebusu profesör Mahmud b aıı angıcında, yanı ?ır ____________ ..., _____________ _ 

Esad B k t H lk uçuk sene evvel Almanların elın· 
oz ur a evimiz reisi avu- d k. d Ç 1 h t • • t hb" B } d" · b" d ) k kat Ne~~t Akkorun ricası üzerine e ı enizaltı mikdarının 60 tane or u aı anesının ı l e e ıye yenı ır fi an ı 

~a.l~e.vi müsamen aalonunda cTürk olduğu zannedilmektedir. Harp müsamereler i yapacak 
ıhtılalı> ne dair bı"r konf b.a~~~dıktan sonra Almanyanın iııgal Çorlu (Ak,.am) - Bu"yu'· k hasta- . 

Garip .bir hırsız çetesi 
erans ver- t t l ,. - Istanbul Vilayeti, vil~yet hudutiarı 

mişt.ir •. Konferans 17,30 da ba .. lamıı e . •iı ersane erden de istifade ede- h t bb. .. i . . k' • d h i lı: k y rek ayda vasati 1 2 tane olmak üze- .a?eb 1 hı k~uıamere e~~ın. se ı~ı~- a 11.nde ağaçlandınlnc:ık yerler için 
ve ' ı aaate ya ın ıürmüştür. Salc>n re şiınd:y k d 200 d . cısı aş e ·.m Asım Turenın rcıslı· bir program vücuda geUrmlştlr. Kay
tamam en dolduğu gibi sonradan ge· misi m;y~ a ar . d'V• ~nbza11tı ~~- ğinde ve konferans salonunda kala- makaml:ıra tamim edılen pro"r:ımda 
l~nler ayakta dinlemek mecburiye- mek şa rı anh~ lgetı2r60ıgıd a. u

1 
e 1 • balık bir do~tor kütlesinin huzurile hangi yere ne miktar ve ne cinsten 

Budape§tede garip bir hınız çe· 
tesi yakalanmıştır. Bu çetenin reo.isi 
lrir mektep müdürü id i. Çete efra
dından biri müdürün Juzı, diğeri 

ıer:ıe bu mektep muallimlerinden 
müdürün damadı, bir ba~lı:ası da 
musjJ(i hocası idi. Müdürün v e musi
ti f:ıocuının kanları gözcü vazifele· 
mi görüyorlardı. 

Bu garip çete birçok hmsızlıklar 
yapmış, nihayet lceıfcdilerek efradı 
yakalanmıştı r. Cer~yan eden muh a· 
keme neticesinde mektep müdürü 
3 ıene, damadı 7, kızı 6 ay hap se, 
djğer ıuç lular muhtelif cezalara 

mahkum edilmişlerdir. Yalnız 
muıiki hocasının karısı beraet et· 
miftir. 

tınde kalmı•lardır. r 1 e a en enıza tı ge· J • •. ö ·· I3 · E · fida ı dikli ''" ı k d .. misine l'k ld v h . . . verı mıştıı . nsoz coım · nerenın ı ece"ı şaret edilme tc r. 
Muhterem profesör konferansın- )' B mal 0 ugu ta mın edılebı- Üroloji 1940 senesi grafiği ile baş· Kazalarda ağaçlanduma için bu 

da milliyetçilik bahs: ·u·zerı'nde dur- ır. . . u~~ talyanların 40 denizaltı lamı- Z..:ya Gökııin tarafından Ti· proı.ram dı.şınd:ı da çalışılncn ic, m.ı-
- gemm ılnve et 1 • 'ht' J d h' ~· mu,, Aydınlılann Milli mu··cadelede ı· d me erı 1 ıma a •· ramoti yapılarak çıkarılan hançere· h:ılli belediye mühc11dlsleri nf;açl:::.n-

m e olduğwıd b t kd" d d l ı.<>.·11terd.ikle.ri. kahramanlıkları ı•ba- . an u a ır e de fibro vasküler polip Dr. Muzaf· ın acak yer \ e semtleri tcsbl t ed -
~ mecmu denızaltı mikda 300 b f T ' ruz ettırmı§tır. !iğ 1 Ahi 11 e . a- er ezonar taraft;ıdan kusurlu ya· ceklerdir. Muteaklben knz:ılnr, ne 

Konferans uzun uzun alkıclanmı • dan~ u~.' l b'o~a "ahasınkda bu mık- radılış, Hayri Akarırmıık akciğer miktar fldan:ı ihtıyaçlan oldur•und:m 

Ak H ık .. ş d . uç e ırı, yani ta riben 100 apse!i Dr. Tarık tarafından ba • Belediye relsl ığlıı l haberdar cdccck-
tır. şam • a eV'jmh reisi avukat enızahı gemisi hulu d ] b'l' .w r 
N t Akk t f d U • n uru a ı ır. sakta ıgne Azer Aran tar C d tir. 
eşe . or ara ın aaı yemek v~ mumı harbı'n en 'dd ti: d . - - .. . •. . a ın an 

k 1 " şı c ı enız- fü k ı ı H f d Vilayet. Wıhillnde me\cud tldanlık-
r.ilmi~. yemek te va i, adliye, parti ve altı ablokasında Almarıyanın deniz- nu ı ke'rkmkıye oz'. a~atıdtara ı? an !ar ihtiyacı karsılıy:ıcnk nılk l:ırda fl-
Halkevi er anı bulunmuslardır. altı mevcud 180 . mencn ı o • eeptısemıııın e pıron· • u aded olup bır l dan ,·eremiyor. Bu noksanı llnzan cl.k-

seferinde denizde b J • •V• tozi • tedavisi vakalau anlatılmı,, kate al:.ı.n Beiadiye yeni b!r fidanlık 
d . I u undurabıldıgı Dr. Berkkanın akciğer verem-:Oin te-

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
M S lb • N Aydında bir muhakeme u a nı usayr Aydın {Akşam) - Aydına 30 

Cazetemizde Musıı. İbni Nusayr
den bahsolundu. 

Diğer ismi Ebu Abdürrahman 
olan bu meşhur Arap kumandanının 
do~duğu tarih katiyetle malum de
i'ildir. Ancak i 15 tarihinde vefat 
ettiği tesbit edilmiştir. 

• Emevi hnlif clerinden Abdülme
lik zamanında Mısır valisi olmuı1tur. 
Şima l i Afrika:'Jln garp tarafların~ al· 
maj!n memur cdilmiş tıı. Musa, bü
tün berberi kabilelerini itaat altına 
aldı. Müslüman emiri Ukbe kendin
den ev\ el OkyanuJ sı..hillerine ulaştı. 
O da•oraya kadar vardı. Ve döner
ken, nzadlı köles; Tarık lbni Ziynd'ı 
l.pıınya fotb-;ıı ı.; memw etti. 

y· 'k f .. .. kilometre mesafede Dere köyünde 
arı -~~.uluse. ~eçti. Muvaffak Osman adlı biri öldüıiilerek kesik 

oldu. Endulu!J fatıhı sıfatile büyük başı kuyuya atılmıştı. Al: Çelik ve 
~n .kaza~dı . Musa bu şeicfi kendi- !Süleyman Akgül isminde iki kişi bu 
sı bızzat ıdare edemediğinden do- . · f ·ı· Ja ak N t G 
1 dl k-ı · . lcınayetın ıu ı o r • eşe ermen 
al), aza ı o esım kıskandı Ve d ·· 'k f t' I hk . d .l 

h 
• · · d v • e muşevvı sı a ı e ma um e 1 • 

atta ıznın en çıktıgı bahanesi]e . I d" 
Tank'ı hapsedip l>ldürtmek istedi lmıTş er 

1
•• hk · 'k' f ·ı h k 

F k h l
' f • vj • em)"JZ ına ernC'.Sı ı 1 aı a • 

a at a ı enın og u Vclid"den aldı- k d 1ı:· h.'k ·· t dik t · N w . .. . ın a ı u mu as e mı~. , eşet 
gı emır uzenne onunla barısmak G h kk d k. 24 h · 

b . . d k ld • l ermen a m a ı sene apı!I mec urıyetın e a ı. · · B • . . , cezasını nakzctmıştır. u zatın mu-
. (T~rık ~~m Zıy~d ı.n o civardaki hakemesi yo.,iden görülmüş, bu de· 

l evarık Turk .knbılcsınden olması 1 fa İzmir mebusu profesör Mahmud 
da muhtemeldır). 1 Esad Bozkurt' da N~et Cermen'in 

Musa Şama dönünce halife Velid !vekili olarak mahkemede hazır bu
taraf .. ,dan hapsolundu Halife Sü- ı lunmu~tur, Muhakeme neticesinde 
le~man h.~li.~c!.ii;e g.~i~.ce affedildi. Ne~et Germen 'in beraetine karar 
Hıcaza donuşunde oldu. l ver.lmiıtir. 

enıza tıların adedi u'"za • 60 t . . . . . . . yapmağa karar ' "'nn lo:t ir. Knz:ı1nrd •11 'd' C mı aıne davısı hakkında fık ırlerı dmlenmış ve ... .. 
ı ı . ec;en uınu • h t l ihtiyaç listesi geldikten sonra " Cnl rı -. . . mı drp e tutu an bu konulara Ruhi Onat. Besim Ene· " 
ılstatıstıkl~.re göre Alman denizalt.ı- ren. Ziya Göktin. Nu:i Eroene, M. daıılığın ne 'bfiyiıklüktc kurulaca~ı nn-
annın d t f d b d k ... !aşılacaktır. l ,0 r s~ne zar ın a alır ı ·• Sakarya, 1 insan Korgün, Muzaffer 
arı gemı tonaJı 7,662, l .58 ton olup Tezonar, Sami Gürün, Hayri Akar· ==::===-==-==~==--~--

buna mukabil Jngiliz!er 5,808, 300 ırmak ve Aze:r Aran iştirak etmi~-
ton yeni gemi inııa etmi§lerdir. !erdir. ' 

Umumi harpte Almanlar denizaltı -- -~ 
zayiatını çok güçlükle telafi ede· Türk DiştabipJui C~miyetinin 
bil mi lerdi. 191 7 ve 191 8 senele- ilmi f.opJantılan 
rinde vukubulaıı amansız denizaltı Tlirk Diştablplerl Cemlyetl.nln her 
harbinde beher aya is:ıbet eden de- on beş günde bir yapılacak ol:ın U
nizaltı zayiatı vasatisi 6 gemi ol- mi toplantılarına 6 mart per.şembe 
muşlu. Önüzmüzdeki aylarda hare- günü saat 18,5 ta Cnbloğlu Etlbb:ı 
kata gönderilecek denizaltı adedi ~ı~~da başlanac:ığı haber nlınmış-
ve bunların aylık va%:Ati zayiatı ge· B to u plantıda P rof. Kaum E~ad 
çen harbe nisbetle iki misli olacağı (Hormon ve vitaminlerin dişlerde 
kabul edildiğine göre §İmdiki Al- ehemmiyeti), doçent Feyzullah (Prn
man sanayiiniıı bu zayiatı telafi ede- tezde kullanılan m adenler ve Pro! 1 
bileceğine hükmolunabilir. Ziya Cemal lAğız knnamal:ırının 1 

Halihazırda İngilizlerin elindeki d in dirilmesi) mevzularına dair teb-
liğler yapacaklardır. 1 

MOVADO 



' 

Sovyet Rusyarun beyan .. 
namesi Bulgaristanı tak

bih eden, Almanyanın 
Balkan hareketinde bir· 

lik olmadığını, sulha 
bağlı kalacağını gösteren 

bir vesikadır 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
siyasetine ikinci mühim darbe~ 
yi hazırladı. Harbin başmdanberi 
Uk defa Sovyetıerin Almanya ile 
ayrılık1arıru açıkça ilan ettikle
rini görüyoruz. 

Sovyet tebliği, Bu1garistanın 
hareket tarzım doğru bulmıya

rak takbih ettikten sonra «Sulh 
siyasetine sadık kaldığı için 
Bulgaristana, bu politikasının 
icrasında hiç bir müzaheret 
göstermiyeceğiniıı bildiriyor. Bu
nun manası, Sovyetıerin, harbe 
müncer olacak bu hareket 
neticesinde Bulgaristanı kendi 
başına terkedeceklerini, şayet 

Bulgaristan, bu hareketinden do
layı tecavüze uğrarsa Sovyetıerin 
yardım etmiyeceklerini önceden 
haber veımektir. 

Bu tebliğden şu mühim netice
yi de çıkarma!< mümkündür ki 
~-ıyet Bulgaristan alınan işgaline 
mukavemet göstermeye karar 
vermiş olsaydı Sovyet Rusya ken
disine müzaheret edecekti. O za
man vaziyet büsbütün değişirdi. 

Bu beyanname Balkan hareke
tinde Sovyetıerin Almanya ile 
birlik olmadığını, bilakis Bulga
ristan işgalinin kendi istekleri 
hil!fına bir hareket olduğunu, 
Balkanlarda bu yüzden harp çı
karsa Sovyet Rusyanın işe kanş
mıyacağmı bildirmesi itibarile 
vaziyeti iyi şekilde aydınla.tan 

mühim bir vesikadır. Fazla ola· 
rak Sovyetıer, bu münasebetle 
sulh siyasetinden ayrılmıyacakla
rını bir daha ilan etmek istem~
!erdir. Balkanlarda sulhun mu
hafazası bakımından Sovyet Rus
ya ile Türkiye arasında, bu fıisat
la, kendiliğinden meydana çıkan 
fikir birliği memnuniyetle kayde
dilecek bir hftdisedir. Hiç şüphe 
yok ki Türkiye ile Sovyet Rusya
nın bu sahada gittikçe tebarüz 
edecek görüş beraberliği ve iş bir
IiO-i vukuatın şimdiden sonraki t> , 

inkişafı bakımından en mesut ne-
ticeleri doğurabilir. 

Necmeddin Sadak 

Tıbbi müsamere 
Haydarpaşa askeri hastanesi üçün

cü tıbbi müsameresi baştabip albay 
Znhlt Tolun'un riyasetinde l ''ılmış, 

Fikir ve san'at Hava akınları Roman yada 
'(Baştarafı 4 üncü sahilede) 

denizin dibine atılan bir kitap; yanın- İngiliz tayyareleri Rhin 
da., üflenerek şişirilen ve göklere çı- havzasına taarruz ettiler 
kanlan diğer bir kitap, belki de ayni 

Hiç bir ecnebi emval ve 
emlakine istediği gibi 
tasarruf edemiyecek kitap! 

Tenkid etmeği pek bilmediğimiz gibi 
tenkid ~dilmeğe de tahammülümüz 
yoktur; eserimiz hakkında kayıdsız ve 
şartsız methiyeler ısterlz. Yinnl ya
şında bir şiir heveslisine, llk romanı
nı çıkaran blr gence en muhabbetli, 
en nazik blr eda ile bazı mülahaza. ve 
tav.;iyelerde bulunursw1Uz; hemen du
dakları istlh.l'.af Ue bükülür, yüzünün 
rengi değişir ... 

Londra 4 (A.A. ) - Burada öğ-
renildiğine göre, d ün gece İngiliz Bülaef 4 (A.A.) - D .N.B. bil
hava kuvvetlerine mensup tayyare- diriyor : Romanya devlet reisi tara
ler, Rhin havzasında.ki hedeflere fından neşredtlen bir emirnameye 
hücumlar yapmışlardır. göre. hiçbir ecmebi R omanyada1ci 

Berlin 4 (A.A.) - D.N.B. ajan- 1 
81 bildiriyor: 3 mart akşamı geç va- emval ve emlakine ktısad Nezare• 
kit birkaç İngiliz tayyaresi garbi Al- tinin müsaadesini almaksızın istediği 
maıiıya üzerinde uçmuştur. Atılan gibi tasarruf edemiyecektir. Roman-

••• b b l · ·ı h Ik •t b" l d yada bulunan bütün ecnebiler elle-Yazım çok uzadı; neticeye varayım: om a ar sıvı a a aı ına ar a 
Unutmamalı ki edebi tenkitten bazı hasara sebebiyet vermiştir. Üç rinde bulunan esham ve tahvilat ile 

maksad, kitap okumaya vaktl olma- ölü vardır. Ta.yyare dafi bataryaları R umen kıymetlerini on gün içinde 
yanlara neşriyat hakkında kAfi ma- iki düşman tayyaresi düşürmüşler- İktısad Nezaretine bildireceklerdir. 
lümat vermek, k3.rllerde okumak aiztJ- dir. R om anya· d a Y""amıy'""' ecnebı"ler 
sunu uyandırmak ve bilhassa ekseri- İ gil l -y -· 

yetin görmediği meziyetleri ve kusur- n tereye yapı an d e, bulundukları yerlerd eki aalahi-
ları meydana çıkarmaktır. Faguet için akınlar yetÜ R umen konsolosluk memurları-
derlerdi ki, onun kafasından ve kale- Londra 4 (A.A. ) _ Jngiliz hava 
minden geçerek tahlil edilen bir eser. . . . . na keyfiyeti beyan edecekle rdir. 
daha aydınlık ve da.ha sarih olurdu. V:~.dahilt em~ı~et nezaretl~rının tob- Bu gıibi kıymetleri emanet olarak 

Arkada. bıraktığı güzel manzaralan ligı: Pazartesıyı salıya baglayan ge-
ve yüksek tepeleri unutmamak.la bera- ce dü§Olan hava faaliyet! büyük a1mı~ bulunan b anka lar ve anonim 
ber, yüzünü tamamen Garp medeniye- mikyasta olmamıştır . Cenubi G al- girketler ayni suretle beyanname ve
tıne çeviren, bu medeniyetin maddi les da bir ııehir üzerine bombalar receklerdir. 
ve manevi meyvalarını toplamak az- atılmış vs birkaç yangın çıkmıısa 
minde bulunan yeni bir Türklye'de ya- da 8alı ıa'bahının ilk saatlerinde hep- Hilafında hareket edenler hapis 
şıyoruz. • .. d"' ·· ı ·· .. ve para cezasına çarpılacaklardır. Artık edebl münekkJd mermer ve sı son uru muştur. 
taş abidelerden de fazla dayanan be- Şimali ııarkt sahilleri boyunca vo Bükret .f (A.A. ) - S tefani ajan
şer yükselişinin en asil şahldlerl 'olan İskoçyaının cenubu ıarkisinde bazı sı b ild iriyor: Hük\ımet, um umi m en
fikir ı;~ san'at eserlerine o kadar hür- yerlere d e bombala: atılmıştır. Ba- faat dü~ncesile. Yunan tebaalı 

11111
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n;;et etsin ki bu bahislerden şahst ve zı binalar hasara uğramıştır. Fakat 
sufli duygulan şiddetle kovsun, samı- Mçbir (Y'erde basar ge~ olmamış- hıslara ait 3 7 nehir röm orkörü ile 
miyet ve istidad gösteren en naçiz bir tır :;.ro ... ~" 36 mavnayı m üsadere etmiştir. 
fikir ve san'at gayretine bile munis ve =·=============· ================== 
tatlı bir nazarla baksın ... 

Edib ve şairlerimiz dahi, mahvi
yetin esaslı ve semereli bir fazilet ol
duğunu düşünerek. eserlerini mü
talaa ve tahlll eden blr münekkldden 
yalnız kaside beklemesinler ... Haklld 
bir münekkid, kendi reyine ve kalemi
ne karşı da saygı ile mükelleftir. 

İzzet Melih 

Kanadadan Londraya 
yeni pilotlat geldi 

Londra 4 (A.A.) - Kanad a'da 
yetiştirilen pilotlardan müteşekkil 
yerYİ ve kuvvteli bir müfreze kafile 
ile seyahat eden bi:-çok askerle bir
likte İngiltereye muvasalat etmiştir. 
Bu kafile İeyahata hazırlanırken A l
man radyosunun mezkur k afilenin 
batırıldığını bildiren b ir neşriyatı 
duyulmuştur. 
Doınanma geçen harpteki rekoru

nu muhafaza etmekted ir. Atlas d e
niZ'lni geçerken henüz ne bir ıuıker 
ne de bir t ayyareci kat)"bedilme
miştir. 

balyadan Almanyaya 
İşçi gidecek 

Züric:h 4 (A.A.) - İtalya'da çı
kan Popolo d"İtalia gazetesi Alman· 
ya'nın Alman harp san ayii ıçın 
50,000 demir sanayii amele9i almak 
arzusunda olduğunu yazıyor. İtal
yaın işçilerinin Almanya'ya gidebil
mesini temin için ltalyan fabrikala
rında mesai saati 8 den 1 2 ye haf
talık mesai saat'.İ 72 ye çıkarılmıştır. 

Tramvay ücretleri 
Elektrik, Tramvay Tünel işletmeleri 

umum müdürlüğünden 
Tramvay bilet tarl!elerinde, kıt'& !ıı.rkı aranmak.sızın tek blletle seys.

hat usulil kabul edildltinden, yeni ücret tarifeslnin blrincl kısmındaki !t
ya tlar 10 Mart 1941 tarihinden itibaren tatbik edilecekt.ır. 

Yen! tarife cetvellnin ikinci kısmındaki aktarma blletleri ile üçüncü. 
kl.snunda gösterilen aylık ücretli pasolar ise 4 Nisan 1941 tarihinde mevkll 
tatbika konacağnda.n 'bu kısımlara alt tarifenin tatblk şekli aynca. blr iza.h
name ı.:.e llll.n edUecektlr. 

1. MEVKİ 

Z. MEVKİ 

L 2. l\IEVKİ 

L MEVKi 

2. MEVKi 

1. MEVld 

2. MEVKİ 

Slvll 

Birinci kısım 
Adi seyaha t 

E11 cllk. orta, lise, yüksek talebeler 
ve maliıl: 
Sivil 
Er cıİlk, orta, lise, yüksek. talebeler 
ve malül: 
Subay 

Sivil 

ikinci kısım 
aktarmalı seyahat 

Er •İlk, or ta, Use, yüksek> talebeler 
ve m alül: 
Sivil 
Er ıİlk, orta, lise. yüksek. talebeler 
ve maUU: 

Sivll 

ttçüncü kısım 
aylık paso ile seyahat 

Er «İlk, orta, ilse, yüksek• talebeler 
ve malul: 
Sivil 
Er o:İlk, orta, lise, yüksek• talebelel" 
ve maUH: 

Kur ll} 7,-
• 4.-

• 5.-
• 2.~ 

• 5,.-

• 11,--
,. 5.-

• 7,5 

• 3.-

Kuruş 840 
• 480 

• 
• 

eoo 
240 

1 

; 

EMNiYET SAN DICI iLANLARI 1 
Taksitli Emlak Satışı sekiz senede 

oıo 8,5 faizle ödenir 
Semt i Cinsi 

Arsa. Sütlücede Ahdüsseıa.m. Si1tlüce ma.hallest Abdfisselam 
sokağında. eski 25, 27, yenı 25 ve 27 No. it . 
Kadıköy Hasanpaşa. mahallesinde eski Adalet, yeni İkl ev 
Hürriyet sokağında. eski 7 Mü. yeni 1/1. 1/2, 8 No. Jı. 

Mallyct 
kıymeU 

50 

2000 

ı - Arttırma 19 Mart 941 tarihine düşen Çarşamba. günü yapılacak ve 
13 ten 15 e kadar devam edecektir. 

İhale arttırma. sonunda en yüksek !bedel verene yapılll'. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 1 nlsbetind• 

pey a.k:çesl yatırmak lbmıdır. 
3 - Arttırma. bedelinin dörtte blri ~. gert kalanı sekiz senede sek.Is 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,6 faize tabidir. 
4 - Ta.ksitlet ödeninceye kadar gayrt menkul Sandığa. bl.rincl derecede 

lpotekll kalıt. 
5 - Blnalann !otoğratlan Sandık binasındaki satış salonunda. teşhir 

olunmaktadır. Fazl& tafsllAt almak için salona. müracaat edlllr. 

Emlak almak ve saf mak isteyenlere: 
İsta.nbulun her semtinde her çeşit emlak almak ve satmak için en kısa. 

yol sa.~ salonumuzu zlyarettlr. 
İstenUdi~t takdirde satılığa konan em!Ak mukabilinde ne m1ktar bor9 

verileceği tayin edllerek alAkadarlara bUdlrlllr. Bunun içln iki lira ücre~ 
alınır. 

TeşhJr llcretı: Bir liradan aşa~ olmamak lizere üç ay 1çln bin lirada. 
on 1kl buçuk kuruştur. Ne satıcıdan, ne de alıcıdan başka bir ücret alın-
ma:a. (1515> 

il Devlet Demiryollari ve Limanları. işletme 
Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsi aşağıda yazılı altı list.e 
muhteviyatı malzeme, her liste muhteviyatı ayn. ayrı ihale edilmek üzere 
ve kapalı zar! usulü ile 17/NL..an/ 941 perşembe günü saat 15 de Ankarada 
Umum Müdürlük binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu ~e girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile birlikte kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar mezkür k.o
mlsyon reisliğine vermeleri 111.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme dairesinden, Haydarpa
Qnda. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 
Liste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No.su 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Malzemenin lsml 

Alatı cerrahiye 
Fizik tedavi cihazlan 
Hastane edevatı (Grup : 1) 

• • ( • 2) 
• • ( • 3) 
• • ( ~ 4) 

* 

Lira 

17.487,50 
2.575,00 
6.366.88 

10.492.50 
5.500,00 
3.443,75 

Lira 

1311,56 
193,13 
477,52 
786,9'1 
412,50 
258,28 

(1583) 

Muhammen bedell (572) lira (60l kuruş olan 128 adet muhtellf e-b'atta 
nebati kıldan Paspas (2113/1941) Cuma günü saat (11) on birde Haydıırpa
şada Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından açık eksiltme usulilc sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (42l lira(95l kuruşluk muvakkat temı.n' 
ve kanunun taylrl ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müraca.atlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1678) 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 
··············································································ı 

1 ............................................................................. . 
4000 kilo peksim3t alınacak 

Bir sene garanti verilmek ve mevzuat içerisinde bulunmak şartllc pa
zarlıkla 4000 kilo peksimet alınacaktır. 

Talip olacakların verecekleri pekslmetin evsaf ve mümkünse nlimune
ierile birlıkte 7 Mart 941 cum:ı. günü saat 14,30 da komisyonda hazır buluu• 
malan. 0673) 

600 kilo zeytinyağlı Ayşekadın fasulye konserves1
1 

600 kilo zeytinyağlı Barbunya fasulye konservesi 
600 kilo zeytinyağlı Dolma 

şu tebliğlerde bulunulmuştur: 
ı _ Sünnet hakkmda Prof. gner:ıl Çorlu tarım kredi koope-

Dr. Cemil Topuzlu'mm tavsiyeleri. ratİfİnİn yıllık toplantısı 

cBirincl sınıf malılller her iki mevklde de 50 kuruş mukablUnde ala
ca.klan senelik kartlarla seyahat ederler.• 

1 - Evvelce muayyen bir şebeke dahilinde seyahat eden talebeler bu 
tarife !le, yüksek tahsil talebeleri gibi, bütün şebekede seyahat ederler. 

200 kilo Reçel 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı gıda maddelerinin her blr kalemi 

ayn ayrı 7 mart 941 cuma günü saat 15 te pazarlıkla alınacaktır. 
Bevliye mütehassısı Dr. Sadettin To-
sun: Çorlu (Akşam) - Çorlu Tarım 

2 - Vilfı.di kaib afetleri. Dahiliye Kredi kooperatifi yıllık umumi top-
miitehassısı Dr. Sedat Altuğ. lantısım bir Martta kooperatif bina-

3 - Şeker hastalığınd:ı. glisenıl sında akdetmiştir. Muvaffakiyetlerle 
münha~l~l. Dahlllye asistanı Dr. Is- dolu bir yıllık faaliyet, umumi top· 

2 - 10 Mart 1941 tarihinden itibaren Subay ve Er abonman karneleri 
satışı ilga edilmiş olduğundan ve elde bulunanlar da tramvaylarda. tedavül 
etmlyeceğinden. mezkur tarihten itibaren üç ay müddet zarfında. ellerinde 
bu kabil abonman bulunan muhterem subay ve erlerımizin abonman be
dellerini almak üzere Galata.da. tünelin arkasında. Haynıman hanında 
Tramvay Hareket dairesine müracaattan rica olunur. (1667> 

İsteklilerin belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (1672> 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: 

4 - B!r pollserczıt vakası münase- il:tının ta ~~ve ~asvı .m em. g~- Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: mali Yığıt. il kd" "b" d 

betile. Bakteriyolog Dr. Turgut Ak- t ten sonra 1 are eyetı seçımme 91 afyon lhra" sandı5mın pazarlık suretlle yaptırılması takarrür etU-

Şubemizin 1941 ihtiyacı olan vasati üç bin afyon lhraç sandığı 11 mart 
1941 salı günü saat 15 te karşılıklı pazarlıkla yaptırılacağınd:ın, talipierin 
beş yüz lira teminat akçcslle yevml mezkürda şubemizin Liman hanındak1 
merkezinde hazır bulunmaları \'e sandık şartnamelerin! pazarlıktan evvel 
şubeden almaları. 0'371) 

tu- rk. g~ilmiş ve yeni idare heyeti İhsan ... t> 
ğinden taliplerin 6 Mart Perşembe günü saat 15 te Liman hanınd:ı. Şube 

Tebliğler yapılmış ve hastalar gös-1 Yegen, M~sa Kaptan, Mehmed Sa- merkezinde hazır bulunmaları. 0668) Selimiye Tümen Satınal.ma komisyonundan : 
terılm~tlı·. Bu vnkalar üzerinde Dr. dık Anıl, lsmail Köprülü, ve Haşım 
Zahit Tolun, Dr. Raif Sirar, Dr. Salcl· ı Sinikden teşekkül etmiıı ve reisliğe · b l F" k be b"" d 1 - Erzak ve eşya nakliyesi 21/3/ 941 cuma günü saat 11 de kapG.lı z:ırf· 
hattın Ynkal, Dr. Sadettin Tosun, Dr. .. y ·1 . . K . Is tan u ıat müra a urosun an: !:ı ihalesi yapılacaktır. 
Sedat Altuğ, Dr. Şükrü Ansay, Dr. I?san_ . egen seçı mışhr. o~pe~atı- Piyasada fiyatları kontrol etmekte olan büromuz kontrolörlerine vlli- 2 - İlk temln:ıt 1900 liradır. 
Hamdi Ergene, Dr. Hilmi Ko~ar, Dr. 1 fın ıntızam ve muvaff~~ı~etın?e yetçe musaddak fotoğrafll hüviyet vara~~ları verıı:nış bulundu~~dan, ba- .. .. 3 -:- Şartnamesi her gün Sellmlyedeki Tümen satınvlma komlsyommda 
Isnıet Uluğ, Dr. Nuri Beger Dr. Rüş- banka memurlarını-n ve mudur Mıt- 1 dema. yalnız, ellerinde dstanbul Fiat murakabe burosu ltontroloru• olduk- gorillebı!ir. . 
tü Bilge, Dr. Turgut. Aktürk' Dr Reşat 1 hat Selçuk un yardımları görülmüş-! ıarmı blldlrlr hüviyet varakası olan memurlarımızın kontrola salahiyettar I 4 - Isteklilerin belH saatinden bir saat evvelıne lcadnr kanuni şck!lde!d 
Uluğ, Dr. Mustafa. Atıl söz a'lmıŞıutdır. tür. bulunduklam llan olunur. 0677) tekli! mektuplarını komisyona verm!ş olmaları şarttır. Clüli!lı 

Tefrika No. 5 

G ü zel Gözlii K1.z 
Aşk ve macera romam Nakleden : (Va - Nü) 

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

S: y ya h tercümanı Recep bu tek
lifi kabul etti. Güzel Gözlü Kızın 
yanında yürüdü. Leylamn hayalin
de, daha şimdiden, Beôia'nınki gibi 
tuvaletler, otomobiller, mücevherler 
canlanıyordu. 

Bu sırada bonacı Cı;mal Nermi, 
koridordaki kalabalığı yararak lo
casına gitmeğc çabalıyordu. 
Tokmağı çevirdi. 
İçeri girerek: 
- Sana şeker aldım, Melahat ... 

dedi. 

Fakat sahneyi seyret ... Şu tabaklan 
havaya atan soytarılar pek hoş .. . 
Katılıyorum gülmekten .•. 

Leyla ise, dostunun koluna aşık 
tavriyle abanmış, kapıya doğru iler
liyordu. Hayalindeki projeleri iş
lemekle meşguldü: 

Elli liranın üstünü o kadar kolay
lıkla kendisine bırakan o erkek, h.iç 
şüphesiz, hayatta beklediği hovar
daydı. .. Kendisini de, aııığı Recebi 
de ihya edecekti ... 

Yolda hep bu bahsi konuştu. 
Şayet Güzel Gözlii Kız, Cemalle - Sen üzülme dememiş miydim, 

birlikte bu locaya girseydi şüphesiz Recep... Adamdan sızdıracağım 
hayretinden bir çığlık atardı. Zira paralardan sanada ı.·eririrn ..• Ha
kc-ndin·i bir aynanın karşısına geç- yatı mızı tanzim ederiz .. . O zamana 
rniş sanırdı. Kendisi:-ıe «Melahat• kadar da havalar düzelir ... Seyyah-
diye hitap edilen znrif ve güzel ka- 1 l:i l I I · ar ge · r. .. şer yo una gırer ... 
dın tıpatıp ona benziyordu. 

Recep başını salladı. Memnun 
Latif bir tebessüm!'! gülerek: olmuş gibi göründü. Halbuki ileride 
- Mersi, Cemal... - dedi ve çalışmak tasavvuru hiı; de hoşuna 

beyaz eldivenli elile k?.Ituy11 açtı. - , gitmiyordu. 

Leyla: 
- Bu soğukta tramvay bek

liyecek değiliz ... Otomobile bine~ 
!im ... - dedi. 

- Fakat daha evvel nerede kar
nımızı doyuracağımızı tayin etmeli. 

- Ruslann yerine gidelim ... Ora
sı hoş ..• 

1k.i sevgili bir sokağa saptılar. 
Karanlık bir köşeye gelmişlerdi 

k i, bir kadm, önlerinde dik.ildi. 
Emredercesine: 
- Durun! - diye haykırdı. 
Arkasında, bazı kadınlar ve er-

kekler vard1. Hadisenin ne renk 
alacağını seyrediyorlardı. 

Leyla ile Recep, gayri ihtiyari 
birer adım geriled1i. 

Güzel Gözlü Kız, ilk nazarda, ön
lerini kesenin kim olduğunu kavra
mıştı. 

Bu, Fifi'ydi. 
Şüphesiz, o yaman intikamcı ka

d~ bir plan hazırlamıştı. Onları bir 
tuzağa düşürecekti. Netekim işte, 

adamlarını da getirmiş, oraya sıra· 
lamıştı. 

Recep zaten Leyla'ya ihtiyat tav
siye etmemiı miydi) f..ıs.ki metresi
nin karakterini gayet '.İyi biliyordu. 
Fili. kcakı.in bakı~lı, çevik. hareketli, 

iradeli, esmer bir kadındı. Sefahet Esmer kadınsa daha yüksek sesle: 1 di. - Alem sizinla alay ediyor, 
hayatı onu daha yıpratmamıştı. - Kimseye bir şey yapmadın görmüyor musunuz} 
Henüz çok gençtı. Vücudünün hiç mı?... Bana da mı yapmadın? . . . Esmer kadın: 
b~r yerinde bir sarkma ve gevşeme Bunu söylemek için insanda surat - Her halde alay edilecek bem 
kaydedilmiyordu. isterbe... Recebin koluna girmiş. deği!•;m ... - cevabını verdi. 

- Hey ... Sarı çıyan\. .. Beni kar- caka satıyorsun da hala k:mseye bir Leyla omuz silkti. 
şanda beklemiyordun cjeğil mi? ..• - şey yapmamışsın, ha? . . . j Bırakılan metres: 
diye sordu. - Kolumdaki adamdan size - Hah hah ... - dedi. - Göz• 

Leyla, kavgadam kaçındı: ne? . . . Şayet o benimle beraberse !erim güzel diye gururlanıyorsun. 
- Haydi Recep yürü... Bizim hoşuna gidiyorum demektir... Size ha?... Öyleyse tedbirli davran .. • 

bu kadınla hiç işimiz yok ... Yolu- hesap vermek mecburiyetinde deği- Gözünü patlatacağım ... 
muza devam gidelim... !im... Bu tehdid karşmnda, Leyla, aşı-

Seyyah tercümanı pürdikkat ke· Fifi: ğımn kolundan çıktı. Bir iki sıçra-
silmişti. Eski metresinin elinde bir _ Görüşürüz ... - dedi. - Ben yışta rak;besinin önüne dikıldi. 
kezzap şişesi var mı, yok mu diye buraya sana iyi bir ders vermek İki kadın bit'ibirini boğazlıya· 
bakıyordu. Güzel yüzünün harap :için geldim, yavrum... O herif şa- caktı. Recep, sahte bir telaşla tek
edilmemesini düşünüyordu. Bu ha- yet senin kırıtmalarına ehemmiyet rar araya girmek teşebbüsünde bu
disede bundan başka bir şey onu verdi de koluna girdiyse ahmak- lundu. 
alakadar etmiyordu. 1 tır ... Ona kızmıyorum ... Sinek gör- Lakin kuvvetli bir pençe onu 

işin içinde kezzap falan olmadı- düğü açık ete konarmış ... Hem emi- omzundan yakaladı. 
ğına kanaat getirince, Ley lanın tek- nim, sana geldiğine pi~mandır da.... _ Sen kenara çekil.. 
lifini muvafık buldu. Oradaın uzak- Çünkü senin gibi sıskalardan hoş· Böyle söyliyen adam, Fifi taraf• 
laşmak istedi. !anmaz... Dojrusunu söyle, Re- !ısı bir pehlivandı. Bu kuvvetli ada-

Fakat etraflarını çeviren merak- cep .. Doğru mu, değil mi~··· m~n emrine 'İt~attan ba:şka çare kal• 
lılar halkası gittikçe daraldı. İki Seyyah tercümam cevap verme· mamıştı. 
aşığı dirseklediler, ittiler, dışarı hı- di. İçıi rahatlamıştı da. Zira, Fifi' - Lutfi pehlivan: 
rakmadılar. nin intikamı ona değil, Leylaya te- - Kadınlar arasındaki işe erkek-

Leyla: veccüh ediyordu. ler karışmamalı . . . Fifi kendi işini 
- Canım biı:den ne İsl'İyorlar... Bununla beraber, araya girmek kendi hdletmek İ!;tedi ... Ben "de ha .. 

Kimseye bir şey yapmadık ... Bırak-ı teşebbüsünde bulundu: 

1 

kemim ..• 
sınlar . .. Gidelim ••• ~ diye haykudı. - Elverir Allah aşkına ... - de- (Arkası var) 

• 



5 Mart 1!)41 Sahlte 'I 

I sfanbul Levazım 
aınirliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

868,000 adet büy\ik madenl düğme 
alınacaktır. Müteahhld nam ve hesa
bına pazarlıkla eJts1ltn1esi 6/3/ 941 Per
tembe günü saat 14: te Tophanede Lv. 
Amirıım satın alına. komtsyonunda ya.. 
pılacaktır. Tahmin bedell 1736 llnı. ilk 
teminatı 130 Ura 20 kuruştur. Nümu
ne.c:i komisyonda görülür. İ.!teld.ilerln 
belll saa.tte koml&yona gebnelerl. 

(934. 1485) 
••• 

Kilo 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. idare Meclisinden: 
Makbua toymetı 

Kayıp makbuzlar. 
llakbm No. n 

_Dünkü nüshadan mabad - veya şirketin fe,sbine müteallik olan İKİNCİ FASIL masına. karar verdiği takdirde bu lm• 
Lira. 'uru.ş heyeti mnumiye içtimaında sermaye! Sermaye ve hisse senetler! tıyazlann nev'i ve mahJyetıerinl d• 

- BEŞİNCİ FASIL oirketin ekalU ü9 ruhunu temsil eden Semıaye: tesblt eder. Bu akslyonla.r bedelinin 
1'1 49'1M11'1Q Hecahatı aeneviy~ n mü!re~t defteri htssedararun huzuru ve bunlann sti- Madde & - Şirketin sermayesi be- kısmen taksitle ödenmesi kararlaştı. 

99 08 49'7()72/,18 Hesap senesi bDAnoo n klril Ulsanının muva!aka.tı muktazldil'. heri beş Tiirk lirası kıymetinde ve be- ~ tse miktarı ve tediye tekilleri n 
'I 88 49'10031481 sarar hesabı eı mallyeei FevkalAde içtimalara bir hisse sahibi deli tamamen tediye edilen hep.sl na- vaktinde ödemiyenlerhl haklarının su-
• 11 497004/.i'll Madde 34 - Şirketin ~ne klnu- dahi 1.§tlrak eder. Anlfüzılkir nlsa.bı ma. muharrer 440,000 aksiyona. takslm kut edeceği idare mecllslntn ltar:ırllQ 

ıas at "9'1075/'21 Uııunusanl iptıcıaaındı!!u hitam bu- müzakere basıl olmaz.sa Ticaret ka- ed~ (2.200.000> Türk Hra.sıııdnn Ankara ve diğer bir tehlrde gıka.n eıı 
61 00 49'1076/8-H nuevnelln sonuncu g ı ıııallye mtts- nununun mevaddı ma.rumsasına tev- ibarettir. Aksiyonlar A ve B olarak Jkl a.z iki gazete ile 114n olunur. !atenllea 
tl ~O WlO'l'l/UB lur. J'akat b!rln°1;ı:1~ti tatıyede tlkan hareket olunuı-. tertiptir. A tertlbl (1.200.000) liralık tak:rltlen vaktinde ödemJyen aksiyon 

l:HI ufa WIO'l8/84D 1ıesna olarak f1rlt .tenenin oubatı· DOKUZUNCU FASIL birinci kısmı senna.yeyi temsil e<len sa.hiplerintn haklan §l.rket tarafından, 
121 ıe a?2'72/698 ıqe·ttımı taribl 0•;yn1ndeld müdde· Mevaddt m~teferrlk.a. 240 ooo aksiyonda.n miite§ekk.Udtr. B. ihbarname tebllltlııe lüzum kalmadaıi 
ı& ı• '9'1484/'191 nuı 110nuncu :::,o Meclisi idare b!tam i &as mubvelenamenln neşrii Jlam: tertibi 25 blrinci~rin 1934 tarihinde sakıt olur. Tediye içbı veı1lecek müh• 
O ü "9'169'1/. ti p.mU olac maıı1-eye a.ld kArwıare.t Madde a - İşbu eau m.ukavelena.- (1.000.000) liralık sermaye Wz;yldinl let l'Uk&nda.kl llAn tarihinden ıtibaren 

M'l l!I 40?896 l>uJan tenel u w murUıbla1'la me .sureti flrkctin teşkiline HükQmet- temsll eden 200.000 Imtl.yam a.kslyon- en a21 bir aydır, 
1 18 a'19'1'1 belabmt 1'• b~~~rını senelik ııwı. ce müsaade ita olunduktan sonra bir dan reş.ekkill eder. Bu akslyonlar ·~ Bedeli lderunJyen aksiyonların 1atı.1.. 

Ankara cUoırlltftnden alınan J\l]la.. meel1111~~ ı:um.ıye 1çtl.mamdan a7 r.arfmda Ankara.'da. Resml Ceride ğıdaki noktalarda A tertibinden fark- ma,g: 

3000 Balye lı>L rıda ıarttı 'ff No. raıan Jazılı b!n daran beli bet giln evvel ihzar n ta- ve diğer muteber bir gazete lle şirke- lı ve mümtazdır: Ma.dde ıcı - Tediyesı l!ıımgel~ 
1100 Kınnap. fabrlb.11 tesıeat malzeme.sf Sofn iara- 1labl r: btssedaran emrine flrkei tın muamelA.tı veya. ıuabatı idaresi I - 25 b1rlncl teşrin 1934. tarihll tA.· taksitler müddeti içinde ödenmedi 

500 Çenber. tmıdan Meneın fırWılft "ıwUerine bettıre tnde hazır bulundurur. bulunan yerlefde cera.ldl resmJye ve dil karannın tesell n UA.nı tarihine takdirde flrket, borçlulara karoı ha 
Yukanda yazılı üç ltalem anbalA.j an makbllllan ~ Yenller1n1 mertez ALTINCI FASIL aaıre lle aynen veya icmalen neşrolu- kadaJ' yapılan muamelelerden dolayı olduiu baklan. halel celıneden, taksi 

malzC'rneslnin pazarlıkla eksil~l çıkarta.calJmd&Jl tlddltı1ntn ht\ktlm· nacatı gibi esas mukavelenamede !irket sermayesinin tenk.lsl lhlm gel- ıert verllm.1yen akltyonları aatabn 
7/31941 cwna günü saat 15 de Topha-- Ieri olmadılı nan olunur. ~~m:t:tf=~ taksimi hü:kiimetın mii.saadeslle vuku bulacak diği takdirde bu terura yalnız A tereı- Bu suretle aatııan ab!Yonlar iptal 
nede Lv. ı\m1r1iğl satmalma komisyo- :Bahgeka Anadolu ııa.n 14 .s. Teıne · her g(ına tadillt ve her: senenin heye- bl akslyonlanndan yapılacaktır. Tica- edilerek allcmna yent bir abtYon v"' 
nunda yapılacaktır. İsteklllerln getl- aeJ1eddbı K&ya.tt1l"k Madde 25 - Şirketin .an .. ~emeuü- tt umum1ye mukarreratı ve senellk ret k.a.n\Ulunun 442 ncl maddesinde tlllr. Bat]f bedellnden restilınal Ti 
receklerl nümwıelerden beıtenllmek ilnden evvelA mezlı:fır temettüün rUzde bllAnço .suretleri dahl usulen tescil ve yazılı sebeplerden b1rUe şirketin tasfi- bllcümle·masraflar tenr;ll edildlkteıt 
auret.ile alınacağından taliplerlıı tıe- itear•& onu nlô1>etlnde adl ihtl.yat akçesi Te gazetelerle llln olunacaktır. yesı halinde aynı hüküm tatbik edile· sonra. bakiyesi, !.lmlyonu ııatılan t.ını41 m.ınat ve nümun~lerlle beill valkitt.e ZaJl - HO ııhnd& = enad&· 1tıme beşi ntsbetlnde, ileride Tukuu Şirketin neşreyıiyeeej'i tarifname: cektlr. O'çüncll .şahıslann haklan eeye verilir. satış bedell tlrketln mat• 
:tomlsyon:ı. gelmeleri. (937 - 15211) mekteb~daı aldılmı ı!ı,. alaeatmı• muhtemel sarar karşılıtı. ve bundan .Madde•44 - Şirket ihraç edecel';l mahfuzdur. lübunu ıstttaya kl\tl gelmezse nolaıanı 

••• nımı za.yt ntlm, yen ur sonra (B) serisi hisse senetlerine yüz- hisselere .sah1p kaydı zıınmıud.e. neş- n - Temettüün taksiminde B. ter- ayrıca kleb olunur. 
dan esldmnlıı hlkm1l ~ m~ed de altı nisbetinde birine! temettü ay- reyleyeceğl. taritnamede evveli\ şirke- tlbi aksiyonlan 52 nı:i madde :pıuc1- Rçühan halda: 

Beher kilosuna 27 l.l.ra ta.hmln edl- l'!!! ... !.'?-K&niircı\lotlu rııır. Artan mtktarda.n (A) ııerlsi h1sse tin maksndı teşekkülünü ve müddeti- bince rüchan hakkını ha1zdlr. • 
len 25 kilo nitrat darjan müteahh1d .ıww...... ııenetıdine de yüzde altı nlsbetinde nı, saniyen müessislerin esamlslni, sa- m - Umuml heyetin içtlmaında B Madde 17 - Yeni çıkanlacak aksi• 
nam ve hesabına. alınacaktır. Pazaı- blrln.ci temettü ayrıldıktan sonra ba~ ilsen sermayenin miktarını ve sureLl tertibi aksiyonlarının sahipleri t3 ün- yonlan ıatıo almak hususunda mev. 
hkla eksiltmesi 71319•ı cuma günü DA._._...-AMB kiye temetta &§ağıda yazılı ıekllde tezyidint. rablen temettüün sureti tak- cü maddede yazılı hak ve hntıyazlara eud aksiyon sahiplerlnln tüçha.n hak. 
aaa.t 14 30 da Tophanede Lv. Amirli~ W ııllil-AI,.. . takslm olunur. sJminl ve bu babda. mücssiselere ve maliktirler. kınm ne kadar müddet ve ne gibl 
aa.tınalına kom1syon\ında yapılacaktır. d s k cg, 10 İdare meclisi azalarına heyeti idare azasına tahsis kılınacak Muvakkat aksiyonJar: şartlar içinde kul.lanılabUeceg'inl idare 
Tahmin bedeli 

675 
lira: katt teml.na.t Hali tasfiye 8 ar " 2 Murakıblar heyetine mekadlrl sarahaten derç ve beyan Madde 6 - Alı:slyon sahibi olarak meclisi tayin eder. 

101 lira 25 kuruştur. İsteklllertn belll ,;, il Müdürlere ve idare memurla- edecek.tir. yazılanlara şirketin asıı ak.slyonlarlle Sermayenin aıaltılınası: 
tte k l a gelmeleri 

d ğırH~llm k .. har Madde 18 - Umumi heyet kararlle ıaa om syon . ~anna Esas mullanlenameden İktisat vcıt.a~ e ~u.... e uzere, nama mu rer 
<
93s - 162

7> Demlryolları Türk " 3 Idare meclisinin ten.slp edece- letlne yerileeeti: mtz'Ylakkat aksiyon llmUhabert veılllr. sermaye azaltılablllr. Bu takdirde, Ti-
••• tı mını ve Jıa.yri 1'}ere . uk Aksiyonı:ir n !)ekli: caret kanınıunda Yazılı eşkal ve mera-

35 lira tahmin edilen bir adet bu· ~ 10 Bankanın l929 senesinde u- Madde ıl5 - Şirket ışbu esas m a- Madde '1 _ Aksiyonlar idare mecli- s1me riayet mecburiyeti vardır. 
tuk levha miiteahhld nam ve hM&.bl- A i s· k ı· mumı heyet kıira.rile ınüesslsleıden *' velenameyl tabı ve teksir ettire~~ ta- since tesbit edllecek t.ertıp T& ıekllde Tahvilat ihracı: 
na alınacakt.ır. Pazarlıkla mııtmesl non m ır 8 1 lira eylediği 1100 aded ve itibari kıy- llp olanlara ita eyliyeceğl gıbı elli bastırılır. Bunların mıunelerl ihraç Madde 19 - Şirketin umumi heyeti 
'7/3/941 günü saat 14,15 de Tophanede metl muayyen olmlyan miressls hWe nti.shasmı blr detaya mahsus olmak edllnıezden evvel tasdik edllmek fızere tah"V'JlA.t ihracına karar verebutr. Böy-
Lv ft.mlrliği satınalma komisyonund• 2.! hM 1941 tarih.in.de Uln .dl- aeııetlerhıin lftlra bedellerlnJn 1tfa.sı- tizere İktl.sat Vek~letlne irsal edecek- Ticaret Vekflletlne takdim olunur. le bit kararın alınması ve tatbik mcv. 
yapılacaktır. Katl teminatı 625 :ıuıruı- ıu n.a. tır. Aksiyonlar Türkçe basılmıt matbu ko- kllne lconulmu.ı tçbı Ticaret Kaııu-
tur. Nümuneııı komisyonda görtlltir. len claveıtnaDM 7erine iafmdl"- '9 fO İk!ncl temettli hllı&eBl olarak istatistik: . · çanlı bir defterden mü~ldl olup nwıda Jazılı hükümlere riayet edil· 

CSIH - ll}2S) J.ıanbuld• Hali T .. Sy.d. fark aynı J)lsbet dairesinde (A) ve (B) ııerl- Madde 4ı6 - Şirket İstatı.stik İdare- beheri birer sıra numarasını n reıs mesi l~zımdır. 
••• Deml-ollan TUrk Anonim *'·keti .. ~.__ -netlerine. since ita kılınacak nümunesln& tev- veua reis vekili vey· a umum mlldtı.rden Aksiyonlar n tahvilatın ziyaı: 1-2-3 No. laı·"-n •no giyim nal alı· hJa d·~ J &rk •d Şlık dn~ aı .-- """ •At.ı d lr bir ,,_ M dd 20 A"'"' n1 t h ill .... "" - "'A•--'• b'"-- •'"netle""'-•- t~ttra be- fikan be[ sene nıuamem na a iklsfnln 1mzalannı ve •lrketın tirm:ı$ı- a e - Abıyo ar ve :ı v e-.. t bbid nam ve besa.bına e ar an ecı • e. m.... .D.uıC\l!IM.. ._., "" .u.ul.U "9 im k"1 t y '"" t tah . i h nacaktır. Mu ea 7/3/941 cuma kezi lclareelnde 19.f 1 teneal mubmn dıellerinin ıtta.sındım ııonra tem hak- istatistik cedvell tam ve ve a e e m lıavl olacaktır. ı r1n zlya, lluka • rıp veya. sar cr-

pazarlıkla. ek.slltmesl a.mır 9 d _1 l d 1 kı aynlmıyara.k htssedarana Wnc! ta.kdim eyllyecektlr. Aksiyonlar ve kup0n bimllleri: hangi bir !ebeple sahibinin rizası ol-
günü sa.o.t 14 de Tophanede Lv. • 31 nel ıönU MM a a1e l • 0 

.,. temettü h1sses1 yüzde seksen nisbetın- Gayri menkul tasarruf Te ipotekleri: Madde 8 _ Aksiyon sa.btplerinin madan 'llnden çıkması halinde yapı. 
ııtı satınalma ıı:omısyonunda yapıla- ıak Jçfuna ec:lecek olan heved umu· de da#ıtıl!J' Senelik temettüden hts- Madde 4'1 - Banka merkez ve §Ua- Türkiye Cümhuriyeti tabllyettnl ha.u lacak muamelele~e Tlcaree Kanu-
eaktır. Tahmln bede~~ 480 

lira. katt miyeye dant ohmurlar. ·---ıar ~um! h,.,,..t.ı.nln karar ve batı ve tesis ettiği ve edece&;i şirketler olmalan 1arttır. Ancak temettüler ku- nunda yazılı hü:kumler tatbik olunur. ~minatı '12 liradır. Numunesi koml.s- __. -.,-
1 yonda görülür. (990 - 1529) Ruznamel mn.-- '-erat tudlkl lle te'V'kalAde ihtiyat akçesi da.- ve müesseseler için muktaz1 dareha- ponları ibraz edene ödenir. ÜÇÜNCÜ FASIL 

••• Uza& bi tefrik olımur. ne ardiye ve lmal~t.hane olarak kul- Abiyonlann feratı: · Bankanın idaresi 
~m· 01· FASil.. ~ak emlak ve araziyi isticar, Madde 9 - Akslyonlaruı ferağı, !a- İdare """Ylan·. Kuleli ask.eri lisesinde elektrik l - 19.fO aeneeılne ait Ukidat&l'" ~.,..,, debil ...ısı Qi b 1m ·ı. fr ıı.. .... , h k t ...... 

tıesisa.tı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek- J • bıtıyat akçesi S§ttra, 1.stibdal e ec .. " gı an no ve me l\e~ey ny& anun ve- Madde 21 - Bankanın idare uıuv-
.-.ltmA"" •,'3/ 941 pe,.,...mbe gun·· u" -at enn raporu --• 1 ı:.d ilıt. .. k l idare meellsinln takdir ve kararlle, killeri tarafından imza edllml§ btr be- •A-ı (İdare meclisi), (I.dare konıı·te~il 
o• """ u •y~ ,_ Banwu n nlta .... e '"a• a çes : ber nevi menkul emvali irtihan ve yanname üzerine idare mecl181 kara- ...... · 
14,45 de Tophanede Lv. Amirliği sa.- 2 - Mliraldp raporu Madde 36 - 85 inci mddede yazılı alacaklaruıı sağlaınla.ştıımak makSa- J:.l.Ie lera. ohm ur. Bu karan m~teakib ve (Umum müdür) den ibaret Ur. 
tınalma komisyonunda. yapılacaktır. ! - 31 K&nunuevvel l 940 taıl- adi ihtiyat akçesi şirket sermayeGl_nln dlle munzam teminat olarak gayri ferağ muameles1n1n şirket defterine A) İdare Meclisi 
Keşif bedeli 1711 lira kati tenılnatı 26 hinde kesilen b.ill.nçonun taedild ve m,,fma baliğ oldukta artık bu tevkifat menl:ul ipotek kabul edebUir ve 1ndel- kaydı ıwmdır. İdare Meclisine az:ı olabilmek şartıa-
llra 40 kuruştur. Keşfi komisyonda Likid · f _J .ı__, in b • 1 lma ak ondn.n sarfiyat Jcro. tek ı Ak • ı ~ 1 k b l tm 1 n· görülUr. İsteklUerln belli vakitte ko- atfü er zımmeucmn te rryee . ;vapı yac ve - , hace 1 ,ferruğ H ferağ ve 1po tes s sıyon ann ecezz a u e em es : • . 
mlsvona gelmeleri. rgu _ 1530) 4 _ 194 l .ıeneel için müraldp 8l~e mlkdarı, mezkur ~tsbetten aşa~ eyleyi'bilir. Ve haczi üıt1yatl, icrayı Madde 10 - Aksiyonlar '1rket naza- Ma.dde 22 - Idare meclisine l~a 

• ••• tayini ve bunlara verilecek tahsiıır.· düşerse tekrar temettlia.ttan ad1 lht1- muvakkat vesair bUcümle adli mesall- rtuda recezzl kabul etmez. Şirket her ol~llmek içtn ~irketlu en az beş .. Y~ 
yat ayrılacaktır. İleride vukuu melhuz 413 kanunen ıu.sı llizım gelen :Kefalet- aksiyon için bir ısahlp tanır. Akslyo- ak.sıyonuna ı;ahip olmak ve he~· tu~·Ju 

Davutpaşa kışlasında elektrik test- hn teshiti. zamr karşılığı da, um.um 1ht1yatlar nameleri ve dairelertn ;resml ve gayri nun birden ziyade sahipleri varsa bun- medeni hakları kullanma ehlıy.etme 
" ıatı yaptırıla<:aktır. Pazarlıkla eksilt· 5 - Lilddatörler Kolejine verile- yekfınu şirket sermaye.sinin tamamı- resmi müesseselerin miizayede ve mü- ıar şirkete karşı olan haklannı ancak malik bulunmak lAzımdır. Bu aks.ıyo:ı-

mesi 6/3/ 941 perşembe giinü saa.t ~ ı·b· t na müsavi oluneaya. kadar ayrılacak naka.salarında. taahhüdat . için lcab müşterek blr mümessil vıısıtasııe kul- lar bankaya tevdi olunarak hıfz~ıumır 
14,30 da Tophanede Lv. A.rr..rll~ sa- sa a ıye · ve bundan sonra bu kı.sımdan sarfiyat eden teminat mektuplarmı üçüncü !ana.bilirler. Bu mümessil §lrket naza- Te azalık sıfatı devam ettiği mud?et~ 
Wıalma komisyonunda. yapılacaktır. Esas mukavelenamenfo 49 uneu Gl:trsa diğeri gibi tekrar tevldfata p.bı.slarm tavassutuna hacet kalmak- nnda mezkür aksiyonun sahibi addo- çe ve umum1 heyet tarafından ıbra. 
İlk teminatı 148 lira 115 kuruştur. Şart- maddesi ahkamına tevfikan heyeti başlanacaktır. sızın bizzat banka usulünde tanzim lunur. Bir aksiyonun intifa hakkına edilinceye kadar b~ka.sına .ferağ edı-
namesl komlsyondn. görülür. ı.mıuıniy.e gerek ualeten ve gerek İhtiyat akçelerinin kullanılması: ita. d sa.bip olanlar ayrı ayn şahıslar oldu- lemlyeceğlne dair uzenne lazım gelen 

<
792 

- ı53u vekaleten a.gari 20 hieAeye malik Madde 37 - senelik san temettü veaan:'l ~~ndi ~lerl içln lüzumlu olan ğu takdirde bunlar da. tlrkete ka~ ın~ruhatdyazılı~. Bu aksiyonlar aza-
••• olan hinedarlardan mürekkeptir. hlsse başına. yüzde altı birine! temettü gayri n~enlruller müstesna, alacakla- hn.kların.ı müştere~_btr mümessil ,,nsı- nın idare en mu.teve]lld mes'ullyeUne 

Kuleli askeri lisesi için 37 kalem Heyeti Umumiyenin hehe azu h.Lssesi verilmeeine kifayet etmediği rından dolayı temellük mecburiyetin- tastıe Jmllanmak mecburiyet1nded1r- kar§l teminat hükm.undedlr. 
elektrik malzemac;l aıınacanttır. Pa- l k -L"''- r ! takdirde noksan fevkal~de ihtiyat ak- de kaldığı gayrı nıenkullerl temellük ıer. Herhangi bir sebeble azalık. sıtatı-
sarlıkla ekslltmesı 613/941 perşembe asa eten ~ere.~ Vc:&.al'Cten ~· çeslnden Uunal edilecektir. tarihinden itibaren bee ~ne l~lnde Aksiyon sahiplerinln ınesullyetl: nın zenll lle umumi heyet tarafından 
glinti saat l!J de Tophanede Lv. A.mlr- her 20 hıs4e ıçın bir r~ye malik Lu- Şirketin feshi veya müddetin hitamı elden çlkaJ"U'. Bu ~ld.en çıkarmanın, Madde 11 _ Aksiyon sa.hlplerl an- lbr&: kararının v~rUmesi üzerine bu 
llğl satınalma komisyonunda yapıla.- lunmaktadır. Maamafıh r o reyden halinde: . 1nı"'1ı81z ve banka. 1çln büyük zaran cak malik oldnklan aksiyonların be- l!-ksıyon, sa.hlplerme la~e olunur. A~el
ea.ktır. Ke~l! bedell 1149 lira 38 kuruş fazla reyi nefsine eemedemez. Madde 38 - Şl.l'ketln inkızai müd- mucip olacatı hallerde milddet, İktı- dell mıktarmea ~es'uldlll'ler. Kend.l- umum Devlet .. 1:,lenı~ılan ve dlg~r 
kat! temlııatı ~7 ~11'.~ 42 kuruştur. Ket?fi Reye hakkı olan hissedarlardan detindc vey~ vaktinde~ evvel feshl sat Vekllletin!rt kararlle ihtiyaca göre !erine teahhi.it ve l.mıa. ettikleri .suada bankaların mudurlerı Jle idare koını-
tomtsyonda gorulur. (943 - 1532 • b ] ı· de içtimaa iştirak etmesini halinde bllcwnle taahhüdatı lla olun- uzatılabilir. kabul etmlş oldukları nakdi taahhüt- tesl reisi ve azaları id~_ı·e meclisine fı..oı\ 

••• ış u a e a E k duktan son:ra baki kalan mebl§.ğ ge- ler miktarından fa 1 bi ull , t olamazlar. Kanuni musaadeler müs-
. zu eden kimselerin, eas mu ave· rek şirketin fazla. mevcudatından ve Yeni şekil ükletll z a r mes le te~adır. 

Beher ltilosuna 360 kurllf tahmin ;r •0 54 üncU maddesine tev- gerek ihtiyat sermayesinden münbals Y e~ez. İ!lAs veya tedlyatı tatil eden veya 
edilen 15 ton kadar sarı sabunlu kö- enam~ e)ecek 22 mart 1941 olsun evvel emirde şirket sermayesi- Aksiyon ar bedcllne mahsuben tedl- medeni haklarını kullamnakt::ııı ıııa!ı-
sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi likan nihaydet g h' l ri . .. d nin iadesine hizmet edecektir. Fazla Türk\ Ticaret Bankası A.. Ş. ye olunacak ta:bltler bu aksiyonlara rumlyete dü~en Idare Mecll~i az=ıları 
8/3/ 941 perşembe günü saat 15,30 da tarihine ka ar ısse e. nı a~ a kaldığı takdirde kdifel hlssedaran Statüsü §er~ verllme.k ~tıle ~sblt olunur. istifa etm.lş sayılırlar. 
Tophanede Lv. amirli~ satmalına gösterilen yerlere tevdı etmelera ll- ks Aksiyon sahıplerile mırasçılarının ve t .. 
komisyonunda yapıla.caktır. İlk tenıl- zımdır·. beynlııde h1.ssclerl nlsbetlnde ta im BİRİNCİ ~'ASIL aıaeaklarmm ndveti· dare meclisı aza!arının intihabı: 

be ı l olunacaktır. . . . Teşekkül Madde 12 - .Akiıyo~a maliklyet, 14- Madde 23 - İdare meclisi. s - 7 :ıza natı 39oo ~iradır. isteklilerin ll TORKIYEDE: stanbulda, Sirke- SEKIZINCI FASIL Müessisler: bu statü hükümlerine ve umuml he- tle Umum müdürden terekkup eder. 
saatte kornısyona gelmeleri. cld ş· k....:- ldarei Merkeziyesi. u "d" 

(946 - 1535) e, ır ....... • Şirketin temdidi müddet ve feshi ve Madde 1 _ İkinci maddede yazılı yet kararlarına muvafakati tazammun mum mu urden maadası umumi 

Kutu 
Adet 

••• A VUSTIJRYADA: VJyanada. kati muamelatı maksadlarıa Bosnavı Hacı Adem Bey eder. .,. heyet taraf;ından üç sene için intllıap 
Oesterreischische Krecl:itanstalt \Vie- Şirketin müddethıJn temdidJ, feshi, Zade İbrahim, Sipahi Zade Hamid, Temettü hlssesile ihtiyat akçeleri olunur. Her üç senede bir ycnldi?n sc
ner Bakverein. sermayesinin bir mislinden fazla tez- Numan Bey Zade Numan, Hacı Selim üzerindeki muhtemel ha.klir da dahil çlllr. Azanın tekrar intihapları c:ı.iz-

BELÇlKADAs Brükaelde, Na- yidi Tiı muamelatının kat ve tasfiyesi: Zade Ethem, Diyarbakırlı Zade ibra- olduğu halde blr akslyomm temin et- <lir. Vefa.t, istifa veya sair sebeple. t':en 
100 Blr kiloluk dirhem ~ari. mur sokagın" da ..ıs numarada. cSo- Madde 39 - Meclisi idare ve muı-a- him, Hacı Hafız Zade Mehmed Ziya- ti~ bilcümle hukuk ve. tahm.U edeceği dolayı ~~ı ~.alacak ~!~.lıklara lda-
100- Elli gramlık dirhem aşari. • .. B k kıblar her ne vakJt ve her ne sebeple attın, Şumnulu Hacı Mehmed Hilmi, borçlar o aksiyonun sahibine alddlr. )'e nıeclisınce munasip gorulecek zevıı.ı 
Yukar.da yazılı dirhemlerin pazar- ciete Cen.çrale de Belgique> an a- olUMa. olsun heyeti umumiyeyl lçtl~ Hafız Ajtazade Bekir, Manifaturacı Bltı aksiyon sahibinin mlrascıiar seçilerek keyfiyet ilk t-0planacak Umu-

hkla. ekslltme.cıl 10/3/941 pazartesi gü- sında. maa davetle şirketin müddetı.mn tem- Mustafa Nurı. Ethem Ağazade İsmail veya alacaklıları hiç bir vesile ile. şlr- mı heyetin tasdikine arıed1llr. Bu su
nü saat 14,30 da. Tophanede Lv. ti.mir- HOLLANDADA: Amsterdauıda clldinl ve sermaye.sinin bir mislinden Hakkı ile ~bu statüye tevfikan çıkarı- ketln idare islerine müdahale edemi- retle intihap edilen azalar Umumi he
lliti satmnlma. komisyonunda yapıla- MM. TEJXElRA DE MA TTOS fazla. tezyidlni veya. kat ile tasflyel lacak ak.slyonların sahipleri arasında. yeceklerl glbi şirketin mallan üzerine yetin ilk içtimaına kadar vazife gö-
caktır. Tııhmin bedeli 600 lira ilk te- Müessesesinde. muameıAtını ve yahut sair şlrketJerıe bir Türk cAnonlm Şlrketb te:}kil olun- haciz konmasını ve bunların satılığa rü{1~r Y:ınin~üı~pla~ ;asdik ~.ı:c;u:ı~~ 
ınlna.tı 45 liradır. Nümunelert komls- u1 blrleşmeslnJ tekllf edebilir. Şu kadar muştur. çıkarılma.sını istiyemezler. Haklarını se e er a ye a an mu e • 
yonda görülür. İsteklllerln belli saatte FRANSADA: Pariste, 9 Bo e- tı temdidi milddet veya bir mislinden Maksad; isti.ta hususunda. şirketin muhasebe ik.J:ıal ederler. 
komisyona gelmeleri. (945-153~) vard Malesherbea' de, R. de LU- fazla sermayenin tezyit e<lilmesi veya Madde 2 _ Şirket ~ğıda. yazılı defterlerile umumi heyet kararlarını idare meclisi içtimalara: 

••• • b ed kabule mecburdurlar Madde 24 - Idare ınecllsl, 1çtim:ıla-BERSAC Müessesesinde, Parıste. ica erse şirketin sair şirketlerle muameleler! iştigal etmek üzere teşek- • • nnı Ankaıada veya. lüzumu hallncte 
Behertine 60 kuru§ tahmlıı edilen Bd dea ltaliene_ 16 numarada cB~ bl.deşmesi ve tahvlla.t ihracı için tir- kül etmiştir: Aksiyon sahiplerinin lkametdhı: diğe-r bir §eiılrde akteder. Içtiınaın 

elll bin adet bez un çuvalı milteahhld que Nationale pour le Commerce et ketin ı_nenafnkllnl telmin ed~cek surette a) Her türlil banka muameleleri, Madde 13 - Her aksiyon sahibi ştr- muteber olabilmesi jçin a~anın yarısı-
na.m ve hesabına alınacaktır. Pa- l'lnd · Ba i§bu esas m ave enamenın madde- b) Ziraata, .sanayte, madenlere n ket merkezinde veya oirt.eUn ıubeleri nm huzuru p.rttır. Kararlar mevcut ıarlıkla e'lm1ltme.s1 11/3/9il Ba.lı günü uıtrie> nkaaında. terinin tadill her halde Büküm.eti Nafıa işlerine müteallik her nevi te- bulunan mahallerde kanuni bir ika- ar;anm ekseriyetlle ittihaz olunur. 
aaat ıuo cıa Tophanede Lv. Amirli- ISvtÇ~Ea Bile• de MM. Spe Cfunhur.lyenin rnhmtma mütevakkıf- §ebbüsler, metglih göstermeAe mecbu,rdurlar. Ak- Reylerde mil.sa.vat hallnde relshı bu~ 
it satın alma komisyonunda yapıla.- fser, G~ltt ve Ş.1. Müe9Sesesin· ıır. .. .. .. . c) Her tfırlü 8ff& le levazımın la- siyunlardan 401&11 firketıe aksJyon sa- Iımdlltu taratın reyi tercih olunur. 
Cakiır. İlk temlnatı 225(} liradır. Nü- de, Blle de, Banque Commerdale Şirket tıerma.yesfnln ııiilasunün U,aı: tflısal, ımaı ve tedarı:tt " alelümum bibi amsında cereyan edecek muame- İçtimalarda cereyan eden müzakeıe
nıunem l:om1'yonda görülür. İ.stekll· de BAie, Mü-...e.fnde, ZUrlch' de, ){adde 40 ~ Meells11d.a.re şirket ser. fu.§aat derubde ve ifaıı n bu hususlar le için tlrket merkw.Inin bulıınduğu leri ve ~lı: eden azanın lsimleri.ı1 
lerin belli aaatte komlsyona gelme-- B&le' ele. Ged St..C.ır • ınayeslnfn sfilüsft zayi cldutu halde lçln §irket teslsl, yer ikametglilı mahal11 sayılır. mftbeyytn bir zabıt varakası tanzim 
Jerı. (949 - 1563) KREDi soıs Ml'e Ye • • firketln f7,!1hin& veya devamına tarar d) Her türlü sınat ttcarl muamele- Sermayenin arttınıma.sı: edilerek İdare meclisi kanır defterine 

••• il~ınde. verlbnek uzere heyeti umumlyeyi da- leri gerek kendi nam Te hesabına ve Madde 14 - Umum! heyet §lrket dereedllir. Ve celseye iştirak eden aza. 

H I• T f• d vet edt:r. gerek yeril ~e ecnebi mi2esseseJer ııe sermayesini yeniden aksiyon çıkar- tarafından imzalanır. Kararlara mu-
EW bin adet. betıt veya. Jüt un çuvalı a 1 aı ıye e Fesilı uran ve tasfiye memurları m~ereken veyahut bllvekD.le resmı mak auretlle bir veya blr kaç de!a ballf olanlar, muhalefet sebeplerini 

alııı.aca.ktır. Pazarlıkla ekslltmesı Şark Demiryolları Madde o - Şirketin müddeti mün- müesseseler nam hesa.bma deruhte ve a.rttırmda selahtyetudir. Ancak ser- tasrih ederek ımza etmek mecburiye-
11/3/941 Alı günü ııa.at 14 de Top- kazl oldukta oreya müddeti tekmil ol- ıra etmek ve resınt veya gayıl resmi mayentn tamamı tahsil edllmi~ olma- tıı..dedirler. Bu zabıtıann tamamen 
ha.nede İst. Lv. Amir1lği ısatın alma Likidatörleri Mümessili mak.sızın fesl_ıolundukta 1çti~a eden müesseselere karşı bllcQmle taahhüt- dıkça. yeniden nrttırma karan ver.ile- veya kısmen suretlerini çıkartmak tonı1syonunda. yapılaea.ktır. Jüt çu- heyet! uınuınıye şirketin tasfiyei mu.- ıere girişmek. mez. Sermayenin artwrılmasuıa. karar icap ederse, üçüncü şahıslara karşı 
::ıluı. llk temiınatı 2850 lira bez çuva- v.•.-.•.•.-.•.•.•.•ı.•:.·:.:.· ... •:.•ı.•.•mNı.•.•.·.•.•.•,,,•n ame!At ve hesabatına karar verecek Bu maddede yazılı hususat tahdidi verildiği zama~ arttırılan kısmın :ta- muteber olabllmesi lçln reis veya reis 

llt teminatı 2260 liradır. Nümu- günü saat H de Tophanede :tst Lv ve tasfiyei bcsabat i~in bir veya bir- olmayıp tadadldir. marn.en taah~ud ve imza altına alın- vekili veya umum müdürden iltlsi ta-
:erıı tomlsyonda görülür. İst,eklile- Amirliği sa.tınalma komisyonmım: ya~ ka memur tayin edilecektir. Heyeti Şirketin unvan vie mtrkimezi: (Türk ~olunvem~o;:ıea. mbiilrtevaleyllka mfazuam1asmel!:1- rafınüan imza. edilmesi lflzımdır. Ida-

bell1 Bata.t.e lrom.l.syona gelmeleri. p••A--,,,.tır. Tahmin bedeli 18,000 "- ç tin mevcut olduğu za ş k tin ~ .... wı ~ lls1 ta 
wu;aA uu• um mı e şirke - Madde 3 - r e vaıu 1 ln 1 edlldi~~ı blld1ren ,,,,A,_ re mec rafından mezun veya 

(950 • 1564) ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi m~ia.a olduğu gibi tas!iyei hesap Ticaret Bankası A. Ş.) olup idare er cm r. ..... • ves ...... .llıl.- makbul bl.r: sebeple mazur olmaks;zın 
••• komisyonda. görülür. İstekl.lletln belll esnasında dahi iktidar ve .sal11.h1yet1-l merkez! Ankara şehridir. İdare mec- km 1dare ~ecl~i ve murakıblar tara.- mütevwiyen ilç ay içtimalarda hazır 

~~ adet et ısatın ve 5000 adet et saatte kom1syona gelmeler!. ni istimale devam edecektir. Tasfiye 11.sinin karan ne Türkiye dahlllnde ve ~dan müşterek bir beyanname ile bulunmıyan aza. 1sti!a etmış addolu-
~ ınütea.bbJ.d nam ve hesabına (957 - 1645) hesaba. memur olanlar heyeEl umumi- ecnebl memleketlerde şubeler veya Ticaret VeUletine tevdi edilmesi lfi- nur. 
~· Pazarhkla eksiltmesi 6/3 •o yenin kararı ve Hükfünetl Cümhurlye- ajaru;lal'1 açabileceği glbl muhabirler zımdır. . Riyaset: 
ban P91'fembe gilnü saat 14 de Top- ' ttç adet anbar yaptırıın.caktır. Pa- nin müsaadeslle şirketi ~efsuhall1:11 de bulundurabilir. Şu kadar ki açıla- Sennayenın arttırılması halinde ycnt Madde 25 _ İdare meclisi her sene 

ede Lv. Amhllğt satmalma ko- zarlıkla eksiltmesi 7/3/941 cuınıı. günü hukuk ve senedat ve taahhlidatını di- cak her şube için Maliye ve Ticaret ~ıkanlacak aksiyonlar: azası arasından bir reis ve bir reis ve-~da Yapılacaktır. Ntlmunele- .saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. Amir- ğer blr şirkete veyıı. ahar bir kimseye Vetlletlnin tek.11!1 He İcra. Vekilleri Madde 15- Sermayenin arttırılması kill seçer. Relsln vazifesi ccıseıer?e 
teının onda görllllir. İ.steklilerln Uğt sattnalma. komisyonunda yapıla- devir ve ferağ edebilecektir. . . Heyetinden ızın alınRcaktır. halinde yen1 çıkarılacak aksiyonların intizamı ve müzakerelerin zaptecuı-
D& ıe::::. belU vakit~95:~~~~~) caktır. Hepsinin tahmin bedeil 37,~36 n:fevzn veya nev'i şirketin tebdili: Şirketin müddeti: nevUeı1 ve şartları arttırma kararını nıesi11l temin ile Umumi heyet !çtl-

ııra 98 kurUf llk tıemtnat1 2815 lira 2'1 Madde 42 - Mevzu veya. nev'i ~lr- Madde 4 - Şirketin müddeti bazı veren umumi heyet tarafından te:;blt malanna riyıı.set etmekten 1barettır. 
811'!"'""'1 1cı+n-• ... kunışlur. Keşif ve şartnamesi kom18- ketın· tebdiline vey" sermayenin yeni sebeplerden dola.yı kat' veya temdit edllerek İdare meclL~lne lazım gelen Katiplik Yazttesı. a~dnu ~cya hıırif· ~"" ... -.,,,.onunda. elli bin ton yonda görülilr. İ.ııteklllerin kanuni ... t b·..ı -tıı<? ı..evdi edılcbUJı 

efrl. iahınu ve tahliye ettirilecektir. vesJkalarlle belli saatte komisyona hisse senedi ihraç etmek suretlle tez- edfimedlkçe kat'i surette teşekl.lilü ta- selAhiyet verilir. Umumi heyet. yeı.ı en ı .. a>~mı )'.aııul 
Pazarlıkla eksiltme.cıı 7;3; 941 cuma gelmeleri. (958 • leff> Yidlne ve yahut .sermayenin tenkls.lne rlhinden itibaren elli .enedir. çlkarılacak akCJlsonların ımtı:.·:ı...!ı (,;!-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



PARLAK· ve SACLAM DiŞLERE MALiK Ol.QI iSTERSE~ 
MUHAKKAK 

[)
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'0 1$ MACUNUNU KULLANINIZ 

Olşle~ 9 ve dlşetlaruıt muhafaia eder. 
lier ·yerde O E N T O 1. dit cnacununu l!rayfraz.. 

Siimer Bank 
Birleşik pamuk ipliği ve dokuma fabri
ka1arı müessesesi Kayseri bez fabrikası 
Yatacak yerleri ve elbiseleri fabrikamıza ait olmak üzere 35 

lira ücretle 9 itfaiye eri almacaktır. 
İtfaiye İf)erinde çabfllllf 40-50 y-.Jannda taliplerin en seç 10/ 

3/941 tarihine lı:adar iyi huy kağıdı, bonservis. nüfus cüzdanı 
ve ıılıhat raporu ile Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikaama tab· 
riren müracaatlan. 

• 

6 9().000 

6 30.000 

8 16.000 
60 60.000 

90 45.000 

120 24.000 
300 30.000 

300 15.000 

3000 "30.000 

60000 l 180.000 

636 T~I 22.026 

- · 
ODEON PLAl<LARINDA N!270't22 

lstanbul 1 erz iler Cemivetinden: 
TERZfLER. KÜRKÇÜLER ve GÖMLEKÇİLERE mahsu. her nev·i 
makaralardan yeniden tevziat yapılmak.tadır. E..naftan Makara almak 
isteyenlerin Ünvan tezkeresile birükte cemiyet merkezine müracaatlan 
ilan olunur. 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 

Açık Eksiltme ilanı 
7/3/941 tarihine mi.ı&adlf cuma günü öğleden sonra saat 15 de tstan

bulda Cağaloğlunda Utn Nafia Müdürlüğü binasında eltslltme komisyonu 
odasında 9770.04 lira teolf bedelli İstanbul - Edime yolunda yapılacak 
~ıkaklar inşaatı açık eksiltmeye lr:onulmuttur. 

64526 :\1u 

Yarım bilet 
1.5 

Lira 

• 

ratı 

Tam bilet 
3 

Lira 

i-l 

~ 
''r' 

/_ 

/~ 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık !flerl Genel hususi ve 1ennt ıartname
leıi. proje teııt hullsasi~le buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 7 MART CUMA GONO AKSAMDAN 1Tl BAAEN 

Muvakkat teminatı 733 liradır. 
isteklilerin en az blr teahhütte (4000) Uralık bu ife benzer. it yaptıtı

na dair idarelerinden almlf olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vlliyetlns 
müracaatla eksiltme tarlhlnden (3) gün enel alınını.o ehliyet ve M l yılına 
alt Ticaret Odası vesikaları ile meztnr gün ve saatte ıelmelerl llzımdır. 

( 1224> 

Ankara Belecliyeıi imar Müdürlüğünden: 
İmar mÜdürlüğü kadrosunda münhal 170 Ura ücretli üç fen memurlu- Diıleri beyazlahr. Meyva kokulu. 

A'u He 140 lira ücretli bir ressamlığa memur alınacaktır. Bu ücretler kadro-
nun Azamisi olup alınacak memurların ücretleri 3656 numaralı kanuna 12,5 kul'Uf. Her mağazada arayınız. 
göre tesblt edilecektir. Harita ve kadastro Lşlerinde çalıfmış olan, kadastro Deposu Eminönü 
veya ·ten okulundan mezun taliplerin dlploma, hizmet veslkalan ve h~ü- --------- ---
hal klğıtları veya bunların musaddak birer suretleri lle Ankarada Imıı.r 

İstanbul be§lncl icra memurlulun-
dan: Ml/491 d02811 •l!\94• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktan Eksiltme eelıll Saati 
Göz tap d2500ı Kg. Pazarlık 14 

, 

ıBEl-EDIVE 

Göz tqı pülvarlzatörü 52 adet • 14.30 
Kükurt pül'9'arizatörü 4i adet • 15. 

Bir borçdan dolayı haczen paraya 
çevrilmesine karar verilen 217 No. hı 
Baruba markalı blr Motor aıkletln 
Berotlu Tarlabalı caddesi 221 No. ıu 
tamirhanede 8/3/941 cumarteaı güntl 

saat 10 dan itibaren açık arttırması --~~~~::!:===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!._-
yapılacağından gtlnünde hazır _bu-

• GAZiNOSUN DA 

lunacak icra satıt memuruna mura
caat etmeleri llln olunur. 

1 - Şartnameleri mucibince yukanda cins ve miktarları yazılı 3 .ka
lem efya pazarlık usullle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 13 3/941 Perşembe gunü hizalarında yazılı saatlerde Ka-
bs~ta Levazım ve Milbayaat ıubeslndeki Almı komisyonunda yapılacak- İstanbul asliye 9 uncu hukuk M-

tır. 3 - Şartnameler sözü geçen Levazım ıubeslnden parasız alınablllr. kimliğinden: 
4 - Isteklilerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif Davacı Haydar tarafından kansı 

edecekleri flat üzerinden % 7,5 guvenme paralarlle birlikte meztill' koml.s- Kadıköy, Hasanpaşa mahallesi Ulu
yona muracaatları. u 459, sulak 20 No. da Marya aleyhine mah

kememizin 40/1295 No. sile açılan 

1 ı.tanbul Belediyesi ilinlan 1 teselli talA.k davasının cereyan eden 
L 
_____ ..;...;.;. _________________ __._ muhakeme& sonunda medeni kanu-

İ'abnıln tık 
bedeli te11.ainat 
1165,50 71.66 Bostancıda Tuccaryolu sokağında 1 harita No. ve 273 

metre murabbaı sahalı arsa. 

MAKSiM de • 

SAFiYE ve 20 
ARKADAŞ/ 

7 Mart CUMA AKŞAMINDAN iTIBAREN BUYUK 

ÇiRAGAN RevüsU 
535,50 40,18 Bostancıda Tüccaryolu sokağında 2 harita No. ve 153 

metre murabbaı sahalı arsa. 
567,00 42,52 Bostancıda Tüccaryolu sokağında 3 harita No. ve 182 

nun maddesine tevfikan tarafların 
taı8.kın tescllJne ve kaiiımu medeni
nin sureti mer'iyet ve şekli tatblkl 
hakkındaki kanunun birinci maddesi 
mucibince müddeaaleyh Marya da-

vacı Haydann oltarihden itibaren ~!!!!!!!!!!!!!!!!!..__1M~ual~~ar~ın!!m~ı~im~d~id~en:!.!te~d~ar~i1c~e~d~in~iz.~T~el~ef~o~n!.::~4!26~3~3!,__.!!!!!!!!!!!!!!!~ zevce! mutaııakası olmakla olveçhlle ..: 
talAkın sübutuna 3/2/941 tarihinde ZAYİ - 22/9/930 tarih ve 22 numa
karar verllml.§ ve müddeaaleyhanın ralı esraı~ karibe serçartçılık teha
ikametgAhının meçhul olması hase- detnameml zayi ettlA'bn llln olunur. 

metre murabbaı sahalı arsa. 
346,50 25,98 Bostancıda Tüccaryolu sokatında 4 harita No. ve 99 

bile bu baptaki karar mahkeme dl- Nihat Akmanotlu 
vanhaneslne talik edilmiş olduğun- 1 -;;;;;;;;;-----.....===.;;;.._ 

metre murabbaı sahalı arsa. 
437,50 32,81 Bostancıda Tılccaryolu sokağında 5 harita No. ve 125 

"'* metre murabbaı sahalı arsa. 
280,00 21,00 Fatihte Şeyhresmt mahallesinde Musannif sokağında 

dan tarihi lllndan itibaren 15 gün Prof. Dr. 

73 üncu adada 9 No. ve 99,89 metre murabbaı s&halı arsa. 
zarfında müddeaaleyh temyiz etme
d!Rt ve kanunt yollara müracaat et
mediği takdirde 111\mın kesbi kat'iyet 
edeceği tebllğ makamına kaim olmak 
üzere 1111.n olunur. 

Tahmin bedelleri ile llk teminat miktarları yukarıda yazılı 8 parça arsa 
satılmak uzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt 
ve Muamell\t müdılrluğü kaleminde görülecektir. İhale 10/3/941 pazartesi 
gı.inü saat 14 tf Daimi encumende yapılacaktır. Taliplerin tik teminat mak- ----- - - - - ----
buz veya mektuplarile muayyen saatte Daimi encümende bulunm~~~~-7) Kiralık Dep 

K 1 1. k .. ı· • d l d Kuruçeşme Trıı.mvay cacıcıe-
U e ı as erı ısesı mü ür üğün en: sinde sahlll, rıhtımı. yazıhanesı 

Kuleli askeri lisesine glrmeğe istekli olup da taşralarda şubelere, ıs.1 ve telefonu bulunan bo~ bir kö-
tanbulda da doğruca mektebe muracaat etmlş olanlardan sınıtlannda dö- mür deposu kiralıktır. Istekllle-

nekllğl olmayan, bütun girme şartlarmı haiz bulunan ve aynı zamanda giriş rin Sirkecide Liman hanı altında 
evrakını tekemmül ettlrmlş olan isteklilerin imtihanları yapılmak üzere l Muhlis Emek Ticaretbanesin 
7 Mart 941 Cuma günü sa!lt 9 da Kuleli lisesinde bulunmaları ve bu tarih- mürcaatlan. Telefon: 20990. 
te mektepte bulunmayanların haklarını kaybedecekleri llln olunur. (1443) •ııiiiiiıiiiiiiiiiiiıııiiiiıiıiiıiiıiıilliıiıiııiiıl•• 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lamartin Cad. 5 

Taksim. Telefon: 43983 

* Darüşşafaka Mezunları Ktuu
mıından: 

Cemlyetlmiz tarafından Caıtaloğlun
daki Eminönü Halkevl salonunda 
6/2/941 perşembe günil saat 20.30 
dan 22 e kadar devam edecek olan 
bir müsamere verilecek -ve (Saadet) 
adlı eser oynanacaktır. 

DarilMafata mezunla.rmın allele
rtle blrııtte bu toplantıya ıelmelerl 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
ı - La Turqule Contemporaine adh kltabm tabı 111 açık eU.Utme,e 

konmQftur. 
2 - Tabı kısmı asgari yirmi bef, Azamı otuı: forma ve kl1l8 tvmıında 

asgari 50, Azamı 80 bin santimetre ta hmln edilen bu kitap 5000 nüsha ola
caktır. 

3 - Tabı kısmının beher formasının 40 Ura ve kllfe kısmının beher 
santimetresinin 2 kuruf itibarile tahmini bedell o:240o, muvakkat teminatı 
o:180• liradır. ,,,,. 

4 - Eksiltme 20/3/1941 tarlhlne müsadlf perşembe günü saat 15 te 
Ankarada Başvekllet Matbuat umum müdürlüğü satın alma komisyonun
da yapılacaktır .. 

5 - Şartnameler Ankarada BaşvekA.let .Matbuat umum müdürlüğü BY
rak ve MuamelA.t müdürlüğünden, İstanbulda Matbuat Bürosundan paraaıs 
olarak alınır. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını şartnamede ve 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesalltle beraber 20/3/941 perşembe günü saat l4 e kadar Ankarada 
Bqvekllet Matbuat umum müdürlüğü satın alma komlsyanu re.lsllllnt 
tevdi etmeleri vey& taahhütlü mektupla ıöndermelerl (1634) (l:M>5) 


