
Ekmek fiatinin bir 
miktar daha ucuzla
tılması ümid ediliyor 

ithalat eşyasının 
yolda beklememesi 

için tedbir ahnıyor 
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Alman yanın 
Bulgaristanı işgal 
etmek için ileri 

sürdüğü sebeplerden 
hiç birinin tutar 

yeri yoktur. 
Hedef, hiç şüphesiz 

daha geniştir 

• ' :Almanya Bulgarlstana girer
ken ilı\n edilen ilk sebep şu idi: 
'«İngilterenin alacağı tedbirleri 
önlemek.» Buna, Bulgar efkftrını 
avutacak bir yaldız ilave edildi: 
:«Bulgaristanı himaye ... » 

İngiltere, mütecaviz İtalyaya 
karşı harbeden · Yunanistana 
biraz malzeme vermek, biraz da 
hava harbinde yardım etmekten 
başka Balkanlarda ne bir tedbir 
almıstı, ne de alacaği vardı. Böy-

•• 
DA. ... MA} •,r. 

KAVALA 

Bulgaristarun cenup hudutıannı gösterir harita' 

BU SABAHKİ 
TELGRAFLAR 

Sofya Alman 
karargahında 

içtima 
Mareşal List içtimaa 

riyaset etti 

Sofya 7 (A.A.) - B. B. C.: Dün 
Alman karargahı umumisinde aske· 
ri bir konferans akte<lilmiııtir. Kon· 
feranı bir saat sürmüş ve rnare~al 
List riyaset etmiııtir. 

Prens Paul 
müşaverede 

le bir şeye, Türkiye ve Yunanis- =-========:================================ 
Başvekilin gaze .. 
tecilere beyanatı 

tanın sulh poli tikalan bakımın-
dan da imkfi.n olmadığını Alman
ya pekfllfi. blliyordu. 

Birinci sebep çüıiik. 

Bulgaristan ı Türk - Bulgar 
yeni tedbirler 

Habeşistan
da ileri 
hareketi 

İkinci behaneye gelince, Bul
garistan hiç bir tehlikeye maruz 
değildi. Türkiye ile imzaladığı be
yanname, Bulgaristanı - yerin
de rahat durdukca - dünyanın 
en masun memleketi haline koy
mu.,tu. İtalya ile harbeden Yu
nanistan mı Bulgarlstana teca
vüz edecekti, yoksa demir çenber 
1ç!nde boğulmaktan korkan Yu
goslavya mı? İnglltereye gelince, 
Bulgaristanm bitaraflığını mu
hafaza etmesi için son dakikaya 
kadar elinden geleni yaptı. Bul· 
garistan yalnız bir tehlikeye ma
ruzdu: Alman işgall. Bu da oldu. 

İkinci sebebin de tutar yeri 
yoktur. 

ahyor 
Doktor, eczaci, hastaba
kicılar hizmete çağırıldi 

Alman kuvvetler~ 
kumandanı Kral, Ba§ve

kil, Hariciye N mırile 
görüştü 

Sofya 6 (A.A.) - Alman .istih
barat ajansına nazaran Bulgar mil
leti lngiltere ile Bulgaristan arasın
da diplomatik münasebetlerin kesil-
mcsini hayretle karııılamıştır. Bulgar , 

Bundan dolayı olacak ki Al- gueteleri Almanya Sle Türkiye ara- ı 
manya, işgalin başka sebepleıini sınd><ki münasebetlerin aamimiliğini 1 

ilan etmeve başladı. Berlinden lI!eır.nuniyetle tebarüz ettiriyorlar. 
gelen yan resmi bir tebliğe göre Öğrenildiğin ... göre, Bulgar hüku· 
Bulgaristana alman ordularının meti memleketin her ihtimale ve ' 
girmesi iki sebepten ileri geliyor- imkanP k.arşı .~?.yabilm~~ ş~rtlannwın , 
rn Bi i isi h 

temini içın butun tedbırlerı almaga 
uş: r ne , bu sahada (sa a, 

1 ~ d am ediyor. Doktor, hastabakıcı 
amanların çok sevdigi bir keli- ev 

1 
. ·ı f b l·w· b · ve eczacı arın sıvı ııe er er ıg1 u 

medır). devamlı bir sulh, ve istik· ün ba Iamııstır. Maliye Nezaretine 
rarlı bır nizam tesis etmek. İkin- ~en~ ha!ine tahviller.: ihracı için me
cisi, lngiıtereyi nerede bulurlarsa zuniyet verilmiştir. 
yenmek. 

Mareşal List Sofyada 

Yugoslavyanın Sofya 
sefiri Belgrada gitti 

Belgrad 7 CA.A.) - CB.B.C.) kral 
naibi prens, Pol, b:lŞvekll, Hnrlciye 

Bulgaristanın Türkiye
ye karşı hattı hareketi 

daimi dostlukmu§ 
Habel vatanperverlerı· Nazın ve Başvekil muavlnl B. Meçek 

dün müşaverede bulunmuştur. 
Sofya 6 (A.A.) - Bulgar Ad" beb ki ~ YugoslayYanm Bofya sefiri dün Bel-

aj ansı bildiriyor: ısa aya ya atıyor grada gelmiş ve derhal Hartclye Na-
Hükumetin naşiri efkarı olan zın tarafından kabul edilerek rapo-

Veçer gazetesi. Türk - Bulgar Alınan haberler Jtalyan runu vermiştir. 
münasebetleri hakkında, lanın· Belgrad 7 (A.A.) - CB.B.C.) Başve-
mıı Bulgar muharrirlerinden Spi- kuvvetlerinin tam ricaf kll lle Başvekil mavini, dün matbuat. 

mümeslllerlnl kabul ederek Yugoslav-
karevski'nin bir makalesini neı· halinde olduğunu yanın harici ''azlyetl hakkında ecnebi 
retmiştir. Muharrir diyor ki: memleketlerde.yayılan haberleri tek-

cTürkiyeye karşı hattı hare- bildiriyor zlp etmişler. hükümetın vekayll aza-
ketimiz değişmemi§ olarak kal· mi dikkatle takip ettlginl ve dalma 
maktadır. Bu hattı hareket gu· memleket ile ml.llettn yftksek menfa-
dur: Son deklaraııycaıun teyid Hartum 6 (A.A.) - Buraya ge-- atlerlnl ve Yugoslavyıuıı tamamiyet 
ettiği daimi dostluk muahedesi len habı:rlere göre, Habeş vat111n· ve l.stlklAllnl gözönünde bulunduraca-

perverleri Debra Marcos'un 13 ki· ğını söyleml.§lcrdir. 
çerçevesi cbhilinde daimi sulh lometre şarkında Mansuka köyünü BeJg-rad 7 .A.A.) - (B.B.C.) Bitaraf 
ve dostane komıuluk münase- . 1 • 1 d" mahfillerin fikrine göre Almanlann 
betleri :içinde ya§amak, Bulga· ışga etmı§ er ır. Yugoseavyaya llk teklifleri şunlardır: 
ristanın Türkiyeden hiçbir talebi Hartum 6 (AA.) - Son haber· ı ı - Yugoslav matbuatının neşrlya-
yoktur. Tarih göstermiııtir ki Bal- lere göre, Habq vatanpcrverlerinin tı, tamamlle mihvere uygun olacak, 
kan harbinden aonra bizi ayıran yaptığı çete harbi neticesinde salı 2 - Düşmanın her nevi propaı;:andası 
davalar ortadan kalkmııtır. sabahı Burye'yi tahliye eden İtal- ortadan laı.lkacaktır. 

BugÜnkü Türkiye ile Bulgaris- yan kuvvetleri rimdi Debra istika- Belpıad 7 (A.A.) - (B.B.C.:> Başve-
d h k ı_ ti" d t . h 1. d d' 1 kil dun askeri erklnla muş:ı.verede tan arasın a a iııtaten ebedi me n e am ncat a ın e ır er. bulunmuştur. 

bir dostluk devresi baıılıyor. Bu ilerlemekte olan Habeşler mütema· Belıt"rad 7 (A.A.) _ (B.B.C.) Bitaraf 
dostluğu, aklıselim, iki memle- diyen İtalyanları hırpalamaktadır. mahfUlerln fikrin~ göre YugoslayYa-
ketin aiyaıi. coğrafi vaziyeti ve Sudanda talim görerek yeti§en bir nın yakında üçüzlü pakta ntlhakı 
nihayet müşterek ticari ve eko· Habeş taburu çete harplerinde mü- muhtemel değlldlr. 
nomik mcınfaatleri dikte etmek- him rol oynamaktp.dır. Birçolc dür-
tedir. Şuraa! memnuniyetle kay- ı n:an . fi~aril()Ti HabC§ :vatanperverle· 
dolunmalıdır ki, müstakbel müna- rıne ılbhak etmektedır. 
sebetlerimizi. her iki memleket Londra 6 (A.A.) - Dünkü teh· 
de ayni tarzda anlamaktadır. liğde ismi geçen Burye mevkii Adi-

._ ____________ ~J sabc:.banın 250 kilometre kadar şi· 

Bulgaristanın işgali 
ve Sovyetler 

Libyada düşman 
mof öriü kuvvetleri 

püskürtüldü 
Somalide ve Habeşistan. 

da muvaffakıyetler 
devam ediyor 

Kal~lre 7 (A.A.) - (B.B.C.) Orta 
Şark Inglliz kuvvetleri umumi karar
glhı dün gece şu resmi tebliği neşret
miştir. 

Llbyada motörlü kuvvctıerlmlzln 
ileri müfrezeleri. düşman ınotc:irlil 
kuvvetlerini Acella'nın gart>lnde PÜS· 
kürtmüşlerdir. 
Hab~tanda vatnnperver Hııbeş 

kuvveti.eri Gnzzamda hall rlcatta bu
lunan ltalynn kollnnnı hırplamakta
dır. 

Somallde Fer Fer me\•kllnl zapt.et
tik, ileri hareket şayanı memnuniyet 
surette devam ediyor. Şimdiye kadar 
burada alınan düşman esirleri mlkta
n on blnl geçiyor. 

Amerikanın 
ltalyadan 
talepleri 

İtalyan konsoloslari 
f aliyetlerini tahdid 

edecekler 
l'aşington 7 (A.A.) - <B.B.C.) 

Amerika Hariciye Nezareti, Itnlyaya 
verdiği notada Amerikadaki Italyan 
konsolosluklarının fnallyctıcrlnt bu
lunduk.lan mıntakalara lnhlsar et
tirmeleri J?etroit ve Nevyorcey şehir
lerindeki Italynn konsolosluklnruıın 
llğvını, İtnlynn sefaretine merbut 
askeri ve bahri erkanının Amerikan 
Hariciye nezaretine hab~r vermeden 
harice çıkmamalnnnı taleb .etmtşttr. 

Arnavutrukf a Yun ~n 
muvaf f akıy fi 

Yunanlılar sonuna 
kadar harbe~ecek 

Atina 7 (A.A.) - B.B. B. C.ı 
Matbuat Nezaretinin radyo ile be· 
yanına göre Arnavutiukta harekat 
teıebbüsü daima Yunanlıların cim· 
de bulunmcktadır. Vaziyet her ci~ 
hetten memnuniyete şayandır. 

Atina 7 (A.AJ - (B.B.C.> Arnavut
lukta. Yunan kuvvetleri muhtelif yPr
lerde Uerilemlşlerdlr. Yunan top;usu 
müessir bir ateşle birçok duşman to-

Almanya için hakiki sulh, an
cak alman işgali altına giren yer
lerde teessüs edebiliyor. İ&tikrarlı 
nizam da Alnıanyanın nüfuz ve 
hakimiyetini kabul eden, İngil
tere aleyhine dönen sahalarda 
mümkün olabiliyor. Bu suretle, 
Bulgaristanın işgali, Balkanları 
bu tarzda bir sulha "Ve böyle bir 
nizama kavuşturmak, yani Bal

Sofya 6 (A.A.) - Stefani ajan• 
Fından: Kral Boris, Bulgaristandaki 
Alman kıtaatı kumandanı mareşal 
Ust"j kabul etmiştir. Mareşal List, 
Başvekil Filof ve Hariciye Nazın 
Popof taraflarından da kabul edil-

Bulgar 
ordusu 

mali garbisinde ve Tana gölünün 
de 200 kilometre kadar cenubunda 
müstahkem bir İtalyan mevkiidir. 
Buryenin Sudan - Habeş hududuna 
en yakın mesafesi 250 kilometredir. 

K · 1 d punu susturmuştur. Merkez mıntalta· 
ızı or unun naşiri efka- sında Yunanlılar bir çarpışma • rna-

miştir. 

Tass ajansının tebliği 
elan neşredilmedi 

kanları alman nüfuzuna almak B Sofya 6 <A:.A
1
.) - (Havas): 

h k t• , •ılgaristar.ın uç er paktına iltihakı 

Reuter'in askeri muhar
ririne göre Türk hududu

na doğru yürüyor 

Debra Marcos ise Burye' den Adi
sal:-aba istikametinde 65 kilometre 
mesafede olup Aclisababaya giden 
ve kuru havalarda otomobil nakli
yatına çok müsait olan yolun baş· 
langıç noktasıdır. 

are e ının baslangıcı oluyor. ile Alman kıtalarının Bulgar toprak- Londra 6 (A.A.) - Reuterin as-
Bu sebep, Alman siyasetine göre, Ja:-ıııa girmesi hakkında .sovyetler keri muhabiri general Sir Hubert Anversteki petrol 
azçok doğru olabilir. Hakikatte, Birliğinin noktai nazarını ıza~ eden Gough yazıyor: kuyuları yanıyor 
Balkan. istiyiasında Almanyanın Tas; a_iansı . t~bliği Bu~~arısta~d~ ,Askeri bakımdan günün alakası, Londra 6 (A.A.) _ Müstakll Fransız 
bu gayesi yok değildir. neşredılmemışbr. Bu teblıgde?, .>al 1 A.~nn ~ıtal~rının BuJgaristana gir· ajansı blldlrlyor: 

AI • • nız Moskova radyosunv dınlıyen mesı netıccsınde yakın Balkan se- Müstnkll Belçika ajansına gelen ha.. 
d İ m~nyanın, her rasladığl ) er- mahdut kimseler haberdar olmuş-' feri üzerande toplanmaktadır. Kara- berlere göre, Anversteki petrol ve ben. 

e ngılizlcre saldırmak karan- ~ur. deniz limanlarının Almanlar tara- zin depolannda. büyük yangınlar çık-
na gelince, Balkanların hiç bir A "k d k" vanlar fından işgali, den:zaltılann Türkle- mıştır. 
Yerinde ingiliz J{uvvetıeri olma- merı a a ı cere, . re ka~şı taarruzi bir tarzda istimali- ••mıınuıuııııımumıııuıwınıııııuınuuıııuuuuınmmam 
<lığına göre, Almanyamn Bulga- Nevyork 6 ( A.A.) - Radyo ıle n_e al~~et olabileceği gibi Rus sey- .. :1. k k B .. I er 1 
tistaıu işgal ederek Balkanlara yapılan neşriyata bakı~acak olur~a nsefaınıne karşı da tehdit olabilir. 
inmesi İ ·ıı yi bu tarafa çe- Balkanlardaki son inkışaflar ve bıl- Bulgar ordusu seferber edilmek
k ' ngı ere . hassa' Yunanistanın mukavemet ka- te vo pek muhtemel olarak Türk 

Memleket haberleri 
bunlar mıdır? erek onunla harp cep~esı aç-, rarını bildiren beyanat Amerikada h~duduna doğru yürümektedir. E

l'nak arzusundan ileri gelıyor de- yen!den bir nikbinlik havası yarat· dırneden Karadenize kadar 150 ki-
l'nektir. Bu da bizzat alınanların mıştır. lometrelik hududun tamamen tehdit MenJeket haberleri. •• 
iddiasile tezat teşkil ediyor. Bahs- Ayni zamanda Türkiyenin kati ~dilij e~·ilmediği henüz sarih değil- d:~~ b~t~. d.;t1'~~ ~;.1:;: 
~:t!ğillliz yan resmt alman teb- hattı hareketin'! karşı beslen?.n .. i~~- ~:·n iİ~t kaon h.:ıb~rle:e ~öre, Al- evinde ıayın kaymakanµn da ittirak 
lıgınde deniliyor kl: «Almanya, mad da bütün memlekette ?'urut~- hatbn sawı~~vetlerı, ~ımdı~eııı bu ettiği bir tören•: ikincisi de: «Az~ 
kendi fitti di h dd trw· len mütalaalnrır. daha metın bır .... d d' gF a yanı Svılengrad bir kaynana. baltayla üç damadmın 
b sa sa ası a e ıgı ifade ile izharını temin etmektedir. onu~ e ır. akat Bulgar ordusu iyi 
.~ havaliye harbi getirecek her . • techız edilmiş değildir ve tayyaresi kafasını yardı.> 

turıu ingiliz teşebbüslerine en"el So?'etler~n ~ulgar~stanı P~.ot~to pek azdır. Memleket haberleri elbet kahir 
olacaktır n etmesı keyfıyet. de lmçok mutalaa- ekseriyetle bunlar değildir. Elbet 
l'istan · «Eğer Almany~ Bulga- fara yol açmıştır. Balkanların bu Grandi cepheye gitti ikinci derecedeki bu resmi hayabn 

h b
. 1 işgal etmeseydi, Ingiltere günkü vaziyeti karşısında Sovyetle- Roma 7 (A.A.) _ BBC. İt 1_ dışında ve bu cinayet vakBlarının 

ar 1 Balk 1 · · · · · · .. a fevkinde bir Anadolu ve Trakya get· . . . an aı a nasıl ve nıçın rin ittihaz ettiği hattı hareket husu- 1 yan Adlıye Nazırı B. Grandi cephe-

h ırııdı? Halbuki Balkanlara 6 unda pek muhtelif fikirler serdedil- ye gitmiş, B. Mussolini muvakkaten hayatı vardır. Maalesef hiçbir ne§İr 
arp a 1 b · d h vasıtamız, hiçbir kalem sahibimiz 

t . sı şimdi gelmiştir. İngil- mcktedir. Ekseriyet Rus protestosu· u nezaretı ~ eru de etmi§tir. bunları aksettirebilecek seviyeye 
eı c Buıgnrı"st ı · ~ ·· · · d k ·· h t ~-seb . . an a sıyası muna- nun samımıyetın en ço şup e e • İ k H . . . ulaşmadı. Hatta hazan en mühim 

.etıennı kesti. Almanya her mekle beraber bazı muharrirler Bo- ra arıcıye nazırı 1 ket h b 1 • • bil b. 
. Londra 7 (A.A.) - CB.B.CJ Bir mem e a ~r -:r•m e ecne ı 

Necmeddin Sadak ğnzların kont!'olu mest>lesinden do- ajans haberine göre Irak Hariciye radyolarından dınlıyonız. 
layı Almanların Sc-vyetlerle arası Nazın B. Tevfik suveydl Kahlreye Bu noksanımızı bilerek. telafui 
açılacağını tahmin etmektedir. vasıl olmuştur. için teşkilitlanalun. çalıtahm. (Devamı 7 nci sahifede) 

rı olan gazetenin sında llerliyerek fe\kalflde müstah-
kem bir düş~an mevziini zaptctmış-

mütalaası ıerdir. 

M.osk 7 CA.A > K Atina 7 (AA.) - B. B. C.: Gn-
ova · - rasnaya z t 1 B Ed 'I 1 D·11·. Zvezda gazetesi, ilk defa olnnık Bul- ~ e er, . · en e g~~ern , 1 1.n 

garlstanın Alman işgali altına glr- zıyaretlerı Yunanlılar açın yenı bır 
mest hakkında do!mıdan doğruya' kuvvet menbaı olduğunu beyanda 
mütalll.asını neşretmiştir. ı müttefiktir. Gazeteler, Yunnn mille· 
Kızılordunun naşiri cfkll.n olan bu tinin her ne olursa ol!5un harbe ııo· 

gazete, dilnkü nüshasında diyor ki: nuna kadar devam etmek hususun· 
cBulgaristnnın üçlU pakta. iltihakını dnki azmini ı:e Yunun ordusunun 

müteakıb hemen derhal Alman kıta- · .. k 1 ld w 
!arının Bulgarlstnna glrmesl, Sofya- rna~evıy~t~ mu emme o ugunu te-
da Bulgarlstanın sulh davasına en baru~ ettınyorlar. 
büyük yardımı diye tavsif edilen ı j Atma 7 (AA.) - B. B. C.: Yu: 
mart hAdiseslnln hakiki manasını nan resmi tebliği: Mu,,•affakıyetlı 
pek güzel göstermektedir.o topçu faaliyeti olmuştur. 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııı• 

- Kuzu gibi teslim oldular! •• 
- Halbuki onlara çoban derlerdi! .. 



l 

Sahife 2 ' Mart 1941 

.( __ n_ı_in __ G_e_c_e_k_i_. _v_e __ n_. __ s_a ... b_a_ı_ı_k_i_&_a_b_e_r_ı_e_r __ .,) 
Harp tebliğleri 

Alman teblifi 
' Alb günde 15 Alman 

tayyaresi düttü 
Bedia 1 (U) - Remıl W.111: 

lhılgaristana gldtn kıtalar, maalalı 
e ra1Jye ralmen, tayin edllen mevkile
re 5 marııa Tarmıfla.rdJr. 

Bir denlmltı daha dokua tim tonluk 
ttüşman vapuru batırmıştır. Bu deni
saltı bu suretle ceman 2'1 bin tonluk 
'ftpur batmnı, ohı1or. 

Almanlar 
kaç türlü 
harekete 
geçebilir? 

Y unaniatana Almanya 
tarafından indirilecek 

darbelere Türkiye alaka
sız kalmaz 

Timea, Alman hedefini 
fÖyle ya%ıyor: 1 Y ugoa

lavya, 2 Yunanistan, 
3 Türkiye 

Akdmbde muharebe tanarekri ve 
Alman Stub. tayyareltrl, n takatlc
t lnde a'fCl ta)-yarelul oldulu halde, 
Malta adasındaki Halfar hava meyda
nına buyük bir muvaftakt}'etle hil
eum etm~1erdlr. Hangarlar, tıılalar 
"'fe yerde bulunan birçok tayyareler 
tahrip edilmiştir. Hücum edilen saha
nın üstünde cereyan tden hava mu
harebeler! esnasında avcı tayyareleri 
iic; İngiliz tayyaresi düşürmüş1erdlr. Lendra 1 (A.A.) - Timts g;u.etti\ 

Şimali A!rlkada. Alman muharebe bqmakaleslnde ıunlan yazmaktadır: 
tayyareleri bir düşman tayyare mey- Görünüşe nazaran Alınan başku
danına büyuk bir muvaffakiyetle hü- mandanlığı ya ayni zamanda n ya
eum P.fmlşlerdir. hut birbirini taldben tatbik etmek 
Keşıt tayyareleri Portsmonth't:ı. as- üzere üç suretle harekete gcçebl11r. 

'teri tesl!atı bombalamışlardır. Kışla- Bu hareket.ıer Yugoslavyaya, Yun:ı
larla. devlete alt inşaat tezgiıhlarına nıstana ve Tiirkiyeye karşıdır. Vlya
isabeUer vak! olm\lftur. Iskoçyanm na paktının imzasından sonra von 
~rk sa.bili açıklarında bir muharebe Rlbbentrop tarafından yapılan beya
t.nyyaresl bir Ingil!z mayn gemisine nata baltılırsa, Almanların, üçüzlü 
tam isabet kaydederek gemiyi tahrip pakta. utlhnk etmemiş son Balk...'\n 
etmiştir. memleketi olan Yugoslavya.ya karşı 
Avcı tayyarelerinin himayesinde sınır harbini kuvveUendJrecekleri Ih

bulunan bazı düşman muharebe tay- t.ı.maı dahlllndedlr. -=
yarelerlnin Fransanın şlmallne sokul- Bulgaristan fşgn11nden sonra Al
mak ıçJn gündüz yaptıkları teşebbüs man poUtlkasının ildnc! heden Yuna
avcı tayyarelerlmizle tayyare dafi ha- nlstnndır. Sclan!ğe glden en iyi yollse 
taryalannın şlddctıı muka\'emetı kar- Yugoslavya topraklanndan geçer. 
flSlJld.ı akamete uğramıltır. Bu hficu- Eğer Alınan genci kurmnyı Bulgaris
m:ı. lştimk eden 16 düşman tayyare- tanın müşareketin! temin etmez ,.e 
ı;inden altısı hava muharebelerinde, ona karşı cr.br1 btr hareket göstermek 
biri de da.fi bataryalar Uır.\fmdan dii- :istemezse, llerleN hareketini Stnıma 
fiirülıniiştür. vad.lslnden ve hattfı Trakya içinden 
Düşman tayyareleri, ne gece, ne yapması da ihtimal dahilindedir. Jo'a

gündüz Almanya üzerinde görünme- kat bu yerlerin hlçblrlnde, Şimali 
m!şlerdlr. Fra.n.sada Teya Flandr'da oldu~ glbl 

27 şubattan 5 marta kadar düşman Alman motörlü kıt.alarmın .!erbe.sçe 
eematı. 23 tayyare taybetmlftlr. Bun- hareket etmelerine lmktm yoktur. 
Jann ıa sı hava muharebelerinde, be· Çünkü crazı aon derece Anzalıdır. 
~ tayyare bataryaları, lklst de harp AJmanlarm tiçüııcü hedefl ıüpbe.slz 
cemllerl tarafından d\IJUrühnü§tür. Türtıyedlr • e bu hareket sona bıra
Bundan başka bazı İngiliz tayyareleri tılmıştır. Tart dlusı Yunan davaaı. 
de yerde tahrip t'dllmlşttr. lle müıterekttr. Yunan~tana misteY-

/ı. [ bl. . 11 Almamra tarafından indirllec~k ta yan te rf ı dai'beler Tftıtiyeyl all'ka5ız bıraka-
mu. Fnlr.at aynı zamanda bu Utl mıı
letln dhuı da İng\llz dba.a:ı ne blr
dlt. Büyük Brltanya bu k~ Afrikada 
elde ettiği zaferlerden cesaret bula
rak Mısırdaki üslerine karşı hiçbir 
tehlike knlmam1,7 olduğu için Yakın 
Şarktaki lkl müttefiki ne birlikte 
ınuerln llkba.lıar taarruzuna karşı 
koymak mnkllndedlr. Bay Bitlere 
İngiltere hükftmeUnin neye tarar 
vermlf oldutunu ve B. Edenin seya

it.oma 6 <A.A.l - İtalyan orduları 
11mnmı karargühınm 272 numaralı 
tebliği: 

Yunan cephesinde tşare de~e.r mü
him bir şey y&ktur. Tayarelerimlz Mi
dilli ndasının liman tesisatını bom
bardıman etmişlerdir. 

Şlm:ıli Afrlkada kara ve na.va keşli 
faaUyetıeri görülmüştür. Alman hava 
kuv\•et.ıerlne mensup tayyareler, 4 
mart tarihinde düşmanın tayyare 
meydanlanndan blrlni bombardıman 
etmJşlerdlr. 
Şarki Afrlkada Keren mıntak:ısında 

tayy:ırelerimlz geceleyin hatlarımız 
arasına sokulmak teşebbüsünde bulu
Dan düşman lruvvetıerlne mukabil ta
amızda bulunmuşlardır. Birkaç esir 
aldık. Düşman, Erltrenln hlll mınta
k:ılannıı. hava akınları yapmıştır. Tc-

( DeYum 7 aci aalıifede) 

Berlinin 
uydurması 

1efat yoktur. Hasarat cüztdlr. G"' So 1 B" ı·" • 
Alman hnva 1ilolnrı, müteaddit de- uya, vyet er ır ıgı 

fnlar, Maıt.a ndasının ha\ıı. üslerini Rumenlerden Karadeniz 
bombardıman etmişlerdir. Bir tayyn- • • 
re meydanının tesisatı ile, yerde bu- ÜuÜ ııtemış 
lunnn tayyareler ve topçu meniler! • 
müesmr surette bombardıman edilmiş Loedra 6 {AA.) - Müstakil 
"'fC mJtralyöz ate§ine tutulmuştur. H:ı- Fransız ajansı bildiriyor: Balkan 
rekat esnasında Rumca.ne ttpinde 3 · · · h" ı ._ d - ürül A-+A vazıyetının manz.aıaSl, ıç o mazsa 
... yyare uş m'"'i~urı hi b .. nid d w• • b 

Muhtelif tiplerde dlter iiç tayyate za ren ugun ye en egıamıf u-
de yerde tahrip edilmiftlr. lunmaktadır. Bu tebeddül Sovyetle-

rin Romanyaya b ir nota vererek 

Karol Ve 
_..Q• Karadeniz.d e baz: üsler talep etme-
na si üzerine hası! olmuştur. 

Londranın aalahiyetli m ahfilleri 
Jam Lupesko bu haberi teyid ed er mahiyette hiç 
aı bir mal\ıınata sahip olmadıktan b at-

nasıl kactılar •
? ka haberin doğruluğundan ciddi w 

rette §Üphc etmektedirler. 
----•- - Bu husuatn mütalaa beyan eden-

sahte pasaportla hududu ler Ruslann Karademzde kifi mik
tard a üsleri olduğunu hatırlatmakta 

geçtikleri ıöyleniyor vo R umen üslerine ihtiyacı olmadı-
R ğl:ıı kaydetlıemektedirler. 

Madrit 6 (A.A) - Sabık o- Mevzuubahi• haber Moskovayı 
m anya kralı Carol'la bayan Lupes· biJ tekzibe mecbur etmek için Ber· 
co' nun kendilerini ne7aret altında lin tarnfından uydurulmuştur. 
bulunduran polisi alda tarak Sevil- Prens Paul'ün Ribben
le' den .lcaçtıklan öğrenilmiştir. B~ 
aydımberi filen mevkuf bulunduk · tropla göriif tüğii de yalan 
lan Andaluaia Palac"dan görünme- Belvad 6 (A.A.) - (Havas): 
d en çıkan sabık kral ve hayaıı Lu- fyi malumat alan mahfillerde yapı· 
pesco kuvvetli bir otomob ile bine- lan tedkikata göre, naib prens Paul 
rak sahte pasaportla hududu geç- 1le B. voo Ribbentropun Slovenya· 
mi!lerdir. Badayoz civarında fira!i· da veyahu t Alman topralclannda 
lerın bindiği 8 kitilik büyük bir bir yerde mülaki oldukları haberi 
Cbrya~er otomobili b ulunmUJtur. Bu doğru değıldir. Prem: Paul ile Kont 
mevlüd~ aonra -:ah llc kral yoluna Ciano arasında bir mülakat vuku· 
~ka hır otomobille devam etnn,.. buldoğu hakkındaki §ayialar da 
tir. 5ahte pasap~rtlan.n ~i~ yabana eaaaız.dır. 
tarafmd ar. tedarik edıldıgı Böylen- R • ahfll d "b • 
ı:ıcktcdir. Madrit gazeteleri bu fira- B ~k.m : erd c ·~aı .. preın~ın 
n. fevkalade bir nüsha çıkararak .ı:.~·o f ~- ı t"~~s.unk~ ı . gkunbgleçır· 
haber vennişlerd" <aKI a~a;t ~ır ımsey1 a u el· 
Sabı'- kralla bır. L , iını lı:a~rdetmdttedirler. 

~ ayan upcsco nun ---
Rosal de la Frontera·da hududu Türk- Fransız ticareti 
geçtikleri znn.,edilmektedir. Otomo- Ankara 6 (Telefonla) - Fransa 
bilin içinde son günlerde Portekiz- ile aramızda ticaret, kontenjan ve 
<len gelen bazı kimselerin de bulun· tediye anlllJIIlalan merbutlan hü
duğu söylenmektedir. Sabık kral ve kiimlerinir, önümüzdeki haziran 110-

bayan Lup cs::o otelde 4 büyük kö- nuna kadar temdidi tekarrür ctm.iı· 
pek bırakmışlardır. lir. 

Koordinaayon 
lteyetinirı 

lıararı 

Düa yazdıiimiz karar
lardan biri meriyete airdi 

Ankara 6 (T*fonla) - lcabın
da armatörlerin pmilerjle nalclecli
~ek alelumum qya n MAizeme 
~n muayyen bir fiat t"hitine v e 
yapılacalı: •ef er lerin m aksada uycun 
bir şekilde tanzimine dair olan 
-dün yazdığımız- lc.oordinuyon 
heyetinin lcararı bugünlr.ü Resmi 
G azete ne nqrolunmu~tur. Bu ka
rar 1 S cün sonra m eriyete rirecek· 
tir. 

Jngilizlerin 
Norveçte 

bir baskını 
Norveçte Lofoten 

adasında 11 Alman 
vapuru babnldı 

Karaya çikan müttelili 
kuCJvetler 215 Alman 

eairi alarak çekildiler 

Londra 6 (AA.) - İngiliz ami
rallık dairesi ile Not"Veç bahri~i 
tarafmdan mÜfterekcn neırcdilen 
resmi tebliğ: 

Lofoten adalarına alı sabahı ya-

B • pılan hücum hale.landa timdi tafailit 
ına ve arazi verilmesi imkan dahiline girmi~tir. 

Hücum tam bir muvaffalciyetle ne

Tadila t komiıyonları 
muvazzaf hale getiriliyor 

tıcelcnmiştiı. Bu taarruz ıu üç gaye 
iİe hazırlanmııtır: 

Hücum .ah sabahı erkende.ın ya
pılmıştır. Hafif ltuvvetlcr Alman 
gemilcrile Alman kontrolu altındaki 

Ankara 6 (T elefOt:lla) - Bina gemilere taarruz vazifesini deruhte 
ve arazi vergisi kanunu muci'bince ctmi,lerd-ir. Bu arada bazı Norveç 
umumi tadiller haricinde yapılması bahriyelileri ve lngiliz kıtaatı kara· 
iktiza eden ferdi ve husıai tadilat ya ç:kmıştır. 
muamelelerinin tadilat komisyonla- Yukarda sayılar. bütün hedeflere 
n tarafından yapılmakta olduğu c'ikkate layik bir muvaHakiyetlc iri
malumdur. Bu muamelelerdeki bir şi!miftir. Düımanın 9 ticaret vapuru 
takım !.ususiyetler ve İstanbul, İz- jle düşman kontrolu ahında bulunan 
m'İr, Ankara gibi büyük şehirleri- bir Norveç vapuru ve bir silahlı Al
mizde inşaat vesair tebeddülat iş· man balıkçı gemısı batırılmı~tır. 
!erinin çoğalması bu muamelelerin Düşmanın uğradığı zayiat me.cmuu 
mevcut komisyonlarca muntazam takriben 18,000 tona baliğ olmak
bir surette görülmemesi müşkülatı t.,dır. Batan en büyük vapur tama
r..-.ucip olmuştur. Bu komisyonlar men yüklü 6000 tonluk bir Alman 
gayri muvazzaf oldukları cihetle vapuru olmuştur. 
azası her vakit içtimaa gelmemekte- Müttdik kuvvetle: bütün Mdef
dir. Ve dolayısile halkın işi gecik- ]erine va$ıl olduktan sonra 215 Al
mektedir. man esiri ve l O Quialing alata1t c;e· 

o-w er taraftan hususi idareler ' kilmjşlerdir. Keza ltuvntlerimtt ln
bütç!inde mühim bir varidat mem- 1 giltereye hürriyet davası için m uha· 
baı olan bina ve arazi ''ergilerile bir ' rip yurddaılarına iltihakı tidd elte 
kısım kazan~, veraset, jntikal ver-:ar~ eden ~irç~lc N?rvcç vatanper-
gileri ve bazı belediye tapu borçla· ven de getırm1Şlerdır. ' 
rına matrah t~1cil eden kıymet ve 
iradlann tayin 'Ye takdiri muamele· 
leri de gecikmektedir. 

Bu Eebepledir ki lüzum görülecek 
yerlerde tadilat komisyonlarının 
muvazzaf hale konulmaları zarureti 
hasıl olmuştur. 1 reis ile 2 az.adan 
tqekkül edecek br muvazzaf ko
misyonların reislerine azami 60, 
asgari de 5 O ıer lira maaı verilmesi 
düıünülmektedir. 

Münhal bircok • 

eczacılık var 
Eczacı talebenin mecburi 

hizmete tabi tutulması 
için layiha hazırlandı 

Jtalyan esirleri 

Hindiıtana gönderilen
lerin miktarı 30 bini 

buldu 

l 'tni Ddhi 6 (A.A.) - Hindlstan 
lmvveUerl başkumandanı general sır 
CI:ıud Auchlnlt>eck, Hlndistanda bulu
nan İtalyan eSlrlerlnin ı martta 30 
bin~ baliğ olduğunu söyleml,tır. Bun
ların arasında 21 genenı.l ve bir ami
ral vardır. 

Batırılan İtalyan 
vapurları 

Alina 6 (A.A.) - Atına radyosu bil
diriyor: 

AmavuUukta. ele geçirilen İtalyan 
harp csJricrtne göre, dağ avcı kıtaatı
nı nakleden vapur torplllencrek batı
nldığı z:ım:ın 1500 İLalyan dn~ avcısı 
bo~ulmuştur. · 

Itnlyan eSlrlerl ayni zamnnda iki 
vapurun daha battıtmı blldlrnılşl~r
dlr. Bu vapurlardan blrt katır ve In
n:ı.nio fıkasmın 67 nel alayına te~hl
zat, dltert de ıT061tana. kurtlarııı is~ 
mlnl taşıyan alaya top nakletmekte 
leli. 

B. Eden ve 
General Dill 

Kahireye 
döndüler 
Yunanistan 
misafirlerine 

hediyeler verdi 

B. Eden Yunaniatamn 
kahramanca mukaveme
tinden takdirle bahsetti 

...... a••üatı---
Genç neslin tamnm'f 

piri Celil Sda7 
eliyor ki. .. 
--·----

Y eai n•lin talU1llDlf pirlerin
dea C.elll Sday•a eord.a: 

- Şiirlerin. araanda en .ev-
diiiniz ............ ~ 

Şair. yüzündeki daimi tel>es
süıale tenıcldat.lz enap nrdi: 

- cTUiatua ~ h17ık ha
linde iDadıb ımRaa . . • 

- ~ahi.lelik Jr.ç .. yaz
dınız) 

- Alb kitabtrc .İDIİpr etti. 
Biri meseli 50 küsur, diieri 60 ~ 
küsur aabifedir. 

- Divan edeb.ıyatını anlaya
biliyor mmunuz) Meeel& Wr ga-

KaJaire 6 (AA.) - B. Eden ve 1 zeli, bir kasideyi okuaamz ma-
general Sir John Dili, Ankara ve nasanı çıkarabilir mi9İniz} 
Atina ziyaretlerinden Kahireye dön- Celil Sday, biddetJenmif gibi 
müşlerdir. adeta hayk.Jrdt: 

Atin.a e (A.A.) - Pnyıtaht Na?.ın 
B. Kocas, caki bir Atına. Cı.detlne nya- - Herhangi bir divam verin 
rak, B. Eden lle general sır .John bakalım! 
Dlll'e, ziyru-eUcrlnin birer hatırası Bu mevzu üzerinde nezaketen 
olmak üzere, bazı hediyeler takdim fazla •rar etmedim. 
etmL.~lr. B. Eden'e verilen hediyeler, - Kudemadan kimi beienir-
blr Bizans tablosu ile 1821 Yunan Uı- siniz) 
tilli.linden knlma iki tab:ınc:ı ve Yu- _Fuzuliyi ... Fal.at bedbinli-
nanlstan manzaralarından mürl'kkcp ği zeka uaft telakki ederim ... 
bir albümle birkaç parçn. Rodos lşlc-
rnestndtn ibarettir. General Dlll'e ve- Ve bu yüzden kendisine Ul"fl 
rilen hediyeler ise Aynyorgl'yi t.emsıı l' haynnlığnn aaralul 
cdtn bir Bizans tablosu ile Yunnn ih- - Tanzimattan sonraki pir-
tııall devrlne alt bir kılıçtn.n ve Yuna- 1 !erden takdir ettijiniz) 
nistan manzaralarından mürekkep - Tek ıair olarak Haşim'e 
bir albümden müteşekkildir. b ı 

ayı mm ..• 
B. Eden ile genearl Dlll bu hcdıye- Mecliste bulunanlardan Ce-

leri İngiliz mllleti namına büyük bir 
menınunlycUc kabul etmekte olduk- mal Nadir Güler, batmı kalclmh: 
larını söylemişler ve İngiltere ile Yu- - Buaünün tek tip cere7anı-
nanlstan arasındaki sıkı dostluğu h er na uydujundan dolayı ola-
:ın hatırlatmağa bir ı-estıe teşkil et- calı: . . . - ded: ve maaaaına tekrar 
meleri için, bunların milli ve artistik I iğaerek karikatüTünü yapmakta 
kollekmyonlar arasına konulmasını devam etti. 
temin maks:ıdile ieab eden kşcbbüs- CeW s.ı.; devamla: 
Jerde bulunacaklarını llave etmişler- _Evvelce Nb.m Hikmeti 
dir. 

de beierıirdim. Fakat IOllra B. Eden'in hitabesi eserleri beni tatmİD edemez ol-
Ailna. 6 (A .A.) - B . F,(len Yunan Şi d d F ı H 

milletine şu hitabede bulunmuştur: 1 du. ·m i en ziya e azı 0.-
.unutulmaz bir aaatte Yunanıstanın • r.üyü •eviyonım. 
misafiri olduk". Bize gösterilen hilsnüj - ) 
kabulden derin btr heyecan içindeyiz. fntad ederek bu pirin eeerinf 
Yunan mllletinln vahşiyane bir hticu- ezl»eriDden ok.amaya 1-tladu 
mn. karşı gösterdllU k ahraml\J'lca mu- Kim akllltm'I 1ııa Jııadar lnani1 
.ltavemetl biz bütün ingJUzler aylar- Klmsecltler aldırmıyor mtn1e. 
dan bert takdirle takip ettik. Şefleri- Ölüm! Ey götten btıJiikl 
niz tarafından hazırlanan ve ordunuz Sıtdıramıyorum aenl gönlime ... 
t:?.rafından cesareUe tatbik edilen İ 
parlak menkıbeyi tehalükle takip et- ı Celil Sılay kendi aleyhinde 
tık. Şimdi Yunan er ve ka:dınlıı.nrun birçok liflar aö7lediyR de Ce-
ceaaret ve azmi hakkında blu.at blr • mal Nadirle birliltte: 
fikir hasıl ettik. 2300 .sene evvel .\ti- - Haydi bunlan yazmıya
nada denlllyordu ki, saadeUn sim lım ... Gençliie bymal • dedik. 
hürrtyet, hürriyetin sırn da cesaret- Ylrmc Çelllıi 
tir. Bu büyüle annneye yent blr bayat 
verdiniz. 

Biz İngilizler, donanmamızm ve ha
n . ır.uvveUeı1ınlzin büyük muzatreri
yetlerinlze yardım etmek imtiyazın:ı. 
nall olmalarından dolayı iftihar du
yuyoruz. İstikbal ıztıraplı olablllr. Fa
kat emin olunuz ki zafer kazanılma.
dan evvel gayretlerimizi gevşct.ırt!ye
ceğlz.• 

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

Yunan milleti 
müttehittir 

Bir kabine buhranı husu
le geleceği hakkındaki 

haber hayal mahsulüdür 

lngiliz - Bu,gar 
İngiltere Hariciye 

Müatetan mün•1ebabn 
kesilmesi sebeplerini 

anlatb 

LeMra 6 (AA. l - Reuter: Anm 
kamarasında, Sofyadaki İııliUZ elçi· 
sinin geri çek.Umest .hattında aorulan 
bir suale cenp ftftn HartclJe millte
tan B. Butıer, ..-lıdatl bQanatta 
bulunınoıtur: 

:bgilterenın SofJ'a elotllnbı di!n 
Bulgar blltillnetlne i'nclits dlploma
tlk beJ'eUnln ıert ,eldlmeal bakkında 
bir nota vermlf o1dulu maltmdur. 

Ankara 6 (Telefonla) - Hasta· 
nclerdeki cczacılıklarla belediye ec
zacılıklanna pclc nadir talip çıkmak
ta matliıp evsafı h afa: eczacı ela bu
lunmadığı ic;in b irçok ecza.cıhk m ün
haldir. Sıhhat Vekileti bu vaziyeti 
önliyecek bir tedbir olmak üzere 
eczacı talebelerin d e leyli Tıp T ale
be Yurdund a okutularak m ecb uri 
hizmete tabi tutulmasını faydalı 
görmüş ve bu hususta bir 1'anun la
yihan hazırlamııtır. Yurda, Veka
letçe te.sbit edilecek miktarda e<:Za· 

cı talebe alınacak ve bunlar, kanu
nun dok:torlarp tahmil ettiği bil
c-.ümle mükellefiyet 'Ye mecbu.Vet
lere tabi tutulacaklardır. 

~e esirlerin blldlrdl~e göre, Atina 6 (AA ) _ Atina ajansı 
mutte.fik hava lrunetıerlnin yaptııtı • . • · · • 

Bu gt'rl !:ÜJllenln sebepleri, hulA· 
satan şudur: 

akınlar neticesinde İtalyanlar çok bü- b ildiriyor: Belgyad da çıkan Vrcme 
yUk zayiat venn{tler 'fe atalarında guetesi, bir R umen gazetesinden 
kargaşalıklar çıkmı§tır. nallen neıırettiii tamamile uydurma 

Türk · Irak veteriner 
anlqmaıi 

°Aıllmra 6 (Telefonla) - Irak.la 
aramızdaki •eteriner anlqmuınm 
taııdikine dair kanun la,.a...ı Mec· 
lise verilmiftir. 

Taksiler 
Hangi otomobillere 

pla ka ver ilebilir? 
Ankara 6 (Telefonla) - Dev

letçe mübııyaa olunan taksi otomo
billerinin yerine sahipleri tarafından 
ikame olunacak otomobillere yeni-

Avlonyada 
İngilizler, dütman harp 
aemilerine hücum etti 

IClüe 6 (A.A.) - Orta Şark 
İneiliz kuvvetleri umumi ltararg&hı 
tarahndan d ün neıredilen tebliğ: 
Dün bomhardım111n t ayyarelerimiz 
A-.lonya açıkll"rında d ü,man harp 
gemilerin e h ücum ctmiıl erdir. H ava 
1'uvvetlerirniz, İtalyan ıarki Afrika
sında bütün cephelerd e ilerliyen lu
taatırnıza müzaheret etmiılerdir. Bu 
harekata ~tirak .eden tayyareleri
ıni2den ıiltisi üssün e dönmemiftİr. 

Bir İtalyan İaşe gemisi 
den plaka verilebilecektir. • 

Bundan başka 85 numaralı koor- At1D.a 6 (A.A.) - lYunaın Bahri· 
batırıldı 

dinasıyon kamnnın ikinci maddesin- ye Nezaretinin tebliği: 23 §ubat ge
de yazılı servi.ı otomobilleri hakkın- ce yarısına doğru cNereus:r. deniz
daki hüküm deniz nakil vasıtalarına altJS! Adriyatikte iki destroyerin hi
da te§1Y1il edilmiştir. MalUın olduğu maycsinde iki iaşe gemisir.den mü
vechile 65 numaralı karar, benzin rtklc:ep bir İtalyan kafilesine tcsa
vesair petrol müıtaklarile mütehar- düf etmiştir. Yunan denizaltısı iki 
rilc nalcil vıwtalannın tahdide tabi i~ıe gemisinden birini torpilliyerek 
tutulmasına dairdir.' batınnııtır. 

bir haberle ceğer Yw:ıan B&1veltili 
İngilizlerin teklifatı~ kabul ederse 
Yunani.tanda bir kabine buhranı 
husule gcleceğiniJ> yazm11tır. Ayni 
haber, o Yak.it millet. musta'fa kabi
ne tarafından İngaizlcre karşı ya
pılan taahbüdab tanımadıiı için 
yeni teşllİI olunacak hükumetin hal
ya ile ıulh akdedeceğini de bild ir
mektedir. 

Tamamile hayal mahsulü olaın bu 
havac:lisleri en kati ıurette tekzip 
ederiz. Şimdik· Yunan hükumeti, 
tak.ip ettiği siyasette, müsellah bü
tün Yunan milletinin tam ve mütte
hit itimadına mazhardır. 

Ne bir ihtilaf, ne bir ihtirazi ka
yıt, bu harbi tam znf ere götürmek 
hususunda birleıilc: bulunan Yunan 
miltetinden 1'içbir ferdin vicdanın
da yer bulmamııtır. Buna vasıl ol· 
malc :için. millet, ıimdiye kadar yap· 
tığı fedakarlıklara her fedakarlığı 
ilave etmeğe ve csonuna kadar 
harp> siyaseti karşısına ne tehdit
ler ve ne tehlikeler dikilirse dikil~in 
azminden dönmemcğc karar ver
miştir. 

Bu sebeple denilebilir ki hiçbir 
Yunan hükumeti, bu milli politikayı 
nefsinde toplamı§ olan buı;:ünkü 1 

hükumet kadat, milleti tems.il kabi
liyc:tW ihraz edememi~tir. 

Alman kıtalanndan mtlrettep, mllı:
ta.n dalma fazlalapn bir lmnetln 
Bulgar erazisinde bulunuşu - lı:1 bu· 
nun hedefi ancak mtıttef1tımız Yona
nistanı tehdld etmek olabillr - " 
Bulgar hükiimet.lnin Alman )fgallnde 
fiili surette tşblrllll J1lpmul, Bulga
rlstanda bir İnlllis dtplomaUk mü
mcsslllllr. he7et.lnlıı lda:Desl Ue tablll 
telif dellldlr. 

inglUz hittmetl, BaJprll&anm ... 
kararmdan pqmAıı alMalmdan fÜP
he etmemektedir. 

An.m. Jtamanuıı bam. bu beyanatı 
alkıflarla karllJl,DUftır. 

Buna mtiwaklp, lgt parUalndeıı B. 
Thon, B. Eden'ln ue umaıı d&ıece
ğini somıQftur. B. B11tıer, bU suale 111 
c cvabl "'1Dlftlr: 

Mükemmel nslfealnl blUrlnce. 

•• ••••117 
Yeni Sabahta kocaman hir 

serlevha: 
clbret aluıac:ak bir imar time 

ve hamlesi> 
Böyle. 

dememeli 
cZira ıime> ltelinıC9İ eskimit

tir. Kar11lığı olan chulk, tabiat, 
huy> da bu mevkide ibareye uy
madığından cibret ahnacak lNr 
imar hareket ve hamlesi> 

demeli! 
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AKŞAM 

lncelmİ$ zevk sahibi bir çocukluk 
arkadaşun vardır. 

İstanbulun ücra semtlerini hazan 
birlikte gezeriz. Vezinden, kafiye
den, berceste mısradan konuıuruz. 

Ansızm, bir noktada duruverir: 
- Bak... - diye parmağını uza

tır .•• - Ne giizeeel! 
Fiatin bir mikdar daha 

ucuzlatılması ümid 
ediliyor 

Dün bazı tacirler ihtikar sucile • 
İşaret ettiği tarafta tek insan yok

tur. İki aht•P evin cumbalı ve ala· 
ca karanlık aralığından Sultanah
med camünin minarelt'ri ve kubbe
leri görünür. 

adliY.eye teslim edildiler 
Dun toplaman fiat murakabe ko-

Bu~day çuvalından alınan 146 ku- misyonu bazı muhtekirlcri adliyeye 
ruş korunma verclslnln ıoo kuruşa . . ı k "h · Ressamlar, sinemacılar fotoğraf

çılar için ne mevzu. 
lndlri!eceğ!ni yazmıştık. Diln bu hu- teslim etmıştı~. Bun .ar umaı .~ ta· 
susta Vckft.letten Belediyeye tebligat karı yapan bır marufaturacı, yuzde 
yapılmış olduğundan, ekmeğin bir yüz karla kaşar peyniri satan iki 
miktar daha. ucuzlatılması kabil ola- bakkal, Balıkpazarında yüksek fiat· 

Onun bu farkedifine hayran, ba
karım. 

Sonra, bir büyük ağacı gösterir. 
Bir çetmeaıin önünde duraklar ••. 
Çarpılm" bir duvar üzerinden ba
har sallrunlannm ıarklfı kendisini 
saatlerce oyalayabilir. 

caktır. d le nil8dır eatan bir niııadırcıdır. 
Evvelki gün Galatadakl bir fırın a Sultanhamamı civarında muteber 

yeni ekmek tecrilbesi yapıldıfını yaz- . . - 11 
tık T "be iyi nettce vermiş. tec- hır manıfatura magazasının ma an-

mış . ccru "k k f' ı f d -belere bir müddet daha devam edil- nı yu ae ıat e ve atura verme en 
~esi kararlaşmıştır. sattığı, Alman mallannı lngiliz malı 

Geçen gün: 
- Bir yazını okumuftwn, beğen

dün. Hala zihnimi kurcalıyor; fakat 
natamam buldwn ! - dedi. 

İzmir ve Ank.aradan yeni tlp un ve diye gösterdiği t>esbit edilmiştir. 
ekmek nümunelcrl getlrllmlş, tedk1k Bu mai(azaının aalrlpleri de cüm
edilmlştir: İstanbulda çıkan yeni tıp huriyet müddeiumumiliğine teslim 
ekmeğin Izmlr ve Ankaradaklnden . . d 

Bu sanatkar dostumun fikri ben
ce çok ehemmiyetliydi: 

daha pişkin olduğu görülmüştür. edılen muhtekırler arasında ır. 
Fırıncılar ekmeklere, parlaması içln 

bulama sürmekte idi. Yeni tip ekme
ğe bulama sürülmemesi allikadarlara 
tebliğ edilmiştir. 

- Nedir? - dedim. 

Azami liat 
Yeni teşkilat bu iti 

tedkik edecek 

- «Tercüme eserlere S8Dlür ko
nulmalıdır.» diyordun. cSultan Ha
mid zamanındaki bazı kitaplar üze
rinde M a a r i f N e z a r e t i c e
l il e ı i n i n r u h ı a t i 1 e t a b' -
o 1 un mu' tur.diye biy kayıt var· 
dır. O zaman ıiyaı.i balamdan kon· 
trol mevzuubahismif. Şimdi İle, zevk 
bakımından avni tedkik ve müsa· ı 
ade usulünü vazebn<?liyiz. Kültürü· Fiat tesbitine lüzu~ görülen ylye
müzün kurtull)4u İçin batka çare cek maddelerine ve gıyecek e§yasına 

yok.» İfte azizim, senin fikrin buy· ~iat ~kü~akl~ab~d~o:;ıS:z~~t ~::.~ı~~~ 
d o ~ .. ı-..ıı·~· -:L· .. zamı .. r ... 

u.. ogru amma, aoy euıgun K .... ı, leri konmaktadır. Narh üzerine satı-
ekısik. ıan maddelerin sayısı her hafta bir 

- ? miktar daha çoğalmaktadır. Muhtelit 
- Yalnız tercüme eserlere değil, maddelere fı.zami kir ve satış flaU 

bütün eser!cre fiki~ mahsulitmdan, haddi tesblt edilirken bir taraftan da 
ticaret emtiasına, el sanayünden bi· Ticaret Vckfıletınln piyasadaki ted
na yapıcılığına kadar. her ,eye, her klklerl ilerlemektedir. 

k 
__ , __ ı Ş!mdlycı kadar yapılan tedklklere 

feye bir estetik kontrol onwnuuı· (;Öre, !ıznmi kfır haddi ve fı.zaml satış 
dır... Şayet elimde iktidar olsa bu- fia.tl tcsbit edilen bazı maddelerin za
nu diktatörcesine usul ittihaz ede- manla ucuzladığı veya maliyet fiat
rim ... Şu yeni yapıln beton bina- !erinin arttığı görülmektedir. Fiat 
nın ısakaletine bak! Canım asan at.i- mürakabe komisyonu narh usulünü 
kadan camii kötü kalıbı ile nasal Jhdas ettikten sonra flat tcmeV'\·üclerl 
nuukelemi, ..• Su vitrindeki balı de- ile alflkadar olmuyor. Yalnız satışlar-

daki kontrola Fint mürakabe bürosu 
•enini görüyor musun?... Eski balı- memurları tarafından nezaret. ectlll-
cıLğımızın Aefıuetine nazaran ne yor. Bu cihetle f\zami flatı tesbit usu
geridir •.• Aman fU tabelaların yan !ünün mahzurlu tar:ıflarına raslan,
yana duru,undak: kerahet ..• Şu yeni mıştır. Ticaret Vekaletinin bu husus
açılan mağazanın çiy boyası... Şu ta ne karar vereceği bilinemiyor. 
gramofonda akseden oarlcının baya· İaşe teşkllMı esaslı faaliyete geçtlk
ğılığı •.. Şu ••• Şu •.. Şu ..• Şu ... Saymak· ten sonra flat tesbltl 1şlerlni yeniden 
la bitmez. dostum her eaerimizde, etüd edecektir 
her mabııulümüzde bir zevk seviyesi 
diifkünlüğü sezmemek elden gelmi- KÜÇÜK HABERLEfl 
yor ••. 

- Peki... - dedim. • Kontrolör 1 * Dün muhtcllt memleketlere lh-
k" 1 ak? ı-:ıç edilen malların yektlnu 160 blıı li-
ım c ac ·•• rayı bulmuştur. Dünktı ihracatın mü-

Ona nasıl mukadderatımızı emni· hlm bir kısmı Almanyaya. yapılmıştır. 
yet edeceğiz? ... Zahir mualIİrn kad· * İstanbul konservatuan klft.sllc 
roı:u yetiştirir ll!İbi, bir zevk müfettiş kısmı konserlerine h:ızlrnndan ıtıba
kadrosu yarabnalı... Başka çare ren başlanacaktır. 400 eski şarkı plfığa 
yok!!! alınmıştır. Muhtelif şehirlerde halle 

şarkılarının tesbltine devam edlllyor. 

Peynir fiatleri 
Fiat mürakabe bürosu memurları 

buzhanelerlc .bakkal dükkanların
daki beyaz, kapr ve graviyera pey· 
niderinin miktarını, bunların kimle
re ait olduklarını tesbit etmekte idi. 
l\1emurlann faaliyeti nihayetlenmi~. 
buzhane ve dükkanlardaki her cins 
peynirin miktarı tesbit edilerek ne
ticeden fiat murakabe komisyonu 
haberdar edilmişl'İr. Memurlar kon-

Rilat Börekci- -• 
nin irtihali 

Merhum dindar olmakla 
beraber tam bir inkılap 

adamıydı 

* Bebekle Istlnye arasındaki yolda 
!stimli\k muamelelerine devam edili
yor. Istlml€ık muameleleri tamam:~- Diyanet işleri reisi Rlfat Börekı;.'n!ıı l 
nan bir kısım evleri mfistecirlerın Ankarada vefat ettlğlnl dünkii :1iıs-' 
tahllye etmedikleri görülmüştür. Be- hamızda teessürle kaydetmiştik. Rl
ledlye, istimlak edilen evlerdeki kim- tnt Börekçi, İstiklal mücadelesi baş
selerl polis kuvvetııe dışan çıkarta- ladığı günden itibaren Ank::.rada 
caktır. Atntür~le birlikte çalışmış inkılap 

trollanna bundan sonra da devam 
edecek, gizli peynir bulunup bulun
madığını araııtıracaklardır. Dünıe 
kadar yapılan kontrollara nazaran 
buzhaınelerde bekletilen beyaz pey
nir miktarı 2941 teneke, kal8r pey
nir:nin ~iktarı 505 çuval ve 395 
sıradan ibarettir. Graviyera peyniri 
ise 326 sandıktır. 

Fiat murakabe komisyonu, iste
dikçe bu peynirleri piyasaya çıkar
mağa mezundur. Komisyona müra
caat edip peynir talebinde bulunan
lar buzhane]ere gönderilecek. ve 
bunlar parasın• vererek istediği mik
tar peymiri alabileceklerdir. Pcynir
lerir bedeli bilahare sahiplerine ve
rilecektir. 

w 

Komisyon lüks peynir fiatini tah
dit etmemişti. Beyaz ve kaoar pey· 
nirl darlığı karoısında lüks peynir 
fiatleri alabildiğine yükselmiştir. 
Komisyon dünkü toplantısında lüks 
peynirlere de fiat koyrnu~tur. Lükı 
peynirler perakende kilosu 11 O, 
toplan 95 kuruııa ıatılabilecektir. 

Karilerimizin 
mektuplan 

Beni vatandaşlık 
haklarımdan kimse 

mahrum bırakamaz! 

Askerden terhis edildikten son
ra eski vazifeme glnnek istedim. 
Fakat bazı şerait oldu~unu söy
lediler. Vesikalanmın hazırlan
ması için dört, beş lira kadar pa
ra !azım imiş ki. bu da bende 
yoktu. Bütün varımı yoğumu as
kerlikte sarfelll~lmdcn tekrar 
kazanmak için çalışmak mecbu
riyetindeydim. Bu halimi Valiye 
anlatmak istedim. Birçok defalar 
kapısında bekledim. Oral:mn in
zıbatile meşgul olanlar. bent ata
clz ediyorum• diye, Dr. Liitfl Kır
darın huzuruna bırakmadılıır. 
Karakollara posta ettiler. 1'am 
altı saat beklet.Udim, tstıevnb 
olundum. Nihayet, zararsız blrl 
olduğum meydana çıktı. 1''aknt 
.bir daha Vallye gltmlyecekslnlı 
diye tahliye olundum. Vail de de
mokrat bir zattır. Haftada Jk! 
gun müracaatçıları kabul edıp 

dinledl~l halde, beni ne sal!ih!
yetıe bu vatancta,şlık hakkımdan 
mahrum bırakıyorlar? Gldıp d:ır
dlml anlatma(ta kalkarsam tek
rar karakola göııder1llrlm diye 
korkuyorum. Halbukl ben bUtun 
mi.ikelle!iyetıerinl yapmış. namu
slle çalışmak ve hayntını kazan
mak lstlyen bir vatandaşım. Lüt
fen dikkati eelbedlnlz. 

Kumbpı, Kadırga c:ıddesi 

40 numarO\d:ı: Fahri 

Sahife S 

Filim işleri ile uğrapn bir tul
dığun bana funlan anlattı: 

- Son zamanlard.ı lstenı...ld• 
bir moda çıkta. Hatua menldm 
olan birçok kimseler, nipnlandwla. 

Bugün de piyasaya 430 ". ~~ veya evlendikleri sün ima 

ak bırer !ilımlerini çektiriyorlar. Bö1le 
çuval çıkarılac merasimleri tesbit ederek, habruma 

~amale üzere evvelden yalnız fo. 
Gümrüklerdcı sahipsiz veya tüccar to!C'af çıkarılırdı. Şimdi kıaa ima 

malı olarak bekletilen kahvelerin pl- filimler bunların yerine geçiyor 
yasaya. çıkarılması için teşebbüSlere Mesela geçen ay bu suretle· iç 
geçHmlştlr. Mevcud knhve!erln plya- ahbabunın nişan. iki ahbabama ela 
saya çıkanlmnsındıı. gümruk idaresi- evlenme merasimini kendi elimle 
n!n hiçbir rolü yoktur. Tüccar~ Tlca- filme çektim. 
ret Vekaletinden nlncııklan musaade Bu filimleri de nİşanl ... __. __ _ 
vesika.len ne glimrüklere müracaat 1 1 d. Onlan...._.. ,,. 
etmekte, malını çekmektedir. haev enalen ere ver ıın)w. ar IMaaı.n 

br arın en can , ve en _..... 
Peyderpey piyasaya çıknı:ııan kah- addediyorlar. Pek doiru bir 

veler Kahve ithalft.t blrllğlnın nezare- H 1 bu A h b" ~:" 
ti altında muayyen mlk arda dağıtıl- e e son vrupa ar ı -
maktadır. Kave tcvzfatı yapıldığı sayd~, memlekete bol boJ filim -..1-
gün kahvedlerc uğnyanı mijftcriler aeydı ve bunla:- ucuZI\ mal olaa1ch 
blr miktar kahve tedarik edebllmek- bu moda daha ziyade alıp Jiirii-
tedlr. yecekti.ıo 

Gümrüklerdeki kahvelerden 430 çu- Filim işleri ile uğrasan bu zatm 
val bugün piyasaya çıkanlacak, satı- sözlerini dinlerker •Jdıma seldi. 
lacaktır. Tanıdığım meıshur doktorlardan bi

ithalat eşyası 
Yolda beklememesi ıçın 

· tedbir alınıyor 

ri de çocuğunun ilk doitduiu aiim
kü halini, onun ailamıııııını. Yizüah 
hatlannı yine bövlf' kısa bir filimle 
teabit ettirmişti. 

İnsanların, seneler 1teçtikten aon
ra, övünmeleri İçin veyahut eoculc
Juk, ~ençlik, orta yasJılık rinleriai 
bir daha Y&f&ma\. mal<sadile salda-

• dıkları hahralar gİttikce daha canlı 
Parası \'erllip satın alınan it.halat daha hareketli bir hale er • 

eşyasından bir kısmının memleket • 2 ryor. 
hariclnd<>ki iskelelerde uzun müddet Belk1 bundan 35-4l sene aonH 
bekletildlği anlaşılmaktadır. Aylarca evlerde «aile albümleriıo verine kü
evvel bu şekilde parnsı verilen otomo- çük birer beyaz sinem" perdesi bu· 
bil lastikleri. kahveler, boş çuv:ı.llar lunacak. Eski hatıraları v......-k. 
elan bazı lhraç iskelelerinde bulunu- onları yeniden canlandırmak UZ\ISu 
yor. Sevkıyat işinde bati hareket edi!- uyanınca salondaki elektrikler ıön
m~i. tüccarları ve dolayısile piyasayı dürülecek ve b'yaz perdenin &ze-
mutezarrır etmektedir. • d l• b''yük' l"d • • • 

rın e mese ~ u va ı enam Dl-
Bundan sonıa ithalat eşyası satın kihJandığı ırünün intibalannı se,..o-

alındığı sırada her türlii nakliyat mu- d 1a· · ._t • lil beledft.e 
amelesi de tamamlanacak. mallar ~e • ~ız. q e yenı e~ CT • • 'OJ 

ondan sonra yola çıkarılacaktır. Bu daıresının merdıvenle~ınden uuyor• 
usulün ihdasından sonra tüccar mal- lar. Damad dehşetlı heyecanL ... 
lannın daha çabuk memleketimize it- Büyük valideniz beyaz bir elhiae 
ha.11 kabil olabileceği kanaati. mevcud- giym.İf .•. 
du~. Fi!mi seyreder. gençlerden biri 
İskelelerde elim bekletllen ticaret soruyor: 

eşyalarının meınlekettmlze it.hali için - Su arkadaki kalnbalıkta. sal 
lazım gelen teş~bbüslere geçilmiştir. tarafta görüne:ı R'ençler naad gİJİ!I· 

1 
. ., 

mış .... 
Çamlıca ve civarının Bir ihtiyar buna cevap veriyor: 

, ,. ,. - 1941 modeli giyinrm.Jer n-
ta f sı lat planı hazırlandı \lidım ... hte o zamanın Bobstil de-

cam.ııca ve civarının tafsilat planı ni!en ıriyi.ııişi böyle idi .•• 

1 
ik~l edilmiştir. B. Prostun tedklkin- - "Aman ne garip RiyW.! ••• 
den .geçirilen pll\n tasdik edllmek üza- Hatır.ıl!ann Löyie daha uri ft• 

re Şehi meclisin~ sevkedllec"ktlr. sıtalardan istifade ed-=rek dallll ca. 
' r -~-__ h, daha hareketli biı- hale ~ 

si çok iyi, çok tes'lli vmci bir tef ••• 
Şehir tiyatrosu hasılatı tnaanlar genc!iklerini. bütfm hare
Ş!hlr Tiyatrosunun kuruluşw1dan ketleri, neseleri ve ıes\eri ile birlik-

beri (;eçlrdlğl 53fh:ılar bir roporln te clduitu gibi muhafaza edecekler ... 

i
l Belediye Reisliğine blldirllmlştlr. Bu ı Konserve yapı.., vaı meyyalan 
seneki tiyatro hasıl:ıtının geçen sene- b~e s~lad~ı~ız hal~e neden. ~ 
~erdekl hasılattan fazla olduğu görül- gu:el ınınlenmızden bıl' sahneya, b1r 

i
l müştür. yilrüyüşü, bir v.ülü,ü ııenel~e mu· 

hafaza edemivelim ..• Hem hatıralar 
1 Havagazı ~irketleri her da ba:z1 hadiselerin. buı C?iizel rin· 

lerin konservesi deği' midir? 
ay rapor verecekler l likmct Feridun Eı 

Havagazı şirketleri her ay muntaza- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
man Belediyeye rapor vermeğe mec
burdur. Şirketler. raporlarında, test

i s:ı.ttaki arızalardan tamirat ve inşa-

Türk tarih kurumunun 
aylık ilmi toplantısı 

- O, bu, $U... Bilmem ... Ancak 
muhakkak ki. böyle alabildiğine 
aekuet fabrikası halinde çalıomamı· 
ztn önüne geçmeli... Ba~ka çare bu
lamıyorum... Kenarında nevk ba
kunından ~~rine müsaade olunur» 
dan?A'ası bulur.mıyar maddi ve ma
nevi eserlere hayat hakkı verilme
meli .•• 

* Diın yapılan beledi z:bıta . kon- işlerindcı Atatürke değerll yardıınlar
trolunda k:ı.mesl~ çalışan_ u~ şofor ya- da bulunmu~ çok muhterem bir .Şah-

( Va _ Nu) kalanmış, tramvaylar yururken inip slyettl. Dindar olmakla beraber. tnm 

~attan bahsetmektedirler. Rnporlarn1 Ankara 5 (A.A.) _ Bıze verilen 
~------------"" her ay verllmedlğlni gören B•ledlye IA - T·· k 'h ,_ 

R 'sllğl '-k 'tl ·· t t . ti ma umata gore, ur tarı 1LUrumu· 
eı , şu e ere muracaa e mış r. d'l 'h - f f 1c··ı · 

Şi ket mümessilleri her birinin 135 k.1- nun 1 ve tarı - cogra ya a u te9i •••••••••••••n•uı .................... , binen on üç kişiden birer lira Plra bir inkılap adamı idi. Zaman zaman 
cezası alınmış. sinemalarda sigara bazı murtecilerln inkılliplar karşısın-

Linyit taharri içen beş kişi yakalanarak haklarında daki dini itirazlarına, dlnl malümat 
ceza znbıtıarı tanzlm edilmiş, Üs~ü- ve salnbetlıe sed çckmlş, yapılan tti-

ruhsatnameleri dar tar:ı.fındakl tıruılann hepsinden rnzlan, mUteassıplann kendi siliıhia-
Ankara 6 (Telefonla) - Linyit nilmuncllk ekmekle: alınarak tahlil rile cerhetmlştl. 

tah • h . . h . 1 1 için k!myahancye gönderilmiştir. Rlf t B . k l At t·· .ı,... k 
nrrı ru. sntnamcsını aız o an a: * Beyoblundn Tomtom sokağında a ore ç , a ur,-. un en .ço 

ra madc ı 1 ı d fennı "' ı ~evctlğl ve en çok hürmet ettiği va-
. 1 ~ın Ç<" ş ırı mas~n. a • 1 oturr..n on beş yaşlarında Llto isın n- tanperverlerden biri idi. Vefiltmı mü-

§. art ara rıayet etmek ıstıhsalat ve de bir ı·tnl'l·an çocubu, bisikletle Yeni-
~ & te:ıkıp Cünı.hurrelslmlz İsmet İnönü-

1mrarnt~ ait aylık cedvelleri munta· çn.rşı caddesinden geçerlcen şoför Vl- nün yaverini evine göndermesi, hlz-
zamıın lktuıacl Vekaletine gönder· tnllnln kullımdığı olomobliln sadme- .metlerinin Milli Şef tarafından ne ka
mek, muayyeı., müddet zarfında sine uğramış, ynmlanmıştır. Polis, ya- dar takdir edildiğini ve inkılflptakl 
ihalesine ait muameleye teve.s!ül ralı çocuğu tedavi altına aldırmış, ıne\ kllnin ne derece yüksek olduğunu 

Vilayet ilk tedrisat 
meclisi 

Vilayet ilk tedrisat meclisi her dört 
senede bir seçilirdi. Meclis, seçim 
müddeti bitmiş olduğundan, nls:ı.n 
ayında yenilenecektir. Maarif mudilr
luğıi mekteplere tebligat ynpmış, her 
mektepten seçim işleri ile iştigal et
mek üzere iki mualllmln seçilmesini 
istemiştir. 

Şark şimendiferleri 
müstahdemininin davası ed ·ı k 'h 1 ı · -· ı;oför yakalanmıştır. .. h 1 ı me • ve ı ı> c munme esı geregı . 1 dl t"mlzlik ameleslnden gosKr r. 

ib' k" 1 ·ı İk *Be e ye ~ ------- Bıne yakın Ş:ırk şimendiferleri 
!a 1 tn ·ı~ o~unmak ş:ırt nn e tı- Ali, Dün Galata köp~üsünde çalışır- İ . müst:ıhdeminlnln, eski şirket alcyhi-

d Vekal~tı t;.ırafın~~n 20~0 to~- ten. şofôr Hüseyin Öc!ll'ın ld:ıresln- zmırde zelzele ne açmış olduğu tazminat ve ikramı~ 
dan fazla 1mrarat musaadesı verıl- deki otomobllin sadıneslne uğnyarnk t · 6 (A A ) E Ik" ye tevzii davası hakkında blrlncı tıca-
m · h kk d k" k d' h tt nralannuş polis zmır · · - vve 1 gece esı a ın a ı ·oor ınasyon e· chemmiyetll sure e Y • saat 2 2S d D'kT k d 1 ret mnhkcmesı tarafından seçilen eh-
Yetinin kararı bugünkü Resmi Ga- tnratınd:ın tedll\'i 1çln Etfnl hast:ıne- . 'd e ~ 1 1 aza~;d a ~}1 111 vukuf, lcab eden tcdkiklerlnl bltlr-
zett>de neşrolu··arak rneriyetc gir-

1 
sine kaldı!"ımış, şofor de yakalanmış-! sanı ıylc elvanı e eHn orta şı ette O'ır mlştir. Bu davaya bugün saat on beş-

rn. t' tır . ze zc e o muştur. asar yoktur. te devam edilecektir 
ış ır. . · 

Bay Amca,ya, göre ... 

lo~etrelik tesisatı bulunduğunu tıerl binasında tertip edilen aylık ilmi 
surerek, raporların hiç olma.Z3a iki toplantıların ikincisi 8 mart 1941 
ayda verilmesini istemı,1erdlr. Bele- cumartPsi günü saat l 5 de yapılacak 
diy'e, şirketlere yaptığı tebligatta, te- ve tor '"lntıda, antropoloji doçenti 
sisatın kontrol işll'rinde çalış:ın ekip- doktor Muzaffer Şenyürek, Anado· 
lerin birden ü ~ çıkarılmn.sını, her ay lu bakırçığı ve et: sekenesinin ant• 
rapor vcrilmesınl istemlş~lr. 1 ·· tk'k' h kk da konuta ropo OJJ te ı ·• a · ·m -

caktır. 
Peynirden zehirlenme Alakadar olanlar bu toplantıya 

serbestçe iştirak edeceklerdir. Yeşllköyde B. Nuri, i.iç gün evvel, 
Eminönünde Tahmis sokağında bır 
peynlrclden aldığı peyn!rl yemiş, mii~ 
teak!ben zehirlenme aliılml gösterdi-
ğinden Cermhpaş:ı. hnstaneslne kaldı
rılmıştır. 

Işe el koyan zabıta, bu peyniredn 
bir miktar alarak tahlil için klmyn
haneycı göndermiştir. Tahlili mı..te:ı
klp zehirlenmenin hakıki mahiyeti 
anlaşılaco.ktır. 

r"i a "o'daki 
Banka Komerçiyalc İtal)'1&11a 

Müdüriyet! merkeziye 1 1940 senesi 
b Hi.nçosumı tl'dklk etmiş ve ynz<te 
dort nlsbetlnde dlvldnnd tevzllnl 22 
Mnrt 941 tarihinde toplanacak ol:ın 
Heyeti umumiyeye tckl t eylem~ 20 
Şub:ıt tnrlhlnde karar nıtına almı.şt.ır. 

- Larisa bombal'dımanı tari- ... Düşün bir kerre: 
hin Yazdığı faciaları gölgede aşağıdan sarsıyor ..• 
bırakacak bay Amca ..• 

Zelzele l ... İ~alyan tayyareleıi 
dan saldınyor ... 

yukarı-ı ... Sonunda hepsi de cezalannıl ·:·.Anlaşılıyor ki fı.rsat düşkün-ı B. A. _ Bereket versin ki seı
buluyorlar amma olan da olu- lerının kulakları daıma kirişte!.. zele her gün olmuyorl .• 
yor ... 



AKŞAM ' !- ~ 
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M on t e Karloda hayat Gördükterım, duyduklarım 

Eski R .. şdiyeler ... 
Hlcrl 13 ncü asrın ynrısna kadar 

bizde tahsil müesseseleri talebe! ulu
ma mahsus medreselerle bazı hayır 
sahipleri tarafından inşa edilen m::ı
halle mekteplerinden, bir de üçüncü 
6e1lm zamanında kunılan askeri mek
teplerden ibaretmiş. 

Maarife olan iht.ıyn.ç, sanayle taal
lüku clhetllc, en evvel 1848 tarihinde 
CMecUsl umuru nafin}cn nazarı dikka
te alınmış. 1254 yılı zllkadesinln 21 ncl 
günü intişar eden (Tnkvimt Vek.tıyl> 
ga.zeteslndeki layiha ne keyfiyet mcr
cll Allstne arzolunmuş Bu lfıyilıad:ın 
hül!i.sa ediyorum: 

(Askerin terbiye ve truimlcrl için 
harbiye, b:ı.hrlye hendese, tıp !enleri
ne mutcnlllk mektepler mevcud fakat 
bunlara alınan şakirdanın türkçeyi 
okuyup ynzınağa b!.Je kudretleri olma
dıi'i>ından girdikleri mektepte muknd
de';nnt.ı anlanuı.ğa muktedir olmaclıkln
n, bwıun da mahalle mekteplerindekl ~--...;.....,..~,~~--__.....-
t:ınşıklık ve usulsüzlükten nf,7et et· Davutp~a riişdiyesi 
ti~i. Herkesin az vakitte mm tahslJ hava, su. ateş, mesken. insan bedeni., Hele CBesmelenln. haındelenıı:. sal
eylemeleri lazım gelirken bllakls ek- havası hamse; ikincide zemin, velenln zikri zamanından farığ ol
scrislnln bibehre lrolmalarının ma- aitaç. mııdcnler; üçüncüde mensucat, dukta ey hltaba sallh olıııı cemaati 
halle mekteplerinde bir kaide ve nl- teshin, hububat, meşrubat, bir klta- mü.,llmin) diye ba..şlıyan <Maksud) ve 
zamın bulunmamasından tevellüd bın tnrihi). Hıisnühnt <rıkka). Re- <İzz\) de blr tek türkçe kelime bul::ı
eyledlğl. Uliım ve maarifin taam- sim (blrlııcl ve lk!ncl seneler hat, 1.a- bllirsen bul, çıldır çık ... 

Yeryüzünde yaşayış tarzı değişmiyen yegane memleket 
Monte Karlodur. Burada harp 
haberleri değil rulette hangi 
numaranın cıktıfı sorulur! , 

mümüne kolaylık olmak üzere, mev- vlye, müsell<?s, murabba, müstatil , Farlslde munııım Feyzi efendinin 
eud mahalli? mekteplerine nizam ve- tezyini hatınr; üçüncn sene menazır derli toplu kitabı dururken Tuhfei 
rilme.sl; hocalannın malumat dere- ve hendesi clslmler>. Vehbi> den ı~e ne kuyu kazıldı~ı da 
celerl ınemurl:ı.r taylnlle teftiş olunu;> Gelelim tatblkııta: Mnnrlf nezare- çoktu. Monte Karlo'da sabit •e 
muktedir olanlannın kullanılması; tının yukarıkl resmi programı var- Talebenin baş umacısı lisanı fran- ..-.zino 
pklrdanın ayn ayn ders okumaları tten, kitapcı Karabetin (Mekatibl sevi dersiydi. Hemen bütün sınıf ho- Avrupa harbi dünyanın her ta- tur. Gazinoda hüyült oyun yoktur. Ortada ea çok dola.-n pna )'iz 
hem vaklt zıynını, hem de muallim- rüşdlyenln fllA.ncn sınıfına mahsus- canın ağzından duydukları ibareleri rafında yapyıı tarzım az çok de- Horka parMıni nk ıık. sayarak he- frankbr. 
J<?rlr.ln fştlgallertnl mucip olmakla tur) diye ltayıdh eserleri de rlievcud tükrçe harflerle aynen yazıp ezbere ğiştirdi. Hele Avrupada hemen her ıap ediyor. Şu ıırada politikadan, muhare-
münaslbp oldu!;u 1talakdirc~ __ ,!1,klrdan~ iken her mektebin taıcbeslnde başka. alırlar, sonra paldır küldür girişir- hükumet harp yüzünden tedbir al- Gazino sabah ıaat dok.uzda açılı- beden lJaMedi1miyen yes&en mem• 
})Qşka :ışlta sını ra ta,.....,.w. ve ayn l..n .. •·- ant• .. - antika kitaplar gırlay- lerdl: agva luz·· um aördu··. Muharı"p mem· ı-ı.. .... __ "--•-•d ı __ .ı..._• 
sınıftakilere blrdcn ders verilmesi. ........,-, IAl~ m • yor. HerkC8 tulet mua.eı haıında e&et ıYMmt• -- •· ~ nm. dı Josvoy, tue, ile, nevsum, vozet, ll }ek.etlerden uzak olan Portelrizde • . 1 1ıı.. . b. b 1 AJ • --LL•--Lı..... L-L-
Herl:es evladını temiz vakti olan 4. nl- 0,.,.en yazımda çetlnllğlnden bah- sun.... b"I yennı a ıyor. m; 1f ır ir erine fU man aana11 .....,."'"'1111 --umr-
hayet 5 YaJJina gelince mektebe ve- setuiım o Tecvldln bir Karabaş ad- Mnbeyn mütercimlerinden, Darüşşa- ı e bugünkü hayat, dünkü gibi de- sualleTi ıormak oluyor: dımanı, Afrika harelrlb 1..-0man 
rlp hlllıfuıda h:ı.rcket ederse ıtabe Iısı vardı ki. devenin hendeği atla- faka rlyazlye muallimi Mehmed İzzet, ğildir. Avrupada yaşayış tarzı hiç - Dün gece hangi. numara daha müdavimlerine TiZ pliyor. Banlar 
uğrıyncıığının blldlrllmesl. Bu husus- ması tunu anlayabilmekten bin bt beyin (İlmi hesabı ma ra.o;layanlar değişmiyen yalnız bir yer vardır: O çok çıktı? Kırmızı mı, ıiyah mı, için en miWm baherler f111tlard8': 
Iar, ilim ve ült..-nıayn. <1 ~ezatırettai ~~- kolaydır. Askert mektepler nazın bahflyar; Tevfik p:ı,şanın 80 yıllık da Monte Karlo'durl... yoksa çift mi, tek mi fazla idi?... Dün rulette aıfır aekiz defa çıkb .•• 
me.si Te bu uğurda ma uma m • meşhur Siileyman paşanın g\ıya sa- (Telhl.'l hesab) ına düşfrnlerln de vay Avrupa harbi çıktı~ı zaman Mon- Öğleden sonra dokuz defa arka ar· 
si) ol:m Şehislam eten dinin rey ve de tarzda ,azıp Darllşşatakaya. ba- hallne. te Kari o bir müddet 1<4kınlık devri Altıam erken ıidenler ı>u suretle kaya larmm çıkh .. • Rulette dün 
mütalt\asma menud olmakla bllcüm- ınşıadı'" (ilmihali sa.gir) gözlerl yıl- Meşhur Salih Zeki beyin (Hende- rnalômat alıyorlar ve bu malumah 

h -" ı ı ak ı;• ı;• geçirdi. Yabancılar buradan uzak- ç="- te'-e n'-ı..-~ıe .ıt..te bı"r d-ec-m· le memalikl ş:ı. nn.-...c cr:ı. 0 unm dınrsa, (Aşık Onrlbl, (Duduname> se) si, Nümunei Terakki me~nların- l defterlerine kaydediyorlar. Bundan "... ıt l9UC'l - ... ... • 

fizerc evvelemirde İstanbulda bulu- varl, san k."•ıd uz·· erine +n"ta ba.ıııl- dan Mu,..-ra Mazhar beyin (2) Kü- aştılar. Oteller boşaldı, sokaklar 1 f ld ... d h de fazla idi ..• 
uır; ""'l .,.,.. h l H ) J I h b · sonra ru et ın agı önmeie ar 

nan mekteplerin münasip veçhlle m•• 0 k"Ç '"'"' ""'hl!elllı: (Mızraklı 11- çük coğrnf.m) sı, Dersnadet İdadi.si ten a a2tı. e e ta ya ar e gır- l Bir zamanlar Monte l(arloda bir 
""' .. " - .,.. J~ b f lıyor. lk bir çeyrek pdc az para tanzim ve ihyasına müşarünileyh t:ı- mihal)l var tıyns et!... müdürü At>di beyin (İlmi eşya) sı ~e- dikten "onra vaziyet büs ütün ena· '- H k I . gecede milyonlan:a frank kazanıp 

rafından himmet buyurulmak keyfi- Türkçe. yanl gramer sadedinde el- kcr gibi kitaplardı. l~tı. Fakat Fransa mütareke yapa· ıtonuyor. er ~ ıangı numaranın ltaybedenl• ~tu. Simdi kaza~ 
yeti (Umuru Na.tla meclisi) memur- de.ti en belll başWar Cevdet paşanın Tarih~. Mahmud Esad efendinin rak harp haricine c;.*mea herkese fazla çıktıiına dikkat ediyor. Her da, kaY1P da azdır. Yalnız aon hafta
ları bendelerlnln tensip gerdeleri ol- (Kavaldi OsmanJye)si \'e Selim Sa- (Tarihi IsHl.m) ı okutulurdu. Osm:ı.nlı emniyet geldi, Monte Kıırlo gene devirden sonra ha§lar defterlere eii· lar içinde Bir GuatemaJalı 3MO da 
duğu karini ilmi dlL buyurulda emrü- blt efendinin sarfL MalUm a, paşa tarihinde genç Omıanın fıkibetl, Deli le labalıklaşmağa. oteller dolmağa liyor, numaralar, çift mi, tek mi. 180 hin fnak lı:azanmlfbr. Ba ka-
ferman-> • merhum Kcçeclzade büyük Fuad pa~ !bra.hlmln boğuluşu?. Avcı Mehm.edln .• ha 1 d G 1 1 kırmızı mı, .:y-L mı -·Lb;., yazı- h andı 

Iktn i M t f U ~ n Ahın dl a .. a ı. azino ve oyun sa on ann· - an ...- o· zanç e•ecan - rm1a -=nJ-e 
Blı lAulha üzerine Babıfıll Dan şiı- "" lle Bursada bir kaplıcada yıkanır- c us a anın, çunc e n, " ,, .,..,, ..... 5U ........ ... ,, .,,.. ı f d k 0 1 t b k • 1- '- lıyor, hesaplar yapılı.vorf ... Ancak h b _....__ ı..-L--.1!'--:...:., u_IL rası ve Divanı ahkimı adliyece dahi ıarten· yarenlik arasında akıllarına Dördüncü Musta anın tnhttan in- a 1 ru e • a nra. o.uz ve ~ırıt ep u- _._U11111.,..... •• naıuu· 

müzakerat cereyan ederek bazı tadl- bit ka~ald yazmak doğuvermiş. He- dlrtllşl, Alemdar va kası ve Üçüncü ( trente et quarante) masa lamın et- boodan sonra oyun başlıyor. ki eskidea 180 l>in frank bzanç 
lat yapıldıktan sonra icabının icrası- men kaplıcanın soğnklu~una çıkıp, Selimin ne Ş<?kllde ahireti boylayışı rafı gene doluyor. Bakara mualannJa da eıaki he- alelade Wr feYdi. 
nn irade çıkmış. <Mektebi maar!! ad- hokka kalem getirt.erek çızıktırıver- lı:atlyen yok. Yalnız Monte Karlo"nun bugünkü yecanlı oyunlar yoktur. ilk çıkışta Monte Karlocla harpten evTelki-
ıtye) ne dördü Istanbulda, biri Uskii- mlşler; eseri Cevdet pa§a ikmal et- Hümıühat meşki için ~ektebi Sul- müdavimlerile dünkü müdaV'imleri asgari olarak bin frank konulan bir ne nisbetle yeg&ne defitilclik pzi· 
darda beş aded rüşdlye açılmış . miş. taninin emekdar hocası Jz7.et efendi- arasında büyük bir fark vardır. tek maaa vardır. Öteki mualarda nonun seceleri saat on l>irde ka-

Kelime rüştten geliyor. Asıl mfına- Selim Sa.bit efendiye gelince: ~l~t (~e~berl ldSübyb~n) lan bal gibi Şimdi eski zengin. kibar insanlar, yüz frankla işe başlanıyor. Eskiden panmasıchr. On bir oldu mu herl:et' 
... , ha'·'ki yoldnn yürüme, d""ruluk Medreseden yetişmekle beraber Pa- e er er 1. Do ur re doldur.... l _ 1 
.,, "" uı; ' t o t) d c.. erm•cl ~ıuhtar Aı,,~ ngiliz lordları, Hind ıacalaır, Ame· mu;ıuann üzerinde yığılan beı bin, ya ıon -- -L--. ....._.:ı-1.-. -ı-1:-...., akıl ve temyiz sahibi olmıı; buradııkl rlstckl <Mck cbl smnn ye cva- .-,. ~ .• .~ __ ,,._ ,.._...... ...., .. .,. 
JT.anası da lptldalden sonra girilen mı Usnn ve fünun aşnalığı var. Bizde rika milyonerleri ortadan kaybol· on bin, yüz bin franklık fioler orta- otobüslere 'iotablc yerine- diniyor. 
mekteptir: metodlu bir şekilde Uk ellfbeyi ya- (1) Seznl beyin ba.b:ı.sı ve bay Ham- mu~tur. Bunların yerine e1indek'İ dan kaybolmuştur. Bir lastiğe geç· gazinoaun kapılan kapan13'or. Ha,_. 

(Mektebi maarifi adliye) Mektebı pan zattır. 'Mektepler için yazdığı dullah Suphl'nln ceddf. parayı hesapla kullanan, ufak ufak miş biner franklıktaın on bin frank- buki bir ıramualar ancak l.a IUfte' 
edebt ve lrfnni adlarlle ikiye bölüne- (Muhtasar Osmanlı tarihi) nde hal' (2) Hariciye Neı.a.reU Tercüme ka- oyun oynıyıın kimseler kaim olmuş- lılc banknot yığınları görülmüyor. oyun bqlardı. 

TEŞEKKÜR 
rek birine Beyazıd ve diğerine suı- kellmestnl lmllandı~ından dolayı cur- leml ser hallfesl, Harbiye mektebinin 
tanahmed camisinin yanındaki bina- nal edlUp memuriyetinden çıkarıl- ahlflk murultnılydl. MeşruUyetten 
Iar tahsis edilip, imamtade Esad mış. sonra şehbenderllkle gltıif;I Ha.beşls
dendlye Anadolu Kıızaskerliği payesi Arabi bahslı de ne arap saçıydı tanda erken vefat etU. Babamız Mülkiye başmüfettqi 
verilerek neı.a.rUne tayin kılınmış ve yarabbi!.. Yine taş basınası ,.e grulba .......... ••• .... ............ .......... H l L M l C E R l D 
bu suretle Maarlr nez:ırcUnin esası Mercandaki Mehmed Hulüst matbaa- M 1"' d 
konmuş. sının bastığı bir (Sarfı arabH vardı ev U U şerif mani vefatı dolayisile bizzat cenaze 

O tarihten ltib::ıren kalemlere gire- ki köhne medrese usulünü taklb ede-
1 Bi ı "" Kadı.köy Tapu sicil muhafızı Ziya merasimine i .. ti~ak ebn_._ •erek •a-ceklerin mezkür mekteplerde meleke rek F..ınslleden baş ar, nan n ....,- Ü .... ~ .. , 

•e lktid"r n"yda etmi• olmaları u•ıt nunda biterdi. Gelsin yine dudu kuş- lker'In pederi ve Hayri Keçecl'nln zı ile gerek ,ifahen taziye ve teselli-
• .. ,,... ,. ..- kaympedert emeklt kolağası Ahmet ı · · d. k ı f d bul----'· koşulduğu gibi dairelerde bulunanla- luğu: Ülker'in ruhuna ithaf edilmek üzere enni bil anne ut un a unırıaa 
rın ·da s-..ıbahlan devam etmeleri ten- Nasaro. yansuru, nasrnn, fehüve 9 Mart 941 Pazn.r günü öğle namazını ıuretile elemimize iştirak eyleyen 
-•p edilmiş. naürün, vezake mansurün... ht t kr b e ya "" müteakip Nlşnntaşuıda To .. vlklye ca- mu erem zeva a ve a a a v -

1.,..,3 senesi ram""nnmd:ı Sami p:ı- CCahdı mutlakla mustnğrakın, mas- -.. 1 __ 1 kkürl. . · · ed '" ........ mlc;lnde Hafız Fahri ve Hafız Sadettin aıo anınıza tete enmızı arz e-
ş:ı (1) ilk defa olarak Maarif nezare- dan blnıı.i merre ile blnaı nev'lnl ne , 
tine getırlllyor ve müessese tamamlle mene şeyler idüğünü bil de söyle. tarafından Mevlfıdu şerlf kıraat olu- riz. 
tcessus ediyor. 1863 te rüşdiye tedrl- (İral, tef'll, mufaale, infial, fftlal, nacağından, arzu eden ihvanı dınin Aileşi nıımınn oğulları: 

satınm genişletilmesine lüzum görü- tefe'ul, teraul, istlf'al) .baplannı bir teşrifleri rica olunur. 
lüp ıstanbuldakiler beş sınıfa çıkarı- solukta sıralıyablllyorsun amma 1k- # ' 
lıyor. 1868 de miktarları çoğaltılarak, ram, teşkll, mukabele lnflsal, 1ntl.kal, , . , 
lıtanbula mahsus olmak üzere kızla- teşekkilr, tegafül, istintak diye birer 1 Londra Kalesı Knhrıımııau 
ra mahsus olanı da açılıyor. 1893 de misal blle getirebilirsen alnını ka~- BASİL RA T H BQ NE 
nezaretçe teşkil kılınan komisyon layım. 1 
idadi, rüşti, iptidai programlarını ve Ardından (Ava.mm ndlı, kıyafetçe , 
tnllmatnamelerlnl kaleme alıyor; vl- çellmslz fakat güç kuvve~e pulad 
liiyet merkezlerindeki idadilerin 7 ve misal bir nesne gelirdi ki selAmUn-1 
liva merkezlerindek!lerin 5 sınıftan nleyküm derdemez 20 aded hıı.rtıcer: 
ibaret olmaları kararlaştırılıyor. Ni- Ba, mln, mı.. anh, J:ım, fi, kat, vavı' I 

SİGRID GURIE 
ile beraber yarattıldıın 

RiO hayet 1895 de rüştl ve iptidailer 3 sı- kasem, taı kasem.... 1 
nıfa indiriliyor. Yani taalluk ettikleri ismi meksur filmini pek yakında 
İstanbulun erkek çocuklara. mah- okutanlar. Sonra, ismini nasb, yani S0MER'de KÖreceksin.iz. 

EUS rüşdlyelerı: Davutpaşa, Mn.hmu- üst.ün okutan. haberini rer. yani ötre 1.. ., 
diye, Beynzıd, Fntl.h. Unkapanı, Aya- okutan huruf... -
sofya, Galata, Feyz!ye, Beşiktaş, Mir- ----------------------------

SAKAR YADA • Güzel •e caz:iı 
• bir proğranı: 
Fransn kahkaha KRALI 

Sami Cerid 
Şeref Cerid 

iRTiHAL 
Şehrimizin eski tuccnr ve mftt<?alı

hltlerlnden ve Samsun saylavı Zilhtü 
Durukan. İş Bankası İstanbul şubesi 
müdürü Mecit Duruiz ııe Hulüsl 
Emek'ln kayınpcderlerl: 

l\IEHEHET RESAT 'l'AŞÇIOGLU 

vefat etmiştir. Ceneze namazı bu
günkü cuma. günü Beyazıt camlinde 
cuma namazını mütcak.lp kılınarak 

Edlrnekapıda Şehitlik meznrlı{;rındakl 

makberlne tevdi kılınacaktır. Allah 
rahmet eylesln. 

gfin, Beylerbeyi, Üsküdar, Celfılbey, 
Altunizade namlle 14; kızlannkl de 
Mollagürani, Uılell, Atp:ıza.rı, Kü
çükmustafapaşa. Eyüp. Sultanah
med, Fındıklı, Beşiktaş, Mlrgün. üs
tfidarda olarak 10 adettir. 

Askeri idadilere tadebe yetiştiren 
askeri riişdiyel<?rin hepsl Serasker 
Hüseyin Avni paşanın himmetue 1875 
de tesis ve sonra vilayetlere de teş
m ll edllmlşler. Programlan daha dol
gun<?a ve 4 sınıflı idiler. İstanbulda 
bulunanları: Soğukçe~me, Kocamus
tafapşıı., Fntıh, Beşiktaş. Toptaşı, 

cBrodway Mclodyt den 
GEORGES MURPHY 

ve NANCY CAP.OL 
RELLYS 
MONİQUE BOLl..AND -

O M 1 d• • CLAUDE MAY ans e o ısı ile b~raber yaptıklan 

1 
Tg epebaşı dram kısmı llllllllllllllll 

ece saat 20.30 da 

lst:ı!~~=~~me· ı ıııı ıı ı 

Eyüp ve Kıı.s:ımpaşadaydı. 

RUşdlyelerde okunan dersle.re ge
lince: Kur'nnlkerim, tecvld ve ulü
rnudiniye. Türkçe (iki sene sarf, son
ra nahiv). Arabi (keza). Farisi (ikin
ci sene sarf, uçüncü sene fiiller ve 
edevat). Fransızca <yalnız üçüncüde 
(alfabe (lektfir. dikte, cAnıımetodunun 

Musiki, dans ve mükemmel bir Zorla Tayyarecı· 
macera fllnılnde. Bu film 
İSTANBULDA İLK DEPA 
GÖSTF.Riı ... "EKTEDİR. 

Frao!'lızca süılü 
dlenceli Ye ~n bir film 

' Bugün İ P E K ' te 2 büyük film • 
1 - Senenin en büyük muvaffakiyeti i 

Bahar çiçekleri ı 
ilk kısmı, •Manurlıı <talimi vechile kıl ı - 1 b • 
tnl rafi) . Hesap (birinci sene nşari En son danı ve p.r ar a sus ü ir film. 2 ıınııt neş e, zevk ve 
ke lrlerln, lklncl sene mürekkep Gençlik şaheseri. Ba§ Rollerde: 
ad <ilerin, üçuncü sene halitanın so- R J d G } d 
nuna kadar\. Hendese (üçüncüde sa- Mickey ooney ve u y ar an 
tıh \C hacım mesahnlannın nlhaye- 2 _ lstanbuldıı ilk defa: Meşhur Polis Hafiyesi: 

d. kısmı m 
gece saat 20,30 dn 
KİRALIK ODALAR mmm , 

tıne kadar). Coğrafya. (blrlncl sınıf- • 

~b~a:=;a'!e ne:~ ~~~ı.ü~~:ccri~: CHARL'ı CHAN •• KAT'ıl KiM ?, 1 
Avrupa ve Turk!ye). Tarih (iki sene 
enbiya ve tsl{ım tarihi, üçüncü sene 

Bugün matinelerden itibaren 

T AKSiM sinemasında 
Sabınsızlıkla beklenilen aüpeı film.:. 
Alevler arasında tututan orman ••• 
Vollı:anın feveranı .•• 
Arılan ve Kaplualar ••• 
lımsahlar ıölü ..• 
Ve ıair korkur.ç sahnelerle dofu 

Maceralar ve sergü
ze~tler pheseri. 

Ba~ Rollerde: 

LOLA LANE - JAMES GRAIG 
veı binlerce figürBIJl 

69-• Bugün ASRI sinemada--• 
O K.A.DIJI •B•I' 

Herk.esin görmek istediği kuv
vetli ve hareketli dram. 

Cladyı Georges - John Beal 

Bütün Dansı sevenlere ••. 

Tdonil qkı tahayyijl edenler .... 

(DOMBOu.O ISll/JL) 
:J'ürkçe .cizlü ve _..tali pyet 

gülünçlü ve ejlenceli bir film. 

Bu akşam BÜYÜK GALA müsamereaile 

Ş A R K sinemasında 
ıösterllecdt olan 

BAL PARE 
(filminde) 

ÇAYKOVSKl'nin Me~hur Rus Baleti (Casse Nollette) h·eafnenH•m 
en parlak güzeli l L S E W E R N E R'i aörmeie ıidmiz. 

Tam vaktinde gelen bir film 
mubt.asaJ: Osm:ı.nlı tnrlhi). Malumatı Heyecanlı - Meraklı ve büyük Macera filmi. ilrı 
n::ıfın (birincide kürclarz ve yıldızlar, il•••llİiiiiıiiiiiİİllıııiıliiiıiiiiııiıilliiliiiıııiiiiiıiıilliliıiıııııııııil••••••i '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Talihsiz bir muallim 
gı ız -A man katı çar

pışması nerede olacak? 
lngilterede mi, Balkanlarda mı yoksa 
başka bir noktada mı? - Zaı r1' hangi 

koz temin edecek? 

r 1 
uradiya camisi t 





AKŞAM PJah!ft T 7 Mart 1941 
=~~~~=========================================:===================-=====:ı::::::======--------------------------=---------------------------..... ----==-=-=-=-"--::::a c ·-:: 

Türlciye iş bankası meclisi idaresinden: Almanyanın Bulgaristani 
işgal etmek için ileri 

sürdüğü sebeplerden hiç 
birinin tutar yeri yoktur. 

Hedef, hiç ıüpbeaiz 
daha genittir 

Almanlar kaç tUrlü 
harekete geçebilir 

( S..Wafı 1 inci sahifede) 
hatt esnasında nasıl plbılar tertlp et
tlRinl ancak hldlstler ötretecekUr. 

Esas mukavelenamemlz.lıı ff üncü maddesine tevfikan Bankamız hissedarlar alelAde umumt hey'eti 27.3.Ml ıününe tesadilf 
eden perşembe günü saat on d&tte ve fevtaıAde bey'etı umumiye.si tk aynı taı1hte aat 11 da Bankanın Merkmncle top'8nacağın
dan mezkQr gün ye aaatıerde muhterem hissedarlarımızın toplantıda hazır buhmm•1an rica oltmur. 

BankamJs statüsünün 49 uncu maddesi mucibince, gerek ualeterı n gerek nkUet.m 50 hisseye salılp ola bJ•l!darl&r, aımı
mt hey'ete ışttrlk edebilfıler. Ancak vekillerin de phsen hlssedar .,. rey sahibi olmaları IAıamdır. 

B. Eden'in seyahati ve 
C'Battarafı t inci. ~ede) İnailiz plim 

bulduğu yerde ingllız kunetıe- ı..adra ı (A.A.) - Balkan TUtyeti 
rlnl vurmaya karar verml§. Her ne alenin Aaau. ıdpnU tnıwa aat
balde İngiltere de her eriştiği buatmm Jld mfıhlm mettalealnl. teftll 

Bfnat iştlrlk edeoekler, ma.lik olduklan hbse aenetierlnt:n mJkt.ar n numaralannı, vekll göndennek .tsteyenıer de aynca fU'be
leı1mizden alabllecekled fonnille uygun olarak t.am.1m edec9lerl TelciletnaDM!'Ji içtlm& gl\nünden en az S Sin eYftll Anlmnda 
Bantamıı İdarei ?ılerkeslye Müdürlüğüne n diler mahallerdeld ıoblertmiae ll>rU ve tevdi ederek mukalııiUnde IU dulıullfe \'81'&-

ba aımaıa.n ıcabeder. 
dlllekted.lr ... ...u ballmda Ti

yerde alman kuvvetleri üzerine mes'ln diplomatik muharriri ıunıan AlelAde heyeti umumiye ruznamesi berveçhiatldlr: 
. 

çiçek demeti yağdıracak değildir. Jazıyor: . , 
Bu suretle muharebe tahribatı B. Edenle ıeneral .sır John Dıll 1n 

ı - idare Mecllsl ft muraklpler Raporunun otumna.sı ft tanibl, 
2 _ 1940 1ıe1ap J1lı billn~sile klr ve zarar heaaplannın tetkik n taldW n İdare Jıl«lillle muraldpledıı na._ 
3 - K.&nn ıantml ve tevzll gününün telbiU, 

• • Atına hükiimetile temaslarda bulun-
Bulganstana da sırayet edecek, duklan şu sırada, her 1klslnln blrlik-
hatta şimdiye kadar geçit bula- te gösterdikleri faallyeU daha. genlf 

·d bir sahadan n daha açıkça tedtlk 
madıklan için Romanyaya gı e- etmek bbll olabUlr. Miıttdlkler sev-
miyen ingiliz tayyareleri, Bulga- külceninl.n üç mühim merkezi Şlmalt 
ristan sayesinde, orasını da ziya- Atrlbda, ŞaRl ~nı.de T• Oenubl 

4 _ 1940 yıh içinde istifa eden Banka mürakıplerlnden birinin :yerine ..as muka•de .,. ticaret kanunu bftlnıı,..._ "'flba 
murülpllle aeçllen satm memuriyetinin tudlld, 

5 - 1941 yılı munıkiplerinin seçilmesi, 
. Balkanlarda, mantıkı bir aıra Ue zl-

rete ımkin bulacaklardır. yaret edl.lmJ.ttlr. Edenle ar lobn Dili, 
a _ Askere çatnıan ve bilihare Askerliğinin hitama ermesi clolayudle 17/2/941 den U.ibarell Mecllsl İdare •• ,..,. J9Dfden 

İş bu kadarla da kalmıyor. Al- ingl.llz ordusundan bir kısmının diğer 
manyanın, Bulgaristana yerleş- cephelerde istihdamı kabil olup ola-

. mıyacağını ve kabilse ne kadarının 

aeçnen satm memuriyetinin tasdiki. 

FevkalAds heyeti umumiye ruznamesl berveçhlatldlr: 
tikten sonra Yunanıstanı tazyık tefrik edllebllece~in1 en ziyade Kahı.-
edeceği söyleniyor. İngiliz Elçisi rede tedklk lmk~nını bulabllirlP.rdi 
Sofua hiikumetine verdiği nota- Orada yapacak.lan tedkikatın netice- · 

,J • • sini aldıktan aonra Antanya giderek 
da bunu açıkça bildirmektedir. Türklere inıiltz plinlannm neden 

1 _ Bankamız esas mukavelesinin 12, 24, 33, 36, '2, 58 inci maddelerinin aşağıda yamh eekllde tadilt 

Bankamız esas mukavelesinde vapılacak tadllAt: 

Esasen , şimdiye kadar «Yunanis- ibaret o1du~u açıktan açığa ~yle
tanla münasebetıcıimiz normal- }llelerl ve Ingılterenin derhal Türk~-

. . . • . yenin emri.ne toya.bileceği muhtelıf 
dır l diyen Berlın mahafılının, makinelerle slllhlann •e her türlü 
BuJo-aristruun işgalinden sonra müzahcretln neden ibaret olacağına 
lisa~ı degı~·şti 11 t11gı·ıtercye kale dair eskisine nn1.aran daha sarih !.Il:ı.-

lfunat vermeleri kabil otabillrdl. ·rw·k
vazlfesi gördükçe Yunanistanla ıer bu izahatı aldıktan 80llra bizzat 
~ramız iyi olamazıı diyorlar. Bu kendi kuvvetlerinin derecesini daha 
tehlik · · gı'lizler rribi Yunanlı- emniyetle öl~e{te çare bulacaklar 

eyı ın b ' ve Ege dcnlzlne dotru gerek Bulgarls-
lnr da Se.7.nıektedlr. Fakat bun- tand:ı. bulunan Alınanlann ve gerek 
drm dolayı ne zafere ümitleri. ne Romanyada ve Bul.garlstanda buJun:ı.? 

ğll nazı tayyareleri tarafından inecek bı.r 
de cesaretleri asla kınlmış de • tehd!d karşısında vaztyeUe.rl.nln ne 
dlr. Bilakis, Atina matbuatının olacağını tasrih t'deblleceklerdlr. Bu 
heyecanla yazdığı gibi, taan-uz sebeple Eden ve Dlll, Anakarad~~ 

· . Ati.naya hareket etUklerl vakit ne _-;, a 
n ereden gelırse gelsın mukave- pa.blleceklerlne sarih bir surette ''akıt 
mete hazırlanıyorlar. Bu da gös- idiler. Atinada yapılan müzakereler, 
terl'-·or ki Almanyanın hareketi, muht~meldir ti, daha ziyadednk:kan:; 

J lar:ı. ve htı.dlselerc Istlnad e ece " 
idrlialarının tam 7Jddına olarak, naz.-ıri sevkulceyş planları bir tara~a 
Balkanlarda (Teniş bir harp sa- bırakılac:>.ktır. Yunanlılar yeni tehlı-

t> keler kar§lSllld& da Ingilterenin mUt-
hası acacaktır. Almanyanın mak- t tiki 1 lduklannı yeniden teyld et-
sadı bu mudur, bilmiyoruz. Her t~er. Üro~d olunablllr ki Büyük Brf
halde Berlin propagandasının, tan.ya ve mütt.efiklerlle onlaıa yardım 

. d 1 Yunanistana yapılacak yar-
alman askeri plAnlarını gızleme- ~ıı~n ~~susunda en '.küçük bJr ha.set 
ye çalışan izahtan ile etrafa serp- eseri bile g&ıermlyeceklerdlr. 

tiği tf'minatın, alman genel kur- Bozguncu 
mayının hakiki hedcfler~n~ uygun propagandaları 
olduğunu sanmak safdıllik olur. ı\lmanlann Bulgaristan dahilindc
ln o'iltere ile ölüm dirim harbine ti Derleme tanları, tatbik etmek iste
girlşmiş dücm:ırum ele geçir- diklrl plnru açık b ir surette göster-

, _ _ 1 mektedtr. Garpte nazller Yugosla\•yayı 
mekten ve dogrudan dogruya hemen tamamen ihata çemberi içine 
vurmaktan aciz kalmış bir AI-1 aJmq cibldlrler. Bunun arkasından j 

iktisadi sahasını ko-1 Yugoslavyamn üçüzlü p:ıkta iltih!lkı
rnanyanın, . . nın tekllf Nllleceğlnc muhnkak naz:ı.-
l'Umak yahut Bulganstam hıma- rile tıakılabllir. Şarkta Karadeniz sa-

t ' k ingiliz tedbirlerini ön- hlll.ndekl Bulgar llmanlannı işgal et
ye e me , .. . mek1e Almanlar cephelerini Sovyet-
lernek gibi sebeplerle yuz bınler- lere doğru uzatmışlardır. Bunun ne
ce ki~ilik ordularile Balkanlarda tıcesi ol~ denizden ~lec~t. n:ıütte-

:t tikler bueumuna karşı kendılerlni 
büyük bir harekete ba.,c;Iamasına emniyet altında görmektedirler. ~-
akıl erdirmek güçtür. Almanya- nupta Tilrk hududuna yaltlaşmak su
ru hcd n hl .. hesiz daha retile, TÜrk ordusunun b\r 'losmım 

n e ç ş~p . . hareketsiz bırakmak ve Türkler ara-
genlş, daha ehemmıyetlidir. sında bozgunculuk propagandası yap-

Necmt'ddin Sadak mak gayesini takip etmektedirler. Bu 
propagandnlann Türkler arasında e:ı 

ESKi ŞEKLf: 
Madde 12 - Nama muharrer hisse senetlerinin teraği, fariğ 

ve mefrugunleh veya kanuni vekilleri tarafından imza edilmiş 
iki beyanname üzerlne meclisi idare kararile icra olWlur. 

Bu karan müteaktp ferağ edilen hisse senedinin Şirket defte
rindeki kaydı üzerinden de icabcden tashihler yapılır. 

Madde 24 İdare Meclisi azası olabilmek için Şirketin en az yüz 
hisse senedine sahip olmak ve her türlü medeni hakları kullan-
mak ehliyetine malik bulunmak lazımdır. • 

Bu hisse senetleri Bankaya tevdi olmuırak hıfzolunur ve aza
lık Stfatı dc\•arn ettiği müddetçe ve umumi hey'et tarafından teb
riye edilinceye kadar ba..5kasına ferağ edilemiyeceğine datr üre
ıine 18.zımgclen meşruhat yazılır. Bu senetler azanın İdareden 
mütevellid mes'uliyetıerine karşı teminat hükmün.dedir. 

Her hangi bir sebeple azalık sıf aiının zevali ve umumi hey'et 
tarafından beract kararının verilmesi üv.eıi.ne bu hisseler sahi
bine veya veresesine iade olunur. 

Alelumum Devlet Mernurlan ve diğer Bankalann Müdürleri 
ne murahhas a.ı.aıan İdare Meclisine ba olamazlar. İflas veya 
tatili tediyat eden İdarr Meclisi ftzalan istifa etmiş sayılırlar. 

Madde 33 - İdare Meclisi Reis ve azalarına işbu esas mukave
lenamenin 58 inci maddesi mucibince t r"rlk ve ita edilecek te
mettü hisselerinden başka i§tirfilc edecek· · ıi içtimalar Jçlıı «Hak
kı huzur;l namı altında bir ücret verilir. Reis ve A.zalara bir sme 
zarfında verilecek hakkl huzur miktarllllll en yüksek haddini 
umumi Hey'et tayin eder. 

Madde 36 - Umumi Müdür İdare Meclisince intilıap olunur. 
A2li dahi aynı veçhile icra olunur. Umumi Müdürün maaşı İdare 
Meclisince ta~in olunur. Bundan başka, İdare Meclisi Azası sıfa
tile muayyen temettü hissesine iştirak eder. Fakat ücreti huzur 
alma7.. 

Madde 42 - Murakıplere verilecek ücret; müra'kabe ettikleri 
seneye aid hesaplann umumt Hey'etre t "dkikini müteakip bu 
hey'et tarafından tayin ve tesblt olunur. Bu ücret istihkak ta
ma.men ifayı vazife eylemekle mukayyed olup vazifesin\ tamam
lamadan tcrlredenler veya herhangi bir sebeble hizmetten ayrı
lanlar ile mlrascılan ücret istemek hakkım kaybederler. 

Günlük Borsa 
küçük !bir tesır btle husule getırmcdı-
ği daima görülmektedir. Alınanlar ce- Madde 58 - Bankanın bir senelik muamelatından elde edilc
nubu gartıl cephesinde Yunan ~u- cek gelirlerden bütün masraflann t~mzilindcn sonra kalacn:k safi 
duUarınt tehdJd aıtına 11.lmaktadır:ar. 

. Yeni blr askeri harekete glrlşmezaen kar aşağıda yanlı şekil ve nisbetlerde sıra ile kısmen ihtiyat ak-
ESHAM ve TAHViLAT • KAMBiYO evvel yeni usullerle Yuna_nlılan kor- çesine tefrik ve losmcn de tevzi edilecektir. 

te NUKUD FİATLERİ ırutm:ıRa ~Jışnııan büyuk lhUmal a) 1 • % 5 kanuni ihtiyat akçesine, 
dahlll.ndedlr. 2 - % 5 ileride vukuu muhtemel zarar karşılığına, 

Amerikan yardım 3 - % 10 Bilinci tertib FeYkalade ihtiyat akçesine tefrik edt-

C 1\fart 19.U 

DEVLET BORÇU.IU 

L. K. layihası müzakeresi ıccektir. '° 7,50 933 Türk borcu I. n. m 19.- Vatiaston 6 (A.A.) - Ayan , b) Yukanda (a) Fıkrasında yaZllı ihtiyat akçesinin tefrildnden 
• • l938 ikramiyeli 19·67 meclisi demokratlara ya~ım kanun sam-a safi temettüden bakiye kalacak ımktardan·, tedi'-'e edllmic: 
• • 1933 İkramiyeli Ergani • . d d"g" er bir tadıl yapmıştır. .J :ıt 

A. B. c. 19.98 proıeaın e 1 Harbi>' Bahr" e sermayenin % 6 sına tekabül edecek bir miktar -ccBirincl temettü 
• 7 Ul34 Siva.s-Erzurum 1 19.30 Bu tadile auaran ıae. l ·ı~ hissıeslıı namı altında hissedarlara tevzi olunur. 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'l 19.47 Nazırları ve diğer Nazır r, ngı. e.-
111 2 1932 Hazine bonolan to.50 re~ deneclilecek ınevcutiltechkılza- Her hangi bir senenin temettüatı işbu % 6 yı tem1nı etmezse 
• • 1934 • • 15.50 bn kqmetini takdir e<leb ece er· noksam fevkalMe ihtiyat parasından tefrik ve tevzi olunur. Fa-
: • 1: 5 .• : ~:~~ dir. kat bu suretle ihtiyat parasından aynlan rnebaliğ gelecek sene-

A. Demlryolu tnhvlll ı-n 41.75 lerin temettülerinden ayrılması icabeden borç mahiyetindedir. 
· • • m 4o.so AKŞAM c) Yukarıda (a) ve (b) fıkraJarmda yazılı ihtiyat akçclerlle bi-

A. Demlryolu mümessil senet 38.35 • rincl temettü hissesin~n tefrlkinden sonra safi temettüden kala-
Bayd:ırp:ış:ı limanı 43.'15 ak -'-"' 
H. Umanı mümessil senedi 40.50 C ua.r..ıye aşağıda yazılı nisbetıer dairesinde kısmen tevzi Ye 

HiSSE SENE"l'l.Eltt 

T. C. Merkez bankası 109.50 
T. İş bankası nama muharrer 10.-
'l'. İş bank:ısı Chamlle alt) 10..%5 8mellk ı• hrUI 
T. İş bankası mümeasll hl&. lOS.- ı AJbt • • 
A. Demiryolları şirketi C" IO) 22.'15 S AJ')lt • • 

Jrıcnebl 

2700 k1ll'Of 
1450 • 
800 • 

• A. Demlryolları şirketi (" 100. 31 .50 l .a,ıık 110 • 
l!skihlsar çimento firkeU 8.- ~;..:::,:::..,_=~:...----·ı 
Ştrkctı Hayriye 28.- Posta tWbaduıa dahil otınıyan 
!!:_ketı Hayriye temettü 21.- ecnebl memıeteUer: seneıığ;._: seoo. aıtı &Jblı ll08. Oç ayhr.· 

EC:'llEBi TAavtıu:al lGDO tQnlltll?. 
i;;"_d_l _F-onsi_y_e_l_9_03-(sl_i_o_rt_a_lı)--1CJB-.-- 1--T-el-e-fo_nla....;nmn=:.:;:Bqm=.:;:;;:;abA;;;,;..rr_lr_: -20 .. 5-:-J 

• • 1911 102.so ran lşlert: !0'765 - tc1ııre !06Sl 
111 

• Amorti 59.50 Midfir~ !tll7 
111 

• Kupon 1.27 
&fer ı - Xasmı 1!t 

NUKUT -------------------

kısmen de Ddnci tertip fevkallde Uıtiyat akçesine ayriıır. 
İşbu bakiyenin: 

% 60 ı ikinci temettü hlsoosi nanu altında hissedarlara, 
% 15 i Meclisi İdare t.zalanna , 
% 5 i Banka memurlarına, 
,.:, 10 u Müe!Sis hisselerine 

' % 10 u İkinci tertip fevkalade ihtiyat akçesine tefrik Te tevzi 
olunacaktır. 

Şu kadar ld hissedarlara tem edilecek olan (b) tlltrasmda.ki 
bilinci temettü hissesile (c) fıkrasında yazılı ildncl temettü 
hisseSlnin yekflnu tediye edilmiş sermayenin ~ 15 inden taz!a 
ise işbu fazla miktar tevzi olunmayıp .!evkalade ihtiyat akçesine 
ua.ve olunur. - - -

YENİ ŞEKIJ: • 
Madde 12 - Nama mtiharrer ~ smetıerlnln ferail, faril 

,-e mefrugunleh veya kanun! vekilleri taratıncıan lmaa edllnüo 
ferağ beyannamesi ilzerine :tdareMecllsl tarafmdan ftl'ilen u.ıa,. 
hiyete • tstinaden şirket namına birinci dereeede imza nz'ına 

mezını iki kişinin müşterek tasdiklerile icra edilir. 
Bu tasdiki müteakip ferağ edilen hisse senedinin şirket defter

lerinde ki kayıtlan üzerine de icabeden tashihler yapıhr. 

Madde 24 - İdare Mec1isine aza olabilmek için Şirketin en az 
iki yüz elli hisse senedine sahip olmak ve her türlü medent hak
lan kullanmak ehliyetine malik bulunmak lAzımdır. 

Bu hisse senetleri Bankaya tevdi olunarak hıfzolunur Ye aza
lık sıfatı devam ettiği müddetçe ve umuml hey'et tarafından teb
riye edilinceye kadar başkasına :ferağ edllemiyeceğine dair üze
rine llzımgelen meşrubat yazılır. Bu senetler azanın İdareden 
mütevellid mes'uliyetıerine karşı teminat bükmündedir. 

Her hangi bir sebeple azalık sıfatmm 2leV&li ve umum! hey'et 
tarafından beraet ~ verilmesi üzerine bu hisseler sahi
bine veya veresesine iade olunur. 

Alelumum Devlet Memurları ve ~r Bankalann müdürle
rile murahhas balan İdare Meclisine ua olamglar. 1nAa veya 
tatili tediyat eden İdare Meclis! ~lan t!Ufa etmiş sayıhrlar. 

Jladde 33 -İdare Mecllsl Reis ve lzalanD& verilecek aylık; 
Bankalar ve Devlet müesseselert memurlan ayhklanmn tevhld 
ve teadülü hakkında 3659 sayılı kanunun 3 fincil maddesi hü
kümlerine tevfikan icra Vekilerl H.,-etmce tayin olunur. 

• 
Madde 36 - Umum1 Müdür İdare MecJIJdnM intihap olunur. 

Azli de aynı veçhlle icra olunur. Umum llüdilrün AyJılı ve te
mettü hisseleri hakkında Bankalar ve Devlet milesaeseleri me
murları aylıklanrun tevhid ve teadülü b8kkındakt kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

Madde 42 - Mürakıplere verilecek aylıklar; Bankalar ve Dev
let müesseseleri memurları aylıklarının tevbid ve teadülü hak
kındaki kanunun 3 üncü maddesinde yazılı hükümler dairesin
de tesbit olunur. 

Bu ücrete istihkak tamamen ifayı vazife eylemekle mukayyed 
olup vazifesini tamamlamadan terkedenler veya her hangi bir 
sebeblc hizmetten aynlanlar ile mirascılan tıcret istemek hakkı
nı kaybederler. 

Madde 58 - Bankanın bir :senelik muamelAtmdan elde edile
cek gellTlerden bütün masrafların temı1i.Dcle.n aonra kalacak san 
kar aşağıda yazılı şekil ve nlsbetlerde sıra De kısmen ihtiyat ak
çesine tefrik kısmen de tevzi edilecektir. 

a) 1 - % 5 l kanunt ihtiyat akçesine, 
2 - % 5 i llerlde vukuu muhtemel mrar karşılığına, 

3 - % ıo u Birinci tertib FeVkalade ihtiyat akçesine tefrik 
edilecektir. 

b) Yukanda (a) Fıkrasında yasılı ihtiyat.akçesinin tefrikinden 
Sônra safi temettüden bakiye 'kalacak mıktardan; tediye edilmiş 
!ermayenin % ~ sına tekabül edecek bir miktar uBirlncl temettü 
hissesi• namı altında hissedarlara tevzi olunur. 
H~ hangi bir aenenln temettüatı işbu ,;, 8 yı temin etmezse 

noksanı fevka.1.Me llıtlyat parasından tefrik ve tevzi. olunur. Fa
kat bu suretle ihtiyat parasından aynlan meballğ gelecek sene
lerin t.cmettülerinden ayrılması icabeden borç mahiyetindedir. 

c) Yukarıda (a) "e (b) fıkralarında ymıı Dıu,at Mpled1e bl· 
rinci temettü h1sseslnln t.efrildnden :90nraaft ten ıllOden kala
cak bakiyeden: 
1- % ıo hesabile tklDcl tertip :feUa,1Ade tb&IJat a.-ne, 
2 - % 10 hesabile mtl e rt.ıere, 
3 - 3659 umarah lcamU1UD 13 Gndl ..,,-,Nr1nln (C) flkrasın. 

dakl atfe ~ SHO sayılı kanunun G ncl maddlll hükmü 
mucibince aft k.lrdan ~ 5 ileride vukuu mnh&emel lalV karşı
ııtı aynldıktan llOtll'IL bU!yıe mıktann " 1 ine belan bir aylık 
tstihkaltlan yeltfuıunu geçmemek bere Daamlye olarak Umum 
müdür ve muaTinlerlle diğer memur ve müstahdemlere tefrik ve 
tevzi edildikten sonra geriye kalan kı!ım Wncl temettü hissesi 
namı altında hissedarlara dağıtılır. 
şu kadar ki hissedarlara tevZ1 edilecek olan (b) fıkrasındaki 

iblrincl 1ıemettü hissesile (c) fıkrasında yazılı ikinci temettü 
bl!§esinln yekunu tediye edilm1ş sermayenin " 15 inden fazla 
1se işbu fazla miktar tevzi olunmayıp tevkallde ihtiyat akçesine 
na.Te olunur. 

Tür t altını 
kiilçe altın bir gramı 
~anıı bankası (banknot) 

24.00 
2.97 
2.50 

S. İm. GÜ. Ölt. İki. Ak Yat. 
E. 10,40 12,19 6,18 9,32 12,00 1,3 
Va. 5,47 7,26 13,26 H,39 19,07 20,35 

İdarehane: BabıMI elvan 
Acımusluk sokak No. ıs 

2 - Banka statüsünde yapılan tadilftt dolayıslle takibi lcabeden kanuni formalitenin takip ve intacı ıc;tn İdare Meclisine sa
Ifı.hiyet verilmesi. 

--.. KAMBİYO 

Lond Türk lirası 
Nevy~\ üzerine 1 sterlin 5.24 
Parıs ~ 1lzerıne 100 dolar 131.50 
>.uııı <:rlne 100 frank 

Sofya üzerine 100 leva 
Madrid üzeri.ne 100 pezeta 
Budapeşte üzeri.ne 100 pengö 
Bükrq üzerine 100 leJ 
Belgrad üzerine 100 dinar f'.ene~o ilzerlne 100 liret 

Atın r;_ üzerine ıoo !rant 
a -u;erine 100 drahmi 

29 98 Yokohama lserine 100 ,en 
0.9975 Stokholm mertne 100 kuron 

l .622!i 
12.9375 

S.1'15 
sı.ım 
11.805 

Şirketi Hayriyeden : 
Köprüden saat 19 da hareket eden, Kuruçeome de c!ahil olduiu 

a.ldo Bebeğe kadar giden 110 numaralı seferin 19, 15 ele bare&et 
etmebe olduğu ayın yolc:ulanmıu ilb olwau. 

lstanbul Irak Konsolosluğundan: 
1,bu konsoloalulı: nwıtalı.uuıda Luiunan Wto•- 1-k t.-nrn 

dan (dalmt ve muvakkat) ilcıtmet ,.,denlerden. J.ı.ebul W ..... 
JoaluiuDa iaimlerin: n adr .. ıen i.•vi bir nı ... la YA d .... 
.wmu. 



Sahife 8 

' 
Baş, Dif, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, Kınk"rlk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser"' 
lcabın:ıa gliocı. 3 lı:ı.şe ıhnıbflll. Ul\.Llfl.ERINOEN SAKllllfN!Z. 

liF:R \'ERDF: fl-tLU KUTl'LARI ISRARLA ISTEYh/IZ 

YILDI~ 
OOROTHY LAMOUR 
Hususi nüshası 
Bugün Çıktı ... 

YILDIZ'ın 7 nci busus'i nüshası 
tamamen bir DOROTHY LA· 
MOUR olıırak bugün çıktı. 

, Bu sayıda dilber yıldız'm bol 
resimli hayab son filminin resim· 
li romaru vardır. 

Ayrıca iki renkli tablo 
HERYERDE 15 KURU.S 

İstanbul Beletliyesi ilanları 1 
Tahmin İlk 
Bedell teminat 

704,79 52,85 
2228,24 167 ,11 

Emlrgandı:ı. Emlrg~n sokaf;ında 24 No. lı yalı enkazı. 
Rumellhlsanndı:ı. Bebek caddesinde 39-41 No. 1ı Ev 
enkazı. 

534,00 40.05 Beyazıtta Camcıall rnahalleslnln Haçeği sok:ı.~uıd:ı. 
14/16 No. lı Ev enkazı. 

Tahmin bedellerlle ilk teminat mlkdarlnrı yukarda yazılı üç parça 
eıı•:az satılmak uzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulm.ıı..c;tur .• Şartnameleri 
zabıt , .e muamelat müdurlüğü kaleminde görüleblllr. lhale 17/3f941 pa
zartesi gıinü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin llk temi
nat makbuz veya mektuplarllc ihale günü muayyen saatte daimi encü-
mende bulunmalnrı. (l!i37) 

* 
Istanbııl Belediyesince tab ve fhzar olunup ardiye resmi tahsllAtında 

kullanılmak üzere Hal idaresine verilmiş olan makbuzlardan 791201 nu
maradan 791250 numaraya kadnr 50 çift varaklı bir cilt makbuz zlyaa 
u~ramıştır. 

B:ı numaralı makbuzlar karşılığı vuku bulacak tahsllflt ve tesllmatın 

l\:KŞAM 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

BAHÇE, ORMAN ve 
SALON FİDANLARI 
Mevsim münasebetile ucuz 
fidan edinmek isteyenler 
bunları bahçemlzde kolay
ca bulabilirler. 

' ÇAM, PALMİYE 
vesair seçme fidanlar ı 

Adres: Pangaltı Flat garajı ya
nında Yedikuyular caddesi No. 6 ' , 

Soldan safa ve yukarıdan aşatı: 
ı - Kazdan büyük bir kuş - Yıldı-

rım. 

2 - Hlssl iptal etmek. 
3 _ Toz _ Tersi güzel sanattır. 
4 - Uşağa söyle alsın. 
5 - Edime ve ha.valisi - Tersi ye-

mektir. 
6 - İçilen bir madde - Saati düzelt. 

7-.- Bal yapan kanatlı böceklet -
Mazll nakli edatı. 

8 - Tersi notadır - İz. 
9 - Karmakanşık yapan. 
ıo - Tersi bir nevl bezelyedir - Fe- ••• Dr. ihs:ın Sami 

na şey. 
Geçen bulrn:ıcamızın halli 

Soldan sa~a ve yukarıdan aşa~ı: 
l - Tevzietmek, 2 - Elealma. Va, 

3 - Vefakll.r, 4 - Zaaf, Nlpet, 5 -
İlk, Sefil, 6 - Emaneteşya, 7 - T:ı
rifetmek, 8 - Plşman, 9 - E~·velye- · 
nen. 10 - Ak. Ne. 

lstafilokok Aşısı 
İstafllokoklardan müteveıııt 

(ergenlik, kan çıbanı, koltuk .altı 
çıbanı, arpacık) ve bütün cilt bas 
talıklanna karşı pek teslrU blr 
aşıdır. 

- Dlvanyolu No. 113 -

Türkiye İt Bankası A. Ş. den: istanbul asliye altıncı Jıukuk mah
kemesinden: 

941125 
Bankamız İstanbul, Galata, Bey

oğlu şubelerile Kadıköy, Üsküdar ve 
Beyazıt ajanslanmızın gişelerinin 
1 O Mart 1941 pazartesi gününden 
itibaren a§ağıdaki saatlerde açık bu
lunacağını muhterem müşterilerimi
ze n'"zederiz. 

Müddei: Sı:ıml 8evllgen müddeia
leyh: Şükriye Özkan: Tophane Bo
ğazkesen ı el sed çıkmaz sokak 20-22. 
No. da mıiddel Sami 8evllgen tarafın
dan miiddclaleyh Şükrüyc Özknn 
nlcyhlne açılan boşnnmıı.nın tesc11! 
davası içln müddei:ılcyhln 27/2/941 
perşembe günü saat (14) de mahke
memizde hazır bulunması lüzµmu ila
nen tcbllğ edilmesi üzerine mumalleY- ı 
hin o gün gelmemesi veya bir vekil 
göndermemesine mebni hakkında kı
yap kararı ittihaz olunmuş ve ımlll.11 
kılınan bu karara aid ihbarnamenin 
bir nüsh~sı da mahkeme divanhane-

Her gün 9 ,30 - 12 13,30 - 16 
Cumartesi giinleri 9,30 - 11,30 

l stanbul Levazım 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

sine asılmış ve keyfiyetin on beş gün 1 ;.. ____________ ..,. 
müddetle Uanı içln tahkikatın 21/3/ On beş günde teslim ve yirmi ton-
941 cuma günü saat (15) ine bırakıl- dan aşağı olmamak üzere ayn ayrı da 
mış olduğu tebll~ yerine geçmek üze- ihale edilebllmek üzere 100 ton sabun 
re illin olunur. alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

hükmü olamıyacağı ve bunlardan her hangi bir parçasını bulanların veya ZAYİ _ Umumt işlerimde ve Be-
kullanıldığını görenlerin en yakın Belediye tahsil şubesine veya Belediye 

813/941 cumnrtesı günü saat 11,30 da 
Tophanede İst. Lv. amirliği satınal
mn komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 42,000 lira katı teminatı 
6300 liradır. Taliplerin belll vakitte 
kom\syona gelmeleri. (960-1711) 

tahsil müdürl\ığüne mah1mat vermeleri llnn olunur. (1420) yoğlu mal müdürlüğünden almakta 
olduğum maaşta kullandığım tatbik 

··ı·········································································ı··· mühürümü kaybettim. Yenlslnl yap-
Askeri Fabrikalar Satın Alma tmı.car;ırndnn cskt mühürümün hük-

K . • Jl " l mü kalmadığını ili.ln eylerim. 
omısyonu an arı r ;;. - .. .. - . 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 1 1., 1•7e~?61~ mal mudurluğu?dc~. asken 
.. no. ıle maaş alan F.rnıne Ozleycn 

Oksijen tesisatı alınacak • 

••• 

. -- . 
- - , 

7 Mart 1941 

... ' . 
l"..ı::. :·ı: . . .; 

Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 
. • • ·.•I - •• : . 

. ...... ". -·· . ...... . , .. .. ... : .. l ·~ '~:11 .. '\.. >•.:!"Ji.~~·~,:·!+-..; .. ,I ______________________ ._. .... 

Merkez: Galatasaray 
Lisesi karşısı No. 184 

J' elef on: 4901 O 

E 
M 
L 
A 
K 
• 
1 

İstanbul şubesi: 
Eminönü Anadolu 

Han No. 6 
Telefon: 24694 

ş 
1 Küçük evleri satış!" çıkardı. Kıymetli emliıkın de listesini tetkik ediniz. 

ç •2eıswe e 

13oy atan soluk hızlar! 
han sız 111Plı'IP.pfiler ! 

Süluğurı bu nlzlk ve mOh!m devrinde lcuvvet 

ve kudret kayna(lı olan kana muhtaçtırlar 1 •• , 

OEŞYEN'ın kan kuvvet şurubu lle bunu kazana

rak. ıoluk çehrelere canlı bir penbelik ve tek· 

m il vücuda taze bir bahııı zlndell(llnln gelmesi 
muhakkaktır 

Zayıf ve soluk benizli çocuklara O EŞ VE N'ın 

kıın kuvvet şurub~ 

.. 
Elinde çalışır bir vaziyette oksijen tesisatı olup da satmak isteyenlerin 1 Uzun kı~ gecel~~nde hoş vakit 

evsaf ve satış şartlarını bildirir tekliflerini tetkik edilmek üzere en kısa geçırmek ıçın meşhur 
bir zı.ımanda askeri fabrlka~r umum müdürlüğüne göndermeleri. (1703) 

Beherine 550 kuruş tahmin edilen 
500 adet on kiloluk cam kapaklı şt,e 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
10/3/941 pazartesi günü saat 15.30 da 
Tophanede Lv . .Amirliği sat~ almaı 
komisyonunda yapılacaktır. ilk te-, 
mlnatı 206 lira 25 kuruştur. Nümune- ::-::============================ 
si komisyonda göru.·.·ı.ür. (951 - 1565) 11 11 

1941 iKRAMiYELERi ""\ 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lir 

3 .. 1000 .. = 3000.- .. 
2 ,, 750 ,, = 1500.- .. 
4 

" 500 ., = 2000.- .. T. iŞ BANKASI 
8 " 250 .. = 2000.- ,, 

35 ,, 100 .. = 3500.- ,, 1941 Küçük 
80 .. 50 .. = 4000.- " 300 " 20 .. = 6000.- .. 

Keşideleri: 4 Şubat, 2 l\layıs, 1 Atus-
to .. , 3 İkiuciteşrfn tarihinde yapılır 

Tasarruf H esaplari 

ikramiye Planı 

AR SEN 
LUPEN 

Devlet Demiryollari ve Limanları İşletme 
Topçu atış okulunun mutbah, ha- U "d •t" l -

mnm. yemekhane ve bulaşıkhanesl- mum J aresi ı an arı 
nln ta.miri 10/3/941 pazartesi günü ~============================ 

r 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz! 

• llı• seri 6 l:üyük ve resimli cilttit, 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 

saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacnktır. Keşi! bedeli 
995 lira ilk teminatı 74 lira 62 kuruş
tur. Keşif ve ~rtnamesi komisyonda 
~öriilür. (952 - 156ô) 

KÜÇÜK İLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ 
Tc-vzi verit~ı~fi~~ matbaası ,1

1 Yüzdt virmi iskonto kuponu vasıtadır. Alım, 8atım, ki-
Bu kuponu kesip «AKSAM ra işlerinde iş ve iııçi için is-

Matban~ı Kitap servisine> ge- tifade edfoiz. 
tirir veya gönd erinen iz fiat iıı•iiiiiiiiuiiiıiilii••ı•••••llli 
üzerinder. size yüzde 20 iskon· 
co •·apılacaktır. 

Prof. Dr. 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lamartin Cad. 5 

Taksim. Telefon: 43963 --B.\1'.11,A~'LAR, Ç.\RPISTI ve 

v 
den 20 damla alınca sln!rlerl yatışır, derhal ferııhlarlar. Evinizde 

bulundurunuz. 

Kadıköy 2 nci sulh hukuk hakimliğinden: 
7 Şubat 941 tarihinde ölen ve terekesine hli.klmliğimizce el konulan 

I'7adıköyünde Osmanağa mahalleslndc Reşideiendl sokağında 30 No. 11 ev
de saatçi Mlsak'ın menkul eşyakı 13/ 3/941 perşembe saat 14 de mahallinde 
açık arttırma ile satılacağı alakadarlara ilan olunur. 0737) 

Baskül alınacak 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

1 - Blncr kiloluk 70 edet baskül bir veya bir kaç partide pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Basküllerin muhammen bedeli 22,400 lira ve muvakkat teminat 
mektubu da 1680 liradır. 

1 3 - Pazarlık Ankarnda umum müdürlük binasında. 17/3/941 tarlliinde 
saat 15 de yapılacaktır. 

1 4 ...- Tallpler şartnameleri parasız olarak Ankarada umum müdı.irlük 
binasında. Mübayaa komisyonundan ve Istanbuldn O!lsln şubesinden ala-
blllrler. (1202 - 1635) 

Muhammen bedel, muvakkat te mlnat ve clnsl aşa~ıda yazılı altı lls~ 
muhteviyatı malzeme, her liste muhteviyatı ıı.yn. ayrı ihale edilmek üzere 
ve kapalı zart usulü ile 17/Nlsan/941 perşembe günu saat 15 de Ankarads 
umum Müdürlük binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın alı
nacaktır. 

Bu ~e girmek isteyenlerin muvakkat teminatları Ue birlikte kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekllfierlnl aynı gün saat 14 e kadar mezkür ko
misyon reisliğine vermeler! lazımdır. 

Şartnnmeler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa
.şnda. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 
Liste Muhammen bedel Muvakkat temina\ 
No.su Malzemenin isınl 

ı Ala tı cerrahiye 
2 · Fizik tedavi clhazlan 
3 Hastane edevatı (Grup : U 
4 J) J) ( J) 2) 
5 J) J) ( J) 3) 
6 > J) ( J) 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 
786,94 
412,50 
258,28 

(1583) 

Türkiye Ottmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - sennayesl: 100,000,000 Türk lirası. Şube ve 

ajans adedl: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 fua ikramiye verlyorJ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplnnnda en 
a?. 50 ıır-.m bıılunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aŞnğıdaki pUlna 
~ore tk.ram1ye da~ıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4: • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llradan aşa~ 

cıü~rn!ycı.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verllecektlr . 
Kur'lar senede 4 defa 1 eylfıl, 1 birincikfinun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Bir HARiTA alırken, daima (Muallim FUAD Gücüyener) adına Dikkat 

ediniz 


