
Dün 300 çuval 
kahve piyasaya 

çıkarıld ı 

Hariciye Vekili a 
Şükrü Saraçoğlu 

şehrimizde 

Bene 23 - No. 8039 - Flatl her yerde t5 kul'U§ PAZAR 9 Mart 1941 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaa 

Yunan topçusu 
ltalyan topla
rını susturdu 

\BU SABAHKİ 

TELGBAPL.&B 

İki taraf arasindaki era zi 
İtalyan ölü ve yaralıları 

ile dolu 

Dünkü 1050 esire ilaveten 
yeniden birçok esir alındı 

Atina 8 (A.A.) - Yunanlılar, bugün 
'-m:ı.nıtıuk cephesinin deniz bölge
sinde bir çok Italyan mukabil hücu~
lıırını püskürtmüşler ve düş!Dana bu
yük z:ıylnt verd!rmlşlerdir. Ikl. taraf 
hatları arasındaki arazi., İtalyan ölü 
ve yarnWarlle doludur ve Yunanlılar, 
dün nlınnn 1.050 esi.re Uaveten yeni.
den bir çok esir almışlardır. 

Cepheden gelen son haberlere göre, 
Yunanlılar, Italyanların kendi üsle
rinden tıbl» yardım lstlyen radyo im
dad 1şnrc1.lerln1 almışlardır. 

Yunanlıların dün büyük muvaffa
kıyetle merkezi bölgede yaptlklan 
kahramanca hücum, At!nada, mcm~ 

Geçen hafta vuku bulan şiddetli zelzele neticesinde evlerinin ekseri.si 
LArisa şehrinde yıkık mahallelerden birl 

lekctln Arnavutlukta teşebbüsü mu- ===============~=======~==:====:=~:=:=======:~===== 

~~fr~ :~!?.~,f,~~~~\~~.:t~~ lngilizler Adi.s Akdenizde Yugoslavya 
zançlardan oek mükemmel istifade- • f 
de devam eylediklerini b!1d1rnıekledlr. Abeba'ya Bir İtalyan kruvazörü ve bıtara 

Atina 8 (A.A.) - Yunan hüku- bir denizaltısı bahrıldı 
rnet-i sözcüsünün Atinn radyosu ta- kalacak 
rafından nakledilen beyanatına göre yürüyorlar Roma 8 (AA.) - İtalyan ordulan 
dün bütün gün Yunan topçusu faa- umumi karargahının tebliğidir: 
liyette bulunmuş ve bu esnada bir Orta tonajda blr harb gemisi Ak.-
çok düşman bataryaları susturulmu~- İtalyanlar her t a rafta denizde henüz tesblt edllemlyen bazı 
tur. Topçu ateşi çok tesirli olmuş ve sebepler dolayıslle batmıştır. Müret-
düşman mevznerine hiıyük zarar takip ed iliyor tebatının büyük bir kısmı kurtarıl-
vermiştir. Fena hııva harekatın daha --- - mıştır. 
geniş bir mikyas üzerine yapılması- Kerende bulunan Roma 8 (A.A.) - Akdenlzde batan 
na mum olmuştur. harb gemisi mürettebatının allelerine 

J tal yanların muvasalasi bahriye nezareti tarafından keyf!ye-
ltalyan bntnrynlnrı mukabele et· tin haber verlldl~ resmen bildirU-

mek teşebbüsünde bulunmuşlarsa da kesilmek ÜZeTe mektedlr. 

Fakat Berlinle dostlu
ğunu kuvvetlendirecek --
Yugoslavya, I tal ya ile 
Yunanistan arasında 
tavassut edecek mi? 

mu' aff ak olamamıtlı:.rdır. Cephe Ege denizinde bir İtalyan 
boyunca yapılan mevzii hareketler H artum 8 (A.A.) - lngiliz kuv- denizaltısı batırıldı Londra 8 (A.A.) - Müstakil 
muvaffakıyetle net;celenmişse de vetleri ve Habeş vatanperverleri ha- Londra 8 (A.A.) _ Amirallik dal- Fransız ajansı bildiriyor: 
yağmur, dolu ve sis harekatın ink~- zan yolda tuttukları avlarla ve İtal- reslnln tebliği: 6 martta Anfitrin Almanların Bulgaristandaki ileri 
şafına mani olmuştur. Düııman yenı- yanların bıraktıkları yiyeceklerle İtalyan denizaltı gemisi, Ege denizin- hareketlerini tacil etmelerine ve Yu
den tanklarla muknbil taarruza geç_- geçinerek 12 noktadan Adi.s - Abe- de blr İng111z gemi kafilesine hücuma goslavyaya yaptıklan tazyiki arttır
meğe teşebbüs etmiştir. Bu ·ı.~abıl baya doğru -rıuvaffakıyetli !leri yü- teşebbüs etmlftlr. Bu denizaltı, hlma- malanna jpret eden gazetelerin 
taarruzlardan birine başlam • : uzere rüyü,.lcrine aevam ediyorlar. ye gemllcrlmiz tarafından derhnl bn- umumiyetle zannettiklerine göre. 

'S tınlmıştır. b n ~ •ıA d L 
iken vazgeçilmiştir. İtalyan hatların- İtalyan Somalisinde, cenubi Af- [Anfitrin 933 ıenesinde ikmal Yugoslavya itara ıgını ı an e kec~~· 
dıı.n çıkan birinci tankın parça parça rika kuvvetlerinin parlak h areketle- edilmit, 590 ton hacmind e b ir d e· fakat Berlinlo dostluğunu ta VJYe 
edilmesi Üzerine diğer tanklar mev· rinden baıka bugün en büyük alaka- nizalb idi. m ürettebab 4 1 kiti idi.] eyliyecektir, 
zilt>rden çıkmamışlardır. Alınan çeken merkezler Keren ve Orta --·--- Daily Telegraph' ın Belgradda 
esirler İtalyan zayiatının ehemrniye· ~ beşistandır. Kerende, Lngiliz ve B. Eden'in şerefine diplomatik bir kaynaktan öğrendi-
tini teyit etmişlerdir. h.~ Fransız kuvvetleri cenuba doğru • f t ğine göre, Belgradın bu sıkı bitaraf-

il~;ledikçe, bu mevkii müdafaa eden zıya e lığı ve Mihverle dostluğu 2 4 saat 
Üç İtalyan taar ruzu İtalyanlar tamamile rnuvasalalarınm Londra 9 (A.A.) - (B.B.C.): Harl- içinde il&n edilecektir. Almanya ile 

b 1 clye Nazın B. Eden, dün genel kur- y 1 . d 

Amerika ayanı 

yardım layiha
sını kabul etti 

L ayiha yann 
kanun şeklini 

alıyor 

B. Roosevelt radyoda 
mühim bir nutuk söyledi 

Londra 9 CA.A.) - (B.B.C.): Ame
rlkD. Cümhurrcisl B, Roosevelt'ln 
ynrdım layihası dün gece Amerika 
fıyan meclisi tarafından 31 reye kar
şı 60 reyle kabul edildi. Dün t.ekllf 
edilen l!'ıyihnnın ehemmiyetini azal
tacak bazı tadllfıt reddedllm~tır. Mü
zakere 11 saat sürmüştür. 

Layiha pazartesi günü mebusana 
iade edilecek, nynl gün B. Rooseveıt 
tarafından iinza edilip kanun şekli
ni alacaktır. L!\.ylha llk nrzedlldl~ 
zaman bunun hedefi Amerikayı de
mokrasilerin harp malı.emesi fabrika
sı haline getirmesi olduğu beyan edil
mişti. Layihada b:ııı tadilat yapıl
makla beraber esaslı değlşlkllk yok
tur. Layihanın en mühim maddesi 
Amerl.kn Cümhurrelslnln, bir memle
ketin müdafaası için elzem addeder
se bu memlekete Amerika slll\h ve 
malzemesini vennege hakkı ola
cağıdır. 
Yapılan tndllfı.t şudur: l - Cüm

hurrelslnln bu sal!\hlyetln lstlmalln
den kongreyi hnbcrdar etmesi, 2 -
Salahiyet; 30 haziran 943 tnrlhlnde 
nihayet bulacaktır. 

B. Rooıevelt'in nutku 
Vaşin{ton 9 C.A...A.l - CB B. C.): B. 

Rooseveıt diln gece rad3'()da bir nu
tuk söylemiş ve aemtştlr kl: •Ameri
kanın zirai vaziyeti mükemmeldir. 
Yiyecek ve elyaf stoklanmız hem 
kendimlz, hem de dlktntörlerfn dün
yayı lstibdndldn altına almasına kar
şı çarpı.şan do lcınmız için k!\fldlr. 
Yeni doğacnk dünya kollektlt mesull
yette knçınmıyacaktır. 

lngilfere - ispanya 
İki hükumet arasında 
bir t icaret muahedesi 

imza ed ild i 
ağır zayia ta uğradı kesilmesi tehlik~ine maruz u unu- may başkanı general Dlll lle birlikte, ugos avyanın a.ynı zaman. a ve 

Atina 8 (A.A.} - Atina ajansı yorlar. . 1 ·1· Kahirede Brlte.nya elçll!ğlnde verilen lhemen hemen atynı ~ealdBe bı·ır'!1 bb:· Londra 9 (A.A.) - (B.B.C.): 
Orta Habeo.istanda 1se ngı ız ve ziyafette hazır bulunmuştur. Misa- yanname neıre mcaı ve er ınm - M d . A . d P . 

bildiriyor: ,. d d B l d k lh a rıttcn ssocıate reııa a1ansı-
Avustralyall subayların kuman ası. firler arasında ba.şvekll Hasan Sırrı yannamcısin e e gra a arııı su - b ld ld v J 

1 
•
1 Mussoll.nı"nı'n son zamanlarda Ar· k 1 V td rtlsi ısı N h ak dl b 1 d•v• . b'l na j iri igine göre ngİ tere ı e 

l d .1 l'ıy•n Habeı uvvet en paşa. e pa re a as paşa, perverane m sa ar es e ıgını ı • ls d d" M d . b' 
l t a ı er .. k bl A 1 o .... ft ş k in ııız panya arasın a un a rıtte ır navutluğa gö-;ıderdiği takvire kıta a- [, ın , • l 3 kilometre ıarkında a ne uzn an ve '""' ar g dirmesi beklenmektedir. 

nnın uğradığı zayiat hakkında aşağı- ~ .1urkye nın germİ• bulunuyorlar. Bu kuvvetle.rl kumandanı general Wavell Nihayet, gazeteler, Yugoslavya- ticaret muahedesi imİ za cdilmıt "ştir. 
dakı' tafsilat verilmektedir: •~ a usayı " .,, · 'k d de hazır bulunmuşlardır. ı· k b 1 t k · · Muahede mucibince ngiltere span· 

ce hede İtalyanlar mühım. mı tar a Reuter ajansı, zlyafeUn Brltanya - nm, mcsu ıyet a u e me sızın, yadan 12 bin §İşe civa, 400 bin san-

Yeni bir Yuna 
muvallakiyeti 
Dün de binden fazla 

esir, birçok gan•im 
aldılar 

Atina 9 (A.A.) - (8.8.C.) 
Dün gece neşredilen Yunan teb
liğidir: Arnavutluk cepheaiade 
cuma günkiı harekat dün ayni 
muvaffakiyctle devam etıniftir. 
Şiddetli harpten sonra yeni ltaf
yan mevzileri zaptedilmitür. Ye
niden bindo;ı fazla eair, toplar, 
otomat:k silahlar ve harp mal

zemesi ele geçirilmiştir. 
Yunan hava kuvvetleri zay;aa 

vermeden muharebe ....... üze. 
rinde muvnffakiyetlı barekltta 
bulunmuştur. 

Atina 9 (A.A.) - (B.B.C.) 
Düı. gece Atina radyosunda 'be
yanatta bulnan Yunan matbuat 
nezareti hatibi demiştir ki: 

l 

cllkbahnrın jlk gününden isti
fade eden kıtaatımız cuma günü 
Arnavutluğun muhtelif noktala
rında hep birden taarruzda bu
lunmuştur. Elde edilen muvaf
fakiyet harbin en iyi muvaffa
kiyetlerinden biridir. Alınan 
esirlerin çoğu 9 uncu Alpiai İtal
yan alayına mensuptm. 

ltalyanlar 
Habeşistan' 
da pusuya 
düşürüld .. r 

400ölü vey .. & 
silahlarını hı 

a cele çekildiler 

I.ondra 9 CA.A.) - <B. B. C.): Bd
tnnya zabitlerinin kumand&a aı-. 
dakl Ha.beş vntanpevrerlerl ısur,e·
rlcat eden Italyan kuVfttleıilnl pa
suya diişftrmüşlerdlr. Rlcat eden tiaı
yanlar bir müddet Clga tı•"tnnda 
durmuşlar ve perşembe labahı eıtea
den buradan aynlmışlardır. p.._ 
Sudan kuvvetlerinin yandan Te arU• 
dan taarruzu ile tamamJınmJttır. 
İtalyanlar tn.mamlle bozıuna utra
mışlar, 300 yaralı, 100 611 bıralmuf
lardır. Zırhlı otomobil ve mttraı1a.ıe
r!nl de terkederek Debra Marcu ka
sabasına çekilmişlerdir. llabet .,. 
Sudan kuvvetlerinin zayiatı pek ucbr. 

Somallde İngiliz kuneııert. Ora
zlnni'nln Habeş harekltı emannda 
Habeşlstana girdi~! eraıı,e T&Pl ol· 
muşlardır. Dolo znpt.edllm.lftlr. Bıt.
tanya kuvvetleri ile Neaelll aruuıda 
200 mu mesafe kalmıştır. 

Bu malumat, İtalyan esirlerinin . P k d'ıgver bir çok ıaşe rnad- Mısır arasındaki sa~lam dostluk bax.- Yunanistanla İtalya arasında muta- . 
Yıyece ve d 6 

& dık portakal alacaktır. lspanyollar H k üzerinde bulunan vesikalardan alın- deler"ı bırakmıclardır .. Yalnız bura. a_ ıarını gösterdlğtnı söylüyor. vassıt rolü oynıyacağını zannetmeğe ava a ını 
8 d l " k d t · ld" l 1 1 hl · · da buna mukabil bugw day ve lastik mıştır. 7 7 ne; ve 7 inci piya e a ay- b 4 top ve bır ço a nu mı.i.temayi ır. ta yan ta e ennın 

larile 30 uncu topçu alayından mü-
20

1 ~.ra ~: . e düşmüştür. Norvecte cok m"h·m iptal edileceği ve Almanların Patras aiacaklardır. Londra 9 (A.A.) - l'DDr)ı 
rekkep olan c Toskana kurtları> 'İs- ra /t

0
alz aenınularzBurye' den çekildikl'Cn U 1 ve Sclanikt. e üsler elde edeceği söy- Muahedeyi İspanya namına Tica- . ,__._ 

ı Y h ret Nazırı, İngiltere namına Madrit Dün bgiltereye münferit M'ft taaıw ınindeki 7 onci fırkadan ikincikanun cesı·n; cidden eyecan 
1 

lenmektedn. l 
So a Salı ge • I b h" d ı ı k f' · · t · t' ruzlan yapılmı .. tır. ki dH-an .__ •onundı 77 nci alaydan 350 ve 78 i i~de geçirmişlerdir Çünkü ı- a e~ 8 188 8f Q 8C3 ffil~ Macar gaze telerinin se ın ımza c mış ır. yaresi, lngiliz ~avcıları ~ 

inci alaydan 2 tabur kalmıştır. Bu ç ı1 . İtalyanların karar y mu""tala" ası Deniz ablokasi 
fırka, bir hafta içinde kuvvetinin vatanperve en h alamışlar- öğleye doğru düşürülnıOttGr. 

gahını mütemadiyen ırp l . · Stokbolm 6 (A.A.) - Stcfani: Budap-te s (A.AJ - Stetant: Ma- V•·=-_.on 8 (AA.) - Reuter: Dün gece Londraya ._ Wdmıt Üçte ikisini kaybetmiştir. b h kuvvet erımız B N k h -.. ...,......_, 
dır. Çarşamba sa a ' . 1 l • u ay orveçte pe mü im hadde- car gazeteleri Yugoslavya Ue fevkali!.- İngiliz hükumeti Amerikadan Fran- haftanın en şiddetli ban ~ 

Lemiano fırkasının 68 inci alayı İtalyanlara taarruz et!11ış~r: ta yan ler cereyan edeceği iyi haber alan de meşgul oluyorlar. Poster Loyt dl- saya gönderilmek istenen yiyecek yapılmış, infilak ve y__.. ı.-ı.;. 
21 ikincikanunda cepheye gelmiş lar ricatlerini korumak ıçınd t~p~u maMillerde aöylenmektedir. yor ki: • maddelerinin geçmesi için ablokayı lan atılmıştır. Büyük ,,...._ _.... 
ve Trebe3hina üzerinde yapılaat 4 at,.. .. i açmı:ılar ve Habe~s~an akım ~ İşgal makamları ile nasyonal sos- .. Tzvetkovlç, B. Markovtç ve B. Ma- gevşetmeği reddetmic:tir, Binaen- mıııhr. Düıman tayyıır.W ~ Pl-

i k b l d k l ...,.. 1 ın en azın 1. • . d k b çek tarafından yapılan beyanat açık- .. .. .. . v • d 
1 

. ...11- _ _:_.._ 
gün Ü muhare e er e uvvet eri- olunan hava kuvvet erın , ya ıst partısı arasın a i ütün mcse- ca göstenyor ki, YugoSlavya Balkan- aleyh onumuzdekı hafta Marsılyaya detü baraj at~i o ay- - te-
nin üçte birini kaybetmiştir. Bu alay- dan kurtarabildikleri t~k hır tayya- leler halledilmiııtir. 2S martta Al- larda sulhu aynı znrnanda da kendi hareket edecek Exmouth vapuru yu- itilmiştir. Sokakta buhmaa ülkt.a 
dan 300 nefer, 1 O zabit ve bir ta· reyi kulJaı.,mışlardır. . . k manya komiseri bir nutuk irad ede- (Devamı 4 üncü sahifede) 1 laf unu nakletmiyecelctir. .. birkaç kiti ölmüştür. 
bur kumandanı esir alınmıştır. Tana go"lu"'nu"'n •imalınde hır çfo rek altı ay süren İ•gal devresi cana- 1111111111111 g •-•-,. ~ ............................................................................................ . 

Bu alayın geri kalan kuvveti Asso [ Habe, vatanperveleri Şilg~ etra ın· sında yapılan işleri anlatacaktır. 
. 1 l . . i zıyaret et· Q . 1· •• • • d . b. k ıle Drina arasında yapılan ve 1 S daki ileri kuvvet erımı:ı.. . G il _ uıs ıng ın nyasehn e yenı ır a-
den 18 şubata kadar devam eden 1 mişlerdir. Bu kuvvetlerımı:ı l ~. a bine kurulacağı zannedilmektedir. 

d v 1 H l d • • den yo un uze· muharebelerde agıtı mıştır. a en bat' dan Gon ar a .gı H b tMI- · 
bu alayın mevcudu 2SO kişidon iba- rinde bulunmaktadır. a J\~adüş- .. :A .k k a a I er a 
rettir. Şubat bidayetinde Arnavut- perverleri Gondar etrafınla ıh re· - - - ---- -------
1uğa çıkarılan ve 11 78 rakımlı tepe· man kıtalarına karşı yapı an a Kahve §ehrin her 
de neticesiz bir mukabil taarruza ketlere yardım ediyorlar. f d ..... J l 
geçerek bir günde ı 000 kişi kaybe- Somalide İtalyan tara ına agı ma ı 
den ve T rebcshina ve Sen teli tepe- • t 21 000 kişi 
lerinde ağır zayiata uğrayan cStro- z~yıa 1 ' _ Üç hafta 
~esen> fırkasını da aynı akıbet bek- Kahıre 8 ( A.Aİ) I Somıı.lisin· 
lemektedir. içinde düşmanı ta yand k arak 

M 1. • . I w il den Şideli ırmağına ka ar ov l 
. usso mının Arnavut uga yo a- H b . . İnr.iliz kuvvet e· 
dı~ b " ·· k · k I 'lkb h a cşıstnnn gıren .. l '!' rı::'k utdu·n· t?. vıyc .. ·ı~ad abr~, ı a .a- rinin şimdi işgal ettikleri saha ngı .ı.z 

en ısı ıç>n musııı ır mevsım d I 1 ıı · sathiycsine mu· 
<>ld v 'dd" . w d a a arının mes:ı 1 ı 'b' 
ha ugunulda ıa ethme~me ~ragmehnkA a- savidir. Bu kuvvetler yıldırOımOOgkı. ı 
b '"Vve en ma voımnga rna ·um •. 1 • h k tlerinde 260, ·ı· 

ul k d sen ı en are e . 
Unma ta ır. I bbnındnn fazla yer 1ş· 

ometre mura b.. ..k 
Yunan tebliği gal etmişler ve diışmarıdan fyu k 

Atina 8 (AA.} - Yunan ordu- bir kısmı Avrupalı t;alyan. 
0 ı:~ş

ları başkumandanlığı tarafından 7 'üzere 2 1 ,000 den faz " edsı.r a. l 
11':? k 1 d'" nyiat ver ırmış er-.art a şamı neşredilen 1 32 numa- ar ve uşrnıml\ z . I l 1 
'"alı resmi tebliğ· d·i. Şimdi kuvvetlerımız t' .ta. yan 

. kolları arasındc yalnız hava ırtıbatı 
(Devama 4 üncü sahifede) 

vardır. 

Kahve ith alat birliği elind eki 
kahveyi tüccara tevzi etmektedir. 
Fakat tev:zi işinin gelişi gü:zel yapıl
dığı, tüccarın kahveyi kapı,ma şek
linde elde ettiii anlaşılmaktadır. 

Mesela haber aldığımıza göre 
Büyilkadadaki bakkallar henü:z kah
ve almak imkanını bulamam1$lar. 
Halbuki burada da ,ebre inemiyen 
insanlar, ihtiyarlar vardır. 

İthalat birl+ğinin kahve tevziatını 
bir p)an dahilinde, verdiği 1'ahvenin 
şehrin her tarafına yayılmumı göz 
önünde tutarak yapma,. lazundD'. 

Adalar da kahveaix kalmamalı 
Modalard a. .. Bulanık Tuncicla balılı avı! •• 



i\ .... 

Sahife 2 9 Mart 1941 · 

( Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri Bulgaristana 
lngiliz tebliği 1 Alman fır· 

Londra 8 CA.A.) - Hava ve d:ı.hlli kası gelmı•ş 
emniyet nezareUerlnln t.cbllği: Bu 
sabah düşman tayyareler i b ir çok 
noktada İnglltcre ve İskoçyanın oark Bal'--_ ~ _ 1 ti • ehdi 
aahlllerlne yaklaşmışlardır. Bo~balar &AD .ueV e en t t 
atılmış fakat bunlar, mü~ddıd ev- karcısında korkuya 
krln hasara uğradıf.'1 şarkı lnglltere- ~ 
de bir şehir hariç. başka yerlerde kapılmıyorlar 
]>ek az basan muclb olmuştur. Tele
fat azdır. 
Öğleye doğru avcılanmız 1kJ düş

man ıayyare~i düşürmüştür. 

Alman * • 

Amerika 
harbe doğru 

gidiyor 
~ aninmit bir Amerikan 

gazetecisinin fikri bu 
merkezde 

tebliği 

Sofya 8 (A.A. ) - R euter: Al
man ltıtalan m ühim miktarlarda Bul
garistana girmekte de\'am ederken, 
b ugÜn buradalci intiba, bir haftaya 
kadar veyahut daha az bir zamanda 
Yunanistana bir alman ültimatomu 
verilmesinin beklenebileceği merke
zindedir. Şurası ~ayam kayı ttır lci bir 

Nevyork 8 (A.A.) - Ncw-York 
Sun gazetesinin müfessirlerinden b iri 
olan Pbelpa Adamı f(iylıe yazmak
tadır: 

P• İngiltereye yardım meselesini 

Bulgaristanda Alman 
askeri harekatı devam 

ediyor çok Alman harp muhabiri ~imdiden Kızılay 
Y unanistan hududuna yerlcşmişler-

cemiyetimiün Yunan Kızılhaç cemiyetine hediye ettiği 
hastane otomobillerinden biri 

müzak-ere ed en kongrenin nutuklar
la dolu celsesinin teşkil ettiği d uman 
perdetıi arkasında R oosevelt, hükQ
metinin Mihver devletlerile açık b ir 
harbe doğru ve sağlam adımlarla 
gittiği görülmektedir. Rcrlin 8 (A.A.) _ Resmi tebliğ: Al- dir .. Bu. mu.habi~ler i~ _hudud~a mev

man kıtaatının Bulgaristandakl ha- cudıyetı, hıttabı sınır harbıne yar
rekütına·, verilen emir mucibince ve dım gayesini istihdaf eylemektedir. 
daha müsald ha\•a şartlan içinde. Sanıldığına göre, ftalya ile sulh yap
devam edilmektedir. mak, lngiltere ile münasebetlerim B k• ı •th 1 At H ükumetin, ordunun, donanma-

aşve 1 1 a a nın ve kongrenin kumıında manive-
lalarını ellerinde tutanlar, harp ha
ricinde alınacak bütün tedbirlerin 

Bir Alman denizaltısı kmvetli bir kesmek Bulgaristanla hududunu 
s~re~te himaye edilen bir vapu~ _kn- Bulgari~tan Jehine deği~tirmek, Se-
fılesı arasında cemnn 33 bin tonılat-0- IA "k p 'b · ·· 1 • AI 
hık beş duşman ticaret vapuru batır- aını ve atras gı ı us en manya-
dı!';ını bildirmiştir. ya vermek ve ltalyaya lcarşı •. bu de-

Inglltercııln cenubu şarki sahmerl rece mükemmel surette mucadele 
yakınında Alman hucumbotıarı, kuv- etmiıı kahraman ordusunu tamamile 
vetle himaye rdllen b\r kafileye hü- terhis eylemek talebl~rini kabul için 
cum edere~!: düşmanın şiddetli muka- Yunanistana muhtemel olarak 2 4 
belesine rağmen JkJ Ingillz torpido saat mühlet' verilecektir. 
muhribilc cenıan 28,400 tonllfıtoiuk . . 

tacı. rl e rı· ı e . . .. t.. kafi gelmiyeceği neticesine mantıki go ru Ş U. bir §ckilde vasıl olmuşlardır. 
Ödünç ve kira kamunu neticede 

--------- -------- l:iu zaruri hedefe gideı:ı yol üzerinde 

B. Relik Saydam · tacirlere 
kıymetli direktif /er verdi 

bir merhaleden ibarettir. Kongre, 
Amerikanın harbe girip girmiyeceği 
meselesi ile değil, ne zaman gireceği 
m e9C'lesile me~gul olmak lazım gel
diği kanaatine varmıştır. 

sıı:ıhlı altı ticaret vapuru tahrib et- Takrıhen yedı Alman fırkası, 
rnislf'rdir Bunlardan ikisi büyük pct- malzemesi ile beraber, halen Yunan Ankara 8 (A.A.) - Başvekil Jeri umumi katiplerinin huzurile 
rol gf'mlleridlr. . hududunda mevzi almaktadır. doktor Refik Saydam, Büyük toplanmışlardır. 

Muharrfr, İngiltereye yardım 
programının bir kaç milyar dolara 
mal olacağı ve bu paranın da ayan 
meclisince kabul edi:eceğini yaz· 
maktadır. 

Muharebe tayynrelerlle pıke bom- Bu esnada Romanyada Bulgaris- . . . • 
b:ırdıman tanarelerinden mürekkep • . ' . ·!Millet Meclısınde 7 kAnunusanı Toplantıda B!'.lc:.vekil bugu""nkü 
fllolar, dün Malta odasında bulunnn tanı a gkeçed~ lcBıt~l.a~n yerı~el yo.."Ul.~rı j tarihinde vaki beyanatlarında işa- ~ 
askeri tesisatı büyük bir muvııffnl:ı- ge me te ır. ırısı tamamı e motor· . . , • • . .• şartlar içinde tacirlerimlzden bek-
yetle \'e mukcrreren bombardıman lü olmak üzere iki fırka, bu son haf· ı ret ettiklerı ıthalat t.acırlcnle go- !edikleri hizmetleri ifade buyur- Matsuoka 

Berline 
gidecek mi? 

etml~lerdlr. Bir mayn deposuna bü- tanın ilk üç günü içinde Romanyaya rüşmelerini bugün Ticaret Veka- dukt h dil kl 
yul: ç:ıptu bombalar isabet etm.!ş ve gitmek üeze Viynnadan trenle ha- !etinde yapmışlardır. Bu maksat- . . a.n son.ra: er grupun . ~ e
buyuk bir yangın çıkmıştır. Hucum rekct ctmi~tir. 

1 
b 

1 
"th l" t 

1 
t rını dmlemışler ve kıymetlı dırek-

cd len yeıin üz~rlnde uçan avcı tay- Ne ork 8 (A.A.) - New - ~ aş ıca .~ a a grllP. ~nı . em- tiner vermişlerdir. 
yarelerı, bir du.şmnn avcı tayyaresi y k '7> t t . sıl etmek uzere davet edilen ıtha-
ve b!r bombardıman tayyare~ini dü- or ~s g~ze esı yazı:.or: lat tacirleri burun saat ıı de Baş- Müteakiben bu maksatla An-
şurmuşler ve Sunderlıınd tipınde bir Ne 'ı: unanıstan, ne Turkıye, kor- . ·- · o . kara a elmi olan ithalat tacir-
dcnlz tnyyarcsını yakmışlardır. le.uya kapılmıyacaklar ve Balkanlar- vekılin reishgı altında ve Ticaret Y g ş 

Ş!rnp.I denizinde yapılnn sIJahlı ke- da bir ordunun iaşesi gibi en kor- Vekilimizle Ticaret Vekaleti müs-ı lerini Ticaret Vekilimiz Şehir lo
.şlf uçuşları esnn..'1ndn Alman hava kunç meselelerden biri!!i ile karşı 1 teşannın ve a lakadar d aire amir- kantasında öğle yemeğine ala-
kuvvetıerı, 1,200 tonilatoluk bir tica- k b l H' 1 · ·· ·· d 1 · 
ret vapuru batırmışlar. diğer üç vn- ar~ıya u unan ıt erın onun e !erin in, s tanbul ve Izmir birlik- koymuşlardır • 

Seyahat vuku bulursa 
muahedenin tefsirine 

ait olacak puru da nj'.'ıır hnsnra u{;'Tutmışlardır. teşlım olmıyacaklardır. _ _:_ _________ .._ ______________ _ 

d:ı!ün~;~~e~;c~~ ~~~uhl ~~rı~~~~c;~ ye~ı;::i~~r.hu~:r::i~~~· m~~~~:~ı Bulgar ekseriyet Muhalif Yugoslav 
tayyare meydanlarına hücum etmlş- mu\'affakıyetlerle kırmışlardır. Berlin 8 (AA.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Jerdlr. Hangarlarda Te sığınaklarda t' ' ' 1 t' t' I 1 1 ht 
büyük tnhrıbnt yapılmıştır. Newnrk Türkiyenin, tehdidlere ve diplo- nar ısının ıc ıma ı par 1 ennın mu ırası 
ch•annda çok mühim silah fnbrikn- masilere dayanan Alman istilasına • 

Alman hükCımetintn daveti üze
rine Japonya Hariciye Nazırı B. 
Matsouka yakında Beıline gelecek
tir. 

lnrına tam lo;abetler knydcdilm~tir. karşı mukavemet hususundaki azmi-
Cürctll bir hücum esnasında Brlstol ne gelince. hu, nazil~rin çıkardığı 
civannda diğer bir sllflh :fabrikasının bütün gürültülere ve p!anlarını peçe
ntelye ve teslsntınn isabet vaki ol- lemek için gösterd-ikleri bütün gay
muştur. retlere rağmen, malum ve müsbet-

Dün, ne gündüz, ne gPce düşman 

tayyareleri Alman toprnkJ~n üzerine tir.Hitler ve on he ... fırkası, en kor-
nkın yapmamışlardır ,.. 

İtalyan tebliği 

Orta büyüklükte bir 
İtalyan harp gemisi battı 

kunç bir mesele, iaşe meselesi kar
şısında bulunmaktadır. 

Bundan başka, şurası malumu
muzdur ki Balkanlarda bir tecavüz, 
Yakın Şarktaki lngiliı: kuvvetlerini 
garil avlamıyacaktır. Çünkü bu de
fa, Hitlerin elinde sürpriz silahı 
mevcut degvildir. Balkanlardaki Jn

Hariciye ve H arbiye 
Nazırlarının izaha ti 

tasvip edildi 
Sofya 8 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Parlamentodaki hükumet 
ekseriyet partisinin dünkü toplantı
sında Başvekil B. Filof ile diğer na
zırlar da hazır bulunmuşlardır. 

Hariciye Nazırı B. Popof, Bulsa· 
rİstMtın üçlü pakta iltihakına müte
alük hadiseleri anlatmıştır. 

Harbiye Nazırı general Daskalof Itoma 8 IA.A.) - İtalyan orduları 
umumi knr:ırgfıhının 274 numaralı giliz kudreti, Tobruk ve Bingazide Bulgar ordusunun vaziyeti hakkında 
tebllJi: , kendisini göstermiş ve sabit olmuş • izahat vermiştir. 

Yunan cephesinde ha\'a kuvvetleri- bulunan deha ile kullanılmaktadır. Bu izahat ittifakla tasvip edilmi~-
m!z düşm~ı kamplarını ve ~t_:şldn- Bulgaristanda 150 000 tir. Mebuılar, hükumetin harici siya-
tını ve mudafaa tesisatını buyuk: ve Al k . ' sehnın, Bulga& milletinin hakiki 
küçuk çapt:ı bombalarla. bombardı- man as erı var menfaatlerini tak.ib etmi§ ve etmek-
man etmişler ve m!tralyoz atc~ı altı- Londra 8 (A A ) - T imes'in t ld v ·ıı· d d 

d · · e o uguna ve mı ı or unun a 
nn almışlnr ır. d iplomatik muharir •öyle yazıyor: B 1 f 1 · • " d f .,. .ı .. , " u gar men nat erını m u a aa eae• 
Şlmali Afrlkada duşmnn Cerabub a Almanların triındi Bulgaristanda k 1_ d tt h ı d v "ti' d l 

"Cnlden tnnmız etmiştir Düşman ·· ıı· b" k •. 1.,_ h t• .ı h ce .. u re e u un uguna ı ma a-
J " • " _ _ yuz e ı ın ışı IK., at a ua a b ) · l d" 
durdurulmuş ve geri puskurtulmuş- b"" .. k h" 1_ 1 • ld v nnı eyaın ey emış er ır, 
tur. Tayyarelerimiz Bingazi limanı uyu ır -.uvvet en ° UllU mu• 
1le düşmanın bir hava üssünü ve bir hakkaktır. 
makineli vesait kolunu müessir su- ---------
rette bombardıman etmişlerdir. 
Şarki Afrlkada düşman, Eritrenln 

bazı mahallerine bava nkınlan ynp-
1 mışsa da hiç bir hasar ika edememiş

tir. 
Alman hava kuvvetlerine mensub 

tayyareler, Malta üzerine yaptıklnn 
bir akın esnasında. bir hava muha
rebesine tutuşarak bir Hurrlcane ile 
bir Blcnhclm tayyaresi düşürnriişler
dJr ve Sunderlnnd tipinde bir deniz 
tayyaresine alçaktan mitralyöz ateşi 
açarak yakmışlardır. 

Meclise verilen kanun 
layihalari 

lngiltereye 
hava akınları 
Akınlar münferid oldu 

zayiat azdır 

Londra 8 (AA.) - İngiliz Ha

5 günde 53 
ita/yan tayya
resi düşiirüldii 

28 günde dü§ürülen 
düşman tayyare adedi 

338 dir 

B. Mal'!uokanın Berlindeki ika
meti esnasında Almanya, ltalya ve 
Japonya arasında mevcut üçlü pak

Belgrad 8 (AA. ) _ Rcuter: tın icablarından olan ve Almanya 
ltimada değer bir kaynaktan öğre- ile müı:akere edilecek meseleleri 

görüştükten sonra B. Matsuoka Ro· nildiğine göre, patlameonto muhale-
maya gidecektir. 

Vakayi hakkında halkın 
tenvirini istiyorlar 

fet partisi reisi B. Grol, mensup ol- V ~İnglon 8 ( A.A.) _ Rcuter: 
duğu radikal partisi ile Yugoslav Japon Hariciye Nazırı B. Matsuo
milli partisi ve sosyalistler namına kanın Berline gidip gitmiyeccği 
prens Paul"a bir muhtıra göndererek meselesi çok hüyiik bir alaka uyan· 
Yugoslav milletinin hali hazırda ce- dırmaktadır. Öyle zannediliyor ki. 
reyan etmekte olan kati hadiseler şayed B. Matsuoka Berline giderse 
hakkında tenvir edilmediğini ve mil- bu seyahat Hitlerin emrile değil, fa
ktin bu hususta fikri sorulmadığını kat J aponyanın hesabına yapılacak· 
bildirmiştir. Muhtırada de.niliyor ki: tır. 

cFırkamızca bu tarzda hareket, Vaşiııgtona gelen hsbcrlere göre, 
şayanı arzu bir hareket değildir. bu seyahdtin başlıca sebebi Alman -

1 Japon muahedesinin tatbikatına aid 
Çünkü bu suret e şüphe uyanmakta, meseleleri.n müzakeresidir. Filhaki
ma:.,eviyat bozulmakta ve halkın 

ka mezkur muahede, Almanyaya 
hissiyatı rencide edilmektedir. Bun- başka bir devlet taarruz ederse J a-
lar ise halen bizi tehdid eden en bü- ponyanın Almanyaya yardım ede
yük tehlikelerdir.> ceğini tasrih etmekte ise de Japon-

Söylenildiğine göre, muhalefet yaya ba~ka bir d~vlet taarruz 
partileri, halkın hakiki hissiyatını ederse Almanyanın da Japon
bildikleri ve bütün memlekete hakim yaya yardım edeceğine dair hiç bir 
olan gerginliği izale için bu tenkid- kayıt ihtiva etmemektedir. 
leri ynptıklarını muhtırada yazmış- Cenubi Çin sahillerinde bazı ye;. 
}ardır. !erin Japonlar tarafından geçenler• 

Muhtıra şöyle bitmektedir: de işga};ne ehemmiyet verilmemek

cDevleti korumak, hükumetle 
milletin bütün gayretlerini sarfetme· 
leri elzemdir. Bunun .içm de dahili 
meselelerin hepsinin halli icabeder. 

Bütün kuvvetler • ve düşiinceler, 
hududlanmızın ve devletin ihtiyacı 
olan istiklal ruhunun muhafazasına 
hasredilmelidir. Devleti koruyacak 
yegane çare budur.> 

tedir. 

Başka bir rivayet . 
Nevyork 8 (A.A.) - Havas: 

Amerikan radyolarına göre, Japon 
Hariciye Nazırı B. Matsuoka, yalnız 
Berlin ve Romaya gitmiyecek, fakat 
Moskovaya da giderek orada ademi 
tecaviiz paktı inhalayncaktır. 

Ankara 8 (Telefonla ) - Askeri 
fahrlkalar tekaüd ve muavenet san
dığı hakkında ( 35 75 ) sayılı kanu
nun bazı maddelerinin tebdili, ban
kalar ve devlet müesseseleri memur
ları. aylıklnrınır tevhid ve teadülüne 
dair (3659) sayılı kanunun 14 ün
cü maddesinin son fıkrasının tadili, 
leyli tıp taleb~ yurduna alınan tıp 
talebesinin tub' olacakları mecburi
yetler, hariçter. satın alınan buharlı 
ve motörlü gemilerin memlekette 
yapılacnk mümasilleri için getirile
cek eşyanın gümrük resminden is
tisnasına dair knnun luyihalarile Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
teşkilat ve memurin kanununun 
53 üncü maddC'sınin değiııtirilmesi
ne dnir kanun layihası hükumet ta
rafından Mecli c gönderilmiştir. 

ve ve Dahili emn iyet nezaretlerinin Kahire 8 (A.A.) - lngiliz avcı 
tebliği: Cuma güınü lngilterenin tayyareleri birbiri ardındnın beş gün 
muhtelif mıntakalanna karşı dü§tna- içinde Arnavutluk cephesinde 5 3 
nın münferit havı:. faaliyetinde bu- İtalyan tayyaresi dü§Ürmüşlerdir. Bu 
lunduğu görülmüştür. İskoçyanın müddet arfında İngiliz zayiatı 3 ·A f . . 
şimali §arkiırinde bir noktaya bom- tayyareden ibarettir. gan eiçısı çelenk para-

İngiliz maynlerinden 100 
Mihver gemisi battı 

balar atılmışsa d a tesiri çok ftZ ol- İngiliz hava kuvvetlerinin Yuna- sını Ha va kurumuna 
muştur. Merkezi lngilterenin bir ye- nistanda tesis ettikleri son rekor bu- teber rü etti 
rinde bir kaç kişi ölmü~. ba~ kim· dur. Düşen İtalyan tayyarelerinden 

ı b J ~ G 5 O Ankarn 8 .A.A.) - Haber nldığ'ımı-
se er de ağır yaralanmış ve ina ar çogu S tipinde yeni model tay- za göre, Afgan büyük elçisi Feyiz 
hasara uğramıştır. yarelerdir. Bunların sürati S3JlttC Mohammed Hnn dün tetrın merasimi 

Diğer bazı mıntakalarda, bilhassa 480 kilometreden fazladır. Bu 5 3 yapılım!} olan diyanet işleri reisi Ri
şark sahili boyunca müteaddid hü- tayyare arasında Korfu adası üze- fat Börekçinin cenazesine göndereceği 
cumlann yapıldığı haber verilmişse rinde cereyan eden hna muharebe- çelenk bedeli olan 100 lirayı Türk 
de hiç biri şiddetli olmamıştır. lnsrun- sinde düşürülmüş olanlar da var,.lır. haYa kurumuna tevdi eylemJştlr. 
ca zayiat azdır. Görülmcğe değer bu hava muhare

Japonya - Hollanda 
Hindistanı müzakeresi 
Tokio 8 (A.A.) - Japooı hüku

meti sözcüsü Japonya ile Hollanda 
Hindistanı arasındaki iktisadi mü
zakerelere önümüzdf:'ki hafta tekrar 
başlanacağını bildirmiştir. 

1 

besinde 1 3 İtalyan tayynrecisi ayni 
zamanda paraşütle tnyyarelerinden 
atlıyarak inmişlerdir. Şubat ayında 
havacılık bakımından dikknte değer 
neticeler alınmıştır. Yine bu ayın 
28 günü içinde 338 düşman tayya
resi yani günde 12 den fazla tayya
re düşürülmüştür. 

Sabık kral Karol 
Amerikaya gidecek 

Nevyork 8 (A.A.) .__ Dün Liz
bondn dolaşan §ayialara ve Ameri· 
kan radyosunun verdiği bir habere 
göre, sabık kral Karol ve bnyan 
Lupescu, Amerikaya Kitmcl' niye
tindedirler. 

Londra 8 (A.A.) - Kara ve 
deniz İngiliz hava kuvvetleri garbi 
Avrupadaki yakın limanlara rnayn 
dökülmesine geniş mikyasta yardım 
etmişlerdfr. 
Şimdi öğrenildiğine göre 

dökülen sahaların onda biri 
tinde bir mıntakad<:t 100 
Mihver gemisi batmııilır. 

Antakyada hava 

mayn 
nisbe· 
kndar 

taarruzu denemesi 
Antakya 8 CA.A.) - Dün §Chrlmlz
de hıı:v:ı. taarnızlanna karşı pasif ko
nıma. denemesi yapılmıştır. 75 dakJko. 
süren deneme esnasında. ekJp.Ier ve · 
gençlik teşkllfıtı vnzlfclerinl tam bir 
muvaffakıyetle yapmış halk silk ün ve l 
intizam içinde sığınaklo.ra girmiştir. 

.A.Li ile VELi 
------------------
Sürüden ayrılmamalı! 

Ali - Doktor bay R:iza Nurun 
makalesini neşreden Tasviri Ef
kar gazetesi, .-yazıda, muharririn 
arzusu üzerine, kendi imlası ay
nen muhafaza edilmiştir.> diyor. 
Böyle husuııi bir imlanın türkçe
yi ne hale soktuğunu şu kelime
lerden anla: cBu nümayi;ıledir 
ki> diyecek yerde cbu nümayi;ı
nendir ki ... >, cbenimle> yerine 
c benimnen> ... 

Veli - Böyle hususi imlalar
la, türkçe maazallah Bahit ku
lesine döner, Ali ... cBenimncn> 
şeklindeki telaffuz.. lstanbul ma
hallelerine has bir cağın oldu
ğuna göre, i!.ter misin. Kastamo
nu vilayeti cBizim, lstanbul ma
hallesi ka:dn: hükmümüz yok 
mu}> diye kalkıp cGast'nmonu· 
nun gıyucugunda> diye, falanca 
vilayet cgeliyon, cgidiyoZ> di
ye gnzeteler:nc yazmağa başla
sın ... En iyisi sürüden aynlmn
maktır. Herkesin kullandığı «ya
zı türkçesine:ıı uymaktır. Böyle 
aykırılıkl.mn mill; kültüre zararı 
vardıı, 

A liveli 
L J 

Kadın çoraplan 
Yeni nizamname hüküm· 

lerinin tatbikına 8 
nisanda başlanacak 

Ankara 3 (Telefonla) - ipek 
ve sun'i ipek kadın çorapları stan• 
dardı nizamnamesi bugün Resmi 
Gn=etede neşrolunmu~tur. Bu ni
zamname hükümlerinin tatbik·ine 
8 nisan 1941 tarihinden itibareıt 

başlanacaktır. Memleketimizde imfıl 
edilecek ipek ve sun'i iµek kadın ço• 
raplarının cins ve vasıflarının ne 
oekilde olacağını ayrı ayn gösteren 
bu nizamnamedeki esaslara göre, 

çorap İmal eden fabrikalar, çornpln
nn lastik, topuk ve taban kısımlnrı· 
nın takviyes: için bu kısımları iki 
kat olarak ;male ve firmalarını oku- · 
naklı ve silinmiyecek bir tarzda ço-
rapların lastik kısmır:.n 

mecbur olacaklardır. 
vazetmcğe 

Aynca çorapların üzerine cins 
ve evsafını gösteren birer etiket de 
konulacaktır. Diğer tııraftan bu nİ• 
zamnaınenin neşrind~n evvelki ni
zamname hükümlerine göre imal 
edilmiş bulunan çoraplar mevcudu 
kalmayıncaya kadar satılabilecektir. 
Ancak bugünden itibaren bir ny 

içinde fabrika sahip veya mümeJsil
lerile toptan satış yapiın ticarethane 
sahiplerinin etlerinde mevcut çorap• 
!arın nevi ve miktarını birer beyan
name ile İktisad müdürlüklerine, İk
tisad müdürlüğü bulunmıyan yerler-
de Ticaret odalarına bildirmeleri 
şarttır. 

Hariciye Vekili 
bu sabah geldi 
Hariciye Vekili B. Şükrü Saraç

oğlu, biraderi B. Rüştü Saraçoğlunun 
ceı;ıaze merasiminde bulunmak üze
re bu sabahki trenle istanbula gel· 
miştir. 

Müessif bir İrtihal 
Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Sa· 

raçoğlunun, De\'let limanları umum 
müdür muavini B. Hamid Saraçoğ
lunun biraderleri B. Rüştü Saraçoğlu 
müptela olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak vefat etmiştir. Merhumun 
cenazesi bugün Sıraservilerdeld 
Mehmed apartımanındıın kaldırıla
cak, cenaze namazı, öğle namazını 
müteakip Beyazı: camiindı- kılındık
t&'l sonra Şehitlikte nile knbristıını• 
na gömülecektir. Hariciye Vekilimi-
ze, merhumur. akrab" ve dostlarına 
beyanı tazi)"Ct ederiz. 

Ne demeli? 
------------------Tan gazetesinde bir serlfıvha: 

«Müstahsilden gü-:1de 3 bin kilo 
hububat mübayaat y~pılıyor.> 

Böyle 

dememeli; 
«Müstahsilden günde 3 bin kilo 

hububat satın alınn or.> 

demeli! 
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Maddn kullanmak -.--:!:llllllil ___________________________ .,.. Eılebiyatçi Anadoluyu 

sn..ı.ı. =a~ -- Havagazı Hilali un bulunmıyacak Tek bilet . "~!::::::: da 

~ ı: ':'.:•=:. .ı: Kazalan önlemek için • 
1 

Y arindan i~n !Zam- b ~ ......, Aaa.toaa,. 
:.-;t~!t: ~ .. '::':;::. u::; teıiaat kontrol ediliyor Ekmekler yarından ıtıbaren 20 vaytarda tatbik edilecek ~ "~~L"· A... 

~~olan palroll kasada oturur; Havagazı borulannm aık aık pM- Q _Jaha ucu•a satı'acak Yatında tramV&J bllet.lednde tet 8-Jar çolc t ... edilea. İ7İ. laof 
Pli çıkanlara: • • w Iamaaı ytıztınden müteaddid kazalar par Qj M ı~ bilet u111Ulnün ıtame ecuıecetını ,.._ " DMlb•kkalı: ki TSiade aözl..-. 

- lluJ• • ..,efend111UZ ... Usur- olmUftu Şehrimizdeki Nafta VeWetl m)ftık. Elektrik. tramTQ '" Tthıe1 EYet ..... ecl .... • • Anaclolm 
lar cıkc "f.at• huretl-1. .. • ~e bi- .ı .. keUer. .__,R_ruıw ... de .... """n edilen eki nı. lhtl .. -- ....aaldl lfletmeaı umum mllcU1rlill11 bu hu.sus- tam.ımile bikir lair .....:. •-
•-- ..... '.fU •uuu.ıte uew --- VilA,et hudutları daJ>lllnd gQnll.&A un J8C1 WYM ~ k· takl huırlıklarmı ikmal etm.lt oldu- liWıi edebi:F·•- .... -
- bir komisyon havagazı firketlertnfD d..x.1-enıerln Toprak mahsul· ten sonra yapılabilecek ltok mit- tundan pazarteat dnü.nden itibaren SQet tüD L~. onu ele ......_ 

Ga,et nuik. mütebessim. mülte- tesi8atını kontrol ve teftlf etmektedir. ....-'™ tek bilet uaulü.nü.n tatblklne geçlle-~ b~'!t,· Likin ecl.W. 
fit... Komisyon ıtirazlan mucib olan kaza- lerl oftsl umum mildürlüğil tara- tannı etild etmektedir. Beledtye cektlr. Pazarteal siinil lt1nci nen • :-• • • ...,.........., 

Fakat, bscalda keailir ıibi. Jüsii- lann mahallerine gltınif, tedklkat fmdan t1raJandJklanm yazmış- ile de temaslar yapan ofis mil· tramvaylarda her meaate 5, birinci ..,.. lııilmediii. talhmedıiı ~pi. 
nün bu •ll'ltluuı. ifadeai ...... ..... J&PDUI, taza sebeple~ araştll'IDJf- tık. Ofisin ilk unu dün sabah is- dür muavini, bir 1kl güne kadar mevki arabalarda her meaafe 7 kW'U§ msR Ye uıclece AD.dola ......_? 
zm deiitirdi: tır. Yapılan tecttttata göre kazalarm olacaktır. Yolcular lk1 durak aruuı- -ahun'lm d~ -w....; 

- Ulaa kirala. .. Alunalı: bn. .. vuku& pld.111 odalann içinde bazan tanbul piyasa•na çıkarılmıştır. Ankaraya dönecek, t.edldJratmı da bu flatle aeJ&}ıat edeblleceklert dtia lldam yaJma köylü müclir? 
Şimdi MDi konnm... havagazı borulanna da ruıanmam11- Yeni ttp eJmıelln on ilç kuruş bir raporla umum müdürlüğe gibi hattın lk1 nihayet. noktuuıa ta- Acab. latanbaJa tamamil 

BöJle uarladıiı da, ctilldciıncla tır. Bu kazalar hangazı bonılanmll on paradan sabldıiı maldmdur. blldirecekt.tr. dar da bu parayı vereceklerdir. yor muyas? Ed biy ı. e laae-
çalqan iki «IDlltmuelıt di. Amma üzerine Yttııan t.opraklarm yaptılı Dün Belediye Jttl,sad i§lerl mü· Detirmenler, ofia hesabına ça- Aktarma bllet uaulü nlanın dör- lerinni rallaau ':sa: ....... ~~ 
.. :..· ? ._ ~• ~~= dold tazy1kl& borulann inhina g&rtermeal ı... düncü gününden itibaren bqlıyacak- midir? u:.- • ----m, 
__,.an • ••• lllCll' ~....... arma ve aralarından gaz taçırmalan J11- müdürUliiinde ~cller ile ~tırııdığından, fınnlara tevzi tır. Nl8anın dördü.ncil gün il sabahın- ~ ~orum. 
sebepl..t• dola~ •• Bis müttwils, zünden vukua plmettedlr. Fırıncılar cemiyeti relsinin iştira- edJlen unlarda hileli unlara r&s· dan itibaren tramvay dellfUrmete Geçenlerde metil• b" ütö be • 
~~ uv~. fakir lmlarm bir imam Komlqon taza1ara sebebiyet veren eğin lanmı caktır mecbur olan yolcular b1r aaat içinde Şet.ad-.. .mem.ı.....:. r na 
.eclikl--. farkeclemesdik... MM- ınahzurlan teabit ettikten aonra ha- kile yapılan toplantıda, ekm ya · Ekmek çeşnisln· gldeceklerl yere lklncl meYkl araba- .. an birine 
~ olarlar &!&--11 t d' .. -erler- pazartesi gün·"-"m itibaren yir- de hileye tesadüf edlllrse bu ıra. Iarda 'l, birinci mevki arabalarda ıı söl&rclu. Kadmh erkekli müthif bir 

• P • uuwn•' • va • • vagazı firketlerlne tebllp.t yapacak, u.uu ' kUJ'Uf& aeyahat edeceklmllr. BUetçt- hlwhk... Filim batlaclL Karanlık. 
dL.. Uıt.dan nefret ettild_..... bu maıhzurlan ortadan kaldırmalan- mi para daha ucuza satıJmuı bahat, d<>irudan doğruya hnn· Ier yolcuya blletlnl teserblı b1r dam- ta. pmmcla oturanJann fÖJle ko-

ou .-tlaruu döncliirdiilderi :ıa· nı ıstı;vecektir. Komisyonun bu hu- esası kabU1 edllml§tir. Ekmeğin lara aittir. Fınncılar, Belediyeye ga ile biletin ilatilne aaatt ıtaretllye- "'lfluklanm itittim: 
man - her hallerinden udabrlarcb. susta hazır~ rapordan Nafta -·-".. ı k ylrml para müracaat et-.t. d.ww-1 rde ceklerdlr. Tramfty ldarell eetı bllet-

0 itib.rh miieuae, ima :ıaman VeWetı ile bul Beledlyesı ha- ldlU1111uuua yapa ICL "&&Mil• ,. .... ~e ler berine ;veni flatl ı&deren dam- Ma- Keat Maynü aeliyor, Kent 
idnde if1ia etti. Batltca sebebini ba berd8l' edilecektir. • tenzilAt ,Konıına vergisinde Ma- kepekli unlar bulmıdunılduğu- galan bum.ıftır. JDak seliYor! ••• 
fena maamelecle aörüyoram. Çünkü llye Veklletinln yaptırdığı tenzl- nu, bir gün bu unlann kendileri- Garip ~... Kent Mayna1r da 

hen ........ o k..a. .....ı.n itilme- Gamrüktekı· lAttan dolayıdır. Bir çuval buğ- ne sablabllecetınl blldlrmlşler- Boyacının kimdi? 
mele İçin arbk ~ kestim. Diler K dir ledi k k l Bütün sinema salonu Lıl._ bal:-_ ..w.t..n..m 7ireii o dsece 7ufb daydan alman 148 kurUş oru- . Be ye, epe 1 unlan de- ele ondan bab--...11)'· --'u.ırYuan .. '·-d~::; 
d..,w_,..ıı ma verglsi 100 lrurU§a tenzil edil- ğlrmenlerden uzaklaştıracaktır. - onQ .... _, 

...;uui belki. •• Fakat o bvp da. k h 1 y1 • ' / l • .. kc.d .. ana sordum: 
Yiitli muhit, muhakkak ki elektrik Q Veıer mlş, bu suretle ekmeğin mıı Ofis, fınnlara dağıttığı unlan marı e l - Bu Kent Maynak kimdir? •.• 
~orclÇIJ'u.or, U.p bozuyor. iman hçırtı· para ucuzıatıımasına lmkln ha- bir gün sert buğdaydan, bir gün M-bur aktör: 
ı sıl olmuştur. yumuşak buğdaydan vermekte- ""T 

Ecdaclınuz, devlet tetkilitçıaı İmİf· Dün 300 çuval kahve Diğer taraftan ekmek fiatinln dlr. Bu şekil, ekmeğin çeşnisini Tatla bir çocuğu baım· :- İstanbu~w. Şebzadebqı. Fatih, 
Memleketleri kullanmıt. Elbet .. de piyaaaya çıkanldı ucuzlatılması için yapılan ted- her gün değiştirmektedir. Fırın- dan ağır surette yaraladı · Edırnekapı cib~l~mde ~n .derece 
kalıç kuvvetile delil Ayni :ıamanda ı m"'bur olan bw ıınema art11b ••• işte 
olqıy...U. 11vazlıyarak. •• Zir .. t•- tdkat devam etmektedir. cılar, ofisten sert ve yumuşak ta perdede ıörülen adam ••• Burada-
lrettiiimis diy•lan sonradan ziyaret Gümrüklerdeki kahveler peyderpey Toprak matısulleri umum mü- unu karıştmlmış olarak lştemek- Artln lsmlnde bir çocuk Tepeba.şın- ki bütün ainemacalara sor ••. İstanbul 
ettim: Halk, beD bisim J1llDUfak plyuaya çıkarılmaktadır. Dün plya- dür muavininiıı İstanbulda bu- tedir. da seyyar boyacı Bl18.le ayatka.bısını cihetinde en ok film" latan G • 

idaremizden aita)'İfle ~onla. :;:.~o: ="~ı!:!; ıuhduğunu yazmıştık. Umum Francla lstihlAkl artllllftır. ~:=: :u:~~:!te~::ır:zy~~a:;, Cooper'lerd.,:. T~ Po~er-i: 
Korkarım, madiina tatlı icl-. et- kahve sıkıntısı ba.flam•ıtır. Kuru müdür muavtnl ofis emrine ge- Ofis her gün piyasaya 200 çuval- beş kuruş vermestni 1stem!4tir. den ~ daha methur bır artist. .. 

mek inceliiini sonradan b)'betmif kahveciler, kahYe geldlll zaman dtlk- çen değirmenterdeki faaliyeti, dan başka francala unu vermı-.. Çocuk parası olmadı~dan bahset- ~Hakikat• beaiis l.t.m-
olmayalım. kAn1annı aç~. tevziatı milteatlp " - ~iş. Bllllin israrlai'ı karf181Dda yürü- w- içiMe bile -......ıı...z..._ küt. 

Evdeki bizmetçimise, aJaretliiimi. dilkklnlannı tekrar kapamaktadır. günlük un sarfiyatını, şehrin cektir. yüp gltmiftir. Boyacı, çocuğun arka- leJer nr ••• itte öyle bir ;::ı';ki ora-
ze reva aördüiümib maameleclm Ca.rtamb& güntl piyasaya yeniden suıdan takibe koyulmuş, Art1n boya- da,....,......... zevkini. rok L-..:.-
ba. .. ı.- On1an ---....._ 7t8 çuval ka!we oıtanıacattar. Halk. cıdan kurtulamıyacatuu anla""'"& " --s...a-

• ı- --··----. çekllmtı kahvelere nohwl ftSIL1r ec- o d k ı k lht•k A ı bu sefer ko§arak uzaklqDUftır #-- ~ ._.tkarlann İamİllİ bile 
ayuttaiwmaa ysl•! ... (Hatta mo- nebi madde karıftanldılmı a&ıöntln- r uya iŞ 1 1 ar a Bl111, çocuğa yet[femtyecethti mı- -. bir kerecilr olsan - İfİtmİf de-
dern ~·) ••• om.. il• de tuttutundan çKlrdek tala.ve al· !ayınca arka.sından buyük bir ıq fır- iiliz. 
7lk aönlUiim&s pnm ...ı.acı-. pi. mala kopıaktadır. 'lff çunl kahve h d • ı • • d 1 öaliiklw ... (Hatta unsin alleluiu yüaek ttatıe mllıbayaa edilen kahve- e ıye er m uca e e latml§, başından alır surette yaralan- Hayır, eclebi)'atmuauı bilmecliii 
....... ~e)... KariblUr'-• ıerdir. Ttlccara kahvenin kilosu top- masma sebeb olmuştur. Polla, boyacı- Ye tan11mcltiJ ralma Aaadolu de-
;;. •pvbman kapıc:ıJ.nnm sefa· tan 130 kuruşa malolmakta iken bu ~ yak~amış, Artlnl tedavi altına al- iildir. Edebiyat İçin beaia Fmtila, 
leti. •• (Hatti ruba milyon kıymetin- kavelerln maliyeti 137 kunıttur. Tica- Milli Müdafaa Vekaleti Mur·· akabe bu""roıu ırmı.ş ı~. Şebwleb-.ı, Catladıkapa. Kocamm-
dek" b" alard ) ret VekAletı narh sisteminl bozma- Arkeoloı"ı" enıü"tü"ıu·· tafap..-. Yedilmle, Linı• Ye aaire 
~ m !.. ·;:___ L...L..!.. malt için bu kahvelerin doğrudan teberrülerde bulunan me.ıııurlan kontrola d p 1 

e soma, - ---.. ~ .... dol'ruya turu tahTecllere datıtııma- vatanclatlara t-•..o.LLA- 1'"' talebemin tetkik .,_ ;;r:ıw,,.a ~ :r;: 
eeiiz diye saw Wt.., .... h ımu mDftfık bulmuttur. v.--~ devam ec:liyerlar •Yal.ati --. M ...... .._ ....._ ..,._ 
teldi... Amma bele o... Mtı...... ... otbnrllderlmJsdki Kenya tahveıe- ediyor ....,.___._ tat1HN1en ı.tllade edell il ...___ .. ~. 
Adam.· IMt eoc:aık aahiW .e ._ uc11 r1nln m.Ucdan 1,490 çuftldlr. ıteıı,a .._ ,._~ -....-..... .....__.. 
nnıbt bir M bUut imit; ~ tahffleı1ıılzı Ttirtd79de lltJblAk edl- uıtlllra m&Dl olJllak itin UM mi- tlniftndte arteoloj1 autlıtld talebe- lfQw o.ha ıa-mac111an Wr 

ereın • len Brnlb'a kaftlertnden atalı kall- 1ı111J1 lltldataa Vedletlnden teb1ll rakabe blrosu memurlannm plyua- lerlnd•n bir lrtlP Aıdü:;pap lltaılt- çalı • • ";" 1 H • '! 
llllUn terile hayabm hunu bir tede oldutunu p:ınnıfAk, Tıcaıet ve- ectHmlfUr: 11emJebt1n her tarafında dak1 kcıotıollan dnam ed17or. llar- lerdt. Antaqa n clYan topraklan mi. ..=.,.."';'· H ~ ... ......._ 
ecimüt ... O tanflan hiç diifiinme- klletl bafka memleketlere aevkedll- ord111& kıtlık..._.. oıaraıc nrUen puOOUlalda 1ıı1r lfpoıiael, llalunudpa- tarihi uerlede doludur. Zaman za- H • .. koadiktir? 
,m. met üzen gtmıriltlerimlzde bekletl- doltus bla 71n fanlle Jlnnl blD ytln l8da bJr ~l makara tlat.lerbı- man arkeolotıar tarafından Japalaıı am toför? Hani 91 kirik taW• 

Sebepsiz yere tahkir: len Kenya kahvelerinden ımo çuvalmı kuak, Do 70s :rlmıl beİ bin ytm çorap, de lhtlltlr 7aPbklanndan adliyeye Ye- hafrlJat neticelerinde çok tı;vmetll n? Hllnİ daldillo? Şirketi Ha,n,. 
• eli • istanbula, ffO ç11valmı irmlıd8t1 bir- yb ytnn1 bin pamUıtlu, yetmif bet bin rllm1ftlr. eserlere raalanmattadır. Irak hütd- bptaıu ....ıe? ... 

- Kinta herif .. Şam senan... Ukler vasıtaslle tzmır plJansına çı- y1n eldlftlll ve em bln muhtelif eva l'iat mtlrakabe bürosu memurlan- met! de kendi memleketinde hafrl;va- So -n-ı-.r _..._ 
Ve om mukabele etmemesini ordu b1rllklerlne tataım ve erata tevzi mn buabanelerdekl ı>e1Jlir m1kdanm ta hız vermlt. eski zaman eaerlerlnl • " ·~.,.,. ...- ooll ....._._ 

ınealeld bir zararet sayarız. .. Sanki taracaktır. edllmlftlr. tesblt etmekte olduklarını :razmıttıt. topraktan çıkararak müzelerinde tq- ,. .. edebİpttan bitin baalan bek· 
Jİrminci Ull'da YafUUYOr d• kurunu Ka,.ak,.ıJık davası Bu teberrilata tehalükle iştirak eden Kontrollar e.snaaında bir kmm pey- hlr etmete başl&mlftır. Bu vesile ile lemek bülmmm ... 
'9Uat·..ıı- O -'L-=-et s- s- ve bu vealle ile de orduya karşı derin nirlerln aahJplerl görünmedltinden Baldad müzesinin kıymeti glttllı:çe Hikmet Feridun IC'_ 
~ , .. ı~oraz... _....,,. ••• Şehrimizdeki Ford müeaaeRsi bun- allka ve muhabbet gösteren sayın bu peynirler satılmakta, paralan bi- artmaktadır. Irak hükftmetı hafriyatı ı:.a 

Biletçiye fıtkınnaım:ı öyle... Mü· dan beG sene evvel kaçakçılık suçlle yurdd&f}ar ve bu lfte kı;vmetll yardım- llhare sahibine verilmek üzere aak- ile beraber Suriye civarında.ki hafri- ................. ,. ................... . 
•ezzie çdotmanm öyle. •• Bir kelime muhakeme edUmif, 18 suçlu hakkında lan sebkat eden kızılay ve dlter hayır lanmalı:tadır. Memurlar kontrollan yat da devam etmektedir. Yaya kaldırımları 
ile: Mac:lina karıı muamelede tun beraet taran verllm1ftl. Cilmhurl.yet Cemi;ve~rt başkan ve tşyarlanna te- esnasında bir buzhanede rasladılı:lan Bu seferki seyahatlerinde Antakya 
ıniınaaile lair meclaiyetaizlik... ()nm müddeiumumlllll taran temyiz etmif, §ekkür olunur. bir mlkdar peynire klmse sahib çık- civannda tarihi eserlere tesadüf eden 
nmlgabiJ, kenclimbder. UIClk :riik· temyiz mahkemell de berae\ karannı madıtını görmüşlerdir. Bu esnada ünive?81te profesör ve talebeleri haf-
teie· nakzetmlştir. Ford müeseeaeai men- Belediye kooperatifinin buzhanede bulunan bir tüccar tellş rfyatın burada da hızlandırılması Caddelerin tevsii için 

bazı yaya kaldırımlan 
geriye alınıyor 

_: ADHHh ömürler venin... suplannın muhakemeleri ayın on. ıtı- mahlu ... t vag"' ları eseri ırösterml.pe de peynirlere sahlb muvafık olacağı neticesine varmışlar-
cı-rldıJ.:ır.... ,_

0 
•• tü. tar-iL.. sinde beelnci ceza mahkemesınde .T çıkmaQUftır. İnceleme netıceslnde dır. Profesor ve talebeler Antakyada-

y-. •u• K _( .. VaA _ ıı.ı..") rüyet edllecektlr. BelediJ'e kooperaWi tarafından Pl- sahipalz peynirlerin bu tüccara ald ki tedklklerinden Maarif Vekal tin\ 
'"" yaa&Jll çıkarılan mahHit yağların olduğu anlqılmlf, peynir tüccarı ih- haberdar etmişlerdir. 

....................................... 

Yoğurt fiatı 

Tedkikat neticesinde 
ihtikar yapıldığı 

anlatılıyor 

Yot•ırt flatıerinde lhtıkar yapıldı· 
tını, yoturdun kllosunun lüzuınauz 
Yere 60 kunı.şa fırlatıldılını yaZDllf
tılt. Tickret. Vekı\letı lk1 müfettiflni 
aut. Yotwt ve yat fiatlerini tedklke 
memur etmiştir. Müfettişler, Trakya 
ve lstanbul clvanndalı:I süt, yoğurt ve 
Yat lmallthanelerinl, mandıralan 
gezmişler, tedltlklerlnl bir rapor ha
linde 'ncaret Vetlletıne blldtıınlfler
dlr. 

Ticaret Veklleti bu raporlann birer 
auretlni Istanbul mıntaka ticaret mü. 
dilrlütüne göndermiştir. Ve~let, ta-ı 
tanbula gönderdlll bir tezkerede süt, 

b
YOtun ve ;vat flatlerin1 tesblt ederken 

u q.porlann gözönünde tutulmasını 
taternıştlr. 

Karllerimizin 
mektuplan 

Yardımcı öğretmenler 
maaf alamaclılar 

Mart ayının haftası geçtill hal
de şehrlmlzde bazı orta otullarda 
öğretmenler bugüne kadar m&&f 
alamaml§lardır. Ma&f alaJDlYall
lar yardımcı öintmenlerdlr, Bun
lann ilcretlerl esasen az oldutun
dan şimdi çok mtl§kül qzlyette 
kalınışlardır. 
İçlerinde yardımCı ötretmenllk

ıe geçinerek Jiltsek tab.ıdllertııe 
devam eden tınıventtemer de 
bulwı&Q yarduDCI ---
iaşelerini temin edememek ve 
pansiyon ilcretlerinl 6dlJeDlazle
mek yüzünden muztarlP v -
yette kalmıtlardır. Ta1'slaat çık
mactıtından maqlann a;v IODUD& 
kadar da vertleml.yeceli söylen
mektedir. Acaba taba)At çıkma· 
masınm aebebl nedir? 

• •• lılüfettlflerin tedklklerine göre Bur
•da ;voturdun klloau 16 kuruştur. 
81llvr1 civarındaki yoturt lmalitha- Profeıörler niçin kitap 
nelerinde toptan yotunıun kilosu 18 7 
k1Uııfa aatılınattadır. tatihsal yerle- yazmıyorlar 
rinde bu kadar uzuca satılan yoğur- tl'niversltede n ;vtikaek metteP-
dun 1stanbulda birdenbire pahalılaş- ı lerde dente not yumattan çot 
lll&&ı hayret uyandırmlftır. Flat mü- sıkıntı çekmekte;vlz. Profesörleriıı 
raiı:a.be komisyonu Y&I. yolurt. peynir, alzmdan aözlerl kaçıracalız diye 
~~tıtelrr.inı yeniden teablt ve flln ede- •ı acele yazarken dersleri ıAyıklle 

dlnleyemlyoruz. Hocaıanmıs ara-
sında 25 - so aenedlr profeaörlülı , 

Y d yapanlar vardır. Bunlar hep ! 
ar ımcı muallimlerin 1 yıllarca talebesine not yudıracak- ı 

maaıı 1 lan yerde neden kitap çıtarmı;vor- ı 
11~rta metteplerdelı;.l yardımcı mual- lar? Bu meselenin önüne neden 
-.uuer hentız 111bat ma&f}arını alma- geçilemiyor. ı' 
b~!ardır. Maarif idaresi tahslaatın ! Yiilaıell Tlearet mektebi 
... ~n eneı teminini VeWetten tate-. talebesinden ltlr ll'llP 

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

matluba muvafık olmadığı anlaşılın- tlkA.r suçlle adliyeye verilmiştir 
ca kooperatifin Belediye ile alflkaaı · 
olmadıtuım lllnına zaruret hasıl ol- M . 
muşıv. Belediye, kooperatifin yatla- erdıvenden yuvarlandi 
n üzerindeki kontrollan gittikçe sıkı- Elektrik idare.si işçilerinden ömer 
I.qtınlmaktadır. Lütfi lsmlnde biri, Kadırga meyda-

Belediye sıhhat m(idürlütünden bu nında bir sokak elektriğini tanılr et
hususta verilen maJ(lmata göre bir mekte iken merdivende muvazenesini 
senede kooperatifin yağlarından alı- kaybederek düpnll§, atır surette ya
nan 61 nümuneden 56 amm yeneb1· ralandı~dan ha.staneye taldınlmJf· 
lecetı, 5 inin yenemtyecett anla4ıl- tır. 
Jlllftır. Aynca alınan nümunelerden 

!~:ıı:;rmrue umın olmadıtı gö- Temizlik iıleri müdür 

Metresini öldüren 
Sabrinin muhakemesi 
Kasımpaşada İpekçifırını clvannda 

bir evde metresi Fatmayı tabanca 
lle öldürmekten suçlu Sabrlnln mu
hakemesine diln birinci atır ceza 
mahkemesinde devam edllınf4tlr. Sab
ri; hadisenin blr kaza eseri vukua 
geldillnl ileri sürmüş son tahldlerin 
celbi için muhakeme t:ıllk olunmuş
tur. 

Beledıye fen heyeti müdürlüğü cad
delerdeki yaya kaldırımlarını ıkm:ıl 
ettnekte, bir kısım caddelerd ki yaya 
kaldınmlarını yolun genişleme 1 için 
geriye almaktadır. B ledlyenln asfalt 
yol lnşa:ıt•nd n mümkün merteb• sa
kınacağını, bund n sonra asfalt ye
rine mozayık parke ve p rke yol y p
tıracağını yazmıştık. Yollar park ye 
tahvll edilirken yaya bld nmları yi
ne eskisi gıbl asfalt olarak Japılae k
tır. 

Y L-_ vekil eti 
anam ~langıcı İstanbul tıemlallk iflert müdürü Bir hademenin 

Dön, Beflktalta Dlkllltqta B. Sat- doktor B. PaJ11n başka vazifeye tayin m-L•-~-!yeti• 

Şişhane yokuıunun apartunanlar 
k.irfısına isabet eden yaya bldınını. 
geriye alınmakta, :ra7& kaldınmı a -
falt olarak yapılmaktadır. Bu suretle 
yok daha çok genl4Je~ olacaktır. 

d1D nlnde bir 1Rlll1D baflangıcı ol- edlldJli :razı1mıftı. Temizllt 1şlert mil &ll&WDI 
mapa da maballell tarafmdan aön- dür velrlleUne emekll sabayla~ Bakırköyde emrazı akliye has\ane-
dilJ'tUmtiftQr. ' B. ~ Meta ta;r1n ed1lmittir. sindeki hademelltlnden çıkanlma-
-~~---~---ıı=a-===-----... ~t--=~=--• sından teeariire kapılarak Dr. B. Halil · Neşeti öUlmle tehdld etmekten ~u 

Muhabıln muhakemeeı dtln Udncl atır 
ceza mabkemealnde intaç olunmuo 
Te Mabatntn f19 ıtın mllddetle hapsi
ne karar verilmll\lr. 

Şehir Tiyatroıunun yaz 
tatili 

ŞJşhaneden Azapkapıya inen ynl
dald yaya taıdırnnı da asfalta çevri
lerek eri çeldlmettedlr. 

Tramvayın arkasından 
koıarken 

Unkapanında Haydarda oturan on 
bir yaşlarında Feridun 1t'lnlndetı ço
cuk diın Aksar:ıy caddesinde tramva
yın arkasından koşmakta iken yere 

İstanbul Şehir Tiyatrosu nisan ba- di14müş ve bir kolu kınlmıştır İşe ı 
§lllda mevsim taWlne ~ecetctir. Şe- 1 koyan polis, yaralıyı hastaneye ~
bir Tiyatrosu artlstleri don nisandan dırmıştır. 
itibaren 21 vlllyette turneye çıka-
caklardır. 

Kızılayın yangın 
Perapalaı tavzih ediyor felaketzedelerine 

Perapalas otelinden şu mektubu d 
aldık: yar ımı 

Bugünkü gazetenizin blrincl sahife- Ankara 8 (A A.l - Kız ay umumi 
slnde: •Dikkatler: Otellerde t~rbiye merkezinden blldirllm.1 t r· 
ve nezaket kontrolü. makalenizde , Ko~yanın Ermenalı: ka n n Na
maruf bir otelde bir hadisede b h~ ı dir koyunde vuku bulan yangında 
sedlliyor n a ı evleri yananlara yardım için Erme-

. nak Kwiay ıubeslne IOO Ura Ye G6r-
Perapalu otelinin bu hadise Ue h19 des kazasında vukua ıelen bey lla 

bir allk&sı olmadılJDı J"'PDINZI eli- tlzerlne :ppılacak yardımlar in Ma
ler ve tep~ Hnıaer ar- nJa KmJu m 1*ezl nımma ı• lira 
1111.nmm...,., ~. 
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Bir kadın avcısı 1 Cimento fiatleri 
Tilki tövbekar olmuş! .. 

Bulgaristanda birçok kızları dolan
dıran evli bir erkek yakalandı 

lktisad Vekaleti 
fiatleri tesbit etti 

Ankara 8 (A.A.) - İktisad Vekale
tinden tebliğ edilmişttr: , 

Yazan: NECDE1 RÜŞTÜ 

Bulgaristanın muhtelif yerlerinde 
kendisini tıbbiye]i üniversite ta1ebe
si, doktor veya yüksek memur diye 
tanıtarak birçok genç kız ve kadın
ları izdivaç vaadile dolandıran Gü
lemerof adında biri birkaç ay evvel 
hapse atılmıştı. 

Şimdi buna benzer yeni bir 
Don Juan daha belirmiştir. Bu Don 
Juan Radomir kazasının Pçclntsi 
lı:öyünde oturan 34 yaşında Tsvetfln 
Ceorgief Krıstef adında biridir. iki 
çocuk babasıdır ve şimdiye kadar 
da me§ru surette iki defa evle-n
miştir. 

Tsvetan, evli olmasına rağmen 
Amerikan kız kollejinde bir talebe
yi izdivaç vaadile kandırmış ve 
epeyce parasını çekm:ştir. Ayni su~ 
rutle hastabakıcı bir hemşirenin de 
biriktirdiği bütün parasını almağa 
muvaffak olmuştur. 

Tsvetan·ın muvaffakıyeti, kadın 
ve kızlara kar,ı delice bir &şık rolü 
oynamasındadır. Bu rolü sayesinde 
elde edilmesi imkansız olan şeyleri 
.lolaylıkla elde ediyormuş. 

Mühendis, doltor. memur olarak 
lı:eındini tanıtan T svetan en güzel 
kızları intihap ederek sevgil•ile
rinden paraları sızdınyor ve izini 
kaybed·iyor .. 

Tsvetan Knstef'in en son vakası 
1udur: Kadın avcısı, iki k.ı:tla tanı
fJYOr. Bunlardan biri bir muallime, 
diğeri hastabakıcıdır. Kendisini Na
fia Nezaretinde mühendis diye ta· 

nıtan T svetan az zaman içinde mu
allimenin teveccühünü kazanmağa 
muvaffak olmuştur. Sahte aşık ev
vela nişan masrafı olarak mualli
meden 1,000 leva almış, sonra da 
nikah masarifi olarak 12,000 leva 
istemiştir. Muallime bu 12,000 le
vayı vereceğı ımada bir arkadaşına 
ra.slıyarak Nafia Nezaretinde Tsve
tan Georgief Knstef isminde bir 
mühendis tanıyıp tanımadığını sor
muştur. Muallime arkadaşından 
böyle bir kims~ tanımadığı cevabı· 
nı alınca ıüpheJj nişanlısının eşkali
ni anlatmış ve kendisıni dolandırı
cı olduğuna kanaat getirince alaka
yı kesmiştir. Muallime şimdi l 2,000 
levasının elden çıkmadığına şükret
mektedir. 

Dolandırıcı bundan sonra da bir 
hi7.metçi kıza musallat olmuş, on
dan da gent.. izdivaç vaadile 5,000 
leva almıştır. 

Bir memurla evlenmeyi tehayyül 
eden diğer bir hizmetçi kız da kar
şı~ına mühendis sıfatile çıkan bu 
gospodine birdenbir,. bağlanmış ve 
biriktirdiği bütün parasını sevgilisıi
ııin avucuna dökmüştür. 

Nihayet dolandırılan kızların akın 
halinde polise müracaatları üzerine 
zabıta işe el koymuş, dolandırıcı 
a~ık tevkif edilerek tahkikata baş• 
lanmıştır. Oolamdınlan kızlardan 
bir çoklarının hüviyetleri meydana 
çıkmaaın di!v'e şikayette bulunma
dıkları da anlaşılmaktadır. 

ı - 3003 sayılı kanunun verdiği 
selahiyete istinaden memleket ma
müla.tından bulunan çimentoların 
toptan ve peşin satış fiatleri 2/7/ 940 
tarihinden itibal'en meri olmak üzere 
fabrikada nakil vasıtaları içinde tes
lim portland nevinin tonu için 17 ~ 
süpersiman nevln1n tonu için 20 lira 
olarak tesbit edilmişti. 

Fabrikalarca ilan edilecek eb'ad ve 
mukavemette torbalar müşteri tara
!ından fabrikaya gönderilmek sureti
lc mübayna olunacak her ikl cinsten 
çimento için yukarıda yazılı meri 
fiatlerden ücer llrı.ı. tenzil olunur. 

2 - Asgari toptan satış miktarı bir 
tondur: 

3 - Ticaret maksadlle kendi hesap
larına fabrikalardan çimento alan 
tüccar ve müesreseler, portland nevi 
için 17. süperslman nevi için 20 lir::ı. 
olan mıeri fiate, tevsik ve Belediyeler
ce kabuı edilecek fabrikadan satış 
yerine kadarki nakil masraflarının 
ilttveslle hasıl olacak yekuna, evvelce 
ton başına ilave olunan 50 kuruş ye
tine mağaza. depo masrafı, zayiat. ve 
kil.r karşılı~ı olarak azamı yüzde 5 
ilı\ve edebilirler. 

2 - Tatbikat teferıiiatma ve çuval
lar için alınacak depozitolar& müte
dair hususlar vilayetlere ve mıntaka 
lktlsad müdürlüklerlnP. tamtm edil
miştir. 

5 - Yukarıda yazılı yenl satış şart
lan 12/ 3/ 941 tarihinden muteberdir. 

Tayland - Hindicini 

-1-
Evvel zaman içinde •• tilki tövbekar olmuş. 
Dine, imana gelmiş; tesbih ona yir olmuş! .. 
Artık tutamıyormuş körpecik piliçleri. 
Dişleri kesmiyormuş.. yani: İlıtiyar olmUŞ ! •. 
Cübbe giymiş sırtma. sarık sannı.ş başına: 
Onu hoca yaprnı,lar •• böyle bahtiyar olmuş! •• 

Bana diyecek$İniz: «Bir tilki hoca olmaz .• > 
Canım!.. Öğrenirsiniz; hele sabredir biraz: 
Size bu anlatbğım iki ayaklı tilki, 
B;zim gibi bir insan.. sadece aklı tilki; 
El oğluna pabucu ters giydiren soyundan! •• 
Cerçi dünyada geçmez asla huylu huyundan. 
Tanrının mucizesi tükenmedi ya lakin; 
('apkınlıktan vazgeçmiş .. demiş: «Kalayım. sa.kin •• » 
Bay tilki inzivanm derin zevkini tatmış. 
Güzel peşinde gezmek.. bu defteri kapatmış! .• 
Bu, öyle bir defter ki: Melekler akşam, sabah, 
Bir dakika durmadan. yazarmış ona gijnah !.. 
Bugijn bir sanşınla yemediği nane yok; 
Yaz cehennem ce~ı. gayya kuyusuna. sok! •• 
[)ü:ı baştan çıkarmışh zaten bir kumral kızı. 
Bu, günah defterine geçirdik ahlaksızı! .• 
Aklını çelecektir yarın da bir esmerin. 
Artık şu köftehoru zebanilere verin! .. 
VE'lhasıll, efendim! .• YokmU$ imanı. <\ini: 
Kırdığı cevizlerin sayısı geçmis hini! .. 

O, nihayet uslanmış.. tövbekar olmus yağıı\i 
Ru, kırk senelik «Yani» dem4 ki: Adım «Kani» 1 
Bakalım; hakikaten kendi «Kini» oldu mu, 
Kalbi giinahlarına nedametle doldu mu?-
Nafile ııorrnayrnız.. söylemem onu size .. 
Meseleyi anlahr masalın sonu size! .. 

-2-

Durmadan vuracaklar beynine topuzları; 
Açılan yaralra basacaklar tuzlan! •• 

Köylünün şaşkınlığı son raddesine gelmiş, 
Tuz. sözünü duyunca, bir feryaddll' yükselmifı 
Yaraya basılır mı? .• Bu. ne korkunç işkence! •• 
Tilki şöyle bağırmış gene yaşlıya, gence: 
- Dinleyin; ey cemaat! •• Devam edelim derse; 
Her kim. nikib kıymadan, bir kadını Öperse, 
Bu 'luc;:un dehşetinden zemin ve mekan titred .• 
Yeryüzü hep sarsılır: Dağ, deniz, orman titrer! •• 
Arzda beş cihan titrer! .. Bütün Asüman titrer! •• 
Buna zelzele denir! •• Ortalık yaman titrer! ••• 
Evet; bu söylediiim büyiik günahtır cidden. 
Verin vaaz hakkını.. haydi; gidin mesc-idden ! .. 

Kimse alamıyormuş batta korkudan nefes. 
Cer parası vermişler •• çıkmış dışan herkes. 
Tilki boca çekerek bir besmele derİndE'n, 
Diinyalığı toplayıp, doğrulmu$ minderinden. 
Bir kız gönnii.f gelince mescidin kapısına~ 
· ·- Dilerim bu kı$ giliıü hep yanımda ısına -
Henüz on dokuzunda, süt kuzusu yanuymuş, 
1 eni güneş görmemiş.. o. bir beyaz kumruymuı. 
Kızın - eski tabirle - hokka gibiymiş ağzı: 
Güldükçe ayrıhnn1$ bu iki çilek bazı. 
Altından görünürmüş temiz ve inci diş]er. 

Hacı babalar bile 8'kiyle günah işler, 
Nerede kaldı tilki.. bizim bu eski çapkın!.. 
Netekim ona demiş: 

- Kızım! •• gel hana yakın~ 
Kırk bir kere maşallah!.. Ne hoş ağzın. dişin var!.. 
Böyle ne arıyorsun? •• Burada ne işin var? .• 
Kız demi,: 

- Sorma. hoca!.. Papucumu almışlar; 
Vaazını dinliyorken, buracıktan çalmışlar! •. 

Muhtelif memleketlerin nüfusu 
Sulh anlaşmasının bugün 
imzalanması muhtemel 

Tokio 8 (A.AJ - Hariciye Nazırı 
B. Matsuoka, bugün imparator tara
fından kabul edilmiş ve Tayland -
Hindlçini To.ldo .sulh konferansınm 
neticeleri hakkında izahatta. bulun
muştur. 

Bir gÜn; tilki bocanın gene açdm~ ağzı. 
Cemaate bağırmış: 

- «Dinleyiniz bu vaazı! •• > 
Malôm ya: Bizim tilki köye imam olmu~tu. 
Kıyafet - sarık. cübbe - artık tamam olmuştu. 
Evet; ,öyle haykınnış mescidde o herkese: 

Hoca bakmış: Kız gÜzel .. ve henüz değmemiş el •. 
Kumral saçı süslermiş şakaklarını tel tel! .• 
Bir damla alev gibi, kıpkızıl ai-zı varmış .. 
Bir busesi olmaz mı bütün dünvaya bedel? ... 
Bu ağzın c;:ileğini bir kere tatmak olmut 

Elli milyondan /azla nül~su 
olan ancak 9 hükıiınet vardır Tayland - Hind.içini hudud mmta

kasından gelen haberlere göre, müta
rekenin ilk günü olan dündenberi bu 
mıntakada. sükün hüküm sürmekte
dir. Bütün hava müdafaa. tertibatı, 
Saygon ve Hanoy şehirlerine nakle
dilmiştir. 

-- Ey, sepet kafalılar! .. Kulak verin bu ıeser •• 
Be herifler! .. Bakmayın sığır gibi yüzüme. 
Si:ıleri tepelerim. alırsam bir 11:özüıne ! .. 
Çünkü: Cünahkanınu:.. cehennemlik kulsunu.z, 
Sizler, sevaptan yana, fakir ve yoksulsmıaz! •• 
Cennete girmenizdir yiireiimin emeli, 

Bizinı tilki hocanın yüreiindeki emel!. 
Sevgiye susamqhr belki kızın da «Önlü; 
Seline kapılması bu aş.km pek muhtemel! .• 
TiJki bir aın diişünmÜş: Bu yoldan dönmem geri, 
Hatta, köylüler değil, kartona cıksa ecel! .. 
Cönlünü yapmak için. ona papuç alının. 

Dünya devletleri arasında elli mil
yoı dan fazla nüfusu olanların sayısı 
ancak dokuzdı.r. Fakat cihaaı nüfu
aunun yüzde sekseni bu devletlerjn 
elindedir. Arzın yüzde yetmi,,i bu 
dokuz devlete tabidir. Bunlardan 
gere.~ nüfu~. gerek toprak cihetin~ 
den en büyüğü İngiliz imparatorlu
ğudur. Kırk milyon kilometre mu
rabbaı erazisi ve beş yüz yirmi dört 
milyon nüfusu olduğuna nazaran 
ltürrearzıı:ı hem erazi, hem nüfus ci
hetinden dörtte biri İngilizlerin elin
dedir. 

fngiltere ile harp halinde bulunan 
Almanyaya gelince, harpten evvelki 
Almanyanın mesahası i 30000 kilo
metre murabaaı ve nüfusu 9 7 mil
yondu. Harpten sonra ilhak. edilen 
erazi ve nüfus ile birl·ikte bugün 
Almanyanın mesahası 84 1 1 000 ki
lometre murabbaı ve nüfusu 1 1 2 
milyondur. 

Fransanın müstemlekeleri ile be
raber nüfusu 1 12 milyondur. Şu ka
dar var ki Almanyanın bütiin erazi 
ve nüfwıu . Avrupa kıtasındadır. 
F rnnsanın nüfusundan kırk milyonu 
Anupada ve kalan 72 milyonu 
müslemlekelerindedir. Fransa erazi 
cihctiı .den İ:ıgiliz imparatorluğu ve 
Sovyetlcr Birliğinden ııonra dünya
nın üçüncü büyük devletidir. Erazi 
cihetinden Amerika müttehid hüku
metleri devleti ile Çin Fransadan 
sonra gelirler. 

J aponyanın mesahası 68 1 000 ki
lometre murabbı ve ınüfusu 103 
milyondur. Erazi ve nüfuıı cihetin
den Japonya Almanyaya benze
mektedir. Aradaki fark Japonyamn 
niifusunun üçte birinin mfüıtem1eke
lere isabet etmesindedir. Nüfus ·ci
hetinden Almanya döı düncü cihan 
devlet·jdir. Kendisinden evvel ge
lenler İngiliz imparatoı luğu, Çin ve 
Amerika Müttehid hükümetl-eTİ dev· 
!etidir. Nüfus cihetinden Jngili:1: im
paratorluğundan sontd Çin gelir. 
Japon harbinden evvel Çin 427 
milyon nüfusa malikti. 

Sovyetler Birliğinin mesahası f n
giliz İmparatorluğunun yarısı kadar
dır. Nüfusu 193 milyondur. Ameri
ka Müttehid hükumetlerinin umumi 
niifusu 150 milyondur. Bundan yüz
de on beşi mügemlekclerde yaşa
maktadırlar. 

lngilıere, Almanya. Fransa, Ja
ponya, Amerıka Müıtehid hüku
metleri, Çin ve Sovyetler Birliği dev
letrlrinden sonra nüfu!!u elli milyon
dan fazla iki devlet daha vardır. 
Bunlardan biri ltalya ve diğeri Hol
landadır. 

ltalyanın umumi nüfusundan kırk 
b e« milyc:>nu Avrupadaki toprakla
rında ve on dört milyonu müstem
kkeJerinde ya~amaktadır. 

Holfandanın umumi nüfusu 77 
milyondur. Lakin bundan ancak do-

kuz milyonu Avrupada bulunuyor. 
Nüfusları elli milyondan fazla olan 

dokuz devletten ıooıra küreiamn 
nüfusu en çok devletler 44 milyon 
nüfusu bulunan Berezilya, •26 mil
yon nüfusu olan lapanya ve Kongo 
müstemlekesi ile birlikle 2 3 milyon 
nüfusu olan Belçikadır. 

Tokio 8 (A.A.) - D. N. B : Pazar 
günü veya.bud azami paza.rtesı günü, 
Ta.yln.nd - Hlndiçint anlaşmasının im
zalanması ve bu hususta. blr resmi 
tebJiğ neşsedllmesl beklenmektedir. 

Yugoslavya bitaraf Yunan topcusu ltalyan 
kalacak toplannı susturüu 

(Baş tarafı ı nci sahitede) (Baş tarafı ı nci sahifede) 

Ey, zındık külhaniler!.. Hocayı dinlemeli! •• 

Bu heybetli hitapla, aelın.it cemaat vcede. 
Kadın, et'kek edecek ona neredeyse secde: 
-- Ah .. hoca ne söylüyor! .. Biz günabkir kuluz; ah •• 
Demek boyhyacaiız hep cehennemi?.. Allah! •• 

Böyle inliye dursun mesciddeki ebali. 
Sahte aslan gibiymiş kurnaz tilkinin haliı 
Bağırmış: 

- Merhamettir Tanrıdan niyazım.u:L. 
Çapkınlık babındadll' bu seferki vaazımızı 
Bir kadına bakana kinı helalından gayı-i. 

1 
Ahrette duracak mutlak cennetten aynL. 
Gayya kuyularına cehennemde düşeceln · 
Mendebunm başına zebaniler Üfecek. 

Bu ucuz kasabada, değeri iki papel! •. 
Hey gidi. koca tilki! .. Kime atmam~ çengel.. 
Eğer çıkmazsa engel, al buseleri.. yan gel!.. 

Hemen kıza yaklqm14 .• sarılınca eline. 
K<:>lunu k"-'ak yapmış onun ince beline. 
Ve ka feryad etmeden. yü.kaelbJıeden sesini, 
Gümrükteki mal, aşınnış busesini. 
Kız demiş ki: 

• - Ey hoca! .• Nasd Öpersin beni? .• 
Bu ıuçun debıetinden cihan titrerdi hani? f.. 
Mesciddeki vuzma hoca kendi de gijlmüş. 
Sonra. dudaklarından 4u cümleler dökülmüş: 
-- Acemiler ~dir sözüm •• korkma nafile; 
u,taıan öpene, titnmez sakal bilet.. 

istlklallni muhafaza etmek istemek- Merkez mıntakasmda yapılan mu- !nuıu .. u111111111nun11111Hnlnuunlilılillnliınuuihı11ıuiindlllnllliulllunnulinHıiueliunuı 
tedir. vaffakıyetli bir hareket neticesmde 

Bu gazetenin fikrine göre, Alman - düşman tabii ve fenni müstahkem 
Yugoslav konuşmala~le iki memleket mevki!erden tardedilm· tir. l 050 
arasında blı: işbirllğı hazırlanmıştır. . ış . 
Çok yakında belki bugün veya. önü-, esır alınmıştır. Bunların arasında hır 
müzdekl haftanın başında bu tarzda kaç zahit de vardır. Mühim miktar
bir beyanname neşredileccktir. Bu da malzeme elimize geçmiştir. 
beyanname Almanya ve mihver ha- Tayyarelerimiz. harp meyıdanının 
rekatının Bclgxad tarafından anla- k A h d fJ • · ·· ·· ·· t • 
şıldığına işaret eyllyecekti.r.:t as len ebe ennı gorunur ne ı~e-

Magyarsag gazetesine göre. vaziyet, ler e ~om ardıman etm~k. suretıle 
bir Alman _ Yugoslav dostluk anlaş· harekata muvaffakıyetle ı~tirak et~ 
m:ısı yapılmasına müsaittir. Ve karı- miştir. Bütün tayyarelerimiz üsleri
şık olan Balkanlar vaziyeti gittikçe ne dönmüşlerdir. 
vuzuh bulmaktadır. y • t h 

Y ı d 
unanıs ana ava 

ugos avya a kı I d 
d. 1 t "k f I. t a nı o ma ı 
ıp oma ı aa ıye Atina 8 (A.A.) - Umumi Em-

Be1grad 8 (AA.) - R~uter: n~yet ınezareti tarafından 7 mart 
Şüphesiz ki Yugo!!lav milieti, Al- akşamı neşredilen resmi tebliğde, 
manyanın «eldiven içinde demir memleket dahilinde sükunet hüküm 
yumrub politikasının Balkanlarda siirdüğü bildirilmektedir. 
kazandığı muvaffakıyete ~aşkınlıkla 
bakmakta ve Yugoıılav hükumeti 
çok nazik bir vaziyette bulunmakta
dır. Son 48 ııaat içinde Belgradda 
büyük siyasi ve diplomatik faaliyet 
kaydedihniş ve kral naibi prenıı 
Paul, aralarında Yugoslav genel 
kurmay azası da olmak üzere pek 
çok mühim zevatı kabul eylemişt'İr. 

Bütün gazeteler, Yugoslavya ile 
Almanya arasında mevcut iyi mü
nasebetleri tebarüz ettirmektedirler. 

Ayni zamanda şu cihet malumdur 
ki asgari yanm milyon Yugoslav 

İngiliz • Yunan fikir 
birliği 

Londra 8 (AA.) - T:imes ga
zetesinin Atina muhabiri bildiriyor: 

A~keri mevzular hakkında Yunan 
ve lngi)iz görüşleri ayınidir. İngiliz 
hir~iği hakkındaki Yunan hissiyatı 
her zamandan dahi\ kuvvetlidir. 
Her •ınıf halkı İngilizlere ve ideal
lerine karşı ayni birlik imiş gibi de
rin bir §efkat izhar etmektedir. 

Artvinin kurtuluş 
bayramı 

Artvin s - Artvinliler Artvin kur
tuhışunun 20 nci yıldönümüntl her 
yıldan daha coşkun ve dah::ı. neşeli 
tezahürat içinde kutl~lardır. 

Artvinliler b~ bayram vesiles11e 
Milli Şef ismet Inönüye, Cüm.huriyet 
hükumetine ve kahraman orduya 
sarsılmaz bağlılık ve inan duygula
rını bir defa daha tekrar ve teyid et
mlşlerdir. 

ÖLÜM 
Mülga Ankara mevlevi şeyhi l\f9sta

fa Nureddin İren müptela balunduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak 7/Mart/ 
910 per§cmb günü hayata gO:ılerini 
11apantış namazı Eyüp camiinde kılın· 
dıkfan sonra Eyiipsultan ka.bristanın:ı. 
delnedilm.işt.ir. Merhuma Allahtan 
mağferet. diler ailesine taziyetıerimizi 
sunarız. 

Tepe başı dram kısmı 
gündüz saat 15.30 da nımııumn ı 
gece saat 20,30 da 1 

MEŞALELER ıııııı ııııı İstiklal caddesi kome-
di kısmı gündüz saat 

ıcı;;.~J~~~~R 111::: .. , 

halen silah altındadır ve bilhassa •Ulllı.,ııımnı11mıı11ınııı111111nıııım11ıın•ıı•ıııııu.uuııuınııooııııııoı1111111ımıııuııımı 1111 .. ,11111uııuuıııııııııııııııu 

simalde tahaşşüt etmiş bu1unmakta- SAKARYA 1 da: 
dır. Lüzumu takdirinde memleketi 
seferi bir hale lrnymak için lüzumlu \ 
tedbirler halen tedkik edilmektedir. 

Güzel ve cazlb 
btr program: 

Vaziyet, şu iki nokta ilı:erinde hü~ 
lasa olunabilir: 

1 - Almaın boyunduruğuna in
kıyad etmektense çarpışmaya tama
mile hazır olan milletin İngilizlere 1 
derin sempatisi. 

2 - Almanların musir ısrarı kar
şısında hükumetin çok nazik vazi
yeti. , 

cBrodway Melodyı den 
GEORGES MURPBY 

ve NANCY CAROL:t 

~ransız kahkaha KRALI 

RELLY s 
.l\IONİQUE ROLLAND -

Dans Melodisi ne beraber ~~~~~a~IAY 
M-::.:n:..::~:m;::'' Zorla T ayyarecil 
İSTANBULDA İLK DEFA Fransız sözl .. 

GÖSTERİLMEKTEDİR. Eğlenceli v~~en b~r film. 

Beşiktaş S U A D P A R K Sinemasında ---..., 
A YLARDANBERİ BEKLENEN İKİ BUYOK SAHF.SER 

Tyrone Power ile Henri Fonda- Cigan melodilerinin ilahi 

Şimdiye kadar, hük\ımet sıkı dur
maktadır ve Yugoslav milletinin ka
rakterini pek iyi bilen Almanyanın, j 
Yugoslavyadan herhangi askeri ta
leplerde bulunmadaon Yunan - ltal
yan anlaşmazlığını tasfiyeye teşeb
biis etmesi daima mümkündür. 

nm en büyük muvaffakiyeti naimelerile süslenmiş 

SEVİMLi• HA YDUD Mavi :funa Şarkısı 
--•TEKMJLl RENKLİ TÜRKÇE 

2 büyük film 'birden: 
1 - M~bur Polis Hafiyeei: 

CHARLi CHAN: KATiL KiM? 
lstanhulda ilk defa olarak gösterilen bu filmi müthiş 

ve heyecaaıb bir maceradır. 

2 a IB@llhaır ÇüçelkD~ırö 
Nefis dans ve şarkılarla gençliğin zaferi çok eğlenceli 

Bq Rollerde: 

bir mevzu. 

l MİCKEY ROONEY • JUDY GARLAND 

ı••••••Bugün saat 11 de tenzilatlı matine••••••ı~ 

'Bugün Ş A R K sinemasında 
Herkes~n görmek i.stiyeceği bir film 

BAL PARE 
lise Werner ve Paul Hartmann 

tarafından hisst ve müeuir bir .A§k Romanı. 

, 
Güzıelliğile Hollpood'u cddırtan İavec;li yıldız 

SIGRID GURlE 
BASIL RA THBONE ile VICTOR Mc. LAGLEN 

, 
1 

ile beraber harikulade bir tarzda yarattıkları ve Parisin en büyük 
ma1i rezaletini .•. Paris ealonlanndan R l Yr O cerm~nden 
geçerek G Ü Y A N hapishanesine ... Gidi~~ tasvir eden t 

Riyo Yıldızı 
Emsalsiz filmi B U S A L 1 alqamı 

SÜMER SiNEMASINDA 

DUŞMAN ELiNDE ESiR 
TORKÇE SÖZLO 
En J:iüyük harp maceralan filmi 

, 
1 

J 



·,ff'AfTA.'..SONU N·oTLARI 
Acemi kahinler 

1 atanbulda apartıman kapı· 
alan cemiyeti var da niçin 

• kahinler cemiyeti yok} Mesela 
Pariste varmış. Hatta son günler
Cle senelik kongrelerini akdetmiş· 
ler ve ciddi kararlar almışlar. 
Uzun müzakereler sırasında bir
çok kahin uluorta atıp tutmanın 
aleylrinde bulunmuş; bazı mes· 
lekda~lann hiç bir zaman tahak
kuk etmesi kabil olm1yan aşırı 
l.ehanetleri yüzünden kahinüğin . 
daha şimdiden itibardan düştüğü 
ileri sürülerek mantık dairesinde 
kehanet savurmak müdafaa ed·il-
111İş. 

Neticede kahinler bundan son
ra: cÔnümüzdeki sene dünyanın 
bazı taraflarında zelzeleler ola
cak ; nehirler taşacak; harp ya 
bir sene, ya iki sene sonra bir ta· 
rafın galibiyetile bitecek; Avru
pada ş-iddetli açhlc başgöstere
cek amma bunu tokluk takip 
edecek> gibi tutması çok muh
temel şeyler atmayı, bu suretle 
meslek hay!!iyetini korumayı ka
rarla!!tırmışlar. 

Bizim gazetelerde her gün, olup 
b;tecek vakalara dair en az iki 
kehanette bulunan muharrir ka
hinler henüz müşter~k kararlarla 
istikballerini emniyet altına alma
yı dü:ıünmüyorlar. Her halde bu, 
me~lekte yeni olmalarından ileri 
gelmektedir: Acemilik. 

Lüks mağazalardan 
sonra lüks insanlar 

M ağazaları, lii~s ~l~nlar ve 
olmıyanlar rlıye ikıye ayır

makta fayda varsa insaınları da: 
cLübleu ve: c:Lüks olmıyanlan 
diye ikiye ayınnak her halde fay
dalı olacaktır. 

Şehirdeki lüks insanları ayır

mak üzere derhal bir komisyon 
kurmek her halde basit bir iştir. 
Bu komisyon kısa zamanda bü
tün İstanbul halkını elekten ge-
. k J"k saydıklaımı işaretler. 

çırere u s .. 

S Ju .. ka insanlar ancak luks onra, ~ 

mağazalardan alışverişe mecbur 

tutulur. Bu suretle !üks mağaza
ların. kendilerine verilem hakka 
dayanarak yapabilecekleri yüzde 

elli nisbetinde pahalılık yalnız şe
hirdeki lüks insanlara inhisar et

tirilmiş olur. 

Zannt!dersem bu da pahalılık-

K anunlarımi:z; miisai( 
olsaydi ... 

M atbuat ihtikara karşı abef 
pUskUrüyor. MuhtekiJin iç

tlmaf •evlyeaizliği, ahlak düşkün
lüğü, na.mut ve haysiyet fıkarah· 
iı ıon derece sert cümlelerle be
lirtiliyor• ihtikirla mücadelenin 
lzaıni hadde çıkarılması, hatta 
muhtekirin elinin kesilmesi istıe
hıiyor. 

yani matbuatın ihtikar la mü
cadelesi çok şiddetlidir. B~nunl~ 
beraber tabikat o kadar şıddetlı 
olmuyor. Neden? Çünkü kanun
larımız müsaid değil. 

Ah ... Keşke kalemlerimiı yeri
ne kanunlarımız mfüııaid olsaydd 

:::: .... .... 
Kahvesiz kahve! 

1 çtjğim.iz kahvenin içine bir 
mikdar arpa veya nohut 

kanştırıldığını biliyoruz. Kahve
nin içindeki arpa veya nohudun 
çok veya az olması da bizce 
daima ihtimal dahilmdedir. Fakat 
bize kahve diye ver.ilen şeyde 
kahve namına hiç bir şey bulun
maması kimin aklına gelir~ 

Halbuki nasıl kahve yapılıyor
muş biliyor musunuz? Arpa, no-: 
hut ve bakla karıştırılarak. Yam 
kahvesiz kahve 1 

insan nikbinliğinin hududu 
yoktur. .... .... .... .... 

Niçin ucuz? 

T raş sabunu almak üzere 
girdiğim dükkana benden 

sonra bir haınım girdi. ~u~a~ bo
yası istedi. Verdiler. Fıatını sor-
du: 

_ Yüz elli kuruş. 
Hanım b-irdenbire hayret için-

de kaldı: 
- Niçin bu kadar ucuz~ 
Dükkan sahibi izah etti: 
- Bu mallar bizde eskiden 

kalmıştır. Dükkaınımız da küçüle. 
olduğu için az kira veriyoruz. 
Mümkün olduğu kadar ucuz sa
tarak müşteri alıştırmak niyet:oin
deyiz. · 
Hanım dudak boyasını elinde 

evirCli, çevirdi. Baktı, baktı ve 
nihayet dükkan sahibine: 

- Affedersiniz, dedi, maale
sef alamıyacağım. Boya her za· 
man kullandığım boya. Fakat 
ucuz olması beni tereddüde düşü
rüyor. Niçin ucuz? Niçin ucuz? 

Şevket Rado 
1 b . .. rıdele şeklidir 1 
a ır muc ııuo11111M1111111111uıtıııııııııf-
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Musiki öğrenmek istiyenler ne yapmalı imiş? 
Hiç bir saz aleti çalmağı bilm.e

dikleri halde musiki öğrenmek ıs
tiyenler, zamanımızın -en meşhu~ 
fngiliz bestekarlarından biri telakkı 
ediletı Kingsley Crodanın nasihat-

lerini dinlemelidirler. 
Bu bestekara göre en kolay mu

•iki aleti, ince dişli bir taraktır. Bu 
tarağın dişlerini ince bir kağıd ta-

bakası örtmek suretile, istediğim;z 
parçayı çalabiliriz. Mutfak edev~~ 
d mükemmel birer davul teş ı 
~ ~ Yalınız bunların üzerine sert 
ccıer. AE'd' 
b' tahta ile vurmak ka ı ır. 
ırMuhtelif yüksekliklerde su ile dol

d lmus olan bardaklar, kenarl~n:r; sert• parmakları sürtmek surel'.ı
le tatlı sesler çıkarıyorlar. 

------
insanlar ne zaman gülmeğe başlamışlar?. 

B 'b' ··tmek de beşeriyet use gı ı gu .. 
· b · devnnııı hayatının ni~beten yenı ır 

• d l 1 benziyen may-ıcadları ır. nsan ara 'lk . 
munlar nasıl gülmüyorlarsa ı ın-

1 d ··1müyorlardı. İsanlar, 
san ar a gu • 1 -
b f• 1. kendi mdlumat an sa 
azı e a ın, d v 

L tecavüz etmekte bulun ugu-
asını .. v b 

nu anladıkları zaman gulmege aş-
ı ı d İhtimalld ilk handeler, 
a.mış ar ır. if d . 
J>İrer hayret ve taaccübün a. esı 
idi. İnsaniyat mütehassısı Mornso· 

nun mütalaası budur. Zira ağzın 
açılması He beraber sık sık solu~ 
alınması başka bir şekil_de. i~ad~ edı
lemez. insan, bir hemcınsını, hır de-
renin kenarından öbür kenara atla
mağa çalışırken suya düştü.ğü.nü gö
rünce, ayni tarzda başka bır msanın 
boy lduğunu görmüş olduğu cihetle 
~ d. ·ı ,, 

gülmü§, yani hayretini en ışe ı e ua-

de etmiştir. 

I . kongresi dün Bevoğlu Y"ks k Ticaret mektebi mezun aıı . l( 
Halke~nd: toplanmış ve idare heyeti scçilmiştır. :ukanda ı re

. · t'baı tesbı't etmektedır. sim, dünkü toplantıdan bır ın 1 

Yaman hırsız 
B. Cavid.in evini soyan 

Cemil, kendisini soyma)[ 
istiyen iki hirsizla 
beraber yakalandı 

Gizli silahlar var mı? 
-1-

b:mir (Akşam) Burada blı 
hırsızlık vak.ast olmuştur. Alsan· • 
cakta ilk.bahar ıokağında 11 nu
marada oturan mal0.1 mütekait bin
başı Cavit Alptan, gece yarısından 
sonra Eoref adında bir arkadaşile 
kahveden evjne döndüğü ıırada 
evin kapısını açık bulmuş ve İçeriye 
girdiği vakit merdiven altın~ sak· 
lanmı~ olaın bir ~sın ellerınde 2 
tabanca olduğu halde ortaya çıka-

Plinörler, nakliye tayyareleri, uçan va yüzen 
tanklar, hücum botlan ve torpil tayyareleri 

rak: 
_ Eller yukarı ı Derhal yukarı 

çıkın, yoksa tepelerim. v •• 

Diye ihtarda bulundu~nu gor• 
.. 1 rdı'r Ev Aahibi ve arkadaşı, 

muş e • . 
ölüm tehdidi karşısında emre ıtaat 
ederek merdiveni çıkt~kları ~ırada 
haydudun kapıya dog!u ıı;:deı:ıc:k 
dışarı çıktığını ve kaçtıgım gore~ıl~ 

- l d. Bundan sonra vaka polıse mış er ır. 

haber verilmiş. şeririn aranmasına 

başlanmıştır. 
Yapılan tahkikatta Fatihi~ sabı~alı 

Cemil fyisoy olduğu tesbıt edılen 
şeririn izinin takibine başl~nmış v ve 
kendİS'İnin GözCepe semtıne dogru 1 
gittiği anlaşılmıştır. Po.lisler, Cözte
pe semtinde araştırmc. ıle meşgul ol
dukları sırada yen'.İ bir vaka olmuş
tur. Sabıkalı Cemil İyisoyun üzerin
de 2 tabanca ve bir miktar para bu
lunduğunu anlayan sabıkalı İzmirli 
Mustafa ve İstanbullu Hüseyin, ken
disini takib ederek Göztepede ten
ha bir sokakta yakalamış, üzerine 
atılarak tabancalardan birini almış 
ve korkutmak maksadiJe Cemile 
doğru iki el ateş etmişlerdir. Cemil r 
fevkalade korkarak bağırmağa baş
lamış ve kendisini denize atmıştır. 

Silah sesine yetişen polisler, iki 
sabıkalıyı yakalamış ve denizde bu
lunan Cemili do kurtarmışlardır. Ce
m-ilin iki tabancayı, 8. 5 altın markı. 

Yukarıda: Bir nakliye tayyaresi, ortada bir torpil tayyaresi, aşağıda bir hücum botu 

2 yarım Türk altını He bir çeyrek İlkbahar yaklaştıkça, iki büyük boşaltmaları kafidir. Norveç ve Hol- silahı kullanmışlardı. 
altını bir pardösüyü B. Cavidm muharip devlelm kati bir netice is- landanın misalinden sonra bu istila l 929 senesinden beri, İngilizler, 
evinden çaldığı anlaşılmıştır. Yine tihsal etmek için gizli bir tak.mı si- metodu, artık gizli bir silah teşkil son derece süratli ve adeta hakiki 
Cemilin üzerindeki bitli elbiseyi çı- lahlar kullanmaları ihtimalindeı:ı etmez. birer cep torpidosu olan Powcr 
karıp B. Cavidin bir kat elbisesini bahsediliyor. Hakikaten kullanıl- Gizli adcledilebielcek şey, bu işte Boat Cy torpidobotLm;u inşaya 
de giydiği görülmüş, paralar ve eş- mamış gizli ııilahlar var mıdır ve ku11anbilecek tayyare adedidir. Bin başlamışlardır. Bu hücum botlan 
ya sahibine verilmiş, ~uçlular da şayet varsa nevi ve mahiyetleri tayyare, bir seferde bir tümen kuv- yıldırım eüratile düşmana saldır
Meşhud cürümler• kanununa göre ne olabiloir~ vetinde ask-er nakledebilir. Hava makta ve ayni hızla ricat eylemekt::
adliyeye sevkedilmiştir. Gerek İngiliz ve gerek Alman er- yolile naldedilecek kuvvetler, mit- dir. Bütün dünya bahriyeleri ,.e 

kanı harbiyesinde bu iş için düşma- ralyözler ve hafiE havan toplarile bilhassa Alman bahriyesi bu sahada 

İzmirde francala narhı ı nın askeri esrarını öğrenmek için 
1 
mücehhez oldukları için müdafaa j lngilizleri taklid etmi~lerdir. 

geceli gündüzlü çalışan birçok mü- kuvvetleri, havadan indirilebilecek 1941 senesi Manş s11hilleri, bıı 
İzmir (Akşam) - Vilayet Fiat 

mürakabe komİ')'onu, francalanın 

Jc.iloııuna 1 8 kuruş fiat tesbit etmiş
tir. İyi nevi un, hakkalarda kilosu 
22, 5 kuruştan satılacaktır. 

tehassıslar vardır. Bunlar ara.1ında 1 dü,manı ancak tank kullanmak •u- son derece süratli haro !!İlahlarının 
çeD;:ı ve mera~aver bir k~fa ve 

1 
ertil-e imha edebileceklerdir. ı' çetin müead~le_leri~t. sahne ol'?1ak-

zeka -?~uhareb7sı c_~reyan edıyor. Uçan tanklar tadır. .Bu m.ını mını harp gemılerı, 
İngılız askerı mutehassıslarından Ha d .h d.l k k ti gecelen denıze açılıvorlar motörlO?-. - · ·ı · b" • · va an ı raç e ı ece uvve e- . . - . .• hırı, Almanyanın lngı tereyı ır ıatı- . h d - d' .1 k t k 1 rını durdurarak ve denızın dalgaları 

IA bb.. .. d b l 'h · rm, gene ava an ın ırı ece an - 1 

' 

a teşe usun e u unma.sı ı tıma- I .1 k . - b k ı_, 1 d - ·1 arasıoııda sallanarak ge-cele'-'İn dev-i 1 ı., d b h d k Al 1 ar ı e ta vıyesı aca a &D'I egı , .,;r Günün Ansiklopedisi J tın e~ a se erke~.. man .~~n ga- midir} l riye gezen tayyarelerinin hücum için 
_ yelerıne varma ıçın ne gı ı vası- B l ·ık .... ·t b 't .. gizli bir şifre ile kend:lerine vere-

! k 11 b·ı ki · · dk.k d. u mese e, ı goruş e ası go- ı 

B 1 • l b• ta ar u ana ı ece ennı te -ı e ı- .. ki b b d'Jd•V• k cekleri malumatı bekliyorlar· sonra U garıs ana lr .. ı· ·ı · ·· .. d rurune e era er, zanne ı ıgı a-
1 

• 
yAlor ve şu mbu.ta aka!lı ı herıı· sudruyor u; j dar kolay değildir. Çünkü bu işte karanlıkta saatle 40 mil süratlt• sal
< manya ıze ıt e a ın e topçu, kl b' h . I . dınyorlar Şayet düşman harp ere k b k k k l ·1 IA· ı sı et, ır acım mest esı mevzuu , . . · . .. . . ~· -UŞ a IŞl tayyare, tan uvvet erı e ve P a b h.- . T . d . d- · ı ·k b' mılerı proıektorlerının ziva huzme-.. l · ı h" t ~ k tk _ a 1stır. ayyare en ın ırı ece ır . • 
nor er ı e ucum e mege a ışa k b . k" .. k h f'f lerı arasında kalırlarsa fevkalade Bugünlerde en çok ismi geçen kom- akt tan ızzarur uçu , a ı ve zır- l . I • 

1 istan 500 se Osn1 ~nıı c ır. :> ... .. '1 hınm kalınlıüı az olacaktır. l su.·.rat eri sayesinde, kaçıyotlar. Bu şumuz Bu gar • ne "' Pi 1 "' h b 1 1 1 
hu .. kum· eti idaresinde kadıktan sonra anor er t H d . d' ·ı b'I k b" 1 h ucum ot arın at rı çok yas!lı ol-

Harbi umumiden evvel gt•rek Al- 1 f'f ta vaki ao;l ın ırıke 1 .~dcef oy e .at- duğu cihetle, icabında plajların 1886 yılında Ber!ln muahedcslle bir 1 ı an ar, anca · mu a aanın n1ı - k I .. . 
Prenslik halinde meydan::ı. çıktı ve manyada ve gerek Sovyet Rusya- l .. .b. h f 'f .1• hl um an uzerıne fırlamıı.ktn '\ e bu 

• b . ra yoz gı ı a ı sı a arını sus tura- ı d .. b _ . . 
1908 de istiklalini ilan ederek ir çar- da yelkenli uçusa merak sarmış ' bil. M" d f k l . - y saye e murette alı, kendıl erını 

ır. u a aa uvvct erının agır .. l k k lık oldu. olanların dört el ile sarıldıkları uçuş ·ı·hl k . .. l !surat ıt araya atara kurtulmakta-
Btılgarislan, istiklalini Çarlık Rus- aleti planör idi. Tayyareleri 3, 000 ı S'l au arınla karsıhış ?.orenbl~Z ter. dır. Bu izahat nazarı itibara alıınırsa 

Yanın Yardımlle almıştır. Rus Çan b wı 1 IA .. 1 . 3 000 çan an · , cnuz ır asa,·vur h'' b 1 . b ' l' 
nna ag ı o an p anar en , h 1. d d" b 'k k b'I· . .d ucum ot arının yenı ve ı ınme-İkinci Aleksandr'ın 12 nisan 1877 de . ' f k d "k l . 1 a ın e ır. tat 1 • a ı ıyetı a eta b ' h · ıAh fd ~ el h 

1 Abdu .. lhamide ilan etmiş olduğu harp, metre ırtı aa a ar yu se tıyor, son-
1 

fk d ld ~ d h' b' h 1 yen ır arp !il a ı o u 11 er a an-
v I . d . me u o ugun an ıç ır mu a- l l 

011 ay sürdükten sonra Ayastafanos ra boşluga sa ıvenyoılar ı . Sabıt . t f d k il 
1 

aşı ı r. 
muahedcsllc Bulgaristanın teşekkül kanatlı bir kuşa benziyen planörler, ! np arayın .. an u anı mamıştır. Torpil tayyareleri 
etmesine sebcb oldu. saatlerce makineS'İZ uçtuktan sonra ı uzen tanklar 1940 senesinde Almanlaıın kul-

Bulgaristan Istlk15.linin 63 üncü Yıl- · tı.h tt,. -1 • kt l d · · U t ki h ·· d d 
.. m ap e IK en no · a ar a yere ını-

1
... çan an.. ar, en uz mevcu e-

1 
landıklan "e amudi h iicumlar. ~ a· dönümünü ayın 3 unde Sofyada ve l d - ı d • ~ 

bütün memlekette, Alman askerleri- yor ar ı. gı se e yuzen taınkla r mevcuddur. pan Stuka tavyarclerine karşı lngi-
nin Bulgaristana girdiği sırada, me- . Sonra tayyarenin havada bir ye- Şimdiye kadar yüzen tankalrın ço- ' ıizler de ayn-i evsaı 1-.uiz Skua pi
rasimle kutladı. Fakat işgal allında rıne S - 6 planör çekmesi usul itti-

1 ğu, Sovyet Rusyada imal edilmiştir. ! ke tayyarelerini imul etmislerdir. 
bu yılki istiklal bnymmları nahoş su- haz edilmiştir. Planörler muayyen I Bazı Sovyel zırhlı birliklerin malze- Mütehassısların sözleııne tn~nmak 
rette geçtl. . lhir irtifaa kadar yükseldikten sonra 1 mesi arasında yüzen tankların mev- 'tazım gelirse 194 ı seı . csinde hava 
Dobrucayı ilhaktan evvel Bulgarıs- birbiri arkasından tayyareden ayn- cudiyeti zikrediliyordu Amerikalı- 1 d · h b 1 - d ·· h · 

· k ı · 1 enız mu are e erın e en mu ım tanın mesahası 103 bm llometrc mu- lıyorlardı. lar da bu tanklardan imal etmis- I" ·1 1 · . . k-
rabbaı idi. Nüfusu şimdiki halde 6-7 . . . , . · 1 ro u torpı tay~are erı oy ~11y?,ca 

il dadır B 1 1 ik. d ~ Nazarıyat ıtıbarıle tayyar eler ta- lerdır. 1 tardır. Bu torpıl Layy<ıı elerı hucum 
m yon arasın · u gar ar. ı ag L. d d'I b- k IA - l 1 s·1Ak· "l 1 11 il d d d f 
silsilesi, yani koca Bal~aııla Rodoplar r~aı., an cer e 1 c~ !1ço P a~~r .. e- ı a ·ıs . ~ m~n ar, .. ~ an ~a ~ , botları gibi yıldırım siira.tile. he e 
arasında kalmış yaylalarda, ovalar- rın Man, ve yahu. Şımal denızı us- bunların ıstımalıne musaıd telakkı ittihaz ettikleri harp gemılerıne tor
d.a ve Tuna yaylasında uı111:11°!!etle tüne getiri~ın.:lerine ~!ç .~ir mani : edliebilecek birçok ırmaklar v; ka- 'pidolarını endaht ediyo~lar. 
zıraatı.e iştlğal ederler. ~.anayılerı ye-ı yokt~r: Plı:ı:n~rI.:r motorsuz olduk- 1 nal~ar mevcud olma~ına ragı;rwn ı Almanların ha\ a t?r?ıdol~rı Ara
n! inkişaf e~mektedlr. Nufu_sunun __ ba- ları ıçın guruhu çık.arınıyorlar ve katiyen kullanmamışlardır. Yiızen do 95 ve Heinkel tıpındckı tayya
şmda evvela Bulgarla~'. ikı?cl Turk- saatte 50 - 60 kilomelıe süratle ge- 1

1 
tank, tasavvur halindı> bulunan uçan 1ırelerdir. lngild:lerin hava torpidoları 

ıer gelir. Dobrucanın ilhakile Bulga- ı · • 1 · d b'I · k .b. h f f ı k · k 1 b ı w - · t . ta d T .. ki 1 d dl ce eyın arız<' ı erazı e ı e yere ıne- 1 tan gı ı gayet a ı o ma ge-
1 
ıse 1 ıç a ı~ı unvanını aşıyan 

rıs n a yaşıyan ur er n a e co- b'l k' d' - S • f' h ı ·d · ı·k. hl 
ğalmış, bir milyonu bulmuştur. TÜ~k- 1 ece ıer ır. .. .. .. · rektır. . .. . A 

1 
word ıs tayyare erı ır. ·ı ııatı . l 

ıer, en ziyade şimall şarki Bulgaris- Fakat. bu us?lun en ~uyuk ı:nah-1 Sovye~lerı~ yu;cen tankları . 3. ıl~ 
1 
~lan_ ;e ~on derece '?1anvera kabı

tanda, Deliormanda ve cenubi Bul- zuru b,rçok pılotlara luzum hısset- I 6 ton agırlıgındadır ... ' ~~lhukı şı~ lıyetını haız bulunan bu tayyareler, 
garlstanda Kırcall havalislnde yasar- tirmesidir. Bu pilotların yetiştirilme- dik.i ha.rp modası, buyuk ve agır asgari bir müddet zarfında havala
lar. R~op dağları eteklcrln~c dl' -~o~ si uzun zamana ".'c m~~aiy~- .~üte-J t~nklar im~line doğru ~idiyor. Ame- nı!.orl~r ve alçakt~~ ~cnizin s~thı~,1 
mak -ı:urklerl .. yaşa~. Bulgarlar gıbı vakkıftır. Halbukı bugun bulun_ o~- · rika !:far~ıye Nezaretı, ~v~lce, 1? 1 muvazı uçarak muthış Lorpıllerıni 
Bulgarıst~n Turklerı de çok çalışkan- dularda en ziyade hissedilen ıhtı- 1 ton agırlıgında taonk sıparı~ etm·ış 

1 

düşman gemilerine sa\ uruyorlar. 
dırlar. Turkl~rdcn son.ra Yahudi ve yaç pilot noksanıdır. ı iken sonradan bu mukaveleyi feshet- Kısa bir mesafeden hedefe atılan v• 
Ern:enller gelır. Bulgarıstanın nılhve- ' • 1 · · · k ] d · ı d. . v ~ -

mın k A1 ıa Naklıye tayare erı mış ve yenı mu av~ e e ıma e •- ı soo kılo agırlıgında olan bu torp· ı-
re a ı ve _man taatının Bul- . . . 940 lecek tankların 22 lon ağırlığında l . h d fi d ~ . ı 
garlstana girmcsı scbcbllc Bulgaris- Naklıye tııyyarele:ı 9 ansan 1 1 k I erm e e er e yaptı gı tahrıbat 
tandaki Yahudilerin vaziyeti sarsıl- tarihinde harp tarih·inc girmişlerdir. olm~sını .. şart ~u~l~r. ' pek müthiştir. 
mıştır. Zaten mihver tesiri altında O .. .. bahı bu··yu··k Alman nak- Bır dusman sahılınc çıkarılacak J lng·ılizler Ta t 1· d d 

. gunun sa b'h ki d.. k d . , ran o ıınanın a e-
Bulgarlar, Yahudıleri devlet memu-- !iye tayyareleri, Oslo tayyare mey- ı sa ı tan ar.. u~manın tan - afı mirli bulunan İtalyan zırhlılarına 
rlvetlerlnden kovmuşlar ve Yahudıle- d . . 1 d' B t eler 1 toplan ve bızzat tankları karsısın- ' k b h .

11 
• 

rlıı yapac:ı~ı işleri ve meslekleri d e anına ınmış er ır. u ayyar d k .. k" l b . d d. .. 1 arı; ı u ava lorpı ermi şayanı hay-
ı; ·ı y k k - d k a ço mus·u ır uruma use- b. h 

tahdid etml.5lerdlr. ı eklı dı · ı t~- ~m T · uvvetlı~ de a~ er c-ekler ve k~laylıkla imha ed·ilebile- rketll ır mle aret ve n:ı uvaff akıyetle 
Bnlgari.'>1 an. hfılC'n Alnıanyanın :ıs- na. e ı mı'} lır. ayyare er en men ki . 1 u anmış ar ve altı lıPlvan zırhlı-

keri !~gali aıt:n~a o~mas.~ndan m aada askerler,_ de~hal hava meydanını I ce erdıHr. .. sından laakal üç tanı>sinı ya tahrip, 
Almanyanın ıkt ısadı nufuzu altınd!l zaptetmışlerdır. UCUM botları ive yahut uzun zamanlar istimal t'di-
d~ bulunuyor. Bütün Bulgar ihracatı Nakliye tayyarı>leri. 1 O mayısta 1 1941 senes~ndc, mıı 'zzam bir in- lemiyecek deme ede hasara u~r.ıt· 
bılhr.ssa hububatın sevkıyatı Alman- Hollandanın istila~ında daha geni!! kisaf alan harp ~ı t1 · d b' · l d 1 ·ı· 1 1 ·ı·h k 1-

pılı . . o kada r ki Almanla- ' ' a e erın en ırı, mış ar ır. ·ngı ız er. JU sı a ı u 
yaya yka · t~oı . .. , .. 'd B' Jgaı·ı·staıı mikyasta kullaınılmışlardır. Nakliye çok süratli olan kano otomobiller, !anmakta cidden mahir olduklarım 
ra sev ıya yuzun en u . . · w 'h · . L ' d l<l 
p C'ynlr, kaşar meml<'keti olduğu hal- tayyaresının yere ın_~eg.e ı .tıya-

1 
Y3;.nı oücum botlarıdır. Geçen umu· fi'liyat ile \'l' şim~iye ka_ .ır_ e e et-

de bugün Bulgaristanda pe~ıılrler ve cı yoktur. Hede~el~.r u~erınde tken, mı harple lngilizler Şiınnl denizin- , ti~leri ı;>arlak nelıceler ıl(' ısbat et-
kumaş halka vesika Ue ver!lıyor. taşıdık lan pnraııutçulerı, havadan 

1 
de ve İtalyanlar da Adiryatikte bul m•şlerdır. 

• 
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Otomobil kazası 
Nurl telA.şlı gözlerle saate baktı. Ya-! ğı manevra biisıl:ıütün berbat bir net1-

zıha.neslnln çekmecelerini. kapadı. On- ce verdi. Otomobil bütün hıziyle 10-
dan sonra yerinden fırladı. Şapkasını, lun Jrenannda.ltl a~açlarda.n b1rlne 
paltosunu giydi. Merdivenleri ikişer çarpmıştı. 
ikişer atlayarak sokağa çıktı. Pek ace- Nuri, otomobWn içindeki genç :ıca.
le bir işi vardı. Hemen Büyükdereye dınm acı acı ba~ırdığı.nı i§lttı. Ara.
gitmesi lazımdı. Bir taksl bulmak iç1n banın bütün camlan parçalanmıştı. 
gözlerini dört açmıştı. LAkln aksi gibi Bu dehşetll kazayı bir mucize kabllin
etraft:ı. bir tek boş otomobil görün- den ellerinin birkaç yeri çlzllmtş ol
müyordu. Karşıkl kaldırımda. kendi du~ halde atlatabilmlştl. 
gibi t:ı.ksi avına çıkmış bi.r adam dahn Yerinden fırladı. Bu sırada şoför 
v:ırdı. de sağ kolunu tutarak ayağa. kallc-

Birdenbire Nurlnin gözler! parıldadı. mıştı. Ona da bir şey oımamış
Boş bir otomobilin geldiğini görmüş- tı. ~c.. ~dına gelince o. şimdi 
tü. Hemen elile şoföre işaret etti. Oto- eıue yilzunu kapamış, otomobll1n bir 
mobil durdu. Nuri kapısını açarak lçe- köşesine büzülmü.ş, kalmıştı. 
ri girdi. Lakin bu esnada gayet garlb Nuri ona: 
bir hadi5'e oldu. otomobilin öteki ka.- - Nasılsınız? Bir yeriniz flliln ağ-
pısını da genç bir kadın açnuş ve ara- rımıyor ya ... 
baya girmişti. Şimdi ayrı ayn kapılar- Genç kadın, ellerini yüzünden kal-
dan giren ve blriblrlerinl tanımayan dırar.ı.k: 
bu iki genç yolcu ayni otomobilde yan- - Ha.yır ... Hiç bir yerim ağnmıyor. 
yana oturuyorlardı. Kadın ona ters Yalnız fazla heyecanlandım. diyerek 
ters baktı ve: bir tarafa doğru meyletmiş olan oto-

- Rica ederim. dedi. bu nasıl hare- mobllden dışarı çıktı. 
ket? ... Benim tuttuğum otomobile ne Bu kazadan hiç birine, hiç bir şey 
hakla biniyorsunuz: olmadan kurtulmalarına hem şa.şı-

Nuri ona cevap verdi: yorlar, hem seviniyorlardı. Şimdi ne 
- Yanılıyorsunuz efendim ... Bu oto- yapacaklardı? .. Gene kadın: 

mobili siz değil, bendeniz tuttum. - Buradan bir vasıta bulup git-
- Ne münasebet? Otomobili daha. sek ... dedi. 

uzaktan gören benim ... Şoföre evvela Şoför cevap verdi: 
ben işaret ettim. Şoför, söylesene... - Yoooo ... Kaza hakkında sızın de 
Öyle değil mi?... ifadenizi alacaklar. Bırakıp glderse-
Şoför tam İstanbul çocuğu idi. Va- niz olmaz ... 

ziyeLI idare etmek. iki tarafı da kızdır- Yolun sağ t~ra_fında, biraz uzakta 
mamak icin: bir kır kahvesi görünüyordu. 

- Vallahi efendim ... dedi, ben iki- Nuri: 
nizi birden görctüm. Hatta sizi karı - !sterseniz orada oturup bekllye-
koca sanmıştım ... Affınıza mağruren... lim. Bir şey içersiniz. Heyecanı.aız ya-
Şoförün bu sözü üzerine Nuri gü- tışır ... dedi. 

lümsedi. genç kadın sinirlendi. Kıp- Şimdi genç kadın bu acayip mace
kırınızı oldu. tatlı sesile yanındaki de- ra içinde kendisin! -Nurlye daha ya
llkanlıya: kın hissediyordu. Onun kendisiyle 

_ Ben onu bunu bllmem ... dedi, bu alakadar oluşu pek hoşuna gidiyordu. 
otomobili ben tuttum. Lütfetı. ininiz. İnsan böyle fevkalade hll.disclerde 

Nuri itiraz etil: kendilerine yakınlık gösterenlere 
- İstirham ederim hanımefendl. karşı pek z:ı.yıf olur. Genç kadın da 

Nasıl olur? Eğer fevkalade acele bir bu psikoloji içinde idi. Nurln!n ya.
işim olmasaydı size otomobili bıra- nında olduğu halde briaz uzaktaki kır 
kırdım. Fakat... kahvesine doğru ilerliyordu. 

- Teşekkür ederim efendim. ben Kahvenin garsonları da gürültüyü 
s:zden bir lütuf beklemiyorum. Hak- 1.şltm.şller onlara doğru geliyorlardı. 
kımı istiyorum. Bu otomobil ilk defa Nuri, yanındaki genç kadını sanki se
benim tarafımdan tutulmuştur. Şoför nelerden beri evll imişler gibi, müş
bu bayı indir ve beni hemen Büyük- tik bir koca. ihtimamı ne kolundan 
dereye götür. tutarak bir iskemleye oturttu. Ona 

Genç kadının bu sözü üzerine Nuri soğuk bi.r gazoz getirtti. 
şaşırdı. Demek o da Büyükdereye gl- Karşılıklı oturuyorlar ve kınk dö
diyordu. Öyle ise mükemmel. .. Genç kük cümlelerle konuşuyorlardı. Üç 
kadına: çeyrek saat içinde başlarına neler 

- O halde mesele kalmadı efen- gelmişti. 
dlm. Bendeniz de Büyükdereye gidi- Evvela taksi kavgası .. sonra bu ka
yorum. Sizi tuttuğum taksi ile oraya za ... Nihayet şu kır kahvesi... Hayat
k:ıdar götürebilll'im... larında .-otomobil kazası» gibi en 

- Ben tanımadığım erkeklerin oto- mühim maceralardan, en mühim hl
mobillne binip gidemem. Hem bu tak- tıralarından birine beraber atı~ 
siyi niçin siz tutacakmışsınız? Fa- lardı. Halbuki henüz birbirlerini tanı
kat mademki Büyükdereye gidecek- mıyorlardı. 
mşisinlz. o halde otomobili ben tu- Nuri her zaman pek şlki\yet ettiği 
tuyorum. Siz buradan inip, şoförün taksi buhranını düşünüyor, kendi 
yanına oturunuz. Bu şartla slr.l Bil- kendine:. tDemek bunun da faydası 
yükdereye k:ıdar sevabıma götürebili- varmış. Işte taksi buhranı sayesinde 
rim. bu güzel ve genç kadını tanıdım.• 

Genç kadının bu asevabıma götü- Kaza yerine memurlar gelmişlerdi.. 
türüm. cümlesi Nurlnin sinirine do- Tahkikat için onlara lüzum kalma
kunmuştu: yınca Büyükdereye beraber gitmeğe 

- Çok merhametlisiniz efendim ... karar verdiler. 
Sevap işlemeyi de sevdiğiniz anlaşılı- Parçalanan otomobile ilk bindikle-
yor. U.kin hiç de~ilse otomobil üc- ri zaman: 
retinin yarısını benim vermeme mü- - Lütfen a~ağl ininiz ... diyen genç 
saatle buyurunuz. kadın şimdi Nuriye rica ediyordu: 

- Ha.yır hayır ... Otomobil parasını - Aman beni. yalnız bırakmayınız 
ben vereceğim. Büyükdereye bil'likt.e gidel1m... 

Ş f" b -1 il ko din Hikmet Feridun Es o or u eg ence nuşmayı - tuıu111nn111111unıunııuu11111ıuın111111muınuu11111nouuu 

leı ken birdenbire gülerek araya girdi: Ç k E • K 
- üzülmeyiniz efendib ... isterseniz ocu sırgeme urumu 

ıkir:iz. de ayrı ayrı otomobil parasını yıllık balosu 
verınız ... dedi. . Çocuk Esirgeme kurumu İstanbul 

Ge.nç ~a.dı_nın .. bu ışt~ pek fazla merkezi tarafından her sene şubat -
asabıleştığını goren Nurı artık ısrar mart aylarında tertibi mutat bulunan 
etmedi. Sesin~. ~.esti. Oturd_u~u. yetden yıllık balo, bu sene de martın 15 inci 
kalkarak. şo~orun yanına ılışLı. Yola cumartesi gecesi taksim belediye gazi
çıktılar. Içerıdc oturan .. g~nç .~a~ının nosunda verilecektir. 
a~si zaman zaman şo!orun onunde- Balonun her senekinden daha. mu
ki kD.lın camn. vuruyordu. Nuri onu tena. ve çok da.ha zengin olması için 
bu camda_n seyrediyor:. kendi kendi- yapılan hazırlıklar ikmal edilmek üze
ne: cHakık:ıten çok ~uzel kadın, dl- redir. 
yordu, hiddet kendıslne ne kadar İstanbulun en müstesna. balosu olup 
yakışıyor•. Tıilayetimlz dahilinde bu sene içinde 
Artık epeyce llerleml.şlerdl. Asfalt yeniden açılmaları kararlaştırılan ço

yoldan büyük bir süratle gidiyorlardı. cuk dispanser ve kreşlerinin Uk tesis 
Bir dönemeçte, birdenbire karşılarına masrnflanna karşılık tutulacak olan 
kocaman bir inek çıktı. Şoför hay- mezkür balonun İstanbul halkı tara
vanı çlynememek için direksiyona ya- tından büyük bir rağbet göreceğine 
pışmıştı. I-'akat adamcağızın yaptı- şüphe ed.llmemcktedlr. 

Tefrika No. 9 

G iizel Gözlii K1.z 
Aşk ve macera romanı Nakleden; (Va • Nu) 

~~~~--... ---~~~~ 
- Namuslusuna da rasladım ... 

Fakat vakit gecikmişti. 
- Niçin? 
- Zira artık ben namuslu bir ka-

dın olabilecek vaziyette değildim. 
- Bahsettiğiniz kim öğreneblir 

miyim? 
- Çok garipsiniz yahu... Her 

şeyi de öğreneceksinız ille... Eh, 
haydi bakayım, söyliyeyim ... İyi bir 
çocukla tanışmıştım. İsmi Vehbi 
Feridun' du. ..Mensucat fabrikaların
da kumaş resimleri üzerinde çalışı
yordu. Çok tatlı, neşeli, eğlenceli 
bil' çocuktu. lki sene müddetle ga
yet kötü bir hayat yaşadığımı anla
mamazlıktan, bilır.emezlikten geli
yordu: cŞayet bunda:ı sonra uslu 
akı:lı davranırsan pişman olmaz
sın !:t diye bana nasihat veriyordu. 
Her halde benimlı.: evlenmek niye
tindeydi. Bir de çocuğumuz dün-

' yaya geldi. Adını Cahid koyduk. 
Kadınııı sesi titredi. Çok hassas 

bir,noktasına dokunulmu;ıtu, belli. 
Birdenbire: 
- Ne saçma şeıyler konuşuyoruz .. 

Neye bu bahsi açtık... Ben de söz 
de bir aşk randevusuna gelmiştim 

bugün ... - dedi. 
Cemal Nermi, genç kadının ma

cerasını dinlerken, o günlü şahsi 
felaketini bir an unutmu§ gibiydi. 

- Çocuğunuz ne oldu~. • diye 
sordu. 
-· Bilmiyorum. 
- Terk mi ettiniz} 
Kız, yerinden hışımh kalkti. isyan 

ederek: 
- E ... Artık çok oluyorsunuz ... 

Bırakın ben gideceğim ..• Bu mesele
ler sizi alakadar etmez... Buraya. 
gelmemin sebebi böyle hazin ııeyler 
konuşmak için değildi. 

Erkek: 

- Oturun kızım, Leyla ••• -' - t!e
di. - Bana emniyet edin... Her 
şeyinizi açık anlatın ... Esasen klfi 

AKŞAM 9 Mart 1941. 

ırıı=:~~~ 1 ORDULARI DURDURAN KADIN j 
ç Tefrika. No. 61 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

martta başlıyor 
Dün Istanbulda yapılan mektep 

futbol maclarının neticeleri 
• 

Ankara.dan gelen haberle.re göre nan bu hücum müdafiler tarafından 
mllll kiline futbol maçlan 23 mo.rt zorlukla durduruldu. 5 dakika. kada.l.1 
tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir- mütevazin geçen oyun yavaş yavaş 
de başlıyacaktır. İstanbul l.lseslnln hA.kimlyetl altına. 

Henüz kati şekUni almamakla. bera- girdi. Bu sıra.da müteaddid fırsa.tla.r 
ber, bu yıl ik1 tertip üzerine yapıla.- ya.kalıyan Sansiya.hlılu istifade ede
cak maçların llk karşılaşmalarında ınedller ve blrinc1 devre o - O bera.be
Ankara. takımları İstanbula gelecek- re nihayetlendi. 
ler ve ik.1 İstanbul takımı ile oynıya- İkinci devreye İstanbul 11sesinin 
caklardır. Diğ"er iki İstanbul ta.kuru sağdan açılan bir hücumlle başlandı. 
da İzmlrde Altay ve Altınordu lle oy- Ga.la.tasaraylılu bütün enerjilerini 
nıyacaklardır. kullanarak üstünlüğü temin ettiler 

Futbol federasyonu sekiz takıma ve bu $1.l'ada. bir korner atı.şından 1s
birer numara. vermiştir. Önümüzdeki tlfade eden Nalın sıkı bir şütıe birinci 
pazaı-Wıi günü bu numaralara. göre golü yaptı. Biraz sonra müdafilerin 
tanzim edilen flkrtüre göre kura çe- ilerde bulunmasından ikinci golü çı
kilecekti.r. kardı ve müsabaka 2 - O Galatasara-

Ankaradan milli kümeye girecek yın gallblyetile bitti. 
takım belll olduktan sonra da müsa- Haydarpaşa • Kabataıt 
baka programı il~n olunacaltttr. ~ 

Milli futbol takımımıza eleman seç- Günün son ve mühim maçı Hay-
mek düşüncesile tertip edilen bu mü- darpaşa. ile Kaba.taş arasında yapıl
sabakalarla mütenazır olmak üzere dı. Şazi Tezcanın idare ettiği bu kar
grup şamplyonalan ve Türkiye birin- şılaşmaya takımlar şu şekilde çıktı-

lar: 
ciliği maçları haz1rlanması hususun- Haydarpaşa: Sezai_ Süleyman, Naz-
da. verilen haber de tahakkuk etmek- mi _ Kemal. Tarık. ismet _ Bütend, 
tedir. Bütün bu geniş faaliyete aid Süreyya, Müjdad, Ercüınend, Halid. 
program futbol federasyonunw1 tan-
zim ettiği müsabaka talimatnamesi- Kabataş: Cem - llııfül, Kemal - Se-
nin neşrile mı· sahasına geçecektir .. mih, Cemil, Faruk - Talat, Kemal. 
Talimatname bugünlerde neşredile- Nevıad, Hüseyin, l\-luzaffer. • 
cekt!r. Müsabaka çok süra.tli başladı. Der-

M k 
hal Kabataş kalesine inen Haydarpa-

. e tep maçları şa bir korner kazandıysa da bundan 
Istanbul Maarı! müdürlüğü tarafın- istifade edemedi. 3 üncü dakikada. 

dan mektepler arasında tertib edilen Kabataş müdafilnin bir hatası penal
futbol maçlarına dün Şeref stadında tıya sebeb oldu. Halid sıkı bir şiltle 
devam edilmşitir. Az bir seyirci önün- bunu gole tahvil etti. Kabataşlılar 
de cereyan ed~n bu karşılaşmalarda ilk anlarda yedikleri bu gole rağmen 
Galatasaray - Ist:ınbul lisesine 2 _ o, hiç kınlmadılar. Canlı akınlarla Hay
Haydarpaşa - Kaba.taşa 4 - ı gallb darpaşa kalesini tehdid ediyorlardı. 
gelmişler ve Hayriye ile Boğaziçi ıı- Bu sırada müdafilerin ilerde bulun
selerl 1 - 1 berabere kalmışlardır. masınclan istifade eden Nevzad güzel 
Maçların tafsllatını sırasile vertyo- bir vücud hareketile topu kaptı ve 
ruz: kalecinin tutmasına imkA.n olmıyan 

Hayriye • Bog" aziçi sıkı bir şütle takımının beraberli~inl 
temin ~ttı. Devrenin sonlanna doğru 

Günün ilk maçı Hayriye ile Boğaz- Müjdad Haydarpaşanın ikinci golünü 
lçi takımlan arasında yapılmıştır. de çıkardı ve devre 2 _ ı bitti. 
Hakem Eşref Mutlunun idare ettiği İkinci devreye Haydarpaşalılar çok 
bu karşılaşmaya takımlar şu şekildz sıkı b~ladılar ve bunun neticesi ola
çıkmışlardı: rak hakimiyeti kutdular. Bu arada 

Hayriye: Nevıad - Semih, Ali - müdafiln ıskasından Halid üçüncü, 
Necmi, Fanık, Ahmed - Ali. Eşref, Şe- biraz sonra. Bülcnd dördüncü sayılan 
ret. Semsi, Faruk. yaptı ve müsabaka 4 _ ı Haydarpaşa

Bopziçi: Tab ir - Celil, Aytekin - nın galebcslle bittl. 

Enis, Feridun, Mustafa - Turhan, .. - --- - ·--------
Tesid, Rilat, İsmet, Gazanfer. 

Bugünkü maçlar 
ŞEREF STADINDA : 

Galatasaray - Fenerbahçe 
rn> s~t u 
Beşiktaş - İ. Spor ,, 14.30 
Galatasaray-Fenevtıahçe 11 16ı30 

B.Iza.nslı filooof padişahı bir atla. ar
kasından takip ediyordu. Leonldls de, 
imparatorun malyetl arasında bu tef
Y1 merasimine iştirak etmiştL 

Çelebi Mehmed başını arka.ya çevir
di ve Leon1disl görünce, yanına sokul
masını emrettl. Leonl.dls atını sürdü. 

Padi§ah yavaşça. fHÔzofa sordu: 
- İzniğe gidip gelir mısın? 
- Hayır, haşmetmea.pl Fakat. git-

mek fikrindeyim. 
- Şeyh Bedreddini tanır mısın? 
- Uzaktan tanıyorum. Bilho.ssa 

onunla. konuşmak istiyorum. Çok bü
yük bi.r 1slam filozofu imiş. 

- Evet. A.ıim bir adam. Fakat, huzur 
ve refah içind yaşayan insanların zlh.
nine bir takım kötü emeller sokan 
ve gençleri avlamasını bilen bir A.llm. 

- Müridleri çokmuş diyorlar. Bela
gat ve fesahatte de eşi yokmuş ... 

- Zaten cahil halkı ancak dlllnde
k.1 mucize ile kendine çekiyor. 

- Fazllnı, kemal~nl. de inkA.r etme
mek lazım, haşmetmea.p! Zira, duydu
ğumuza göre Anadolunun her köşesin
den akın akın İzniğe gelenler arasın
da çok okumug insanlar da varmış. Bu 
okumuş insanlar İzniğe boşuna gelmi
yorlar ya. Elbette kendisinde, herkeste 
olmayan blr cevher görmüşlerdir. 

- Ondaki cevher, insanları biribl
rine düşürecek kadar tehlikelidir. 

- Ne demek istediğinizi. anlıyama
dım, ha~metmeap! 

- Demek istiyorum ki, şeyh Bed
reddin'in neşrettiği fikirler, mesud 
iıısanl:ırın saadetini. çalacak kadar 
korkunçtur. 

* Surlara yaklaşmışlardı. 
Çelebi Mehmed, imparat-0ru yalnız 

bırakmamak için, ara sıra onunla da 
konuşuyordu. 

Bütün caddeleri dolduran halkın al
kış turanı arasından geçen Osmanlı 
padişahı sağa sola sellim vermesini ve 
Bizanslılara iltifat etmesini de ihmal 
etmıyordu. 

Padi~hm arkasında gene bir at üs
tünde gelmekte olan Saideyi görenler: 

- Dev gibi bir kadın ... Besbelli bu 
da bir kahraman olacak. 

Diye söyleniyorlardı. 
Saldenin c?saret ve kahramanlıkla

rını öğrenenlerden bazıları, onu tanı
mayanlara izahat vererek: 

- o, harpte bir orduya bedelmiş. 
diyordu, Samsuna gelirken Karako
yunluları öyle yıldırnuş ki... Padişahın 
onu yanından ayırmamasının elbette 
bir sebebi olsa gerek. 

B.iz:ınslıların Türklere karşı göster
dikleri samtmi coşkunluk tezahürleri 
padişahı Blznnsa biraz daha bağlamış 
ve yaklaştırmış oluyordu. 

Bizanslıların nıisafirperverliklerin
den pek memnun olan Çelebi Mehmed 
günün birinde Blzansı da zapt ve tes
hir etmeğe kar:ır vermiş ve kafasının 
içinde ani ve gizli pl3.nlar çizmişti. Pa
dişah kendi kendine: 

- Bu güzel şehri mutlaka almalı
yım ,diyordu. Kapımızın eşiğinde du
ran Bizanslıları içinden vurmak ve 

Vücudum he.l'! tU.rlü meşakkate t;a. 
hammlll eder. 

ve padl.şahı güldürmüş olmak lçJn, 
başından geçen şu vakayı anlattı: 

- Bir giln, bundan evvelki impara
tor beni hapse attırmıştı. Sebebini sor
mayın ... Çünkü, bunu, bugüne kadar 
ben de bilmiyorum. Biri, rüyasına git~ 
dlğlm1 sebep ol.arak gösterdi, bir ba.§4 
kası da karısında. gözü olduğumu söy
ledi. İkisi de asılsızdı. :Mahpesta ki
taplarımla meşguldüm. Aradan epeyce 
ziı.man geçmlştl. Bir gün imp::ı.ratoı: 
beni hatırlamış ... Galiba yaptığına da 
pişman olmuş... Mabeyincisine sor
muş: cLeonidis benden ::ı.f dilemiyor 
mu?ıı Bunu bana haber verdller. Ken
dlsJne cevab gönderdim: «Burada ra
hatım çok mükemmeldir. Kitaplanmla 
arkadaşlık yapıyorum. Bana dokun
masınlar!» İmparator o güne kadar 
kitap okumazmı.ş. Bu cevabımdan son
ra: :ıKitabla arkadaşlık yapılabilir mi? 
Bunu bir kere de ben tecrübe edece
ğim.• demiş ... Kitap okumağa başla
mış. Bu hadiseden sonra, imparatorun 
kitap okuma zevkini tattığını ö~ren
roiştim. 

- Senden bu dersi aldığı halde, se
ni hala tahliye etmiyor mıydı? 

- Hayır. Aradan tam bir sene geç
mişti. Bir gece (sulon)ııun bir eserini 
okurken, şöyle bit" fıkraya raslamış: 
uBlr hükümdar, suçsuz olarak hapset
tirdiği her hangi bir zavallıyı - af ta.
!eblnde ·bulunmadan - affetmelidir. 
Zira. fazilet, adalet ve büyüklük bu
nu icap ettirir. Af talebinde bulun
duktan sonra affetmenin kıymeti yok
tur.• 

Imparator bunu okuduktan sonra 
ne yaptı? 

- Ertesi günü beni derhal 3Crbcs bı
raktı. .. Hatta bir !l.ksam da yemeğe da
vet ederek, hem benden özür dlledt, 
hem de bu fıkrayı anlattı. 

- Çok insaflı ve uyanık blr hüküm
darmış. 

- Fakat, onu kulunuz: uyandırmış
tım. haşmetmeap! 

Çelebi bundan sonra - kendi ken
dine - çok kitap okum.ağa karar ver
di... Ve bahsi değiştirerek tekrar şeyh 
Bedreddin meselesine döndü: 

- Onun yapmak istediği mesleğin 
neden tehlikeli olduğunu sormadın, 
Leonidis! Fakat, ben bildiğimi ve duy
duğumu anlatmak istiyorum: İştlrakl
yuna göre, blr memlekette hiç kimse 
mal, mülk sahibi olmamalı imiş. Hal
buki ecdadım, herkesin malına, mül. 
küne sahip olmasına çalışmışlar ... 
Şüphesiz ben de ayni yolu takip ede
ceğim. Bu meslek, islarniyetle de telif 
edilemiyor. Şeyh Bedreddin insanlan 
- bence - blribirlne düşürüp onların 
sırtından şöhret ve servet yapmayı dü
şünüyor. Ben buna fırsat ve imkan 
vermiyeceğlm. 

- Bedreddin çok yer gezmiş ve Mı
sır sultanına hocalık yapmış diyorlar; 
doğru mu şevketlim? 

- Evet. Doğrudur. Tarikata da ora
da (1) girmiştir. Ilml kadar zararlı 
fikirleri vardır. (Arkası v:ır) 

İlk anlan mütevazin geçen müsa
baka ya.va.ş yavaş Boğaziçlnin M.kl- : 
miyetl altına girdi. Hayriye kalesinJ ' 
heran tehdid eden bu akınlann biri-

1 sinde İsmet sıkı bir şütıe Boğaziçlnln I 
yegii.ne golünü yaptı ve devre bütün 
çalışmalara rağmen bu netice değiş
meden 1 - O nihayetlendi. 

İkinci devreye Hayriyeliler çok can
lı başladılar. Bilhassa soldan yaptık
ları hücumlar tehlikeli oluyor ve Bo
ğa.zlçi müdafaası müşkül vaziyetlere 
düşüyordu. Oyun bu sırada sert bir 
şekil aldıysa da hakem ciddi müda
halelerle vaziyeti önledi. Devrenin 
nihayetine doğru HayriyeUler Boğaz
içi kalesi yakınında bir tirikik kazan- ı 
dılar. Faruk çok güzel bir vuruşla 
topu kaleye sokarak takımının bera
berllğlnl temin etti ve müsabaka da 
ı - ı beraberllkle nihayetlendi. 

Bisiklet müsabakaları 
İstanbul bisiklet ajanlığının tertib 

ettiği ikinci teşvik müsabakası bugün 
Şişli ile Hacıosman bayın arasında 

iki defa gidip gelme olmak üzere 42 
kilometrelik bir mesafede yapılacak
tır. 

avlamak hiç de güç olmıyacağa benzi- (1) «Şeyh B<!dreddin, gençliğinde 

Galatasaray - İstanbul 
. Günün ikinci maçı Galatasaray ile 
Istanbul lisesi arasında yapı1dı. Ha
kem Şazi Tezcanın idare ettiği bu 
maça takımlar şu şeklide çıkmışlardı: 

Galatasaray: Esad - Basri, Ekmel -
Sırrı, Aydemir, Celal - .:Uehnıed, İl-
han, Şahab, Nurl, Naim. j 
İstanbul: Kadir - Vedad. Ahmed -

1 
Bürlıan, Oğuz, Necdet - Kanber, Ya-
vuz, Salcihaddin, Receb, Fikret. 1 

Ev, Apartıman 
kiralam a k için 

« Akşam» ın Küçük 
Uanları en süratli ve 
en ucuz vasıtadır. 

yor. Hiciza ve IUL'>ıra giderek ilim tahsil 
Sultan Mehmed Surlanı1 en muhte- ctmiı: ve bir aralık iUısır sultanı (fe

şem kapısı olan CRomanos Portas)dan ralı bin Berkuka)ya muallim olmu.'j ve 
çıkarken, yüzlerce genç kız p:ıdişahın oı-ada tarikata sülük ederek. mclihur 
atının basacağı yerleı'tl kucak kucak i\Ielami şeyhi Hüseyin ı\i:ılatı'ya inti
çiçekler serpiyordu. Sık sık: saı• etmiştir. Bedreddin bundan son-

- Yaşasın Türkler ... Yolunuz açık ra Kafkasa dünmüş ve Tebrizde Ti-
olsun aziz ve büyük misafirimiz... mürlengin huzurunda, ııl:!ma. aı-asın-

Sadaları yükseliyordu. da t.ahaddüs eden bir meselci ilmiye-* yi hallederek Tiınürlenk tarafından 
Çelebi sultan Mehmed kapıdan cı- takdir edilmiştir. Yıldırım Beyamlın 

kaıken imparatorla vedalaştı. İmp'a- Ankara esaretinden sonra, Rum dlya
rator surlarda kalmıştı. nna avdet etmi~ ve Beyandın vefatını 

Leonidis, padişahın arztısil.e kendisi- mütealtıb Edirnetle Osmanlı tahtına 
ne biraz dah:ı. refakat edecekti. Zaten oturan ~Husa Çelebinin Kauıskeri ol
Biz:ıns hassa atlılarından bir müfreze muştur. Bundan sonra Çelebi :\Iehmed 
imparatorun emrile pad~hı muhafa- saltanata gl.'ı:inee Jcenclhine af ile mu-
za maksadilc Edlrneye gidecekti. amele olunmus ve Iınfüte ikamete ıne-* nnır edilmi~tir·. Şeyh Ueclreddinin tabı 
Halkın gürültüsü diıımişti. ilh:ıd ve fesacla 1113il oldt!ğundan , mü-
Şimdi, misafirler sur dışında yava~ ridl~riııden bir Yahudiyi nıü~lü1ı1:.ın 

yavaş gidiyorlardı. Çelebi Mehm.ed, ~·aııaralt, o civarda ve d:ıh1 scnrıı A:;-
Leon!dise döndü: dm l!avalisin.lc, CUut) adlı bıı adanı-

- At üstünde yorulmadınız mı? la halkı ifsada ba~lamışh.» Tarihin 
- Hayır, ha.şmetmeap! Kul.unuz her I verdiği bu ınalünıattan "Onra, şe~·h Müsabakaya Gnlatasarayın merkez

den yaptığı bir hücumla ba.slandı. 

Şahap vasıtaslle kaleye kadar ·do.ya- iaiam•••••••••-=••ımıii 
7aınan, imparatorun, av gezmtilerlne Beclreddinin akıbetini tcfrikaınızın de
atla iştirak ederim. Yaşıma bakmayın. 1 vamında göı·eceksiniz. 

derecede söyledinız... Sonuna ka
dar varmakta mahzur olmadığını 
hissetmiyor musunuz? 

- Doğru ... - dedi. - Fakat 
boğulur gib: oluyorum ... 

Güzel Gözlü Kız, hakikaten, sap
san kesilmişti. Bir gÜın evvel Fifi ile 
mücadele ederken de aynen böyle 
heyeclllllanmıştı.. Gene dünkü gibi, 
e:ıni kalbinin üstüne bastırdı. Sanki 
müthiş çarpıntısını durdurmak isti
yordu. 

Cemal: 
- Hasta mısınız} . . • Bir yeriniz 

mi ağrıyor? - diye sordu. 
- Evet ... Kalbim hastadır ... He

yecanlandığım zaman göğsüm par
çalanacak gibi olur. 

Ve fena bir gülüşle: 

- Galiba günün birinde bu yüz
den kakırdayacağım T • dedi. 

Borsacı bu sözden müteessir 
oldu. 

Ve kLz, pürüzlenmiş bir sesle de
vam etti: 

- Madem öğrenmek !istiyorsu
nuz, dinleyin.. . Vehbi Feridun has
talandı. Birikmit paramız yoktu. 
Hastaneye girm.ıeııd IB.mn geldi. Ev
ladım aütnedeydL Ben d e yalnız 
kalınca eski aanatıma baıladım. Her 

şeyi yüzüstü bıraktım... Etrafımı 1 aydınlanıverdi. Şimdi, Leyla il~ 
bir takım meslek kadınları aldı. Be- Melahat arasındaki benzeyiş, onun 
n'İ sürüklediler, heveslendirdiler. Ne nazarında apaşikar meydana çıkı
gençtim. On sekiz buçuk yaşıınday- yordu. Bu kızla karısı, meğer ayni 
dım henüz... Kendimi temize çı- babanın evladı imiş. Şaşırmış bir 
karmak için bunları söylemiyorum... haldeydi. Baldızını çamurdan çekip 
Fakat insan o yaşta pek doğru dü- kurtarmak için en.ufak bir teşebbüs
şünemiyor, bunu da tasdik et- te bulunmıyacak mıydı~ 
meli.•· Bündan on sene evvel, kocasının 

- Demek o tarihten İtibaren vefatile matem içinde olan bayan 
Vehbi F eridunu da oğlunuzu da Pertev Rızaya cmüessesenin idare
görmediniz? , sini tamamile bana bırakın!'.$ dediği 

- Vakit geçti ... Ben de kendi- vakit, çok müşküller le uğrasacağı
mi' onlann artık yüzüne bakamıya- nı biliyordu. Zira müteveffa· şeriki, 
cak kadar kirlenmiş sayıyordum. çok hovarda bir adamdı. Düınya 
Galiba kanımda bir bozukluk vardı. kadar masraf etmiş, boğazına ka
Ya babamdan, ya aınamdan mevrus dar borçlanmıştı. Bu adam öldüğü 
bir şey olacak... zaman, müessese her tarafııf'dan yı-

Cemal: kılacak gibiydi. Genç erkeğin, Me-
- Babanız hakkında hiç malu- lahata karşı beslediği aşk yüzünden 

mahnız yok mu) ... - diye sordu. büyük bir gayretle çalışması, geceyi 
- Pek az bir şeyler bil.zy'Orum... gündüze katması lazım geldi. Şeri-

Annemin söylediğine bakılırsa kinin bütün borçlarını yavaş yavaş 
vaktü hali yerindeymiş. ödedi. Şimdi mukadderat o adamın 

- İsmini yanınızda hiç söyledi ikinci evladına karşı olan borcunu 
mi> öd emeğe de mi onu sevkediyordu? 

- Annem sık sık, babamıın 'İsmi- Güzel Gözlü Kız, muhatabının 
ni söylerdi ... Pertev Rıza imiş. heyecanını farketmişti. Fakat sebe-

Cemal Nermi, bu ismin söylendi- bini anlamıyordu. Bununla beraber, 
ğini işitince sapsan kesildi. Dimağı-ı bu alakanın kendi istikbali için ha
nı 1şgal eden m uamma. birdenbire yırlı neticeler doğuracağını farkedi-

yordu. 
Erkek: 
- Bu cehennem gibi hayattan 

kurtulmak ister misiniz, küçük ha
aıım? ... - diye sordu. 

- isterim amma, nasıl? . . . Bil
mezsiniz, küçük Cahidciğimiıı bah
sini açarak beni nasıl heyecanlan
dırdınız. Acaba şimdi nerede? ... Ve 
benim hayahmı nasıl kazandığımı 
bir gün ogrenirse kendisine karşı 
nası-! bir utanç duyacağım 1 

Cemal, cevap verdi: 
- Bütün kabahatler, nedamet 

sayeıJinde temizlenir ... Size yepyeni 
bir hayat temin etmek teklifinde bu
lunan olursa onu red mi edersiniz? 

Fifi' nin rakıbesi dalgınlaştı. 
- Sevgilimden ayrılmamı mı is

tiyorsunuz? 
Cemal Nermi: 
- Çok mu seviyorsunuz? - diye 

sordu. 
Leyla, samimi bir nazarla muha

tabını süzdü. Bu bakış, erkeği mü-
teheyyiç etti. (Arkası var) 

Dü:ıelbne: 8 numaralı tefrikamız
da Cemal Nermi'nin kasa mevcuda 
1,600,000 lira o larak gösterilmiş. 

Baştaki 1 rakamı yanlışlıkla dWl
mittir. 600,000 olacak. 
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KOÇUK lLANLAR 
Fe~kalll.de ahvalin devamı 

müddetince gayrı muayyen gün
lerde haftada \ki veya üı,; defa 
neşredllecektlr. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 

DADI İŞ ARIYOR - Senelerden
bcri yüksek aileler nezdinde çocuk 

SATILIK DONDURMA MAKİNESİ
Az kullanılmış 4 gözlü 8 kovalı Frl
gldaire marka blr dondurma makinesi 
satılıktır. Taksim: Cumhuriyet nrey
danı tütüncü Ferid beye müracaat te
lefon: 41537 - 3 

ACELE SATILIK İKİ KAl\IYON -
Şevrole ve Cemse markalı birisi iki dl
ğerl bir tonluk kamyonlar satılıktır. 
Beşiktaş odun iskelesinde kahveci Ha
fıza müracaat. 

büyütmüş tecrübeli bir dadı iş arıyor --------------
Akşamda Z.A. rüınuzuna. müraca- GAYRİ MATBU TARİH KİTABI 
at. ' VERİLİR - Seyd Vehbi ve yahud 

BiR GENÇ iş ARIYOR _ 17 ya- Neyli Div~.nlanndan her h~~gisini ve
şında Türkçe ve Fransızca lisanlarını Zade Abdurrahman Ef~nd~ın ~lem~ 
bıllr. Muhasebeden anlar İstanbul med Atıf .. hattı Ue muve:rıh Cıbretı 
piYasasını tanır Yazıhane işlerini çe- Zaze Abdurrahman E!endıni;1 kaleme 
vl~ebllecek bir genç iş :myor. Akşam- aldığı (Üc?ncü Seliml 1? 1213 Mısır v: 
da M. E. s. rümuzuna müracaat. - ı Arlş se!~rıne ald gayrı m~tbu tarlhı 

verilir. Ist. Veznecller Nadır B. sokak 
AilÇI BAYAN İŞ ARIYOR - Ala- No. 14 Muhlis. 

franga, alaturka yemek.pişirmesi_ni ------------:---
fevkalade biJ!r. Ve elinde bonservısi 4 - Kı"ralık • Satılılc 
mevcud orta ya.şlı bir bayan dışarı 
gidebilir. Her işi başarabilir. Akşam 
gaıeteslnde .e. D:o rümuzuna mek
tupla mÜl'acaat. - 1 

El\ILAKİŞ - Firuzağada denize 
nazır yeni bir apartıman satılıktır. 
Senelik iradı 1104 liradır. Dosya No. 
437. Galatasaray lisesi karııısında No. 
184 Emlak iş. Telefon: 49010 
İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 

hanı No. 6 Telefon: 24694 

AKŞAM 

Fabrika ve matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

:e-ı- çam KİRALIK KÖŞK - Erenköy Kozya- t ih J 
BtJY'VK Ç.ıUULICADA - u ~ ... b. caddesinde Böcekllk camit clva- matbaa i t anna e ,·erişli 

ağaçlan Ue mıthatıt arazi ve köşk sa- ._;• 1 b t i b" bi 
tılıktır. Boğaza. Istanbula, Marmara- rında Mühürdar köşkü denmekle ma-ı e onarme yen ır na sa. 
Ya tamamen haklın ve nazır olup otel ruf dört odalı köşk kiralıktır. Talib tıııktır. «Akşaın» idaresine 

1 1 11 e ıstan olanlar gezmek için lçerislndekllere, ~ t T 1 f 20
6

8 ve hastane inşasına ever§ v - göruş .. mek için 60169 Telefon numa_ra4-ı ,muracaa : e e on: 1 -bulun v~sl çam ormanı içinde en bedll ~ 
manzarasmı ~ımaktadır. Do.sya No. sına müracaat /•---------......... _ ...... ,.. 413 Merkez: Galatasaray lisesi karşı-
sında No. 184 Eml~kiş. Telefon: 49010 MOBİLYELi KİRALIK DAİRE - lstanbul Levazım 
İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu Taksimde Topçu caddesinde Uygun 1 

han No. 6 EmlAk.lş Telefon: 24694 apartımanının 2 numaralı konforlü 1 amirliği satın alma 
dairesi eşya.sile beraber yazlığı kiraya 1 k •t " l 

KADIKÖY MODA CADDESİ ::-- Beş verilecektJr. Hergün sıcak suyu vardır. omisyonu ı an arı 
katlı beton Urgir apartıınan .~or~ ta- İçindekilere müracaat. - 14 ... ,.. _______________ _ 

rafı açık deniz görür cadde uzerıı:ıde --------------- 20,000 adet çorap iğnesi alınacaktır. 
iradlı mükemmel bir apartıman 35000 SATILIK EHVEN KELEPİR ARSA- Pazarlıkla. ekslitmesl 11/3/9-tl salı gü
liraya satılıktır. Dosya. No. 410 Mer- Göztepede denizi görür !evk.al.Ade nü saat 15,30 da. Tophanede levazım 
kez: Galatasaray lisesi karşısı.pda No. manzara havadar bol suyu, elektrik, iimlrllği satınalnın komisyonunda. ya-
184 Eml~kiş. Telefon: 49010 Istanbul kumpanya suyu asfalt yola pek yakın pılacaktır. Tahmin bedeli HOO ltra ka
şubesi: Eminönü Anadolu han 6 No. her türlü vesaiti nakliyeye kolaylığı ti teminatı 210 liradır. Nümunesl ko-
Emlakiş. Telefon: 24694. olan kerizme yapılmış arsa satılıktır. misyonda görülür. (967 - 1813) 

BALAT - Loncada iri bir mevkid. e üç Göztepe fırını karşısındaki kahvede 
lira dellal İsmaile müracaat. - 3 katlı apartıman tarzında 5ooo ya A d l Ç" t 1 

bir ev satılıktır. Dosya No. 446 Merkez: na O U ımen O arı 
Galatasaray lisesi karşıs~da No. 184 S.4.TILlK KARGİR EV - Beyoğlu Türk Anonim Şirketinden : 
El,1la. lria. Telefon.. 4901o. ıstanbul şu- Kalyoncu karakolu civarında Simldci Ş k . lı d 

1 
• h 

........, · d c ıA kl ) ir etimız isse ar ar umumı e· 
besi. Eminönü Anndolu han No. 6 Em- sokak içın c ey ... n (Es Maymun 

94 sokak No. 4 karglr büyük ev satılıktır. yeti ~ağıda yazılan şekilde 31 mart 
Jaklş. Telefon: 

246 
· İçindekilere müracaat. - ı 1941 pazarteıJİ günü saat 1 O da 

WZKURT-DILAK - Finızağa cad- , Galata' da, Voyvoda caddesi Agop-
de üzerinde senevi 1100 lira varidatı SATILIK EV - Göztepede Sahrayı- yan hanı 3 ncü kattaki dairesinde 
olan üçer odalı ve bir büyülı: hol ve ceditte, içinde tulumbası, elektriğ'i, ya- toplanacaktır. 
gömme banyolu, üç buçuk 1k1atı~ mo- ~ım dönüm bah~esinde kuyusu olan. RUZNAME! MÜZAKERAT 
dem bir npartıman (16) bin rasa sa- Istasyona 10 dakıka mesafede bulunan 

iş ARU'OR - Uzun seneler Ro
manyada kereste ticaretile iştiğal et· 
mlş, orta mektep mezunu. eski ve ye
ni Türkçesi mükemmel, Rumen ve 
Bulgar lisanına , akıf daktilo biilr bir 
\•atandaş, kereste tlcarethanalerinde. 
komisyoncularda. ambarlarda, ldha
lat •e ihracat şlrketıerlnde bir vazüe 
arıyor, arzu edenlerin, ~~ara ~~d. 
No 65 elektrikçi Cemil Unverdı ye 

tılıktır. . 4 odalı müfrez ve 1200 Ilraya satılık· 1 - 1940 hesap yılaına aid idare 
ORAT.\ICÖYDE -Dereboyunda al- Taksim Abdülhak Hamid caddesı tır. Ycnicaml Osmanlı bankasında bay 

1
medisi ve murakıb raporlarının 

tı odalı karg.ir bir ev 2500 liraya satı- Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 - 1 Kemale müracaat. - 21 okunması ve tasvibi. 
lıktır. Dosya No. 438 Galatasaray li- SATILIK APARTI:\IA!IJ _ Firuz:ığa- . . .. 2 - Mezkur yıla aid bilanço ve 
sesi karşısında No. 184 EmJ..3.klş. Tele- da mektep clvarıhda sene'i (980) Ura SATILIK iKi KOŞK - Bostancıda kar ve zarar hesabının tetkiki He 
fon: 49010 t 1 muntazam banyolu istasvona 5 dakikalık, mutena mahal- k b 1.. .d 

1
. . . . . . 

İstanbul şubesi: Eminönü A.'ladolu varida ı o ::ı.n \'e linde, Adalara. ve Kayış dağına man- a u u, ı are mec ısının zımmetını -1 muracaatları. 

Sahife 7 

Günlük Borsa 1 
ESHAll•ve TAHVİLAT - KA.MBİl'O 

v& NUKUD FİATLERİ 
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DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
% 7,50 933 TUrk borcu I. n. m. 19.
> > 1938 !krıı.mlyel! 19.78 
> > 1933 IkramJyeJi Erganı 

A. B. C. 
> 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
> > 1934 Sivas-Erzurum 2_7 
> 2 1932 Hazine bonolan 
> > 1934 > > 
> > 193.5 > > 
> 1938 > > 

A. Demiryolu tahvlli ı-n 
• • m 

A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. limanı mümessil ııenedt 

HİSSE SENETLERİ 

T. C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt) 
T. İ~ bankası mümessil hls. 
A. Dem.lryollan şirketi ( % 60) 
A. Dem.lryolları şirketi C% ıoo 
Esk.ihlsar çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNEBİ TAB\'İLLERi 

Kredi Fonslye 1903 (sigortalı) 
> , 1911 
> > Amorti 
> , Kupon 

NUKUT 

Türk altını , 

19.:l8 
19.25 
19.40 
60.50 
15.50 
29.50 
52.75 
41.80 
40.90 
38.30 
43.75 
40.~0 

109.50 
10.-
10.25 

103.-
22.75 
37.50 

7.95 
26.-
21.-

108.-
102.-
56.-
1.25 

hanı No. 6 Telefon: 2469-l yeni model .üç. bi uçuk kattllıktbi~ apartı- zaralı ı;arnlık ve meyvalık bahçe için- idaresinden dolayı ibra ve geçen 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

24.05 
2.99 
2.50 . . Rll'OR Türkce man (13) bm 1 raya sa ı ı ıı. , h b l . 1 . d . .d 

ISIR BAYAN IŞ A - · • ks' Abd .. lhak Hamid caddesi de iki cepheli ve iki cadde üzerinde, esa yıl netıce erme aır ı are KAMBİYO 
Fr::ınsızca ve Rumca mükemmel ya- GVZEL BİR ARSA - Fatih ile Bo;~u:t~~mhil: No. 23 Tel: 43532 _ 1 l 7 oda, 3 hela, 3 so!a, 2 balkon. alaf- meclisi teklifleri hakkınd_a karar ve- ------- -----
:ıar ve okur. Ticari işlerde bulwıımış- Aksaray arasında yeni 1nşaat s~ha- ranga banyo, binaya muttasıl matbah. ritmesi. Türk lirası 
tur Kasiyer işi de yapar. 41604 smda 2762 M2 arsa toptan veya ıfra- SA'.flLUC APARTJ:\IAN - Kurtuluş bodrum, tulumbalı kuyu suyu, Elmalı 

3 
V ·r .. dd 

1 
. hi Londra üzerine 1 sterlin 5.24 

telefona mümcaat. -
1 

zen satılıktır. Arsanın heyeti um~ı- tramvaya 3 dakika mesafede senevi şehir suyu. elektrik ve telefonu havi . - a~ı- e mu . et erı ten Nevyork üzerine 100 dolar l!!!>.20 
FRANSIZCA. İNGİLİZCE VE İ'IAL- miyesi imar müditreyL'lce ifraz edıl- 0000) lira kiraya mütehammil mun- bir köşk ile yine aynı bahçe içinde 2 '.d~re meclisı azala~ıl~ m.urak~bın Paris üzerine 100 frank 

mlştiı·. Do"'-'"' No. 436 Galat.asa ray ll- b ı b h 11 ·· ı · · t h b v t k l h b 1 d t Mil" ·· 100 li t \',\~CA _ Bilen bonservisleri mev- ~,,... 1 tazam anyo u ve a çe on cep 1esı oda bir hela bir matbah bır hol, şehir ın ı a eya e rar ın ı a ı e aı a ano uzerine re 
cut bir ı;enç ciddi iş arıyor. Gayet iyi çok açı yen. m~ a uç a ı ır apar- s~yu .~·e el~ktrik tesisatını hav: diğer ve uzur a arının tayın ve tespıtı. enevre uzerlııe 1 ran • sesi karşısında No. 184 Emlakiş. Te e- k ı d ·· k ti b. 1 h h kl · · · C - 00 f k 

referans verebilir. Gazetemizin z. fon: 
49oıo . ·· ·· Anadolu tıman (13) bın lıraya satılıktır. bır koşk bırllkte satılıktır. Muracaat 4 _ T~caret kanununun 323 ncü Atina üzerine 100 drahmi 

A. P. rümuzuna müracaat. - 1 İstanbul şubesi: Emınonu Taksim Abdülhak Hamid caddesi İstanbul yeni Valde han No. 79 dd · .. ·d 1· . 
1 

Sofya üzerine 100 leva 
hanı No. 

6 
Telefon: 

24694 
Bozkurt-Emlf\k No. 23 Tel: 43532 - 1 ma :sıne gore 1 are mec ısı aza a- Madrid üzerine 100 pezeta 

29.!>3 
0.9!J75 
l.6225 

DİPLO:\IALI BİR !\IÜTEH o\.SSIS - --------------- SATILIK EY _ Aksarayda Katip rına şırketle muamelede hulunmala· Eudapeşte üzerine 
100 

pengö 
Her nevi inşaat, dah!li ve harici b!na KISIKUDA - Tramvay üzerinde SATILIK APARTDUN - Şi~llde Muslihittln sokağında üç tarafı bahçe, nna izin verilmesi. Bükreş üzerine 100 ley 
tadilatı, mağaza cephelerinin tan~im1 bağ bahçe tavuk beslem;ğc müsaid tra.mvaya 3 ~aklka ~esafe~e çıft dai- içi ve dışı yağlı boya her tarafı mu· Umumi heyette ha:llr bulunmak Belgrad üzerine 100 dinar 

12.9375 

ve mümasll b!Jümum dekorasyon ışle- saha içinde beşer odalı ikı ev çok relı ve senevı ~.1~~4) ı~.ra ge.~ırl olaı: (3) şambalı sekiz oda fevkalade man:r.a- isteyen hissedarlar asaleten veya Yokohama üzerine 100 yen 
rine ait projelerin tanzim ve tatbikini müsaid bir fiyatla satılıktır. Dosya oda ve (1) ~uyuk doı:t ko"~ holu ve ralı. konforlu ve tramvay istasyonuna vekaleten hamil bulunduklan esha- Stokholm üzerine 100 kuron 
deruhte eder. Akşamda Mütehassıs No. 434 Galatasaray lisesi karşısında banyoyu havı ve 6 daıreıı b ,. aparlı- bir dakika mesafede olan ahşap bir h . k . k 
rumuzuna mektupla mümcaat. - 2 No. 184 Emlaklş. Telefon: 49010 • man (18) bin liraya satılıkt:r .. mı veya es am yerme aım evra ı 

3.175 
31.1375 
31.0975 

İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu T k · Abd .. lh k H° ·d dd · ı ev beş bin beş yuz liraya satılıktır. içt!ima gününden bir hafta ö.nce şir-Ecz.\cl _ Gerek eczahanede v.e. gc- h N 6 T l f 24594 a sım • u a amı ca esı 23396 No ya telefonla müracaat edil- . l'd k' k . h anı o. e e on: Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 - ı mesı· _ 
2 

ketın Karta a ı mer ezme ve ya ut rek ecza depolarında çalışmak uzere 

blr eczacı kalfası iş arıyor, Akşam ga- AYASPAŞADA - Cadde üzerinde SATILIK ı\PARTIMAN - Şiı;lide Anvers'te .Av~nue .de ~rance ~5 nu· 
zeteslnde T. M. rümuzuna mektupla denize tamamen hakim bir arsa satı- tramvaya müvazl bir caride üzerinde ACEJ,I: SATILIK A~ı\~TIMAN -ı mara~a. Cımfına Şırketıne teslım et· 
miirneaat. - 1 Iıktır. Asfalt cadde üzerinde arsa senevi (1080) lira geliri mevcud 3 oda Aksaray Valde mektebı cıvarında Çın- melen ıcab eder. Kuşılık olarak 

BA)'AN İŞ ARIYOR ~ Orta ta):ı~illl mevcudü kalmadığına nazaran istical bir hol ve banyoyu havi ve arkasında g_ıraklı bostan No. 1 M. K.~mal cadd~- alacakları makbuzlar içtimadan ön
eski türkr;eyl bilir daktilo ve sant?·alda ediniz. Galatasaray llse~i karşısında 50 metre kare bahçesi bulunan 3 katlı sıne 30 tnetrc mesafede ~çer oda bı~ ce ibraz edilecekl!ir. 
çalışmış bir bayan iş arıyor. Yarını No. 184 Emliiklş. Telefon: 49010 blr apartımnn 115) bin liraya satılık- rer hol. hamamı havi uç kat yc;ıı ı --------------
gfın olanı tercih eder. Ak~amda M. C. İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu ur. Yeni blııaclır. ap~rtmrnn 950~ liraya sa .. tıl~ktır. La· Uoktor ••••llll!I 

l hanı No. 6 Telefon: 24694 1 Taksim Abdülhak Hamid caddesi lel.~ .Ap. Daire - No. 31 H.ıdı Zcnere 
rümuzuna - .. ı Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 - 1 muıaeaat. - 2 Bahaddin Lütfi 

Varnall 
OPERATÖR ÜROLOG 

2 _ iŞÇİ ARIY ANLAR 
DADI ARA~IYOR - Yeni doğmuş 

bir çocuğa bakmak lçlıı bir dadı aran
maktadır. Kadıköy Mod:ıburnu No. 22 
vr müracaat. 
MAKiNİST VE USTA İŞÇİ ARANl-

1'.0R - Ipllk ve ipek büküm Jşlerinde 
ihtisası olan Bonservisi haiz iktitlarlı 
bir makinist ve müteaddid usta işçiye 
ihtiyaç vardır. Taliplerin Mercan Tığ
cıl:-r Solrnk l - 3 e müracaatları. 

A\·UKAT KATİBi ARANIYOR -
Avukat. yanında staj görmüş tecrübe
li eski ve yeni harflerle imlası düzgün 
oİan ve makine ile süratle yazabilen 
erkek bir Avukat katibi alınacaktır. 
Galata Nordştem ham 11-12 numara
ya acele müracaat. - l 

BAKIRKOYCXDE Zeytlnliktr • . 
beş odalı güzel manzaralı kargir bir Sı\Til.IK JJAXE - Şişlide tramvaya [. _S~TII.IK KAGiR EV - Boğaz-

1 ev satılıktır. Dosya l'\o. 409 Galatasa- 2 dakika ıncsa!ede 5 oda 2 koridor çok ıçınm su. hav:ı, manzarasfyle meş
ra ıısesi karşısında No. 184 Emlakiş. lüks bir banyo ve keza mutfağı havi 1 h_ur Beylerbe~ınde isk~leye beş da-
~ f . 49010 ve 60 metre kare bahçesi bulunan ve kıka set ı ıerınde B:_bekden - Istan-

Te. e 
0~\ml ubesi: Eminönü Anadolu dahili ropclen boya !le boyanmış ve J bula Iaı:~··r den.izi goren fera~ man-

Ista ~ 1 f . 24694 nakşedllm!s mozaik merdivenli geniş zaralı uç oda bır çlnlll sofa bır mut-
hanı No. 6 e e on. balkorılu yeni model bir hane (7250) bah bir tuvnlet ve banyo mahallini 
CİHANGİRDE - Denize nazır yeni 

bir apnrtıman satılıktır. Senelik ira
dı 900 liradır. Dosya No. 404 Gala:a· 
saray lisesi kar~ısında No. 184 Eınlak
iş. Telefon: 49010 

liraya s:::.tılıktır. 55 lira kiraya mü- havi düz ayak, çok rahat içinde 
tehammildir. 1 elektrik, tatlı suyu olan altı yüz mct

Taksim Abdülhak Hamid caddesi re kare bahçe o ıtasınd:ıkı kıigir y~
BozkurL-Emlii.k No. 23 Tel: 43532 - ı ni ev satılıktır. Cumartesi, pazar gu-

nü keresteci bay Azize müracaat j 
SATILIK llıL'IJE - Taksim Talim- _ 4 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

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

Panaiya aprt. No. 2. 
İstanbul şubesi: Eminönü 

hanı No. 6 Telefon: 24694 
Anadolu hane meydanına nazır geniş cepheli 

dört od:ı. bir hol ve bahçesi buhınrrn 
temiz yapılı karglr bir hane (5250) 
liraya satılıktır. Mevkii çok miistesna 

Tel. 42203 
KIY.METLİ İRAT - Karaköy Tüııel lf••·-----------k~rş~ında 33. 33/1. 33/2 No. lu üç . Ö 1 

KARAKÖYDE - Galatad:ı. Kara.
köyde tramvav caddesinde bir mağa· 
za satılıktır. Dosya No. 397 Gafatasa
ray lisesi karşısında No. 184 Emlakiş. 
Telefon: 49010 

ve caziptir. 
Taksim Abdü!J'ıak Hamid caddesi 

Bozkurt-Emlfık No. 23 Tel: 43532 - 1 

dukkandan ibaret mağaza acele satı- KiRALIK .:uUSTAKIL K ŞK - ı 
lıktır. 40704 No. da Suphi Okaya ve.: Suadlyede Şen yolda beş oda iki sofa ı 
ya 24010 Remziye müracaat. - 1 ve havagazı elektrik banyo büyük 

.. . eaınlıklı bahçe yazlık k!§lık yalnız 

IANKARA RADYosul 
9 Mart pazar öğle ve akşam 

12,30 Program, 12,33 Neşeli 1aınllar, 
12,50 Ajans haberleri. 13.05 Neşeli fa
sıllar, 13.25 Salon orkestrası, 18,03 Caz 
orkestrası, 18,50 PeşrC\•ler, saz semai
leri ve şarkılı oyun havalan, 19,30 
Ajans haberleri, 19,45 Eski kağıthane
da yarım saat. 20,15 Muzlk Sonatlar, 
20,45 Solist okuyucular, 21,15 Konu~
nıa, 21,30 Temsil, 22,30 Ajans habeıle
n ve spar servisi, 22,50 Dans müziği 
(Pl.) 

10 Mart- pazartesi sabahı 
8 Program, 8,03 Ajans haberler!, 8,18 

Ha!if program CPl.). 8,30 Kcınu!;ına: 
Ziraat tab."'Vlml, 8,35 Müzik (Pi.). 8, 15 
Ev kadını. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Türkiye 

1400 lturuş 
'150 , 
400 > 

150 > 

E;cnebı 

2700 kuruş 
1450 111 

800 111 , 
BİR İŞÇİ BAYAN LAzllUDIR-- Her 

gün saat ondan on iklye kadar .Tahta
kale No. 96 da boyacı Mehmet Nuri 
Leflefe müracaatları. - 1 

İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
hanı No. 6 Telefon: 24694 

SATILIK ARSA - Aya.spaşada Bağ 
adalan sokağında karşısı yeşil sahaya 
ayrılmış ve denize hakim 150 metı:e 

K~RAKOYD~ - Yemışçi Hasan yazlıkta olur. Müracaat edecekler Ga
sokagında . eskı Kredi Liyone Hanı ı latasaray yeni çarşı No. 8 Tel: 44182 
karşısındakı Bucak hanı acele satı- _ ~ Posta 1tt1har!tna dahil olmıyan 
lıktır. 40764 de Suphi Okaya veya ecnebi memleketltr: Senel!ğl: 

NİŞANTAŞINDA - En güzel bir kare bir arsa (3200) liraya ve keza Nı
mevkide beton üç katlı bir apartınıan şıuıtası Güzel bahçe sokağında yeni 

24010 da Remziye müracaat - ı KİRALIK _ Büroya elverişli ma- 3600 altı aylı~ 1900. Uç aylığl 

3 - SATILIK EŞYA tarzı bina 13500 liraya satılıktır. Çok yapıl;n apartımanlar ittisalinde 064) FENERYOLUNDA _ .Mustafa Maz
muntazam bahçesi vardır. Dosya No. metre kare bir arsa 3200 liraya satılık· har caddesinde 25 No. ıı 12 oda, ay-
396 Galatasaray lisesi karşısında No. tır nca uşak odalarını, her cins meyva 

HALI - İyi cinsten İRAN halıları 184 Emlftkiş. Telefon: 49010 Taksim Abdülhak Hamid caddesi ağaçla~·ını, 300 den fazla üzüm kü· 
alınıyor. Posta kutusu 261 e müraca- İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu Bozkurt-Emlak No. 23 Tel: 43532 - l tüğünü ve iki kuyuyu havı 7 dönüm 
at. -

15 hanı No. 6 Telefon: 24694 bahçeli bir köşk acele satılıktır. Gör-
MAKJ.NE SATILIK ARSA - Yeşilköyde lOO mek için icindekilere, fiat ı,.ın BİR BUÇUK TONLUK - t am metre s:ıhı·ı ve kumlu,._u ve 60 metre " 

· D k k DEYBELİADADA - Çok mım az 6 40764 de Suplıi Okaya müracaat. Ve lastikleri yem oç mar a amyon N 394 Ga derlnlı·g.-,lılde bulunan ve etrafı duvarla 
d klı t bir köşk satılıktır. Dosya o. - - ı acele satılıktır. Adres Fın ı ram- N 184 111uhat ve asırdlde ıhlamur ve kestaı1e latasaray Ilscsi karşısında o. 

vay caddesi No. 95 Telefon 41352 - 3 ve yemiş abıı-açlarlle süslenmiş ve Mar- ACELE SATILIK APARTil\L\"' _ Eml1lk1ş. Telefon: 49010 ., 
ESKİ \'EYA BOZUK - Her marka ıs· tanbul şubesi·. Eminönü Anadolu marayı kucaklamış işbu arsanm beher Cihangirde Alınan hastanesi balı"e-

ğaza ve depolar Galatada Rıhtım cad- 1000 kuruştur. 
desinde Veli Alemdar hanında. - 3 •---------------• 

5 - MÜTEFERRiK 
LİSE HAZIRLANl\IA DERSLERİ -

Paris ve İstanbul fakültelerinden 
mezun bir öğretmen. Felsefe, Fizik, 
Matematik ''e fransızca dcrsleıi verir. 

1 Öğretmen rümuzile gazeteye müra
caat. 

TeldonlarunlZ: Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 -· idare 26681 

Müdür: 20497 

Safer 10 - Kasım 122 
S. İm. Gü. Öğ. İkl. Alt Yat. 
E. 10,35 12,13 6,16 9,31 12.00 1.30 
Va. 5,44 7,22 13,25 16,41 19,0!J ~0.38 

İdarehane : Babı!HJ elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

b (3) 11 d 'f " SATILIK - Merakla yetl.§tirll~ tadyolar piyasadaki en meşhur mar- hanı No. 6 Telefon·. 24694 metre murab aını ra ır ı razı si karşısında Güneşli sokak elli altı 
güzel ötüşlü san ve beyaz kanaryal:ır kalann 1941 modelleri ile en uygun şe- kabildir. numaralı k~ebaşı mücedded her kon- hareket dolayısile satılıktır. Beşik· Gülbane nıüsamereleri 

raitle tepcill edilir Akşamda Radyo FİRUZAıı.ADA _ Beton yenl inşa- Taksim Abdülhak Hiınid caddesi foru havi senevi dokuz yi.i.z lira im- Gülhane tıbbi müsamereleri 6 3 9U 
· u l"k N 23 T J 43532 ı taş, Tramvay caddesi doktor bay Na.-rümuzuna mektupla mıiracaat. - 4 at muntazam bir ev satılıktır. DoSYa Bozkurt-Em a o. e : - dı b.ulunan bina acele satılıktır. Tak-

1 
- perşembe gun·· ü saat 17.30 da pro!e-

zif apartımanı kapıcıı:ı Tah re mu-SATILIK İKİ KAMYON - Bir ta- No. 392 Galatasray lisesi karşısında SATILIK VİLLA_ Bostancıda as- sim Istiklal caddesi kırk uç numaralı racaat. _ 3 sör doktor Ntizhct Şakirin relsllğın-
nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo- No. 184 Emlakiş. Telefon: 49010 falt cadde üzerinde işleıl.m~ bir bahçe dÜkkanda şekerci AH Dilere müra- de toplanmıştır. 

.. rlll f k t l" . -· in- u·· Anadolu caat. - 8 BALIKPAZARI VE HASIRCILAR - 1 - Henoh Pürpürası prof. Kemal del Ford marka karuse a a .. s- Istanbul şube<n: Em on içın· de garaj kuyu motörlü su tesisatı 
tıl kt H - 4694 Civarında şekerci yahud kağıdçı dÜk- Hüseyin tlksiz iki kamyon sa ı ır. er gun hanı No. 6 Telefon: 2 depo ve beş oda. .J'ıol gömme banyo Km· ALIK EV_ Kadıko··y Moda. ç:ır- kA 

1 1 
-.... l' · · • 

·· k' ·· kii.nı devretmek ve .. r ı şe se .... aye ı 2 - Nadir ihtilaUı bir kolit Ulse-20992 Telefonla. Hakkı Oza a mura- mu"teaddid balkonlar ve müştemilatı ·· 
8 KABATAŞT·• .. '---etg5.ha ve ~ısında Badem Altı sokak No. 3. Altı ortak isteyenler Akşam'da. A. H. ru- renz Gırav vakası prof. Kemal ııu·· _ caatı. - n - J..IU1.lli saire"'1 havi ve bütün Adalan•ve Mar-

depo olınağa elverişli kftrgir evler sa- " ki . b 'f oda konforu haiz muntazam bahçeli muzuna mektupla mur:ıcaat etsinler. seyln. 
SATILIK DİZEL J.\olOTÖRLERİ - Üç tılıktır. Vasi bahçe denize nezaret! marayı kuca nmış ış u zarı beton ev kiralıktır. Altında kuru kahveci- - 3 3 - İsna. aşerde bir 1~ne prof. Mu-

tanesl 55 beygirlik, blr tanesi 70 bey- 39 Gala villa 0 3> bin liraya satılıktır. ~ ye müracaat. rat Ca11kat. fevkalade vardır. Dosya No. 4 - Takslnı Abdülhak H:lmid caddesi 
RJrlik kara ve deniz vasıtalarında kul- d N 184 Em- 4 Se patekt u· 1 b ll • i 

tasaray lisesi karşısın a o. Bozkurt-Emliik No. 23 Tel: 43532 _ l KJ.RALIK ODAL•R _ Bir Alınan j !'tlEKTUPLARINIZI Al.DiRiNiZ - m ' oı ı om er e ,y lanılır mükemmel bir halde dört aded Hi.kiş. Telefon: 49010 n Gazetemiz ldarehanesin1 adres olmuş sakda atom1k karha profesör 
<Mercedes - Benz) marka Dizel motör- İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu KİRALfil APARTDIAN -Finızağa. öğretmen bayan nezdinde temiz ve 1 olarak göstermiş olan karller.- Murat Cankat. 
1ert satılıktır. Her gün Tel: 

2
0
992

· ham No. 6 Telefon: 24694 da. mektep sırasında Türkgücü sokak mobilyeli iki oda birlikte vcyn ayrı mizden 5 - Ront~en t edavisile iyi olmuş 
Ha}tlu Özaka miiracaat. - 8 ---------------: ,..O No. kö"-e basında modem beş odalı ayrı kiralıktır. Ayrıca hususi almanca bir kromea kanseri Dr. Şticaeddin. 

1 d'fer hat u " i c35) li ·· d 1 dersleri de verilir. Pazar gününden ı C. D. - Radyo - A. - A. D. -
6 

ş k b ACELE SATILIK TAKSi. OTO"ı ıo. KIZILTOPRAKTA -Ş men ı "e banyolu da re ra uç o a ı B D z A p - ar çı anı. Doktor Hakkı 
" fev I ' lir maada her gün 15,30-19 a kadar Bey- · · - · · • 

1 IUL. ı· _ Sahlbın· in taşra"" gitmesi boyunda denl7.e Kalamış koyuna - banyolu daireler ise (22) aya acele . Sa ınan. 
,, - l'r lı ve oğlu, Istiklfıl caddesi, 133 numaralı 1 namlarına gelen mektuplan !da-nıünasebetlle 938 model .. ... aster du·· kalfıde nezareti olan çrun a.,aç kiralıktır. h 7 - Bir Erltem annüler sant!rifu··J· ~.. b h e sa ·mı Hasan Bey apartımanı, ik nci merdi· re ar:emtzden aldırmaları mer-F~'·· bı·r otomobil satılıktır. Aksaray kerizmesi yapılmış 6905 M2 a ç - Taksim Abdülhak Hu d caddesi cudur vaka.sı Dr. Hakkı tarafından takdim ~ · bili Do""-·::ı 'k T l 353" ven, birinci kat (numara 6) , - 4 , Ulell garajına müracaat. _ 3 tılıktır. !kiye de ifraz oluna r. ~,, Bozkıı~Emla No. 23 e : 4 "' - l I edllmıştır. 

No. 440 Merkez: Galatas::ı.r::ıy lisesi . · • ACELE SATILIK - Galntada sene- rızmmıaı::il:lllaımami>l!:liiii!illiJt:S::Dil.2!3ZZZ:m~:m:::mJt:ııilZi~!mlt!CIBiil!i~ OTOMOBİL ARANIYOR - Değer karşısında No. 184Emlfıklş.~1'.~lefon: KI~A~.I6: YAZIHANELER - Gala- jj 
ftatile az sar1'1yatıı küçük bir te- 49010, İstanbul şubesi: Enıinonu, Ana- ta gumruğu karşısındn mumhane k~- de 900 liraya kiralı Gülegüle hanı 
nezzüh otomoblll alınacaktır. Arzu dolu han No. 6 Emlftkiş. Telefon 24694 pı c:ıddeslnde 5 numaralı handa ki- 9500 liraya satılıktır. Tavizsiz, nıas-
edenler İstanbul Sirkeci Selamet ote- ralık yazıhaneler. rafsız. Galata. Demlrbnğhaıı No. 16. 
llnde S. Ç. rümuzlle mektubla bildlrll- SUADl.YEDE _ Tr:ı.mvay caddesin- --------------- Telefon: 40084. - 3 

kt tJSKVDARDA SATILIK KÖŞK -nıesi. de modem bi.r: npartıman ~ttılı ır. 4 odalı 15 dönüm bahçe 7 dönüm bağ SATILIK Al'Aln'II\IAN - Kurtuluş- ! 
l.,,tanbul tarafında oturan müşterileri ne bir kolaylık yapmak mak ndilc 

SATILIK BUZ DOLABI - Çok te- Dosya No. 140. Merkez: Ga asaray mütebakısı meyvalık tatlı su kuyusu ta. tramvaya nazır üç katlı gayet sc-
nıız ve güzel •General elektrik» mar- lisesi karsısmda. No. 134 Eınlfık.Lş T:le.-:- elektrik tesisatı mevcud Üsküdar Kı- vimli bir ap::ırtıman (120obı liraya. s:ı.- Boyahane ve kim:ı;evi lcmiz1eme fabrikası 
ka altı ayaktır. İsteyenler: Laleli, ca- fon: 49010. İstanbul şubesi: Eminonu sıklı tramvay durak yerinde mahal- tılıktır. iradı 1050. Siınens tramvay Çemberliıa knr ısınclıı yeni bir Şube açtığını b ildirir. 

B. KNAPP 
~~~~-nı~i~k=a~p~ı~sı:...::zal~1!~.rc~c~l~ba:::;Y~~A~b~d~ü~l--=A~~~z~e;...ı...A~n~a-d~o-ı_u_1_1a_n_N_o_._6_E_ml_a_k!ş __ T_e_~e_f_o_n_:"-"ww:ı.ı..ı ...... .-aıo.ı..:"'"'a.wo'"""'"..-.lb:.u..._ _ _ __ .....,.·~......,,~ von Sn.hin sok n tR~~~-·~Jı... ......... ;.;.;~~ ... .;..; ... .;.; ........ .;... ......... -. ... ..;iı.ııiıı ... , .............. ...ı• 
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BURSA DOKUMACILIK ve TRiKOTAJ 
Türk Anonim Şirketi 

" i P'E K i $ " 
Meclisi idaresinden : 

Eski Ankara Mensucat Fabrika.aı Türk Anonim Şirketi cYüniJ> 
heyeti umumiyesinin 28 Şubat 1941 tarihinde yapacağı fevkalade 
İçtimaı ile nyni Şirket heyeti umumiyesinin 1 7 Mart 1941 tarihinde 
yapacağı alelade heyeti umumiyelerinin bu toplanh günleri ibtal 
edilmiş ve Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi !pe
kiş" e Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi "üniı'in ilti
hakı dolayısile Şirketimiz hissedarlar fevkalade heyeti umumiyesi
nin 28 Mart 1941 tarihine tesadüf edeın cuma günü ıaat 16,30 da, 
alelade heyeti umumiyesinin de ayni gün saat 16,45 de lstanbulda 
Şirket Merkezinin bulunduğu Yeni postane caddesinde 4 7 numaralı 
binada toplanacağından muhterem ortaklarımızın mezkur gün ve 
saatte içtimada hazır bulunmaları rica olunur. Bu davetimizin eski 
Ankara Mensucat l"nbrikası Türk Anonim Şirketi Yüniş hissedarla
rına da ıamil bulunduğunu bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere tas
rihan beyan ederiz. 

FEVKAJ,ADE HEYETİ Ul.\Ht\IİYE RUZNA~IESİ 

BERVEÇUİATİDİR: 

1 - Her iki Şirket heyeti um.ımiyesince birleşme hakkında veri
lı:n 28/12 1940 ve 30/12/ 1940 tarihli heyeti umumiye kararları
nın tatbik şeklinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 

2 - Sabık Ankara Mensucnt Fabrikası Türk Anonim Şirketi 
Yüniı namına mukayyet bilcümle gayri menkul emvalin ve fabrika
ların ve müştemilatının bilcümle demirbaş eşyası ve mütemmim cüzü
lcri ve feterruat-ile bırlilcte mezkür Ankara Mensucat Fabrikası Türk 
Anonim Şirketi Yüni 'in, Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk 
Anonim Şirketi İpekiş" e zam ve iltinakı suretile birleşmesi sebebile 
Bursa Dokumacılık ve T rikotnj Türk Anonim Şirketi ipekiı namına 
tashihi kayıt ve fernğ ve devirleri için icnp eden bilcümle munmele
ler:n Tapu idaresi huzurunda ifası ve iktiza eden evrak ve tnkrirle
rin imza ve ifası yukurıki kararların temini infazı için icap edebile
cek bilcümle merasimi kanuniye ve muamelatın ynpılması hususun
da rr.ünferidcn veya müctemian vaz'ı imzaya ve ayni salahiyetlerle 
ba~knlnrını tevkile mezun olmak üzere intihap ve tevkili icap eden 
zevatın tayini. 

ALELADE HEYETİ Ul\IU:\1h.'E RUZ~A:\IESİ 

BERVEÇHİATİDİR: 

1 - Şirketimizin 1940 scneıi bilançosile kar ve zarar hesapla
rının okunması ve ta diki. 

2 - ŞirketimİZ'İn Meclisi idare w Murakıplar raporlarının okun
ması ve Meclisi idare ve Murakıpların 1940 senesi hesaplanndan 
dolayı ibrası. 

3 - Eski Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi Yüni
şin 1940 seneBi bilançosile Jı:ar ve zarar hesabının okunması ve tasdiki 

4 - Eski Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi Yü
ni~ Meclisi idare ve Murakıplar raporunun okımması ve karın eski 
Ankara Mensucat Fabrikası Türk A nonim Şirketi Yüniı h issedarla
rına tarzı tevzii hakkında karar itası ile Meclisi idare ve Mura -
1.apların 1940 senesi hesaplarından dolayı ibrası. 

5 - Şirket mukavelesi hükümlerine göre Murakıp adedinin üçe 
~bliiğı ve yeni Murakıplann seçilmesi. 

Türk.iye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı, tnr1h1: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk ıtrası. Şube ve 

ajans adedi : 265 
Zirai Ye t icari her nevi banka mua melelerL 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bant ıı.cıa Kumbaralı ve ıbbarsız tnsarruı besaplnnnda en 
az 50 Ur:.osı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ağıdakl plılna 
t:6re llmımlye dn~ıtılacaktır: 

4 adet 1.000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 lira 
' • 500 • 2.000 • 120 • 40 • f ,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesııplnnndakt paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

..,:,emıver.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fa1Jaslle verilecektir. 
Kur' Jar senede 4 defa 1 cyHU, 1 birincikanun, 1 mart ve 

ı ha:ıiran tarihlerinde çekilecektir. 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
1 - La. Turquie Contemporalne adlı kitabın tabı işi açık eksiltmeye 

konmuştur. · 
2 - Tabı kısmı asgari y.lrml beş, ftzami otuz forma v<? klişe kısmında 

asgari 50, Cızaml 60 bin santimetre tahmin edllen bu kitap 5000 nüsha ola
cıı.ktır. 

3 - Tnbı kısmının beher formasının 40 Ura ve klişe kıSmının beher 
santimetresinin 2 kuruş itibarile tahmini bedeli c2400• muvakkat teminatı 
.tso liradır. 

4 - Eksiltme 20/3 1941 tarihine müsadlf perşembe günü saat 15 te 
Anknradıı paşvel:!ilet Matbuat umum miidiirlüğü satın alma komlsyonun
d.ı yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Başvek~let Matbuat umum müdürlüğü Ev
rat- ve Muamelat mudurhiğünden, Istanbulda Matbuat Biirosund:ı.n parasız 
ol ır k a.lınır. 

ı. - Taliplerin teklif mektuplcmnı şartnamede ve 2490 snyılı kanunda 
ya lı vesaikle beraber 20/3/941 perşembe günü saat, 14 e kadar Ankaradn 
B. ·ekalet Matbuat, umum müdiirlüğü satın r.lma komisyonu rclsllğl.ne 
tev dl etmeleri veya ta:ıhhutlu mektupla göndermeleri. 0634) (1205) 

Selimiye Tümen Satınalma komisyonundan: 
l - Erıak ve eşya naklıyesi 21 3 941 cuma sunfl saat ıı de kapalı zarf

la lhalesl yapılacaktır. 
2 - Ilk teminat 1900 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün Sellmlyedekl Tumen satınalma komisyonunda 

gorulebl!lr. 
4 - Isteklllcrin belli saatinden bir saat evveline kadar kanuni şekildeki 

teklif mektuplarını komisyona verml§ olmaları şarttır. Oti61U 

~KŞAM 

ıJ?i-i,~ıJif, Nezle, .Grip, Romatizma. 
Neyraı1ı::t(1nlı.1Jk ve Bütün Ağnların ızı Derhal Keaef 

,-blıdı,. &OoO. 3 k .. •. ıhoabllls. TAKLln.ERINOEN SARININtz. 
,,,..... _ "'.ı-jF.R VElf'DF. fLılLU ' KUTl'LARI ISRARLA ISTF.Vl ~ IZ.., 

TOR"~ TicARtT ~ANUASI A.~ 
l(UPONLU VAD~LI Mi;VDUAT 

PARAN 1 BURADA -·.(LET 

~.ırı r1 

.............................................................................. ] 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 

11 ............................................................................. . 
1 - Mevcut marka ve evsnfları mucibince tahmin edilen bedeli c2244.3~ 

lira olan 11 k!llem boya malzemesinin 1213/941 çarşamba günü saat 15 de 
Knsımpaşad:ı. bulunan Deniz levazım satınalına komlsyonundıı ayrı ayrı 
taliplerine de 1hale cdllmck üzere pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Ş:ı.rtnamesi her gun iş saati dah ilinde mezkur komisyondan be
delsiz nlınabllir. 

3 - isteklilerin verecekleri mlkdarlara göre kat'i teminatlan ile blr
lilı:te belll gün ve saatte adı geçen komisyona murncnatltın lliin olunur. 

(1700) 

* Marmara i;c; übııhri K. satın nlma komisyoııund:ı.o 

Toz Şeker İlanı 
l - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 37,75 kuruş olan 10.000 kilo toz 

şeker, pazarlııela satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı ıı. M:ırt. 941 salı günü saat 14 de izmltte tersane kapı

sındaki komisyon binasında. yapılacaktır. 
3 - Teminatı, pazarlık günu takarrür edecek ihale bedeli üzerinden 

% 15 nlsbetinde derhal alınacaktır. 
4 - Lsteklllerin bu işle ilgili ticaret vesikalarile birllkte muayyen gün 

ve saatte komisyona mfiracaatları. (1756) 

* 
35 Kalem uç ve dört. çifte fıllka için kneste ve çlvi malzemesl 

~240 Adet Frenk kiremidi, «çimentodan olsa olur. 
54 Adet Mahya kiremidi 

1 Adet Gömme kilit. maa takım 
2 çm Pomeli menteşe 12 santim 
8 Adet Cam 60X48 
2 Kilo Cam macunu 

175 Kilo Beynz boya 
75 Kilo Fes rengi boya 
50 Kılo Nohudi boya 
25 ıı Siyah boya 

6 Adet Muhtellf numaralarda kurbağa mengen& 
15 Adet 1/4 santim için fllrnçslz pirinç valf 
15 Adet 3/8 santim için Fllençslz pirinç valf 
12 Adet Pılanya tezgah bıçağı genişllğt .:35/40 mim• Nil. glbt 

7 Knlem MuhteUf clns malzeme 
Yukarda yazılı 16 kalem malzemenin 10/3/941 pazartesi günü saat 

13.30 Kasımp:ışada bulunan deniz levazım satın alma komisyonunda pazar
lığı yapılacaktır. 

İsteklilerin belli giin ve saatte mezkur komisyona müracaattan ıı~n 
olunur. (1757) 

Beykoz Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Ciheti askeriyeden iki baş at ile dört b~ tay açık arttırma lle sa

tııacaktır. 
2 - Tallplerln 10/3f941 pazartesi günü saat 10 da belediye parkı kat-

ş.sında satın alma komisyonuna müracaatları. (1762) 

··1·········································································1··· Askeri Fabrikalar Satın Alma 
Komisyonu ilanları . 

··································································•••1111111 111 
Oksijen tesisatı alınacak 

EHnde çalışır bir vaziyette oltsijen tesisatı olup da satmak isteyenlerin 
cvsar ve satış şartlarını blldirlr tekllflerlnl tetkik edilmek üzere en kısa 
bir zamanda askeri fabrikalar umum mtıdürlüğüne göndermeleri. (1703) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Clnsı Miktarı Muhammen % 15 muvakkat Ek şekil Saati 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
I~cl _nevi arpa satışı 50 Ton 3500.- 525.- Açık arttırma 10 
Uçuncu nevi arpa. satı~ı 35 Ton 2275.- 341.25 Açık arttırma 11 

l - Şartname ve nümunelerl muclblnce idaremizin istnnbul bira fab
rikasında hitlen mevcut olup nisnn 941 gayesine kadar birikeceği tahmin 
olunan yukarda cvsanan yazılı cem'an 85 ton arpa. açık arttırma usullle 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatlan, arttırma saatleri hl
:za.lannda yazılıdır. 

3 - Arttırma. 24/3/941 pazartesi günii hlzalnnnda. yazılı saatlerde Kn
bntnşta levazım ve mübayant şubesindeki satış komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Nümune sözü geçen !abrikada görülebileceği gibi şartnamede mez
kur şubeden parasız alınabilir. 

5 - I steklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatlerde % 15 mu-
vakkat t.emlnaılan lle birlikte rnezkftr komisyon& müracaatıan. (1809> 

9 Mart 1941 

-Hulcuk ıstılahları--. 
Hukuk fakültesine devam eden arkadaşların mesailerine 

yardım maksadile işbu lügati çıkardık. 
Satış yeri: İstanbul Sirkeci Büyiik Postane karşısı Erzu

rum B an No. 18 ve aynca Beyazıtta Fen Fakiiltesi karşısında 
25 No. Iı Milliyet Kitabevinde de satılmaktadır. 

(Fiati : 1 liradır) 

1941 iKRAMiYELER/ 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T asarrul H esaplar"i. 

ikramiye Planı 

ı adet 2000 Liralık 
3 .. 1000 • 
% 
4 
8 

35 
80 

N 

• .. 
" 
" 

750 .. 

500 .. 
250 .. 
100 .. 

50 .. 

= 3000.- .. 
= 1500.- .. 
= 2000.- .. 

= 2000.- " 
= 3500.- " 
= 4000.- •• 

300 .. 20 .. = 6000.- .. 
Keşideleri: 4 Şubat, 2 l\laytcı, ı Ahs· 
tos, 3 İkinciteşrin tarihinde yapılır 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdürlyetlmiz resmi memurları için azı 1980 çoğu l!l95 takım elbise ne 

Hi80 - 1995 adet kasketin dikimi kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuş
tur. F:lblsc 'Ve şapkanın kumaşı bizden diğer levazım ve harcı müteahhide 
alt olmak üzere bir takım elbise ile bir adet kasketin dikiminin muhammen 
bedeli 5 Ura muvakkat temlnatı 748 Ura 25 kuruştur. Eksiltme 11/3/941 sa
lı günü saat 15 de müdürlyetımlz binası içinde yapılacaktır. Teklif mek
tuplan ekslltme günü saat 14 e kadar kabul edilecektir. Isteklllerin şartna
meyi görmek tein Ş. 3 müdürlüğüne müracantıan. (1294) 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
DEPO ARANIYOR 

Halicin iki tararı ile Kndıköyünde, Boğazın Ruıncll cihetinde Ortaktye 
ve Anadolu kısniında Kuzguncuğa kadar olan yerlerde deniz kenarında 
ve rıhtımı veya iskelesi bulunan sağl::ım, rütubetsiz büyiık depo aranıyor 
2'.!185 No. ya telefon edilmesi. (1816l • 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Oflslmlzce satılacak unların fırın Iara gidecek çuvallarını toplıyarak kıı

blU istimal bir halde dilediğimiz fabrikalardan birisine tesllmi işi pazarlık 
euretıe ihale edileceğinden aakadarların martın 11 nci salı gunü saat 15 
de Liman han dördüncü kattaki ofisimize müracaatlıın. (1817) 

BAHÇE, ORMAN ve 
SALON FiDANLARI 

Mevsim münasebetile ucuz 
fidan edinmek isteyenler 
bunları bahçemizde kolay
ca bulabilirler. 

ÇAM, PALMİYE 
vesalr se~e fidanlar 

Adres: Pangaltı Fia.t garajı ya
nında. Yedlkuyular caddesi No. 8 

GAiP ARANIYOR 
Bundan yirmi beş giln evvel Üskü

dar Toptaşı Valldei atik mahallesi 
bnğlarbaşı caddesi 18 numaralı evden 
eşyalarını eve kiliUeylp giden eşim 
Şevket kızı Rahmiye ve 6 yaşlarında 
bulunan kızını Ümran ile blrllktc bir 
semtı meçhule gittiği bugüne kadar 
her ne kadar aradım ise de bulamadı
b'lIUdan her kim nerede olduğunu bi
liyorsa insaniyet namına aşağıdaki 
adresime blldlnneslnl rica ederlm. 

Vsküdar Toptaşı caddesl Yıldız 
otelinde B. H. Çoker 

GAiP EL ÇANTASI 
5/ 3/941 tarihine tcsadıif eden çar

şamba günii Sirkeciden Ye llki>ye saat 
20-20 de hareket eden trende tan 
renkt~ ç:ıntanın içJnde tlcarcthancme 
ald defterler ve bazı evrak bulunan 
çantayı her nasılsa unuttum. Her klm 
aşağıdaki adresime getirdi~ takdirde 
memnun edilecektir. 

İstanbul Balıkpazar Yağcılar so
kak Mavridi han No. 2 Yorgl İskarlato 

Kayıp aranıyor 
Bundan 25 sene evvel istnnbula ge

len Yugoslavyanın Kola.şln kazasın
dan oğullıınm Osman oğlu Murad ve 
kardeşi Ramiz yedi sene evvel Ayva
lıktan mektup almıştık, bugüne kadar 
hiç bir haber alamadım. Her klm ken
disini tanıyorsa. insaniyet namına 

aşağıdaki adresime haber verilmesini 
rica ederim. 

Eyüpsultan Oluklubayır sokak No. 2 
An neleri: Havva Osman 

GÜVEN 
'l'ürk Anonim Sigorta 

Sosyetesimlcn : 
Sosyetemiz hissedarlar umumi 

hey' eti İçtimaı hakkında 4 mart 94 1 
tarihinde neşrolunan ilanda bir sehiv 
eseri olarak toplanmanın saat 13,45 
de ve sosyetenin idare merkezinde 
yapılacağı ilan edilmiş ise de mez· 
kiir içtimaın 31 mart 1941 pazartesi 
güı:ıü saat 15,45 de Calatada Voy• 
voda caddesinde Sümer Bank bina· 
sın da Sosyetenin muamelat m erke
zinde yapılacağı tashihen ila n olunur. 


