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FIYATI 25 Kurut 

ıh Bayramı Dün 
Törenle Kutlandı 

Tıbbiyenin Kuruluşunun 

Münasebetiyle Yapllan 
114 üncü Ylldönümü 
Toplantıda Büyük 

Hatırası Tebcil Edildi Türk Hekimlerinin 

Univenite konf e.rans salonunda yapılan dünkü toplantıdan bir görünüı 

----, Dün saat 14 te üniversite kon- Bunu müteakip dekan, tababe-1 nn •ıı•ız ıferans salonunda Tıbbiye mekte- tin bizdeki inkişafını ve Tanzi-
":11 binin kuruluşunun 114 üncü yıl matta ilim hayatımızda görülen 

dönümü, "Tıbiyeliler bayramı., o- büyük tahavvül ve terakkiyi an-G ÖrÜc İyle larak binlerce talebenin iştiraki latrnış ve demiştir ki: 
:S ve coşkun tezahüratla kutlanmış- "llk mühim adımı Kırımlı A-

B ık 1 d k• tir. Merasimde örfi idare komuta- ziz, Mehmet Nuri, Haci Arif, Hü-a an ar a 1 nı Orgeneral Ali Rıza Artunkal, seyin Sabti Beylerle Kayserili 
vali ve beledi!.e reisi Ltitfi Kır- Ahmet Paşa nesli attı. Bu büyük 
dar, ve profesorler de hazır bu- adamlar her taraf tan gördükleri Vaziyet lunınuştur. yıkıcı zorluklara rağmen tedrisa-

Merasime istik.1al marşı ile baş- tın türkçe yapıimasını -temin et-
lanmış, Tıp f~ült~I dekanı Ke- tiler. Bir çok tıp kitapları türk

ingiltere için Balkanlar meselesi mal Atay Unıv.ers. ıte rektörünün çeye tercüme edildi ve ilk tıp liı
s yasl ve askerl mAnasında bUUln h t 1 ğ d 1 ı lm 
bır Şarki Akdeniz \'e bütün bir ~ ~ 1 .1 ° ayısı!. ~ ge ediğini ~ati bu zamanda vücude geldi. 
Orta Şark meselesidir. Onun için bıl~ırmış ve ı:kto~un Tıp fakül- Bu nesli takip eden ve Mazhar 
İnglltere Balkanlardaki hareketle-' tesın~, ~rofesorlerıne ve 2984 Paşa, Evliya Hüseyin Bey gibi üs
re bUyük bir ehemmiyet vermek- Tıbbıyeliye hitaben yazdığı mek- tadlarla temayüz eden devirde 
tedir. İngiltere bu davayı bir de- tup okunmuştur. (Sonu: Sa 5; Sü 5) 
faya mahsus olmak uzere hal ka
rnrmdadır ve Alınnnyanın Şarkl 
Akdenizi tehdit eden bir vaziyet 
kazanmasına milsaade et.mlyecek
tir. 

ltl. Zekeriya SERTEL 

Yugoslavya 

Haıa Karar 

Veremedi lngilizlerin kanaatine göre 
Almanların Bulgaristanı iş

~ali, sadece onların iddia ettikle
ri gibi, Balkanların sulbünü mu
hafaza ve buraya İngilizlerin as- Berlinle 
ker çıkarmasına mani olmak de
ğıl, fakat Yunanistanı da işgal e
derek burasını daha ileri hareket
ler için bir atlama taşı olarak 

Müzakere 

Ediyor Devam 
kullanmaktır. 

Alman orduları Selaniğe indik- Af manya, 
ten sonra burasını bir hava ve de
niz üssü ittihaz edebilirler. Sela
nik Girit ve İskenderiyeye Sicil- veŞartsız Teslimiyet 
vacİan daha yakındır. Selanikten 
kalkacak Alman tayYareleri, bu- 1 t" ( 
ralardaki İngiliz üslerini rahatsız S ıyormuş 
edebilirler. Fazla olarak Alman- Belgrat, 14 (A.A.) _ "Reu. Yugoslavya .Başvekil Mua\'ini 
lar Selaniğe denizaltılan indire- ter., : Almanya ile Yugoslavya l\ıAÇEK 
rek şarki Akdenizde de faaliyete arasındaki müzakerelere mutat ı-
geçebilirler. Binaenaleyh Alman- diplomatik yollarla devam edil· 1 •ı• B h • 
ların Balkanlardaki ileri hareket- diği şu sırada Belgrat yavaş ya- ngı iZ a rıye 
lerınin hakiki hadefi, Şarki Ak· vaş sakinlesmektedir. İyi hava· 
denizde İnı?iliz üstünlüğüne dar- dis alan mahfiller Yuwıslavya- N N tk 
be vurmaktır. nın, Almanya dahil oldu~u hal- azırlftln U U 

Onun icın İngilizler Orta şark de, bii iin komşulariyle iyi mü-
ta ve Balkanlarda müdafaa va- nasebetlerde bulunmak arzusu
zıvetinde kalmanın tehlikeli ol- nu teyit etmekle beraber, Al -
due.ına k:ınıdirler. manlara yapılacak bütün taviz· "Adamızı Boğmak 

Times gazetesinin bu hususta- }erin bizzat Yuı?oslav milletinin 
ki neşriyatı dikkate şayandır. İn- kendi menfaatlerine uyızun düs. Teşebbüsünü Akim 
gı'ız ı?azetesi diyor ki: mesi icap ettiği noktası üzerinde 

"l\Hidafaa vaziyetinde kalmak ehemmivetle durmaktadırlar. 
Hitlerin istediğini yanmak demek DüşiiniildiiğiinP eöre, Yu.ızoslav
ti1·. Bu sebeple 1ngiltere elindeki ya. atideki noktalan kabule ha
t('!\ebbiis avantajlarım bırakarak zırdır: 
diio;manın, sanki biitiin kozlara ı _ Dostluk ve ademi tecavüz 
malikmiş gibi, ilk hareketi ~·ap· bevannamesi nesri, 
masına miisaade etmivttektir 2 _ İki memleket arnsındaki 
Sarki Akdenizdeki bugiinkü v~zi· iktısadi münasebefü•re resmi bir 
~eti İngiliz ha\'a filolal'ının i~ın · sPkil verecek her hangi bir ve· 
eitesrin bida,·etinde Yunansıta· ik · "'Sı 

d k" S ;ı ımz,,. . 
na ilk 'ardıkları zaman a. ı. v.a· ı Almanlar. Yu~oslavvayı üçüz.. 
7İvetlf' muka,·ec:e etmek kafıdır. ı·· kUı ırirmesi irin ta'""ik et. 

.., .. ··•- R •t U p;ı " ~.1 
n .. mı•l ..,"<'c:P ,., "''ı< • "I B"Y~· -~,·•n~j.-1pr. 
nın mi t mndh en artnn kuı't~etı- Berlin kayıtsız ~artsız 
ni ~·r· derer dc:- ~ö tcrec:khr. tsli'nıiyet istiyor 

in ıltere S rl ı Akdeııızde 'e 
hu den'7. iizerindeki ha :fi· Londra, 14 (AA.) --;- "A.F.~ ... 
ilen hnkiın ,.e fnzle Dün aksam? kadar. bıtar~f dıp-

( Sonu:" (Sonu: Sa 5; Su 6 ) 

Bıraktıracağız .. 
Londra 14 (A.A.) - Bahriye 

Nazırı Alxander, bir öğle ziyafe
tinde söylediği nutukta "ticaret 
filosuna karşı taarruzları art
tıracağına dair Hitler'in yaptığı 
tehditlere cevap vererek demiş
tir ki: "Bu taarruzların tehlike
sini istihfaf etmemek lazımdır. 
Fakat bahrivemizin fevkalade o
lan yüksekliğine kaniim ve emi
nım ki, alacağımız tayyare yardı
mı ile ve havalarda mukabil ta
arruzl~rımız s~csinde, adamızı 
bu boğmak teşchbüsiinii, geçen 
harpte olduğu gibi, bu harpte de 

(Sonu: Sa 5; Sü 2) 

HAVA HARPLERi 

Hamburg'a 

Müthiş Bir 
Baskın Daha 
Evvelki Gece Berline 

Yapılan Taarruz 

Saatlerce Sürdü 

Yangınlar 1 6 O Km. 

den GörülebiUyordu 

Almanlar da lngiltere 

Adalarma· Şiddetli 

Bir Hücum Yaptılar İngiliz sahil muhafız tayyarelerine hava tor pille.rı yerleştirilirken 

Londra, 14 (A.A.) - Hava ı-
Nazeretinin tebliği: Güzel hava- Arnavutlukta 
da ve tam mehtaplı bir gecede 
bombardıman sexvisine mensup 
tayyareler Hamburg'daki hedef- • 

ıer ü~erine şimdiy~ kad~r ~örü.~-ıYen•ı ltalyan 
memış derecede şıddetlı bır hu-
cum yapmışlardır. Bir ttece ev. 
vel de hususi bir itina ile bom- Hu·· c um I ar 1 balanan deniz tezı;tahlan ile dok.. 
!ara ve antrepolara büyük çapta 
bombalar atılmış ve buralarda Pu·· sku·· r+u·· ıdu·· 
bir çoklan ehemmivetli olmak 
üzere yangınlar çıkarılmıştır. 

Tayyareler döndü~ zaman 
Elbe nehrinin mansabı civarın
daki di~er hedefler şiddetle ya
nıyordu. 

Ayni servise mensup diler 
tayyareler Rotterdam'daki pet. 
ro! depolarına hücum ederek bü. 
yük yan~mlar çıkarmışlardır. 
Bremen ve Emden üzerine daha 

ltalyanlar Son 48 

Saatte 1 o,ooo Esir 

ve Yaralı Verdiler 

küçük mikyasta ~ncuınl~r yap11- Denm· ~..__+akasında 
mıştır. Münferiden hareket eden 'lftlR 
tayııreler Holandada ikl tayya-
re mevdanını bombalamışlardır. 

Sahil servisine mensup tavva
reler perşel"l"l-\p ı!Üt'I;\ YP. n"''°<;Cffi

( Sonu: Sa 5; SU 1) 

BOMBA HADiSESi 

Rendell' in 
Raporu 

Neşredildi 

Sefire Göre, Bomba 

Bagajlarsn Arassna 

Sofyada Gizlice 

Karıştırılmıştır 
Londra 14 (A.A.) - "Reuter,, 

Ingılterenin eski Sofya 1 elçısi 
Rendell'in lstanbul suikastı hak
kındaki raporu Londraya gelmiş
tir. Raporda, Ingilizlerın bağaj
lan arasına karıştırılan çantalar 
hakkında malumat verildikten 
sonra şôyle denilmektedir: "Sof· 
yadan ayrılmadan evvel Ingiliz 
elçilik memurlarının bagajları a
rasına dost olmıyan bazı ajanlar 
tarafından kuvvetli bombalar 
konulduğu aşikardır. Suikast fa
illerin:n bombaların trende pat
lıyarak treni uçurmasını ve bir 
çok kimselerin öliımiıne sebep ol
masını tasavvur etmiş olmaları 
muhtemeldir. Bu çantalar Sofya
dan hareketten evvel Ingiliz elçi
lik heyetinin el çanta'arı arasına 
gizlice karıştırılmıştır. Bunun 
nerede yapıldığı henüz mahim 
değilse de, çantaların elçiliğe ge
tirilerek orada bagaj1ara karıştı
rılmış olması ihtimal dahilinde
dir. Elçilik memurları trende bu 
çantaların sahiplerini bulamayın
ca açmış1.ar ve içlerinde çamaşır
dan baska elektrik pilleri ve şüp
heleri Türklere tevcih etmPk ü
zere kasten konulduğu tahmin 
edilen eski Türk ı;tazeteleri bulun 
duğunu görmüşlerdir.,, 

Rendell, ikinci çantayı taşıyan 
memurlardan Embury'nin çanta
yı götürerek bir bqşluğa atmak 
~ul"f'tivle ı?Österdi~ cesaret ve 
ısoğukkanlılıktan sitavişle bahset-

( Sonu: Sa 5; Sü 2 ) 

Şiddetli Muharebeler 

Devam Ediyor, 14 1 

Tayyare Düşürüldü 

Yunan o ... duları başkumandan• 
Gt-neral Papagos 

Atina, 14 (A.A.l - Resmi Yu
nan sözcüsünün dun akşamki be
yanatına göre, Yunanlılar 240 1-
talyan esıri almışlardır. Bunların 
arasında iki yarbay ve 12 subay 
vardır. Yunan sözcüsü, Yunan 
kıtaatının Mussolini taarruzunu 
cephenin merkez bölgesınde püs
kürtmekle iktüa etmıyerek taar
ruza geçtiklerini ve hedef ihihaz 
ettikleri noktaları işgal altına al· 
dıklarını ilave etmiştir. 

Mussolini'nin netayicini ehem 
miyetle beklediği bu ltalyan ta
arruzları şimdi tamamiyle aka -
mete miincer olmuştur. Bu taar
ruz Puglia, Cagliari. Pineroilo, 
Pasteria ve Julia tümenleri için 
bilhassa feci bir akibetle netice -
lenmiştir. Italyanlar bütün bu hu· 
cumlar netkesinde bir karış yer 
bile ele g~irememişlerdir. Mu -
harebenin en mühim yeri, cephe
nin merkez bölgesi obnıqtur. Bu 
gece melitap altında birçok mu
harebeler vukua ı•lmtf ve anla -
şıldığına göre habersiz btr baskın 
hücumuna kalkan Italyanlar in
sanca ve malzemece pek ağır za
yiata uğratılmıştır. 

Yunan reaml tebliği 
Atina. 14 fA.A.l - Başkuman

danlığın 138 numaralı tebliAi: 
Düşman, geniş bir cephede şid -

( Sonu: Sa 5; Sü :J ) 

f ' Askeri Vaziyet 

SÜVEYŞ KANALI 

HAVA AKINLARILE 

KAPANABiLiR MI? 
(Askeri muharririmiz yazıyor) 

Alman hava kuvveUeri Slcil
yada - ve belki de Rados'da -
yerleştıkleri uımandanberl Sü
veyş kanalı Qzerındeki gece akın 
uçuşları sık sık tekrarlanmakta
dır. Bu akmlİırla elde edilmek is
tenilen askeri neticenin neden i
baret olduğunu kestirmek güçtilr. 

Mih'l:er kaynaklan kanal met
hallnde ıki bUyuk ticaret gemi
sine tam isabeUer \:ukubulduğu, 
ıemilerın batuğı ve netice itiba
riyle kanal dahilınde seyr!lsefe
rin inkrtaa uğradığını iddia ede
cek kadar ileri.Ye varmaktadır. 
Bu lddianm doJru olduğunu ka
bul edebilmek için, kanalın coğ-

( Sonu. Sa 5; Sü 7) 

.) 

Habeşi standa 
Asosa ve Y avello 

işgal Edildi, ltalyanlar 

Negelli'ye Çekiliyor 
Kahire, l4 (A. A.) - Umumi 

karargahın tebliği: Libyada ve 
Eritrede: Vaziyette hiç bir deği
siklik yoktur. 

Habeşh;tanda: Kıtalarımız Aso
sayı iş~al ederek Mendi yolu bo
yunca ilerlemeye başlamışlardır 
Ricat halinde bulunan düşmana 
ağır zayiat verdirerek Burve'den 
muvaffakıyetle ilerleyen Habeş 
vatanperverleri şimdi Debro 

( Sonu: Sa 5; Sü 6 ) 

r GUNI FR 

Yeni Anlaşma 
-·\)--

İrlanda da 
Amerikaya 

Us Verecek ___ , __ _ 
Harp Malzemeşinden 

Bir Kısmı Amerikadan 

Yola Çıkarsldı 

lngiltereye Mühim 
Miktarda Şilep 

de Devr~ d:lecek 
Vaşington, 14 (A. A.) - Har

biye nazırı Stimson İngiltereye 
verilecek harp malzemesinden 
muayyen bir kısmının yola çıktı
ğını ~azetecilere bildirmiştir. Ma
amafih nazır, bu hususta tafsi
lat vermekten imtina eylemiştir .. 

Tayyare inşaatçıları odasından 
verilen malumata ~öre. Amerı
krn labrikf ·arı şubatta 972 tayva-
re imal etmişlerdir. Bunlardan 
879 u İnı;ı:iliz ve Amerikan hava 
kuvvetlerine teslim edilmiştir. A
merikan tavvare fabrikaları 1942 
Temmuzundan itibaren senede 32 
bin tayyare imal edebilecekler
dir. 

Mümessiller meclisi reisi gaze
tecilere verdiği beyanatta. iare 
ve icar kanunu mucibince 7 mil
yar dolar tahsisatı derpiş eden 
kanun layihasının salı ıriinii mec
lise ı;ı:elecdini bildirmiştir. Bu la. 
yihanın ayni ~ün kabul edilme-

( Sonu: Sa 5; Sü 2) 

GE-CFPKFN ) 

İKİSİNDEN BİRİSİ 
Yazan: Refik Halid 

Dünyanın umumi vaziyetine dair ...,.,,_., ~...,..,.... 

Bir adamın iki kızı varmış; birini bir çiftçiye, öbiirünU bir 
kiremitçiye vermiş. Aradan biraz zaman geçtikten son

ra kızlar babalarım ziyarete gelmişler; adamcağız hal ve hatırla· 
nru sormuş. Büyük kızı demiş ki: 

- işlerimiz fena gitmiyor; kocam ıayretll bir adam; epeyce 
tohum rktik; allah bu günlerde boka bir yağmur ihsan ederse 
mahsulümüz bereketli olacak, yüziimüz gülecek! 

Küçük kızı da şöyle demiş: 
- Halimizden memnunuz, kocam çalışkan bir ustadır, 'hin· 

)erce kiremit, tuğla yaptı; allah şu sırada ~ ağmur yağdırmaz a 
kiremitler ~ok iyi kuruyacak, geniş bir nefes a1acağız/ 

Baba. bu birbirine zıt temenniler karşısında şa ırmış, ~·a!:
murun ''akması da. yağmaması da ihtimalini dfüıiinerek dPmis ki: 

- İkinizden birinin canı yanacak, çanına ot tıkanacak amma 
bakalım hang~izin? 

• • • 
Avrupadaki a lığa, sefalete dair 

,... ... ..,.;: _,,._.,,,,,..,,............... ....,..,,,..,.. 

Mahallede birisi ölmüı. Cenaze çıkarken arkasından karısı 
batırıp haykırmaya başlamış: 

- Ah, efendiciğim, seni öyle bir yere götürü,·orlar ki, orada 
ne yatak var, ne yorpn; ne ekmek var, ne katık; ne ocak var, 
ne ateş! 

Bunu işiten eski zenıtnlerd en bir müflis kom$U, kansına 
ıeslenmi': 

- Kalk, hanım, demiş, şu sokak kapısını ört; ga1iba cenaze
yi bizim e' e getirh orlar! 
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Yazan: ULUNAY Tefrika No. 11 

Amerikalılar hala şaşkınlıktan Son zamanlarda Pariste zenci 
kendilerini alamıyorlardı. Orası- modası son derece revaç bulmuş 
nın merakı tahrik etmek için bu tu. Bütün kokotlar kendilerini, 
şekle konulmuş bir kapalı ev ol- gayet şık giyindirdikleri zencile
duğuna inanamıyorlardı. rin kollarında göstermekten bir 

Yüzlerini bir çerçeve gibi sa- gurur hissediyorlardı. 
ran beyaz kolalı korentte tatlı bir Jf Jf 
pemb~likle b7lirı:n k?rpe ~imalı) parisin fuhuş aleminde yaşı-
hemşıreler ~~afırlerı ellerınd~_n yan kadınlar, -kimsesizlik-
tuttul~.r "..e gunah çı~a.rtmak .. u ri dolayısiyle olacak- kadınlığın 
zere ~unl~~--~uları ıçınde huc ~mrettiği şefkat ihtiyacını tat
relerıne goturdüler. min için insanların en sefil gü-

* * AJHişlar, Uskumrular: 

Pariste Apaşların ctansettik
leri yerlere bal müzet der

ler. Bunların sahipleri ekseriya 
kabadayı güruhundandır. Hır
sızlık ve katillikle yaşıyan apaş
sınıfının kendilerine mahsus ka
nunları, nizamları, yaşayış tarz
ları ve bilhassa argo denilen leh
çeleri vardır. Bu lehçe çok zen
gindir. Aralarında konuştukları 
laman dillerine vakıf olmıyanlar 
ne konuştuklarını anlıyamazlar; 
mesela: 

- Tekerlekli ineklerle piliç
er, dün beni tütünden geçirdi

ler. 
Demek: 
- Bisikletli polislerle sivil me

murlar beni kıµ-akolda dövdüler. 
Manasına gelir. 

Apaşlar umumiyetle uskumru 
balıkları gibi dişilerin kazançla
riy le geçinirler ve karıların ken
dilerini fuhş ile beslemelerini a
ralarında meşru bir yaşayı~ adde
derler. Zorluların üç, beş, ona 
kadar karıları vardır. klerinden 
yalnız birisi "nizamlı,, ünvanma 
hak kazanır. Bu dereceyi ihraz 
etmek ancak herif ine temin ede
ceği kazançla mümkün olabilir. 

Uskumru manasına gelen 
Makro) ile kapalı evlere kadın 
emin eden (Sutönör) arasında 

J.ark vardır. 
Parisin en büyük Makrosu Ka. 

id lağabı verilen Abdüllatif ismin 
de bir Cezairli idi. Bulvar Hos
manda on beş odalı mükellef 
bir apartımanda yaşıyan bu ara-
1:>ın harem dairesinde yirmiye ya
kın kadın vardı. Sabahleyin ka
rılan karşısına diziyor: 

- Madlen sen bugün sarı elbi-
seni giyip istasyon civarına gi
deceksin. Katrin, lacivert tayyör
le Opera meydanında çalışacak. 
Helene matem elbisesi giyerek 
Per laşez mazarlığında, Adel bul
varlarda... Margerit Mayyo ka
pısında bulunacak, İvon yarışlara 
gidecek ... 

Bu suretle kumandası altındaki 
fuhus ordusun~n faaliyette bu
mnac'ağı yerleri tesbit ettikten 
sonra kendisi de amelesinin na
sıl çalıştıklarını teftiş -etmek ü
zere otomobiline biner semt semt 
dolasırdı. 

Alelümum bir semtin kaldırım 
c·kekleri başka semte gidemezler. 
3öyle bir yolsuzlukta, karıların 
• rkekleri arasında kanlı dövüşler 
olur. Bu kaideden yalnız Cezair
linin fahişeleri müstesna tutulur
du. Onun himayesinde bulunan 
kadınlara hiç kimse yan gözle 
bakamazdı. 

* * C ezairlilerden sonra, us
kumrulukta en ileri giden

ler Korsikalılardır. Bir iki defa 
Cezairlilerin ellerinden bu sana
tı almak için çarpışmışlar, fakat 
· aralanan bir arabın yerine iki 
:<.orsikalı bıçaklanınca mesele ka-
panmış kalmıştı. 

Bu vaziyetler karşısında Fran
sız polisi ne yapar? 

Hiç! 

ruhundan olan bir adam~ bağla
nırlar. Onu .yedirmek, icirmek, 
giyindirmek ile bu yoksulluğn te
lafi ediyorlar. ayni zamanda er
kek tahakkümünü ~örmek zev
kini de tadıyorlar ve yavas ya
vaş hüviyetleri insanlık cerçeve
sinden çıkıyor, hc:.yvaniyet ve di
şi mahlük seviyesine iniyor. 

Apaşların hayatları yalmz baş
ka memleketlerde değil, Franız
larda bile merak uyandırdığı için 
bütün Rövülerde apaş dansları. 
temsil ve apas şarkıları söylenir. 
Bu hayat hakkında Bourdet gibi 
değerli muharrirler kuvvetli pi
yesler yazmışlardır. Mistenget'in 
"Adamım,. türküsü son derece 
rağbet bulmuştu. Vaktivle Pola 
Negri de yine bu serlavha altında 
tamamen anas hayatına ait bir 
film çevirmişti. 

Parise gelen ecnebiler mutla
ka apaşların devam ettikleri Bal 
müzet'leri görmek istedikleri için 
Bastille meydanının yanında 
Lappe sokağında. bu balolar hala 
mevcuttur. Yalnız hepsi taklitten 
ibarettir. İceride danseden kısa 
siyah fistanlarının üzerine kırmı
zı mini mini bir önlük ilistirmiş 
saçlarını tepesine toplamış, bo:v
nuna sımsıkı siyah bir kurdele 
bağlamış jigolet kıyafetindeki ka
dın yalnız o saat icin kisvesini 
değistinniştir. İki elini dansözü
nün omuzuna koyarak kasketi ka
şının üstüne yıkılmış. dudağının 
arasında sönük sigaralt genç, yi
ne yalnız o aksam i:::in bu rolü 
üstüne alan namuslu bir mağaza 
uşağıdır. Baloların önlerinde po
lis dolaşır. Fakat içeride bir va
ka çıkmasının ihtimali yoktur. 

Ecnebiler (Mizansen) den baş
ka bir şey olmıyan bu yerlere san
ki kanlı katillerin yuvalarına gi
riyorlarmıs gibi korku ile ıtider
ler, böyle kalantor müşterileri 
bekliyen balo sahibi hemen bu ı;:ti· 
bi yerlerde tesadüf edilmemesi i
cap eden tekellüfle masalarına 
şampanya şişesini gönderir. 
Diğer masalarda catık kaşlı, 

lı-~skPtli vakahkc:•7 hir bk1rrı c:n"'
de apaşlar vardır. Ortada boynun 
da bir canta asılmıs bir erkek 
vahut kadın her dansa kalkan
lardan: 

- Uclanalun mangizi! 
Feryadiyle para toplar. 
Ecnebileri baloya götüren kı-

lavuz. talimatını evvelden vermiş 
tir: 

- Şayet oradakilerden biri si
zi dansa davet ederse mutlaka 
kabul etmeli. Yoksa cinavet olur! 

Bu ihtar hatırda olduğu için 
apaş kıyaetli birisi kalkıp ta ya
bancı kadınlardan birini dansa 
davet ederse. kadın bir hırsızın, 
bir katilin kolları arasında bulun
mak zevkini. korku ve hPlecanla 
tatmak icin hemen kalkar. 

Dans bittikten sonra diğerleri
ne anlatır: 

- Bilmezsiniz Ma şer! Biraz 
daha devam etseydi. mutlaka dü
süp bayılacaktım. Havdu t. relik 
gibi gözlerini gözüme <likti vü
zünü vüzüme vaklastırdı. Alkol 
ve nikotin kokı"ın nefesinin sıcak. 
lığı yüzümü yakıyor sandım .. 

(Arkası \'ar) 
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Unıversıte 

Talebesi Arasında 

Bir Anket 
Tal ebenin Yaşama 

İkamet Vaziyeti 

T esbit Edilecek 

ve 

Moda Deniz 
Klubünde Yeni 
Bir Hadise 

Zeki Rıza Sporel'in Klüpterı Çıkar.iması 

Üniversite rektörü dün bütün 
talebeye hitaben bir beyanname 
neşretmiş ve bugünkü yasama ve 
ikamet vaziyeti hakkında açtığı 
bir ankete talebenin çekinmeden 
cevap vermelerini istemiştir. 
Rektör. bütün Üniversitelilerin 
kazanç, istihlak ve yaşama vazi
yetleri ile Universiteden bek-

Hakkındaki Karar, Klü~ 

Arasında Hayret ve Teessür 

'zaları 

Uyar.d .. rdı 

ledikleri şeyleri tesbite ve bu an
ketin vereceği neticeye göre ka
rarlar ittihazına baslıvacaktır. 
Pazartesi ~ünü bütün Ü~iversite
lilere iki türlü fiş dağıtılacak ve 
talebeler 22 Marta kadar fişlerde 
yazılı suallere cevap vermis ola
caklardır. Bütün talebeler bir nu
maralı fişi dolduracaktır. İstan
bulda aie1eri veya akrabaları ya
nrnda yatıp kalkmıyan ve ihtiyaç 
l,prını temin etmiyenler ayrıca i
kinci bir fiş dolduracaklardır. Bu 
talebeler; ner~e yattıklarını, o
daların:ı.n vaziyetini, öğle ve ak
şam yemeklerinde harcadıkları 
parayı ayda kaç lira sarf ettikleri
ni, kimlerden yardım gördükleri
ni ve ne gibi hayat şartlariyle mü
cadele ettiklerini, bugünkü du
rumla:nndan kurtulmak icin Ü
niversitenin ne gibi teşebüslere 
ıı;irişmesini ve neler yapabileceği
ni izah edeceklerdir. Bu fislerin 
muhteviyatı Üniversite idaresin
ce gizli tutulacak, fakat istatistik 
mahiyetindeki neticeleri ilan e
dilecektir. Fislerin tasnif ve ince
lenmesine İktisat Fakültesi De
kani istatistikci Celal Sarc neza
ret edPcektir 

Memlek , mizde ilk defa yapı
lan bu sosyal anketin neticeleri 
anlaşıldıktan sonra sosyoloji pro
fesörleri ve tecrübi sosyoloji se
minerlerıne devam eden talebe 
birer tetkik hazırlayacaklar ve 
fakir talebelerin tahsillerine iyi 
hayat şartlan icinde devamlarını 
temin edecek k:Ararlar ittihazına 
varıyacak careleri bildirecekler
dir. 

Yabancı diller mektebi 
Maarü Vekaleti edebiyat fakul 

tes:ne bağlı yabancı diller mek
tebinin tahsil müddetini üç sene
ve iblağına karar vermiştir. 1940-
1941 yılında bu mektebe kaydedi
len talebeler üc sı;!nelik reiime 
tabi olacaktır. 

Bu .sene ikinci sınıfta okuyan
lar da va;ı:iyet salah bulduktan 
sonra Avrupada lisans yapacak
lardır. 

Kazalarda Pasif 

Geçenlerde Moda denız klübu 
hakkında matbuatta birçok ne~ri
yat yapılmıştı. Bazı gazeteler de· 
niz klübünün bir kumarhane ha 
line kalbedilmesinı tenkit etmiş 
bazıları idaresizlik yüzünden a 
lacakhlar tarafından eşyasına ha· 
ciz konacağını yazmış, klüp idan 
heyeti de bu neşriyata cevap ver
mek vesilesiyle kendinden ev· 
velki idare heyetlerini tenkit e· 
derek bu dedikodulara iştirak et· 
mişti. 

Denız klübünün haysiyet ve 
şerefini kıran bu neşrıyatı ve de· 
dikodular karşısında, klübün ku· 
rulmasında ve yaşamasında en 
büyük amil olan Zeki Rıza Spo· 
rel, gazetemizde bir seri makak 
neşrederek Moda deniz klübünün 
nasıl ve kimler tarafından ne mak 
satla kurulduğunu, kısa hayatın· 
da ne gıbi işler gördüğünü anla1 
mış, ve umumiyetle klüplerin 
yaşıyabilmesi için riayet ediline· 
si lazım gelen esasları izah et
mişti. 

Oğrendiğimize gore, klübiin şe· 
refi ve haysiyetini müdafaa mak· 
sadiyle yapılan bu neşriyat deni.2 
klübü idare heyetini teşkil eden 
azanın hoşuna gitmemiş ve klübe 
o yazılarda ışaret edilen ıstil<a· 
meti verecek yerde, yazıların mu
harriri Zeki Rıza Sporeli klüpten 
çıkarmıya karar vermiştir. 

Tahkikatımıza göre bu karar, 
klüp azaları arasında hayret ve 
büyük bir teessür uyandırmıştır. 
Dün temas ettiğimiz klüp azalarl, 
klüp idare heyetinin bu karar ıle 
klüp mefhumunu bile anlamak -
tan aciz olduğunu gösteren bir ve 
sika verdiğini söylemişler ve bi
ze şu izahatı vermişlerdir. 

"Bir azanm klüpten çıkarılması 
heynelmilel klüpçülük an'ane ve 
kaidelerine vakıf kimselerce de 
malum olduğu üzere, fevkalade 
mühim bir hadisedir. 

Poliste : 

Kıskanç Bir Adam 

Metresini Vurdu 
Şişlide oturan Mehmet adında 

biri kıskançlık yüzünden metresi 
Fatmayı bıçakla yaralamış ve ya 
kalanarak müddeiumumiliğe ve
rilmiş ve tevkif edilmiştir. 

Korunma Denemes•ı Kamyon çarptı - Şükran adın 
da 8 yaşında bir kız, dün Arap 

Bütün kazalar, kendi mıntaka
larmdaki pasif korunma ekiple
rinin faaliyetlerini kontrol için 
muayyen günlerde birer pasif ko
runma tecrübesi yapmaya karar 
vermişler ve faaliyete .geçmişler
dir. İlk olarak yarın saat onda 
Sarıyerde 25 dakikalık bir pasif 
korunma tecrübesi yapılacaktır. 

camisinde sokakta oynarken şo -
för Abdullahın kullandığı 3563 nu 
maralı kamyon çocuğa çarpmış -
tır. Şükran muhtelif yerlerin~en 
yaralanmış ve Şişli hastanesme 
kaldırımış, şoför yakalanmıştır. 

Bisküvi çaldı - Sabıkalı hır -
sızlardan Ali, dün TahtakalP.de 
Balkapanı sokağında şekerci Sok
ratın dükkanından bir kutu his -

tilin. · küvit çalmıştır. Meşhut suçlar 
Dokuma Koopera ın mahkemesine teslim edilen Ali 9 
Toplantısı Yapılamadı ay hapse mahkum olmuş ve der-

Yazma ve dokuma kooperatifi hal tevkif edilmiştir. 
senelik toplantısını dün ticaret Kuy1.13a düştü - Usküdarda 
odasında yapacaktı Fakat umumi Pazarbaşı mahallesinde oturan 55 
heyet ve mıntaka ticaret müdür -1 yaşında Sultan adı-?-da bi~ kadın, 
lüğünce tayin edilen komiserler 1 gece komşudan e"1:~e .. do:ıerken 
geldiği halde idare heyeti toplan- arsadaki kuyuya duşmuştur._ Sul 
tıya gelmediğinden içtima yapıla- tanın feryadına etraftan yetışen-
mamıştır. , 1 ıer tarafından kurtarılmıştır. 

Moda Deniz Klilbtinun ılk mti· 
essislerinden Zeki Rıza Sporel 

Hele deniz kJübünün ilk kuru
cularından olan ve şehrimızdeki 
klüplerııı birçoklarında aza bulu
nan Zeki Sporel halık.kında böyle 
bir karar verebilmek süküt ile 
geçiştirilemiyecek derecede mü · 
him bir harekeliir. Zeki Sporeı 
mili sporumuzun f)Il temiz v~en 
sevimli simasıdır. Moda deniz kli.i· 
büne senelerce büyük hizmetler 
etmiştir. Deniz !dübü mevkiini 
de. şöhretini de kısmen ona borç· 
ludur. Klübe bu derece hizmetı 
dokunan bir azay., gazetelerde ka 
nıınun kendisine verdıği yazı yaz
ı"lak hürriyetini kullandığından 
dolayı, klüpten çıkarmıya tf'r::eb
büs etmek affedilcmiyecek bir 
cür'ettir. Fazla olarak klüp idare 
hı:yetine ne kanunlarımız ne de 
klüp nizamnamesi bu saUıhıyet . 
vermemiştir.,, 

Yaptığımız tahkıkr.ta göre. kli.q: 
:nare hcxetlnin hu kararından 
müteessir olan Mod:i deniz klü'"ıü 
azas: bu kararı protesto etmiye 
karar vermişlerdir 

PiYASADA: 

Bir Müteşebbis Yerli 

Nişad1r Yaptı 
Müteşebbis bir sermayedar, 

Türkiyede ilk defa olarak nişa in 
imaline muvaffak ol'lluş, nümu
nelerini fiyatları ınıirakabe ko · 
m:syonuna göstcrmıştir. 

Nişadır, dışarıdan geldiğı ıçın 
çok pahalılaşmıştı. Yerli nişadır 
imalinden sonrıı fıyatlar 11cuzlı · 
yacaktır z 

YERLI MENSUCAT FIYAT · 
LARI - Fiyatları mürak&be ko
misyonu yerli mensucat fiyatla· 
rının kar nisbetlerini de tayin <:!t · 
miştir. Yerli yünlü kumaşların 
toptan satışlardaki kar nisbeti 
yüzde 7 perakendedeyse yüzde 
12 dir. Fiyatları mürakabe ko
misyonu yakında tuhafiye ve 
züccaciye eşyasının kar hadlerini 
tayin edecektir. Bu hususta tet· 
kiklere devam edilmektedir 

YENIDEN KAHVE VERIL
DI - Çay ve kahve birliği dün 
iki yüz firmaya 349 çuval kahve 
tevzi etmiştir. Yalnız bu firma -
lardan üç tanesine 60 çuval kıılı· 
ve verilmiştir. ..... "'·'--

Dört Kişi 

ihtikardan 
Mahkum Oldu 

Bir Kaç Esnaf ta 

Mahkemeye Verildi 
İstiklal caddesinde tütüncü 

Hayik Milli ! korunma kanununa 
mu"halif olarak fazla fiyatla mal 
satmak sucundan mahkemeye 
verilmistir. 

Dün Asliye İkinci ceza mah-
kemesinde yapılan duruşmas1 S?: 
nunda Hıwikin 20 kurusluk pılı 
25 kurusa. sattığı sabit olmuş v_e 
25 lira ağır para cezası ödemesı
ne ve dükkanının bir hafta kapa
tılmasına karar verilmiştir .. Bun
dan başka yine 25 kurusa pıl sa
tan Karaköyde kuyumcu fl3za-

' rik Karakas ta duruşması so~.un
ı da 25 Jira ağır para cezası .. od:

meye mahktım olmus ve dükka
nının bir haftıı kapatılmasına ka 
rar verilmiştir. 

6.5 kuruşa satılması lazım ge
len kömürü 7 kurusa satan Pan
ga ;' ıda kömürcü Mehm.et ile 48 
kuruşa satılması lazım gelen ~o
kulu sa-bunu 50 kuruşa satan $ış
lide A bidei Hürriyet caddesindP 
bakkal Kaninin de dükkanları
nın birer hafta kapatılmasına ve 
25 er lira para cezası ödemelerı 
karar verilmiştir. 

Zabıta da dün yaptığı kontrol
lar esnasında Milli korunma ka-
nununa aykın hareketlerini ~es
bit ettiği muhtelif esnafı Cum
huriyet müddeiumumiliğine sev
ketmiştir. 

Bunlar Sirkecide Muradiye cad 
desinde bakkal Avraham ile Tak
sim Cümhuriyet caddesinde ye
dek otomobil aksamı satan Yasef
tir. Bakkal Avraham peynir iste
yen bir müşteriye pefll~.ri ~lma
dığını söylemiş. fakat dukkanın
da yapılan arastırma sonunda se
kiz. buçuk teneke beyaz peynir 
bulunmuştur. 

Yasef ise daha dört gün evvel 
18 liraya satılan su pompas~nı 
30 liraya satmak isterken suç us
tünda vakalanmıstır. 

Fiyatları Mürakabe bürosu me
murları. dün Beyoğlunda fatura· 
sız mal satan Marinos. Levi m~
ğazalarında ihtikar cürmü tes~ıt 
etmişlerdir. Bundan başka Halas
kargazi caddesinde ~ütçü I;aı:ı~o 
fazla fiyatla tereyag sattıgı ıçın 
vakalanmıstır. 

16 Mart Şehitleri 

İçin ihtifal 
Yarın 16 Mart şehitleri ihtifali 

yapılacak ve Eyüp şehitliğinde 
ıgıg da Sehzadebaşında şehit dü
şen askerlerimizin_hatıraları ~aziz 
edilecektir. Merasımde askerı kı
talar. mektepler, Üniversitelil~r 
ve halk ta bulunacaktır. Merası-
me sehir namına konuşacak şehir 
meclisi azasından birinin söylevi 
ile başlanacaktır. Gençlik namı
na söylenecek hitabeyi baı:donun 
calacağı matem marsı takıp ede
cektir. Kolordu, belediye ve par
ti namına hazırlanan çelenkler 
!';ehitlerimizin mezarları.na kona
caktır. Bundan sonra bır manga 
asker havaya üc defa ateş edecek
tir. Bunu resmi gecit takip ede
cektir. 

Şehinşah'm Yıldönüınü 
Bugün İran konsoloshanesin

de saat 11 ile 13 arasında Ala 
Hazreti Hümavıln Sehinsah Peh
levi Hctzretlerinin doğum yıldö
nümu münasebetiyle bir mera
sim yapıl::ıcaktır. Merasimde bas 
konsolos. İran kolonisinin tebrik
lerini kabul edecektir. 

Gene o Mesele 
Yazan: Naci Sadullah 

Bay Peyami Safaya sorarsa· 
nız, memlekette Rıza Nur 

adında hiivük bir \'atandaş \•ar· 
mış ki. ı~eşrutl:ret inkilahında 
istiklal savasında, Ciiınhuriyef 
inki1ahında azametli vazifeler ha 
sardığı halde, layik bulunduğt 
maddi. mane\'i miikfıfatı görmek· 
ten mahrum bırakılmış. 

Bay Peyami Safaya sorarsa 
ruz. memlekette Rıza Nur adındr 
vüksek değerli bir vatandaş var 
ımş ki, memleketin son yarım a 
sır icindeki biitün kavgalnrınd 
harikulade ehemmiyetli roller be 
cerdiği halde, layik bulunduğ1 
büyiik mertebeye ka,·m;turulma 
mış. 

Yine Bay Peyami Safaya so 
rarsanız. millet. Rıza Nur adında 
ki bü~ iik vatandaşı layık olduğı 
sekilde miikfıfatlandırmamakl~ 
kalmış, üstelik ona nankörce 
taarruzlarda bulunmuş. Ve sene· 
lerdenberi, inzivagahında fera· 
gatkiır bir mutekif ömrii s.iirer 
o mütevazi vatandaş. haksız ka· 
lemlerin mütemadi tecavilzlerint 
sessiz ve masum bir hedef .te~kil 
ediyormuş. Fakat o zata atılan 
tariz taşları, büyük bir heykelin 
ayaklarını kirleten güvercin ka· 
kaları mahiyetindeymiş. Şu fark· 
layınış ki, güvercin, ne halt et• 
tiğini bilmeyen masum bir hay· 
vanmış/... · 

Bu cümlelerinden de sarahatle 
belli ki, Pel·ami, bugüne kadat 
Rıza Nura niçin çatıldığından ve 
Rıza Nura çatmış bulunanlarıo 
kimler olduğundan tamamiyle bi· 
haberdir. Ve bunun içinder ki, 
o mütearrız satırları neşrettiği an 
dan itibaren, mlisamaha ne kar
şılanamıyacak kadar heybetli bit 
çam devirmiş bulunuyor. Çünki! 
ikide birde ortaya çıkıp, yirmı 
yddanberi inzivaya çekilmiş bu• 
lunduğunu ~öyliyen Doktor Rıza 
Nur. parlak ikhallere kavuşama• 
manın derin inkisarını bir türlü 
hazmedemiyen mağlup fakat a· 
nut bir muhteristir. 

Müstahak bulunduğu Jfikaydi· 
nin kurbanı olan "Kopuz,, mec· 
muası, Rıza Nurun naşiri efka• 
rıydı: Fakat Rıza Nura sorarsa• 
nız, onun, Kopuz mecmuasiyle 
hiç bir ilişiği yoktu, \'e ferakat· 
kar vatanda~ınıız, ''kiişei inziva.• 
da yaşıyordu. 

Kopuz mecmuasında: 
Rindane girdik meydana, 
Bize pervane derler pervane, 
Bize ateşten perva. ne? 
Kabilinden manzum tekerle· 

ınelar yazan Rıza Nur, geçenler· 
de Heyeti Vekile karariyle kapa· 
tılan "Bozkurt,, mecmuasının da 
gizli sahibiydi: Fakat Rıza Nura 
sorarsanız, {lnun "Bozkurt., mec· 
muasiyle hiç bir ilişiği yoktu, ,.~ 
feragatkiır vatanda~ımız, ''kuşeı 
inziva,, da ~·aşıyordu. Halbuki, 
onun bu iddiada bulunduğu gün· 
lerde, "Bozkurt,, mecmuası, "Bü· 
yük Tiirkçiileri tanıyalım?,, baş• 
lıklı medhiye serisinin ilk "numa· 
ra,, sı olarak bize Rıza Nuru ta· 
nıtmıştı. 

Şimdi sorarım size "Bi.iyiik 
Türkçü,, denilince, bu sıfatı hak· 
kiyle taşıyabilecek sayısız vatan• 
dao;lardan evvel Rıza Nuru ha• 
tıı l .mak, bizzat Rıza Nurdan
baska kimin ıtkhna gelebilirdi? 

Bu satırları, Rıza Nurun, rnuh· 
telif hareketlerini tenkit edenler 
arasında bulunduğum için yazı
yorum. Fakat lıeniiz simasını bi
le görmediğim bu zatla aramda 
hiç bir şahsi iğbirar mevcut de
~ldir. Böyle bir iğbirarın :varın 
mevcut olması da imkansızdır. 
Rıza Nurun sahsı hakkındaki ka· 
naatimin lehinde olmayışı da, A
tatürk'iin bü:viik nutkundan al
dığım unutul'nıa:r. ders yüzünden· 
dir. Rıza Nura ratanlar hakkında 
harikulade mütecaviz bir lisan Vak'a uskumrular arasında ce 

reyan etmiş ise bunun için tah
kikatı uzatmak bile faydasızdır. 
Çünkü yaralananlar. kat'iyyen 
dovüşlerinin sebeplerini ve ken
dilerini kimlerin yarafodığını 
söylemezler, ölür giderler. 

Yerinde Bir Cevap 
kullanmasından da bellidir ki 

Jar, ve bermutat çeşit çeşit çorap örmi- Peyami Safa. biiyiik nutkun 637 
ye devam edeceklerdir! inci sayfasında inthiar etmiş bu· 

Gazeteler: 
"Vakanın mahut (muhit) adam 

larına ait olduğu anlaşılmıştır.,. 
cümlesiyle işi kapatırlar. 

Kadınlar bir allah gibi tapın
dıklarını heriflerini hem sever
ler, hem de onlardan korkarlar. 
Aralarında kıskançlık hadiseleri 
olmaz. Kendilerini gelene geçe
ne peşkeş çekerek "adamım .. de
diklerine para taşırlar. 

Her gün getirdikleri paranın 
mikdarı biraz azalırsa, yiyecek 
1eri dayağın haddi, hesabı yok
tur. Buna mukabil bir enavi av
layıp varidat fazlalaşırsa o zaman 
da heriflerinin iltifatlarına maz
har olurlar. 

Bu bakımdan kadınlığın ruh•J
nu anlamak imkan haricindedir; 
adeta bir muammadır. 

Böyle fuh..ış aleminde hüküm· 
narlık edenlerden başka binlerce 
rle ktiçük uskumrular, "çurçur 
balıkları,, vardır ki. hepsinin bir 
ki kadını bulunur. Bu ı;uretle 

Fransa hiç bir iş görmiyerek ka
nların fuhşiyle geçinen bu mik
Nplan besler. 

S oruyorsunuz: 
"-Kahve var mı?,, 

Cevap veriyorlar. 
"-Yok!,, 
Soruyorsunuz: 
" ç· . ? - ıvı var ını.,, 
Cevap \'eriyorlar: 
"- Yok!,, "- Yok!., 
Halbuki. iddialara bakılırsa aranıldığı Bu neşı·iyat yüzünden: 

zaman yokluğu söylenilen bu matalann "-Yok!,, kelimesi, mevcut bir mataı 
hepsi de mevcutmuş. Ve satıcılar, ellerin ihtikar kasdjyle gizlemek maksadiyle 
deki mataları, ileride daha fazla pahalı- söylenen bir söz haline girdi. Meseli dün 
}aşacakları kanaatiyle saklıyorlarmış. bir dos\umun anlattığına göre, peşine 

Satıcılara isnat olunan bu hile, gazete- bir dilenci takılmış, ve kendisinden on 
lerinıize ciddi ve mizahi bir mevzu teş- kuru istemiş. Tıpkı benim gibi, dilen-
kil etmektedir: Meslcktaşlanmız .uasın- cjy~ sadaka vermeni~ faydasızlığına, 
da satıcıları çuvaldızlı~·anlar da var, iğ- flattfı ~ı,azarratına kanı bulunan dostum 

r 1 d ı1 WO'..A ~crmis· ne ıyen er e... w 0 1''181.ı.Wfö~?, NıtJiı mL 
l\fos<-la, bir iki gün c\'vel gazcteteri _ ll -:-- ı ~lL, . . 

mizden birisinde bir karikatür gördüm. Dılencı, bu cevabı alışının sebebını, 
Bir müstcri bakkaldan soruyordu: istediği paranın fazlalığında bulmuş o-

''- Sizde yüz dirhem kaşar peyniri lacak ki: 
var mı? '- Oyleyse, demiş, bari Allah nzası 

Bakk.~İ, üstüste konmuş bulunan kaşar için, beş kuruş verin!,, . . 
tekerlekleri arasından cevap veriyordu: Fakat dostumun cevabı bıttabı yine 
"- Yok!,, değişmemiş: 
O zaman, bir kaşar tekerleklerine, bir "-:-- Yok!!, . . 

de bakkala bakıp ilave ediyordu: Dılcnci bıraz daha ınmuı· 
" Y" r r' ' "- insaf!., - uz pa a \'e ın.,, 

Bakkal ise, ağız ahşkanlığiylc ayni ce- "- Yok!., . 
"ahı tekrarlıyordu: ' 1

- Kırk para vcrın! 

"- Yok dedik ya! 
"- On para verin!,, 
Dostum bu son isteğe de: 
"- Yok!,, cevabını vermiş. Fakat o 

zaman, dilenci o anda yanlarında ~eçen 
bir polisi çevirmiş, ve her talebine: 
• "- Yok!,. cevabını veren dostumu 
göstererek: 
"- Bay Polis, demiş, ben bu adam

dan davacıyım: Çünkii herif yarım saat
tenberi, resmen ... ihtikar yapıyor!,, 

* * 
Faydası var mı dersiniz? 

Y akında, kadm çoraplarının tiple
ri tahdit olunacakmış. Giıya bu 

karann tahakkuk ettirilmesini müteakip 
piyasada yalnız, üç tip kadın çorabı bu
lunacakmış. Fakat bana sorarsanız, o 
günleri görebileceğimize inanmak, ~af
dilliklerin en bi.iyüğiidür. Ayol. buna 
imkan var ını? Biz ne yapsak, onlar ~·i
ne bildiklerini okumaktan şaşmıyacak-

* J plik meselesi 

G azetelere bakılırsa,- makara ihti
karı da almış yürümüş. Birçok 

yerlerde iplik bulunamıyormuş. Bende 
en fazla hayret uyandıran ihtikarlardan 
birisi de budur. Bugün piyasada iplik 
buhranı başlamasından daha gayri ta
bii ne olabilir? Yahu, şu ihtikarla mii
cadelenin başladığı gündcnberi, ipliği 
pazara çıkan vatandaşlar az mı? 

... . 
Külah değiştirmişleı 

G eçen gün gazetelerimizin biri
sinde -haydj itiraf edeyim. bizim 

gazetede - bir tertiJı hatası olmuş. Ka
dın çoraplarından bahis bir haberin 
serlevhası, yanlışlıkla, bambaşka bir ha
vadisin üzerine konulmuş. Bilirsiniz ki, 
"Serlevha,, nın bir adı ''başlık,, , başlı
ğın bir adı da "külah,, dır. Bunun için
dir ki, gazetemdeki hatayı görünce ken
tli kendime gayriihtiyari: 
"~ Eyvah, dedim, biz insanla.nn bir

birleriyle anlaşmalannı beklerken, un
sız !laYadisler bile kiilihları değişmiye 
başladılar~,, 

Naci Sadullah 

lunan su satırları görmemiştir: 
"- Maliye Vekili Mustafa Ab 

dülhalik bey, izahatına başlama· 
dan evvel Rıza Nur beyden, za. 
bıttaki sözlerinden bazılarının i
zahını istedi. Rıza Nur bey, Yan 
vahların Türklüğünü meşkiılı 
gösterecek tarzda ifadelerde bu· 
lunmuştu. Abdülhalik bey, Rız<> 
Nur beyin zehabını su suretle tas 
hih etti: "Doktor bey, altı yüzse 
ne evvel. Arnavutluğun bir kıs 
mından olan Yanvava giden ec 
dadımızın orada bıraktıkları en 
salı baı:;ka bir töhmetle itham e 
diyor. Hem kim? Maalesef öyl 
muhterem bir arkadaşım ki, alt 
senedenberi mutaassıp bir milli 
vetci olmustur. Daha evvel değil 
di.Kendileri d~ha ivi bilirler Ber 
o Yanyah ciedikleri adam. Türk 
lük icin silahla mücadele eder 
ken. kendUeri bilakis TürkHik a 
levhine isyana teşvik etmi!':tir .. , 

"Filhakika Rıza Nur beyin si 
vasi hayatında. bir cok mücadela 
ta i~tirak ettiEri malüm idi. B· 
ic:tirakl~ri. rrıi!!ivetpe;ver olaral 
Bü -ük Millet l\1eclisi devrinde o 
na hizmet ve faaliyet sahalar 

(Dcvaıw Sa. 4 tc) 
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. 
Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

Butün tehditlerine rağmen, liİm
diye kadar çok ıhtiyatlı bir siya
set takip eden Japonyanın hususi 
bir vaz.lyeti vardır: İngiltere ile 
harp halinde değildir. Diğer cihet
ten çok toplu bır halde bulunan 
mühim unayi merkezleri Sovyet 
hava ku~ etlerinin doğrudan doğ
ruya müessir tehdidi altında bu
lunan Japonyanın Sovyctlerle bir 
ademi tecavi.ız. paktı imzalama
dıkça, böyle bir maceraya sürlik
leneceğl tahmin edilemıız.. 

'3erlin Ziyareti: 
---------- \. 

L ondra ve Berlin mahafili, 
Japonya Hariciye Naun 

Mösyö Matsuoka'nın Berlin zi
yaretine büyük ehemmiyet ver
mektedirler. 

Birkaç gün evvel bu ziyareti 
mevzuu bahseden Berlin radyo
su: Bulgaristanın üçüzlü pakta 
girdiğini, diğer ilhakların bunu 
takip edeceğini söyledikten son
ra, Japonyanın tavassutu ile llin 
diçini ile Siyam arasında anlaş
manın temini meselesinin ehem
miyeti üzerinde durmuş ve bü
tün bu hadiselerin, mih\·er dev
letlerinin, 1..-çlik devletlerin baş 
ka devletler tarafından ıstismar 
edilmesine mani olmıya ve dün
ya sulbünü temin ~tmiye miik
tedir olduğunu isbat ettiğini 
söylemiştir. 

Yine ayni kaynaklara göre 
bu seyahat, Balkan hadiselerini 
gölgede bırakacak olan beynel -
milel ehemmiyeti haiz ) eni bir 
hamlenin mukaddemesini tl'şkil 
etmektedir. Mösyö Matsuoka, 
Sovyet ricali ile de temas ede -
cektır. Yugoslavya meselesi de 
bu müzakerelerden sonra halle
dilecektir. 

Mösyö l\fatsuokanan bu seya
hati, Alman milletinin mane\i
yatıru bozan yardım kanununun 
kabulüne karşı bir tehdit ceva
bı olarak kabul edilebilir. 

Bu kanunun kabulüne mani 
olamayan Almanyanın şimdi Lu 
nun tesirlerini azaltmak ;~in 
muhtelif çareler araması, Japon
yanın Amerikaya kar~ı filen har 
be girmesini istemesi gayet ta· 
biidir. Böl le bir ''aziyetin, A -
merikanın lngiltereye karşı yar 
damım mühim miktarda azal -
tacağı düşünülebilir. 

Japon Siyaseti: 

F akat bütün tehditlerine 
rağmen, şimdiye kadar 

çok ihtiyatlı bir siyaset takip 
eden Japonyanın hususi bir va
ziyeti vardır: lngiltere ile harp 
halinde değildir. Diğer dhet -
ten, çok toplu bir halde hulu • 
nan mühim sanayi merkezleri 
Sovyet hava kuvvetlerinin doğ 
rudan doğruya müc!isir tehdidi 
albnda bulunan Japonyarıın 
Sovyetlerle bir ademi tecavüz 
paktı imzalamadıkça, böyle bir 

Çok Yiyerek 
Yakın :zamana gelinceye kadar 

şişmanlıkla :zayıflığı, :zenginlikle 
:ziiğürtlüğe benzeterek, çok yiyen 
şişman otw, az yiyen zayıf kaur, 
derlerdi. 

Halbuki :zayılık insana sadece 
az yemekle gelmez. Çok yiyenler 
arasında bir türlü şişman olamı· 
yarak zayıf kalanlar vardır. Bu· 
nun sebebi çok defa bir hastalık 
olur. Mesela midesi yahut barsak· 
ları bozuk olan ne kadar çok ye· 
se, yediğini hazmedemediğinden 

zayıflıktan kurtulamaz... Bunun 
gibi, viicudün içindeki uzuvlar
dan birinin hastalığı da ş"şmanla
maya mani olur... Böyle, hasta
lıktan gelen zayıflıkları sonra an
latmaya çalışacağım. 

Bugün sö~·lemek istediğim. bel· 
li haşla hiç bir hastalıkları bulun· 
madığı halde, çok yiyen ve gene 
7."vaf kalanlardır. Bunlar da ye· 
diklerini hazmetmeye, onların 
barsaklardan kana geçmesine. da· 
ha sonra \'Ücudün içerisinde gı
daların metabolizmasına mfıni o
labilet'ek hiç bir sebep yoktur. 

Onların zn •ıf kalmalarına se
bep ,·edikleri yemPklerin cinsine 
tleifl, mikdnrına ehemmh et \'f'r· 
meleridir. Yahut yemeklerden 

maceraya sürükleneceği tah • 
nun edılenıez. 

Bunun ıçindir ki, Alman ve 
ltal) an matbuatının \'e rad} o • 
lanmn, bu ziyarctı, bütün diin
yaya şamil muhiın kararların 
veriJece&-i büyaik bir hadise o
larak göstermelerine rağmen, 
Tokyo gazetderi çok müteva • 
zi ve ihtiyalla bir füan kullan
maktadırlar. 

Mösyö Matsuokanın Mösyö 
Bitlere, Japonyanın ancak §u 
şartlar tahakkuk ettiği takdir • 
de harbe girebileceğini söyle • 
mesi muhtemeldir: Evvela Al
manyanın Jngiltereye karşı bü
yük bir darbe indirmesi; Ja • 
ponya ile - Sovyetler arasında 
bir ademi tecavüz pak.tanın im
zalanmHı • 

Hatta, hu şartlar tahakkuk 
ettiği takdirde dahi yine Jap'Jn. 
yRnın harbe girmekte tereddüt 
edeceği tahmin edilebilir. Çün
kü Uzak Şarkta Japonyanan 
karşılaşacağı kuvvetler, kendisi 
için çok tehlikelidir. Buna rağ· 
ml'n harbi kazanmış dahi olsa 
böyle çetin bir harpten kaynak
ları ve kuv\•etleri tükenmiş, ~
rişan bir halde çıkacak olsn Ja
ponya, Uzak Şarkın hakim ve 
nazım kuvveti haline ge)ttek O· 

Jan Sovyetlere karşı boyun eğ
mek, Çinde şimdiye kadar ka
zandığı topraklan ve menfaat
leri terketmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Sovyetlerin böyle bir ademi 
tecavüz paktı teklifi karşı:sında 
alacakları vaziyeti bilmiyoruz. 
Fakat Japonyayı yapratmıya ma 
tuf kombinezonlara muvafakat 
edeceği muhakkaktır. 
Şan - Kay - Şck'in geçenlerde 

Çin komünist ordulanna karşı 
aldığa zecri tedbirlerin, So\·yct
ler Birliği mahafılinde yaptı~ı 
tesir ve binnetire Sovyctlerin 
Çine karşı vaziyetlerinde tct ;ıl 
bir değişikliğe sebep olduğu 
hakkında henüz malümat mız 
yoktur. 

Son gelen bir haber, MC>.yö 
Matsuokanın, Berfin ve Roma -
dan sonra, Londra ve Vnşing • 
tonu da ziyaret etmesi ihtiına
Jinden hahsetm<'ktedir. Pek ak
la yakın gelnıiycn bu ha her te
e~ yüt ettiği takdirde, bu ziya
retten ancak, J aponyan·n bir 
umumi sulh teşebbüsü için mü
tavassıt vazifesini görmiye ka
rar verdiği minası çıkabilir. 

Amerikan Yardımı: 

B erlin radyosunun, 'içinde 
Murgentau'nun da bu

lunduğu dört kişiden mürek • 
kep bir yaJıudi çetesi tarafmdan 
hazırlandığinı söylediği yardım 
kanununua tasdikinden sonra 
hasıl olan vaziyet, Alman zi -
mamdarlannı ciddi endi~eye 
sevketmektedir • 

Bu m "sele hakkında ıelen 
haberlerden, bu yardımın, tah· 
m~ edilmiyecek derecede mnaz 
zam miktarda ve tahmin edile • 
miyen bir süratle yapıJaca~ım 
anlıyoruz. 

Amerikada 500 milyon do • 
lar sarfiyle 789 fabrika, harp 
malzemesi imal edecek bir va. 
ziyete getirilmiştir. lngilizler 
de, yine Amerikada, 43 milyon 
lngiliz lirası sarfederek 69 fab • 
rikayı ayni vaziyete getirmiş -
lerdir. (Devamı 4 üncüde) 

Zayıfhyanlar ••• 
bir iki cinsi sevdikleri için onlar· 
dan fazla yiyerek başka cinsler· 
den yemeğe rağbet göstermeme· 
teridir ... Mesela yağLa pilav insa· 
nı pekala semirtecek bir yemek 
olmakla beraber. insan yalnız on· 
dan ne kadar çok yese gene za· 
yıf kalır. 

İnsanın vücudünde tenHÜp ol
ması için yediği yemeklerin ara· 
sında bir muvazene bulunması la
zımdır. Gıdaların arasında şeker 
bulunmazsa yalnız yağ ve et vü· 
cudün işine yaramaz. Et yeme· 
yince viicudiln asıl şeklini veren 
n~lrlrr bilyüv~.mez. Bu da bir 
zayıflıktır... Onun için yediğimiz 
yemeklerde, ilkin, kalori verecek 
albüminle, yağ ve şeker bulun
ması lizımdır. 

Sonra hunların iı:e varıyahil· 
meleri için vitaminİer · lb;mdır. 
Vitaminsiz yemek ne kadar (Ok 

olsa insana semirtemez... Daha 
sonra madenler olmazsa yediği· 
miz yemekler ne iyice hazmedile· 
bilir, ne de kana karıştıktan son
ra viicudün işine yarıvnhilir. 

Onun için gelişi giizel çok yi· 
yen. yahut daima ayni ÇC$it ye
mekler yiyen insan za\•ıfüktan 
kurtulamaz. 

TAN 

Hizna~te alınan yeni İngiliz gemileri arasında ''Dido,, sınıfından 10 kruvazör vardır. Bu resimde bu tip gemilerden birini 11iirii\'oruz. 

Denizcilik Bahfsleri 

lngiliz Donanmasına Yeni 
iltihak Eden Gemiler 

Londradan ~ rilen haberler
den İngiliz açık deniz filo· 

suna yeni harp gemilerinin ilti
hak ettiğini ve bu gemilerin har
bin başındanberi muhafaza etmek 
te oldukları deniz üstünlü~ünü 
bir kat daha çoğalttığını öğre
niyoruz. Yeni iltihak eden bu ge
milerin 5 hattı harp gemisi, 4 
tayyare gemisi, 15 kruvazör ve 
bir çok muhrip ve yardımcı ge
milerden ibaret olduğu ayni ha
berlerden anlaşılıyor. 

Görülüyor ki İngiliz bahriyesi 
harbin başındenberi deniz inşaa
tına büyük bir hız vermiş ve bir 
sene zarfında irili ufaklı 480 adet 
harp gemisini hizmete hazır vazi
yete koymuştur. Bu inşaat nor
mal senelere nazaran üç mislidir. 
Bu kadar geniş programın 12 ay
lık kısa bir zamanda başanlması, 
akıllara durgunluk verecek ka
dar büyüktür. Bu inşaatın Alman 
hava taarruzlarına ra~en başa
rılması da ayrıca kayda değer bir 
noktadır. 

Haıibın başında İngiltere Ad· 
miralisti bir milyon ton harp ge
misi yapmak üzere işe girişmiş
ti ... Bu gemilerin bir kısmı 1940 
yılı sonunda, bir kısmı 1942 yılı 
başında ve bir kısmı da 1943 yı
lı ortalarında tamamlanacak ve 
filoda vazüe alabilecekti... • 

Halbuki bugün görülüyor ki 
üç senelik program on iki ay gi
bi bir zamana sıkıştırılmıştır. Bu 
yılın ilk altı ayı zarfında prog
ram tamamen tatbik edilmiş ve 
ıcemiler filoya iltihak etmiş ola
caktır. 

Bu yazıda okuyucularımıza; İn 
giliz donanmasına iltihakı bildi
rilen gemilerin evsaf ve harp ki
fayetlerinden bahsetmeye ve bu 
gemilerin deniz muvazenesinde 
ne gibi bir rol oynıyacağını an
latmaya çalışacağız. 

* * Hattı harp gemlleri: 

ln.giliz donanmasına iltihakı 
bildirilen 5 hatta harp ge-

İngiltere Kralı Tayyare 

_Meydanında 

Geçe.'.1.lerde bir gün İngiltere 
Kralı Londraaa bir tayya

re meydanında bazı Kanadalı 
ve Polonyalı piılotlarla konuşu
yordu. Bırdenbire verilen bir i
~ret üzerine pilotlar tayyarele
rıne koştular. Kral tayyarecile
rin uçaklarına biniş!erini sey
rettL 

Bu bir tecrübe uçuşu değildi. 
Gnklerde düşman tayyareleri
nın motörleri uğu~uyor, gürül
tü gıtt·kce yaklaşıyordu. Az 
son~a alarmlar çaldı. Meydatıd:ı
kı diğer amirlerle birlikte ı:ral 
George da bir sığınak içinde o
lan t:ıyyareleri "sevk ve idare,, 
oeasına girdi. 

Kra! orada otururken her ta
raftan gelen telefonlar düşman 
tayyarelerinin nerelerde bu•un
duf.um.: bildiriyor, sığınaktaki 
amirler harita üzerinde bııo:a -
t ırı yerlerini tesbit ediy:>rlıırdı 
Arada bir pilotla telsiz t.olgraf 
va.!>ıtasiyle vaziyetlerini bild:ri
yorlardı. 

.ı<ral tayyarecilerin bu faali
yf':iylf' o kadar alakadar olmuş 
tu ki gitmesi icap eden zamanın 
iızcrınden bir hayli vakit gP.<"ti
ği ve "tehlike yok!,. işareti de 
verildiğ; halde o hala giden tay
yare~erin yere inmelerini bekli
yordu. 

l
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Yazan: H. KO RUR 
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içinde denize indirilip 1940 yılı 
sonunda vazifeye alınacak gemi
lerdir. Bu gemiler 23.000 tonluk
tur. 30,7 mil süratindedir. Boy
lan 225 metredir. Her birinde 
16 adet 11.4 santimetrelik ikişer 

misi halen mevcut olan ve Atlas 
denizi ile Akdenizin kontrolünü 
elinde bulunduran bu sınıf ge
milerin adedini 20 ye çıkaracak 
ve bu gemilerin mecmu tonajını 
175,000 ton arttıracaktır. 

Bu gemiler 1936 - 1937 ve 
1937 - 1938 yılı programına dahil 
bulunan Prince of Walls, Duk of 
York, Beaty, Jellico ve Kin,g 
George V. isimlerini taşıyan hat
tı harp gemileridir. 

Prince of W alls hattı harp ge
misi 1937 yılının başında Cons
suel Laird şirketinin Birkenhead 
daki tezgahlarında inşa edilme
ye başlanmış ve 3,5.939 tarihin· 
de denize indirilmiştir. 

Duk of York ayni tarihte J. 
Brown şirketinin Clydebank tez
gahlarında k•7.ağa konmuş ve 
16.9.1939 yılında denize indiril
miştir. 

Beaty 1937 yılı başında Vie
kers-A. müessesesinin Newcastle 
deki Hi,2h W alker tezgahlarında 
yapılmaya başlanmış. 11.11.1939 
tarihinde denize indirilmiştir. 

Diğer gemiler de ayni tezgah
larda 1937 yılının muhtelif ayla
rında tezgaha konmuş, King 
George V. 21.2.1938 tarihinde de
nize indirilmiştir. Yalnız bu sı· 
nıfa dahil olan Jellico ismindeki 
hattı harp gemisi bu tarihlerde 
program dahilinde bırakılmış ve 
inşaatına başlanmamıştı. 

nın adet fazlalığı diğer büyük de-ı toplu 8 taret vardır. Bunlardan 
niz devletlerinin hattı harp gemi- maada 32 adet 4 santimetrelik 
lerinde görülmemektedir. makineli top vardır. Ayni zaman. 

Bu gemiler 35,000 tonluk ve da 32 adet makineli tüfeği havi-
30 mil sürattedir. 10 adet 35,6 dir. Bu gemilerde de _li!örülüvor 
santimetrelik topu ağır batarya- ki tayyare defi toplarının adedi 
sın teşkil eder. Vasat bataryası çok ve çapı muhteliftir. Esasen 
olan 16 adet 13.2 santimetrelik bu gemiler hava silfilıının dozur 
toplan ayni zamanda tayyare defı du~u yeni bir gemi tipidir. Ve 
bataryasıdır. Hava silihının teki· bu gemileri hava silahına karşı 
mülü neticesinde gemilerdeki va- müdafaa etmek esas meseleyi teş
sat bataryalar _li!Üverteye çıkanı kil eder. Bu gemlierde ayrıca ka
mış, Üzerleri hafif zırhlarla taze- tap<>lt vardır. 40.45 tayvare taşı· 
lenmiştir. Bu bataryanın irtifa- yacaklardır. Bu tayvareler tekt:r
ları 80 dereceye kadar da tezyıt lekli oh•~ bu gemilere ayni za
edilmiştir. manda u~u$ güverteli gemiler de 

Büyük harpte bu bataryalarda denir ... Bu gemilerde son harp 
bu irtüalar görülmemekteydi. tecrübelerinin vermiş olduğu 
Bu gemilerde bu toplardan maa- derslere göre bir çok tadilat va
da 8 tanesi bir arada bulunan ve pılmış ve gaza karsı mahfuziyeti 
bir elin parmakları gibi üstüste bir kat daha arttırılmıştır. 
konmuş olan 4 santimetrelik 36 * * 
adet tayyare defi makineli topu Kruvazörler: 
vardır. Bu toplar yakın mesafe
den hücum edecek tayyarelere 
karşı amamnz biı' mücadele sila
hıdır. Bu topların dakikada 200-
250 mermi attıklarını düşünecek 
olursak, 36 adet topun bir daki
kada havaya koyacakları mermi 
adedi 7200 olur. Böyle bir mermi 
yağmuru altında hücum edecek 
tayyarelerin muvaffakıyet ihti
malinin ne .<ac1ar az olacağını siz 
de takdir edersıniz. 

Bu gemilerin bunlardan maada 
4 tayyaresi ve 2 katapoltu vardır. 
Boyları 226 metre, genişlikleri 
31,4 metredir. Mürettebatı 1500 
idşıdir. • • Tayyare gemlleri: 

lngiliz donanmasında 49 hafif 
kruvazör vardır. Fiji sını· 

fından 5, Dido sınıfından· da Hl 
hafif kruvazörün daha iltihakı 
fnJıiliz don;ınmasının kruva7Ör 
mevrudunu 64 e çıkarmış ohıcak 
tır. İnJZiltere bu sınıf ~emilere 
cok fazla ehemmivet vermekte
dir. Sebebi. bu ~emileTin her işE' 
elvPrisli oluşu ve bilha~a uemi 
kafilelerinin himııvP~indP vt" ke· 
sif i~leTinde muvaffakıyet kazan
ma lıırıdır. 

Tayyare silahının son yıllarda
ki süratli tekamülü dolayısiyle 
deniz üstü gemilerinin inşasında 
meydana gelen değişiklikler bu 
gemilerde açıkça gözükmektedir 
B.~ .~emilerin diğerlerine nazaran ıngiliz donanmasına iltihakı 
JZuverte zırhı fazlalaştırılmış ve ı bildirilen 4 tayyare jlemisi 
tayyare defi toplarının adedi had- Formidı:ı.ble lndomitable. Victo
di azamiye çıkarılmıştır. Bu ge- rious lllurlrious isimlerindeki 
milerdeki tayyare dafi siliı.hları- 1 tayy~re gemileri olup 1939 yılı 

Fiii sınıfından 5 k1"1ıva7Ör RnOr 
tonluk ve 33 rnil siiratter'ir1er 
Bıı t'Pmiler 1 ~~9 yılında deni7 " 

indirllmic: ve l 940 v•1J11dı:ı vazif'(' 
ıılac-ak olıın gPıııilerdir 12 ari<>t 
15 2 c:;ıntimPtrf>lik VP 8 ı:ıriPt 1 o ' 
c:ımtimPtrelik tnnl::ı 8 rınPt 4 san
timPtrelilt makineli tiif'ek tasır· 
lar Bundan mAAda 53 ~ c;antimet 
relik 6 torpit~ ınwam ~ hvvı:ıT'Pc:' 
vardır. (D~vamı 4 ün~üde) 

Yazan : Sevim 
Pilotlar üslerine dönünce, 

Kral onlarla konuştu. Macerala
rını kendi ağızlanndan din ~edi. 
Ondan sonra saraya döndü. 

Bu teınaşa Kralın o kadar 
hoşuna gitmişti ki ertesi günü 
alarmlar çalınca yine ayni :ney
dana gitti ve orada alevler iı;ın
de döğüşen tayyareleri sevretti. 
Bu sefer Kraliçe de yanı~daydı 
ve Kral ona bir gün evvel aldı
ğı i1.ahat üzere tayyarelerin u
çu~lan hakkında malumat V('ri· 
yordu. 

* * En Lüks Şey.. Uyku 

Firaunların ehramları kur
duklan gündenberi daima 

eli para tutanların bazı im
tiyaz!an olduğunu hatırlayanlar 
şimdi Londrada birbirleriyle 
şöyle şakalaşı.n.aktadırlar: "Bu
günlerde burada en kıymetli 
olan ve uğrunda en çok pa
ra harcamıya değen şey nedir? 
Verilen cevap kısadır: 

-Uvku .... 

Şimdi bütün oteller en emin 
ve rahat sığınakları ihtiva etmek 
hususunda birb.rleriyle rekabet 
etmektedirler. Ingilterenin bir 
çok fakir mahallelerinde ~yle i
lanlara rasgelinmektedir: 

"Saat beşten itibaren alarm
lar çalıncıya kadar yemek veri-
. ' rız.,, 

Zengin mahallelerindeki bar 
ve lokantalarda ise şöyle ilanlar 
göze çarpar: 

"Saat sekizden gece yansına 
kadar dans edebilecek emniyetli 
dans yerlerimiz vardır!.,, 

Dochester ot~de halk hü· 
cumlar esnaM".W\ \iile altı met
re yerin ali~AjJ'PJlmış ?1uaz
zam pa~ • .aaloi:ıiarda bır caz
bant refakat:yle dans edebilmek 
tedir. 

Bir çok oteller yatak odalan 
için 6 lira almakta ve ayrıca yer 
altında hususi sığınaklı yatak 
odaları istiyenlerden de fazla o
larak 180 kuruş istemektedirler. 
Bazı oteller yeraltı sığınaklann
da çarşaf kutlanmak Adetini 
kaldırmışlardır. Eğer müşteri 

ısrar ederse ancak o zaman o da 
üstelik bir bahşiş ilavesiyle ve
rilmektedir. 

Bu arada en çok rağbet gören 
yerlerden birisi de Grosvenor 
isminde bır pansiyondur. Bura
nın şöhret bulmuş olan hususı
yetleri şunlardır: 

1 - Birinci katta bulunan 
hususi bir dehliz içinde inşa 
edilmiş oda1ar mevcuttur. Bu
rası her türlü tehlikeli gaz
lere kar~ı hu~u~i bir kumaş· 
'ln yapılmış siyah perdeler 

le tecrit edılmıştır. Oda1arın 
içi ise baştan aşağı beyaz bada
na vurulmuştur. Burada hu· 
susi telefon hatta şezlonglar 
bulunduğu gibi bır de emre a
made doktor mevcutur. 

2 - Bu pansiyonun 2 numa
ralı bir sığınağı vardır ki baş
tan aşağı Türk ve Iran halılariy
le örtülüdür. Bütün duvarlarda 
kymetli tablolar: vardır ve ay
ni zamanda burada ı>n zengin kü 
tiiphanelerden biri bulunmakta
dır. 

3 - Tarüeden fazla para ver
mek suretiyle büyük saluıı 
veyahut yatakhanede rahat bir 
karyola, pamuk döşek ve hatta 
battaniye bulmak mümkündür. 

işte sığınaklardaki bu gibi 
hususiyetlerdir ki Grosvenor 
pansiyonunu herkesin içinde 
yaşamak istediği şirin bir yuva 

Geç Olsun dcı. 

A7.apkapıda seneler.ı 
can çekişmekte 1a

ııefis bir sanat eserinin u
knrar Yerildiğini menı~u
dnha doğrusu heyecan erı 
dim. cck 

ol-
llak kuran kafe11ine 

mermer dantel yığını 

hundan heş ay evvel rl 
dikkatini f'elbetmic;tim 
ğiın acıklı fıkra. bü) iik 
uyandırdı. Bir çok mekt 
dım. Bilhnssa Ray Ahmet T 

Ke\'8kibi'den aldığım US1~ 
ınt>kfup. ''alnız Azap)tj 
(Valde Saliha( sebilinin llJ 
halini değil. daha bir fok 
ahicfelerimizin bakımsızU 
zünden hirer birer mahvoll 
mı ı;rösteriyorcfu. 

O zaman harabe yüz 
hu eserleri de sırasiyle p
tım: • 

Kaptan fhrahlm Pa$8 1'ıe 
oya gibi işlenmiş P81'Dldar 
uçmuş. ıun~ 

Fındıklıda Koca Yıanal 
ceşme ve sebilinin oym.llu 
sokaklara dökiilmü,. ~e 

Çe me mevdanındakiA . • 
Hasan sebilinin kurşun ınır 
lan erimi (!) havaya kage

Hafız Paşa sebili bir ta~-
haline gelmiş. k 

Sultanahmette ampir lu
baştan aşağı mermer m r 
köşe pençeresinde incir flcen 
timiş, hatta meyva da versa 

Bütün bu acıklı merri
karşı tanıdıklarım, bireı0• 
Loti ahı çektiler. ~~ 

Ben irşat vazifesini yapa_ 
Ost tarafı merciine aitti. 'k 

Nihayet beş ay sonra M
pıdaki sehilin tamiri mee6ı 
düşünüldiiğü haberini a 
Bu teşebbüs biraz geç te jıl 
ne hepimizi memnun ede!\ 

Artık bundan sonra se"' 
cık"· halini görmemek içla 
mu deği tirmeye lüzum hliil 
yeceğim. 

Okuduğum habere gire 
fevkaJade eserin imarı mala 
le Tiirk mimarlarından 11f. 
kep bir heyet teşkiline lıil 
mış; hu heyet harap olan 
tarihi eserlerin tamiri lclii' 
pliin hazırlı' acak 'e b1111 .. 
hareket edilecekmiş. Falu, 
vapılacak şe~·, elde 1caae
kurtarılmasıdar. Sokaklar.'u
len. sac;ılan işlemeli ta, p:et
toplatıhnalı. emin bir '.\ el, 
haraza edilmeli. Hele ~~ak
maklıkların demirin ı ı 
u sıralarda fstzla meraJıt -= 

dır; Kaptan İbrahim P 
nin parmaklıklarını uç 
baz onları elbette o~ 
ziindf"n 1t•Hrmamışt r. 
şnn sehilinin kaplamaları 
lıynr. da, muhakkak naza. 
coruj!una kursun dökmek 1 
açık gözlüliiğii yapmış defat 

Bunlar hulunduklan ha; 
hafaza edilmezlerse Koca 
Paşa sebilinin ovma ta \n 
bahce duvarının kaldırım -

k h·ı· a-na arışa ı ır. 

Vaktiyle Sinopta bulun!~ 
zaman mahalle araların,.• 
k h h . . d "tur. en a cesının u\•an ~ .. 
mekte olan bir adam gö- ur. 
yandan bahce •i kazıyo ı~at 
den çıkan he:rkelleri t ' ın 
parçahl arak du\•ara ilave 't
du. ; e 

- Aman! Dedim. Ne y. ın-
sun? >na 
Ha~ retle yüziime bakb 

bir tavııla ce\ ap \erdi. ) 
- Du,·ar yapıyorum. 
Kimbilir bu tarihı şehiıfla

evlerin temellerinde, duval9/ 
da kaç iane parçalannu' ( de 
dö l\Iilo) yatıyor? ko. 

Takvl11u.. 
~-------------------ip-

Kış l\lüsameresi ma 
Kızılay Cem'yeti Kadıki 

besi tarafından her kış m~ 
de hazırlanan mtis mer ·tn 
bu seneye mahsus olanı r ~· 
15 inci Cum rtesı ak amı ~ 
köy Süreyya sineması saıolıst. 

il kt' fl3 
ver ece ır. ?OO 

Konı?re •e Davet l'a 
Tiirk Matbuatı Teknis,"k. 

B. 1·~· d "en ır ıgın en; 
Birl'ğin senelik kongresİ1e· 

san 941 Pazar günü 14 te E 
nü Halkevi salonunda yapı'fo
tır. Azanın t!elmPleri r·ca 'lne 

Ruzname-de: İdare hey tfdeı~ 
ru, .h:-sa?atın te~Jdk ve ida285 
vetının •brası, nızamnameccu 
maddelerin tnd'li \'C ·ctim_ad
dım müddetinin tahdidi y kon 
ni idare hevetinin iıtfhabı \lip. 

1 Askerlik lsler~6~a 
Fatih Aekerlll< şubeılnd'eclil 

jandarma ön yüzbaşı 'T' ~· en 
doğumlu Ahmet Fa 5Cf,'100 çift 
çok acele fi~Cye /ışık çorap pa 
nur. acaktır. Ihales 
'l'OPLANTJLARa gi.mü saat 

-M. M. V. Sa 
Topkapı Spor Ki -da yapıla· 

müzun kon resi pe 2625 1. 
20.30 da klilp b!nasrr . k ı~a-
ttan balarnnıun ı.t nesı omıs
deriz. plerin Lelli 

lmeleri • 
• 1882~ 



en izcilik 
ah isleri 

Dünyanm Siyasi 

Manzarası 
(Başı 3 ünrilde) (8q tarafı 3 üncüde) 

dan olan hafif kru- lngiltereye pla maddeleri 
O tonluk. 33 mil su- sevki için de Vqiqtonda bir 

. 10 adet 13.2 santi- büro kurulmllftur. Bu büronun, 
]': flpla 8 adet 4 santimet- başına ı~ecek olan Mösyö Sal
~ defı topu, 6 adet ter bqiin Mister Churchlll ve 

trelik torpito kovanı lqil.b Ktah ile Sörilfttlkten IOD 
ryare taşırlar. ra Aınerikaya hareket etmi( -

kenet· * * tir. Kafilelere r.efakat etmek il· 
nın m Destroyer): zere 90 muhrip ve diier harp 
şe , ı -- pmisi ile Zt torpitonun Inail· 
du uı verilen telıgraf ha- tereye teslim muamelesi yapıl

de bu sınıf gemiler mak üzeredir. Mösyi Rooeevelt. 
f,azla bır malumat yok- yeni sipariıler için '1 milyu do

penı91Z donanmasında harbin larlık tahsisat isti,eeektir. N ak 
94 Destroyer (muhrip) liyat meselesi ile de yalmıdan 

u ve bunlardan maa- allkadar obm Aıneribma, 
te hali inşada idi. harp m:alzemelerlni, kendi asık· 

!ILl'<nwı~beri verilen ha- liye pmileriyle ıöndereceji an
İnJ(ilızlerin bu sınıf taşılıyor. Bunun için lrlandanın 

zayiatı 40 kadardır. ıarp ,.e cenup sabi'lerinde üs
olan 26 muhribin bu ler teminine çall§biı haber ve
larmda vazifeye a- rilmektedir. 

mukarrer olduğuna gö- Bulisa Amerikanın yardnnı-

TAN 

Kapa• Zarf Usulü ile Eksiltme Hanı 
Y oqat Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Ebfltme78 konulan 1,: 
Yozpt - Sorsun 70hmun sa •nc1 ld1ometıwlnde ,.apı1acak 11501 u-

n. u lauut ketifll k6pri1 intalltldır: 

2 - Bu ifa aft ,.rtname ve evrak fUD1ardr. 
A - Ekalltme p.rtııam-1, 
B - Mukavele proj-1, 
C - Natıa illeri pnel prtumelıl. 
D - Şma n kGprQJer feaDl pnnam..L 
E - Hu.uf ,artname, 
F - Ketlf cetveli, '8ıb1ll1 flat. metnj. 
Q - Proje. 

lnekıuer Yospt Dalml BncfJmanlncle bu evrak n prtnameJerl &O
reblllrı.. 

ı - J:bfltme 2u.M1 peqembe ıono aaı ıa c1e Yospt Da1ml ı:n
c0mea1nc1e 7apılacaktır. 

t - DalltmeJe llnbllmek tçm tst.k1lleriD 812 Ura l'I ~ mu· 
valtkat teminat vermeleri v. 1bale tarihinden f ıOn evvel maraCaatla Yi· 
~tten ekail&m97e linblleceklerirıe daJr vesika almaları ıtzımct1r. 

5 - Teklif mektuplan 3 ünı..11 maddede ;razılı saatten bir saat ev
veline kadar Daimi Encümene ptirilecek Encümen Rai.Utine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet ü
çüncü maddede yazılı saate kadar gelm11 olması ve dq zarfının mühıir 
mumu ile iyice kapatılmq olmaaı şarttır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilemez. (1555) donanmaya iltihak nm, mihver devletlerini endişe-

ler. ul edebiliriz. Şu halde Jendirecek kadar çok ve çabuk -----------------------
ka~i mevcuduna JCÖ- olacajı anlaşılıyor. Devlet ŞUrası Reisliiinden: 
sızlık .erin elinde 180 adet 1 - Devlet Şılrasmda münhal bulunan Udncl smıf müllzımlrklar i-
sınıfınevcut oldutunu kabul M • ANT EN çfn 19/3/941 çarpmba gUnQ saat 14 de Ankarada Devlet Şılruı binasmda 
nunl19Pıpchr. Amerikadan al- müsabaka ımtlham yapılacaktır. 
lan ~ adet muılıribi de bu :ye- Gene o Mesele 2 - imtihana M-kilmek için Jıukuk veya ikbsat fakülteleri veyahut 
:1.=uf~ j(Örürüz ki in- siyasal bilgiler okulu';eya bunlara muadil olduiu Maarif Veklletince 

dati muhrip a- (Baş tarafJ Z incide) ta.dik edilmif olan 1abancı memleket fakülte ve )'f1klek meldepleriD-
~ bqında olduğundan gösterilmesine mani tel&kki edil- den mezun olmak prttır. 
ne k meıru.ti. Fakat Türklerin Rume- ı - imtihana ıtreceklerin yqJan ao u ıeçmll obnıyacaktar. 

bu sınıf J(emilere liden çıkanlması 2ibi. he.. Tür- 4 _ imtihanda muvaffak olacakların memuriyete almmaları memu-
ebemmiyet verdikleri kün kalbinde ebedi ve elim bir rin kanununun ' üncü maddesinde yazılı fart ve vudları haiz bulun

izahattan J(Öriılmek- hicran yaşatan büyük felaket ha- malarına bathıhr. 
un lebebi: Bu sınıf ıce- tfisesinde müfrit milliyetne-rve 6 - imtihanda muvaffak olanlara 30 Ura aall mut verllecektir. 

maksat için kullan... Rıza Nur beyin Arnavut Asileri i- e - İmtihanda muvaffak olanlann bqka bir mü-.;re devam et-
.. Bu t1emilere verilen le beraber, Türkler aleyhinde fa- ınf7ec:ekleri ve ettikleri takdirde 'Düa&aft addohınacakl•n bakkmda bir 

o kadar çoktur ki say- aliyette bulundu~nu bilmivor- taahhütname vermeleri şarttır. 
. Muhripler ayni za- dUık. Buna ittili hasıl olunca Bü- 7 - Müsabaka imtihanı aptıda yazılı mevzulardan 79pılacaktll'. 
ve a~ kruvazörle- yük Millet Meclisini hakiki bir A - F.aaa teıkillt hukuku, 

rlni de JCÖrebilir. Bu hayret vıe dehşet istila etti!.,, B - Umuml surette idare hukuku ve bilhwa aptldaki kanunlar 
ilk bahriyeli devletler Bilmem Rıza Nuru, kendisine 35t6 S87ılı Devlet Sılruı kanunu, 

fazla ihtiyaç göste- hayran bulanan Peyami Safaya İdari kaza nazariyatı, 
ıemilerin hattı harp takdim etmek ~. bu 1atırlara Türlıi7e Cumhuri7eti ı.tklllta 
deninltı, hava hücum ... 'bir cümle ilivesine lüzum Mesnurin kanunu, 

emniyete almak, ti- Memuı'in Muhakemat kanunu ve bu lfle allkah dlfer kanunlar. 
'\'U'IDI dil'? Bu "Nur,, la göz b· yna-et idaresi tdarel .. -ı-et • .ıu ... t kan"-''"" 

ıanarıın himaye ~ek. maştırabilmesi aneak ıöslerimi· ~ ve um......., ·~• ........ ., 
• keşif yapmak RI· zin ltoyanmulyle mUmkündUr ~ kanunu. 

vazifeleri de vardır. suunm. Peyami,-e pUnce, nere-. Madenler hak.kmd• mevzuft 
Jd bu sınıf ~miler her ye lideceiiııl bilmeden savurdu· _ c - Mall)"e, 
t ve j(aye için kulla- ta tflkriliilntl yalamakta t~red· a - imtihana lirmek llti7enler nilful hGvf>'et cCbdanlan ve tabail 

tedir. BUJ(ün denizlere diit etmiyecektlr, kanaatindeyim! •aikaları ve iki kıt'a vesika toıocratlle birlik&e anubal1e 17 Mart Hl 
İDitiliz filosuna kar'1 tünü alqamma kadar Devlet ŞQraaı Umumi Klt:tpliline müracaat 97le-

'-------·· •1 rl!l\!1;t1="'7•~ lstanbulcla Filmler KraOçesi : f li\ ~ ~ \ • J l. W .J 
Şimdiye kadar İstanbula gelen Filmlerin en muazzamı 

''MARMARA., sinemasının sureti mahsusada getirdijti İlk 

Vizyon dünya şaheserlerinden ikincisi ve sinema Pırlantas1 

Gala filini geldi. Dillere destan olmuş meşhur (ÇARDAŞ) 

lann 8'kuıı gölaede bırakan dünyanın bütün şehirlerinde ay

larca pterilerek eöbreti bütün dünyayı sarmış olan misilsiz 

Aşk, Musiki, Dans ve Heyecan Alemi ...• 

MACAR SENFONiSi 
( Dango - Pista ) 

BUGÜNKU PROGRAM 
8.00 Program 

1

18.00 Prolram 
8.03 Haberler 18.03 Orkestra 
8.18 Milzik (Pl.) 1840 TuraWer 
8.45 Yemek ili- 19.00 KODUfDla 

tesi 19.15 Şarkılar 
+ 19.30 Haberler 

19.45 İncesaz 13.30 Proeranı 
13.33 Sarkılar 
13.50 Haberler 
14.05 Şarkılar 
14.20 Riyaseticüm 

hur bandosu 
15.00 Operet 
15.30 Konser 

20 15 Rac:l7o il 
zetesi 

20.45 Şarkılar 
21.15 Konuşma 
21.30 Orkmtra 
22.30 Haberler 
22.50 Cazband 
23.25 Kapelllf 

k~ 1~;=- MAR~!~!_'da 1., K~~1:~:~~~ 
1 

, Hepgül'ün acı aynlığında biz 

,.•••••••••-- ·- bizzat ve diğer suretlerle anya· 
~ rak büyük acımızı unutturmağı 

l'ehlikelerın heyecan... Aşkın nee'e... Musiğin hayat verdıjtı çalışan btitiın dostlarımıza, mer· 
büyük Film : bumun silih arkadaşlanna VE 

Bugün LALE Sinemas1nda 

HUSAR AŞK 1 
Budapefte'nin Rüya dolu sahillerinde yaşanan en güzel Aşk 
ve İztirab Romam ... DİKKAT : İki Harp Jumalı birden : 

Istanbul Merkez Kumandanııu 
ayrı ayrı teşekkür kudretini bu· 
lamadığımudan, gazetenizin ta· 
vassutunu dileriz. 

Merhumun kuuı: Gflsidt 
Çocuklan: IcW. Şilkraa 
Ctlneyit. Sadrettin C.W -
TEŞEKKÜR 

1 -TtlRKÇE BRITts PARAMUNT JURNAL'da: Amerika 
Pilotlan ı.uterede hava akınlanna karşı müdafaa • Para. Aile reisimiz ve sevRilf baba. 
..n+-ı mızın ölümü dolayuile elem Vf 
-~ .. ere hrll huırlak. kederimize her suretle iştirak e-
l - RUMCA YUNAN JURN AL'da : Yunan İtalyan Topçu den bütün muhterem dosttan . 
dtlelloau. Cephelere akın • Yunan erkinıharbiyesi ie batında mıza te~kkür ederiz. 

Bu(iin ~81lt 1 ve 2.30 da tenzilatlı matine. Merhum Yoql E. Teodorhlls 

' - ~~ .................................. ~ ~ ........... , .. _ 
il .. •••••••••••••••••••••~ 

1 

Kadıköy Halkına Mü~ 
Bugün T A K S 1 M Sinemasında 2 Büyük Film birden 

Bütün Dansı sevenlere 
Tekmil Aşkı tehayv(ll ectenıer-' 

• 2 Bür ~z mAkkeNmüzaı igrA RRÜZ. ıı' 
Senenin en müthiş macera ve serJ(iize$t filini 

2 • ÇILGIN GENÇLiK ; 
3 yeni Dansın icadedildi4fni göreceksiniz, büyük bir aşk filmi 

" - ,,,j 

BU G UN 
Matinelerden itibaren 

KADIKÖY 

OPERA 
sinemasında 

ilen İtalyan ve Al------------ meleri. (1''12)) 
J(emileri yalnız deniz- Artvin asliye hukuk mahkeme- , 

ve bu Remilerln lbıden: . . 
df,.,,anı olan muhribe Artvin villyetinin Ardanuç na- 1 SAKARYA SINEMASINDA 

1 

',-------------...ı 1 S I G R I D G U 1 I E 'nln 

BAL PARE 
Aynca: Emsalsiz renkleri ... 
Mükemmel musikisi ve ne. 
fis şarkıları ve ekserisi Cü. man fazla ehemmiyet verilse biyesine bağlı eski ismi V artelya 

ır a~ sebeple İngilizler A- yeni ismi Baratli köyünden • Ba
bın ~ ilk fJ!'satta muh- san Sönmez karısı Fatma Sönmez 
kın-~ ve 60 &det almıı•ar- tarafından verilen 5/2 941 tarihli 
nJan istida ile Ardanucun Vartelya na-

-:-~ elinde 8'RB- mı diğeri Barat:ti köyünden Sa
.enı 8ilriP vardır. Bu yekdna bit oğullarından Moladan olma 
decelute Norveç muhriplerini ve davacı Fatma Sönmezden doğ 
e ~ecek olursak :vekQn ma izni adındaki çocutun 1330 

Helen bular ' 1enesinde Harbi umumi dolayi
Per li bYclettfıuntz muh- siyle köyünden hicretle Bayburt 

J(emilerden başka daha kazaeına gitımif İlle de harbin şid
da donanmaya Uti- detlıe denm etmesi ve Bayburt'-

~'ll:>l .... ı... un da Ruslar tarafmdan ~ d~ 
.,. _______ layWyle adı geçen IminJn kay-

H A R R Y 8 A U R ve A Gu barbL Hava bombardıman-
A N N 1 E D U C A U X lan.. Cuuılar ve cuua avcılJtı .. 

tarafından yaratılan 

Beethoven'in A§kı 
l't1ınlnde Parti ltomervatuan 
oru.trumm iftiıllki7le bQ;rQk 
kompozitörün biltOa musiki e9er-

lerini dhıliyecekainiz. • 

7'ehirli Gazlar FMan 
JOHN LEDER-

NOl!L MADEIAN 
Hareket ve h.,.ecan dolu bir 
filmde ayni zamanda bir ilik 

mevzuu bulacakaınız. 

# ı94P :-lnemaeılılc lnterw11ıllllll Konorauula Tfıf 11i11· 
mil .. Muazzam. müateana ve blJtlln dilngatla takdirle 

#1/Mlllen IUm 

1 

,! 

Bügük Lüka ve lhtİfllmı ve tesldr edici güzelliği ... 

ve B A S I L R A T H B O N E 'nin 
Kuvvetli dehayi San'atkiranesi 

SOMER S INEAS=I NDA 
Görülmemiş bir muvaffakıyetle gösterilmekte ola,n 

RIYO YILDIZI 
Emsalsiz a$lt ve macera filminin kıymetini arttınyorlar. Bü. 

tün Şehir halkının RÖrmek istiyece~i bir şaheser. 
BUl{ün saat 1 de tenzilitlı matine . , 

ce olmak üzere 9000 
figüran olan 

BILLÜA KÖJK· 
filmlerini ıörünüz. 

• 
···--·--··---....... ·-·· 11 -TllPE8Aft! ORAM °'16MINIPA 

Akşam saat Z0,36 da 
Mll$ALILER 

llTIK, CAD KOMEDi K11-.1 
Gündüz 14 te ÇOC'uk Ovunu 

Akpm saat Z0.30 da 
PASA HAZRETLERİ ......... ········-·--Bize Askerlik şubesin- bolarak 1330 aenesinden beri ha· 

terhis tezkeremi kay- yat ve mematı meçhul bulunm.Uf 
•11feııllstnl alacajımdan hük oldul'U iddia ecl"lmekte olduğun
o.-rmıı~:ır dan izninin halen berhayat olup 

~taç köyünden o1madıjl hakkında mal&ııatı olan 

ANA iZTIRABI 
• 

Haf Rollerde: Kathe Dorsch ve Paul Hörbipr 

Hiç bir reldlın IUl.ınn bli11üklülilnil tas"lr icl:n Wll 

ı, 
1 MELEK SINEMASINDA 

ojullarından 1ann işbu ilin tarihinden itibaren 
Ş1lkril Çaidaf bir sene içinde Artvin aaliye hu-
324 doiumJ.u 1ruk mahkemesine ma16mat ver-

kekl meleri ilAn olunur. (3584) 

ur. ~ tldnel İcra Memurla. 
inin f 11 3/941 tarihli Tan dördüncü sütunda çıkan kısmın

JEANETTE MACDONALD . 
tüjiltllr. 

ŞARK SINEMASINA 
MUSiKi Yaraffıldarı Afi 

A o y D 

ve 
ve 

NELSON 
GUZELLll< 

EDD 'nın 

ŞAHESERi 

A R K E N beeinci sayfasında çı- da birinci arttırma tarihi 1/4/ 
kadlııWlmlzin 938 5387 numa. 941 olacak iken sehven 1/4/940 
Dü:amtlMma ait sat11 :i18nınm, olarak çıkmıştır. Tas'hih olunur. 

gidiniz r:1e TeıJlld ettiği Ml/ttfllll bizzat görli.nüz. 
--••••••••••••••••-~ '-•••••-•Tahminin üstünde bir muvafakıyetle devam ediyor. _______ ,r 

80t l..ARI 
- Aldırma, dedi, apdestsiz namaz kılan bu dün- 8 U L M A C A 

yada bir sen değilsini ,. 

. 
~uau,..;ııım da, yatıyor olduiu gı'bi, dedi. ccnüfus 

en ild lirmm verin ... Karnım acıktı.,. fa· 
arbk ... Geçmif gitmi§ ... 

Yazan: Cemalettin Mahir No: 4 

Recep korkmuştu: 
-:- . Tövbe de... Tövbe de... Günah... Bulgarya 

klfın ... 
Hamdi, bir parça feker kırıp avurduna saklıya

rak anlattı: 
- Dinle Mustafa! Kıyametten evveli var. Meh

di Resul gelecek. Mehdi Resul şimdi bir yerdedir. 
başına dolqan Mustafayı seyrederken bunları ha- İbrahim güldü: Hmtte mi, Çindemı, Araptamı bilinmez. Sancakı 
tırladı: - Ne:ye sordun Recep? Ölünün üstünden atlar şerif yok mu? Sancakı şerif, şımdi yüzünün iııtline 

yarmmda Atazade Mustafanm diş - Bizim oilan akılsız dedi, yarın, kalk körlne da hortlak olur diye mi? toprakta yatar. Vakti zamanı gelince kendi kendi-
git. Baba yüreii bu! ~ bile yıllarca küs dur- Recebin babası köy imamiydi. Kurubacak Meh- ne kalkıp dikilecek. işte o alimet. "Mehdi Resul 

eliyle kapatarü dıprı çıkınca söylen- maz. Evlit yüzünü görünce yumuşar. Çoktan yu- mede _göre dine mahsus bir sürü şey biliyordu. göründü., alAmetidir. Mehdi sancağı eline ala-
mupmıştır başını d6jer olmuştur ya ... O da ayrı... - Oyle ya tekin sayılmaz. cak. Acele Müslümanların önüne düşecek. Biıyük 

l 1 1 4 5 • 7 • • 

uzu çektiremedin. Geçenlerde terkos Hamdmlıı yüzü, kendisinden bahsediliyormuş - Hortlar mı demek? b~ muharebe olacak ... Bütün Wirler kılıçtan geçı-
,_...,."hazır___ buradayız, berber Sadık baba alı· gibi kıpkırmızı oldu: - Hortlar, gece vakti gezer dolaşır ... Allah k~ rilMecek;_. sözlerin akıl di b"t k 

1 
in ü h li Soldan Saıa: 1 - Orta Aayada 

· kulak asmadın. rusun hepimizi rahatsız eder. uswua e er re ı me ç ş P e bir ova 2 - Sinir mütehaas1113-
daprldan cevap verdi: . - Kowlduğu Y~-gi~~ .~te mahsustur. Ken- - Bunlar masal, uydurma W Imamojlu ... Olen fiipheli Hamdinin yüzüne bakıyordu. Koku - Başına bır harf eklentr-

:"'IJımum ağrlsa kesilmifü. dini bilen emek tükürd~u yaJa.maz. Elin ek· adam. dünya yıkılsa kalkıp dolaşmaz. Kıyamette Ibrahim ara yerden k8:yıtsızca sordu: . se: Bır Peygamber olur. 4 _Sil 
un· mek tuttukça çalışırsın. Vucutten dii§erSeıı ~~ bile kalkacağı f(ipheli. • - Mehdi Resulün harbı kıhçla mı olacak Hamdı? erkek ismi _ Müzik Y8Zdll 5 _ 

an dış, kerpeteni görünce iiner, dedi, tin bu kadar hast4Ulesi var- Birine 10kulur. ölup Mustafa dit ağnmu unutmıqtu. . Hamdi? Son harfı değıfine: Bır sayı - Bil 
sanırsın. şuna biraz çey kaynatalım. li~ elini aalladi· - Kıyamet, kıyamet, derler. Şunu bileniniz var- - Kılıçla ol':cak e~bet ... Ne sandın. nota • Ninenin yansı 6 - Bu 

panzehiridir. Ne dersin Hamdi aja? ahim • sa bir anlatın! Dedi. - Gavur, mıtralyöz, tayyare kull~?. millet- Alkol 7 - Harflerin yer 
Bulg alı. A•-i ...,. ydanb""' - Ne deseniz bot· Mustafa zaten yolu tuttu. Bu cihet Hamdinin hiç aklına gelmemışü. Böy- leri delifirse· Lira iki harf de 

ary -. y-, ça a- Çağıran olmadığı için kıyın kı)'Ul YanaflJOf. lfte Hamdi, lstanbulda bir müddet Amerikalı barı le vaziyetlerde tereddüdün iman zayaflıjma gele- · • 
olmaz. riz. Zonguldaktan Terkosa kadar geldi Artık dayana· atika lllmler.inin yanında çalıfmıf, birkaç ~ere de cejini bildiğinden acele acele cevap verdi: ~=1!'ı~c;-~~~~~ 

e ı>eek ıya doğru bakıp sesini alçalttı: maz baba ocağına döner, göriirlünüz. Aksaraylı Arap Hoca ile define aramıya gıtmiştı. _öyle şey olmaz Mehdi Resul devrinde mit- 9 _Ters okunursa: Sanat. Biı 
dilderm de ala oğlu mübarek... Kendine kalsa, ' .. Aksaraylı Arap hocanın dünyay~ ve ahrete daır ralyoz işler mi? ş~ kalır vallaha... lş kılıca da· kömür. 

Her ~mez. Kulübenin Gntlne, yere devrilmif kütüklerin~ çok derin maltlmatı vardı. Ham~ bunların heman yanacak. Atların üzengisinden kan akacak. Amma Yukarıdan Aşata: 1 _ '3arb) 
mikdan~ Mehmet sağ elini karnının üstünde tüne oturarak çayın bynam"ını bekliyorlardı. Di- hepsini karma karışık ezberlemıştı. Evveli alay e- aon'1nda insanlar rahat edecekler. Fakir zengın Anadolu'1adır. 2 - idam edebilil 
Ierı da~bi gezci~: • bi is ballamış kırmm ça~ydnltlııf dan du : diyor zannettiği Muatafaıun ciddi söyledilini an- kalmıyacak. Kurtla kum kardeş olacak. 3 _ Kokular 4 _ Tapan _ Baba 
ur Bur:- Amma b jla man çıJmuya bqlayınca arı, Hamdi layınca Pfll'dı: Aifil'le 
yıp va ~1b8 rıg·jı O ~~ .. tir Aiazade - sırçalı~-.ba bir de ~rt kAse • _ Kıyameti bilmiyor muswı? Sizin köyde, Kurubacak Mehmet, sıcak çaydan 90nra buruşuk ~=:ı !ım,b1:"u b:f:e~ d ..:. 
a herifle an • a ' e ' ... sinden ibaretti' imam, hoca yok mudur? alnına biriken terleri sildi ve keyifle bağırdı: Uy---'- olmak 7 - Bır nota - Bıı 
r olurlar. · .. ük 1 ka ziyle iki Vardır - Ne güzel.. Belki sancak doğrulmuştur, Meh- llUIA 

Bu bakımdan JIJ.lfları yapmasa, Mustafa açlık- Çay bardakları, .iki. kuç reçe vano ' - Anla~ mıydı? di Reaulün çıkması yakındır gelse de kurtulsak. zamir - Bır çalgı - Bır zamir 8 -
nu anlamak imkin~n kokardı. Elini evde işe ~ker killllum getirdi: tirdik18n içi- - B"l Recep babasından öjrenclitt gibi derinden de- Ters okunursa. Kuruntu vapar 
ideta bir muampıalıktan bafka bir '81 d~ Küçük Salih, daima birili bi eonra = A=. wı cuma namazına, ramazanda rine içini Çekti 9 - Bir Rus ismi. 

Böyle fuhı.ıe Ate Muatafa oturup köyündep, yordu. " br daiıttı. vih hi gitmedin mi' - Bakabm sende tman bOtünlültl var mı! Kur- EVVELKi BULMACA - Sol 
darlık edenlerdenetıneyi sevmezdi! Yalım arada Hamdi, herkele uçer tane ~ kaldırmadan ter~ K~Jun liderdim: .. Yani ihtiyarın zoruna.. tulmak öyle kolaydejil... dan sata: 1 Sofy~ - . ifa 2 - e-

e küçük uskuıden, babasının çatalca tar&:flaranda Recep, ÇAY' karıftarırken bqmı Rabbtm aUnah •ymuuı apdestaiz falan lll'aya Kunabacak Mehmet ken~ınden emindi: da • Tibet 3 - Pıreb 4 - Aka . 
tıklan. vardııöy alası oldutunu, ukerliiini be- sordu: , beri, tanhk kura kura yatar kalkar _ _ Bak Mehdi Resul 18rünsiln, iman ciheti k~ Naren 5 - Horiaıima 8 - Asal • 
kadım bulu•abalQhD olmu bir lUma CaDI... -Buralardakaı.bdi.olurmuM~a~ er· öte 18Y lay. Ben kaç paralık adamım lrl, vebalim, suçum Ke 7 -Turanl - Na 8- Vahit-

ıır... ...... hlç bir i ir gurbet ~~ 611'enmiflerdi. - Ormanda yaban kediai çoktur. Llkin na, tb ahim ötektler lfbl ürkmedi: ne olacak? <ArlrMı ftl') Ki 1 - Vetlbn. 
ftlılınn fuhşıyle hıiıet, ~~i tutlıbLt.k bilmem. • r • 
·-111ıı beller. -



• 
15 - 3 - 941 TAN 

Hava Harpleri Yeni Anlaşma Arnavutlukta İngiliz Görüşiyle Tıp Bayramı 
(Başı 1 ıncıdel (Başı 1 incide) (Başı 1 incide) B lk 1 d k" (Başı 1 incide) 

yi cumaya bağlıyan gece bir- sinin teminine çalışılacaktır. detli taarruz hareketlerine geçti a an ar a 1 tlbbi ilimler artık milli vasıf al-
k uçuşlar yapmışlardır. Öğle- Kongre mahfillerinde "Sinek ğinin beşinci günü olan buııün, mağa başladı. Bunu, Cemil, Fey-

e doğru Norveç sahili açıkla - filo,. dan 30 torpitobotun yakında bütün gün taarruza devam etmiş- Vaziyet zi, Esat Besim Omer Paşalar nes-
da bir düşman iaşe gemisinin İngiltereye gjinderileceğine mu- tir. Bu taarruzlar esnasında düş- li takip etti. Bunların yetiştir-
ş tarafına tam isabetle bır bom hakkak nazariyle bakılmaktadır. man kuvvetli bir topçunun hima (Başı 1 incide) dikleri şahsiyetlerle memleketin 

1 atılmış diğer iaşe gemileri Bazı mümessiller, bir kaç harp ycsinde hareket eden taze piya- nan arazisinde iyi tesis ve iyi mü- bütün sıhhi ve tıbbi teşkiliıt asri 
'tralyöz ateşine tutulmuştur. gemisinin de İngiltereye devrin- de kuvvetleri ve birçok tayya - dafaa edilmiş üslere malik bulun- bir şekle girdi. Artık Türk mille
Perşembe - cuma gecesi sahil den bahesdildiğini duymuşlardır. reler kullanmıştır. Kıtalarımız maktadır. tini sıhhat ve hayatı münhasıran 
rvisine mensup bir tayyare Kııo:t:'un sözleri bu taarruzları pek ağır zayiatla Şu son aylar zarfında kazanı- Türk hekimlerinin şefkatli elleri-
rise adaları açıklarında bir Vaşington, 14 (A. A.l - Bahri- geri püskürtmüşlerdir. Hava lan bütün avantajlar, Bitlerin keş ne in!ikal etti. Meşrutiyet sene-
Üşman iaşe gemisini torpilliye- ye nazırı Albay Knox, deniz ha- kuvvetlerimiz, askeri hedefleri ınckcs halinde bulunan bir Ro- !erinde de Türk tababeti inki
k batırmıştır. rekatı kumandanı Amiral Stark muvaffakıyetle bombardıman et- manya ile, ancak yarı yarıya mu- şafında devam etti. Bu devirde 
Bu harekata iştirak eden tay- ve havacılık dairesi reisi Amiral mişlerdir. Hava dfıfi bataryaları- vafakat etmiş bir Bulgaristanın Ziya Nuriyi Süleyman Numanı, 

arelerimjzden 6 sı henüz üsle- Towers mebusan meclisinin büt- mız iki düşman tayyaresini dü- işgali ile elde ettiği avantajların Asaf Dervişi, Hamdi Suatlı ye-
e dönmemiştir. çe encümeninde yapmış oldukları şürmüslerdir. pek ziyade üstündedir.,, tiştiren neslin vasıfı mümeyyizi, * beyanatta iki Okyanus filosunun 11 Tay11arP düşürüldü . 1Jr * ilmi çalışma ve araştırmalariyle 

Londra, 14 (A.A.J - rtava süratle inşasını talep etmislerdir. Kahire, 14 (A.A) - H•va ka- Evvelkı gun Londra __ radyo-
1 
Türk hekimlerinin bütün dünya 

ezareti tebliğ ediyor: Bugün Albay Knox, Amiral Stark ile A- rarııi\hının t"'"liği- 13 martta te- sunda bu mevzu uzerıne ilim aleminde yer alması olmuş-
"leden sonra muharebe tayya.. mira! Towers, entesnasyonaı va- pedelen ve Klisura mın••kas•nda bir konuşma yapan müstakil me- tur. 
!erimizin refakatinde bombar- ziyetin fenalaşmakta devam ede- yapılan bir taarrnzi keşii hareke- bus ve meşhur İngiliz muharriri D~kan sözlerini şöyle bitirmiş-
man tayyareleri Calais'de Al- bileceıj'i üzerine kongrenin naza- ti esnasında, !nıziliz avcı tayy• - Mister Vernon Bartlet de Bal- tir:: 

arın işgali altında bulunan rı dikkatini celbederek, Alman, releri. "Fiat., tipinden 50 den faz- k_~nl.ar hakkındaki ~ngfüz görü- 'Bütün büyüklerimize karşı 
yYare m(?ydanını bombardıman İtalyan ve Japon donanmalarının Ja düşman avcı tavyaresi himaye şunu aşağı yukarı şoyle ızah et- duyduğumuz şükran borçlarını 
ınişlerdir. Bombaların hava bu senenin başlangıcında Ameri- sinde sevreden "Savoia - 79 .. ti- mı,~tır:. . . burada arzetmeği bir vecibe ad
eydanında ve sahanın ucunda kan filosunun 1 milyon 250 bin pinde dii,man bomhard•man tay- _İngıltere Balkanlardakı vazı- dediyorum. Seleflerimizle gu
U!unan tayyareler arasında pat_ tonilatosuna karşı cem'an 1 mil- varPlerinden mürekkep bir teseıi- yeh ıkı noktadan tetkıke mecbur- rurlandığııruz kadar gençlerimiz-

ğı görülmüştür. yon 833 bin tona baliğ oldui(unu kiille karsılaşmıslardır. Dü<manın du,ı; · . . . . . le de ütihar ediyoruz. istikbale 
l!;vvelki gecekı akınların söylemiş ve bunun için iki okya- aıletçe faikiyetine ra~en, avcı- Bırıncısı dıplomasi, ikincisi ümit ve imarila bakmağa hakkı-

tafsildtı nus filosunun süratle inşası lü- !arımız derhal hücuma gecm'ş . as~edik bak_ımından. mız vardır. Bayramımız hepimi-
Londra, 14 (A.A.J - Hava ne- zumuna işaret etmişlerdir. Fran- !er ve 14 tayyare Öiisürrn~<lPr . Dıploması bakımınc,ian Balkan. ze kutlu olsun• 
etinin istihbarat servisi 12-13 sız gemileri Alman - İtalyan - Ja- dir. Diller bir miktar düsman !arda Alman zafer!, Ingilterenin J\Ierasi'l"IP ..;;; verildikten son-
t gecesi Almanyaya yapılan pon tonilatosuna dahil değildir. tayyaresi de ciddi hasara uğra _ yal:"ız c~n1Jbu şarkı Avrupasında ra vaiı vE örfi idare komutanı 

ddetlı akırilar hakkında aşağı- Albay Knox demiştir ki: m1'tır. Biz hiçbir tayyare kavbet d_egıl, butun Ort~ şarktaki siya- Tıbhiyel"1r,rin bayramını ku~!n _ 
ki tafsıratı vermektedir: "İngiliz mağlübiyetinin ve Ja- mrdik. 12-13 mart gecesi, t,om- sı nufuz ve mevkıın! sarsar. Afri- mışlar ve şiddetle alkışlanmışlar-
Hücum karanlık basarken baş- ponyanın harbe girmesinin teşkil bardıman tayyarelerimiz Avlon- kadakı zaferlerımızın Ispanya u- d 
mış ve şafak sökmeden bir sa - edeceği tehlikeyi Birleşik Ame- ya tayyare meydanı ile Sazan a- zerinde yaptığı tesirin bugün fay- ır. N d "l b .. 

1 ıh 1 .. · İ eşre ı en roşur 
t evve n ayet bulmuştur. Ham rika idrak etmektr(lir. Bu gibi ih- dasına hücum etmişlerdir. Tesi- da arını gorüyoruz. spanyayı 
urg, Bremen ve Berlıni bom - timallerin tahakk....ı_ ettirilmesine sata ve tayyare meydanına bü- Mihvere iltihaktan menneden en i4 mart Tıbbiye bayramı mü
ardıman etmek üzere Almanya mani olmak, kendi menfaatimiz yük basar yapılmıştır. büyCik :ımil, İngiliz parası "veya n..seo~tıylE dün bir broşür neş
zerine giden müthiş filo içinae, iktizasıdır. Aksi takdirde Birleşik (Yukarıki tebliğde ismi geçen Sa- İngiliz diplomasisi değil, Afrika- redilmiş ve broşürde tıp bü
n modern ve en buyük bom - Amerika harbe sürüklenebilir . ., zan, Avlonya körfezi açıklarında ve daki fn.~oliz muvaffakıyetleridir. yüklerınden Mıralay Kırımlı 
rdıman tayyarelerinden birka - M amafih, Albay Knox donan- A,•ıonya şehrinden ancak 3 deniz mi- Orta şarkt~i m~vkiimizin sela- Aziz Idrisin, Şakir Paşanın, 
da bulunuyordu. Bu üç şe - man ı, derpiş edildiğinden fazla il mesafede müstahkem bir adadır.) meti namına da, Balkanlardaki General Dr. Cemil Topuzlu -

ırden her birine kuvvetli bir kuvvetlendirilmiyeceğini söyle- Radyo gazetesine göre nüfuzumuzun kırılmasına mey- nw: hay• tı, eserleri ve yaptığı 
·ıo ile taarruz edilmiştir. Yapı - miştir. Ankara, 14 (Radyo gazetesi) - dan vermemek lazımdır. hizmetler mütehassıs profesörler 

hücumlar Ingiliz bombardı - ıJfalzemenin Amerika ı·apıl'·- Arna'(Utluktaki Yunan - Italyan "Askerlik bakımından vaziyet tarafından kısaca izah edilmiş ve 
an kuvvetlerının şimdiye ka - ları ile nakli isteniyor harbine dair gelen haberlerden aleyhimizde değildir. Almanların bizde tecrübi fiziyolojinin vazu 

Almanyaya indirdiği darbe - Ankara, 12 (Radyo gazetesi) - anlaşıldığına göre son günlerde Selilniğe inmeleri kendileri için olan miıderris doktor Şakir Paşa-
rin en buyuğü olmuştur. Amerika, yıldrım hızı ile Ingil- başlıyan Italyan mukabil taar- tehlikelidir. Çünkü bu takdirde run Türk tıp tarihindeki rolü ve 
Bombardıman tayayrelerimiz - tereye yardıma başlamış ve ılk ruzları mevzii değildir. Bunun, sol cenahlarını İngiltere ve müt- ehemıniyetı tebarüz ettirilmiştir. 

en ilki Berlin üzerine saat 22,30 mühım parti yola çkarılmıştır. ltalyanların mevzuubahs ettik- tefiklerinin tehdidi altında bırak- Bu -· .lrler her sene tıp bay
a varmış ve bombardıman saat- Ruzvelt 'in yardım için istetiiği 7 !eri ilkbahar umumi taarruzu ol- mıy;a .• m~burdur. Almanyanın rarnında dağıtılacak ve her sene 
ı-c~ surmüştür. Pilotlarımız milyarlık yeni tahsısat ta bu salı duğunu teyit eder emareler var- Se!an_ıge ınmek gafletini göstere- tıp tarihinde hizmetleri sebkat et
hrin etrafındaki şoselerle de - günü müzakere ve ayni gün ka- dır. Bizzat Musol.ininin harekatı cegını zannetmiyorum. Fakat Se- miş doktorların hayatı ve eserle
iryollarını ve gölleri gündüz gi- bul edilerek kanuniyet kcsbede - idare etmek ve yakından görmek ' limikte hava ve deniz üsleri kur- ri bu broşürlerle izah edilecektir. 

i görmüşlerdir. 80 kilometreye cektir. Amerikan gazeteleri, Al- üzere Arnavutluğa gelişi de bu mak imkanı onu böyle bir hare-
adar kolaylıkla görülüyordu. Pi- man ablokasına rağmen gönderi- meyandadır. Fakat 48 saatte Ital- kete teşvik edebilir. Bundan maa-1=============== 

ı
tlar Berlinin muhtelif kısımla - lecek malzemenin Amerika gemi- yanlar 10 bin esir ve yaralı ver- ~a Almanyanın Akdenizde yeni sark meselesidir. nun için İngil
nda muazzam yangınlar çıktığı- !eriyle nakledilmesini istemekte- mişlerdir. Uç tümenleri zayiatla usler e}de etmek için faaliyette bu tere Balkanlardaki hareketlere 
ve yangın alevlerinin 160 1<ilo- dirler. geri püskürtülmüşlerdir. Yunan- lundugu da malümdur. Onun her büyük bir ehemmiyet vermekte

etre uzaktan gözüktüğünü ha - Amerikada, Ingiltereye yardım lı1.ar bir karış yer terketmemiş- taraftan Akdenize inerek orada- dir. Hariciye nazın ile Erkanı 
er vermişlerdir. Bir demiryolu için bir çok gemi'er inşa edilmek- !erdi. Oyle anlaşılıyor ki Ital- kı v_aziyetimizi tehdit etmesine harbiye reisini Orta şarka gön-

~
sak noktasına hücum eden bir tedir. Bundan başka 285 Ameri- yanlar, Arnavutluk harekatında ım.~an _".ermemek lazımdır. dermesi de, bu sahaya verdiği e
ot ..• a_ ttığı yangın oom.balarının kan şilebinin hiılen ~abancı. bir bir Alman yardıırunın kendi pres İngılız Orta sark kumandanlı- hemmiyetin bir misalidir. İngilte-
mıryoluna isabet ettıgını , ısa - bayrak altında çalıştıgı tesbıt e- tijlerini kurtarmaktan ziyade ğının müttefiklerimizle müstere- re Şarki Akdeniz ve Orta şarkta
ti müteakip de çok şiddetli bir dilmiştir. Bunların bir kısm In- balta~ıyacağını düşünerek bazı ken kararl~ştırdıkları plan dahi- ki üstünlügünden istifade ederek 
ilak ve bunun arkasından daha giltereye verilecek ve bir kısmı muvaffakıyetler kazanmak üzer0 imde, ş_arkı Akdenizdeki üstün bu davayı bir defaya mahsus ol-

uçük infilaklar vükubulduğunu da Amerika miıdafaasında kulla- son mukabil taarruzları yapmış- vazıyetımızden istifade ederek, mak üzere hal kararındadır ve 
e bunların 15 dakika devam et- nılacaktır. lardır. Almanyanın Eialkanlardaki teseb Almanyanın Şarki Akdenizi teh-
liğini görmüştür. Baraj ateşi ara- Jrln11da üe arılaşma Halen Arnavutlukta en şiddet- büs kudretini kırmak zamanı dit eden bir vaziyet kazanmasın 
•ından pike yapan bir pilot he - Bir habere göre, Amerika, Ir- li muharebe1er merkez bölgesir•- gelmiştir.,, müsaade etmiyecektir. 
f:ıefini adeta evlerin damını yala- landaya 50 milyon dolar kredi de cereyan etmektedir. Mussoli- * * Fakat bunu nasıl yapacaktır ' 
ıµ,arak mitralyğz ateşine tutmuş verecektir. Buna mukabil Irlan- ninin de bu mıntakada olu~undan Görülüyor ki, İngiltere için tste burosı henüz ifşa edilmemi · 
Ve yine alçaktan uçarak şehrın da da Cenup ve Garp sahillerin- ltalyan harekatının siklet merke- Balkanlar meselesi siyasi 1 bir askeri sır olarak yalnız İnıt 
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Yugoslavya Hala Askeri Vaziyet 

Karar Veremedi 
(Başı ı ıncıde) 

ratt vaziyeti ve fennt teşkilAtı hak
kında hiçbir fikre malik olmamamız 

(Başı 1 incide) !Azım dır. 
lomatik mahfillerde ve ayni za- Sü\'eyş kanalı, gece hava akınla-
manda salahiyettar İngiliz mah- riyle - bu akınlar yüzde yüz mu
fillerinde, Balkanlardaki vazi. vaflak. olsa bile - müessir bir su
yetin alacağı istikameti tayin e- rette ne kapatılabilir, ne de askeri 
debilecek unsurlar sarih surette nakliyat serbestlsini haleldar edecek 

b 1 derecede, velev kJ muvakkaten ol-
mevcut u unmuyordu. Londra- sun tıkanabilir Çünkü· 
d~i hissiyat şu ı:n~rkezdedir ki, J ı' - Kanal, dünya yÜzündeki fen
~ılhassa Kral N aıbı Prens PauL ni deniz geçitlerinin en genlşlerinden 
un surprız uyandıran kararlar biridir. 
almayı adet edinmiş bir zat ola- 2 - İki tarafı kumluk ,·eya düz 
rak tanındığı için, vaziyet çok arazi ile muhattır. 
esrarlı olsa gerektir. Prens Paul, 3 - Tıkama teh~elerlne karşı her 
Berlinin taleplerine muvafakat türlü fenni tedbirler evvelce dilşü
ettiği hissini verdikten sonra Al- nülerek alınmış: pek . mükemml'l bir 
manya ile müzakereleri pek mü_ te~izleme teşkil3u vlicude letiril-

ke~el kese~ilir veyahut bunun m~tir. Hava akınlarına karşı hususi 
aksını yapabı~ır. .. .. ... bir seyrilse!er 11izamı kurulmuı, va-

Oldukça mm gozuken yegane purlarm girif Ye çı.kısları ona göre 
bir keyfiyet var ise, o da Al - tanzim edilmiştir. 
manyanın her zamandan daha Kanalın methalinde veya içinde 
ziyade inatcı gözüktüğü ve bir JSeyrüsefer halinde bulunan bir gemi, 
ademi tecavüz paktı ile iktifa e- bir tam !aabet neticesinde batsa bi
deceği yerde, Belı;ıratın kayıtsız le, bunu derhal kaldırmak için kanal 
.şartsız teslimiyetini istediğidir teşkilAtmm elinde seri ve mtikemme_ı 

fenni vasıtalar vardır. Kanal o kadar 

Habeşistanda getJştir ki. iki gemi yanypna sonun~ 
kadar yoluna devam edebilir. Kanal 
Ukayabilmek için, yanyana veyahut 

(Başı 1 incide) arka :ırkaya sıra dahilinde yürüyerı 
Markos civarına gelmiş bulunu- bırkaç gemiyi birden batırmak rn -
yarlar. zımdır. Halbuki böyle bir hAdlsenir 

İtalyan Somalisinde: Negelliye vukuuna imkAn yoktlll". ÇilnkO ge
doğru ricat etmekte olan düşmanı miler, muharebe se;yruserer nizam 
Dolodaki imparatorluk kuvvetle- namesine göre, kanalın genişliğint. 
riyle iltisak peyda ederek takip rağmen, yanyana yürüyemez~ arka 
eyliyen vatanperverler Yavello- arkaya yürüyen gemHer için de mu-

ayyen bir aralık. kabul edilmiştir 
YU ilga] etmişlerdir. Bu suretle, bir hava akınının en 

Hava hücumları yüksek muvaıtakıyet ve isabeti, olsa 
Kahire, 14 (A. A.) - Hava ka- olsa ancak tek bir gemiyi batırabi

rargtıhının tebliği: 12-13 Mart lir. Bu gemiyi kanal şirketinin elin
gecesinde bombardıman tayyare- deki vasıtalarla yüzdürmek _veyaı:ut 
!erimiz Trablusgarp şehrinde bir yana doğru çekmek: (Üç bir ış d_eğıl
deniz havuzu ile esas rıhtım da dır. Kaldı kı, bu gıbı kazaları onle
şiddetli hücumlar b k l- ı mek için kanalın iki tarafında blrçok 

a maruz ıra 1 küçük ihtiyat kanalları vardır; yi.iz-
mıştır. _Bom.bala;', rıhtım boyunca dlirOlemiyen kazazede gemiler kısa 
y~re duşmuş, hır çok yangın ve bL· zaman zarfında bu yan kanallara 
hır fener civarında müthiş bir çekilir; yol üzerindeki mAnia derhal 
infilfık vukua gelmiştir. Zlitene'- zail ollll". 
de bir yol iltisak noktası ile aske- ----o------
ri binalar da bombardıman edil- Japon Hariciye 
miştir. 

Eritrede, demiryolları, köprü
ler, düşman kıtaları ve top mev
zileri bom halanmış ve mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. 
(Yukarıki tebliğde zlkredilen Zli

ten, Trablus şehrinin şarkında ve sa
hil civarındadır. Daha yukarıki Orta 
Şark İnıiliz umumi karardhmın teb
liğinde ismi geçen Asosa, Sudan -
Habeşistan hududunda pek mühim 
bir müstahkem meı·kJ olan ve salı 
akşamı İngiliz ve Doğu Afrikası kı
talarmın mü.şlerek harekatı netice
sinde İtalyanlardan zaptedilen Kum
ruk'un 70 kilometre doiu cenubunda 
kAindir.) 

Nazırı Berlin'e 

Hareket Ediyor 
Tokyo 14 (A.A.) - Japon Ha

riciye Nazırı Matsuoka, Şimono
seki'den bu akşam hareket ede
cektir. Hariciye Nezareti sözcüsü, 
bazı suallere cevap vererek de
m iştir ki: Moskova ziyareti husu
sunda kat'i bir şey takarrür et
miş değildir. Hareketinden evvel, 
Matsuoka. böyle bir ziyaret hak
knda bir şey söylememiştir. 

..••• ' ••• ;. .))·-· ·. ':-- ~· .;_~-~ - - ''~ . -,"f· •. _ • 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen :_ 
. ' 

Harici ·Askeri Kıtaatı ilanları . 
~ .• ~·" . ... f,.:;; ~ ..• . ' haricindeki kışlalara hücum et - de Amerikaya üsler verecektir. zini bu mm takanın teşkil ettiği ve askeri inan asında bütün bir: !iz ve müttefikleri erkanı harbi-

llıek Ü7..ere yoluna devam etmiş - Irlanda Hariciye Nazırının da ya 1 meydana çıkmaktadır. Italyan- Sarki Akdeniz ve bütün bir Orta' velerince bılinmektedir. ı H . t h . b d l" 
34 

OOO 
lır. Berlin __ üzerinde yarım saat kında Vaşingtona g'deceği haber i~nn burada bir yarn;a. harek: , lira ~=~n~8 t '{"n e te \ · t 
\ıçan bır dıger pılot attığı bomba- verilmektedir. tıyle Yunan cephesını ıkıye bol- - ~ 1 f 1 

a em san ra ve e-

tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

Iarın şehrin merkezinde bir he - Malum olduğu üzere Ingi'tere miye çalıştrk1 arı anlaşılmaktadır. I Moda Den·ı·z Kulu"bu"nden 1 e on ma zemesı pazarlıkla satın ~ef üzerine isabet ettiğim ve he- ile Irlanda arasında ötedenberi Fakat ltalvanlar bu hareketlerin- alınacaktır. İhalesi 18/3 ı 941 
~efin berhava olduğunu görmiiş - bir takım ihtilaflar vardır. Buna de de muvaffak olamamıslardır. Salı gtinü saat l4 de Ankarada 
tür. Harp malzemesi imal eden mukabil Irlanda ile Amerika ü- Belki bir iki gün zarfında bu mın 15 mart 1941 cumartesi akşamı 'erilecek olan balomuzun şimdilik M. M. V. Satın alma komisyo -
Oir fabrika başlıca hedefi teşkil rasındaki münascbtler de çok i- takada yeni hareketler bekle- tehır edılm:ş olduğunu •aygılarımızla bildırıriz. nunda yapılacaktır. Kati temi-
!tmiştir ... Burada. da_ hedefe sa- yidir. Bunun sebebi, Amerikada nebilir. Fakat yine bugünlerde ı MÜDIRIVET natı 5100 liradır. Evsaf ve şart-
ıtıerce hucum edılmış ve eld_e kül'iyetli miktarda Irlandalı bu- taarruz sırası her ha1de Yunan- ' - _. namesi 170 kuruşa komisvondan 

· d k d .,. alınır. Taliplerin belli vakitte )(!ilen neticeler şım iye a ar pı- lunmasıdır. Yeni vaziyetten son- lıl.-a ııelecPktir. Bu va7'vete ııö- k 
?tlarımı_zın gördüğü manzarala- ra Ir1andanın da Ing'ltereye ya~- re önümüzdeki ha_fta zarfında t:-r C~! l• l ı J •l t I. ; rj [1 • I !'ı-1 Jı Iİl i oınisyona g{~;;'7~eri. 1854) 
ın en gor_ülmıye . değer _ola~ını dımı beklenebılir . Es~sen Ame_rı- navutluk ceı>hMınd~n muhım ~!;~ _ , , , • , , ılıııııl .:! 

1
: -~ 

1 
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eşkıl etınıştır .• fürçok bınalara kada yardnn proejsının kabulun- Yunan rnuvaffakıyetı haber~erı ı ı • * 
-am ısabetler vakı olmuş ve bu- den sonra Irlanda da Ingiltereye bPklivehiliriz. Muhammen ayı.Qı Müteahhit nam ve hesabına i-
"alarda yangınlar çı~mıştır. Fab- yaklaşmıya başlamıştır. ~.... . - . Semll ve mahallul Cad. Sokak No. Cinai LJ. Kr. ki inşaat açık eksiltme ile ihale 
;kaların ortasına bır bomba ı- - Bugün Saat 17 de edilecektir. Kesif bedeli 364.195 

d "dd TA K S 1 "'-"' Yeşil Köy, Umraniye Bostan 36 Ahc11p ev 10 QO ;abet etmış· ve arkasın an şı et m ~ lira 42 kuruş ilk teminatı 18.318 
1 ·ıt B h • e Koca l\1U!'tafa paşa, Ali Fakih, Dana 6-14 Bedevl tekkesi 4 00 

İ bir infilak vukubulduğu ve a- ngı ere a rıy Belediye Gazinosunda Cerrah Pa~a, Ahmet Cerrah paşa 73 Ahmet Kethüda camii 5 00 liradır. Keşif ve planları 1820 
evler çıktığı görülmüştür. ı"lk rAXIM MELODY REVUE Kethüda, kurusa •komisvondan alınır. Ta-

Bremende başka yerlerde Nazırının Nutku Ayvansaray, Atik Mustafa Furun 17 Eve 3 oo !iplerin 2113 1941 Cuma günü sa-
ıasar alametleri sınai hedefler •- Revü,ünil görünüz. Paşa · at 14 de Corluda askeri satın al-
-8s1nda yanmak üzere olan yan - (Bnşı 1 incide) Hartanm en büyük muvaffakıyet Ayvansaray Korucu Mehmet Çelebi ı Korucu l.1ehmet Çe- ma komisvonuna gelmeleri. 
ıın bombalarının teşkil ettiği u - akim bıraktıracag·ız.,, 

1

. ~ # lebi camii 3 oo (20481 (1714) 
<un hat olmuştur. Uzun bir fab- , O kt 1 Fener, Tahta Minare, Ulah kilisesi 1-16 Dükklln 3 oo * 
"lka binası ile b\ nehir civarında Cross'un sözleri o or -. " " " 2-16 " 3 oo B h k"I 4 

1 d . - b . lard derhal Londra. 14 (A.A.) - Deniz 1 Ç i p R U T 1 .. ,, ,, 3-16 ,, 2 oo e er ı osu 5 kuruştan 
)U unan ıger ına a T" t· N C b ·· Lon . 1 Çakmakçılarda Büyük Yeni han ikin- 12 Od 60,000 kilo sığır eti kapalı zarf-
ılevler görülmüş ve Weser nehri- d ıc~re ı .. fz~r'.. ~oss ut~~ d - .lldıye ve zühreviye mütehassısı ci kat a 3 00 la eksiltmeye konmustur. Tah-
ıin şimal kıyısı üzerindeki köprü r_a / ~oy ,;Bıgı ır ~u . da -~- Beyogıu Yerli Mallar Pazarı kar- !Çarşıda Ali paşa han, Orta katta 5 1 50 min tutan 27.000 lira. ilk temi-
'.>aşı civarında bombaların patladı mış ır ı: u sene enız e cı - şısın ., Posta sokağı köşesındP Çarşıda' Ali paşa han Ost katta 29 :: ı 50 natı 1025 liradır. SRrtnamesi ko-
l• görülmüştür. Bir eşya istasyo- deni çı;tin bir savaş .. k1arşısında \leymenet apartımanı Tel:4335~, Mercan: İbrahim Paıa~ı Atik, Cami ıı Nasuhiye hanı içinde misyonda ı;ıörülür. İhalesi 2413' 
ıu u" zerın' e atılan yüksek kudret- ka acagımızı açıkça soy uyorum. • baraka 3 ·oo b" 1 k b 941 Pazartesi ~nü saat 11 de 
i infilıik bombaları tahripkiır bir Düsman ızim gemi erimize ar- lstan ul a~liye 3 ncü Ticaret ,. ,, 13 Nasuhiye hanı içinde Edirnede askeri satın alma ko-
langın Çıkarmıştır. Bremen mü- şı şimdiye kadar asla görmedi- mahkemesinaen: baraka 1 50 T 1. d ed misyonunda yapılacaktır. a ıp-
iafaası da, hemen hemen Berlin ğimiz erec e siddetli bir taar- Ali Raif Dinkök vekili Öbeyid ,, ,. ,. 17 Nasuhiye hanı içinde !erin kanuni vcsikalarivle teklif 
nüdafaası kadar, şiddetli olmuş ruz vaadinde bulundu. Düsma - tarafından 941. 32 no: ile mahke- baraka 1 50 mektuplarını ihale saatinden bir 
ıe bir miktar Alman avcısı bom- nın sözlerine katiyen itimadımız memizde açılan Raif Dinçkökün " " " 20 ~::::~ye hanı içinde 2 saat evvel komi<vona vermeleri. 
lardıman tayyarelerimizin yolu - ?lmamakla be_raber, bu ~efer ona Ali Raif emrine veya havalesine • " 21 Nasuhiye hanı içinde 50 12054 - 1745) 
ıu kesmiye çalışmıştır. Bunun ın_anrrıamak ıçın hıcbır_ sebep tediye olunmak iizere Ankara " baraka 2 oo ... 
1eticesi olarak birkaç muharebe ııormuyorum. Fiıkat vaktıvle teh Halk Sandığı Türk anonim şirketi " " " 22-18 Nasuhiye hanı içinde Hepsine tahmin edilen fiatı 
'erilmiştir. Bir avcı tayaresinin likelere nasıl karşı ~oyldubksa, yhi- tarafından Istanbul Halk Sandı- baraka 3 oo 30,000 lira olan demir Vekalet-
ınsızın yere doğru şakuli olar~k ne aynı azım ve se at_a u te - ğı Türk anonim şirketi üzerine Çakmak~ılarda, Valde hanı alt katta 70 TabuUuk yeri 8 oo çe verilmek üzere nümunesine 
iu"'ştu"'g"ü ve nihayet kayboldugu lı_key_ e. d~ karşı kovdacagımıza he_ J;eside edilen 11000 liralık çek do··re 250 adet araba pa-.arlıkla n var , Yukarıda yazılı mahaller 942 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya ve- "" r. 

!örülmüştür. pımızın ıma ı ır... Ankaradan postaya verildiği hal- rilmek üzere ilana konmuştur. İhaleleri 28 Mart 941 Cuma günü saat yaptırılacaktır. İhalesi 18t3 /941 
Göbbels'in sözleri de bu güne kadar postadan çık- 15 de yapılacakırr. istekliler Çemberlitaşta İstanbul Vaktflar B•• Müdür- Salı !(Ünü saat 14 de Ankarada 

Viyana 14 (A.A.) - "I>·1;l·B!! Bomba Hadisesi mamış ve senet kaybo'muş oldu- lüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (2006) M. M v Satın alma komisvo _ 
\nscluss'un üçüncü yıl donumu ğundan bahisle mezkür çekin ip- nunda yapılacaktır. Kati temi _ 
nünasebetiyle propaganda nazırı (Başı 1 incide) taline karar verilmesi hakkında- Maltepe Askeri Lisesi Müdürlügv ünden : natı 4500 liradır Sartnamesi 150 
loktor Göbels dün yüz binlerce miştir. Bu çantada bulunan ba- ki davanın muhakemesinde: Ba- kuruşa komisyondan alınır. Ta-
viyanalının önünde bir nutuk tarya mutahassıslar tarafından his mevzuu 104241150 sayı ve Topkapıda Maltepe askeri lisesi için saat başına veya &lıik 1 Ccretle !iplerin belli vakitte komisvona 
ıöylemiştir. Göbels ezcümle de- tetkik edildikten sonra bunun 6/2 ı 941 tarihli ve Ali Raif Dinç- kimya ve fizik öğretmenlerine ihtiyaç vardır. İste.killerin ~li 8jre.-ı- gelmeleri. (2072 _ 1856) 
niştir ki: "Alınan milletinin ö- hakikatta "trinitro toluene" le kök emrine veya havalisine te- _ mek üıere mektep müdürlüğüne ntüracaatları. ~ ..ı.ujb~f6lsırs~ 1~ + 

2058 - 1749 • Beher kilosu bir kuruş 40 san-
timden 2250 ton meşe odunu ka
palı zarfla eksiltmeye konmuş.. 
tur. Tahmin tutarı 31,500 lira ilk 
teminatı 2362 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. 
!halesi 25 / 3 / 941 salı günü saat 
15 de Çanakkalede askeri satın 
alma komisyonunda yapılacak_ 
tır, Talip1erin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

(2062) ... (1772) 

200 adet demir kan·ola alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19/ 
3/ 941 Car<amba günü saat 15 de 
Balıhsirde askeri satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümu_ 
nesi komisyonda görülür. Talip
lerin belli vakitte komisyona 
~elmeleri. (2074 - 1858) 

• Beher kilosu 38 kuru5tan 
?40 000 kilo sığır eti alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi Çanak· 
kalede askeri satın alma komis
vonunda L4-941 sah giinü saat 
15 te yapılacaktır. Tutarı 91.200 
lira ilk teminatı 581 O liradır. Ta. 
!iplerin kanuni vesikalarivle tek. 
lif mektuplarını ihale saatinden 
~ir c.o-,-,t nırvnl t- ... .,.,isvona verme-
leri. (2086 - 1886). 

• Pahalı görülen 2000 ~ift er fo. 
tini tekrar Pazarlıkla eksiltme. 
ye konmuştur. Tahmin bedelı 
15.240 lira, kati teminatı 228S 
liradır. Pazarlığı 21 /3 '941 Cu
ma günü saat 10 da Ankarada 
M. M. V. Hava Satın alma ko. 
misyonunda yaoılacaktır. Talip
lerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2100 - 1946) 

* lıehcr çiftine tahmin edilen lünde tarihi ehemmiyeti haiz dolu kuvvetli bir bomba olduğu diye edilmek üzere Ankara Halk Beher metrefuıe 310 kuruş fi_ 
)İr vazife vardır. Zafer bizim o anlaşılmıştır. Sandığı anonim şirketi tarafın- yat tahmin edilen 200.000 metre 
acaktır. Zira biz en sıhhatte ve dan Istanbul Halk Sandığına çe- kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf_ 
'n kalaablık bir milletiz. Alman kilen yukarıda numara ve /la eksiltmeye konmuştur. 25.000 
ıava kuvvetleri şimdi son dü:;- tarihi yazılı merl<ur çekin (45) Muhammen bedeli (3535) lira 150) kuruş olan 17 kalem mUiıtelıt metreden aşağı olmamak şartile 
nan olan Ingiltereye karşı nihai gün zarfında inahkemeye ibrazı- cins ve eb'atta menteşe (28.3.1941) Cuma günü saat (10,45) onu kırk ayrı ayrı teklifler de kabul edL 
llücadeleye hazırlanmaktaöır.,, na ve bu müddet içinde ibraz e- beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık . lir. !halesi 26_ 3 / 941 çarşamba 

Müteakiben Göbbelıı, §imdi ba- dilmediği takdirde selifüzzikir eksiltme usuliyle .. tın alınacaktır. gu"'nü saat 11 de Ankarada M.M. 
1 . 1 ~· Bu işe tırmek istiyenlerin (265) lira (17) kuruşluk muvakkat te-

l'!• mesele!erinden bahsedi e.-nı - cekin iptaline korar veri ece~ı ve kl b l"k ksil V. satın alma komı·syonunda ya-
y minat ve kanunun tayin ettiii Vetıdi e ir ı te e tme &ünü saatine 

~eceğini, bütün gayretlerin harba muhakemenin 25 '4 '941 ~nü sa- kadar komisyona mliracaatları IA7.1mdır. pılacaktır. Isteki\erin teklif ede-
ın;;;,.,veccih olduğunu bildirmiş- !at 14 de tal_ ik kılındığı ilanen teb- Bu i•e alt ıartnameler kombyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. cekleri miktarlar üzerinden ka-
til. !ili olunur 0837) nuni kafi teminat ve teklif mek-

fiatı 3:i kuruş olan 50,000 çift 
p<ımux ve yü~ karışık çorap pa 
zar!ıklı. satın alınacaktır. Ihalcs 
19 13,.ıl-tl Çarşamba günü saat 
10,30 da Ankarada M. M. V. Sa 
tın alma komisyonunda yapıla
caktır. Kat'i teminatı 2625 lira
dır. E·:saf ve şartnamesi komis
yonda gorülür. Taliplerin :.elli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(2082 • 1882' 

ber!P.re gore se er • 
tin ör Lnat t:l 

J.. • " 
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Perakende Satş Yeri: ODEON Mağazası Istanbul Beyoğlu !stiklal Caddesi No. 48 - 1 
Toptan Satış Yeri: Sultan Hamam, J/amdi B. Geçidi No.18 - 56 

'"I. • • ..... • ' 

TAN 15 - 3 - 941 , ' :3ah~e Meralclllarına 
Her nevi sebze ve çiçek ve çam 
tohumları, muhtelif ağaç tohum- HASAN TRAS 

lan ve bahçe alAtı 

Şark Tohum 
Ma~azaaıhda Bulacakmnrz 

Adres: İstanbul, Balıkpazarı 

' • 1ıı Lonca sokak No. 3 .m I 
BIÇAKLARI 

, _ KARTALDA-~ 

Umum Emlak ve Arazı 
alım, satım. kiralama 

ve idaresi 

CEZBi ÇETINTAŞ 

Dünyanın En İyi 
Traş Bıçağıdır 

Sabık Kadastro, Tapu memuru. 10 ADEDi 40 KURUŞ 

DEPOSU 
Kartal Hükümet Cad. 3,1 

- Kolaylık Evi - HAS A.N 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesi İdare Meclisinden: 

Sosyetemiz hissedarları alelAde umumi heyeti 31.3.941 tarihine 
düşen pazartesi güün saat 15 te ve fevkalade umumi heyeti de aynı 
tarihte saat 15,15 te İstanbulda Galatada Perşembe pazarında, Sa
mur sokağında, İş Hanının 1. ci katındaki Sosyete Merkezinde top
lanacaktır. Sayın hissedarlann toplantıda hazır bulunmalarını rica 
ederiz. 

Esas mukavelenamenin (53) cü maddesi mucibince, Sosyetenin 
100 hissesine sahip olan her hissedar, bir rey sahibi olarak, toplan
tıda bulunmak hakkını haizdir. 

Bu toplantıda bulunarak rey haklarını kullanmak isteyen hisse
darlar, gerek asaleten ve gerek vekaleten Mmil old~ları hisse se
netlerini 29 Mart 1941 tarihine kadar Sosyete Merkezine tevdi et
meli ve duhuliye kartlarını almalıdırlar. 

Alelacele Umumi Heyet Toplantısı Ruznamesi: 
1 - İdare Meclisi raporunun okunması; • 
2 - Mürakipler raporunun okunması; 
3 - Sosyetenin 1940 senesi bi!ançosu ile kAr ve zarar hesabı

nın tetkik ve tasdiki ve idare meclisi azaları ile mürakiplerin ibrası; 
4 - 1940 senesi temettüünün taksimi sureti ve tevzii zamanı 

hakkında karar verilmesi; 
5 - 1940 senesi zarfında inhilAl eden İdare Meclisi azalıklarına 

seçilmiş olanların intihaplarının tasdiki; 
6 - İdare Meclisinden kura ile ayrılan 3 Azanın yerine yeni 

aza ;ntihabı; 
7 - İstifa eden bir mürakibin yerine seçilen zatın intihabının 

tasdiki· 
3 ..'......Sosyete esas mukavelesinin 41. inci maddesine tevfikan 

mürakip adedinin üçe iblağı ve yeni müraki_ple_:in seçilmesi; 
9 - İdare Meclisi itzalarile Mürakiplerın ucreti. 
Fevkalade Umumi Heyet Toplantısı Ruznamesi: 
ı - Sosyetemiz esas mukavelesinın 40, 47 ve 75. inci madde

lerinin aşağıda yazılı şekilde tadili: 
Eski Şc-kilY .;;_e_n.;.i .:.şe_k_i.;.I _______ _ 

Madde .ıo - Idare Meclisi lzası Madde 40 - Idare Meclisi reis 
işbu esas mukavelenamenin_ {75) ve balarına veril~ek aylık, .Ban-
inci maddesi mucibince tefrık ve kalar ve Devlet muesseselerı mc
ita edilecek temettü hisselerinden murları aylıklarının tevhid ve 

.... . . . ,. .. · ... 

Baş, Dif, Nezle, Grip, Bomatizıii• 
Nevraljı, Kınk1ık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Ke--

lcıbındı ııuno. 3 ıı:a,t aıınıtıtıı.. TAl\LITI.ERINOEN SAKlllllNIX. 
HF.R VF:lfOI" f'L'1.LU ICUTl't.ARI ISRARLA ISTF.Yl'lll7. 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 

Komutanhğı~dan: 
Okulumuza ltntversite mezunu matematik öğretmeni almacaktı:r. İs-

teklilerin nüfus cuzdanı ve diplomalariyle okula müracaaUarı. (1870) 

BİR HAKİKAT! 
' 

mada her içtima günü için mik- teac!ülü hakkındaki 3659 sayılı 
tarı umumi heyet tarafından ta- kanunun 3 üncü maddesi hüküm

• ••••• yin ve tesbit edilecek huzur üc- leri?e tevfi~an icra vekilleri he-
~ retini alırlar. yetınce tayın olunur. 

Kansızlık; 
na kalı e ı i ıı i 

Hastalık 
uzatır! •.. 

-

1 .t'ırlantalı ve elmulı saat demek, bir kelime ile s 1 N G E R S A A T 1 dernektir. Cünldl: 
Pırlantalı ve elmaslı saaUerln bütün hakiki e\'S fı me huru Alem olan S 1 N G E R saatlerinde toplan
mıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman, tcreddOts!lz s 1 N G E R snatl almalısınız ve saatin !lzerlndekl 
S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz llızımdır. 
Modayı takip eden her asrı kadın için kıymetli tnşlarile ve nefis lşlemeşl le hakiknten nazarı dikkaU celbe
den böyle bir harikulade 8 1 N G E R saatine snhlp olmak Adeta blr sandettlr, 

SINGER SAATIHoşagidecek~~makbul HEDiYELiKTiR ve en guzel 
No. 82 - A 200 elmas ve 11 pırlantalı 500 lira EM SALLERl GİBİ 15 SENE GARANTlLlDİR. 

Dikkat : Singer saaUerl İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağnzıımızdıı satılır - tstanbulda subeml7 

'9 yoktur. Adres: SİNGER SAAT Mağazaları İstanbul. Eminönü No. 8 , 

MAKSİM de 
SAFiYE Ve 20 Kişilik SAZ Heyeti 

• 

Yeni 40 Kişilik 

CIRAGAN 
Büyük 

Revüsü 
Görülmemiş Muvaffakıyetler Kazanmaktadır. Zengin Kostüm1er 

Gözleri Kamaştıran Dekorlar 

-TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU 
Her akşam fevknlfıde bir muvaffakıyet ve rağbet görmekte olan 

''TAXİM ~ELODİ REVUE •• 
L5 TABLOLUK ev IO KİŞİLİK büyük TEMAŞA REVÜSÜ nü takdim ediyor 
}antörler: - 2 Saat Kahkaha - Biiyilk B let - Göz kamaştırıcı kostumler ve Dekorlar - Musiki. Her CU

MARTESİ ve PAZAR gilnlerl ımat 17 de MATİNELER 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğü~den 
Malzemenin 

lıml 

M uham· Muvakkat 
men bedeli teminatı 

Muhtelif eb'atta 301175 lıra 15797 
yer ve denizaltı 
kablolan 

ihale 
ıekll 

lira Kapalı zarf 
u ullyle 

E K. ve uç ku- 11900 ,, 
tuları 

802.50 ,, 

K 

Tekliflerin açılıı 

tarihi 

5/5/941 pazartesi 
saat 15 

l ~.A~~!~~:.ctnı~~~L-' 
lı kama., hakkında almmış olan 
30 Mayıs 1991 günlü ve 1191 
sayılı ihtira berab bu defa mev
kii ti le Jconmak here aheı e 
dev:ilferağ veya icar edilecetin
den tnllp olanlarm Galatada, 
lktısat hanında, Robert Femye 

' milrarantlıırı ll!n olunur._ , 

• Dr. Horhoruni • 
. minönü Nimet Abla glşesı kar· 
şısındııkl muayenehanesinde 

hastalarını kabul eder. 

-· Telefon : 24131 •ı••• 

Bu hakkı huzur idare meclisi a
zasının hidematının ve tedviri u
mur için tahsis ettikleri zamanın 
mukabili olduğu cihetle içtimada 
hazır bulunmıyanlara tediye edi
lemez. Aylık ve sem~lik olarak 
maktuan hakkı huzur verilmesi 
memnudur. 
Madde 47 - Mürakipler umumi 
heyetçe takdir ve tesbit edilecek 
ücreti alırlar. Işbu ücret şirketin 
umumi masraflarına geçirilir. 

Madde 47 - Mürakiplere veri
lecek aylıklar, bankalar ve devlet 
müesseseleri memurları aylıkları
nın tevhid ve teadülü hakkındaki 
kanunun 3. üncü maddesinde ya
zılı hükümler dairesinde tesbit o
lunur. 
Bu ücrete istihkak, tamamen ifa-

DESYEN kan kuvvet •urubu ısa kanı tuelir•••k has• 
tehlı &ahırlarını rok eder, v CI ç u d" 11enıden hara t • 
kavutlurur. 
HHtahkten erken kurtı>lmak için DE$YEN ka" lıı>vval 
tı>rı>bu. 

HHlelıklera mukavemete ha&ırlanmık için DE$YEN'ı• 

yı vazife eylemekle mukayyet o- Ee-.~§~~. 
lup vazifesini tamamlamadan 
terkedenler veya herhangi bir se
beple hizmetten ayrılanlar ile mi· 

Mad1e 75 - Şirketin mesarifi rasçıları ücret istemek hakkını 
umumiycsiyle ba mukavelename kaybederler. 

Htll lCZANlO( 9UlUNUR llCllESıZ $Afilli 

Fakültesi Dekanlığından : müdüriyete veya herhangi bir Madde 75 - Sosyetenin bir sene
vazifeye memur edilen kimselere lik muamelatından elde edilecek 
umumi veya hususi karlardan gelirlerden bütün masraflarla a- Çocuk hastalıkları ve Bakımı kliniği asistanlığı açıkttr. Tal P olanla-
tahsis edilen yüzdeler ve muhte- mortisman bedelleri tenzil edil- rın Dekanlığa muracaatlarL (1979) 

Tıp 

lif amortisman bedelleri gibi şır- dikten sonra kalacak safi kar, aşa- - --------------------------
ketçe tediye veya tefriki mecbu- ğıda gösterilen şekil ve nisbetler-
ri olan mebaliğ şirketin hesap se- de, sıra ile kısmen ihtiyat akçesi· 
nesi nihayetinde tanzim olunan ne tefrik ve kısmen de tevzi edi· 
senelik mevcudat ve muvazene lecektir . 
defterinde tesbit olunan hasılatın- A - ~f 5 kanuni ihtiyat akçesine 
dan badettenzil baki kalan miktar birinci kısım olarak; 
safi kAr teşkil eder. Bu suretle hl- B - Bakiyenin % 5 i, 3659 nu
sıl olacak safi kArdan evvela yüz- maralı kanunun 13 üncü madde
de "10,, ihtiyat akçesine tahsis ve sinin <C> fıkrasındaki atfe istina-

, saniyen itfa edilmemiş olan his- den 3460 sayılı kanunun 42 ınci 
se senetlerinin bedelleri tesviye maddesi hükmü mucibince, bir •. 
olunan kısmına yüzde "6,, ni'"be· aylık istihkakları yekununu geç - Dunyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 
tinde birinci temettü itasına meb- memek üzere, ikramiye olarak -· 
Iağ ifraz edildikten sonra baki şirket umum müdürü ile kısım l 
kalan kısmından, müdürlerine ve şirketin diğer me- ~ ••••••••••••••••••••••••-
Yüzde .. 5 meclisi idare azasına murlariyle miıstahdemlerine; O Z K U R T E M L A- K 
Yüzde "s:: meclisi idarenin teshit C - A fıkrasında ihtiyat akçesi ı B • 
edeceği şekilde ikramiye olarak ilk kısmı olarak tesbit edilen mik-

. tar kadar bir meblag· ın iliveten ı I Zengin Koleksiyonu ile Satılığa cıkardığı emH\kin her satı~ında m(iş-
memunne. . . . terilerinin rağbet ve teveccühünü kazanan clddi bir müessesedir. 
Yüzde 90 ikinci klr hissesi ola- ıhtıyatAakçesıne; f k 

1 
.. a._ Taksim Abdülhak Hamit Caddeal Bozkurt . Em ilk No. 23 T•I • 43!1"'2 ...ı1tı 

rak hisse senetleri sahiplerıne D - , ~ ve C ı ra anna gore 

1 

~ - , 
tevzi edilir. Maamafih, heyeti u- ayrılan miktarlar~an so~ra. kala- -~ 
mumiye kararile ikinci kar his- cak b. • iyeden, tedıye edılmış ser- , 
sesinin bir kısmı' tevzi edilm:?yip ~aye.r:ıin o/r 6_ s~na. tekabül .. ed~cek 1 ~ 
fevkalade ihtiyat akçesi namı al- b.ır mıktar._ bırıncı temettu h~- PO K E RI tında ayrıca tefrik edile!lilir. sı olarak hıssedarlara; 

E - D fıkrasındaki birinci temet
tü hissesinin tefrikinden sonra 
kalacak bakiye, ikinci kar hissesi 
olarak ,yine hisse senetleri sahip-
lerine; 
Mamafih, umumi heyet kararile, 
ikinci kAr hissesinin tamamı ve

T raş Bıçaklarile T raş 
Olmak Bir Zevktir 

rraştan sonra cilde yanıklık vermez. 
Yüzü yumuşatır. 

Her yerde ısrarla P o K E R tras 
ya bir kısım tevzi edilmeyip fev
kalade ihtiyat akcesi namı altında l 
ayrıca tefrik edilebilir. bıçaklarını isteyiniz. , ............................. , 

TIMOFUJ 
(Abdest Bozan) deditimlr barHk lrnrtJannrn d~asrd1T Bunlar ııflr etile 
yapılmıe pastınnı ve sucukları yiyenlerde lılsıl olur Uzunlukları dör• 
metreden on metreye lı:adar olur ki bir çok tehl;lı:eli haatahlı:lara vol acar 
T 1 M O F U J ba lrartlann en birinci jnaaıdrr. Sıhhat Velrlletinl" 

mliaaadeainl halııdlr Her eczanede balanm Recete ile Htıhr 

ı. ............................. ~•--..ı• 

____ ..... ___________________ , 
Bayılanlar. Carnınti ve SiniT Ruhranı Cekenler 

NEY OL CE A 
den ?O ciar.ılq ah"lca !İnir'eri yıı•ışrr derhal ferahlarlar Evinizde 

bulundurunuz. •••••••••• JI 
Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin Vsmaa. Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. $. TAN Matbaası 


