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«Balkanlarda sulhu 
korumak» mefhumu 
üzerinde anlaşsak 

arada ihtilaf 
kalmıyacak ... 

Kahirede 
mühim karar
lar verilmesi 

muhtemel 
Büyük kasırga ortasında sulh 

ümidini kuvvetlendiren en küçük 8. Edenle Genel Kurmay 
llelamet haberlerine herkes buka- Reisinin seyahatleri . 
ilar teşne midir, yoksa kayn~ büyük alaka uyanclirdı 
tı tükenmiş propaganda faalıyet
leri zafer kuraklığında her katra
~ bereketli rahmet göstermeye 
mi çabalıyor, nedir? Dünyanın bu 
tn büyük harbinin en heyecanlı 
i:levresinde vukuat kıtlığı va~ 
tibi Türk - Bulgar beyannamesi 
~nün mühim h~disesl oldu. Tür
kiye ile Bulgaristan, bu aferin 
bolluğu karşısında, insanlığın su
lluzluktan çatlamış dudaklanna ı 
temzem akıtmış olmak gururunu 
i:tuysalar haklıdırlar. Böyle ıcan-
'1k bir zamanda, birbirine en zıt B. Eden General Dill Eritre, llalMıflstan n Somali kıtaJannı ve lngilklerin işgal 

eU.llderl yerleri gösterir harita temayülleri kendi üzerinde birleş- Küire 21 ( A.A.) - lngili& Ha· 
liren bu derece mesut başka bir riciye Nazın B. Anthooy Eden. im
an ıaşma kaydetmek imkA.nsızdır. paratorluk genel kurmay rüi Sir ------------------------

Berlinde çıkan Nazi gazetesi John Dili ile birlikte Mıaara muva• Başvek·ıı yarın saat 15 te 
«Völkischer Beobachter» bu be- salat etmi,tir. 8 Ed ı 

da sulhun Kahire 21 (A.A.) - . en o 
Yanname ile nBalkanlar eneral Dili' in M..ra muvualatı 

kurtulmuş olduğwıuıt yazıyor. !ıünuebetile İngiltere büyük elçili.ii radyoda nutuk so .. yı•ıyecek Halbuki biz, Balkanlarda sulhu, namına beyanatta bulunmaia me-
ne Türkiyenin, ne de Bulgarista- mur edilen bir zat tunlan eöylemit-

BU SABAHKİ 

'l'BL&B&PLA B 

Yunan 
taarruzu dün 
gene başladı 
İtalyanlar ricat eden 

kuvvetlerini top ateıine 
tuttular 

Atina 22 (Radyo bu sabah aaat do
kuzda) - Ma.hdud devriye faallyetl 
oımuı cephenin bam noktalannd& 
topçu ve plyade atett tee.t1 edJlm)fttr. 
Atbıa 22 (A.A.) ..-...BB.C. <Jephentn 

merkezinde fena. havalardan dolayı 
dumnllf olan Yunan taarrwnı dün ye
niden batlaDllftır. Bazı mıntalcalarda 
İtalyanlar hafit bir mukavemet gös
termlllerae de d!Rer kısımlard& İtal
yan mukavemeti flddetll olm'Jftur. 

Bir taarruz esnasında, rdca.t eden 
İtalyan kuvvetleri, kendi toplan ta.ra.
fınd$%\ ateş altına alınmışlar onlar da 
Yunanlıla.re. teslim olmU4lardır. 

Sicil ya üsleri 
gene bombalandı 
50 kilometre uzaktan 

görülen yangınlar 
ııkanldı 

Londra 22 (AA.) - (BB.C.) Orta nın - kendi başına - asla bo~- tir: 
yacağından herkesin çoktanberi Nil ordusunun parlak muzaf~erl· 

• v rduk BilA- yetinden aonrr Orta Şarkta. ve.~-
emın oldugunu sanıyo . .. · rikadald siyaat ve aaltert vazıyeti hır 
kis, öyle zannediyoruz kı sükfuıet- daha ve tamamen gözden geçirmek 

Bu sene yeniden 61 Halkevi H ık tart İngİllz hava kuvvetlert kuman.
Ve a danlıAmın too1ı.tıne göre 20 - 21 tubat. 

odası açılacaktır. Faal Odalar da 
Halkevlerine kalb olunacak 

·ten başka birşey istemiyen Bal- zam11111 ıüpheeiz gelmiıtir. Harı» 
kanların sulhunu ancak Alman- kabinesi kabinenin askeri milf&virinl 
yanın bozmasından endişe edili- d~ terfik ederek .Hariciye Naz~n!" 
yorciu. Türkiye ile Bulgaristanın, gondeı:ne~ . s~~etıle . ~u ted~ ~ 21 (Telefonla) - ~~·~· 
hiç kimseye karşı tecavüz emeli ehemmıyetinı gostermış~r. Bu mu· ev0lennın d~u~ncu açılıt yıldonu· J>esleınediklcrini ilan etmeleri nasebetle Orta Şarktakı aft:~rt şıef- mü pazar. gunü yurdun her tarafın: 

leT ve diler m....,,le 118 lıitipre1er da meruimle bdetoekm. Parti 
üzeıP.Je Almanyada «Balkanl~a vukubulacaiı tUPheaizdir. genel aekretmliii 1:Mı huauatald proa· 
111.llh kurtuldu!ıı feryadının yük- Harp kabineü için hu harp .ah- nam bazırlamıttu. T&reoe •at 1 S e 
se1mesine bakınca insana öyle ge- nesi hakkında azasından biri Tuıta- INr dakika kala Anbra Halkevinde 

l . ki Almanya Türkiye ile Bul- sile doirudan do~ malGmat al- l.tiklll marp ile bqlanacak ve •at 
ıyor . '. maldaki büyük fayda qiklrdır. B. tam 1 S de de Bapeldlimiz radyo
garistanın kendısıne ansızın teca- Edenin evvelce Olta Şa~ yaptılı da vereceii bir nutukla yeniden 61 
vüz etmelerinden ve sulhun ziyaret ve buradaki mnelelerle talı· Halteri ~ odUliWı açılıfl"• ilan 
_maazallah - bu yüzden bir (0..um 7 nd ulaifede) edec.~*· Bun~ Cbmh~ Halle 

.. bo uluvermesinden çok kor- Part•ı umumi ıdare heyeti azaaı?· 
gun z elan B. Nafi Abunun hitebiesi takıp 

kuyormuşı Mussolini'nin ~ecektir. 
Diğer bir alman gazetesi, Bu konupnalardan aonra, Ahmed 

cıDeutche Allgemeine Zeitung» ı•mpa.-.atorlıug., U Adnanın b.telediii ve Behçet Ke· 
~i'-'or ki• <ıTü'rk - Bulgar anlaŞ- • • mal Çailann yazdığı c:Karanlıktan 
~"' • v " fantazl t!emlıil edilecektir 
rnası Mihverin arzu ettiği Balkan • ıtıga• -.ı.:ır. •--- 1 h. 11_ 

' . . · · d er ırvor Prograınm .,..er llU91m annı a-. 
Sulh siyasetının yolu üzenn e y B ona er 'J türküleri •• halk danslan tet'kil et-
almaktaclır.)) Mihver, ltalya ile mektedir. 
Almanya değil midir? İtalya, Yu- l•d • f Sea ve tel birliii korosu, armonize 
narustana tecavüz ettt AJmanya Soma ı e yenı mu':a : bant baTalanm teıenmnm eeıeceıc. 

gecesi İngiliz tayyareleri Slcllya ada
sında Ka.tanla ve Komlao t.ayyare 
meydanlitına şiddetli hücumlarda bu
lunmuşlar, yangın ve inflllt bomba.
lan atmışlar, mllhlm hasarat 1ka et
m1§ler, büyük yangınlar çıkarmışlar

dır, Yangınlar 50 kilometre uzaktan 
görlilüyordu. Demlııyolu 1ltlsa.k nokte.
la.n ds. bomb lanm14tır. 

Somalide iki 
ada zaptedildi 

Lond1'a 22 <AA.) - CB.B.0.) İtal
yan BcmıaHBinde KJ.mıayo llmanmm 
cenubunda 1kl ada zapted.llmlftlr. Ra
rekl.t flL1&IU memnuniyet bll' surette 
Jnk!Jaf ediyor. Cuba'da t.akTtye edllen 
İtalyaıılarla ~lflllalar devam edi-

yor. ~--· -----
B. Eden askeri 
mUşaverelere 

başladı 
Londra 22 (AA.) .- BB.O.: Kahlre

den blldlrlld1R1.ne göre dtın B. Eden 
:ingtu. askeri ve bahrl erklnı vo 
general de Gaulle'un mllmemlll gene
ral Catroux ile gör{lfrntiftür. 

Amerika filosu 
Malaya Ya 

gidiyor 
Hollanda Hindiatani 
limanlan da ziyaret 

edilecek 

Vqinrton 22 (AA.) - (B.B.C.) Rft, 
ter muha.blrlnln 1şan.tına göre Bari· 
ciye nezaretinde bir Amerikan fllosa.. 
nun Hollanda Hlndlstanlle Malaya ya. 
nm adası llmanlanna blr dostluk ._ 
yaretl yapacatı, beyan edllml.ftlr. 

Sovyet - Japon 
anlaşması 

imzalandı mı? 
Londn 22 (A.A.) - CBB.C.) 8a1goa 

radyosu, Moskovada. Sovyet Rusya u. 
.Japonya arasında 1ktl.9ad1 blr anıq.. 
ma imza edildiğini tebllt etmlf 1se ele 
Lodra.ya. bunu tehyld edlcl hiç bir ıı... 
ber alınmamıştır. 

Kuf ra civannda 
muharebeler 

Hür Fransız kuvvetleri 
ltalyanlan tazyik 

ediyorlar 
Londra 22 CAA.) -B. BC.: Bra.za. 

vllledekl hllr Fransızlar kara.rglhı teb
lll ediyor: 

Müteaddld vahalan zapteden htır 
Fransız kuvvetleri ile İtalyanlar ara
sında Kufra clvannda muh&rebela 
devam eylemektedir. Italyan mukabil 
taarruzlan puskllrtülmii§tür. İtalyan. 
lar yalnız müdafaada. kalmayıp Trab
lusga.rbe rlcat yollannı da muhafaza. 
ya çalışıyorlar. Son on gün zarfmd& 
iki düşman tayyaresi ve mUteaddld 
zırhh otomoblll tahrip oollm\ştır. 

Kutra civarında mevcud 100 - 150 
metre Jilkseldlllnde kum tepeleri ha
rekltı siçlettlrlyor. 

Yardım layihası 
ayandan geçecek 
Ayandan üçte ikisi 

layihamn kabulü lehinde 
Vqinrton 22 (AA.) -Ayan azaauı, 

dan. üçte lklslnln yardım kanununa. 
bazı ehemlyetstz tadlllt ile. tasvip et
mekte olduktan anl&fllıYor. Bu d& 
esasen ga:aet~Ierln mülı:errer defalar 
U:har ettikleri halk duygularına da 
uymaktadır. 
İnflradcıların mücadelesi tamamıı. 

lflu etmlftlr. Bu iflls artık tat.iyen 
tahakkuk etmiş bulunuyor. 

Romanyayı işgal ederek orada fakıyetler elde edildi (DeTam 1 lld ıahlfede)' ~ Dr. Refik SaJdam ............................................................................... 

büyük taarruz kuvvetleri hazırll- -·----------~----------
yor. O halde, nasıl oluyor da lllh- .._.,. 21 <A.A.> - DaUJ 1ı1a11 P"- • • 1 ' 
ver siyaseti, aynı zam~~~= :=.,,:=: ..:.=-~ /ngilızler Berat e1aponya 
kanlarda sulhun teseU Mliıd •Meh" wt• Afdlıiıldl Jll9I 

levdalıaı glb1 meydana çııaver1- aoum ımpart.to~:.uıı: ve Tenedeleni sulha tavassut 
)'Or? üzere oldutu da, BomaUde Te Eıitre- ,-

İtalya matbuatı daha garip ıar HabefbWl~ oekJ.111odal. Bam 

şeyler yazıyor. Mihver, harbin :'u~~s!s<;..r, toi>lu buiwımK ıçın bombaladılar 
tahriplerine maruz kalaCak Avru- itaıy..ruann bütlln~~ 

etmemiı imiş 
1 nnın tahdidine ça- reye çekmeleri 1h Jaıleal 

plışa mınt:!8 a0nun için ttaıya da Y?:~·,!UA8_.}· :=ı:=.- Babef 7 İtalyan layyareai lngiltereye aaClece fikrini 
ıyonn...Y"' o&a&& ~ ·-- et1enmı.. 

'"" k Bulgar anıaşmasından son vatanpeıwrtert 0 tadat kun rd diiaürüldü bildirmit 
.a.ur - durup lerdlr tl İtaJ.yanlar için tebJ.rle en -s 
derece memnun... sunu, çJJmıak tehlike tett1l etmkted.lr. 
dururken Yunantstana saldıran J'n,Dlls eomalillne gelen mtllteeller KalllN 21 (A.A.) - tncnıs han. Tok,a 21 (A.A.) - O. N. B. 
J'e harbi Balkanlara getiren ital- Adli - Ababa clYarmda ıo~ tuTTetlmt umumi lrarargltunm teb- ajama bildiriyorı lngiliz kaynakla· ı 
Ya ğızlannın söylemesi, artık ~=npe:~· lffketmek 1111: ~ =-na::-~~ mıa göre Japon bübllnetinin lngil- ı 
hl n ~e zerre kadar ciddiyet ~ Imenll btıı miltuea t.Aemelert ::8ıaaUJettıe buluıımuttur. Berat tereye yaptıiı barq tavuaut teklifi 
't' çaamlıni t kaımadıiJ.na, yahut muhtıemeJdir, a.rtD,e blJhım llddetll bir hücum baldunda matbuata beyanatta bulu-

e ye sinirleri zayıf ppıımqtır. Bunda tqla1ar büyük nan Hariciye Nazan B. Matauoka 
harp feJJ.ketinin. va- DA:kk• •Ie• • ııuaa utrMıJmıt. bir m1kdar 1anııın demittir ki: 
Olanlarda akıllan tamamen zı ~,.. ~lltıtlar t&Jdolunmut- Japon bük6metWn Hariciye Na-
........ _ ak deli saçmatan /ı -. Tepedelen de muhtellf depolara f ...!L d" h. L•- mili • 
--...n çıkarar .. iri- s·r lıac. uraıan ,.. utert tahaMiıtlere muvaffakıyetli zın •• .. aunıı unyanm iÇ"" •• ~ 
fazınıya sevkettiğine hükmett ı T • • htcumlar yapılnuf. bir çok balar vu- ne dunya lian,ınm tekrar t- .IÇIA 

Jor iJrte/ııbı... ta ıetırtım1f ve lcargqa1ık çıkanl- 1wiç bir zaman bir tavauut teltlifin-

Tü
. beyannamesi, m tQitar. Bombardıman ta)'1'&Nlerimbe, de bulunmadım. Siyam'la Hindiçinl 

rk • Bulgar . eden • • _-a-ı-.a.. INr Jae. bu hücuml&r eanumd& avcı tayyarele- aruındaJd ihtilifta Jaf.onyanın ta-
2&.ten mevcut hAli tesbıt ' iki siind• INr • ..--- ı1mls refakat etmlt ve dütmanla ya- d . la-'- -:ı· H .• b i bir ban)ant.a biriı ılan hava muharebeBinde blzden vaautuna aır o nuı. n ... ız arıcı-
Utıa. hiç bir şey iJAve etro yen b«; v_• lbnbim 12,I karut)uk ~O bit' ka.Jıp kaydedllmedeı:, düşma.- ye Nazın B. Eden tarahndan aoru· 

ı8U.lh tezahüründen ibarettir. BU ~T'~ eatarkm yablaa- nın yedi avcı tayyaresi dil.lllrülmü.f lan bazı suallere cevap verdim. Bu 
le-la.hür hakikatte Balkanlarda pili 25 _ aynca blr çolc dilfman tayyareal de cevapta dünya banıının tekrar teee-
1tt.1L ' ' .,.,, edenleri nutbr·• __ ..J iler d bö'-.1- tutulsunt büyük hasara utratılıru4tır. süsü hakkındaki fikrimi bildirdim. -um.un devamını ar~... ~ Perakaıuec e 7- tır-
8evindirebilir Bizim anlamadığ'ı- batlansuı. evet. Fakat ud .. ~at ta • • •• • 
blız şey 

1
' A A vutıugv a ayak ---•-· ana pınarda daha büyük - Bayan Lıtvinof komunıat 

~--_ , evve ~ ma ~ at abalıhiaU me:rda- •• • k • • d 
~, oradan Yunanistana teca· cirl•d~, e!ı: ..!.md• parlak neti- partıaı ıcra omıtesın en Alman deniz akademisi 
\>üz eden ve eğer mağlup oıma- na getır __ ..ıidir. çıkarıldı D • ' ki dild" 
Baydı nerelere kadar gitmek iste- celet' v~u mürteklbln c~Yl Londra 22 <A.A.> _ (BB.C.> Mosko- anzıg e na e ı 
)eceğt . ile Ro- Bir kaç kurektlrb vadakl Reuter muha.blrnin lşaratına Londra 21 CA.A.) - Alman radyo-

nıeçhul olan ıtalya ' h brlatacak takibat y•İne göre bayan Lltvlnof komünist parti.si sunun blldlrdlğlne göre Alman deniz 
Necmeddin Sadak ~ ~uk}ann bulunup cesa)'I merkez icra koml.tea1ndeA çıkarılmıf- akademi.si am1ral Radertn emrile 

ud miJyo almalar• bek)eris. ur. ,.... Kleldeıı DaDz1p pakJ«llJ.mlftlr. 
{l>eva,mı 'l uci sahifede)~ .....,.... '8'P 

(Devamı '1 ncl sahifede) 

rvan, halkı lhtiklrla. mücadeleye ça~ınyorı -Gazetelerdm

Bayan - Bu daveti reddetmek ayıp olur! .•• 
Bay - Ne yapalım? ... 

_ - Kalk, çar~ıya &idelim! .... 



'-__ n_1i_ı_ı_G_e_c_e_k~i-v_e_B_a_s __ a_b_a_h_l~ti_ ... _a_a_b_e_r_ı_e_r __ ) 
Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

Hollandada bir limanda 
büyük yangın 'çıkarıldi 

Londra 21 f A.A.) - Hnva ncr.ııretl
nln cuma. giinü n~len tebliği: 

Uzak Şarkta 
mühinl 

hazırhklar 
Hitlervari bir İıtili 

hareketi ihtimalinden 
bahsediliyor 

Bir Inglllz bombardıman tayyaresi 
dün HoHandada İjmuiden limanında- Londra 21 (A.A.) - Resmi Ja· 
ki doklıın bombalamıştır. Rıhtımda D . . H" d" . idek" 
buyuk blr yangın çıkmıstır. pon ome.ı a1ansı ın. ıçın ı 

In.glliz hava kuvvetlerinin gece ta- Fr~ ma.kamla~ınıın İngoıltere ve 
aliyetl şimali Fre.nsadakl bazı tayya- Ame~ıka ile bırleşe_rek . Japoıny.a 
re meydanları üzerinde keşif ucuşlo.- aleyhinde hareket ettıklerıne <laır 
nnn inhisar etmiştir. bir baher neıretmiştir. Gazeteler bu 

Bu harekata iştirak eden tayyarele- iddiaya hususi bir ehemm'İyet veri· 
rtmizln hepsi üslerine dönmüştür. yorlar. Bu iddia Malaya'ya &'"&1'r 

Kahire 21 CA.A. )- Inglllz · umumi la§mak ıçın Hindiçini ve Ko-
knmrgzhının tebliği: ıen~in' e kartı yapılacak &eri bıJr hü-

Libyada, Bingazlnin cenubundaki cumu haklı göstermek için japonya
muh:ırebcde 107 İtalyan orta biiyük- nın çevirdiği bir manevra olabilir. 
lüktc muharebe nrab::ı.sı iğtinam edfi- Japon hükumeti namına beyanatta 
miş veyahud tahrlb edilnıi§tir. Bu . J 
muhnrebenin vukun ı;eldıği geniş sa- bulunmağa mezun şahsiyet, apon-
h:ıda lğt.lnam olunan diğer harp mal- yayı hakıl göstermek için, bgilizle
z mesinln sayılması devam etmekte- ri, Siyam' a hücum etme& için Mala
d r. ya'daki kuvvetlerini arttırmakla 

Eritı-cde, 20 kanunusani ile 20 şubat itham ediyor. 
~uda.. bir liva kumandanı gen~ral- Daily Express bu hareketin Hit
le bırllktc 47 Italyan subayı, ii98 ltal- lervari bir istila mukaddimesi ol· 
yan erbaş ve eri ve 5,576 ltalyan müs- d w hm" ek d' 
tcnıleke askeri esir edilmiştir. Bun- ugunu ta ın .et!11 te ır. • 
d:ın b:ışlta, Mavi Nil, Yukan Nil ve Japon Harıcıye Nazırının 
c?Cam muıt.nka.lannda da bir çok beyanatı 
esırler almmıştır. · 

ltalyan tebliği 
Tokyo 21 (AA.) - Hariciye 

Nazırı B. Matauoka, gazeteciler top· 
lantısında yaptığı beyanatta, Japon· 

Roma 21 (A.A.) - Itnlyan ordulan yanın Uzak Şarkta lngiltereyi veya 
umumi karargahının 259 numaralı Amerikayı endişt:ye düşürecek her 
tcbl!ğl: Yunan cephesinde hususi mn- hangi bir tedbir almıı olduğunu in· 
hlyf'ti haiz hJç bir hadJsc olmamışf.ır. kur etmiş f ngilterenin c lüzumsuz 
Hava f11olarımız, _buyuk ve küçük 1 tedbirle tevessül etmesini tees· 
çapta bombalarla duşman k:.t.aııtını, .. re> l . 
kafllelerlnl ve mudaraa tesisatını sufle karşılamış ve gerek ngıltere· 
bombardıman etmişlerdir. Avcı tny- nin ger~ Amerikanın c}apoiı ef· 
l'!'.Iclcrimlz. adeden kendilerine faik karı umumiyesini tahrik edecek"> 
Glostcr \'C P. Z. L. tlp1ndc tayyareler- tedbıirlerden içtinap edecekleri ümi
den mute.şekkll filolara karşı yaptık- dini izhar eylemiştir 
krı biı' muharebede on iki düşıruın Sing ·· d "f 
t.'l.:nnrcslni alevler içinde düşürmek apura gon erı en 
surctlle yeni bir cesnret eseri göster- tayyareler 
mlşlcrdlr. }3~ ~yynrclcrlmizden bir Nevyork 21 (AA.) New • 
tcncsl duşmuştür. Diğer iki tayyare, y ~~ 1 T "b • ·-· 
lclerınde ölüler ,.e yaralılar olduğu on: Hera d rı une un verdıgı bir 
halde dönmuştür. Şimali Afı'llmda habere göre bidayette İngiliz hava 
mutad kcşlf hareketleri görülmüştür. kuvvetleri için Jngiltercye gönderil
Koufra mıntakasında tayyarelerimiz meıri kararlaştırılan 200 bombardı· 
df~man tesisatı üzerine küçük çapta man tayyaresi hava yolu He Kali· 
bombalar ntarak yangınlar çıltarmıı· forniyadan SingapuTa g:Underil· 
Ltrdır. miştir 

20 şu.bat tnrihindc gece gündüz Al- G · t · - .. di" · .. 
man tayynrclrri Bingnzi tlssünü, tay- aze enm ogr~n gme gore, en 
l'are meydanlarını ve düşman batar-ıson modelde: sen .70 Curti~ P. ~O 
ynlannı bombardıman etmişlerdir. avcı tayyaresı demz yolu ıle Çın 

Ege denizinde tayyarelerlm!z, bır müliyetperveılerine gönderilmiştir. 
Yunan ussiındekl askeri hede!lerl Mütekait 12 Amerikan P'ilotu da 
bombardıman etmf.şlerdir. muallim olarak Hollanda Hindista-

Şarki Afrikada aşağı Juba'da mu- nma git.mitlerdir. 
harebe, nehrin her iki tarııfında de- Baqlı:ok 21 CA.A.) - Slam hariciye 
vam etmektedir. Diğer mıntakalarda. nezaNtl, Japonyıuun Siyamdan bazı 
1.c;arc dc~cr blr §eY yoktur. D1l4man, n"lrıerl talebelorde bulundu~u habe
Erltre ile Juba \'e DJavcllo nııntaka- rinl tekzip etmektedir. 
sının bazı mıntakalarına karşı hava SaJahlyetlt mahfillerde, Slamuı her 
akınları yapmıştır. Telefat ve hasarat nereden geUftie gelsin askeri taleb
vardır. Düşmanın 1kl t.ı.yyaresı, tay- le.re karşı duracağı beyan cdilmekte
yarc dafl bataryalar tarafından dü- df:r. 
cürlilmüştur. 

21 şubat sabahı erkenden düşman 
tayyareleri Catane şehri üzerinde uç
mu lar ve-bir kaç bomba atDUilardJr. 
Altı klş'i yaralan~ ve cilzi hnsarat 
nkua gelmiştir. 

Alman tebliği 
Rerlin 21 (A.A.) - Alman ordulan 

Habeşisanda 
İmparatorun muntazam 
kuvvetleri ateş hattına 

girdiler 

Başkumandanlığının tebliği: İngiltere Londra 21 (A.A.) "!'.P Reuter 
.ablileri açıklarında düşman gemi ka- aJanemın Hal>eglstandakl hususi mu· 
filelerine karşı yapılan hücumlar es- haıbhi yazıyorı Habcıt imparatoru .. 
nasında. Alman hava kuv-vetıer1, ce- 1.. ı f 
man 11,500 tonil!i.to hacminde 3 tıca- nun. muntazam 11.uvvet eri c.enub 
ret vapuru batırmış ve orta ehemmi- Afrilca subaylanrun kumandası af. 
yctte f gemiyi clddl surette basara bnda olarak ilk hareketlerini Dang· 
u~ratmııtır. ladaki müstahk.ıem mevziine karşı 
Düşman, Douvres clvannda vukua yapmışlar ve ilk defa olarak: ateş 

gelen bir hava çarpışmasında, Ud hattına burada girmişlerdir. 
Spltflrc av~ı tayyaresi kaybetınl§tlr. Cojjam vil~ kumandanı ltal· 

20/ 21 şu ıı:t gecesı, Thamcs bölge- yan albayı Terelli. Habeı vatanper-
slndc ve Brıstol kanalında. limanlar . 
tcsisatma. ve havuzlara. Jnun.tfaltı,et verlerinln leyıııı hareketme artık ha· 
ıı bomba hücumlan yapılmıobr. Oarb lmm olamadıinu :itiraf etmeğe mec· 
sahlllnde bir limana. mnyn dökülmiıf- bur kalmlfbr. 
tür. Habet kuVft'llerI at~ hattına gfr· 

Akdanizde. Alınan muharebe tayp.- ıneden bir giin 3nce imparator Haile 
releri, Ell:>teda. civnnnda asker. tahaf- Selaalye ibJr bayrak resmi esnasında 
ftitlerine ve Llbya'da bir Iinuılla mu- hltabecle bulunarak demiştir ki 1 

vaff~tll h~cuınlar yapmıştır. -'ay~t vazifenizi yapar ve hayra· 
Du§Ulan, dun gece, 1şgaI altındaki ~ın düşman eline geçmesine mani 

memlekette bir mahalle bomba atmış, olursanız, bu hayra\: istiJdalinizin 
basan muclb olmamıştır. ebediyen remzi olarak kalacakbr. 

&üzaJ &özlU Kız 
Aşk ve macera romam 
...Nakleden ı .<Vi - Nfı) 

Bu aon eeneler içinde '(Vl w 

Nu) nun naklettii a~ ve ma
cera romanlan aazeteımizdo in· 
tlşar etti ve ekserisi de karileri-
m.iz tarnf ından beienildl Yar 
kında nqtine başla(Yacağunız 
«GÜZEL GÖZLÜ KIZ» o ço
şJd heyecan tefrikaları arasında 
lıyaa kabul etmez brir güzellik
tedir. 

Yakında baılıyor 

Tanrı sizi zafere ulaştıreıııı. 

Anbar ve antrepo müd
detlerini dolduran eşya 

Ankara 21 (Telefonla) - Güm
rüklerimizde bulunup da 1 /6/940 
tarihinde ambar ve antrepo müd
detlerini doldunnu;; olaaı ve güm
rOlüerimizde bulunan pamuklu 
mensucatın Jthali hakkındaki karar· 
namenin merlyeti müddetince ithal· 
lerl mUmkUn olmıyan suni eJ.yafı 
muhtevi olmalarından dolayı ipek 
tarifesi üzerinden resimlendirilmesi 
icap eden bilumum eşyaının liir de
faya mahsus olmak üzere ambar ve 
antrepoda kalma müddetlerinin 1 Z 
6/9-41 tarihlne kadar uzatılmasına 
Vekili er He1ct1ıKe karar vtıilmif· 

---------------.•-~ ~r .. 

Tek ekmek tipi Avustralya 

Eldekl un bitince, ta~~ı~:t:~~~i 
imale başlanacak s"fııek;,,,e<lblrıerin 
Değirme~cilerle fırıncılar elle~i~J";kı unları 
belediyelere bildirmefe mecburdur. Dün
den itibaren meriyete giren kararnameyi 

aynen yazıyoruz 

Paailıkte beliren tehlike
ler 'üzerine alındığıni 

aöyletli 

60 ıer kitilik sığınaklar 
yapıldı 

Anbra 21 (Telefonla) - Teli olarak imal edilen laQl•rla bu unttr• 
tip ekmek çıkarılması, francala ima· dan yapılan elimelder isühlalt olu

Lol\Clra 21 (A.A.) - Avustıal· 
~da Yeni H.alle'in cenup mıntaka
;iıftda ·hava okınlanna karşı ihtiyati 
korunma tedbirkrl alındığı bildiril
Jllektedir. Sydney he1ediye meclisi 
herbirt 50 ki~i istiap edebilecek bü
fijklükte aığınaklar yaptınnakta ol· 
duiu sibi imdat merkezleri lçin lü
zumlu techizab da veımektedir. 

Jatınıın tahdidi v• buğdaylara karış- nur. 
tırılacak çavdar niıbeti hakkında 2 -r Birinci ma.~e(t~ ya~ıh un· 

)arın imalinde ~ullanılacak ou~day, 
harmanlanna, bu harmanlar!9 aııl
larında mevcut çavdarla birlikte 
azami yüzde 15 l &qm.iyeoe~ nİa· 
bette çavdar katılır, Bu nfırbet Top• 
rak mahsulleri ofislpee verilecek 
çavdarların miktarı i~ mukayyettir. 

olan koordinasyon heyeti reisliğinin 
kararı bugünkU Reısmt Gazetede 
intişar ederek meriyete girmiştir. 

Kararnameyi a.ynen bildiriyorum ı 
« 1 - Ankara, f stanbul ve lzmlr 

şheirleri belediye hudutları dahilin
de yalnız ecnebl madd~i çıkmış 
100 kilo buğday<lan 84-86 kilo 
arasında wı alınacak ıurette tek tip 

Yeni keşfedilen 
bir bomba! 

Yüz kiloluğu bir tehri 
hak ile yekıan edecek 

ku~rette 

(Devamı 7 ncl sahifede)' 

Türk-Bulgar 
beyannamesi 

Almanlar hayal 
mahsulü bazi haberler 

yayİyorlar 

Başvekilin beyanati 
Londra 21 (AA.) - Dün Lon

draya rrelen Avustralya Ba§vekili 
B. Menzlu bugün gazetecilere 9u 
beyanatta bulunmu~tur: 

Şimdiki bombalar, bu Bunlardan biri 200.000 
bomba karfı&intla birer /ngiliz askerinİn Yuna
kestane fişeği .mesabesin- nistana doğru yola 

de kalıyor çiktığıtlir 

Avustralyan1n Pasifik C:lenizine 
ait gayet sarih arzus~ bu mıntakada 
ıulhun muhafazasından ibarettir. 
Bu h1zim iıimize yaradığı gibi ~ni 
zamanda Pasifikle olakadar her 
devlet için de faydalıdır. Bu harpte 
Japonya bizimle müttefik olmayıp 
Mihver 'devletleri ile ittifak akdet
miştir. Bu vaziyetin, geçen harpte 
olduğu gibi, Avustralyayı sakin bir 
Pasifik deniziııde müemmen bir su· 
rette yaşatacağını iddia etmek gÜ· 
lünç olur. 

Singapurdaki Avustralya askerle
rinden bahseden B. Mc:nzies şunları 
söylemiştir: 

Bern 21 (A.A.l - İsviçre gazclelerl, 
J?tıgi}nkü ha~te kullanılmak üzere 
Inglliz. Amerikan ve Alman lflboratu
vn.rlannın tekonupül ettirmek ve en
düstriyel teşebbüslerde lmal ve lstima
lini mün1kün kılmak üzere çalıştırk
lan &a.nsasyonel bir keşfi bahls mev
zuu etmektedJrler. 

Bu keıif, insanlann eline, muazzam 
ve sonsuz enerji hazln~lert vermekte
cllr. Bahis mevzuu olan şey uranlum 
bombasıdır. Bu bombalar, eski fizik 
alimlerı.llin bhı türlu maddedCn çıka
rarak serbes bir hale ~kınadığı meş
hur atomlararası enerjisi esasına da
yanmaktadır. Bu s.tomlararası ener
jlsf, bu defa bu keşif sayesinde tahrip 
kuvvetıei'lnin emrine geçmiştir. 

Uranium'un kudretini anlıyabilmek 
için ufak bir misa.l kafidir: 

Açık olarak beyan etmek isterim 
ki, bi:ı hiçbir tecavüz politikası ta· 

Londra 21 U .A.) - Reuter'ln dlplo- kip etmiyoruz: Sadece ihtişatkar 
matik muhaıı l yazıyor: bir siyaset takip ediyoruz. Bu siyaset 

İnglllz aks\ nmellnln ne olduğunu hl',_ 1 
k~fetmek için, Almanlar, bir çok Bal- 191-4 de mevcut olmıyan te ix.e e-
kan §aylnlıı.rı çıkarmakta d~vam edi- rin J 941 de Pasifik denizinde belir
yorlar. Her hangi bir resmt İngllb m-esı uzerine kendi müdafaamızı 
tefsiri elde edebilmek için Almanların hazırlamak gayeeini istihdaf etmek.
en son yapt.ıklan gayretleri, Belgrad- tedir. Bu sözlerimin tahrik edici bir 
dan R§ağıdakl !ki ha.yal mahsuhi hıı- beyanat teşkil etmediğine kaniim. 
beri yaymak olmu~ur. Bu haberler Sulhun muhafaza edileceğini ümid 
şudur: d' f-,_ k ld .. . • 

ı _ İkiyüz bin İngiliz askeri Yllna- e ıy~ru~.. aıı;a~ uza o ugumuz .ıç;ı.n 
nlstano. doğru yola. çıkmış bulun- kendunızı müdafaa etmiyeceğımız 
maktadıı:.. veya buna muktedir olmadığımız 

2 - İngiliz kltalan, daha şimdiden zannedilmemelidir. 
Llmnl'ye ihraç edllmJştir. B. Menzies, imparatorluk pilotla· 

Londra selflhlyettar mahflllerlnd() U b el · ı· 
~u beyanatta buhmulmaktadırı Eğer r~nı.n ta m ve ter iy eu P anı ~u-
Alınanlar bu gibl ahmakça masallar cıbınce gelecek •ene 26,000 l?ılo!, 
yayarak İnglltered<'kl selahlyettar rasıt ve tayıyare topçusunun yetışmıı 
mahfillerden haberler elde edecekleri- olacağını, .5 1 harp gemisinin inşası· 
ni ~nıyorlarsa, çok aldanıyorla.r. nı derpiı ettiğini ıöykmiı ve bwı· 

Hatırlardadır kl, aynı hedefle, Al- !arın inşaatının dört aya kadar bite
manlar, bundan bir kaç zaman evvel. ceğinl llave etmİR ve belki Amerika· 
Belgradd:ın, İngiliz kıtalannın Adrt- d d" .. ~ t • 1 · -
yatlkte ortalarda Ag~'a ihra9 edil- yı a ziyaret e ec~;ı ıuy emıttir· 
dlği hakkında. bittabi amlsız dl~er bir 
haber yaymışlardı. 

Macar matbuat! Almanyada mUthiş 
bir cani 

Kısa mtllüatlar 
Beyoğlunda günde 5-6 

tifo vakası varını§ 

Abdullah efendi lokantasın
da, şaiı Mitat Cemal, diğer 
ediblerle birlikte ekseriya ayni 
masayı işgal eder. Bu köşe, mü· 

nevverlerin içtima~ahıdır. A-
caba neden bahsedilmez: İran 
nazmından mı, frenk nesrinden 

f mi;> 
Geçen gün hem de bu sofra. 

daydım. 

Mitat Cemal'.in y~l salatayı 
geri çevirdiğini görünce: 

- Hıı.ric ez edebiyat bir sa· 
al amma, niçin yemiyorsunuz, 
üstadım~ • dedim. 

- Tifo korkusu ... --cevabı
nı verdi.- Bizin> ttcmtte daha 
geçen gün yirmi yaşında bir kız
cağız öldü gitti. 

Mecli~tekilcrden biri: 
- Beyoğlu semtinde günde 

5-6 tifo vakası vannıR. Sağlam 
yerden iııittim... Aşılanmaktan 
başka çare yok. Bakın şu karşıki 
masada bay ve ha) an Cemal 
Nadir Güler oturuyorlar. Onlar 
sırf ihtiyati tedbir olarak asılB.11-
mış . .. 

Mi tat Cemal dedi ki: 
- Civarımızda bostanlar var. 

Bunlar lağım suyu ile, hntlil has· 
tanelerin Hiğımlarile sulanmak 
töhmeti altındadırlaı. Vali Liıt-
fi Kırdar ki, ayni zamanda dok
tordur, bu gibi meselelerde bir 
idare amiri salahiyetinin hatta e· 

bir mikta; haricine cıkarak. kır· 
tasiye muamelesinden dnha sü
ratle hareket edebilir. Bostanın 
kirası nedir~ Birkaç yüz lira ... 
Bu çeŞ'id b0&1anların da miktarı 
yüzlerce değildir. Hepsinin pa· 
rasını vermeli. Almalı, bakma· 
Jı. · Tifoyu da kökünden kurut
malı... Ben, belediye meclisin· 
deyken de bu mevzuu ileri sür· 
müştüm... Fakat Muhiddin O,. 
tündağa kabul e.ttiremcmiştim ... 

Sofrada buluna" Hamdi Tan· 
pınar divan edebiyatından bir 
mısra okudu. Ve böylece, tifo 
bahsi kapanarak yine edebiyat
tan konuşulmağa başlandı. 

Yürük Çelebi 

Polon yada 
çarpışmalar 

Ölen Alman generalinin 
Roettig olduğu haber 

veriliyor 
Londra 21 (A.A.) - Londra· 

daki Polonya kaynaklarından veri· 
len malumata göre Alman askeri 
sahra polisi emrinde çalışan general 
Roettig'in Almar. polisile silahlı Po· 
lonya çeteleri arasında vuk.ua gelen 
bir müsademede kalbinden yarala
narak öldüğü tcyjd edilmektedir. 
E.ascn Poloreyada neşredilmekte 
olan Leh gazeteleri Polonyalıların 

. Yüz kiloluk bir uranlum bombası, 
Isviçre'dekl bütün su şel~leler!nln se
kiz milyar kilovat saat tahmin edilen 
bir senellk enerjisinden çok fazla. bir 
enerjiyi, bir saniyeden daha. az bir 
zamanda. yakmaktadır. Yüz kiloluk 
biı uranium bombasının bit saniyede 
vücude getireblleoetl hasar karşısın
da, hAl61 kullanılmakta. olan bomba
lar, panayır yerlerinde çocuklann oy
nadılrJan kestane fişekleri mesabe
sinde blaeaktır. MeselA, yilz kiloluk 
bir uranlum bombası, bir atılışta bil' 
fchrl Mk ile yek.san edebilecek, blr 
ğölll tunıta.bllecek ve arulyl ayın 
ltthı gibi kraterlerile delik bir hale 
aokabllecektır. 

Budapeşte 21 (A.A.) - Reute-r: Bir 
müddet teemmülden sonra Macar 
matbuatı Türk - Bulgar deklA.rasyo
nunun Almanya. tarafından ilan edll· 
dlği gibl mıbver devletleri l91n yeni 
bir muvaffakıyet teşkil etUği hak
kında bazı tereddütler 1zhar. etm~r. 

4 kadİnİ öldürmilf, betin- gittikçe §iddetlenen mukavemetini 
kabul etmektedir]er. 

iaşe mUsteşarllöı 
Kayseri valiıi B. Şefik 

Soyer tayin edildi 

Sofyadan gelen bir haberde başla
nnda eSkl Başvektı " Hariciye Nazıtı 

cİıİ ağır yara)İ kurtuldu Deutsche Rundsha-....· ın haber ver

Muşanof bulunan muhalefet şeneri ı. 
bir beyanname neşrederek yeni Türk- M.drid 21 (A.A.) - panyol 
Bulgar anlaşmasının memnunlyetbahş matbuatında çıkan bir habere göre. 
olduıtunu blldlnnlşlerdlr.. Berlinde meıhur Düs.eldorf eanava-

Rumen matbuati nna. henziye? _bir adam çıkmı1tır. 
Bükreş 21 (A.A.) - Radoı:: ajansı hüC.ına~e~lerınıh. ~eco fıliyenakkahitil 

blldlrlyor: Rumen gazeteleri, Türk _ VJ~etının tq ısme yarayac ç 
Bulgar dekl1irasyonunu, dünya. nıat- bir ız bırakmamaktadır. Canavar 
buntındakl aklslerU.e, tebarüz ettire- bu sırada esasen çok tenha olan 
re~ neşretmektedir. Berlin yeraltı trenlerinde gece aeya· 
Üniversuı gazetesi deklarasyon hat etmekte ve tren iki yeraltı seya· 

hakkın~aki miitoJAalannı bildirirken hati arasında. açrkta .--r\ien o 
diyor kı · o-Y-

diğine nazaran Bromberg civarında 
Tuchola ormanında şiddetli çarpıı
malar vuku bulmuştur. Bu ormana 
~ekikn Polonya askerleri müsellab 
çeteler t~kil ederek fimdi açıktan 
açığa mukavemet ediyorlar. Mer· 
kezi Polonyada Polonyalılarla vu
kua gelen çarpışmalaıda son aylar 
i~nde 44 Alman askeri polisi öldü 
rülmüştür. 

Kürtaj yapan biı 

doktorun tevkifi 

Ankara 22 - İaııe müsteşarlığına 
Kaysnl vaHsI B. Şefik Soyer tayin 
edilmiştir. Bu mÜ&teı:!~r]ığa bağlı 
olarak yeni terkil edilen petrol ofisi 
mUdilrlüğüne de B. Talha Sahımcu• 
nun tayini kararlaşmıştır. İaşe müs
teşarlığı muhasebeciliğine Vekalet 
muhasebeciwi B. Tevfik Rıza, zat İ§· 
)eri müdürlüğüne V ekal:t müdürü 

•Bu d:.'-'A •A-d sırada bir kadınfo. vagonda yalnız 
• CAJ~rasyon, son zaman"" n k lık 

iki memleket arasmdakl müna.9ebet- kalmış bulunuyorsa aran tan Samatya güzeli Katinaya kürtaj 
ler hakkında. deveran eden fena nl- biHstifade ıyaklaıarak kadım trencien yaparak ölümüne sebebiyet vermek 
yetll şayialara bir nihayet verm~r.» bo§luğa fır1atmaktadır. Şimdiye ka· ile euçlu Hüdaverdi namında bir 

B. Ferid Metinsoy tayin edilmiş· 
lerdir. 

Devlet denizyollari ve 
devlet limanları iıletme 
umum müdürlüklerinin 
birleştirileceği haberi 

yanlıttır 
Ankara 21 (A.A.) - Mfmakaıtlt Ve

kt\letlnden blldirllmiştır: 
Son cttnlei'de bazı İstanbul gazete

lerinde Devlet. Dcnlzyollan ve Devlet 
Hmanlan işletme umum müdürlükleri
nin tekrar bir idare altında. birleşti
rlleceğlne dair haberler görülmektedir. 
Bu habrler tamamen yanlıştır. Hizmet 
ve mevzuları ayn olan bu lkl idarenin 
ibirleştırllmesl değil, Münaka.ll'lt Vekfl
ıetınce ancak bugünün ihtlyaçlanna 
ve yarının inklşaflanna. vefa edecek 
kemale getirilmelerini temln edecek 
tedbir Y• tertıı>Iw tJmnıaJt~. 

Adliye Vekili yari'n 
Ankaraya dönüyor 

dar 4 kadm bu auretle öklDrUlmür doktor dün yedinci sorgu hakimli
tür. Beşinci kurban e~\JtU neticesin- lince •Ori'Jya çeltildilıtten sonra tev• 
de ağır yaralı olarak bulunmuştur. 

lif olunmuştur. 
Bu kadının verdiği ifade eayesln-

Bir müddetrenberf şehrtnılzde bu- de evvelki dört cinayeti örten earar 
lunan Adliye Veklll B. Fethi Okyaf, perdesi aydınlanmı;ıtır. K.aranlıkta 
r~~ın aıt.,am Anknraya. avdet edecek- kadın caninin yüzünü teşhis edeme

mi§tİr. 
~------~----~-

Tunanın feyezanı 
Bir çok yerler elan 

tehlikeye maruzdur 

Budapcşte 21 (A.A.) - Tunanın 

Bulgar - Yugoslav 
Ankara paktına mütabih 

bir pakt imzası 
muhtemel imit 

taşması neticesinde 12.000 nüfuslu bir Budape~te 21 (A.A.) - Stefaniı 
kasaba olan Aloo:ıka'nın aşa~ı mahal· u· N d · '· z 
lelerl su altında kalmıştır. Bu §Chrln l - .e~~e . ~.az~~~ının -· agrep 
yakınlarında. bulunan diğer dört: ka.- muhabmnın bıldırdıgıne gore, ya-
sabayı da. sular 1sttlf4 etmtştJ.r. Szegec kında, Türk • Bulgar deklarasyonu
civannda ziraata sallh 25,000 bek.tat- na müşabih bir Bulgar - Yug06lav 
hk arazi tim~ ~!J Alt~da kal-
~ll. - deoklarasyorıu ~a.alanacaluu. 

Ke deJDeli? 
Sevim Sertel yazıyor: 
<Doğrusu harp zamanında bir 

hayvanat bahçesini idare etmek 
oldukça güç bir iştir. Buraya 
bir bomba düştüğü. takdirde bile 
mes'kunlarını tahliye etmek im· 
kansızdır.> 

<Meskunları> sözi.ınden kasd, 
anla§ılıyor ki, hayvanlar... Öy
leyse, bu mevkide: 

cMeskunları> 

dememeli; 
cSakinleri> 

demeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAM~ (, Ş E D i R, D A, D B R, L E R, i ) Uıa_ı-- e;.rpııdall 
Türk erkek oe kadın!~,_ _, - ihtikara karşı 

c:~~:..::.~!::;:"J!:;:... Ayakkabılarda 1 Bakkallara el altından yüksek 1 Çor~p, fa_nili iktisadi aforoz •• 

~ =~::..-:~t;;ı kar nisbeti fiatle peynir sata.o kim ? - tıat1erı ~~~!~.E!! 
ııilendiren haberler ortalıkta Ticaret odasi bunlari teleme arıketler yapıldı: thtikarla 
tıyor: . • i. Bu mesele komisyonda na.s.ı mücadele etmeli? ••• Onu nasa1 

~:t~e:~~":. =Y~~ bir kere daha gürüşüleceli Dün bakkallar cemiyeti kongresinde tesbit etmeğe baıladi ~':i:v=ii.~· th1:k~:ı:-:ı:adrı;! 
verilmq. lstanbuldaki 36 esnaf ce- J h ı· •• k } Ticaret oda&ı çorap ve fa.n.ll1 fta.t- l>eYlet. Belediye qj oldağa ırı"bi, f,g 
nıiyeti de kendi meslek ve ~tlan- Ayakkabılar için kAr nlsbeti tesbtt bu mese e araret 1 MUD8 aşa ara lerlnl tesblt etmekle meşgul oluyor. meselede hallan da mühim bir roll 
run inkipfı pyesile tedbD'ler al· edlldlğlnl dOn yazmJ$.IC. na.t. mftm- Çorap ve fanll~ fabrllı:a.törlerl, ticaret vardr. 
m'-': Anadoluda eski Türk sana~ kabe komisyonu evvelki giln tesbıt sebep oldu ? odası umuml katibi B. cevad Dil:!en- ihtikar öyle yedi ~ bir ejder-
ii:ıerinde tedlcikJer yapılacak; uti· edilen Ur nlsbetinl ta.tbika geçm~ l1n1n yamnda. topla.nmı.şlardır. B1r dir ki omml• ancak elele elr 

datll aençler Anadoludaki mtalarm tlr. İstanbul vali muavlnl B. Ahmed flat listesi hazırlana:nı.k VekAlet.e gön- hep birden mücadele ~ ldver~ı.:... 
• ..ı_:. K k Anka,ra.da.d.ır Vali muavini pa.- da. b·'~- p yn1r •- derilmesi ka.l'arla.şmlftlr. T1caret oda.si --ı:......ı...."1:.. _...e e c.._ yanına gönderilip yetiştiriJecçııuı._ ~~si günOne kaiı.r tsta.nbula döne- Bakkallar cemiyeti yıllık kon- bur olan gene ~ e ı.Q"' ne fabrlkn.törlerln. tesblt ettı.11 fÜle ~.......-. H~m ib~ miicado-

Parti idare heyeti. esnaf cemiyetle- celt, ıı:omiBYODun pa.zartesl gilnk11 ~ gresı dün öğleden sonra Birle- nekelert elden ele dolaşıyor ve bi- g~re erkek: çora.bttıın bit çUU dü:ı renk l~e n~acagı 4:n buıt fey muh
rini miifterek bir yardım biirO&U ıantısında buluna.ca.ktlder. ~kl şik Esnaf cemiyetleri binasında ze geliyor da muhtekirl bulamıyo- olursa 30 lı::tmlş, !antazl olur.sa 35 tekiri rildisadi b~ llfarou a tabi 
lrurmağa letvik etmit; bu suretle Kınık fia.t tıesbttl işin İ · 1 Arlr<ırt"""l ..t-.rtt burada kuruştur. Bu çorapların burun Te to- tutmakbr. Evet: ikt11adi alaroz! ••• 
40,000 esnaf bu büroya kaydedil· temasları etra!ınd& ıcomtsyonda. 17.a- toplanmıştır. dare hayetinin Yl - ruz. ~ar 'iu.üU.& pukl.armm 1k1 kat örfilmes1 p.rttır. Ba iktisadi afaroz bir çok yer. 
miş, senede 1 S,OOO lira yardım P!1· hat verecek, ayakkabı Ur =ti !lr lık malt raporu okunduktan son- namusları üzerine söz vermeli, Ustlk çocuk çoraplaruun flatl 22,5 lerde tecrübe ed~ ve halk men
rası toplanmış; sanatınd~ • ınahll', ~B~uso~~~a~k ed::froet ra A..m dileklerinin dinlenmesine faturasız peynir almamalı, kendi- kuruşla 47,5 kuruŞ ara.sın.dadır. 47,5 faatleri namma çok iyi netice vtr-
fakat vaktü hali obnadıiı ıçuı sana• tlz;re Ticaret VekAletıne gönderilecek geçilmiştir. sine faturasız peynir satanlan ya- kurıl.şluk çoraplar, kadınlar tarafın- mi.ştir. 
bnı terkebn.İf ustalara ba P.aradan gelecek cıeval>a göre hareket edilecek- pazar,.,·~" sat1cı kanunu tatbi- kalatmalıdırlar.• dan da giyllebllecektlr. Halk isterse, ağızdan aiıza. bir Lt---· ih t .l..lA"'1M "Y Tek kat ka.dm çorabı, t,opulc ve bu- .. • .. ki tkar . 
yardım edilecek, sanauan•u ya e • tir,:,..unduracıla.r ceınlyetl, her :ırundn- katının IA.yıklle yerine getirilme- Fiat. tesblti işinde küçük esna- runlan çt!t kat olmak şa.rtlle 40 kU- muesseseyı ıro eTe ç abilir, ona 
nıeleri temin olunacakmış. An:ıdolu- ..,,_ ru.ştui'. dehtıetli aiizel bir ,öhr~ temin ede-
Ya gönderilecek gençler billı~a raya tın.aliye masrafının blr llste ho.- diğ'inden bahsedilmiş, pazarlıksız fın himaye edilmediğinden şilt~- Yazlık spor fıuıJ.IAlan 50, yanın bilir .. Bugün yenilecek, içilecek fey-
tahta oymaları, desti süsleri gı"bı ?1- llnde yapışt_ınI~J:.~~ 5~:-~=== satılacak maddelerde bakkallann yet edilmlş, peyİıir satışlannın kollular 65. kışlık kollu blrlncı tıp ler satan tanUUJ11' birçok esnafı 
ce dişi sanabnı öğrenecekler! ilk :~~!ı~e~Ialle temas edeck, bu hu- titiz davranması istenmiştir. bakkallar cemiyet.ine bırakılması fanııa.ıar 120, ikinci tipler 130 kuruş- meşbur eden halktır. Mesela filanca 
eserleri ile ustalannm eserlerinden susta cemiyetin mfitaUasmı alacaktır. Ellerinde Pirinç ve fasulya is~tir. Münaka§a uzamış, bir :r~rB~e,:;:1:-n n.ro1:.111~da ~ 2>~~ını, fal~anca Y~n böre
ınürekkep bir sergi yapacakl~f· • • bulunanlar muayyen zaman teneke peynirt 9,5 lira.ya satan Ftat tesblt1 iş.inde Edlmen.tn olan gmı, ~~~ pogaçaunı adeta ef
Sergiye, memleketimizde eıbas ~ Belediye ha va tehlik~sıne zarfında beyanname vermeğe tüccann Ism1 bir türHl meydana çoraplar da. na.t lıstesne beraber ve-~ bir ,ohrete nail eden, halkın 
de bulunan antika mahiyetinde 0 an lı k tedbırler kAiete göndertlccekttr. Çorapların 1p- agzıdır. 

k -'--- kar•ı a naca mecbur tutuımu~ıard.ı. D11nkil vunılm~, kilosu 62 lrunışa tldal dd ı rt ... _ .. -·bı• l --+ s tm af..J...:::.. d ı oymalı eserler de onac~· 3' d 'll ma e e ~ """"" " o unm-~ur. a ~· 'ey en memnun o a.n 
ır.n için 40 bin l~ra ~yır ı toplantıda bu husus ta münaka- malolan bir peynirin nasıl 55 ku- Veklletten bu hususta. m.ü.sbet cevnb halle onu satanı hemen t.anıdıklarma 

Bu haberlerin heyeti wnwniyesl. Belediye relsll~ g5rillen ıuzu:ı:~...: şa mevzuu olmuş, bakkallardaki ruşa satıldığı bir türlü anlaşıla- alındıktan sonra yeril çorap lpllği taniye eder. Bunun kin «hallan ağ-
,..;;zel sanat mahiyetindeki T"Urk ze- rlne mınaam tahsisat ııstes1 ~ tır lma.lAtm.a kuvvet veril~ektlr. Yerll ZI» en R'ÜUl reklam vasıtalarından 
·- •--tan v- ,,ft"ul e'-ı-•ır. Yeni ta.hsısat Us- pirinç ve !asulyalann cemiyet ta- mamış · fabrika.lar evsafı tesblt edilen Q0.111P b •• d. tl b .. f. resmi tnaKııwu • ... ......., ~~ ırı ır 
naa arına u un k d hem- tesıne göre h:ı.va tehlikesi.ne ka.111 rafından tesbit edilmesi, bakkal- Müzakere sonunda. cemiyetin ve tanıman imale mecbur tutulacak- Fak. bu ıt ih .k. k 
mızın derece derece ne a ar e d tedbirler için kırk bin ı~_:ntek~~d larla cemiyetin daha sıkı bir su- bu işlerle de meşgul olması ve tır at vas ayı, tı ara arşı 
nıiyet verdiğini gösteri:ror. Buna a Ikramlyeslne 4,984 lira, m'"'"i~ere ... - . .. Ttcaret odası müteakiben lpek çorap bir silah olarak da kullanmamızd• 
cidden ihtiyaç vardı. • kaüd sandığı h1sses1ne 76,958 Ura., rette temas etmesi istenmiştir. fıat murakabe komisyonu ile te- flatler1n.ln tesb1t1n.e geçecektir. sıra hiçbir mahzur yoktur. Bizi aldatttlar 

Küçük bir misal :zikredeyıını bahçele~ masrafına. 15,000 ııı:_a.. aceze Bundan sonra beyaz pe~e masa geçmesi kararlaşmıştır. ile gömlek, esvap w kundumlann ev- mı? •.. Bir ihtikar manevrnşına mı 
B d ·· dört sene evvel On· ve 1k1z maaşına 1000 lira, muteferrlk B d lda h t11ntih saf ve flatleri tesblt edilecektir. kul'ban ...ittik? Sizden aldıiıruz ma-

un an uc: · b" ora· -""raflar" 2500 "-, 1stl.ml1ke 5000 geçilmiştir. Bir tenekede on altı un an sonra re e'Y.~ a- ... 
ye'deydim. Mütetebb11 ar e~ ya ........, .. =... ı1 k cıa- ı-·..+.... im iki misli Satını nu istediler? • ernaali et ııra. ayırmıştır. kilo beyaz peynir bulunmaktadır. bı yap mış, ongre gı ·~........ s J t nın toprağını testi ve . • • a va o r Bu ihtikarı yapan mahluku bir 
yapmağa müsait buhnu.!_; ı•P: Bakkallar bir teneke beyaz pey- Kahveciler cemiyetinin yandan kanunun pençesine teslim 
bir fabrika açmış. mesJegmde t Et meselesi nırı dokuz buçuk ııraya tedarik kongresi ederken bir taraftan c1a - bpk• sa-
müı ebnek istiyordu. etmektedir. Bir kilo peynir bak· Kahveciler Cemiyetinin yıllık facıası bıı aldığınız iyi bir malı methettiii-

... __ ..ı • • • üzerine bazı renk- · -:L· L-- akıı' • 
- ı::.&erıerm12U1 N kallara 62 kurmın malolmakta kongresi dün sahalı t.opl"''"""'..+.... nı:z B..,1 - uwnuı ını yapınız. 

l' d tezyinat yapsanız... • Vali dün toptancı . -r- ' ~........ Muhtekiri bütün tanıdıkl 
~ü:f v4:':olar olur; piyasada revaç bakkallar peynirin kilosunu 55 Kongrede ftzada.n blr kaçı, yakın- Dün" k _ _ bütün bilc:liklerinize, bütün : 
görür! • dedim. . kasaplan dinledi kuruşa satmağa mecbur tutul- da kahve ithal edileceğinden balı- ~apurun • apt~nın 1arum:a söyleyiniz, anlabnız, tanıtı-

- Sır. sırdıl'! - dedi. maktadır. Bakkallar peyniri fatu- setmiş, İstanbulda sayısı lld binl muhakeme edılmeııne nız. Hatta csaadet zinciri» denilen 
- Anlayamadım. .. Naııd? İst:anbul Vali" ve Belediye Relsl B. ra vermeden satın alıyorlar. Bak- bulan kahvehanelere kahve tevzi- başlandı UIU;1~ ~i ba· tar::zda ~lbik ederek 
- İsmi üstünde! ... Pişirilmit t?~· ı.ttttt Kırdar dun to~cı t~plaıl kallar cemiyeti teneke peynir sa- atının Kahveciler cemiyeti tara- sesanu:ı dostlannın., dostlarına, a.b-

rağln üzerine sürülen bo~ ter~, dlnlem.Lştlr. Kasap diikkAn13.rııui et ' baplamuzm ahbaplanna, arkada.-
eskiden yıılnız mahdut ~eleriD tevzi eden kasaplann kilo başında. beş tışmda ihtikA.r yapan ve fatura- tından yapılmasını lstemiştır. İç1nda bulunan 350 musevlyl Kös- ıanıimn arkadqlanna ~ittirmei• 
inhisarınd~ bir bilgi olduğu açın adı· kuruştan fazla kar almamalan llerl. sız satış yapan muhtckirlerl teşbit Kahveciler cemiyeti idare heyeti tenceden Flllst1ne götD.rmek:te l..ken gayret edinQ lbtik&n yapanı men-

d · ı B .. maalesef sürülmüş bu tekllfl t.opdancı kasap- . ., . SUlvri açıkla.mıda batan Sa.lvator ge- ld ., • il d 
~~1~s:y,led~~::· b~dum, so- lar taraf{ndan kabul edllmı.,tır. etmek için çok uğraşnuştır. Muh- kahve ıthalAt birligı ile temasa m.ist süvarisi Vlktor, tedblrstzllk ve sup o u.gunuz a e. ost, arkad"' 

w - . tekirlerin bir türlü meydana cıka- geçecek kahve tevziatının cemi- dikkatsizlik n eUcesl. lkl yüz yetmiş grupuna yayınn ve onu bu ametie 
la baş vurdum; hatta alakadar Ve- Istihsal mıntakalanndan kMi mik:- .. ~ ' klş1nln ölümüne sebeb olduğu 1ddlo.- ikbaadi bir afaroza tabi tutunu.z.. .. 
kil.etten malUınat istedim... Esran darda kasaplık hayvan get1r1lmediğin- nlamayışı dünkü toplantıda hay- yete bıralalması istenecektir. sile lklncl ağır ceza mahkeme.si.ne ve- O sisin kesenize nasıl darbe indiri-
ele geçiremedim, düşününüz!... E- den şi.ldıyet edillyordu. Kasaplar, dün- retle karşılanmıştır. Bir bakkal: Bundan sonra idare heyeti intl.- rilmlş ve diln muha.kemeslne bqtan- yona sü de ayni yoldan ona muka-

vet: Si?', hilB sır! • kü toplantıda. istihsal muıta.kala.rm- er- Peynirin kilosunu 62 kuru- habı yapılmış B. Ahmet Gilnnan.. mıştır. bele ediniz.. 
• dan wı mlkdard& ta.saplık hayvan . . ' ~- _ Vlkto te " vasıtasll • . . 

"'"' getlrtme~ı teahhüd etm!şlerdlı" <:!'~ alan biziz. Müşteriye peyninn B. Ibrahim Arbay, B. Salahaddin ~apww.ı blrr, 
5 

rcumank"-''- ._,_ e Şimdıye kadar botumuza giden 
tedh• l ı 6 • ~ Kosteneoeden r mor ...,. ........... vuz- bn aJd v b" • 

lşte, alman bu son ır eT ~ kilosunu 55 kuruşa satmağa mec- ı yeni heyete iltihak etmiştir. luğlle İstanbula kadazo geldlğln!, bu- ve sa ıgunu z~ 121 menı-

eski ustalar, içine asırlık emekl~~ İ lik tevziatı hazırlıklan rııdan tekrar bir römorkör tanıtmdD.n ~ edc:_n mallan ~ıçın kul~~-
d · · mübarek «püf~ lermı P idare edilerek Marmara.ya açıldığıru, ~ agmnaı. ih~a kar,ı bır t· 

ua~ı ·~::' • kulaklarına üfliye- devam ediyor KÜÇÜK HABERLER Maarif müdürlüğü bir takat bu römorkörün Yed!kule açık- li.h olarak çevırelim. .. 
~=~~1., ve ::ane, gelecek asırlara İktisad Vekili B. Hüsnü Çakır ted- lise ve 4 ortamektep larında cSalvaton u bırakıp dön dil- Hikmet F ~ridun Es 

ul -•- diln d devam e~m'"tir Sfl * Diln bazı kahvelerde yapılan ğilnü bundan sonra. milstakllen yola. ••••••••• ... •••••••••••••••••••••••••••• 
böylece selametle aşac-. klklerfne e ~ · - açılmaııni istiyor koyulduğunu. Silivri açıklarında Ca.n-

0~ merba.nk ve Etlbankta. mefgul olan teftişler sı.ra.sında dokuz talebeye ?'9.S-
• • Vekil tedkiklerl esnasında. VekAlet lanllllf, bu talebcl«'e mektep idareleri İstanbul ma.e.rif müdürlüğü, Maarif ba.z burnu denilen yerde b1rdenb1re 

Pek muhterem bir münevvenınız teftı: heyeti re'·ile sanayi tedklk he- tarafından üçer glln muvakkat ta.rd fırtınaya. tutulduk.lannı, bu e.sna.da. • ~ .., k.errüründ tal VekAletlne gönderdiği. bir raporda. gemlde bulunan kılavuz kaptan B. 
beni ikaz etil: yeti re181.nden ızahat aımı.ştır. cezası verllml.ştit. Te e e- öniimüzdekl ders yılı bıı.,tndA ne mllt- "-ü il 

• h ad' 1 ara beler mekteplerden 1hra9 edilecektir. H..,... e ne yapacaklannı milşavere 
- Dikkat edilsım av ıs er • İplik tevziatı etrafındaki hazırlık- dar llk, orta.mektep ve Useye lhtıyaç etti~. B. Hüsnünün karoya gltme-

sında yalm:z erkeklere ait ~enaatla· lar devam etmektedir. Pamuk lpl11t ile * Sultan lsminde bir kadın.Beya- ha.sıf ola.ca!Pru blldlrmlştlr. s1n1 tavsiye ettiiin1, buna mukabU 
rm isimleri geçiyor! • dedi •• Hal· kunllı4 ı.şreyen fabrikalara JJ!.zun gelen zıdda cruenirken zabıta. memurlan ta- Bu .sene vllAyet llkmekteplerinden kend.1sinln gemiyt demlrledlğint ve nl
buki Türk kadınlarmın ibtisa11nda d.lrektl.C tahriren btldlrllmtştir. İzmir rafından ya.kalamm§, 1izcr1 arandığı on 1k:l bln talebe mezun olacaktır. Bu hayet bu ta.elanın vuk.ua. geldilini an
da ne kıymeüi bilgiler vardır. Bun- ve Adanadım gelen pamuk ipllğl ne za.ma.n elll liraya yakın para bulun- talebelerin yedi bini erkek, 5 bln1 kız- la.ttı. 
larm da ayni yollardan ihyaa! ve lmal~t yapan fabrikatörlerin tema.s- muştur. Sultan diln adllyeye tesllı:ı dil". Orta.mekteplerden ?Mzun olacak Rel.sin, gemlde niçin b:ı.rometıre bu-
tescili, tesbiti lazımdır: M. es.eli. _ b~- lan da devam etmektedir.. . erld.1IınlıniŞl.,.''...sulh ceza. ma.htemeslne ve- talebelerin mlkda.n ıro yed! b.lndlr. lunmadığı smıllne: 

b!1~1 b !:!!. ı in d _., .. yette vall ~·...... .,.,ft _ _.., m"d"-·n- K""'""'""'- Si - Römorkör kılavuzlu~ ne ha.re-hassa keten bezi, uaıl urmıc~ İplik tevziatı ç un ywr. * Dün yapılan seyrüsefer kontra- ............. u u.u 6 "'! ............ .,......... -
(. k) amuk bezi. yiin. kd (keçı muavinınin riya.set! altında blr t.op- !unda karnesiz çalışan 1k1 şoför. oto- llvrt, Yalova. Balorkoyde birer oı1ao- ket ettlğlın için gemlye barometre al-
kj.e) •. 'B~ar arasında. Şilenin s?'- ıantı yapılmıştır. İplik tevziatı iç.in bü&üne fazla yolcu alan beş to!ör ve kul. Ü.sküdarda. bir lliıe açılmasını ~ madı:ml dedl. 

· tak takımlan standardıze elde blr taUmatname mcvcuddur. TeT- kondüktör, geceleyin tecrübe plA.ka- tem.ektedir. Mahkeme; facia m.a.halllnde tedkl-
ra ve ya b"Id - f ed bir f- f zıa kat yapan mütelıassıs heyetin şa.bld 
bir şekle sokulabilir. Bu ka 1 en ziatın taIJmııtnamede gösterilen şart- sile · seyruse er en şo or, a sıfatlle m.ıhkemeye celplerine, kaza.-
olarak Fra-•anın °-·que dokumala- Iar altında yapılması kararlaştınl- yük yükleyen bir arııbacı, mühil.rsüz Hava kurumuna 

....... &.Hl" d ka ve plakasız ot.omobll kulla.nan bir şo- dan kurtul:ı.nlardan Türk.lyede kalmış 
n meşhurdur. Keza. kırpmb 0 ~ m~tır. Tallmatn:ı.me barlclne çi.kan- för, sıhhi muayenesiz çalışan altı şo- teberrüler olanlar v:ı.rse. keza bunl:ı.nn mahke-
ma keçeler yapdabilir. Bunlar lar cezalandınlacakbr. för yakalanarak cezaya çarptırılmış- meye getirilerek dinlenmelerin karar 

ill · d d ku Ha.va kurumundan.: Manifatura ve dl ı.nlr yt t lllt ttL 
b . d K d ruz' sah erm e o - mmınııımmınııııu11111111111oıuııııııııım111111ıııım11111 tır ver ve muu.u.A.eme a e 

ız e ara e ad _. · iplik tüccarla.nndan bir grup hava ============= 
nur. Bu nevi dokumalar Avruf ~ da ihya edilmelidir. h J kurumuna şu teberrüde bulun.muştur: 
bilhassa ltalyada mevcuttur. s """'"' Hapis ane eri teftiş 1300 Aram Hallaçyan, 150 Kce;a.m Çu- DAVET . -.ı·ı· seyYah· · üskü 
Yonlarda bile teşbır eaı iP 'CL .. Her milletin iktısadça kabuğuna Istnnbul ve dar haplshaneleı.1- hacıyan, 150 Sa.lnmon Anadya., lM 

1.~ aua u.ze- nı +n.-~a tm k b husust Adli Ha · ARKADAŞ MECMUASI tara-lara satılır .•. Y~. a.q,e ·~· Türkle- çekadiği ve milli motifl~ıe . dö11· ı.ç..ı.v.q e e ve u a ye ydar Ekinci, 150 Ibrahlm ve Mus-
rindeki eserler ıçm Ru~ .' 

1 
hil3 mek temayülünü gösterdıgı bır sı- Vekdlet!ne bir rapor vermek üzere tafa Çelebi, 150 Gillüm Zade Yusuf, fından yann saat 10 da Nişanta

rın" in misallerinden .veif dtJınal....... rada, Tu""rk eme~den ve Türle te- ,ehrlmlze ge~ olan hapishaneler 150 Boyaelyan Çelengiryan, 150 Medhl şında İpekfilm stüdyosunda Yıl-
d t e o......- .. ~ • umum müdür mua.vin.1 B. Saklp, dün Boyar, 100 Mustafa ve samı, 100 Zeki .. 

kalmı.ş ustaları~ ~.ıs :tİ açl~ nevvülerinden fantezi zevklerimizı de İstanbul ve Üsküdar tevkifhane- Zerrlıı ve ort$, ıoo Bohor Frank, dız musaba.kası yapılacak ve 
İşlemeler bu~ '!canlandı· temin. ebnek cereyanı, herhalde gii- lerl mu.amelıi.tını teftiş ctm.1§, mevkuf- 100 Şlikrll Ymuf Gürgün, 100 Milyer Şirley yerine konuşacak Türk 
tatmin edecek ~ır ıur~mJanınızııl nün belli b~b mevzulan arasında· !arla temas ederek deı:dleı1n1 dinle- ve Benordette, 100 Kopern1k Kanat- kızı seçilecektir Bu müsabakaya 
nlabilir.,· ·:· Tabaatiled- ibaret cleiil· dır. m.1ştlr. B. Saklp pazar gilııil Ankara.- yan, 100 Maksud Yo.m>anlı ve tat- · 
yapbğl itler b~ar --. ~-•- (Va _ Nu) y3. avdet edeceıdı.r. deşt. bütün çocuklar gelebilirler. 
dir. Erkeklerinki ile birlikt. 0....-

B&J' Amca:va göre ••• = 

Kemani B. Sadi profesyo
nel mesaisine nihayet . 

verıyor 

Tanınmı.ş alaturka musiki .s:ına.t
kArlaruu.ızdan kemanı Sadi, İstanbul 
korurervatua.rı İcra heyetine tay1n 
edllı:niştlt. 

Bu heyet ayda. blr kere konserler ve
recektir. Kem.ant Badi btmd:ın sonra 
y:ı.lnız bu ~le me~gul olac:ık, pror~a
yonel mesalsl.ne nihayet verecektl.r. 

Belediyeye bağlı müesse
selerin varidatı 

Mezbahanın 1941 yılı muhammen 
varidatı 1,180,000. soğukhava mahzen
lerinin 32,000, buz sat~ bedeli 160,000, 
barsak hasılatı 35,000, Karaağaç mü
essesa.tının müteferrik hasılatı 3-0 ,000, 
et nakliye hasılat.ı 276,982 fü:ı.dan lba.. 
rettir. Kara.ağaç müessesatının vari
dat yekünu geçen seneden 321 ,682 lira 
fazlMlle 1,748,982 lira. tahmin edll
ml.ştir. 

Darülacezenin 1941 senesi muham
men varidat yekfuıu geçen aeneden 
25,115 Ura. fazlaslle 224,921 liradır. ŞI).. 
hir Tiyatrosunun 1941 senesi muham
men varidat yekfuıu 147,986 llradan 
lba.rettır. Konservatuann 1941 sene.si 
bfltçe.ııf.M vartda.t olarak 104,384 llra 
koıUlmŞtur. 

una zam, buna zam derk.en ... İnekle ot memleketimluie - Eğer sütçülerin lsteklert ka- - Kongrede sütlerin YÜ7.de sek-j B. A.. - PekAla istenir, sütu o 
- Göraün mü şimdi b~ - ş sütçüler de ı.am isteme-- ye~lyor, sularımız şarıl §8rıl bul edilmezse korkanın k1 sütle- sen katkılı olduğunu ilAn ettik- hale getirmek için ı1arca.nan 

ge1eıııert? nnıayet a.nım.a neylersin?... r1n .sütü yüme Y,irmldeu Y,llzde t.en sonra nasıl zam istenir?- emeklert bir dUşiinsenel-
... ğe halktılar_, bire :lnecekf · 

.B. A. - Hayl'ola?... ... · 



Margaret Sullavan uslandll 

Sığınağın 

fa idesi 
j Jıniilteıede tayyare bıa.slnnla.rı lebe
b!le yapılan llğı.n.aklara. iltica. eden 
bal][ arasında. birçok. evlenme hA.dlae
Jıer1nln vukua eeld.1#1ni gelen p.zete
lerdeın OA"ren1yoruz. Hentl2 blzde böyle 
blrşey yok. 
Öğrendiğimize göre oı&hr1mlzln ma

ruf otomobil acentalanndan ba1 Btsa.t 

Hor lhido }iılr sa.ferin destanı. her eser bir kudretin timsalidir. 
~a<lUnyuma (KESİF ALAYI-VATAN KURTARAN ASLAN) 
ıibf filmler hazırlayan biiyük :rejisör: MİCHAEL KORTES dünynnın 

ideal sevgilisi olan 
ERROLL FLYNN - JOAN BLONDELL'e 

(Fransızca) 

BAKIR ADAM 
filmini ~vüterelt aanat haıyatıına yeni bir abide daha ilave etmiştir. 

Bugün LALE Eski hırçınlığını bıraktı, şimdi herkese güler 
yüz gösteriyor, nezaketle muamele edivor 

.Abdürralı1m Ayna.dar 31/1/941 gtinU. Bu ,erefli ufere 98.hne oluyor. 
,:nWcellef bulunduAu verg131.n1 Maliye .DİKKATc Türkçe Britiılh PARAMUNT JURNAL. 
fUbelerinden blr1s1.ne yatırmak 1ç1n 11..._ • • • 
dttıli zaman t.ecr11be mahiyetinde 42 Buglln aaa.t 1 de tenzılatlı nıabne. 

, 
HollivutQD tamnmıt ıutı.tl.mden 

Margaret Sullavan yeni lm' filinı 
~iıımeğe bqlamıttır. Marprot IOlll 

Pir iki sene için.do birden.bile :rilk· 
selmio, büyük ~ldızlar aıruma p· 
mi§ genç artistlerdıe:ndir. Filimleri 
çok rağbet gördüğünden durmadan 
çalışmakta ve filim çevirmektedir. 
Bu mütemadi çalı§DU'. artistin bayatı 
üzerinde büıyük bir .inkılap yapJDll'" 
tır. Yakın zamana kadar son derece 
hırçın, kavgacı olan Margarot fimdi 
uslanmış, durmuş oturmuı bir k.adıın 
halini almağa başlıunışbr. 

Margaret Sullave.n"ın hayatı me· 
raklı bir roman gibidir. Arti:&t Ame
rikanın pamuk ve tütün memlıe;keti 
olan Virginia' da doğmuftur. Daha 
çocukluğunda son derece hassas, 
çok zayıf ve sinirli jdi. 

flkmektebi bitirdikten eonra Sul
Jings kollejine girmişti. Bir aenc yaz 
tatili esnasında diğ~ talebelerle bir
likte kampa gitmişti. Burada ta
lebe bütün gün ıortla geziyor, ata 
biniyor, denizde yüzüyordu. 

B;r gün bu eğlenceleri kafi bul
mıyarak bir piyes oynamağa karar 
vermişlerdir. Fakat bu işte malu
matları olmadığından o civarda do
laşan bir tiyatro kumpanya.sına mü
racaat etmişlerdir. Umumiyetl>e pro
fesyonel artistler amatörlerle çaltf
maktan hoşlanmazlar. Fakat seyyar 
kumpnaya iyi iş yapmadığından 
amatörlerle birlikte çalışmağa, on
lara yol göstermeğe razı olmuştur. 

Margaret bu kumpanyanın jöın 
prömyesi Henry Fonda ile taıııışmış 
ve ilk aşk macerası başlamıştır. 
Margaret derhal arkadaşlarını, mek
tebi, ailesini bırakmı§ ve arti:ıtle ev
lenmiştir. İki genç yola çıkarak 
Nevyorkta kötü bir odada yerleş
mişlerdir. Paralan olmadığı ~çin 
yarı aç bir halde yqıyorlar ve it 
arıyorlardı. İptida Margaret bir ti· 

Margaret Sullavan ve James Stewart'm birlikte 
çe"'irdilderl filimden bir sahne 

olAn alarm. b&l}Jamış, bu .sebeple ıube 
1çerl&1nde bulunan memur ve mükllef
lerde sığınağa. iltica. etımi§lerd1r. 

Sığınakta memurlardan bayan İfa
kat mtay bay Esadın nazan dlkkat1n1 
celbettlği için hemen orada bayanın 
yakınlannı aramak mecburlyetl.n1 b.1s
setm.tş ve daklka. fevt etmekslzin ba
yanın annesine müracaatla ka.yıtınz 
§a.l't&z evlenmeye talip olduğunu !Öy
lemiş ve geçen perşembe günü de 
memleketin gü21de b1r mııfının huzu
rile Ta.kslm Receppa.,a caddesi İm.
ren a.pa.rtımanı 6 No. dairesinde n1-
tAblan icra edilerek düğünleri de 
Park otellnde merasimle yap~tlr. 
Tecrübe maiyetinde olan bir deneme 
ile memreketı:nıı.zde rekor ~ olu
yor. Tarafeyne saadetler temenni ede
riz. 

MARMARA'da 
Müstesna program: 
1941 in en büyük 

San'at Filmi 

BiR KIŞ 
&ECESi 

Pierre Blanchard 
ve 

Harp içinde çevrilen 
f ngiliz şaheseri 

yatroda küçük bir iş bulmuştur.~~"""~~~~~ zıından elektrikçiye kadar herke4 
yaka sillciyordu. Bi- gün Margaret KANLI 

DAVA 
Fonda karısını çılgınca seviyordu. 
Kötü adada yaşadığı hayat kendisi
ne çok tatlı geliyordu. 

Bir gün Margaret, hiç bir sebep 
göstermeden, kocasından ayn.lmış 
Te talihini dememek için tiyatro 
kumpanyalarile seyahate çıkmı§tır. 
iki sene sonra tanınmış bir artist ola
rak Nevyorka dönmüıtür. 

Broadway tiyatrolarından birinde 
hemen bir sene bir piyeste oynamış 
ve çok para kazanmıştır. Artık 
bankada parası, el.maslan, otoıno
billeri vardı. Etrafında birçok er
kekler dolaşıyor, kendisine izdivaç 
teklif ediyordu. · 

Bu sırada Hollivutun tanınmış 
eahne vazılarından Joho. Stah] çe-
vittceği yeni bir filim için bir artist 
bulmak üzere Nevyorka gehniııti Bu 
filimde baş kadın rolünü İtene 
Dunne yapacaktı. Fakat o sıra.da 
aerbes bulunmadığından bqka bir 
artist aranmağa başlanmıştır. 

Hollivutta birçok artistleY tecrü
be edilmiş, hiç birisi muvafık bulun
mamışbr. Bunun üzerine Stahl Nev· 
york' a gelmiş ve Margaret'i seyre
dince hemen aradığı artisti buldu
iunu anlamıştır. 

çok kızarak oda.sına çekilmıiş, çe
virdiği filimde baıı erkek rolünü ya
pan William Wyler de kendisini ta
kip temiştıir. Bunlar Üç gün stüdyo
da görünmemişlerdir. Üç gün sonra 
geldikleri zaman evlenmişlerdi 1 ... 

Fakat bu izdivaç uzun sürmedi. 
Margaret günün birinde lcimseye ha
ber vermeden ortadan kayboldu. 
Nevyorlı:a giderek sahne artistliğfoe 
ha§ladı. Bu arada Wyler'den aynldı 
ve Leland Hayward adında bir ar· 
tistle evlemdi. Margaret bir müddet 
sonra bir kız doğurdu Kocası ve 
kıziJe birh1:te Ho11ivuta gıitti. 

Bu defa artist tamamen değişmiş-
ti. Eski hırçılğı geçmiıı, bilakis ga
yet nazik, terbiyeli olmuştu. Kim
seyle .kavga etmiyor, herkese güler 

YÜZ gösteriyordu. Muvaffakıyeti de 
gün geç.tikçe artmıı ve timdi Holli

Herkesi hayran 
bıraktı. 

,. Bugün Kadıköy 

OPERA 
Sinemasında 

KAHVECi 
GüZELi 

vutun en b~ yıldızlanndan biri ' Filmini 
olmuştur. Yalnız timdi ortada bir 

görünüz. 
dodikodu var: Margaret Sullavan·ın 
Jamea Stewart ile fazla ahbaplığı ... 
İlci arti8t son zamaında birlikte bir 
filim çevirmişlerdir. O zamandanbcri 
birbıirinden ayrılmıyor, hep beraber 
geziyorlar. Bun1Dl !İçin Margaret'in 
Hayward• dan aynlar alı:: dördüıııcll 
defa evlenmeai.ni muhtemel görenlıeır 
vardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BU AICŞA.Mı Şehudebapı. 

TURAN TIJatrosunda 

San'adcar NAŞiT ve 

Margaret Sullavan, diğer birçok 
eahne artistleri gibi, Hollivuta hakir 
hir nazarla bakıyor, filim çerimıeyi 
aklından geçimıjyıordu. Fakat ken
diaine çok karlı bir kontrata göa
terilince dayanaınamı1. aahneyi bı-
rakarak Hollivuta gitmeğe razı ol- Kızılay ~ ıubesindeıu 
muştur. Fakat eıinema ıehrine ta- Umumt nizamname hükümlerine 

HALiDE PISKIN birlikte 

KUDRET HELVASI 
mamile serbes olara.k gitmdt iatedi- tevfikan kaza pbemizıin yı1lık kOllK"' Vodvil ' Pae· 
j:inden Fonda' dan kanunen de ay- reai 22 tubat 1941 cwnartesJ sGnO ~eni YUy.t.e IUllDU'alan 

nlmak iç.in bir müddet ho§Bnma saat 1 S de Bet!ktatta Akaretlerde iİllll•••T•eI•eloıı••'•l•l•1•2•7•••m 
davasile menul olmuştur. Marpret Sullavan haltevf Wonunda akddedilecektlr. 

Stahl, genç artisti çok meclhe.tti· =====;;;::===:ıı;:;;::===ıım-ıı:::::=================-====ı============ iin<lerı Hollivutta heıkes kendisini -
•hırsızlıkla bekliyordu. Nihayet bir 
,Un kapı açılmıı mil Sullavan içeri· 
>-e girmiştir. Fakat ilııerinde bir apor 
'ömleği ve eek.i bir pantalon vardı. 
~üzüne ne boya. ne pudra aür
müftü. Ayak.lannda boyuız bir çifıt 
90<f al bulunuyordu. Bu hal herlc.eaıi 
uyal sukutuna uğratmıııtır. o kadar 
methedilen, etrafında reklamlar ya· 
pdan artist bu muydu> ..• 

Fakat blı kere mukavele imza 
eıdilnlişti, işe haşlamak lizımdı. 
Margaret filim ç.evirilirken herkesle 
ltavga e&iyor, bir" sahneyi birkaç de
la tekrar edemiyeceğjni söylüyor· 
Clu. Genç kadının hırçınlığı herkesi 
minirlendinneğe başlamı§tı. Berdoet 
bo sırada iş bitti. Filim gösteri~nce 
büyük rağbet gördü. Bunun üzerine 
Margaret'in hırçınlıklarına taham, 
mül edilmesine karar verildi. 

1 Senenin en Neft...,. en Vok M.mleın filmt----. 
-; BU KADIN . 

BENiMDiR 
HEDDY LAMARR

SPENCER TRACY 
TORKCESI OR1JtNAL NOsHAsı 

ipek'ıe Melek'ıe 

Bugün SAKARYA sinemasında ~ 

MA TMAZEL'ln 
BEBE~I 

Cazip n tüzel Fransızca sözlü 
komedi. Bao Rollerde: 

GINGER ROGERS 
DAVİDNİVEN 

BRODVAY MELODİ'den 
GEORGES MURPHY. DORIB 
NOLAN ve Nevyork Müzikho· 

}ünün bütün artistleri. 

Neyork Damlan 
Altlnda 

Göz kama tırıcı Revü filminde. 

DOGLAS FAİRBANKS Jr. -
Joan Bennett ve Georges Ba ncrof t 

tarafından yaratılan emae.lsiz, müthi~ ve korkunç 

YEŞiL CEHENNEM 
Fevkallde maceralarla dolu filmi seyrebnek üzere 

• SUMER sınemasına 
Heqiln her Ha.nata Adeta muhasara edilircmne seyirci kitleleri 
htlc:um ediyor. Bu filmde ıeytanlar tarafından girilmesi menedilen 
mukaddes mabed ISnündo üç erkclkle bir kadının §ayanı hayret 
•rgiizeıtlerini taavir eden ••• 

Bugüın eaat 1 de tenzilatlı matine. 

DUNYAŞKA 

.--------------------------, ş A R K (Eaki EKLER) sinemasında 
Haf tan.-n en büyük. muvaf .fakiyeti 

NA NETTE (Sokak Çiçeği) 

JENNY JUGO Başrolde: 
.Suarelerde yerler numaralıdır. ------# 

Bu hafta s A R A Y sinemasında 
DUMA'nın cLADAM O KAMELYA> eserinden iktibas ve sanatkar 

VERDi tarafından operaya tatbik edilen 

LA TRAViATA 
Neft•~ zengin .filmde: SCALA de MILANO'dan 

MARIA CEBOT ARI ve CLODIO GROLLO 
Romanın Opera Ruayal orkestralı n teganni heyetlerinin iştira.kile 

nıhntJVaz parçalar teganni etmektedirler. 
ttA YETEN ı FOKS JURNAL son dilnya harp havadisleri. 

Bugün saat 1 de ten:z.ilith matine. 

Alemdar = Milll 
Bütün ?.tan.bul abı akın 

MIRNA LOY 

TYRONE POWER 
ın 

~incJ a.snn en JDUHi8'P 

..eıu 

H 
• 
1 

N 
D 
RUYASI 

(Türkçe .özlü) 

filmin.i görmeğe koıuyor ••• 

AYRICAı 

Nefte bir komedi: 

2-Gürültülü Tiyatro 
ve 

3 - Maymun Aşkı 
't J 
T epebaıı dram kısmı 
gece saat 20,30 da 

MEŞALELER 

lstiklaJ. caddesi kome
di kısmı gündüz saat 
14 de ·çocuk oyuınu 

ııummm 

! TAKSİM 
Sineınası 

Bugün 
Şark f:llmcili~ eon ve yıeıli 
muvaffakiyetini teşkil eden ve 
memleketimizde ilk defa görül 

EMiNE RIZIK ile 
SULEYMAN NECiB 

tarafından oynana,ı 

Türkçe Sözlü -
Şarkılı - Sözlü 

DO KTO R'un 
AŞK 1 

Çok taıkdh- kazanmakta ve 
emsali gı.ibi rağbeıt görmektedir. 

Mevzuu. oynanması Ye mu
eikisi itı"barile mükemmel olan 
bu filmi seyircilerimize tavetiye 
ecleriz. 
Bugün ma!Uıeler 1 3 d-eın bqlar 

* Türk hava kurumundan: Hayri
ye lisesinin hamiyetli talebeleri, lcy

metll müdür ve öğretmenlerlnin tq
viklerile kurumumuza beş yüz l1ra 
teberrüde bulunmu.,ıardır. 

1 Türk havalannm koruma. IGlerin-
Artist birbirini müteakip birçok 

filimler çevirdi. Fakat her gün her
l:esle kavga ederek... Sahne va-

linemalarmda '6rttlmcu:dt bir mUY&ffa:]dyetle <!evem ediyor. 
, gece saai: 20, 30 da ____ ... j KİRALIK ODALAR 

----• })gftn ..- 1 • _..atla JDAıino. 
l\\~~\:::!~!\ll 

1 

de gösterilen bu alakaya ~:tkür 
ederiz. 



Benzemek meselesi 

Ç
oktan beri görmediğim bir dostu.nuı geçenlerde bir lokantada 
tesadüf ettim. Senelerin veııdiği hasretle selamiaştıktan son

- t rd __ .ı_ K --'·""'· yemek yerken bir aralık dostum: uSenl 
ra o u ux. aıi?&.UA-Y C"tıc::nn tavırlann Hasan'ı hatır-
değ~m.Jş buluyorum. dedi, konU7.-y-, ' . 
lat s d na bemer bir hal var.» Ben hlç düşünmeden 

ıyor. en e o edir h h ·· beraberiz ıı 
•Pek tabH, dedim, onunla bir sen emen ergun · 

Dostumun bu müşahedesi beni biraz üzdü. Aynldıktan son-
ra kendi kendime «Niçin benzedim?» diye sordunı. Fakat benze
memeğe imkan var mıydı? Yeryiiziinde «kimseye ~e~ly~ 
adam» yoktur. Biz mütemadiyen birbirlmlze tesir edı!,o~, evi 
ınizdeJd yakınlarımızdan başlıyarak dışarda beraber duşup kalk· 

tı w ldınselere· nihayet muhltimizln iJısanlanna benziyoruz. 
gımız ' b tı.rl oruın· 

11una dikkat eden bir muharririn miitalealanru a ıy . ·t 
Uzwı seneler beraber yaşayıp ihtiyarlıyan bir kan kocaya ~ 
ediniz: Artık tamamen blribirlerine ben7cmişlerdir, diyor. F~ 
d.kk t edilir. ı.. .. _..1,klı benzeyişin yalnız ihtiyar evlilere inhisar 

ı a se ~i?&&A t insanlar 
t d.w. d f kedi1ir Bir dairede aynı odada o uran .. . ' 

e me ıgı e ar · . b' kl .. bün mudavım-
k d 1 b · mektebin talebelen, ır u 

ar ·a aş grup an, ır .. beh tlerf gösterirler. Bir ta-
leri şaşılacak bir hal "' hareket ~uş~. f e tarz

1 
bir mütal~ 

vır, bir baş hareketi, bir duruş, bır duş ınc~'rmediğınuz insanla
tanıstıklannı bilmediğimiz, hatta yanya~a g? 
nn ~ 1 d ki münasebeti bize kcşfettırebıllr. 

ara ann a vimll bulduğunuz ve hemen 
Yeni taruştı~l1lZ halde pek sc d birinin 

uhakkak yakın ahbaplarınt7 an 
anla.~tığınız bir adam ın anız çıkar. Çünkü 0 bu sayede bi-
lyi dostu yahut uzaktan akrab 

· t· -.ı:Tabancı deO-iJdir. raz size benzem~ ır. .ı to bil tesiri altın-
İnsanlar lnız insanların değil hayvanların e 

ya kine benzer bir hal vardır. 
da kalırlar: Çobanlarda koyunların şevket Rado 

Japonların aulh tavassutu üzeri
ne bu devletin Hariciye Nazın B. 
Y ~suka Matsuoka' nın jam.i geçiyor. 

B. Matsuoka, tahsilini Amerikad.a 
yapmıs. tam manıısile yüksek . ~ır 
garp münevveri haline gelmıştır. 
Ecnebi dillerini kend'İ lisanı v_e ~: 
nebi adetlerini kendi adetlerı gıbı 
bilir. Oregon üniversite~inde dok
torı.sını yaptı. 

Uzun müddet J .. ponyııyı Milletler 
Cemiyetinde temsil etmiştir. 24 ıu· 
bat 1933 de Milletler Cemiyetinde 

Çocuk esirgeme k~rumu
nun dispanserı 

Çocuk Es!rgt'me kurumu. bund:n 
dört ay evvel, Çarşıkapıda ~e~an b~: 
Karannıstn!apaş:ı mcdresesın e an
Çocuk dispanseri açmı.ştJ. ~ıı ~:esiz 
.ı;erde ş!mdirc kadar iki ~~erek Uii.ç-
ve !el· r çocuk muayene e -
lan 'e- ilmiştir. Dlspanserddlelı'vhorer ~: 

k1 uaycne e · 
!aklr çocu a~·~r ile kabile hemşire 
pa~:r J~ıl~ ~ub:ıyan Ayşe tarafından 
ba~ olunmakta ,.e mahallenin ta.
~~~~ış doktorlnn her gün muntaza
men 'nzlfc gönnekt~r. 

KaramÜrs;Iin Hersek 
k"yünde bir cinayet 

o ·· ı <Akşam> - Ka.ramllr-
Knr:ımur.;c ~ e 35 ya.şlannda scı;n Herc:ek köy~nd oban Hasanla 

Hum, 15 ya.şiarın a ;ıçağını çekerek 
kavga etmiş, Hnsıı.n a.ta.ıan
Bıılill oldiinniiştür. çoban y 
mış ttıhkikata baslannuştır . . -
Dü~ ihracat 

Dün muhtıellt memleketlere ~~:::
llrn tutarındr. ihracat yapı isveç~ 
İsvlçreye 105 bin llralık sı.sanı. rll 
1 ~ g~~ -ç ceviz, Almanyayn kusı>e 
tnlştir. --- -
Basın birliği azalarına 
Mmtaka reisliğinden: Tak-

• Yıllık balomuzun bu akvan>; ek· 
•nnde Şehir gazinosunda v~ Jik 
tc olduğunu birer mektupla ır. 
azalarına hatırlatnuş. rdikalanlc 
birlikte hazır bulunmnlannı rica eıt• 
rtıiştik. Adreslerindeki değişiklik yi.l
~nden mektuplarunızı alaınama.sı 
~uhtcmel olan arkadaşlarunızı da 

u ııatırlaıla haberdar ediyoıuz. 

Japonyanın Mançurideki harekatı 
takbih edilince Cenevred~ a~l~ı. 
Cenubt Mançuri ~imendiferlerının 
müdürü oldu. . . 

Ayni zaman.da müfrit mılltyetper-
·ı1t tezahürla-i gösteriyordu. Saç-

ven . _ı, A a 
lanru Japon uıulü kestnw. vru~ 
biçimi elbiselerini Y!'ktı. .. Ve a.ıle 
muhitinde tam milli adet uzere ya-

şadı. L rak 
Memleketinde itibar ~aza~a 

Hariciye Nazırlığına kadar yuUel-

di. 

F enerbahçe - latanbul
ıpor, Galatasaray • Bey· 

oğluspor yarın 

karşılatıyor 

Yunanlılarla Romalılar 
arcisındaki muharebeler 

1 - ARKADAŞ 
Haftalık Çocuk mccmuMı 

{Sayı: 7} 
2 -YVCEL 

Aylık Filci- mecmuası 
(Sayı: 72) 

1 - Heyecanlı hlkAyeler 
(Şerlok Holmeain tam 

ve heyecanlı bir hikrlyeai) 
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iktisadi meseleler 
1 ORDULARI DURDURAN. KADIN 1 (::~:ı SAAT] 

- Et 'fiatleri neden 
Trende gldlp gelirken Ahmed Samlı §lSllldakl knnape boŞtu. Ahmed samı Tefrika No 47 Yazan· İSKEr-."DER F SERTELLİ 

hemen her gün bu çekile çekik siyah bun& Adeta tevlndl ve hemen oraya. k 1 ? 1 • • .. • 
gözlü geno kadını görUrdll. oturdu. O d:ı. ta.bakas~ı çıkarıp bir. s1- ee se ı·yor SaJde Hızır beyin bu kadar baslt gO- Ortalık karardıkça ve meşaleh.ır 

Yedl aydanberl sabah ve akşıı.m gara yaktı. Şlmdl dll.şünUyordu. J?ün- yu • rii.şlil bir adam olduıtunu tahmin et- yandıkça havuz .sahnesi daha şairane 
dalma blrlblrlerln.1 görürlerd.1. GenQ yada mesud olmak için 8§kın büyük mlyordu. Ona. tehllkell b11ı vaziyet gös- blr manzara arz;edlyordu. Bu heyecan• 
kadın her zaman ~ kırk beş trenlle fırsatınnnı. büyük nlm.Gtlerlnl elde et- termlşt.1. Hızır bey neden bu vaziyetin lı sahneler, bu a~ll ve coşturucu 
evine dönerdi. Ahmed Sami de bu tre- mde lüzum yo~~u:ı~t:e şllrllu t:peü .::ı:_ha Et meselesini lıtanbulun Jiududlari için<le · iQ yUzünll göremiyor, görmek ısteml- mksla.r kal'ŞlSlllda. 1n.sD.n kendlnl ka.7-
nin )'olculnrı arasında. !dl. İstanbula. vagonda, §11 gen"i ·~ .. e ç 6 ......... a.- · yordu? bedecek dereceye geliyordu. 
inerken ve köye dönerken Ahmed Sa.- pelerde, ıu güzel genç kadınla kar.,ı- halletmek kabil değildir, bunu daha genit Yoksa., padişahın etrafında bulunan ııızı.r bey bUe 1htıyarlıjpnı unuta-
mi bu ı;enç kadını dalma blrlnci mev- lıklı sigara içmek ona. adamakıllı blr bı·r o··Içüde tedkik etmek }azimdir büyük adamların hepsi de böyle sada- rak: 
kl vagonlardan blrlnln koltukla.rınıı. sa.adet '\'t!rlyordu. Fakat Ferda hergiln- ce kendi görlişlerlle ve kendi bllılle- - Şu güzel rakkn.selerden bl.r:ln14 
gömülmüş olarak görmelle o kadar kü gibl yine nemrud ve ıısık suratlı idi. i doluda--'--·' a• oldu""• zam• .. , h••- rlle mı gururlanırlardı? dlzinde uyumak ne h~ olur! 

n- gelmlye- Tr kalkt y lda k dın Ah Bu hatta içinde et meselesi gene g • ~.... .. &'" -· aJ t hlddetlnd ..ıı.1 _._, -·--'- - Dem kten k dlnl •-- rd alışmıştı ki ona blr gw.>. rn.s en ı. o gen ç a , - dl .. van natlan pek d~-"-+tl Ha,.,.,,· baf- Sa da en ~euu.ı. gıı;u..,... e en auuuıyo u. 
cek olsa kendlsinl merak ederdi. Genç med Sa.minin karŞJmnda oturduğunun rlfi blrı hale glrmlştl. Blr id ayn gore ~,._._., .,,, tarak söyleniyor, söylenl.yor ve hldde- Sn.ide bu coşkunluğu uzaktan aeyre-
adıım hergünkü güzel yol.. arkadaşı farkında görünmüyordu. Biten slga- 1cnsaplar 1htıkAr ya.pmalttadır. Kasap- ladığı zaman, et flatlanndak.1 d\lfkün- tlnl yenemed1ğ11çln, baıını yamrukle.- diyordu. 

* 
hnkkında da birçok ıeyler o~renml§U. rasmı pencere altındaki tablanın 1çl- la.rın iddla.slllA göre de, hayvan tacir- ıl~~ımü ndıorrmal. olarak Jca.bttl etmemek yarak: 

rdu Adı Ferda İl '--d raı da ler1 pahalı mal satmaktadır. Ortada =- Ah ...... rd k ... ,,. .. b ... _ d Duldu. Yalnız yaşıyo · ne attı. k istasyona ...,, ar a arın ~ _Et ı.sWılAkl. art.m.•11bl'. Şark vllA- - , -.,o u. - en ,.... or u Çelebi Mehmed Manueı•ıe· ltonu-
idl. hio blrşey geı;medl. FakAt burada mutavassıtlar çoktur. Hayvo.A tacirle- u lnd ·ı hhldl 3_ blr mil ile Edlrneye gitseydim. Kaba.hat be- §lll'ken, blr aralık gözüne ~en garip 

Ahmed samlnln son zrunanlarda en durduktan sırada tubal b~ey oldlL r1n1n de ifadesine bakılırsa., mesele ye er e mu ea eu.... yon nlmdlr. Padişah bana, Samsundan re- ta.ruh blr adamı uzaktan göstererek 
d idi u k b hlo de böyle deRtldlr. Ana.doludan kilo kavurma yaptıklarından bahse- k 1> büyük zevki tren e g P ge r en a Geno kadınla Ahmed Samlnin dir dllmektedlr. Vakıl Sovyet Rusya.ya ih- lirken: .ordu ile Ed.lmey& gitme krala sordu: 

genç kn.dının karşısına. oturmnk, hay- oturduğu kompartımanda dehşetli blr şe~~~t~e~t°:~f~~:~n r~sml te- racat yapılmadığını iddia. ederek etin ter mJ.s1n ?a dlye .sormu.ştlL O zaman - Şu uzun saknllı ve uzun saçlı 
ran bakışlarını ona dikerek tatlı ha- zil sesi çın çın ötmeQ"e başladı. te kıl ucuz olmasını llert sürenler vardır. ordu ile Edlrneye gldeblllrdlm. Uf ol- adam klm.dlr? 

U kurmnktı Bu glbl zamanlarda 11 d ? şekküller, yekdlRerine tezad ş sun dlye: cYanınızd.a kalmayı tercih 
ya er . Amalli. .. Bu zil nereden ge yor u eden bu idd'-'a.n tev-''- etm"'kle me•- Fakat Sovyet Rus""' b'-.4.'"' seneden- Kral gül k e dl· 
b de 1n derin içlnl ,.eker· Ah ah uu """" "' v "- ~........, ederim, ~vketJ1mh demiştim. Ke§ke ere cevap v r • .ızcn r ,, . • Ferda şaşkın şaşkın bakışlarını Ah- afil' dU.r. Acaba bu ''~dar klr1ft blr hale beri memlekettmlzden canlı hayvan -r- Fil ot Leon Leonldls Çok ruim 
o ısteml.ş olsaydı!...- derdi. Evet 0 is- med Samlnin üzerlne dllon.l§U. ZU se- .. -. almamakta. idL padlşahın yanında kalma..sa.ydım. Şlm- - oz ... 

1 ı d ı giren et mevzuu yalnız bit 1k1 sokak dl vicdanen bu kad:ı.r azap çekınezdlm bir ad:ı.mdır. Hayatın zevklerlnl ve 
tem ş o sny ı. ... flı 

1 
si onun yanındaki paketlerden blrlntn içindeki kasap dükkAnlanna.. blr 1k1 3 - Şa.rk vna.yetıerlnln kasaplık Hiç olmnı.sa, bu hllell geçtd reslmleri4 elemlerlnl blrblrlne katan ve blrblrln-

Lflkln Ferda hio. de o tara o mu- içinden geliyordu. hayvan tüccarına ald mesele midir? hayvıı.nlan Trabzon Um.anından bura.- ni de görmemiş, kulaklnnm.la Bizans den ayırmayan mozofumuzu ben çok 
yordu. Sankl hergün karşısına. oturan İ§te o zaman Ahmed samı müthl~ Bu mevzuu vilcude getiren diğer se- ya nakledilir. Bazı haftalar posta va- ordusunun içyilzüne ald bir takım severim. 
ve arzulu bakışlarını üzerine dıken bu hakikati nnladı. Sabn.hlan kendisini bepler nelerdir? Bu mesele hakkında purlan, hayvan naklcdememl.ştır. esran duymamış olurdum. Hızır bey Çelebi Mehmed bu söı.lerden blrşeJ 
genç ndnmm farkında bile değUdl. Ye- uyandırması lçln bir çalar saat alm~, muhtelif membalardan elde etuiiml.z 5 - Ada.nada ve diğer bazı vllA.yet- benl kör ve sağır sanıyor. Yahut kör anlamadı: . 
dl aydanbe.rl blr kere olsun başını kal- bunu paket ettirmlştı. Sabahlan tam malfunntı nŞ3.ğıya yazıyoruz: lerde mahsul flatlert çok yilksekt.ı.r. Te sağır olmamı ıstJ.yor. Duyan .tulnitı, - Ne diyorsunuz? Insan zevkle ke-
dırıp dıı. Ahmed S:ımlnln yüzüne dik- altıda kalkardı. Bunun için saatin Et meselesi, harpten sonra ortaya Bilhassa Ad:ınado. p:unuk çok para. et- duymaktan; gören gözü, görmekten dert. gece ne gündilzll blrihlrlnden 
katilce b!lkmıımış, ona şoyle blr gü- çalmağa mnhsus dUğmeslnl de 6 raka- Qıkan bir mesele değildir. Vaktile İs- tl~l içln köylünün de iştira. kudreti nasıl menedeblllrim? Bu, insanın ken- ayırd etmeden yaşıyabUlr ml? Bunu 
lümsemerniştı. Halbuki yedi ay evet mının üzerine getlrtmlştl. Saati ken- tanbul halkına ucuz et yedirmek me- yükselmlştlr. Bu glbl yerlerde et sar- dl ellnde olmayan bir şeydl.t. Eğer yapabilmek için ancak kör olmalı. 
tam yedi ay günde bir buçuk sa.- dlslne satnn adam aksi glbi zil düğme- selesi blr devlet meselesi haline gir- fiyatı da artm~tır. Hayvan tııclrlerl, dnndukla.nmı padl•aha söylesem, em.1- - o, buna muvaffak o!uyor, şev-
atten fazl::ı. blr zıunnnı karşı knrşıya stnl son hnddlne kadar kurmuştu. ...ı..+t, bu hus ..... a muhtellf tecrübelere Adanaruın hayvan alamadıklanndan w.1 · v 

1~1 dl .. ~. ......,, ktedlrl nlm ld, hayreUnden yerinde otura.- ketmeapl O şlmdl blzlm kadar bu 
geçlrm"' er · Eğer Ahmed Samt bırakacak olsa bu glrlşlldl, netıcede et fiatlerl gene ta- şlktı.yet etme er. maz.h şaşırır. Kralın bu hilesini Çele. Alemden haz duymamıştır. Fakat, ye.-
Ahın d Sami genç kadının bllha~ saat daha uzun müdet çalardı. Bu- bil sebeplerden dolayı düştü. Daha es- 5 - Bir sebep daha var. Hayvan yi- bl Mehmed duyS& ve bUse klmblllr nn knrşıla""Cağı her hangi blr cansı-

atıız ~kllMmı pek beğenirdi. Onu nun iç.in hemen paketln k.Ağıdını acele kl devirlerde de tstanbulda. et mesele- yecek flatıan artmıştır. Demir tel '#"' 

bir kere blr arkadaşlle konuşurken lle açtı. Çnlan muzib saatl çı.kartlı. .~ı mevcuttu, 0 zaman şehrlmizln et lh- buhranından dolayı blrçok tacirler ne ka.dar sevlnece~. lacı hAdlse karşısında do. blzlm kadar 
görmüş, dişlerinin har!kulMe gllzelll- Slnlrll parmaklarının harekeU lle tlyacı, ekseriyetle Roma.nyadan getl- meralardan kft.fl derecede kuru ot te- meyus ve müteessir olmaz. 
ğlne, beyazlığına, intizamına hayran onu susturmaıta çalışıyordu. rllen sığırlarla Rumellden getirilen dıı.rlk edememişlerdir. Bu da ot fiat- Bizans imparatorunun - Garib b!r adn.ml Kendlsln! ya-
olmuştu. Genç o.dam bazan kendi işte bu esna.da. karşısında oturan koyunlar va.sıtaslle temin cdllmektey- lertnln artmasına sebebiyet vermlşt.ı.r. gözboyayıcı eg"'lenceleri kından görmek ısterdlrn. 
kendine dnsanda. böyle gUzel dl§ler, genç kadın yedi a.yd:ı.nberl ilk defa dl. En eski devirlerde bile hayvan tl- Burayıı. kadar yazdı~ sebeplere Kral Manucl derhal mabeylnc1sl-
böyle blçlmll ağız olur da bol bdol gill

15
- gUlme{te başlamıştı. Hem de kendls!ni caretinde ortnda muta'vassıtııı.r ve b:ı.kılırsa, et f1atler1nin daha pahalı Kral Manuel, Osmanlı hllkllmdarmı ne emretU: 

nıez ml? .. Bu lncl dişler ben e ~o1 a tutamıyor adamakıllı vüksek perde- rnuhteklrler mevcuttu. Bu devirlerde satılması ldzım gellrdl. Acaba. bu pa- yalnız bırakmıyor ve Kostantanlyede - Filozof Leonldts1 buraya getlrt-
aCzınu hiç kapatmam, hıı.blre gu er- den gülüyordu · blle İstanbulda et pahnlılıSma tesndi\f halılığa. mukavemet eden funlller ne- kaldığı müddetçe dalma. meuul et- nlz. 
dlm ... ı derdi. Halbuki genç kadın ına- · edlllr lerdir? Bunun ba§lıcası şudur: Dışa- mek ıstıyordu. 
dına abustu. Çehresi dalma asıktı. Ahmed Sami evvel! fena halde Tıırlht kayıdlara. göro dışarıdan ge- ndan derl ithal etmek l.mkAnları azal- Kralın vezlrl bir ılln. Ma.nucle mah- Blraz sonra Leonldls hükümdarların 
Gtildu{;rü hlç görülmüyordu. Ahmed kızdığı. kendls1nl mahçup eden bu len kasaplık hayvanlara hı:ı.ssa. kasap dığı için. yeril derlli?rln flııtl vııs:ı.tt rem olnrak: huzurunn geUrll.mlştl 
samı bakarken şöyle bağırmaktan muzlb saaU şimdi nerede ise öpecekti. 2ıaşısı el koyar resml ~Uesseselerln olarak üç misli yükselml§Ur. Bir kllo - Haşmetmeapl demişti - Çelebi Filozofun çok se\'lmU bir çehresı 
tendlnl güç zaptedlyordu: ~nu su.sturduktan sonra. karşısı.ndakl lhtlyaçlan te~ edildikten sonra ge- kuzu derisi 135 _ 140 Irunıştur. Det1, Mehmed havuzlu eğlencelerden ho~- vardı. Hükümdarlnr trlbunüne g llr 

_Gülsene a güzel kndın ... anı ... Bir kadına. rlye kalan et piyasaya. vcrlllrdl. Bu yün gibi maddelerin pahalılaşması, et !anırmış. Bursada bulunduğu zaman, gelmez. Her 1klstnl de hunncUe se-
konca glbl o güzel n~zın açılsın ... İn- - Atfedersiniz, fakat onun bana yll.zden İstanbul halkının etsiz kaldığı tlatlerinin yükselmesine m~nl olmuş- sık sık havuzlu hamam eğlencel~rlne l~mlam.ııtı. 
el dişler görünsün... bu oyunu oynıyacağını tahmin etme- çok vakldlr. Bunun en mühlrn sebebl, I tur. lştlrak edermiş. Müsaa.de buF~ Ma~~~:·~e:;~d!:;1 yakındıın sar-

Haklkaten Ahmed s:ınıı, Ferdanın mLşUm ... dedi. İlf..anbul clvannda meralar bulunma- Görülüyor ki, et fla.Uerln1 bu dere- ~~· :ar:ıyın'ğllQ ba~e~ind:k. avın; mek arzu buyurdular, dedi, haydi ken-
ttimasında tnUı bir gillümseme göre- Bu suretle ahbap olm~lardı. Şimdi masıdır. Gelen kasaplık hayva.nlan ceye kadar çıkartan muhtelif Amiller ~ dr eh~n;e r P e fakat etm4 ellerine yenl felsefelerinden gilzel bil 
bilmek ıcın neleri !eda. etmeğe hazır her gün trende gidip gellrken yanynna derhal Yedlkule mezbahalannda kes- ve sebepler vardır. E~ fiatıert bu se- i bahe~deki ~vau~~;!fma tribün- söz söyle de kudret ve deM.nı gösteri 
der•ııdl ki? Fakat nerede? oturuyorlar. Daha yavn• ~esıe ve "Ok mek ihtiyacı vardı. Fakat it.ırat etmek bepler nra.smda. muayyen blr şekil al- v

1 
e ç ılç k h ken"-· w"zler ükllmd 

ı. " -v " ~ " d kl k 1 k d t F1 tl l ü ,.._.be k ı er yap ara , avuz .... ....._ "u - Leon Leonldl..s Osmanlı h nn-
Günler böylece geçip giderken bir s:ınüml kellmelerle konuşuyorlar. luzım ır ' ya ın zaman ara a ar, mJ.i ır. a er m raıuı. om syonu ce me.şale ve ren.kil fanuslar dikmlf, nm yüzüne dikkatle baktı: 

akşam üstü beş kırk beş treninde fev- I Rumellnin kasaplık hayvanları yüzün- ~t meselesini, İstanbulun hududları Blzansın biltün me~hur rak.ka.seler1 sa-
kalade bir hadise oldu. Evet bllha~ Hikmet Feridun Es den İstanbul nefLs et yemekteydi. İs- ... çlnde halletmek yollarını aramakta.- ra,,.,. davet edllmlştL - Benfm gibi her hususta z.ayıt ve 
Ahmed Sami lçln fevkalAde bir hadi- t~nbulda kebapcılann bu derecede dır. Halbuki İstanbulun et meselesi, Manuel bu eğlencenin tam mAnaslle lclz blr insanın lkl büyük hükümdar 
sel.. 0 günü daireden biraz erken B U L M ACA MI Z şohret alma.sı da o devrin bir b:ı.klye- memleketlrnlzln diğer yerlerindeki gözbayayıcı ve avutucu blr şektıde tarafından taltlt edilmesi büyük blr 
çıkm~tı. satın alacağı bazı ıeyler var- sıaır. ekonomik hadiselere çok .sıkı blr su- olmasını ıst.ıyordu. mazharlyettır. hıı.şmetme:ıpl Bu ııu-
dı. Emlnönünde dükklln diikkt\n do- 1 2 3 4 5 6 7 8 g 1 O Osmanlı lJ\lpar~torluğunun Rume- rette bağlıdır. Et davasını halletmek Kralın en mahrem ve samlm1 dost- fatlannızı ve bu gecenin güzel hMıra-
laştı. Blr aralık sante baktı. Beş bu- lldekl toprak milnasebctıerl tahdld için, bu meseleyi memleket miky~ın- larile nsıl.zadelertnden bef on klfl ve sını ebediyen unutmıyacağım. 
çuk .. Her ııkş:ı.m köye dondüğü trene l edildikten sonra kasaplık hayvan me- da halletmek vazifesi devlete du.şen bütün prens ve prensesler bu eğlen- Kral. ı.conldlse dondü: 
on beş dakika nrdı. Halbuki o he- .selesi, doğrudan doğruya Aruı.doluyıı. bir vnzlfcd!r. Yanı İaşe mllste.şarlığı- ceye daveUlydL Çelebi Mehmedle Ma.- - Hanı ya geçen gün bıı.na cherş"J 
nuz satın alaca~ ~ylerl tamıunla.- 2 bHhassa şark vllA.yetlerlne intikal et- ~ın bu meseleyi daha geniş blr ölçüde nuelln yanyana oturması için iki tri- unutulmağa mahkfimdur!a demiştin. 
mamıştı. Bu gidişle beş kırk beş trc- mlştir. Bu tnrlhlerd~n sonra, İstanbu- Kendisine tedklk mevzuu yapacağını bün arasında, bu tribünlerden daha Şlmdl, bu gecenin hatırasını ebediyen 
nlnl kaçıracaktı. Beş kırk beşl kaçır- hm et lhtlyncı şark ll1Ayetleı1nden te- Umld edlyoruz. yiiksek blr taht kurulmuştu. Hüküm- unutmıyacağını söylUyorsunı Söilerı-
mak! ... Yooo, bu kntiyen Ahmed Saml- ~!-n edilmektedir. Kasaplık hayvanlar Şu anda. hD.tınmıza gelen fikirler- darlara mahsus olnn bu taht çı:>k kıy- nin hanglsl doğru? 
nin işlne gelmezdi. Hayır, hayır, k:f- günlerce vapurlarda. bakımsız blr hal- den blrl de Istanbul civarında. hayvan metll halılarla sllslenm1şt1. Taht, tam Leonldls çok güzel konu.şan bir 
tlyen... &ıtın alacağı şeyleri başka de nnkledildlği lçln zayıflıyorlar. Yu- yetlştlrmege mtlsald yerlerde, hayvan havuzu.'l önünde bulunuyordu. Ylrml adamdı. Derhal krnla şu cevabı. ver-
güne bırnkır. f.aknt yine be§ kırk beşe tunda. da ynzdığmıız gibi, Istrınbul el- çıtl!klerl tesis etmektir. beş metre murabbaı genlşUğinde olan dl: 
yetlşlrdl. Bunun için Emlnönilnden varında meralar olmadığı için gelen Haftanın i asa havuzun dört çevresi, ellerinde şarap - Unut.uıma.ğa. mahkum olan şey-
Slrkeclye doğru yürürken birdenbire hayvanlar ahırlarda stok olarak bek- P Y. sürahllert tutan güzel rakkaselerle sa.- lerl unutmağa mecburuz, haşmetmc-
lsminln çağrıldığını işltU. Dönüp bak- letilmektedlr. Bazen de derhal meıba- hareketlerı nlmıştı. apl unutmak ıstemedlğlmiz "Ve unu-
tı. Bir arkadaşı: Rahmi... haya sevkedlllyorlar. Bizde et he- Bu hafta. ihracat bakımından zen- Aqam güneşi henüz batıyordu. tulmağa. !Ayık görmcdiğlmlz şeylert 

Blrblrlerlnl çoktnnberl gömıem4- men tamamlle koyun ve kuzu etlne gtn blr hattaydı. En ziyade tUtün n DaYetlller saray& sökUn etme~e ba§- h19 blr zrunan unutma.yız_ Unutmak 
terdi. Rahmi tekllfslzce onun koluna inhisar etmlşUr. Et denlldlğl zaman, dokuma ham mnddeleri plyaşa& ha- la.mıştı. istesek de unutnmayız. MesclA. kuln-
glrdl: hatıra kıvırcık, dn.ğlıç, karanıa.n nevi- raretllydl. Yalnıı; hatta içinde Alman- Havuzun sa~ ve sol tarafındaki tr1- nuz, gençlltlmde pek çok kadın sev-

- Bir yerde oturalım da hem blr Soldan sata ve yukarıdan aşatıı Ierl gelmektedir. Ötedeı;berl belediye yaya yanın milyon liralık. İnglltereye bü.nler ortalık ka.rarmadnn dolmuştu. dlm ... Hepslnl unuttum. F:lkat, bnnla.-
ka b ıa içeriz hem de biraz çene ça~ 1 - Beraberlik - Beyan edatı. et natlannı bu neviler üzerinden kon- 350 bln llr.ı.lılc tü.tün sevked1J.mlştir. Havuzun tam karşısında kurulan Chü- rın lçlndc blr tanesi var kl, unutulnuı.-
1 ç • d dl . 2 - Müteessı.r oluyorum. trol etmek mecburiyetinde knl~tır. Tlttlk ve yapağı satışlan da en hara- kllmdarlar tahtı) hın boş duruyordu. ğa lı\yık değllcllr ... Ve onu unutmama. 
a~~~eJ Sami buna. şiddetle ıtırnz 3 - Ata binenler. Bugünkü vaziyet retll tnlebler karşısında bulunmakta- M.Lsatlrler sabı.rm.lanıyordu. onun hatıraıannı arasıra ya.detme-
ettı: 4 - M""ukemmel - Sonuna cT> g&- Et meselesinin tarihl safhaları hak· dır. Alman ttnnalan, Uft1k lhracntçı- Herke.s Osmanlı hükümdarını ya- meme lmkAn yoktur. 

- Aman kardeşim, yarın görilşellın. lirse nisyan et del}lektlr - Dedenin kında, bugü.nkll mevzuumuza kifayet lan blrUğinden bir milyon 200 bin ıı- kından görmek istiyordu. Bundan sonra Çelebi Mehmed sor-
Çilnkil bu akşam son derecede ııaya- ynrısı. edecek derecede nıalftma~ verdik. ralık tltt1.k alacaklardır. Bugünlerde İşte, blr boru sesi... du: 
ti bir işlın var. Beş kırk beş trenlne ~ - Vıısıl olur. Şlmdl bugünün et mcseleslnt meyda- 200 bin Ilralık tlttlk satılmak üzeredir. ikl hükümdar yan yana. geliyordu. - Gençllğlnde kaç kadın sevdin? 
yct.L,.c;emezsem mahvoldum. En lylsl se- 8 - Ayna - FamllyL na. getiren sebepleri araştıralım, bu Haftanın itlncl derecede gelen 1h- Arknlanndan kendi muha1'ızlan ta- - Ondan fazladır, haşmetmeapl 
nlnle ynnn öğleyin buluşalım. Karoı- 7 - Donmuş yağmur ya~maz. sebepler de ~unlardır: ra.cat maddeleri o.rasmd& taze balık kip ediyor ve misafirler hUktlmchtları J'akat, bunların hepslnln ömrU bire? 
lıklı yemek yer, konuşuruz. 8 - Nota. - Eğe. ı - Geçen sene kış yüzilnde.n hay- da mUhlm blr kıymet ~ etmekte- şiddetle nlkışhyordu. kır çiçeğinden uzun değildi. Hlç blrUI 

Böyle söyllyerek esk1 arkada.şının 9 - Şerlt - Bir sayı. van telefatı olmtı§tu, bunu blr sebep dir. Almanya.ya balmumu, derl, pcynl.l', Havuz başında, cUerlnde şarap stı- - bir t:ıne.51 kadar - ruhumu ltendint 
elinden zorla kurtuldu. İ.sta.syon& 10 - Tersi notııdır - B:ı.şma. cDt olarak kabul etmek Uzımdır. Harp konserve ihracatı başlıyacağı 1çln, bu rahlleri tutan güzel rakkaseler yavaş çekememıı. daha doirusu bent anlıya,. 
geldiği zaman trenin kalkma.sına. dört gelirse demlryolu ve18.sp1tı olur. başl:ıdığı zaman, muayyen hnyvan sa- maddelerin de fiatlerl artmıştır. BU- yavaş havuz etrafında dönerek ve ne- mamıştı. Sevgi blribrtnl çok iyi anla.-
dnklka va.rdL Ahmed Saml birinci Geçen bulmacamızın halli lılplerl lüzumsuz yere tel~ ederek, hassa balmumu 150 kuruşa kadar yük- şell şarkılar söyllyerek, hükümdarlara: yan lnsanla.r amsınd& daha kuvvetıı. 
mevki vagonlardan bir.ine glrdL Fer.- hayvanlarını kesmlşlerdl. Bu yüzden selmlştlr. Halbuki harpten evvel 75 _ Hoş geldiniz! _ diyorlardı. da~ samlm1 ve riyasız blr şeklide te-
da orada değlldl. Öteki vagona geçtl Soldan sala n 7uk:ından aşalı: İsto.nbulda et flatlert pek ucuzlamış-- kuruştu. Salde 0 akşam bu eğlenceye zorla baruz eder. 
Memnun gülUmsedl. Genç kadın orada 1 - Beyanname, 2 - Ezileczlle, tı. Etln pek fazla ucuzlnması d:ı lyi İUıallltn gelince, hafta lçlnde ehem- 1.ştlrak ctm4t.ı. Hwr. bey her zaman- - Pek! amma., bazen insanlar blrlbl-
1dl. Iki klşllfk vt,şneçfiruitQ kanape- 3 - Yitirmek. '.6 - Allye, Tapu, 6 - aldmet değildir. Mahsuliln p:ırn etme- mlyetll b!r derecede 1thalı\t hareketi k1 gibl, Saldenln yanında.' ve ha.&58. za- rln1 görllr görmez severler. Bu nasıl 
lerden birine oturmuş, ayak ayak Us- Nerevledeb, 6 - Nem. CO§, 7 dlği, veyahud kıtlık olduğu devirlerde 1 olmamıştı. Evvelce gelen teneke, kau- bltıer1nln tr!.bünilnde oturuyordu. sat- oluyor? 
tüne atmı~, sigara. içiyordu. Azetecl, İş 8 - Mika.do, Ana, 8 et fiatlerlnln düştüğü çok görülmü.ş- çuk gibi malların henüz tevzll kabil de. kralın hllesinl padişah& söylemek Leon1d1s gfi!ıneğe başladı: 

Genç kadının oturdıığu yerin kar- El, Peşlnen 10 - Esub, Şano. tilr. Nitekim 927 senesinde orta Ana.-olmnmıştır. Hüseyin Avni fırsatını bulrunadığın:ı mllteessird1. (Ark.ası var) 

Tefrika No. 81 vereli. lardı. sathı var... Amma derinliği az... - Amma heqeyi dcğiıtirınipl~ 

Kadmm Zaferi 
Eylul ayında Henıi kendini daha Harp, Sant' Anna aileeinfn Ame- Kalbime kadar ul&pmıyor. ni burada ..• 

iyi hU.ettiği için, Helene ocıu uzak- rikaya hareketini geciktirmiıti. Yeni - Daha lll ... Memnun oldum... - İnsan ihtiyarlayınca daha ağır 
ta.ki sayfiyelerinden birine götürdü. dünyaya gelir gelmez. aile, Dora.· İııte böyle. Dora'cığıml Mektu- baılı bir dekor içinde yaşaması icap 
G~el oo köıkleri vardı. Erkek ya- ya aid b.ir çifliie aitmlt. orada bir bunuzu alınca pek sevindim. Halbu- ediyor. ••u··en:.... P. de Coulevaln .,..., T ua .u.ıu ____ ._ _ _:_:mim..:.::: e edenı .CVA • Nd) vaı yavAf iYi}eıti. kaç a;y geçirmiftıi. Dora Neyyorlr.a ki önümilzdek.I balta geleceiinlü - İhtiyarlamak mı>. .. Siz mH .•• 

'Ansızın, o ak,am (aClıniıı. romana 
.Ufteainl hatırladı, dudülu,ı ~ 
f6zlerl tekrarladı ı 

Tempo passato, 
PercM nan tornı phıt 

Geçmlf zaman, 
Niçin geri ıel~? 

Bu nekahet deVTi bak.ikt bi..r hal o ıün aodmit; ıeldiiinl de itte hu aamyordw:n. A..la bu kaclar güzel olmamlf'bnız. 
Afi.ti IDeTkldekilero Wfl hayırpu- ayı mahiyetini aldı. HCT halde ilk mektupla bildinnifti. Konta o ıilıı - Hualar bozuldu; ..ou dıp Sonra. bılrdenbire WilUe C«ıır'in 
v~ ~ artnuıtı. bal aylanndan çok daha iyi vo zevk- öilıeden eonra Helael ziyarete ıe- oturulmaz bir bal aldı. Lelo aoawıcu tablosunu farketth 

Bu 11ıada l.arp çWnıftı. Hel~oo'ln liydi. leceiini yazıyordu. bir av davetini kabal etd. Ben de - A •.. Titania"nın cinneti .•• Blt 
kard.,ile koÇUr da uker olmuıtu. Te~ri.Mevvclin ortalarına doiru Bayan Rooald onu biru heyecan- annemle beraber Nevyorb. geldim. in.an evind& böyle bir mnzw du-
Jaok A.cott da. ke:a, ord'V'& iltihak Nevyorka döndüler. Bay Ronald la. biraz da merakla bekliyordu. Annemi birazdan g3rürıünliz ..• Ço- vara uahilmdt için aizinkW gibi 
etml§'tl. Zavallı bit hUcum esnasın- yeniden iıo koyuldu. Bulduğu bir Saat dört raddelerinde kapı vurul- cuiu da aetirecek... Ah onu eize yükıek ıediyecle bir kocaya 1&1Up 
da ölda. keıfi dünyaya tanıttırmak için faali· du ve Dora eakl ldetl üzere fırtına göatermeaini öyle istiyorum ki... olmalı... Halhukt bu, bqlcalannın 

Charley dipdiri kurtulduy.. da yete geçti. , , • . aibi içeri ~rdi. . Krali~eler böyle bir n1ld ~ ol- evin~e meaelo" çıkanrdı. 
bay Ronald 901 bacağından iki aiu itte böylellkle, Helene i yıne o - Benım, bcnmı... mak •ter ..• Yavnım lSyle ~.lzel... Helene, gUlwnseyerek.ı 

Ve bun.un üzerine, korJinuiı; afl>lı yara aldı. Helene de hutabalucı ıneıhur tuvalet odum.da ~utuyoruz. - Do?yl • - Seyahatle ve ıklim deiiıik.litl - Öyle •.. - dedL 
- Diavolo 1 Diavolo 1 ( 1) • diye oldıı. Şimdiye kadar kocasına bir Duvarda hala Willie Grey ın meşhur Bu ~ ~haplık eözG, hem.~c~ ile rahatsız olmadı mı>. Dora, ceketini, eldivenlerini cı-

eöy1endi. • Amcrik.aya gidelim ~ fodaUrlılt göstermek imkanını bula- cTitania'nın deliliği) t.a~l~.su asılı. c
1
1k Helene ın dudülarmda belir~ - Çok oü:klir, hayır ... Ah, sıhha- kardı. Bir ta~~fa attı ve bq Ronald-

leyse... mamııb. Şimdi iote fırsattı. Koskoca Genç kadın aynanın onundo otur- ~l k~dın, dostça bir hamley~• ~m- ti iyi olduiu lçin kendi.ine ISyle mU· ın tercih ettigl koltuia otunlu. 
XXXVI erkek, zayıf bir çocuk gibi kolla- muı •. tımaklannı parlatm~la .~~o· birle.rın~ ·~.nldılar • v~ a~~uler. tqekkirim ki ... Şa.yed baoına birıey Ve mobilyeyi okfıyarakı 

Hindli Cetteradji. bayan Ro· rının arasındaydı. Geno kadın onun ~!dil. Gözüne arna_dak.i akıı gorun· So?ra hır muddet, bınbirlennın göz- geltlC)'di ıu Sant" Anna'lardaıı ço- - Ah. bunu ne aev~lm .•. -dedl-
nald'in sa.kin ve rahat olacağıni ıöy- başıucunda uykusuz gec.eler geçirdL muyordu. Bu a.kia ıımdi barnbaıka lerme bakblar. keceğim vardı. Bu kadar rahati ula bir Y«de buJa,. 
!emişti. Bu •özleri boı çıkmadı. Gittikçe artan bir ıefkat, yaralarını bir hal almııtıı Çok daha asil. çok Kont~: . ..v.. . .. Bayan Ronalclı madun. 

Gerçi Sant' Anna'nın hayali hala• _,_1 •d daha tatlı olmuftu. Ko.ılar•araaında - Sızı gördugum ıç[n oyle mem• _ Haydı" ku"-'!L aalona ,_,.e)iml HL'en' • tuvalet muaaı l..--..lalrJ paneuman yapan pannıuuarına 11 &- bir f ,_,_.. . .. b 1. . . ki d d1. • .,,....... •-:w cı _, ~ 
zihninde ya§ıyordu. Fakat gÜn geç- ta tıih.lrll bir u klık vermişd. te eıuı;ur ç.ızgıaı e ırmışti. nunum ..• - e _dedi; yerine ıeçmqtL 
tikçe tesiri da.ha azalarak vo kalbinl l,te bıı kadınJu:. !:ve.elik vazife- Bu ıiyah gözlerin altında ~htiru, - Öykyso büyüklükler ai.ze eski _ Hayır, hayır... Rica ederim. Kontaı 
Claha hafif çırpındırarak... ainl yaparken hayatınm en bütfük ailinme:ı bir koyu hale bıralaruıh. münasebetlerinizi unuttunnadt de- biraz daha burada oturalmı.... Ko-

Hindli, ona diğer bir iyilikte de zevkini duyd11. Geçirdii! enditeler, Maaanın üzeıiıı.do açılmıt bir mek. · • nuşacalt en güzel yez bW"Ul ..• 
bulunmuştu: İnsaniyet fikirlerini on• Hcnri'ye l<artt ilk defa olarak bil.- moltup duruyordu. Buna dillatli Dora, omuz •ilktı: Kontee, aözlerinl etı-afta. a-dire-
da kuvvetlendirmiısti. Küçüklere, yük bir aılt duyma.sına .ebebiyet bakanlar, Dora'nın el yazısını tanır• - Kibir ve gurorumun çok aenlt rekı 

(1) cAJJWı AUabtm> mlnasmda dh 

şeJtm. lb 181tanb-
(Arba ..-) 
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H 1 " Balkanlarda sulhu k'o- 1 11 alkevleri açı ışının rumak,, mefhumu üzerin- Günlük Borsa 1 Devlet Demiryollan ve Limanları işletme il 
de anlaşsak arada ihtilaf - Umum idaresi ilanları 

9 ıd ee •• •• ı_ J - k ESRAl\I ve TABVİL!T - KAMBİl'.O ===~~~~~~~~==z~~~~::::::~======dY 

Uncu Yı Onumu Ka m_ıy_aca ... •e N .. u1K.c::UDııba'Fi19A.TL1 ERt Muhammen bedeli 135,79895 11 1 " .. ~ .. .. Ean sekiz Um. doksan be kur~ ra 0 ıı.n (Yuz otuz beş bln yedi yüz dok-
manyayı işgal eden ve orada yığ- Pazartesi günü saat 15,3~ da :~P!~~37 a:et carı hat kayın traversi 10 3 941 

DEVi.ET BORÇLARI satın alınacaktır. zar usullle Ankarada Idare binasında 
Qığ1 kuvvetlerle nereye gideceği Bu işe girmek isteyenlerin 8039 95 (Seklzb1n 

Bu aene yeniden 61 Hallievi ve maHim olmıyan Alınanyanın L. K. kuruş) l.ralık muvakkat teminat ııe' kanunun Uı.~tuıdokuz lira dokSJ.nb"ş 
Halkodaıı açılmakla beraber geçen 

1 1 
Bal 'J(ı 7,50 933 Türk borcu ı. ıı. ın. l9.40 ııtlcrlnl aynı gfin saat 14,30 n. ı:adar komJs ı . ettiği vesikaları ve tek-

lıalk vairi Aoık Veysel, kendi yu- yıl Halk.odası olarak faaliyete geç- Türk· Bu gar an aşmasını- - 11 11 1938 ikramlycll 19.75 Şart.nameler parasız olarnk Ankarada ~ 1 relshğlne \"ermeleri Uızımdır. 
dıi,'1 ve 'ber::ıtelediği türküleri •öyliycr- mif olanlardan l1Ir ıene içinde Hal- kanlarda sulhu temin eden bir > > 1933 İkramlyell Ergani şada tesellüm ve sevk ııetıığlnden dnğıtılncak~~eme dairesinden, Haydarp:ı.-
c&, Sıvas, Çorum ve Bolu H.alkev· kevi <Iereceainde varlık göstermI§ hadise diye - alkışlamalarıdır. A. B. C. 19.98 r. <13

2
8

1 

(B tarafı ı inci sahlted~ 

lerinden törene katışmaya gelen ta- odahlr Halkevine kalbedilmektedir. Balkanlarda sulhu bozmasın- : ; ~~~! ~:::::~;-:~~~ : . ., 19
·
47 İstanbul Mıntaka Liman Reislı"g" ı"nden • 

Lmlar, mahalli rakslar yapacaktır. ilk kurulu•len olan 932 den bu dan endişe edilen unsw·lar, kendi 
19

·
57 

Ga T 
• k 1 11 2 1932 Hazine bonoları 60.50 l - Merkez ve taşra llmnn dairelerine ıs lir . • 

Cenç Hnlkevlilerin ve .d er· gfine kadar daün~ arbna ta o ~n başına Bulgaristan mıydı, yoksa , 11 193f :ıı 11 15.50 mektep ınezunlarmdnn lınUlıanla liman memuru aaıaslı maaşla llse ve ortn 
biye enstitüsü talebesinin, Anadolu- Halk.evlerinin ycmı açılanlarla bır· .. . Mih d > 11 1935 > 11 29.50 Talip olanların bir isUdaya bağlı nüfus tczkeresfa!a~ır. 
nun muhtelif köşelerinden kadın ve lik1!c ıayısı 36.3 il v..ı Halkoda1arı da Türkiye mı? Yahut ver ev- > 1938 > Jı 62.'75 mesl, sıhhat raporu, hüsnühal Ynraknsı Ye 4.SX6 eb'~d ed tep şahnde.na-
erkek bir arada oynana bazı milli 198 i bulmaktadır. Jetleri eıBalkanlarda sulhu koru- A. Demlryolu tahvfll 1-Il 41.60 ilk 1'otografla müracaat ctmelerı. ın a 6 adet vcslkn-
oyunları asıllarında olduğu gibi tek· ~ıldönümü sUnli Ba§vekilimlzi~ mak» mefhumuna bizim ve her- > > III 40.'75 _ 

3 
- Evvelce müracaat etmiş ve imtihanı yapılmış olanlar d b 

rar etmeleri törene ayrı bir mana nutlu ile aynt :ıamancİa Halkevlerı kesin anladığından başka türlü A. Demlryolu mümessil senet 38.'75 musabakaya iştirak edebilirler. • a u defa 
ve cazibe kazuıdıracakhr. &inci amatUr rMlrn ve fotoğraf ser· bir mfi.nA mı veriyorlar? Mesela, :ır:~~~ş:ıJ:~~ senedi 43

•
7
5 rak~r.- Müsabaka imtihanı 241219~~31~~zartes1 Eünü sant 15 de ynpıla-

Ayni saatte memleketin l\er ta· Pl de Ankare ~~ık~~incle açı1mıı İtalya gürültüsüz patırdısız Yu- ----------=----
4

=
1

~· 
rafındaki Halkevlerlnde ve odala- bulunacaktır. Birıncısı geçen eene · ' . HİSSE SENETLERİ ıında törene h lruım11 olacak ve açrfaıı bu ıera'i muhtelif .Halkcvleri· nanıstana yeılcşmlş olsaydı Bal- _T ___ c ___ M_e_r_k-ez-ba_n_k_a_sı _____ l09-.25 

Devl~t limanları işletme umum müdürlüğünden: 
Ke.şıf bedeli •1657.ıı lira. ıSb kuruştan ibaret 8eddülbahlr hel§s :ren · 

nin tamiratı nl(ık ekslltmeye konulmuştur. Muvakknt teminatı .ı24a ~r:~ ,;2• kuruştur. !halesi 10/ 3/941 tarihine raslayan pn'znrtesı cunü saat 15 d 
Galata :-htlmındakl umumi müdürlük binasında toplanacak olan satın 1~ 

buralarda da t:!Iantılar pp1laıak ntD 'Uzel eanatJar §Ub1eede men.~up kanlarda sulh bozulmıyacaktı. T. ~ş bankası nama muharrer Baıvekilimizin nutku dinlendikten pnçlerin yaptıııı. eeer er en mute: Demek, Balkanlarda sulhu bozan T. Iş bankası <hamile alt) 1~:~~ 
•ornra evvelden tesbit eclilml~ olan gekkil bir sergidır. f\1 b~ :rgı Yunanistan oldu. Kez~lik, Alman- T. Iş bankası mümessil his. 103.-
progyam mucibince yıldönUmil kut- geçen ~en~~l den aha ily ve ya. harpsiz darbsız Romanyaya A. Dem1ryolları şirketi <% 60) 22.75 

lanacaktır. daha ~gfna '· yerleşti. RomanY,a, sulhu koru- ~~;~~7~11~r:nll~k~;;k~~ lOO 
37

·
50 

ma komısyonunda yapılacaktır. n 
Şartname ve leferrilatı her gün sözü geçen komslyonda gorüleblllr. 

(1291 l ,. " 7.95 
yan bir memleket olduğunu ispat Şirketi Hayr.iye 26.-

Şirketı Hayriye temettü 21.-
ettl .•• 

Eğer <ıSUlhu korumakı> Mihve- ECNEBİ . TARVtı.J.ERi 
rin çapra§ık politika lisarunda bu Kredi Fonslye 1903 ıos.-

Tek ekmek tipi 
Vize Satın Alma Komisyonundan: 

\'!zeye teslim altı ton maknrnn taknrrıir edecek fiyat üzerinden pazar
lıkla satın almaca~tır. Isteklllcrln 5 3/941 çarşamba günü saat 14 de vize-
a~ki komsiyona muracaatlan. (1329) 

(Sa! tarafı 1 inci sahifede) 

3 - Ankara, İstanbul ve lzmlr 
tehirleri belediye hudutları dahilin· 
deki 2466 numaralı buğdayı koru
nıa kar§ılığı kanunu ve 2643 numa· 
ralı buğday koruma karşılığı kanu· 
nunun bazı maddelerini değiştiren 
kanun hükümlerine tabi değirmen
ler gerek bu şehlrleıin ve .g:1"ek. ?i• 
ğer mahallerin ihtiyııçları 1çın bırın· 
ci maddede yazılı tipten gayri uın 
imal ve bunlon satış ve istihlake 
arzed~miyecekleri gibi bu fehirlerin 
ihtiyacını te:nine iştirak eden baş.ka 
yerlerdeki değinnenle.rın imal ettik· 
leri bu tipten gayri unların da bu 
veh;rJere ithal edilmesi memnudur. 

4 - Bu şehirlerin francala, vda
İre ihtiyaçları için muktazi daha 
aşağı randımanlı unlar Tıcaret Ve· 
kaletince tesbit edilecek miktarda 
olmak üzere Toprak mah~ulleri ofi
si tarnfından hazırlanır. Francalalar, 
herbir şehrin belediyesince ihtiyaca 
göre t.lyin edilecek fırınlarda yapı
lır ve yine belediyelerin tayin ede
cekleri mahallerde satış ve istihlake 
arzolunur. 

5 - Gerek 84 ve 86 randımanlı 
unlardan mamul ekmek ve gerek 
francala ve diğer maddelerm fiat· 
lan bu unların imalinde kullanılacak 
buğdayların 2/ 14 714 numaralı ka
rarnamede münderiç azami fiati 
tecavüz edilmemek üzere fiat müra
kabe komisyonlarınc~'l tayin oluna
cak un fiatlan ve b~ unlarClan elde 
~dilmesi mümkün ekmek ve diğer 
maddelerin miktaıları göz önünde 
tutularak imal ına~rafları ve normal 
kiır miktarı ilavesi sun~tile belediye 
mecl;si veya daimi encümenler tara
fından tesbit olunur. 

6 - Bu kararnam ... hükümlerinin 
tatbikatı alakalı V ckaletlerin ve 
mahalli bclc:<liyelerin kendi teşkilat 
kanunlan ve diğer mevzuat bakı· 
mındııaı daimi surette kontrol edi
leceği gibi Ticaret VeU1eti tarafın· 
dan da teftiş ve mürakabe olunur. 

Japonya tavassut 
teklif etmemiş 

(Baş taran ı inci sahifede), 

t"'ı>ı halinde ~icar et Y ek&letlnln 
talebi lizeıin• Dahiliye, Maliye, İk· 
tısad Sıhhat ve Zfraat Vekaletlerile 
Türkiye cüınhuriyeı1 .ZUaat. bank.ası 
tarahndan ticaret Vekaleti emrıne 
lüzumu kadar müfetti~ ve kontro
lör verilir. Bu müfettİ§ ve kontro· 
lörler, milli korunma kanununun 
3954 sayılı kanunla muaddel 6 ncı 
maddesinin 8 inC'i fıkrası mucibince 
Ticaret Vekaleti mUfettişlerinin ta
bi olduğu kayıt ve şortlar dairesin· 
de Ticaret Vekaleti teftiş heyet1 re· 
isinin emrinde çalışırlar. Bu müfet
ti§ ve kontrolörler maaglarını men· 
sup oldukları Vekalet ve müessese• 
den alırlar. Harcırahları milli ko
runma kanununun 43 Wıcü madde
ıünde !Yllzılı sermayeden tesviye 

ise ve Türk - Bulgar beyanname- J) ıı 1911 103.-

sinin, Balkanlann kalan kısmın- 11 ıı Amortı 61.-
ıı > Kupon l.30 Umum 

da sulhu bu şekilde korumaya -----------
NUKUT 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü lianları 

yanyacağı umuluyorsa çok yanı-
lıyorlar. Türk altını 

İn Külçe altın bir gramı 
23.30 

2.82 
2.50 MUDANYA T ARiFESİ şallalı biz görüşümüzde al- Osmanlı bankası <banknot> 

22 Şubat cumartesi gününden itibaren Mud:uıya hattına 
!le ve yeni vnpurLrla her gun pos~".. yapılacaktır. 

eski tarife danıyoruz. Mihver de, Balkanlar- -------------
da sulhu korumak mefhumunu, KA:\IBiYo 

(1351) 

olunur. 
7 - Üçüncü maddede zikredilen 

değirmenlerin imalatını Toprak 
mahsulleri ofisi daimi !Urette müra· 
kabe altında bulunduracağı gibi be
lediyeler de fırınları sıkı bir kontrol 
altında bulundurmakla mükelleftir· 
ler. 2466 ve 264 3 sayılı kanuaılar 

bizim gibi iki bin yıllık klasik ma
nasında anlıyor, ondan dolayı 

Türk - Bulgar anlaşmasından bi
zim gibi seviniyor, İtalya ettiği
nin cezasını bulmakla kalacak, 
Almanya Romanya ile iktifa ede
rek ..• 

Nccmeddin Sadak 

--------
Kahirede mühim 

kararlar verilmesi 
muhtemel 

mucibince Maliye Vekaleti tarafın·. '(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
dan kontrole tabi tutulan bu de- r...' 1 · b b'l b • 
W• 1 d k ] "f • • if a.,et en tanıması ae e ı e u vazı· 
gırmen er e ontro ~azı esını a feye kenclisiiıin tayin edilıni~ olması 
eden memur ve bekçıler de ledel• '- tab''d" 
h 1

.. VekA 1 . . 1 'C'! ,,_ pe& Jı ır, 
ace ıcaret a etinın ta euı ;ı.u.e"' • N } .. .. '"} k'> 

rine üçüncü madde hükümlennin _ e er gorU§U ece • 
tatbikatını mürnkabc -.re temin va.- IADClra 21 ~A.A.) - Gazeteler 
zifesile mükellef tutulurlar. Bı,ı hu- 1'. Eden ile general Dıll'fo Mısır se
susta lazım gelen emil' ve talimatı yahatinden uzun uzadıya bııhsedi
Ticnret Vıekaletinden alırlar. yorlar. News Chronicle harbin ilk-

Muvakkat madde. İşbu kararın bahardaki muhtemel safhasından 
meriyete v.irdiii tarihte Ankara, İs- e~:vel ıiynsi. ~· ~k~ri .. ~~diselerin 
tanbul tzm'r •ehirlcri belediye gozden geçmleccgını soyluyor. 

ve ı .. D ·ı •• 1~ l h . . d" hudutları dahilinde bulunan ve yu· ~.ı.y e egr~~ gazetesının ıp-
•• •• Ü dded Ukredilen lomatik muhabırı yazıyor: 

karıda uçunc • ın~ d ew• enlerle cHarp kabinesinin yeni bgiliz ta
ve hakları haız 0 ~ eg;rm] el arruzuna karar vermeden önce Yu
bu ,ehirlerdeki bunlilumwnb. ~ ar • nanistan, Türk;yc ve Yugoslavyanın 
lerincle mev4:ut ~ ~ eyann.a• Romanyada yeni Alman tehdidi 
me ile beledıyelere bildırece~e~d':• 8nündelci hattı hareketlerini kati su· 
Bu unJar_ın tamamen ~arf ve ıstihla• re'tte bilmeğe ihtiyaç vardır. B. E
ki beledıyelerce temın ~lunduktan denin bu hükumetleri yalnız bgi1tc
sonra ifbu kararın birl?cı madd~ reden değil, Birleşik Amerikadan 
sindeki hükümler tatbik olunacak· da görebilecekleri yardımın genişli
hr. ğinden haberdar etmek istiyeceğini 

tahmin etmek doğru olur. Filhakika 

Türk lirası 
5.20 

132.20 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Par!s üzerine 100 frank 
MIH\110 üzerine 100 liret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Sofya üzerine 100 leva 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Budapeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrnd üzerine 100 dlnar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

Askerlik işleri 

29.9840 
0.99 
1.61 

12.84 

3.1525 
30.90 
30.77 

Yerli .... ınıinöı Ü askerlik ~ubesiııt.ltn: 

1 
............................................................................. 1 

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

1 - Mevcud evsafı mucibince tal'.min edilen bedeli 14,000 lira. olan 35 
ton arap sabunwrnn 25/ 2/941 salı günü saat 15 de Kasımp:ı.şada Deniz Le
vazım satınalma komisyonunda pazarlıkla eks1Itmesi ynpılaeaktır. 

2. - Ilk teminatı 1050 lira olup şartnamesi. her gün tş saati dahilinde 
mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 
. 3 - Istc~_ıııerin 2490 sayılı knnunıun istediği ves.-ıi!ı'Je birlikte ndı geçen 

kt misyon~ muracan.Uarı lliin olunur. (1323) 

20,000 Kilo süt 
10,000 Kilo yoğurt 

* Tahmin bedeli Teminatı 
Lira Lira Kr. 

3200 
2125 

240 00 
159 33 

312 ıı 332 <' ')ğumlu ihtiyat eratın 399 38 
yoklama günleıi aşağı çıkarılmıştır. 1 - 17 Şubat 941 tarihindeki kapalı zarf eksutmeslne tal!p çıkmama~ 
Alakadarlamı ilan olunan günlerde smdan yukarıda cins, mlkdar, tahmin bedellcrile ilk teminatları yazılı süt 

saat 9 dan 12 ye kadar yoklamaları ve yoğurdun 24 Şubat 941 p:-.zartcsi günü saat 14 de pazarlıkla ekslltmelerl 
için nüfus hüviyet cüzdanı. ikametgah yapılacaktır. 
kağıdı, bir fotoğraf ile §Ubeye nıür:ı.- 2 - Şartname ini görmek isteyenlerin her gün ve pazarlı~a iştira 
.caatları edeceklerin de belli gün ve s:ıntte Kasımpaşa.da bulunan koml.syona mü-

312 Doğ. 24. 25 26 şubat. 313 Doğ. 3, -.re;..;.r;..;.a;.;;n;.;;tl;.;;n:.:.:n;.;.. ___________ ...:.<.!:13~2::2:!..> __________ _ 

4, 5 mart 941, 314 Doıt. 6, 10 ıı mart 
941, 315 Doğ. 12, 13, 17 mart 941, 316 
Doğ. ıs. 19. 20 mart 941. 317 Doğ. 24, 
25, 26 m rt 941, 318 Doğ. 27, 28, 31 
mart 941. 310 Doğ. ı. 2. 3 nisan 941, 
320 Doğ. 4, 7. 8 nisan 94ı, 321 Doğ. 9, 
ıo 11 nisnn 941, 322 Doğ. 14. 15, 16 ni
san 941. 323 Doğ. 17, 18, 21 nisan 941, 
324 Doğ. 24, 25, 26 nisan 941, 325 Doğ. 
29, 30 nisan 2 mayıs 941, 326 Doğ. 5. 
6, 7 mnyıs 941, 327 Doğ. 8, 9, ı2 mayıs 
941, 328 Doğ. 13 14, 15 mayıs 941, 329 
Doğ. 16, 20, 21 mayıs 941, 330 Doğ. 22, 
23, 26 mayıs 941, 331 Doğ. 27, 28, 29 
n_ıayıs 941, 332 Doğ. 30 mayıs, 2, 3 ha
zırnn 941. 

••• 

Emekli, dul ve yetimlerin ve askeri malullerjn 
nazarı dikkatine : 

Emlak ve E;,1anı Bankasından: 
Maaşlarını Bankamıza temlik ettirmek suretile alan emekli dul ve 

yetimlerin Hnzlran - Ağustos 941 üç nylıklnnnın tediyesine i Mart 941 
tarihinden itibaren başlanaca.ktıl'. 

ı - Mna,ş sahipler! temlik muamelesi için ellerinde bulunan blr devre 
evvel Bankamızca vcrllmfi hesap pusu lalannın alt kısmında yazılı gün \'e 

san.tlerd.~ 1otoğrn0ı nüfus cuzdanlan ve resmt senetıerile birlikte Dank _ 
nıızn muracantları. a 

2 - ı-:ıezkür puslalarda tediye gün Ye i>aati yazilmamış olanlar ıınrs:ı 
bw1lara nıd maaş sahiplerinin l Mart 941 tarlhlnden evvel bizzat veyo. 
b!lvasıta Bankamıza müracaat ederek gün ve saatlerini öğrenmeleri 

3 - A.skeri maliillerin müracaatı l Mart 941 cumartesi günü saat" sekiz 
den on ~~iye kadar !tabut edUeccktir. Her h:ı.ngt bir karışıklığa mahal knl 
mnmak ~zrrc malmudurlfiklerlne nazaran müracaat sırası aşaJ;'ld:ı cos 
terllm!ştır : 

1 Mart 941 tarihinde saat 8 11lı 9 atasında Eminönü ve Beşiktaş saat 
9 !la ıo arasında. Fatih, saat 1_0 ile ıı arasında _Üsküdar ve Kadıköy: saat 
11 ~le 12 _nrnsındn. _Beyoğlu, Eyup ve diğer malmudürlüklerlnde kuyıUı as 
kcn malu]lere tedıyat ynpılacnktır. Blldlrllen gün ve saatten sonıa vak 
ofacak _muracan.~ar diğer mnnş sahipleri gibi. muameleye tfıbi tutulacağı 
ve malul!erln nufus tezkerelcrlle 1kramJye tevzi cfizdanlannı birlikte getir 
meler! ilan olunur. 0250) [ANKARA 

RADYOSU) B. Roosevelt, Amen'k.~nın m~~verin 
_ - taarruzuna kargı kendıni mudafaa 

%% ~ ba$ euınartest öile Te a~am eden bütün memleketlere yardım Açık Arttırma İle Ft\•kaliıde Satış 

13 
'"
30
° ..,_......,.,,, lS,°" TilN:"e plıutlar, edeceğini bildirmiş vo hususi mü· oC"•Ub•--• .,., ~ B 1941 şubatın 23 ncü pazar günü ~at 

* Kartal askerlik şubesinden: Şube
mizde kayıtlı ve tüt im Ikramlyesl alan 
malül subay ve eratla şehit yetimleri
nin senelik yoklamalan yapılacağın
dan nüfus hüviyet cüzdanı resınl se
nedi ve tütün ikramiye tevzi cüzdanı 
malüller raporları ııe birlikte ı mart 
941 tarihinden 30 Mart 941 tnrlhlne 
kadar 4 er adet fot-0ğrafla her gün öğ
leden sonra saat 14 den 17 ye kadar 
şubeye müracaat etmeleri Han olunur. Türkiye Eczacılan 

1s,OO Ajans haberleri, 14,05 Türkçe messil:i Donovan alkanlarda ve pJdklıır, 14,20 ruyaset!cllmhur bando- Orta Şarktaki seyahati esnasında bu Kadıköy yerli askerlik lO da Beyoğlunda Cihangir OBA so-
su, 15 Hafif parçalar •PI.J, 15,SO Kon- noktai nazarı bilhassa ka;yJt ve işa- şubesinden: kak 5 No. lı Beller Apartımanın 6 ncl Liboratuarı T. A. ~irketi 

••• 

IJeJ" • Ankara devlet konscrvatuann- ret etmiştir.> Şubemizde kayıtlı malül subay erat dairesinde mcvcud gayet kıymetli e§- İdare Meclisi Reisliğinden: 
Hiç bir millete dolaşan ga,y:ialarda dan naklen, 18,03 Caz orkestnıs~}8:~0 Times gazetesinin diplomatik mu- ve şehit Yetlmlerlnln 941 yoklaması yalar açık arttırma suretlle satılacağı Hissedarlar Umumi Hey'eti ıs Mnrt 
iddia edildi:;i veçhile dünya barışı· Folklor ömekler1. 19 Konuşma < unun h b" · d B Ed ı 1 0·11·· 1 mart 941 tarihinden itibaren salı, il~n olunur 941 b ·· ·· nın tekrnr ;caisi maksadile mr Ja· m~lelerl), 19,15 Tanbur, Yaylı tan- a ın ve, .. ·.. el ~ genjra A; "km perşembe, cwnartesi günleri yapıln- . pcrşem e gwm saat 15 de Şirket 

nunun eden bur ve kronnn triosu. 19,30 Ajans ha· yapacagı goru~me erın ya nı:t. rı a caktır. Ellerindeki nüfus cu··zdanı ra- Dokuz parçada- ibaret gayet mü- ş~ekrkezlnde fıdlyen içtima edecek~ir 
pon tavassutunu dtaza ed" berlerl, 

19
,
4

5 Meydan fa.slı, 20,15 Rad- meselesine münhasır kalmıyacağı por Ye ikramiye cüzdanlarlle mu··ra- kemmel asıi yemek oda takımı vit- ır etln esas mukavelenameslnln 
hiç. bir nıesnj gön erm un. yo gazetesi, 20,45 Meydan faslı, 21,15 kanaatindedri. C.'latlan fl"n olunur. rln, kı:lstallı büfe, Drcsuar, masa ve (l 

61 
ine! maddesi muclblnee içtimada 

V 
•• ington 21 (~.A.) :-.. Reuter: tra 22 30 u. d ı i ll 3 l

4

aknl beş l1ısse· yl tc~'"'ı cdeı1 h'~~e ..., ·- Kon'"'""' 21,ııo Balon ork.es sı A 'k h t" k • ••• san a yes e, parça nefis asri ya- u.. uU>.J ..,,., -

U k Şarktaki vazıyet butun Ame- _...-, ' -zı' k merı a, seya a ı pe ~-k d t k darların bulunmalarını dilerl1. 
za Ajans ve borsa haberleri. 22,50 Mu , .d b I S:ınyer Askerlik Şubesinden: .,.. o a n unı, aynalı dolap, komo-

rika gazetelerinde ilk planı işgal et· Cn.zband <Pl.). ·• manı ar U uyor l - 940 ve daha evvelki yıllarda din ve tunletten ibaret, 3 parça pom- İdare Mrclls1 
mekte ve Japon teşebbüs~~~ ~me- 23 şubat pazar fillbahı Nevyork 21 (A.A.) - (Reuter) lise Ye muadili okullnrdan mezun olan ye salon takımı, asri divan yeni. halde JÇTİJ\1A RUZı.\'AnU:Sİ : 
tika bakımından boşa gıttıgı ışaret 9 Program, 9,03 Ajans lınberlerl, 9,1& Şimdi Balkanlardaki vaziyet bütün tam ehllyetnnmcl!lerln 1 mnrt 941 asri. 4 koltuk, yazıhane ye kütüphane, ı - İdare Meclls1 ve muraklp rn-
olunmııktndır. • • :Marşlar ve hnflt p:ırçalar CPl.) 9,45 Ev Amerika gazetlerind'l ikinci plana tarlhlndc hazırlık kıtasına sevkleri krlstallı orta masası Ye radyo mnsnsr, porlnrının okunmnsı ve 1940 senesi he-
Sovyetlerİn Londra elç.ısı kadını. geçmi§ bulunmaktadır. emir lktl2asındandır. tavlı, 62 

parça güzel tnbak takımı. sab:ıtının tc-tldk ''e tasdiki ve te-

l H 
• • N ırıle Balkanlardaki vaziyet hakkında 2 - Bu şartlnn haiz kısa hizmetli- defa. 57 parça. tnbak takımı. kristal mettüün daCıtılması hakkındaki tck-

ngiliz arıcıye az . . . gittikçe daha nikbinane fikirler ı'lerı" Jerden askerliklerine karar verilmiş Bol takımlan, kristal yeml.şllkler ve lifin müz:ıkeresl. •• d N · h b olanların muameleleri t.ekemmüI et- .su ibrlğl, likör takım.lan, Pil dişi saplı r. fi görüştu rjn neticesi mi ir~ az.ı sınır ar 1 sürülmektedir. Bilhaıisa radyo neşri- tirllmek üzere şimdiden her gün sant bıçaklar, 76 parça gumuş çatal bıç?k 2 
- i ddeti biten iki Idare Meclisi 

l.ondra .21 {A.A.) - sovyetler B~r- sistemine uygun olarak !a~ılan t~- yatında vaziyeti tedkik edenler B. 9 dan 12 ye kndar şubeye müracaat tr..kımlan, 36 parça gilmuş pastn takı- !'ızıısının yenilenmesi ve Idare Meclld 
ll.ğinlıı Londra büyük elçisi B.t~~~ zahürat bir blöft~~ mı sbarettik? Edenle gener;.ıl Dill'in Knhireye &el· etmeleri lazımdır mı, gümüş ka§ık çat.al ve kadehleri, huzur hakkının tayini. 
dün haddye müstc.şan B. B\.:f dip: Resmi İıııgiüz mahafıli hu.~al'.!tn pe mesinin ehemmiyetini tebarüz etti· 3 - İşbu !lli.n davetiye yerine kaim maden tepsiler ve heykel, bronz şam- 3 - Müddeti biten müraklbin yenl-
bir görüşmed. e .. bulunmuştur. Japon ihtiyatlı davranmakta, mutal.aa b~- rerek bu hususta el aha büyük bir olup ayrıca namlarına davetiye gön- dan ve saatler, Çin ve Jnpon vazo ve den intihap ve ücretinin ta~1n!. ı eı ı.nde son M f h t dcrilmlyccektır. kaşpoları, perdeler, tiillcr, tablolar, 4 İd lts to~t. bu go~m ~bil ~lduğu hal- yan etmemektedir. anma 1 n1~f nikbinlik izhnr etmektedirler. Bu iki kı:ıryolalnr. Sahibinin Sesi salon Grn- . ~ arc Mec l 1\zas111in Şlrketıc 
<l
avaJssut tekllfı de a k•ft bulunduğu liz gazeteleri bu hususta muhte ı zahn şimdi ornda buulnmıısı pek @r. Horhorunı· • mofonu, Elektrik avizeler, dolap. ş!- iTıincarı muamelelerde buluna.b!Imelcrl 
e aponyanın yapma ""' .J:... l ~ 

1 
kk ç esas mukavelenamenln 46 ncı 

faaUyeİtl bahis mevzuu etın)tşle:dir. fik~~~s ~;:i~le e;;;t:ne göre 1 rnaı:ıiaa~ te iı i edilmektedir. ln<Jnü Nimet Abla gişesi :~~n~~:=~~ç:ı~ sc~~~\~. ~~~ =~esi mucibince mezuniyet 'cril-

ngiliz gazete erı Japonyanın sulh taarıuzu, frank~- YENi :NEŞRİY41.' sındakl muayenehanesinde Acem ve Anadolu halı ve seccadeleri. ====--::-:--------
ne diyor? tavassutunu elde edememış - hastalarını knbul eder. Pey sürenlerden 100 de 25 tcmi11at alı- !il••• Prof. Dr. 

lond?:"a 
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(A.A ) _ Uzak :r:n Almanya ve ltalyaının teşviki ARKADAŞ Telefon: 24131. nır. Satı.§ peşindir. Şarkta huzursuzluk uyandıran Ja· üzerine yapılmıştır. cemal Nadir Güler ve Vcdnd Günyol cllyor ki - Mnrko Polo'nun nrkada.şı • . ı Kemal Cenap 
Ponyanın Jis:ını değismektedir. hEv· Daily Herald ise Japoı;;.~m kr· tarafından ltlnn. ile hazırlanan bu Maskeli insanlar - Ala. geyik - Altın Yer deX.İştİrecek 1 Doğu Palas 2. Lnmartln Cad. 5 
vcfiı Hariciye Nazırı Japonların ~s- di başına böyle bir teşe uste u- haftalık çocuk mecmuasının '1 ncl ablanın hlkfiyelerl - Sinema • Bir ~ rtıane emelleri olmadıi:TJnı söylen11ş, lunduğuna kanidir. Bu gazete: ~!a- sayısı çıkmıştır: Bu nüshadaki yazıln- haftada neler oldu? - Küçük ansiklo- kiracılara tavsiye l Taksim. Telefon· 43963 
bunu müteakip Japonya sulh için onya harbin devamının ~encii;~ne nn ba~an şunlardır: (Arkadaş pedl - El işleri - Çocuk eserleri • Ak-
tavassut t kl"f tın" tir P. b" f yda temin etnııyecegıneıpostnsı - Sızin eseriniz - Mektebe nn- lınızda bulunsun - Bilmece, cadılı Akşam'ın KÜÇÜK iLAN- ZAYi - 1937 - 1938 senesinde Tıp 

lap 
1 

c ı b"~ 
1 

ışb" ·d bire vazi- hıç ır a _.: l""ir ve mihverin ga- sıl başladım: Ywms Nadi anlatıyor - adn. - Dede lle torun: Cemal Nadlrln LARl'nı dikkatle okursanız fnkultcsinden almış olduğum hü\•Iyci 
on arın oy e ır en kanaat g.:;urm i' ı: d"- 1·yı fena _ Arkadnıı}n yolculuk _ NI- karikatürü). k d" · cllzdanımı kaybettim. Yenisini alacaı: 

Yet d ~· İ ·ı t fm ·• h etmekteı;ur > ı • ...., .. en ınıze en elveri•li yurdu dan Uegıştinneleri ngı tere .,~:~ d. lebeııinden fUP e . çln, çünkü • Kaybolan orman: Hik1- Küçlik okuyucularunıza. tavsiye ede- " ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
b" 

1 
zak Şarkta alınan enerJ.uı. . e • yor. ye • Nel~r okumalı? • Çocuk doktoru rls. •lliy•oıiıruilimiaidiainiıiibiiuilaİİbiİiİİliİİrsİlinliizİi.İlm•l I Tıp J'aküıtesi VIII sömestre tnle• 

11 erle Amerikanın aldığı tedbırle- . J;ıesinden 217• Turı;ut Metırıcı: 



Sahife 1. 

BiR HAKiKAT 1 Sayın mütterilerimizln nuari «llkbttneı 

Pırlantalı ve elnıaı.b saat demek, bir kelime ile S I N O E R S A 4 T ı demektk. Çlinldh 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru !lem olan SİNGER saatlerinde toplanmıotır. 

Bwıun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısınız. ve saatin üzerindeki SİNGER mar
kasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lAzımclır. 

Modayı takip eden her asrı kadın için kıyınetu taşlarlle ve nefts işlemeslle hakikaten nazan cllkkatl celbeden 
böyle blr harikulade SİNGER saatine sahip olmak Adeta bir saadettll'. 

iNGER SAA Ti hoşafidecekenmakbaınenrüuı Hediyeliktir 
No. 82 • A 200 elın.as ve 11 pırlantalı 500 lira EMSALLE.Rl G1Bt 15 SENE GARANTILtDlR. 

Dikkat: Singer saatleri İstanbulda. yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. İstanbulda. şubemiz yoktur. 

·-------- Adres: Sİ..'JGER SAAT 1'1afazaları, İstanbul, Eminönü No. 8 

Taksim K R i ·S T A L Salonunda 
B ir Tarih Can lanıyor ... 

Ostad Bestekar MUHLİS SABAHA TIİN'in Şaheseri olan 

IKIE:~ ~M öD <e A~ lbi 
30 kqilik muazzam Revü, bu akşamdan itibaren 

her akşam Sahnemizde göreceksiniz. 
Memieketin Kıymetli Okuyucusu 

BayanM u A L L A ve arkadaştan 
Ayrıca: 15 kişilik muhteşem saz heyeti. Her Pazar saat 16 dan 18,30 a 
kadar Bi.iYÖK REVÜ ve SAZ HEYETİ ile BÜYÜK MATİNE. Fhtlarda 

zam yoktur. Masalannızı evvelden kapatınız. Tel: 40099. 

--:riMOFUJ 
( Abdest bozan ) dediğimiz barsak ku.-tlarmm devasıdır. 

Bunlar ıığır etile yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli· 
keli hastalıklara yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci devası· 
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulunur. 
reçete İlf satılır. 

D. D. Yolları 8 nci işletme 
Komisyonundan: 

l\luhammen bedeli cı26250» lira olan İzmir • Manisa hattın
da Emir alem ile ~füradiye arasından ihzar edilecek «15000ı) 1\13 
kırma ve toplama balast işi 12.3.941 çarşamba günü saat 16 da 
kapalı zarf usulile İ7mir Alsancakta işletme binasında komisyo· 
numuzca ihalesi yapılacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin «196911 
liralık 1\1. teminat ile kanunun tayin ettiği vesi.kalan ve teklif 
mektuplanru ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver· 
rneleri lizınıdır. Şartnamesi ul.32» lira mukabilinde Ankara, 
Haydarpaşa ve İznıirde idare veznelerinde satılır. 54'1 • 1186 

Türkiye Oümhuriyet i 

ZiRAAT BA NKASI 
Kuruluıs tarlhl: 18138. - Sermayesi: 100,000,000 Türk ıırası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nev:I banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında ırnmbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
a7. SO llr:ı~;ı bulunanlara senede 4 de!a çekilecek kur'a ile a§ağıdakl pJ.Ana 
ı:n)re lkrarulye da~ıtı lacaktır: 

ocuk donları 
İçi lastikli, ~ı ipekli kumaş
tan yapılmış çocuk donları ve 
çocukaltı muşambaları çok da
yanıklı ve çok zariftir. 

Markasına dikkat edip her yer
de arayınız. Toptan satış yeri: 
Sirkeci Orhanlye Cad. No. 30. 

Tel: 20992. Telgraf adresi : ill••• İstanbul - Ateş •••• 

Süngercilik 
Türk Anonim Şirketi 

İdare Meclisinden: 

Şirketimizin hissedarlar Umumi 
Hey'etı, 17 Mart 1941 tarihine müsadlf 
pazartesi günü saat 15.30 da Galata
da. Sümer B:ı.nk blnasındıı.kl Merke
zinde ft.dlyen toplanacağından Şirket 
esas mukavelenamesi mucibince en 
az kırk hisseye malik hissedarlann 
mezkür gün ve saatte Şirket Merke-

ı zinde asaleten veya vekaleten hazır 
bulwımalan ve lçtimaa teka.ddüm 
eden on gün zarfında malik oldukla
rı hisse senetlerini Sümer Bank veya 
İş Bankasına tevdi ederek mukabilin
de duhuliye varakası almaları ilan 
olunur. 

:\IUZAZKERAT RUZNAMESİ: 

1 

1 - 1940 senesi muamel\? ve hesap
lan hakkında idare Meclisi ve müra
kip raporlarının okunması. 

ı 2 - Mezkftr yıla ald bilA.nço ve kftr 
ve zarar hesaplarının tasdiki ve ka

l bulü ile İdare Meclisi azalarının ib
rası. 

3 - Şirket esas mukavelena.meslnln 
I yirmi dördüncil maddeslnln son fık
ı rası mucibince kıdem itibarile ç~an 
azanın yerine seçim yapılması ve ida
re Mecll.sl huzur haklarının taylııi. 

1•tanbııl Leoazim 
'dmirliği satln alma 
komisyonu ilanlcwi 

Mütcmhhld nam ve hesabına ıooo 
kilo sahtlya.n alınacaktır. Pa.za.rlıkla. 
ekslltme&l 26/2/941 çar~a. günll 
saa.t 14,30 da. Tophanede Lv. A.mlrliği 
satına.lm.e. komisyonunda. yapılacak- ı----------------~---~--------
tır. Ta.hm1n bedell 1950 lira katı te
minatı 292 Ura. 50 kuruştUI\. Nüm.unesi 
kom.lsyonda. görülür. isteklilerin belll 
saatte komisyona gelmeleri. 

(907. 1266) 
• •• 

Adet 

25 masa.. 
69 gardörop. 

345 sandalye. 
Yukarıda yazılı malzemeler 24/ 2/ 941 

pazartesi günü saa.t 14 de Tophonede 
Lv . .Amlrllği satın alma. komisyonun
da pazarlıkla satın alınacaktır. Tah
min bedeli 2527 lira. ilk teminatı 189 
lira. 52 kuruştw'. Nümunelerl komis
yonda görülür. İsteklllerin belll va.
kitte komisyona. gelmeleri. 

(902 - 1232) 
••• 

ıo. 000 adet cam matranın bakır 
bardaklan ile mantarı alınacak ve 
aynca matralann kılıflattınlması 
yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
24/ 2/ 941 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede Lv. Anurl!ğl satın alına 
komfsyomında yapılacaktır. Hepsinin 

Dünyan'in En Mükemmel Diş Macunudur. 

Erkek Daktilo Alınacaktır 
ZongÜJdakta takdiri kıymet mümessilliğinde çalışmn.k ve imtihanda. 

gösterecekleri muvaffakıyete göre 80 - 120 lira maaş verilmek üzere dört 
erkek da.ktilo alınacaktır. Harcırah ve ibateleri mezkür mümessutikçe te
min edilecektir. Taliplerin 24 Şubat 941 pazartesi günü saat onda Oalatada. 
Yeni Yolcu Salonunun 3 üncü !catında 

Ereğli K ömürleri İşletmesi lhrakiye 
ve Kok Servisine 

müracaatla imtihanda hazır bulunmaları ilan olunur. (1318) 
1 - Nüfus tezkeresi. 
2 - Hizmet bonservisleri. 

Cenubi Amerika Dava Postalan 

, Her Perşembe, RJO DE JANEIRO için Roma-
dwı hareket eder ve bütün Şimali ve Cenubi 
Amerika için CONDOR ve PAN - AMERICAN 
AIRWA YS servisleriJe BREZİL Y A'da irtibatı 
vardır. 

Lince Aerere Transconitinentali haliane S.A. Rome 

tahmin bedeli 11,500 lira Uk teminatı -.•••••••••••••••••••••••~--· 862 lira 50 kuruştur. Nümunclerl ko- ~ 
m isyonda görülür. t.-teklllerin belll 
saatte komL-;yona gelmeleri. 

(903 - 1233) 
••• 

38 kalem cam laboratuar malzemesi 
alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 
24/ 21941 pazartesi günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirli~ satın alma 
komisyonunda. yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 3935 lira kati teminatı 590 Ura 
25 kuruştur. Müfredat listesi komis
yonda görülür. İsteklilerin belll saat
te komisyona gelmeleri. (904 - 1234) 

••• 
Ton 

12 Tel şehriye. 
13 Arpa şehriye. 
35 Çubuk makama.. 
81 Kesme makama. 
Beher kilosuna 30 kuruş tahmin 

edilen yukarıda miktarı yazılı şehriye 
ve makarna alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 25/ 2/ 941 salı günü saat 
14,30 da Tophanede İst. Lv. §.mirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminatı 3172 lira 50 kuruştur. Nü
mune ve .şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (908 - 1267) 

••• 
Teneke veya bidonlar içinde 30 ton 

benzin alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 25/2/ 941 snlı günü saat 14 de 
Tophanede r,v. amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 10,860 lira kati teminatı 1629 ll
r~dır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli saatte,kom!syona gel-
meleri. (909 - 1268) 

••• 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

270411 No: 

MÜZEYYEN SENAR 
Keman, Kanun, Ut 

GİRDİM YARİN 
BAHÇESİNE· 

Ali FADİMEM • 

Bursa 
Türküsü 

Bursa Türküsü 

MUSTAFA ÇACLAR 
Keman, Kanun, Klarnet, Ut 

KALBİMİN ARAl\11 
YOKTUR 

Mahur 
Gazel 270412 No: ÇALDIRIP ÇALGIYI • Suzinak şarkı 

R E FlK BAŞAR AN 
Yalnız Cura 

27 0415 N GÜZELİN YANAGI • Bozlak o: MARAŞ MARAŞ • Halk şarkısı 
HALİ L sb YLER 
Keman, Kan un, Klarnet 

DUMAN OLUR 

270416 No: ~~~~ç u:z~~ _ 
Halk 

Şarkısı 

Halk Şarkısı 

,.---Maksim---.. 
ALATURKA KISMINDA 

Pek yakında İstanbulcla görülmemiş bir yenilik 

ÇIRAGAN REVüS U 
Nakllye ve motörlü birlikler okulu- Fevklade dekor ve kostümler 

nun mutfak ocaklannın tamiri 26/ 2/ Bayan S A F -1 y E 
941 çarşamba günü saat 16 da Top-
hanede Lv. amirliği satınalma komis-
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla- ve 20 kitilik muhteıtem SAZ heyetile 30 kişilik b üyiik 
caktır. Keşif bedeli 413 lira 16 kuruş1 HAVA Y ADALARINDA BİR GECE 
ilk teminatı 24 liradır. Keşif ve şart- ••••• Revüsü büyük muvaffakıyetle devam etmektedir. 
namesi komisyonda görülür. İsteklile-
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(910 - 1269) 
••• 

Beher kilosuna 40 kuruş tahmin 
edilen 5000 kilo tıbbi alçı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 2812/ 941 cuma 
günü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 150 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. İsteklile
rin belU saatte komisyona gelmeleri. 

(916 - 1332) 
••• 

·AEG 
Türk Anonim E le kt rik 
Şirketi umumiyesinden: 

Türk çimentosu 
ve Kireci Anonim Şirket.I 

Hi.s.Sedarlan. Ticaret kanununun 
361 lncl maddesi ile Şirket esas mu
kavelenamesl ahkA.mına. tev!lltan 1941 
senesi Martının 14 üncıi cuma. günü 
saat 16 da Galat.ada Agopyan hanı
nın 4 üncü ka.tındaki Şirket Merke
zinde inikat edecek olan Hey'etı Umu
miyeyl ft.dlyen içtimaı.na. davet olu
nurlar. 

4 a det ı.ooo liralık 4,ooo ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
.. • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 

4 - Müra.klp intlhabile ücretinin M.lktan 
tayini. 

He7ett Umumiye fçtiına.ına davet 
Şirketimizin alelade heyeti umu

miye içtimaı 29 mart 1941 tarihine 
müsadll cumartesi günü öğleden ev
vel saat 9 da. şirketin Galata.da Voy
voda caddesinde Bozkurt - Jeneral 
Han 3 ncü katındaki merkezinde vu
ku bulacağından, asaleten veya. veki
leten asgari yirml hisseye malik hls
sedarla.rın içtima. gününden en az 
on gün evvel hls8e senetlerini şirket 
veznesine tevdi ederek mukabUlnde 
dühullye vara.kası almalan veyahud 
Bankalara tevdi edilecek hisse sene
da tı mukablllnde alınacak makbuzla
rın da şirket veznesine tevdiat ma.hl
yetinde olarak kabul edllecekleri ilan 
olunur. 

RUZNAl\IEİ 1\ıtJZAKERAT 
ı ...... İdare meclisi raporu ile mura.

kip raporunun kıraati. 
! • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındak1 paralar bir sene içinde 50 Uradan aşağı 

rtiiıımlyer.tere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eylfil, 1 birincikinun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Denizyolları işletmes i Kooperatif 
Şirk eti İdare Meclisinden : 

Şirketimiz Umumi Hey' eti 1 O Mart 1941 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 1 O da Tophanede Devlet Denizyollan Kla
vu.zluk servisinin bulunduğu eski Yolcu Salonunda senelik adi top
laınhaını yapacağından ortakların mezkur gün ve saatte hazır bulun
maları rica olunur. 

Müzakere olunacak mevad: 
1 - İdare Meclisi Raporunun kıraatı, 
2 - Murakıplar Raporunun kraaatı, 
3 - 1940 senesi Bilanço ve kar ve zarar hesabının teclkik v e 

tascülci ile idare Meclisi azalann ın ibrası. 
4 - Müddeti hitam bulan İdare Meclisi azalarile yedek azanın 

yeniden intihabı, 
5 - Müddeti hitam bulan Şirket murakiplerinin yoniden inti

habı, 
,. 6 - Muraki lere verilecek ücret miktannın tayini 

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Frezeci, tornacı, tes\'iyeci ve dökümcü ustaları alınacak

tır. Fili askerlik hizmetini yapnuş olan taliplerden İstanbulda 
bulunanlar vesaikleriyle birlikte Bah~ekapı Taş Handa üçün· 
cü katta İstanbul büromuza ve taşradakiler doğruca Eskişe
hir Şeker fabrikasına müracaat edebilirler. Yapılacak imtihan 
netic~ine göre 2,5 liradan 5 liraya kadar yevmiye verilecektir. 

, 
Unutmayınız 

Zarif giyinmek .isterşeniz} 

ZA Ri F 
TÜCCAR TERZIHANF.SlNE. 

müracaat ediniz. 
Beyoğlu. İstiklal caddeşi Hişet 

Kitaphaneşi karşısında 
No. 376 

İstanbul Yüksek lktiaad 
ve T icaret mektebi 
Mezunları Cemiyeti 
İdare Heyetinden: 

Nizamnamenin 9 uncu maddesi 
mucibince cemlyet!mlzin yıllık alela-
de toplantısı 22/ 2/941 tarihine müsa
dit cumartesl günü saat 15 te Beyoğlu 
Halkevi salonunda yapılacağından 
muhterem banın teşrifi rica olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare ve murakabe heyetleri 

raporlannın okunması, 
2 - İdare ve murakabe heyetlerinin 

ibrası, 
j 3 - Yeni idare ve murakabe heyet-

i 
lerl A.zası ile yedek azan• intihabı, 

Iİl•••••••lll!•••••••••••••••••lli 4 - Tek.llt ve dilekler. 

Adet Cinst 

6312 2,5 santimlik tek dilll çıkınklı 
toka. 

4208 4 santim paldum ucu tokası. 
3500 Hamut için burgulu halka.. 
2104 1.5 santımUk tek dilU toka. 
4208 3,5 santimlik tek dilli toka. 
1052 Hamut· ağacı. 
1052 Çavdar sapı simit. 

'ı Yukarıda yazılı 7 kalem malzeme
nin pazarlıkla eksiltmesi 27/ 2/ 941 
perşembe günü saat 14 de Tophanede 
Lv. Amlrliği satın al.ma. komisyonun
da müteahhld nam ve hesabına. ya
pılacaktır. Hepsinin tahmln bedeli 
2797 llra 93 kuruş Uk teminatı 209 
Ura 85 kuruştur. Nümunelerı komis
yonda görülür. İsteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. (918 - 1334) 

••• 
Kilo Gram 

164 400 40 No. Balık ağı lpllğ1 
89 50 50 No. Balık ağı ipli~ 

129 250 60 No. Balık ağı ipUğL 
109 600 70 No. Balık aRı lpğ'ill. 
Yukarıda. No. ve miktarları yazılı 

balık ağı lpll~i alınacaktır. Pazarlıkla 
e!Qıitlmesi 24/ 2/ 941 pazartesi günü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amırugı 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Nümunelerf komisyonda görülür. 
Tahmin bedeli 2622 lira. 32 kuruştur. 
Isteklllerln belli saatte komisyona gel-
meleri. (915 - 1331) 

••• 
2 adet şoför muşambası ve2 adet 

meşin eldiven alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 25/ 2/ 941 salı günü saat 
15,30 da Tophanede Lv . .Amirliği sa
tın alma komlsyonwıda yapıl&.caktır. 
Tahmin bedeli elli iki lira kati temi
natı 7 Ura. 80 kuruştur. İsteklilerin 

l\IUZA.KERAT RUZNAMESİ: 

1 - 1940 yılı muamelA.tına. ald ida
re heyeti ve muraklp raporlarının 

okun.arak tasvibi. 
2 - 1940 yılı bllAnço ve kAr ve za

rar hesaplannın okunarak tasvibi. 
3 - İdare heyeti A.zalannın 1940 

senesi muamelltından dola.yı ibrası. 
• - İdant heyeti intihabı. 
5 - 1941 senesi için mura.klp tayl

nlle Ucretlnln tesbltL 
6 - Hususatı saire. 

•••••ıııJııt liiuılll i li ı lli ı itllııhııı liilUıllitiltılUılıUıı l ıı"ı''"'' 

niimunelerlle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (914 - 1330) 

••• 
Ton 

4 kesme makama. 
2 çubuk makarna. 
2 tel şehriye. 
2 arpa şehriye . 
Yukanda yazılı makama ve şehriye

ler alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmesl 
25 12//941 salı günü saat 14,15 de Top
hanede Lv . .Amirliği satın alma komis
yonunda. yapılacaktır. Nümunelerl ko
mk--yonda görülür. Isteklllerin kati 
temlnatlarile belll saatte komisyona 
gelmeleri. (917 - 1333) 

2 - 1940 senesi muamelAtına aid 
hesapların kabulü ve idare ·mecllsl 
basının ibrası ile mezkür sene mua
mell\tı net.a.ylclne dair idare mecllsl
nin teklifl. 

3 - Meclisi idare azası intihabının 
icrası, Şirket esas mukavelenamesinin 
26 ncı maddesi mucibince meclisi ida
re tarafından 1940 senel hesabiyesl 
za.r!ında intlhap olunan meclisi idare 
Azalarının tasdiki ve şirket umurunu 
idare ııe mükellef lizaya verilecek al
datın tesbltL 

4 - Ticaret kanwıunun 323 ncil 
maddesine tevfikan şirketle muam&
lel ticarlyede bulunmak üzere idare 
mecHsi Azasına mezuniyet itası. 

5 - 1941 senesi için bir murakip 
tayini Ue alda.tının tesbitl ve mura
kibin mazereti halinde ifayı vazife et
mek üzere d1ğe~ 1kl zatın intihabı. 

Uakal 250 hi&se senedine malik 
olup da. içtimaı me-.t.k.ürde hazır bu· 
lunmak isteyen zevat ticaret kanu
nunun 371 ne! maddesine tev!ika.ıı 
içtima. tarlhlnden bir hatta. evvel h.19-
selerinl şlr'ket merkezine tevdi etme
lidirler. 

Bankala.re.. tevdi edilecek senedat 
makbuzları şirket merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

İdare l\leclisl 

ZAYİ - 20/ 21941 akşam saat l!l la 
20 aralarında Sultanhamamla Beşik
taş veya Bşlkta.şla Osmanbey arasmda 
tramvay otobüs veya. yolda ~eşin 

mahfaza. içerisinde bir deste anahtar 
kaybedilmiştir. Bulup Osmanbey Ru
mell caddesi Saray apartımanı 4 nu
maraya getirene münasip bir hediye 
verilecektir. 


