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ı m~ heyetı bugun (18.11 .1941) saat 15 de reis Jeri müzakere etmek üzere partice teskil oluna-

lı ~~kilı Trabzon mebusu Hasan Saka'nm reisli- cak k-0misyona seçilecek aza için gm~ idare he
gınde to~landı: yetine salahiyet verilmesi hususunda riyasetin 

' 

Cı;lsenın aç.~'!'asını müteakip ge~en t.opl~ntı- teklifi kabul edilmiş ve ruznamede başka mad
ya aıt zabıt hulasası okunarak tasvıp edılmış ve de olmadığından toplantıya son verilmiştir. 
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Yunanistan 
Halkı Yiyecek 

Bulamıyor 
--o-

Gıdasızlıktan Ölenlerin 
Sayısı Endiş.e Verecek 

Derecede Arttı 
--o-

Fransız Hı:dkı da Kış 
Yardımına Çağırlldı 

,---------------------------, 
YENİ BİR MiLLi MÜESSESE 

Karaköyde, Bebek tramvay durağında yeni açılan Saray 

Lokantasının güzide davetliler huzurunda resnıiküşadı 

yapılmış ve temiz matbahı ile saray aşçıları tarafından 

yapılan nefis yemekleri takdi~ olunmuştur. Başarılar 

temenni ve müessisini tebrik ederiz. 

İn9ilizler 

Vaziyeti Nasd 

Görüyorlar ? 

1 Napoli'yeı 
Ağır Bir 

Hava Akını Leningrat cephesindeki harekat esnasında Almanlar tarafından ~sir edilen Sovyet askerleri 

--o- ALMAN TEBLiGi 
r·••••H•U•ll••••••••••••••••••••••••••U••~ 

Fransada SOVYET TEBLiGi İngilterede hükGmet mahfellerinde 
ve ekseriyet arasında hakim olan 
kanaat, ıudur: uBas:t ve müteva
zi bir müdafaa ile iktifa c ~rek 
tayyarelerimizi, tanklarımızı, top
larımızı Sovyctlere göndermeli -
yiz. Çünkü harbin kat."! neticesi 
orada kararla!iiacaktır. Yoksa sem
bolik bir ihraç hareket: kuvvet 
israfından başka bir şey değild.ir.,ı 

M. Zekeriya SERTEL 

Amerika Hariciye Müsteşarı 
SumneT Welles 

İngiliz Tayyareleri Bir 
Çok Dalgalar Halinde 

Hücumlar Yaptı 
Roma, 18 (A.A.) - "Tebliğ., 

Bu gece düşman tayyareleri, bi
ribirini takip eden dalgalar halin 
de Napoliye hücum etmişlerdir. 
Maddi hasar ağır değildir. Sığı
naklara girmemiş olan 20 kişi, 
bir bomba ile yıkılan bir binada Sefaleti önlemek icin .nansız 
ölmüşlerdir. Sivil halktan 40 ki- 1 halkını kış yardımın,; davet eden 
şı daha yaralanmıştır. Mareşal Petain 

Catahe'a yapılan son hücum-

Donetz'de 
Yeni Arazi 
Kazanıldı 

--o-

Sıvastopol İstihkamları 
En Ağır Şekilde 

Bombardıman Ediliyor 

Dünkü yazımda Dr. Goeb 
bels'in makalesinden Al

manların vaziyeti nasıl gördük -
]erini anlatmıya çalışmıştım. Bu 
gün de İngiliz gazetelerinin neş
riyatına göre İngilizlerin vaziye
ti nasıl mütalaa ettiklerini gös 
termiye gayret edeceğim. 

İngilterede çarpışan iki hatta 
üç ayn görüş vardır. 

Roosevelt 
Kurusu İle 
Görüştü 

larda ölenlerin miktarı ceman 30 Sofya, 18 (A.A.) - Ofi: Yuna-
kişidir . nistanda vaziyet son derece va-

Jtalflan deniz zayiatı hametini muhafaza etmektedir. 
İaşe ma_ddeleri noksanı gitgide 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman or 
duları baikumandanlığının teb . 
liği: 

Eski Başvekil Chamberlain'in 
siyasetini beğenen bir kısım To
ry'ler vardır ki, bunlar Almanya 
ile bir anlaşma sulhüne taraftar
dırlar. Bunlar harp yüzünden 
her şeylerini '.kaybedeceklerinden 
korkan eski asilzadeler, lortlar 
ve büyük zenginlerdir. Fakat az 
Jıktırlar, sesleri işitilmemektedir. 

İkinci grup bugünkü hükume
tin siyaseti etrafında toplanan 
büyük ekseriyettir. Bunların gö
rüşünü geçen gün Manchester 
Guardian gazetesinde Sigına im 
zasiyle çıkan bir yazıda gayet iyi 
hulasa edilmiş görüyoruz. 

Bu zat, İngiliz siyasetinin da -
yandığı tarihi prensibi koymak
la işe başlryarak, Ingilterenin bu 
gün karşısında bulunduğu mese -
leler için hazırlanmadığını söylü 
yor ve diyor ki: 

--o-

Vaşington, Japonya 
ile Anlaşma Ümidini 
Çok Zayif Görüyor 
Vaşington, 18 (A.A.) - M. Ro

osevelt, dün Japon fevkalade mu 
rahhası M. Kurusu ile bir saat 
süren bir görüşme yapmıştır. Bu 
mülakatta Hariciye Nazırı C. Hull 
ve Japon büyük elçisi Amiral No 
mura da hazır bulunmuşlardır. 

Anlaşma ümidi zayif 
Vaşington, 18 (A.A.) - Japon 

ya ile birleşik devletler arasmda 
bir anlaşma ihtimali bahsiı;ıde 
Vaşington mahfilleri çok bed • 
bindir. Bunun esas sebebi şudur: 
Birleşik devletler, Çankayşek'e 
yardıma devam etmiye kat'i su • 
rette azmeylemiş bulunmaktadır. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 3) 

Londra, 18 (A.A.) - Şarki Ak- d f H b 
deniz İngiliz deniz kuvvetleri aha azla hissediliyor. a er a-

lındığına göre, Başvekil Çolakoğ 
başkumandanı amiral Cunning - lu, Atina halkına hitaben bir be
ham, Italyanın büyük harp geııtl yanname neşrederek, fakirlere 
!erinin adedi artık dört, beşten j 1 (Sonu; Sa: 2; Sü: 4) 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

·-·. 

•• 
Eritrede İtalyanlardan iğtinam edilen harp malzemesi 

11tngilterenin tarihini donanması 
yazmtşllr. Donanmamız bize bir Im
paratorluk kazandırmış, fakat hiç bir 
zaman bir kara harbinde muvaffak 
olmamın temin etmemiştir. Konti
nanda yaptığımız harpleri daima Av
rupalı askeri bir büyük devletin yar
dımiylc kazandık, Donanma dü§manın 
Okyanuslardaki müstemlekelerine el 
koymuş, fakB.t dü§man karada yenil
medikçe teslim olmaını5tır. Abluka 
bu muharebelerde her vakit küçük 
bir rol oYTI.an'ı.ı:§, biç bir zaman kat't 
neticeyi ternin etmemiştir, 11 

r·••l•lllUlllllllllllllllllllllOl--lllllllll .. lllllllllffll .. llllllHllllllHllllllllllllM' \ • • • 

1 Avukatlar Arasında. l lngılızlerle 
Bu aııa prensibi koyduktan 

sonra muharrir bugünkü harp 
hakkında şu neticeleri çıkarıyor: 

4'Bugün de Almanyayı bir müttefi
kimiz olmadan mağlfip edemeyiz. 
Fransızlar nıüttcfikimizdller, fakat 
harp harici old~lar. Şimdi müttefiki
tıtiz Sovyctlcrdır. Elimizden geldiği 
kadar onların ınutcıavcmctlerini art
tırmağa ve düşnıanı Yenmelerini te
ınine yardım etı11eliyiz. Onlara yal-

\._ ................... Bir Anket ··-··--·-· .. ) Yapılacak · 
Maçlar 

nız malzeme veoııek Yetmez Zaferi 
elde etmek için daha iıeri R:itmeli-
Yiz, Kendi kendinı.izc ordumuzu en 
iyi nerede kullanabileceğimizi sor
tnalıyız. Sadece müdafaa davayı hal
ledemez. Eğer garpta düşmana bir 
darbe vuramıyataksak nerede vura
bileceğimizi düıJünmeHfİz. Bu sualin 
cevabı şudur: Basit vt mütevazi bir 
ll'liidafaa ile iktifa ederc'J t<:.ıyYareleri
lniıi, tanklarrmızı, top]a(Uilızı Sov
Yetlere göndermeliyiz. çilnkü harbin 
kat'i neticesi orada karıtlaşacaktır 

Avukathk Kanununda Y apllması 
Tasarlanan Değişiklikler 

Umumiyetle İyi Karştlandı 

\ 

/ 

'V oksa scmboJik bir ihraç hareketi 
~vvet israfından ba;ska bit l}ey de-
tildir \ 
B~;ün !ngilterede hlıkı1met 1 

l?tahfilJerinde ve ekseriyet arasın 
~ da hakim olan kanaat budl)r. A
l\"11tterika da bu kanaate gelı\l1§tir. 

Onun için son zamanlarda ).Vru 
Paya asker çıkararak Yeni bir 

' •eıı?e açmaktansa .so".Yet ce? • 
hesıni kuvvetlendirmıye kaıar 
"etınişlerdir. Şimdi İran, liin~

Mekki Hikmet Gelenbeğ 

--o-

ilkbaharda 
Atletizm 

Türkiyeye 

da Bir 
Takımı 

Gelecek 
Ankara, 18 (A.A.) - Yakında 

Ankaraya muvasalatı beklenen 
İngiliz futbol takımının baş ida
recisi M. Wakelam bugün şehri
mize gelmiştir. Oyuncularının 
hepsi profesyonel olan İngiliz 
futbol takımı 18 kişiden mürek
keptir ve içlerinde beş milletlera 
rası oyuncu vardır. 

Maçlar 29 ve 30 Soneşrin cu
martesi ve pazar günleri ile 6 ve 
7 ilkkanun cumartesi ve pazar 
günleri saat 14.30 da Ankarada 
19 mayıs stadyomunda yapılacak 
tır. İngiliz takımı ile bu tarihler 
de Ankaradan harbiye takımı ile 
Ankara muhteliti, İstanbuldanda 
F'en~rbahçe ve Galatasaray takı
mı ile karşılaşacaktır. 

Ancak hangi tarihlerde hangi 
takımların karşılaşacağı tespit e
difmemiştir. . 

Kırımda savaş tayyareleri ve 
Stukas'lar Sivastopol istihkam -
larına ve liman tesislerine imha 
edici darbeler indirmişler, büyük 
b~ nakliye gemisini batırmışlar, 
hır torpido muhribi ile bir tica -
ret gemisini hasara uğratmışlar
dır. 

Haval;ır iyileştiği ve yollar da 
düzeldiği çin Donetz havzasında
ki harekata devam edilmiştir. 
Düşman, kısmen şiddetle müda -
faa edilen sahra mevzilerinden 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 5) 

Fırınlarda 
Sıkı Kontrol 

--o-

Abnan Tedbirlerle 
Ekmek Darhğı 

Tamamen Önleniyor 
Ekmek darlığı, dün,' hemen he 

men bütün kazalarda önlenmiş -
tir. Bazı semtlerde ise akşam üze 
ri fırmların . önleri tenhalaşmış, 
ekmekler camekanlara dizilmiş 
ve halk kolay !ıkla ekmeğini al -
mıştır. AlB.kadarların bildirdiği -
ne göre, bugünden itibaren ek -
mek sıkıntısı çekilmiyecek. ve 
normal vaziyet dönmüş olacak -
tır. 

Ekmek darlığına son vermek 
için vilayet ve belediye dün de 
bazı kararlar wrmiş ve bu ~rada 
fırınlara dağıtılan un miktarının 
7200 çuvala çıkarılmasını temin 
etmiştir . ' 

Dün sabahtan gecenin geç vak 
tine kadar şehirdeki bütün fırın
larda ikişer memur nöbet bekle
miş, kııç çuval unun yoğuruldu -
ğunu ve kaçının fırına ekmek ola 
rak verildiğini zabıtlarla tesbit 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 7) 

Irak Hükumeti 
--o-

Fransa 
ile 

ve Japonya 
Siyasi 

Münasebetlerini Kesti 

iaıı ve beyaz denız. yolları i\e Avukatlık kanununda yapıl -
SQ"Yetıere biribırını takıp edeP ınası düşünülen değişiklikler a 
"•Pur kafileleri ile külliyetli ~~katlar arasında geniş ölçüde 
llıalzeme sevkine başlatnıştır. ır ılgi ile karşılannuştır. 
\> İngiıterede günde.n gune guv ikyapılması düşünülen değişik -
etleıımekte olan hır n.. l .b~rı beğenen avukatlar olduğu 

i,hduı:: ~ beğe:ımiyenler de bul:ınmak 

Esat Muhlis Sırmalı 

yenlerin de .ileri sürdükleri fikir 
!eri yazmayı faydalı bulduğum 

için dün birkaç avukatınuzla ko 
nuştum. Kanunda yapılacak de
ğişikliğin en üste gelen tarafı şu 
dört noktada toplanmaktadır: 

Kafilede milletlerarası hakem
lerden Mister Knox da bulunmak 
tadır. Maçların üçünü bu zat, 
dördüncüsi,inü de bir Türk ha -
kemi idare edecektir. Maçların 

Nevyork 18 (A.A.) - "D.N.B . ., 
Birleşik Amerika basınının neşretti
ği bir United Press haberine göre, 
trak bükilmeti, Fransa ve Japonya 
ile diplomatik münasebetlerini kesti
ğini bildirmiştir. Bu habere göre 
İrak hükfimetinin bu hareketin~ '3e
bep olarak gösterdiği şey, bu iki dev 
letin, 1rak ihtilili esnasınd3 Mihver 
devletleriyle sıkı münasebette bulun
muş olmalarıdır. Bağdattaki Fran
sız ve Japon elçilikleri derhal kapan~ 
m13 ve İrak'm Vichy elçisi geri çağı
rtlnuştır, tıı · Begenenlerin de, begenmı- (Sonu; Sa: 2; SU: 4) (Sorıu: Sa: 2; SU: 3) 

lıl 

Sa bota .
1 

Kalinin 'de 
Rus Cenahı 

Hareketi Zorlanıyor ' 
Vukua Gelen ·Zarar: -;-°-
M"I 1 L" : Ukrayna da Sovyei 

Aı yon ar
9
cal ırayı! Çeteleri . Almanlara 

smış u unuyor : ~ 
: Agır Zayiat Verdiriyor 

Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet 
gece yarısı tebliği: 1 

17 sonteşrinde, kıtalarımız, bü 
fün cepheler boyunca düşmanla 
çarpışmışlardır. 

Kalinin istikametinde ve ce 
nup batı cephesinin bir kesimin • 
de, muharebe bilhassa şiddetli ol 
muştur. 16 Sonteşrinde 21 Al • 
man tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Biz altı tayyare kaybettik. 

16 sonteşrinde, Moskova civa • 
rında evvelce haber verildiği gi
bi 3 değil, 11 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Ukraynada çete muharebesi 
Moskova, 18 (A.A.) - Bugün· 

kü Sovyet tebliği zeyli: 
Cephe istikametlerınden birin 

de Sovyet tayyareleri bugün de 
118 kamyon tahrip etmiş ve 500 
duşman askeri öldürmüştür. Bir 

Vichy hükumetinin Paristeki Sovyet birliği Lenlngrat cephe-
büyük elçisi de Brinop sinde düşmanın bir tank .koluna 

Faris, 18 (A.A.) _ İşgal altın taarruz etmiş, Alman kuvvetleri 
daki bölgede halka hitaben aşa- nin hulıllüne mani olmuş, beş 
ğıdaki ilan neşredilmiştir: tank ve muhtelif harp malzeme-

Birkaç aydanberi yapılan ve si zaptetmiştir. 
neticeleri Fransız cemaati üze _ Ukraynada çete muharebesi 
rinde büyük bir ağırlıkla çöken her gün fa~lalaşmakt.adır ve müs 
muhtelif §ekillerdeki suikastler tevlılere agır zayıat verdırmek-
üzerine Faris polisi, bütün faali-! tedır. . • • 
yetini; bir çokları halen tevkifi - Kalının'de tazyık 
edilmiş b'ulunan, su~luları arayıp 1 Vichy ıs ( A.A.) - Alınan h•ber· 
bulmağa tevcih etmiştir. Birçok\ lerc göre, Rus cephesinde çarpı~ma
tedhiş silahları bulunmuş ve mü lar bütün şiddetiyle devam etmek· 
sadere edilmiştir . teclir 

__ (Sonu; _Sa:_ 2i_Sü_: ~1~)--~==~=.c'S:::."cc".::"-' .::s;_.-_•_·c_· ~.:.c':...''-":.:.' 

,XX. ASIRİ BOYA ASRI 
REFm 
KARAY 

L ondrırda bir güzellik kurumu [eğer müessese-
nin karşılığı "Kurum,. ise bu kelime, hem 

bacalardaki kaba kömür tozu, hem de azamet, 
çalım, gurur manasına geldıği için pek yerinde 
değildir] çorap derdini önlemek için yeni bir çare IHALID 

ı bulmuş: Kadınlarm ltacaklarını gerçekten çoraplı 
sı.nılacak bir ustalıkla, istenilen renkte boyayormuş; boya, çorap
tan ucuza mal ediliyormuş; akması, yırtılması da yokmuş! Bu 
moda genelleşirse lostracılara bir iş daha çıkacak; kalabalık cad
delerde, dükkanlara sıram sıram dizilip bacak boyatan bayanlara 
rastlıyacağız; önce bunu uygunsuz bulacağ!z; sonra alışacağız. Yir
mi yıl evvel, ayakkaplarını boyatan bir kadın ne kadar azdı ve ne 
kadar tuhafımııa giderdi... ı 

Harp uzarsa acaba boya, iç çamaşırlarının yerini de tutar mr 
dersiniz? Mesela, Bayan, hem kendisinin, hem görünmek istedik
lerinin zevklerini okşryacak renkte ve biçimde vücudüne bir kom
binezon, bir de mini mini külot resmettiriyor. Dar, yapışık ve sıın 
sıkısı aranıldığından has boya ile yapılmış resimden deniz mayosu 
herhalde pek çok istekli bulacaktır! Bütün bunlar daha ınce bir 
iş olduğu için lostracıların elinden gelmez; demek ki, ressamlara 
gün doğacak. Utangaçlar, kadın ressamlara başvursunlar! Boya, 
kadm hayatında gittikçe önemli, temelli bir yer alıyor: Saç boya
nacak, yüz boyanacak, tırnak boyanacak, şimdi de bacaklar, dah< 
sonra göğüsler ve kalçalar boyanacak ... Zaten XX. asra, boya asr 
denilse yeri var. Harpte silahlar ve arabalar kırk yedı buçuk reng 
boyanıldığı gibi tedavi ve ilaçlar bile bugün sarı! turu.ncu, kırmızı 
mor bir takım boyalar ve ışıklarla yapılıyor: Kmakrın. prontozıl 
panflavin, blö dö metil, permanganat, .ültra. vi~ole .nedır? Hep bo 

maddeleri ve boyalı ışıklar! Onun ıçındır kı, hıçbır asırda bo 
~:crlık • hatta göz boyacılık - bu. derece gelişmemiş, genelleşme
miş· boya insan iliğine bu kadar ışlememıştır. 

'Evet, XX. asır boya asrıdır; ikidir beş kıtayı kan~ boyamak 
bakımından da! 
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ULEn GözLEA ffiilli~Jaeoi 
JlOllUUl 

yır, pek cıddi soylüyorum. 
kadın, hep o kadın; o nere-

eld iı malUm olmı~n kadın. 
esıdir b lrne:ın ki? Ondan kor

• ondan her şey bekle .ır, o 
biç bakmadınız mı? Miıtema

cfiluyor, ağlafken bile nazarla
cı gülüyor, o gulen gözler be
kutuyor, inanın. 

yerınden kalktı. Işıla dol
du. Ve farkında olmadan tek-

ciilen göılerl Ne renktlf, hi
yamadun. Guneşin altında un 
r uçuşuyor içinde, ıölkede i
anlu bir yeşıl renk hareleni

karanlıfında ise sıyah 
e sazelen!yor. Fakat bu söz-

daima cülen mevceler, ağlarken 
tan ıııklar vaf. En karanlık 

de bile o IÖJ:lerin e~in se
kıpırdayan yıldıJ:lar farkct!i

eteli bir kahkahadan ıonra de-
etti. 
Yavq yavq aair oluyorum p-

7e sin!rli ayni samanda esrarlı 
rkunun teessürü altında titrer 

inledi: 
ızlerin kalbine ı11k veren o gÖJ:

urkütuyor Suavi. Bir sün ba
vereceksin, 

mrada dı1&rdan Hüarev Papıun 
tlayuldu: 
Çocuklar, bh biraz otomobil ile 

, selen yok mu? 
tellşlı: - Ben relirim bab..' 

Gel yavrum. Ya siz hanımlar?' 
ye hiç seı çıkarmadı, Saliha 

ürkek, onlara yaklaıtı: 
Hanımefendi, gelmez misiniz? 
ne kadar süzel_ Camhcua c:ı-

Teşekkür ederim, dedi. Evde 
yı tercih ediyorum. 
Nasıl isterseniz hı:ınımefendi Ya 
ül.de hanım selmiyor musu~uz? 

relin. Nasıl olsa Kemal Bey 
ner. Gülçini de ahnz. 

de mütereddit. Behiyenin na-
m aradı: 

Rahatsız etmez miyim? Fakat ya 
1 erken selirse. 
Bilikis memnun oluruz. Haydi 

hem ne çıkar? Hanımefendi, 
Beye söylerler. 
sabırsız: 

Canım, vakit reçlyor, bu evde 
ICY mesele, en küçük bir ge1=in

miıhim bir hadise oluyor. 
Jiılldenin elinden tutup ye-

kaldırdı: 
Çabuk hazırlanın. Sizi sıkma
çahşınz. Gülçini de alın_ Yar
scleyim mil 
',.e dudaklarını nırdı: 

Jülide. Gülçin üşür, Çamlıca te
fazla rilzılr vardır, ona be

,.anrma redrirsin, 
hir tü~ttan ıonra SalUla 

n elinden tuttu: 
İ•terscniz, biz inelim, dedi. Jii
hnımı bahçede bekleriz. 

epııi çıktılar. Behiye kabuslu dii-

No. 1 
şüncelerl ile başbaşa kaldı. E~ndeki 
işi bıraktı, odaya usul usul glfen kii
çük sanşın kızı görmedi bile. Yüzün
deki gurur maskesi yavaş yavaş gev
şiyor, bu gevşeklik onun esmer çehre
sinde bir çok lı:ırışıklı:ıf çizıyor. Kaş
lı:ınnın o~tasında, alrundı:ı, yanakların
da, Ç:zgıler gittikçe daha derinleşiyoı , 
naıuian daha karanlık, gö~sil sık, 
sık ınip çıkıyor. Uzun parmaklı:ın ~
sabi bir titreyişle mendilini bufuı;tu
nıyor. Sol kaşı mütemadiyen inip çı
\(arlr:en nazarları da buyuyor. Gözleri 
:azla parlıyordu 

İki damla yaı yanaklarına yuvaf
':aııdı: 

Tam bu sırada ensesinde soğuk bir 
elin temasını h•ssetti, ansızın yerın
den fırladı: 

- Kim o? Hay afac'in, öyle kor
kuttun kil Muzip çocuk, ne vakit o
daya girdin? 

Yerine oturdu, Gülçini kucalına al
dı. Çocuk sofdu: 

- Hala ben!m ile oynar mısm? 
Behiycnln nazarlan yumusadı, sesi 

sıcaklaştı, çocuğu göğsunde sıkarken 
mınldapıyordu: 

- Ya sen de olmasan! Söyle ba
kayım, beni seviyor musun? Ne kadar, 
elinle göster canım ••• Ah 1 Nineciğim .. 

Çocuk kollarını açafak: 
- Bu kadar diyordu, dünya kad;ır, 
Behiye ıiılerek Gülçinin altın başı-

nı, koklaya koklaya öptü. 
Çocuk sabırsızlandı: 

Oynamıyacak mısın? 
- Dur sana masal anlatayım, 
- Yok h:ı.i!l, istemem masal. hem 

senin masalların hep b:rbirine ben
ziyor ••. 

- Ne yapayım? Ancak iki üc tane 
masal bilirim, dur sana Çengi Dilara
yı anlatayım? ... 
Küçüğün mavi nazadan bUyüdü: 
- Saliha abla bana ne güzel masal

lar anlatıyor, o öyle çok masalbı bi
liyor ki, hem onun resimli, renkli kı
taplan var. Senin neden yo\ hala? 
Hem o benimle oynuyor, kosuyor Bu 
sabah bahçede top oynadık. Bu ak
şam da bana tahtalardı:ın bir saray 
yapacak, içine o resimdeki sultanlar
dan birisin! oturtacağız. Sonra bir ta-
ne şehzade var, Uzun, sarı saçlı, 
kırmızı külihlı, Kırmızı elb!seli ... 
Sahi, bir de beyaz atı var. Sonra on
lara hizmet eden bir cüce, beyaz sa
kallı ıeY~imli bir cüce var. 

c( (Arkası var) 

f j RADYO 
BUG'ÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Proıram 
7.33 Müaik (PL) 
7.45 Haberler 
ı.oo 11aı1k (Pl.) 
8.15 11:.na aaıtl 
LIO llbllı: (PL) 

o 
12.10 Prıııcr-
12.U TQrkCllH 
1 %.45 Haberla' 
U.00 TllrkC!ler 
U.JO lfildk (PL) 
11.00 Prov-am 
ıs.os Orkeatra 

11. 25 Konuıına 
ll.4S Cocut klObü 
19 30 Haberler 
1!1.4 5 Serbest 
19 55 Orlıcıtra 
ıo.ıs Radyo ıantul 
20.45 Halk ttlrkilaQ 
ıı.oo Zlrut ıatvbıl 
21.10 Tllrklller 
21.45 Bando 
22 30 Haberler 
21 . 30 Konuınıa 
22 45 Dans müaifi 
22.55 Kapaıuı 

Safiye. Dün 
imtihan Edildi 

Sanatkar, 
Muvaffak 

Çok 
Oldu 

Kendisinin konservatuvarda imtihan 
edilmesi için geçenlerde valiye mü
facaa t etmiş olan kıymetli sanatkir 
Safiye dün, konservatuvara davet o
lunmuş, ve konservatuvar icra heyeti 
azasından kemençeci Kemal Niyazi, 
santuri Ziya ve konservatuvar tafihi 
konsefler heyeti reisi Ali Rizadan mü 
teşekkil bir heyet tarıı.fından imti
han olunmuıtuf. Safiye, bir buçuk sa
at süren bu imtihanda, sorulan bütün 
suallere cevap vererek Dede Efendi
den ve Tellali zadeden eserler oku-
muştur, 

Neticede, Safiyenin 
kiyle vukufunu isbat 
handan sonra, heyet 
temaylz bir sanatkar 
bir vesika vermiştir. 

musikiye hak
eden bu lmti
kendisine mü-

olduğuna dair 

Bu münasebetle, ileride, sanatkir
ların, sakat bir zabıtai belediye ni
zamnamesine miisteniden bir Esnaf 
cemiyetinde imtihana mecbuf tutul -
masına kalkışılamaması için, talimat
namede lizım ıelen tehdilitın ya
pılmasına da karar verilmiıtir. 
Tallınatnamede lazım selen deii

ı!kLiii yapmak vazifesi de, Refik Ah
met Sevengil'le, konservatuvu müdü 
rü Yusuf Ziya Demirciofluna hava
le olunmuştur. 

Yakalanan, Mahkum 
Olan Muhtekirler 

Fiyat mürakabe bürosuna dün de 
bir çok ihtikar şikayetleri yapılmış
tır. Büro yapılan ihbarları tahkike 
başlamışur. En ziyade kumaş ihti -
karından şikiyetler olmaktadır. 
İHTİKAR SUÇLULAR! - Kadı -

koyünde kasap İhsan et ihtikirından, 
Anadoluknvağında bakkal Yani lam
ba şişesi iht!lr:finndan, Sarıyefde bak
kal Salih şeker ihtikirından, Biiyük
derede bakkal Cemal un ihtikirmdan, 
Sehremlninde kahveci Mehmet kahve 
ihtikarından, kasap Saffet ve Haçik de 
et iht!karından ıuçlu olarak muha
keme edilmişler ve 25 şer lira p:ıra 
cezasına çarptırılıruşlardır Bunlann 
dükkanları da birer hafta 

0

kapalı ka
lacaktır. 

Bundan başka Sultanhamamrnda 
Hahon iğne ihtikanndan 30 li•, Cer
rahpaşada oturan Nail, oda kirasını 
50 kuruş arttırdığı için elli lira para 
cezasına rnahkUm edil:nişlerdir 

Kızdtopralrta çalı~an bılı:lıal JÇ.ocıİ un ib
tllı:lrından. Kadık6yQndc Stekı av malzemesi 
aalıaldıi!ından, bakkal Abdülhatip bam7a ib· 
tl•inndan, nalbur Arya da "lmentoyu tula 
ll,ıratal aatufındın Ccnırellı:öyllndo Yaııef nuı· 
nıfatura aakladıfındaa, Uıkildarda lıayp Şllk· 
rü et ibtiklnndan. Fıncanolarda Yaıuva Sa
bo ve oi!ullan fırması bcnnnamula kapot 
bul aakladıfından, Fincancılarda Bahram 
Berberyıın maııilaıurı lhtilılnndan adlü-e.ııe 
vcnlmıılerdlr. 

Kapalıcarııda Kll.rkcn Ahmet lıOrlı: lhtlkl· 
nndan Mccidl)'eklS:ırilnde balılı:al Hilml ıeker 
lhtlltlrından. kOçllkpuarda kasap Oımın YC 
Erenlılly(lnde kasap Ihsan et ihtlktnndan, Ka. 
dıköyOnde tuhafiyeci Acop malıııra iht!Urrn
dan dolayı dlln tevkif edilmialerdir. 

TAN 19 - 11 - 1"1 

'Avukatlar Arasında 
Bir Ankei 

IGaz A?'ony~kla ! B'!ı ı; rnMI 
Bandaı Gehyor Sanatkarın istikbali 

(Bııtırıfı · 1 incide) 
ı - Buıünlr:ü kanunla hukuk fa

kültesi profesörlerinden bazıları avu
katlık stajı yapmaılar. Fakat bir 
çok hukuk profesörleri avukatlık ya
pabilmek için mutlılr:a staj geçirecek 
lerdir. Yapılacak değişiklikle bu 
zorluk kaldırılmaktadır, 

2 - Busünlr:ü kanun hukuk fakül
tesini bitirmemiş olan hakimlerin a
vukatlık yapmalaruıı yasak etmiştir. 
Kanunda yapılacak defişiklikle hu
kuk mezunu olmadığı halde hikim
lik mesleğinde sayılı bir dereceye ka
dar yükselmiş olanlar avukatlık ya
pabileceklerdir. 

3 - Anadolunun bir çok yerlerln
de dava vekilleri vardır, Şimdikı ka
nuna ıöre bir yerde avukat sayısı 
beşi bulursa orada dava vekiline iş 
yaptırılmamaktadır. Kanunda yapıla
cak değişiklik dava vekillerinin işle
rine devam edebilmelerini temin ede
cektir. 

4 - Değişikliiin en önemli tarafı 
avukatın davayı kazanıp kazanama
dıiına, yahut kazanma nisbetine göre 
para almak üzere pazarlık yapabil
mesidir. 

Mekki Hikmet GeJenbeğ'e göre 
Görüştüğüm avukatlardan Mekki 

Hikmet Gelenbei düşünülen değişik
liklerin pek yerinde olduğunu söyle
di. Mesleiine has olan tlbirleri kul
lanarak konuşan bu sayılı avukatı
mız aşait yutan ıunları söyledi: 
"- Profesörlerin bazılarına staj 

yaptınp bazılarına yaptırmamak za
ten doiru delildir, Her profesör 
kendi branşında ihtisas sahibidir. Ce 
za usulü profesörü staj yapmasın da 
amme hukuku profesörü neden staj 
yapmafa zorlansın. Kanunda yapı
lacak bu deiiıiklik pek doiru oluf. 

Hukuk mezunu olmadılı halde mil
let adına adalet daiıtnulr: salahiyeti 
verilen bir hiklmden avukatlık yap
mak hakkı neden eslrsensin?. Nasıl 
hakimlik yapmak onun için kannıl
mıı; bir hak ise avukatlık yapmak da 
öyle olmalıdır. Hem ba geçici bir 
haldif. Simdi bakuk mezunu olmı
yana hakimlik yaptırılmıyor ki, ile
ride bunun avukatlık yapabilmesi avu 
katlar için bir üzüntü olabilsin. 

Dava vekilleri işi de böyledir. Bir 
adam vaktiyle bir başka is tutabile
cekken dava vekiHiiine başlamışsa ve 
30 - 40 sene bu işe emek vermişse 
ona şimdi işini bıraktırmak haksızlık 
olur. Zaten o bu işi bırakırsa başka 
iı tutamaz, aç kalır. Bu bir ihtiyaç 
meselesidir. Anadolunun her yerinde 
beş avukat halkın işini g5rmeğe yet
mez. Dava vekili de olmazsa halk i
şini gördürecek adam bulamaz. 

Ucret işine gelince bit" avukatın yap 
tıiı işin derecesine ıöre para alması 
elbette doiru olar. Çok kazandınr, 
az alırsa avukat, az lr:azandınr, çok 
alırsa müşteri zarar eder Ücret nis
bete ıöre kesilicsc iki taraf için de 
iyi olur," 

Avukat Mazhar Rıza Dercezen de 
ayni ıeyleri söylüyor' O 4a kanun 

da yapılan değişiklikleri yerinde bu
luyor ve baro reisinin sözlerini or
taklaşıyordu, 

Avukat Sadettin Ferit: 
"- Yapılmakta olan iı;lef hakkın

da lif etmek benim idetim değildir. 
Bu adetmıı bozmamanuıı rica ede -

Romanya Hükumeti 
İhraç izini Verdi 

Blikreş büyük elçimiz Hamdullah 
Suphi Tannöver. alikadar makamla
ra aönderdiii bir telıfafta Romanya 
hiikumetinin gaz amonyak ve bandaj-rim,. diyerek, 

Avukat Sami Sırmah da ~ 

"- Ben meclisi inzibat azaaında
nım. Anket bizim için yasaktır, lif 
etmem doğru olmaz,. dıyerek bir ıey 
söylemek istemediler. 

Nazmi Nuri Kiiksal'a &"Öre: 
Avukat Naz:ıü Nuri Köksal profe

sörlerin stajı Jçin: 
"- Bana bu işi öğreten hocamın 

benim yanımda staj yapması doğru 
olmaz. Bu bize acı verir. Bize öğret
tiklerine göre bu işi bizden daha iyi 
becerirler. Öyle olmasa bile elbette 
bizim kadar başarırlar. Diye söze 
başladı ve aııaiı yukan şunları söy
ledi: 

• lar ic;in ihraç müsaadesi vefdiğini bil 
dirmiıtir. Romanya hüki\metinin bu 
kararı üzerine Köstencede bulunan 
tramvay idaresi mümessilinin bütün 
bandajları sehrimize kara yoliyle gön 
dereceli umulmaktadır. Diier taraf
tan buz imali için en lüzumlu madde 
olan gaz amonyaiın c;elik tüplerle en 
çok bir ay içinde şehrimize ıeleceği 
tahmin edilmektedir. Gaz nmonyak 
gelir gelmez buzhane istenilen miktar 
da buz çıkaracak ve balıkçılar da bol 
miktarda balık avlıyacaklardır. 

- "Senelerce davalara bıkmı1o lıarırlar 
vermlı bir bitimin hukuku bitlrm~miı diye 
avukatlık yapmaunı :rasalı: etmtk h!r de dof 
ru olmaz. HlkimUk yopabildiı'ti ı:ibi avulıaı
!•k. da ~•.P!!bilmeHdlr. Dava vekilliği lıl bir 
ıbtıyaç ıııdır. Adlıyc Veklleti ıorlukları cö~ 
6nflne aldığı için bu defiı;lklli!I dOıOnmliıtUr. 
Doğrudur. 

Ucret l1lnc celince, işte bunu beğenml70-
rum. CünkU bir avukat davayı kazanım h· 
urunasın barcadıfı emeğin parasın.ı almalıdır,. 

Esat Muhlis Sırmalı'ya göre: 
Esat Muhlis Sırmalı, kendisiyle 

ilk defa konuştuğum avukattır. İllı: 
önce bir şey söylemek istemedi. Fa
kat konuşma derinleştikçe profesör
lerin staj yapmamnlı:ın hakkındaki 
düşünceyi doğru bulmadığını söyli -
yefek ıarı açtı ve: 

- "Nasıl bir avukat dere vermeyi becere. 
mczse. bir profesör de • 6/irettiği halde • •· 
vukatlıfı ilylece beceremez. Bir İfİ yapmak 
baıtadır. ilğrcımck baılıadır. Bunun için ıvu
lıathlı: ıtajı mutlaka ırıpı!mahdır. Hukuku 
bitirmemiş h5klmlerln avukatlık yapmaları da 

Hah Piyasası 
~ebrlmiı tranılt ınbarlanna külliyetli mik 

tarda Aeem hahaı ıetirllmlıtlr. Bu halıların 
bir kıamı ihraç edllemediiinden metroıu on 
dört liraya kadar aatılmaktadır. Yttli halılar 
Uıerlnde de llyu ,.ukseliıi batlımııur. Her 
cins halının metro murabbaı 2·8 llra kadar 
yllkselmiıtlr. hP•rta cinsinin evvelce metrosu 
14,5 lira iken ıon ailnlerde bu cinıler Onrln 
de de artıı rutalaıarak metro murabbaı yir· 
ml iki liraya kadar çıltmııur. 

Kok Kömürü Nakliye 
Ücretleri Arttırıldı 

Fiyat mGrılıabe lı:oınilYOatıı kok lıllmlirilnUu 
kamyonlarla tııınmHı için aecen tlene tcsbit 
edilen taııına lleretluine :vilade elli nlıbetin
de um yapmayı lııbul etmhtlr. Bu karar bu 
aonıerdo tatbik edilecektlr. 

Samsun Şilebi 
ffıliçte batın Samıun ıilcbl bıkkuadaki tah 

itikat evrakı XQnalıalAt Vekllctine ıöncleril· 
miıılr. 

caiz deiii'dir. Hlklmllk kazanılmı, bir hak tJ 
olabilir. Fakat avukatlık olımu. Dava Ye• Talebenin Şebeke Kar arı 
kllllfi işi de böyledir. Avukat bulunan yerde 
dava vekiline iı yaptırılmasını doi!rıı bulmam. Unlverahelilerln tebelı:e lıartları ilnllmQz -

Ucrct i\inc ıclince. bak bu iyi. Zaten deki &7 batından hlbaren ıı:e,miyecelıtlr. 
m0$tHi llc avukat bu tekilde puarhk eder-
kr ve a,afı yukan da anıa,ırlar. Aralannda 
hemen hiç de ınlıııamamarlık olmu. Bu 7(1z 
den açıımıı davalar yok denecek kadar azdır .• , 

Ahmet Sabri ıİnhan'a ıöre: 
Avukat Ahmet Sabri 1nhanJ profe

ıörlerin stajı işinde Muhlis Sırmalı
dan da ileri rtderek dedi ki: 

- "Ben ıtajda.n vazce(ilmemeainJ o ltaclar 
isterim kl. hlkimlcre bile hikimliğc ccıiril· 
meden eYVel ıvukathlı ıtajt 7apunlmasını 
10zumlu ıllı'Orllm. Böyle olurıa hlklm, avu
katın, avukatlıliın. mu,ıerlnin ne oldufunu bi· 
lir ve bunun da davaların alhillmeslnde büyült 
/ayduı nlur. Profes8rler de hAkimler de mut
laka ataJ yapmalıdırlar. 

Hukuku bitirmemiı blklmlerin avakatlılt 
yapmalarına da razı dcfilim. Para işine ıclin 
ce kanunda bu io için yapılacak defiıiklifl 
yerinde bulurum." 

Parasız Yemek 
Beledi7e. hndiılne ballı mGnHaelerdeki 

ioçilere paraaıı olank ırilnde bir öllln ucak 
yemek Yermeyi kararlaıtırmııtır. 

Kapatılarak Sinemalar 
Fe~nt ve aılıhl maa7enelerden ıonra ıch • 

rimizd., t o aineınanın kapatılmasına kırar 
ve.ri.hniıtir. 

~~~~.().-~~~-

Al tın Fiyatları 
Altın dün de biraz yükselmiş ise de 

akşama doğru 2570 kuruşta durm11ş
tur'. Bir gram külçe altın 358 kuruş
tur. 

CemiJ Kıvı:rcık'a r:öre: !!2!!2'.CZ!!!!!!'le!'~!!!....!!-~!!!!'!!~!!!:!!!~===!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
İstanbul adliyesinin en eski emek-

tadanndan Cemil Kıvırcık: nuşaralr ıöyledlklerini elden geldiği 
- "Ya:rrlanlan ~özden .:cçlrmcden aıu orta kadar türkçeleştirerek ve bu sa-

blr oey ıı6ylemelı: dofnı elmu dedL Yalnız delili kendilerine mal ederek yazdım. 
111 kadar ııllylı:ıre7iıııa ki, hukuku bitirmemi• Sanıyorum iri ıöylediklerini de ekolu hllı:bnelrin aınılı:athk ırapmalanna ırcr 
w.nnek, mOıtni ile avukat araaında d•••nın siksiz anlattırp. Eğer bir eksiklik gö
bltlt tckTine r:ıııe l!•ra ,.ımmak lbere pazar· rürlerse _ ki aanmıyorum _ bunu be
lık yapılmaaını kal\lllla lı:Q7mak yerinde olan 
ıe:rlerdir. Hllılm. mademki davaya bakıp ka- nim türkçe konuşmak, türkçe konuş-
rar verebiliyor ve ııenclerdir bu iti cörUyor, turmak ve yumak rayretime baiııla
pekllA avukaılılt da yapabilir •• + + \ıımlar. 

Said KESLER 

Yazan: Naci Sadullah 

Şu satırları dünkü gazetelerden 
birisinde okudum: 

"- Teessürle hı:ıber aldık ki, halk 
'öahneslnln 55 yıllık emektan meşhur 
Kemal Baba. aç. hasta, ve sefil bir 
vaziyette, evinde her türlü ya'rdımdan 
mahrum olarak yatmaktadır. 

"Kemal baba, bocllll orta oyununun ve tll
IOat uhneainin en yaılı mUmessilidir. 55 ıe
ne, bıllfıaıla 11hneye hizmet etmiı;tı.r. Burun 
onun bir lokma ekmckıen. yakaeak odundan, 
itecek iUcıan mahrum olarak !ililmü ~·~leylfi 
yurekler ac111 bir racıadır. Bdcdıyem!"ıa, bu 
aanaık&r hcmıcrisinl himaye edceci!ını Umlı 
ediyoruz. Bır ihtiyar unotklrı bu vadyettı 
bıratmamalıyır . ., 

Bu satırlar, gazete sı:ıyfalannda sık 
s•k raslamıya mahki\m bulunduğu -
muz bir havadisin utık kliı;e halini 
1lmış ifadesidif. 

GaHte sayfalarında bu havadisin 
bazan yeri, bazan da kellmclefinin 
puntosu değişir. Daima değişen tafa
fı da bittabi, kendisine merhamet di
lendiği sanatkarın adıdır. 

Nitekim, çok yakın günlerde, ba 
havadiıin içinde, "Kemal Baba., adı
nın '}'erini "Baba Saffet,, in, "Afife., 
nin, veya "Asım Baba,, nın isimleri 
yer almıştı. 
Sanatkarın istikbali, belediyenin sa 

dnkasını:ı bağlı kaldıkça, sanat sah .. 
nesinden geçen yol, daima Duülicc-ı 
ze kapısına varacaktır. Ve bu bozuk 
yol, devlet himmetiyle esaslı bir ta
mire kavuştufulmadıkça, &anatkira a
hir ömründe yapılacak yardım kang-. 
fen olmuı bir yaraya merhem siır ... 
mekten farklı bir hareket sayılamaz. 

Bugünkü şartlnr içinde, görüldüğü 
gibi, ve umumiyetle sanatkinn fahat 
yaşaması deiil, rahat ölmesi bile mİinl 
kün deiildir. 

Fakat unutulmasın ki, gözlerini ha 
yata sefalet içinde kapayan sanatlı:SN 
!arla birlikte. sanata racbet de, ııanatıı 
sevai de, sanata saygı da hiillsa tele 
kelimeyle sanat dı:ı her ıün bir~ 
daha ölmektedir, 

Çünkü gazete sayfalannda ikide b'iı: 
de, sefalete düşmüş bir sanatklr nt .. 
mına avuç açıldıfını görmek, her ıs .. 
tidaUı vatandaşın gözünü korkutmıy:ı 
ve hevesini kökünden kurutnuya ka"' 
fi bir faciadır. 

Bu gidiıle, maazallah yann, dilenıı 
mek suı;unu işlemekle maznun olaralC 
mahkemeye verilen her hang'İ bir kirq 
scnln, kendisini sorguya çekecek rc-c 
fıc, bütün sanatkirların izzeti nefs
lefini yafalayabilccek şöyle bir sual 
sorduğunu bile duyabiliriz 
"- Beni niçin ıuı;lu sayıyorsunU%c 

Dilenmek, sııde sanatkarlara verllmiıı 
bir imtiyaz mıdır?,, 

19 Çarşamba ı 
Sonterin 1941--:KA:::-:-~SIM=""'-:-12--

RUMİ: 1357 JIİCRI: 1360 
Sonteşrin: 6 Şevval: 29 
GUneı Oile ikindi Akıam Yatlı Imıb 
6.52 11.5!1 14.U 16.4S 11.24 S.O!I 

--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Avukatlaımnzm meslek diliyle ko-

G. Gamlin 
ki Fransız Ba$kuman

Bir Klinikte .. 
Altına Alandı 

lchy 18 (A.A.) - Fransız ordu-
eslri başkumandanı General 

Jin, aşağı Pirene'nin küçülr blr 
olan Oloron'da bir klinikte te
edilmektcdir. Üst dudatındalı:: 
cıktan müteessir olan Generalin 

bi bozuklulu, haıt.alılını ziyade
" ştlr. 
ayın cm ikisinde Porthlet ka
nakledilmiı olan General Ga-

. •:n ıs Sonkinıın tarihinde mai-
7et mesullerinin muhakemesinin 
amasına kadar bu kalede kalmak 
bufiyetlnde bulundufu malumdur. 

tbuat IJ. Müdürü
nün Ziyafeti 

Ankara, 18 (A.A.) - Matbuat a
mıidiırü Selim Sarper ta.rafm

Alman matbuat heyeti reisi or-
elı;i Schmidt ile refakatindekl 

aerefine Ankara Palasta bir 
m yemeii verilmişt;ı. Yemekte 

büyük elı;isi Von Papen ite 
ikalan Alman büyük elçil!ği erki
Harlciye umumi kitibi büyük el

Numan Menemenclollu, Hariciye 
ekileti efkinı, ajans umum mildil

Munffak Menemencioğla ve sair 
çok davetliler huır bulunmuşlar
y emek seı; vakte kadar devam 

:ıtir, 

Sabotai 
( Baıtarıfı 1 incide) 

Tevkil edilenler, demiryolları sebe-
elerlne, Paris içinde ve Paris böl

de- muhtelit fabrikalara ~apılan 
astlara iştirak ettiklerini ve top. 
mahsullerini ateşe verdiklerini 

bul etmişlerdir. Bunlar, kış iptida
da halkı en kıymetli zahiresfnden 
ahnım bırakmı lar ve çiftçiye bir 
k m lyonları ıışan maddl kıymette 
rarl r verm sJerd r. 
M mafi suikastçıların en tehlikeli 
!lerindl?n biri olan ve daima silahlı 

ezen 1910 doğumlu "Brustlein,, hall 
azırda açak olarak Paris zabıtası 

atından şiddetle aranmaktadır ... 
İl n bundan sonra firarinin eşkdlf

ııi tarif etmekte ve halkın aramalara 
7ardımını temcktcdlr. 

Evvelce bıldınlc! ı ı:ıbl para mUkA
tı 'lierilecek 'lie fırarlye aıt haberı 

ı tren k' se arı.u eder e, harp es Pi 
~ kardee. akraba \e do tlıırındıın 
•trıntn de 9ebe!t bnakılmasına mil

de ec'lıleeektir, 

Amerikada 
Ticaret Gemilerinin 

Silahlandırılması 

işine Başlandı 

Roosevelt Kurusu 
He Görüştü 

(Bııtarafı 1 incide) 
Halbuki Japonya, birleşik dev -
Jetlerin Çunking'e yardımını kes 
mesini istemektedir ve bütün Ja
pon gazeteleri, Çankayşek'e Ame 
ri.kan yardımı devam ettikçe Va
şington ile Tokyo arasında bir an 
!aşmanın imkansız olduğunu be -
lirtmektedir. 

\ 
Ankara, 18 (Radyo Gazetesi) • •• l • 

Amer:ka mebusan meclisi tarafından Çan-Kay.Şek'ın 80% erı 
kabul edilen bitaraflık kanununun ta I Şanghay, 18 (A.A.) - Çin lideri 
dll projesi, Cümhur Reisi Rooııevelt Mareljal Çan-Kay-Şek dün söylediği 
tarafından da dun imzalanmıştır. Bu bir nutukta, Japonyanm tecaviU si -
suretle tadil mer'iyete girdiği içfo A- yasetinden ebediyen vazgeçmesi il -
merika ticaret gem!lerinln derhal si- zım geldifini öne stirmüı ve eöyle 
lihlandınlmalanna başlanacaktır. demiştir • 

Jladenciler grevi 
Vaşinston 18 ( A.A.) - Birleşik 

Amerika hu~meti sözcü~ Layburn, 
mümessiller meclJsinde, hükiimetin 
madencilerin ırevine son vermek i
çin müdah:ıleye kat!yetle karar ver
miş oldutunu bildirmiştir. 

"Japonya ıu teminatı vermelidir, 
ı ı - Çindcn ve Hindlçiniden as

kerlefini çekmek. 2 - Mihveri ter
ketmek. 

lngilizler Vaziyeti 
NaSJI Görüyorlar? 

(Ba§tarafı 1 incide) 
Churchill hükumeti Sovyetler 

le akdettiği ittifakta samimi de
ğildir. Çünkü bugünkü hükume
tin menfaati Sovyctlerle birleş 
meyi emreder. Bu anlaşma bir 
nevi köprüyu geçinciye kadar ke
çiye koyun demiye benzer. Onun 
içın Sovyetlere yapılan ve ya -
pıldığı bildirılen yardım sembo -
liktir, halbuki İngilterenin mu -
kadderatı Sovyetlerin harbi ka -
zanmasına baglıdır. SovyetlerJe 
ittifakın haddi ve samimi olabil -
mesi için, Moskova ile can ve gö
nülden anlaşmak istiyen bir halk 
hükumetine ihtiyaç vardır. Yok
sa bugünkü hükumetin tuttuğu 
iki yüzlü siyaset İngiltereye har
bi kaybettirecektir. 

Bu cereyanın başında sosyalist 
ler, bir kısım tredonyonistler, 
münevverler ve komünistler var
dır. Bir sene evvel Londrada ak
tedilen ve milyonlarca İngilizi 
temsil eden halk kongresinden 
sonra organize bir halde çahşan 
bu cereyan şimdi her gün biraz 
daha kuvvetlenmektedir. 
-~ -

Irana Yiyecek Sevkiyah 
_D•!hi, il (AA.) - HUkOmeı M!ıeU, iJ 

HındlS•an devlet konseyin c •il beyanatta bu 
1 ıııauııur • "25 afııuos ile 22 ıl ttı;rın ara 
"'?da 16 000 to kadar buiday .,. b ırllı 
mılıtarlarda eker, baharaı. ça,.. meyve w 
ba ka J'•11e ek maddtlerı Hındıuan yolu ıle 
Irana cöııdcrıl•lıur . ., 

Japon askeri mahafili, bu borcu ö
demek için son bir şansa maliktif. 
Aksi takdirde Anglo-Sakson, Çin ve 
Rus ittihadı karşısında Japonyanın 
akıbeti şimdiden taayyün etmiş de
mektir. 

Tokyonun Birleşik Amerika ile 
müzakerelerde ısrar etmesi gariptir. 
Çünkü Kurusu'nun yapacaiı mü
zakerelerin akim kalacağı Japonya
nın meçhulü delildir,,, 

Filipin'de ihtlyaflOJ" 
toplanıyor 

Manila 18 (A.A.) - Filipin ordu
suna mensup miktan birdifılmiyen 
ihtiyat erlerinin, Birleşik Amerikanın 
Uı:ak $afk ordusunda hizmet görm~k 
üzere müracaatlan emri verildiği 
hakkında burada bir şayia dolaımak
tadır. Miktan ıso bin kadar tahmin 
edilen ihtiyat ederi en g~ç ilkka
nunda &ilah altına alınmı:ı olacaklar
dır. 

lngilizlerle Yapılacak 
Maçlar 

(Batıarafı 1 incide) 
sahadan radyo ile İngilizce ola -
rak Londraya verilmesi ve Türk
çe olarak memlekete yayılması 
düşiınülmcktC'dir. 

İngıliz sporcuları huduttan Anka
rnya kadar geçecekleri biltiln spor 
bölgelerinde spor idarecileri ve teşki
Hitı tarafından knrşılanacaktır. 

Bu fırsattan istifade edilerek ecne
bi futbolculer tarafından futbolcUleri
mıze tatbiki oyunlar gosterilecek ve 
takımın bnş id:ırec-lsi de inaiıterede 
\ e 1ngıUz ordu und,ı spor tc kilatı \·e 
futbol tekniji hnkkında bır kaç kon. 
fcrnn verec('ktir. 

Öğr1?ndiğ!mtze göre, Ankaraya llk
b:ıharda bir de İngiliz atletizm takımı 
~elccektir 

Yunanistan Halkı 

Yiyecek Bulamıyor 
(B•ttarafı 1 incide) 

yardım edilmesini israrla iste -
miş, Yunan milletini kurtarma -
nın yegane yolu, şahsi fedakarlık 
lardan çekinmeden biribirine yar 
dım etmek olduğunu söylemış -
tir. Hükumet vaziyete çare bul -
mağa çalışmaktadır. Ziraat na • 
zırı, gıda maddeleri alımını mü -
zakere etmek üzere Selaniğe git 
miştir. 

Halk, feci bir gıdasızlık içinde 
dir ve ölüm vakaları endişe verici 
bir nisbet dahilinde artmaktadır. 
Yunan hekimler birliği, cesetleri 
yakmak üzere Sensinod'dan mü -
saade istemiştir. Umumi sıhhati 
korumak için alınması zaruri o
lan bu tedbirin diğer bir sebebi 
de tabutluk tahta bulunmaroası
dır. 

"Yunanistan dayanıgor 
Londra 18 ('A.A:) - Bugün Lond

rada bir nutuk irat eden Yunan ve
!Jahdi Paul ıöyle demiştir: 

"Yunanistan hlli dayanıyor, 15 1-
talyan tümeni ile 70,000 Alman Yu
nanistanda intizamı muhafaza etmek 
boş ıayrctiyle bareketsUı kalmış 
bulunmaktadır." 

Fransada /aş yardımı 
Vichy, 18 (A.A.) Mareşal Petain, i

kinci kış mevsimi milli yardım faa
liyetinin açılışı mlınasebetiyle Fran
sızlara hitaben şu beyannameyi neş
retmiştir: 

"Fransızlar, felfıketin ne olduğunu 
öğrendiniz. Yaşamı:ık için mucade]e 
ediniz. Fakat soğuğa ve açlığa karsı 
yalnız b:ııına milcadele ederniyenlerın 
sefaletini, felaketzcdclerın, multecile
rin, ihtiyuflarm, çocukların maruz. 
bulundugu büyilk sefııleti birbirinden. 
uzun zamandanberi ayrı olan esirlrırlrı. 
ve ailelerinin elemini gözönünden a
yırmayınız. Bu sefaletleri ve bu ıstı
raplnn anlamak ve dindirmP.k JAzım
dır. Milli yardun teşkll~tının biçarP.
lere imdat edebilmesi lmkfmının ve
rilmesini geçen sene de istemiştim. 
Bir senedenberi, bu teşkilat 275 mil
yon frank topladı, 12,000 ton giyecek 
ve çok büyük miktarda yiyecek da
ğıttı, Milll ynrdnn, sefalete cepheden 
hüeum ediyor. Onu yere senneye ça
lışıyor. Sefalet, bugiln dünden daha 
fazla dirilmektedir. Onun bu taarru
zunu ılı gerileteceksiniz. Vereceksi
niz, Sizden daha aç olanlan doyur
mak, sizden daha fazla üşüyenleri giy 
dinnek için, zengin, fakir heplnız ve
recckslniı Fransızlar, hiç bir şeyi ol
mıy;.qılara: saadetin.izden bir hisse 
vermenizi t1?mln edecek. kullanılma
mış hazineler bulmak için, dolapları
nızı, ambarlarınızı 'bir kere daha ara
yacaksınız Hitnbem. impnrıtorluırun 
sınırlarına: d ·ınv nrn 'l'mr ucuna. bu-

11!11;@:••~:11@. 
( Baftarııfı 1 incide) 

atılmış ve püskin-tülmüştür. Sı -
nai mıntakada yeni topraklar iş
gal edilmiştir. Ani bir baskın ta
arruzu neticesinde hareket halin 
de bulunan müteaddit marşandiz 
katarları elimize geçmiştir. 

Cephenin en şimal kısmında, 
savaş tayyareleri, Kandalakcha 
körfezi batısında düşmanın müte 
addit baraka ve kamplarını tah
rip etmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz yeniden 
Moskova ve Leningrad'a ve Vo -
logda bölgesindeki hava meydan 
lanna gece taarruzları yapmış -
lardır. 

Kırım'da ele geçen malzeme 
Berlin, 18 (A.A.) - Alman rad

yosu, Kırnndı:ı Almanlar tarafmdan 
68 tank ve 368 top tahrip veya iğti
nam edildiğini haber vermektedir. 
Diğer taraftan, Kırım llmanlarmda ve 
sularındı:ı 60 gemi batırılmış ve 69 
gemi ciddl surette hasara uğramı;ıtır. 

Bir Alman generali öldü 
Berlin, 18 (A.A.) - Hava levaz:ım 

umum kumandanı General Udet. 1'7 
Sonte~rin P .,"IJ'+-ı sti•nl, yeni bir si
lahı ıecrübe ederken, bUyilk bir ka
zaya \lgrıımış ve bu kaı.a neticesinde 
hastııban~e. nakledilirken aldığı ya
raları~ ~csırıyle ölmüştür. Führer, va
ıifesını ıfa cdC'rken feci bir şekilde ö
len tıu subay için cenaze tureni ya
pılnı• sını emretmiştir. 

C nan h rbınde hava muhaı·ebelc
rindC G2 d<'fa muzaffer olan bu avcı 
ınyynı-e i subnyımn müstesna mezi
yetle!" ne bir şükran mukabelesi ol
mak 1;e Alman hava kuvvetlerinin 
tenshi c nı:ı ında yaptığı blıyuk hiz
metl•rı milkl'ıfntlandırmnk uzere, Für
rer, J numarnh avcı filo una General 
Udet adını vermiştir. 

Leni11grat ,ehrindeki 
8iviUer tahliye edlliuor 

Berıın ıs (A.A.) - Bu son gün
lerde Leninırattan kaçıp Alman hat
larına ilticaya muvaffak olan bir kı
sıın halk, "On bombardnnanlar neU
cesinde. şehrin cenup mahallelerinin 
sivil halktnn tahliyesine mecburiyet 
hasıl olduğunu söylem!ılerdir 

On binlerce ihtiyar, kadın 've ço
cuklar başka mahallelere nakledilmit 
ve oralarda şehrin kapılarına yakın 
Jayri sıhhi bataklık yerlerde acele ya 
pılmı• barakalara yerleştirilmiştir 

lün cömcı-l Fransız, dost ve yrıbancı 
kalpll'rınc kadar ula ın Felaket an
larının Y rnttığı bu kıır&ılıklı yardim 
rutıu içinde, bu S!lmlmt itt hat lçin
d<', Frt n iZ dırilic;inln do rmağa başl.ı-
1ıa,tı, """'" rıivı ıu 

SOVYET TEBLiGi 
• ( Bııtarafı 1 lnelde) 

Ruslara &'Öre, Almanlar Kalinln 
bölgesinde büyük bir faaliyet gös
termekte ve hü~met merkezine ıi
malden cenuba bir hücuma teşebbüs 
etmek üzere Rııı cenahını çevirmeie 
çalıımaktadır. Ru,ıara cöre, Alman 
lar, Rus mevzilefinde bir gedik aç
mağa muvaffak olmuşlardır. 
Tula böleesinde ı;arpı,malar tiddetle 
devam etmekte41ir. Rus radyosu, Sov 
yet kıtalannın bir miktar uazi ter
ketmek zorunda kaldıklarını kabul et 
mektedir. 

Demokrasilerin yardımı 
New Delhi 18 (A.A.) - Rusyayı 

malııeme verilmesi için yeni bir mun 
tazam yol hazırlanmaktadır, Bu yol, 
Hindistandan şarki hana. Bucistan
dan seçerek gitmektedir. Yolun 
nakliyata müsait olup olmadrtını an 
lamak üzere şimdiye kadar bu tarik 
le, jüt teslimntı yapılmıştır. 

Yardımcı bir İran nakliye servisi 
ihdas edilmiştir. Bu servis, çok mik
tarda Hind kamyonları kullanılmak 
ıuretiyle itliyecektir. Yolu te1viye i
çin 5000 den fazla toprak ışçısı ça
lıştınlrnakta ve bu işçilerin, yakın
da 8000 kişiye balii olacağı zanne
dilmektedir, 

f,,. .... W\ıl.u''uıcn·, gtlmrük merasimini 
ilga ederek ve yolun muhafazası için 
yardımda bulunarak bu fş için elbir
liğl yapmaktadır. Büyük demokrasi
lerin binlerce ton iptidai maddesi 
ve harp malzemeci, ıimdi Ruııyaya ve 
rilmek üzere, Hazer denizinin ve 
Kafkasyanın bütün sahil noktalarına 
gönderilmektedır. 

Napoli'ye 
Hava 

Ağır Bir 
Akını 

(Baftarafı 1 incide) 
ibaret bulunduğunu ve 8 pusluk 
toplarla mücehhez 7 kruvazörden 
~ncak 3, 4 tanesinin kaldığını söy 
lemistir. 

Amiral, İtalyan torpido muh -
riplerinin yüzde 85 nisbetinde 
azaldığını illve etmiştir. 
Batınlan lngUiz gemlleri 
Berlin, 18 ( A.A.) - "Tebliğ,. De

nizaltılarımız, At111 denizi ş!malindt 
ve buz denizinde topyekiin 2l bin to· 
nllato hacminde müsellih dört düş
man ticaret gemisiyle kafileyi hima
ye eden diier bir gem:yi batırınış. 
tır. 

Diln gece İngiltere etrafındaki su. 
Jıırda, savaş tayyarelerimiz Lowes
toft doğusunda dusman kafilelerine 
taarruz etmiılerdir. Oldukça buyij)I 
üç diiı;man ticaret gemisi bOmbalar
la ehemmiyetli surette haıar• uf 
tılmıştır. Diier savaı tayyareleri 
de fngHtere cenup doğu ve cen~ 
tısındaki liman tesislerini bo 
mıs•ır 

Fırınlarda Sıkı 

Kontrol 
( Ba§tarafı 1 incide) 

etmiştir. Belediye iktısat miıdür 
lüğü de Beyazıttaki bir fırında 
mevcut çeşniye göre bir ağız nü• 
muno ekmek çıkartmış, aldığı nü· 
muncleri belediye kimyahanesin· 
de tahlil ettirmek için belediye 
riyasetine vermiştir. 

Ekmek fabrikam, 
Diler taraftan bir Alman firmaSl 

belediye iktisat müdürlüiüne müra
caat ederek ıünde beı bin ekmek çı
karacak knbilyiette mekanik fırınlar 
tesis edebileceiini blldlrmiştir, Firma. 
memleketimizdeki ekmek vuiyetini 
evvelce ıehrimizde tetkik ettirdiiini 
kaydederek kurulacak fırınların kaçn 
mal olacaiııu raporunda ıöstcrmi§• 
tir, J 

Ekmek meselesi etrafında coruş " 
mek için vilayette dün de bir toplantı: 
yapılmıı ve ekmek darlığının, balkın 
üç dört günlük ihtiyacını birden kar
ıılamak istemsinden ileri geld.iii tes• 
bit edllmiştir. 
Kapalı fmnlann açtlnıası için kay• 

makamlara salih!:ret verilmiıUr. Fı
rınları kapalı olanlar~n bir kısmı 
daha dün kaymakamlardan mUsa
acfe istemiş ve almıılardır, 

Ekmek darhiırun önüne geçmek i
çin vali, ihtiyaç nisbetlnde un vern
mesini, pazar günleri de, günlük un 
miktarının ik! misli olarak fırınlara 
un dağıtılmasını alakadarlara bildir
miştir. 
Diğer taraftan basılmakta olan 200 

bin beyannamerıln dün akşam üzeri 
kaymakamlıklara ıönderilmesine baş 
lanmı:ıtır. Beyınnamder bir hafta i
çJnde evlere tevzi edllecek, dolduru
larak alikaıtsrlara geri verilecektir, 

Salihiyetı.r kimselerin verdiği rn 
lumata gö~ bu beyannameler dol -
durulduktarı sonra ekmek vesikuy; 
binmiş olıt'1Yacak, yine herkes ıhtiya· 
cı n!sbetlJ'lde ekmek atacaktır Bı 
beyannaJi9C1er nüfus miktannı~ han· 
gi semtJırde ne kadar olduğunu vı 
ıehrln ıktnek veya difer maddelerı 
ne nıi~rda, ihtiyacı bnlunduiunu eı 
doğru ıeltiJde bilmcie yarayacaktır 

HoJanda Almanyaya lıtihalı 
Edilecekmiş ? 

lf'0ıtnolm, 18 (A.A.) - "tteuter, 
1-Jolindadaki Alman umumi valiı 
gıYss İnquart Kolonyada bir nutul 
~rat ederek Führerin arzusunun Ho
ı-ndalıların bir ırkdaş sıfatiyle Al 
~an bölgesine ilhak edilmeleri oldu 
gunu söylemiştir. 

Nev Zuriher Zeltung razetes 
Scyss vart'ın söylediklerinin Nor 
Ycçte: tbik edlleceğinl teyit et 

vnlar, harpt~n sonr 
an tahakkum ındr 

nı'llıyı. ğını e 
ki edılmt"kı .. cı· 
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Japon Talepleri 
Japon matbuatmm, Pasifiğin ttiu-

kadderatmı tayin edecek ı..ri
hi bir hadise olarak tall'Sif ettııı:lert 
diyetin r ... 1.alıtde lçtlmamda başvellll' 
ve hariciye nazırları.nın nutuklar:mdaa 
ve mebuslarm izhar ettfl1 tıaueıuıl

lerden çık.an mana şudur: Japonya, 
kendisi için hayati saydığı iki nokta
da tatrnJn edilmek prtiyle Amerika i
le bir anlaama yapmıya hazırdır. BuıP 
lardan biri ingiltettnin ve Amerika
nın Cine yardımdan vazgeçmeleri, di
teri Japonyaya karı;ı tatbik edilen ik
tısadl ııblokanm kaldırılarak normal 
ilctsadt mdnalebetlerin tekrar teessü
sü. Japon b-arictye nazın General To
go nutkunun sonunra gayet sarih o
larak: Japon hukümetinln Çin ıneoe
lesinl halletmiye kat1 surette karar 
verdiginl flÖyh!mİıtir. MümHilleır ve 
ayan meclisleri, hükUmeti, Japenya
nın gayelerini kat1 olarak t.abekkuk 
ettirmeye davet etmietir. M~ller 
meclisinin üç milyar ı;eki· yüz mil
yon yenlik fcvk.alAde millı mO®faa 
tahsisatını kabul ettiğini ajııns}ar ıı.. 
ber vermektedirler. 

Japon mail.Ye nazırı yaptığı bir ~ 
yanatb Çin harbinin Japonyaya ba
güne kadar 48 milyar yene mel oldu
ğunu söylemiştir, Japon gazeteleı:4 
Çine "8TilKD devam ettiği müddetçe 
Amerlka - Japon münasebeUeıiıdn 
tanzim edilemlyeceğini yazmaktamz... 
!ar. 

Japonyanm f.,...._ -""' 
Kurusu.. RooseYelt tarafmdan kabul 
edilerek bir saat ıörüşmüştür, HllD, 
bu görilemeırln umumi mahiyette ol
duğunu ve bir anlnşrntı ftmtdlnln 
mevcut olnp oimadıjlı baklrmda he
nüz bir şey ıröylenemi,..celiol ~ 
etmiştir, Vaşington mahafili, Aına1-
kanm Çi.JM> yarduna dwama kari so
rette azmeltlğl kanaatmi besl""'eltiıe' 
ve bir anlaşma ihtimali h-.nmda 
çok bedbin görümnektedirler .. 
Japonyanın Amerika ile. lıer ,...

evvel, Cini kurban vermesi şartiyie 
anlasmı>k istemesi keyfiyeti, çung -
King mahafilini beyecanlandırmq ~ 
harekete getirmiş ve Şan • Kay - $e
ki şu beyanatı yaprnıya sevketmiştir. 

1'Çin mukavemeti katı safhasına. 
ginnlştlr. lngiltere, Amerika, Sovyet 
Rusya, llolanda ve Cin tesanüdü, Ja
pon tanrruz siyasetine son darbeyi in
direcektir. Demokrasilerin Japonyaya 
karşı derhal harekete geçmeleri ve o
nu, Almanların Ukba.harda yakın ~ar
ka varıp Jupon kuvvetleriyle irtibat 
tesfsine imk~n vermeden evvel mağ
lOp etmeleri l'°znndır." 

Çin hariciye nazın da: J'aponya üe 
Ame.rika arasında herhangi bir anlaş
mn irn'cünı görmediğini ve bir Japon 
taarruzu vukuunda B.tnnanya yohı
rıu atık tutm11nm İngiltere ve Ame
rıka iç n Atlantik yolunu açık tut
mak kadar mühim olduğunu söyle
ıntştir. 
Öyle hissediliyor kl J•ponya, ikttsad! 

ve mali vaziy~tin gittikçe kötüleşme
si, Çin hnrbinfn bir cıkma.za girmesi. 
\1oskovaya kar~ı Alınan taarruzunun 

eklenen neticeyi vermemesi ve İn
f! z ve Amerikan hükümetlerinin son 
z-ımanlo.rda aldık.lal"ı knt'i vaziyet ne
tiren, uzak şarkta yeni n_izanıı tesis 
ve ayn zamanda Sibiryayı ve HoJan
da ltindis 1nınt zaptetmek hayallerin
rlcn vazgeçip sadece Çinde serbest bı
rakılması sartiyJe bir an1aşmnyı ka
bule mecbur olacak bir vaziyete gel
ır ~tir, 

Tojo hQkümetlnin bunu trmin ed•
ll'<dil!i takd;rde ya çekileceği, yahut 
h rt;> il..'\n edece!!! tahmin edileh•lir. 
Amerikanın -inıuterenin d · Pa

sltikto yeni bi~ düşmanla ka~ · şma
mak için Çini feda edeceği tahmin 
edı1emez. Böyle bir hareket her şey
den evvel, Atlant~k beyanna~ni 
:lt.ioyaya itin eden iki büyük demok
.. asinin manevi iflfı.sı olacaktır. Diğer 

c.:ıetten böyle bir anlaşma Japonyaya, 
\TJ.~divostok'tan Tahiland'a kadar ha
kirn olduiu snhillerde kuvvetli hava 
ve deniz il~ıderi temin etme-k ve bu 
ı;.Uretle yakm bir istikbalde Hindis-

ı tebdil etmek ve bütün cenubi 
P:ısir e kolaylık.la hakiın ol_mak im-
it~nlarm1 verecektir. .,. 

9ir Yıldönümü: 
t•alyan matbuat~ zecri . tedbirlerin 

aıtmtı yıldönümo mUna.eebeti:r
e neşriyatta bUIUmnakta ve İtalyan 
1iUetinin ınukaveırneı kabiliyetini 
dıinyaya lsbat el.iiilti yazmaktadll'lıı.-. 

1-lalırlardadır ki, İtalya Habeşistana 
t arruz etliği zaman MiHeUer Cemi
Y•\t ltalyaya karıı \ktısndt zecri ted
b"ıer almak ve ~role ambargo koy
mak lstemlı, fakat o ıanıan Franoada 
hariciye nazırı olan ı;ı.vaı bl;l tedbirin 
l.atbi.kill'! ma.ni olmUŞ~U. Italyunlar 
bunu, Milletler Ce.'lliyeL:.ne dahil olan 
50 devlete kaqı kazanı\IJlL'J bir zafer 
!arak te!Akki ctmekled~1er. 
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·Sarı Ankara Nas 1 Y esil 
Ankara Oldu? 

Eski Devirlere Ait Jübile ve Yardım 
Yazan: ULUNAJ 

Geçenlerde, eski bir dostum ıru 

eraklı Fıkralar 
tmar raaliyeti başladığı günler - Ortaya atılan iddialar 

-'Dünkü re bugünkü Ankara - Yeşillenme! 

baaya telefon ett: pek fena v 
ziycttc bulunan eski bir sanatklı 
bu kışı sıcak bir mc:;kc~de a:ccirm 
imki.nını verecek bir jübile yapılma 
için halkın merhametini gıdıkhyafJ 
bir yazı ya.ımakhğımı rica etti, 

Evladına Merhameti Olrnıyan Amir - Leylayı Beğendiren l\Ieziyet - lstıla~ 
hlt - ı Daltabaniye - Şarap ve SarhoşluğUıll Zevki - San Katibin Nükteleri A nftara şehrinde, imar faaliye-ti

nin başı..dığı ııünlerde birrok 
kimseler dudak bükm~ler, ve: 

içini çekerek Hlve etti: 
"- Bu kadardı!. •" 

Bir sanatkarın aclalctlc pençcleı 
mcaini seyrctmcğe ,ahıt olmak pt
acı bir manzaradır Bunu tı.kdir edi 
yorum Yalnız bu g\bi yardımlar ı 

tün dünyada adaletiyle tan1n-
11Uf olan tslimm ikinci ha.li

feef Hattab oğlu Ömer itimat ettlii 
adamlardan birini bi,.. vil3yetc vali 
tayin eder. Vali m~nşur'unu almak 
iıçia huzura gld~r. Ömer. yeni vali ... 
ye memuriyeti hakkında talimat ve .. 
rirken odaya küçük b.ir çocuk gi ... 
ur. Adaletindeki şiddetiyle herkesi 
tltrrııten Ömer, hemen kalkar, çocu
ğu kucağına alır, okşar, u:ıun uza
m,. onwnla şakalaşır. Vali: 

- Ya Emirülmüm,i.nin! Der. Qğ .... 
.._pek güzel,, 

' Ömer! 
- Bu çocuk benim oğlum deii'l

dir. Biçare bir yetimdir. Anasız ba
basıır kalmış bu yavrucuğun gönlü 
la.ot olsUD. diye böyle okşar, avutu
nom, 

Vdl, lllaredeki 
aliCD halifenin bu 
~ ,,_,, 

&ertfiğiyle şöhret 

yumuşak yürekli .. 

- Efendim, der Benim dokuz ~ 
:athtn var. Hepsi. .benden öyle kor
..._, ld böyle dizime çıkıp otıı:P. 
muk nerede? Karşıma ccldikl'=ri za
mıuı yüzllme bakamazlar! 

a...rln lı:qlan çatılır: 

- Bn adaonn viliyet mcn""şurnnu 
Tttialzl Der, kliıdı alır. paı-,aıar ve 
muhatabma: 

- Kendt cvrndma merhameti, şeE 
"kati ol.mıynn adamı millete musal
lat etmek do&ru değildir{ 

-E™üer wwwnda güzelliği ile 
oöhret alan bir Leyl1 •ardır 

ki lşıkt Nube ile maceraları dille
re destan olmnştur. Kadının güzel
Iii'ini merak eden Emevi halifele
rinden Mervan oğlu Abdülmelik 
Leylayı huauntna getirir, fakat o
nu sandığı kadar güzel bulmaz. 

- Leyli, der. Acaba Nube sende 
ne güz-ellik gördü ki bu kadar Arap 
kabilelerinin içinde a,1k olacak baş 
ka kadın bulamayıp sana gönın ver
di? 

Leyti "" cevabı verlrt • 

r Yazan: "\ 
1 VEYSEL KARANI ! 

- Arttk ihtlyarladtlr Eski yakt
ftklılılı: kalmadı.. Kallavi, kelleyi 
kurtarama> 

Abbasi halifelerinden Mclıdi hıa 
zoruna rJren şair Akkaşe: 

- Sen iili.n beytin ile şarabı vas
!etml;ısio., Hattl aarhoelı<fu olduiiıı 
gibi ta!'Vir etmişsin. Eğer sen şarap 
içmemi, olsaydın onu ve içenlerin 
balini bilemzedin. Bu bakımdan se
ni cenlıındmnalı: ltzmı geldi Em
redeceiim. Sana had vursunh:r .. 

Sair: 
- Efencfımt Demiş. Bana ııazabet· 
miyeceğiniri Yadcderseniz kendimi 
müdafaa edeyim 

- Söyle. Bir· ~ey yapmam .. 
- Benim şarap ve farap içed-
Jer hakkında söylcdilderim huyu,._ 
du,iunuı gibi zevke ait şeyler ol
duğu halde siz o sözlerin büve hü
vesine doim. ofduğıınıı .n.eıı......' .ı.a.. 
diniz? 

Mchcli cllı;ünmlfr. , 
- Haklı&m. demiıı. Ben latife et

miıtiml 

~ * * osmaolr tarihinin en buhranlı 
devİı'lerin"en birf !l!!rıMnca 

Mebmedlıı g 'tt +•• dt.,. 
Jetin batım lıem 00. lllialar ~ 
tanabdır. Bttnlarm. içinde '"kol k&lt
yalığı,, mevkiinde bulunan ve bir 
aralık fiilen padişahlık etmeie baş
lryan Kibya Beyin dalkavuklanu -
dan San Ki.tibi:n o samanın ahlik 
di4ktinJüğiinü tanir eckıı bazı nük
teleri vardır: 

Bir gün sarayda divan olmuş. Sa
n Ki.tip divaıidan sonra KlhJ'& Be
yin konafına davet e&ncc IOMllD>
lar. 

- Halk, seni halife yapmrı.k içln 
sende ne gördülerse Nube de banar
dclicc lşık olmak için bende 2.vıll 1 r 
~eyi gönnüttür! 

* * Eıılrl sadrazamludan Rami Meh-
med Paşa. sair Nibrtrln evlit

lıiıdır. Sonralan Nibi'njn yerine 
divan efendisi olmuş ve yavaş yavaş 
vezarete kadar ilerleml,tir. Rami 
Mehmed Pa..,a sadrazam Dal Taban 
Mustafa Paşa ile alay edermiş, hat
ti Mustafa B.p. urirazam o1At"*'1 -Dal Tabat e!!di. c*fı" ...,._ 

~di 11actr~ ....... Hr· ......... 

Diye tarih söylemiştir .. 
Sadırasam, gayet cahil. ~ıpa,.. 

bir adam olduğa için ufak bir suç 
işleyene• divanda bin deinek vurdu
rur, önüne gelene de yakası_ açllma
dık küfürler edermiş. Ramı M.~h,., -
mec1 Paşa bu küfürleri lCıgat uslu
bünda şerltederek: "İstılihat-ı- Dal
tabaniye" diye ad koymuş. 

Bu beyit de ona aittir: 
LilfSın öldOr6r m,.ı-. bit- ı,ekt-t-«arib a:o~'lı:. 
Edisr a;üldürür mcvtlJl anuna bund.dır ~~ 

Mustafa Paşa, .,aml Paşayı ken
disine rakip gördD"'j.\j için katli hak
kında irade almak üzere Padişaha 
müracaat etmit. Padisah: 

- Rami ıa1ama kallavi çok yara
şıyor. Ben bu güzel ba•a kıyamam. 

Diyerek Dal Tabanın istediiini 
yapmamış. Rami Mehmed Paıta sad
razam olduğu zaman icraatinüe ga
yet ihtiyatlı davranır, ve yalnnları 
kendisine: 

- Sultarum, bu meseleyi neden 
böyle halletmediniz? Dedikleri za
man da ıu cevabı vccirmi!J: 

HASTALIKTAN 
Erkeklerde haWzr rraıtlska bir 

hastalık alfı.meti deği.laır. Bundan ön
ce saydığnn sebeplerden biriyle -~
lılıktaıı, perhizden, mahcupluktan, 
kcrl<...ıan, :l"llıut hiç bir sebepsiz gibi
muvakkat, hatü devamlı olarak hal
sizlik gelebilir. 

Fakat halsizliğin belli başlı bir has
talık. alfımet.i oduğu da vardll'. Halsiz
lik getiren h36talık1arın en meşhuru 
ııeker hastalığıdır, Bu hastalığa tutu
lan erkekl«in toğu halsiz kalırlar. 
H::ı.lsiı:lik şeker hastalığmm hemen ip
tidasnda gelmezse de, öyle geldiği de 
olur. Onun ld:n, insan halsiz kalınca 
bit' defa idrar tahlili yaptırmak lil
zumludur ... Zaten albümin de halsiz
lik getirir. İdrar tahlil ettirilince ikisi 
de ari1"'1]ır. 

Şeker haııtaııırmm bazılıırmda hal
siztik değil de onun aks.ine hal görü
lür. Fakat mu.vakkat alarak Sonra 
yine bal..qizUk gelir. ·-

Mikroplu müzmin hMt:Afftlaıd'aıt ba 
zıları da halsizlik verirler Verem 
hastal~ en çok detn aksin~· tesir e
derse de, halsizlik getirdiği de olur. 

Gençlik hastalıkla" -kötü adlarını 
tekrar etmiyeceilın, ne olduklarını bi
lirsiniz- hals.izlik verirler... Yalım 
hastalığa tekrar tutuwalı: korkusun
dan deği1, idrar yoTial'lllde bıraktıkla
rı eserlerden dolayı.... Hem de, bu 
h::ıst~lık.lar iyi olmuş göründükten 
yıllarca sonra halsizlik verlr1er ... 

- Eıir paı:.uıdlm. 
Sarı Katip 1ıı1r elin lUbyııı:ııı> o

dasında Kazaskerin huzuou.nda.: 
Efendim, d<ımiıı. ıı;eçon din 

fiddetli bir sıtmaya tutuldum, lli.ç 
aldım, tesir etmedi. Bir hocaya o
kuttum, faydası olmadı. Sorwadan 
aklıma geldi srtmam geçmek $ar -
tiyle Anadolu Kazaskerinin günah 
lannı Şeytana adadım. Bıçak gibi 
kesildi. 

K3.hya Bey dalb.vuiuna 1>ormnş: 

- Neye Anadolu Kızaskertrdn 
günahlarını adadın da Rumeli Ka
zasker:ininkileri adamadın. 

- Rumeli JCazaskcrinin ,ünah
larmı öyle sıtmaya feda edemem. 
Onları taun gibi, Padiph gazabı 
2ibi büviik belilara saklıyorum! 

O devirde da.ima bo~ kalan ha-
zineye psa bulmak için Y~ 

pdmadılc şenaat kalIDJyordu. Ağa ... 
Ia:rla birleşerek para tedariki için 
Istanbul esnafım soyan Malak Ah
met Pap - ki sonraları hllaabını 
nezaketleştirerek "Melek,, e tahvil 
etmiştir - ''DüagU,. vazifelcrin1 kes
miş. Kösem Sultan her türlü ci
nayeti yapmakta tc~ddüt etmezken 
bu resmi dilenci at~yesiyle geçinen 
otuz bin fıkaranm bedduasından 
korkmuş, divan katibi bulunan Sarı 
K.itibe aormut: 

- Dünya dua ile durur derler. Bu 
hbramn ahı bizl tutmasın! 

Sarı Kitip p!müı: 
- Be.bey Sultanım, demie. Bil 

kadar kaleler, dcr~tler fetholun
du. Bnnlarm hangisi han,e.i molla -
nın, yahut şeyhin, derviş.in_ du;ısiy

le atmmı,tır? O kaleleri fetheden
ler, düşmana kıhc; vuranlar hep !'iar
hoş İbrahhn, Tiryaki Hasan, Deli 
Hüseyin gibi ağalar, paplardır. Keo. 
dilerini bilmez bir t::ı.kım cerrar. se
fil softalann ne duasından, ne de 
bedduasından bir şey çıkmaz:. On
lann dualannm tC'sfTi olsa evveli 
kendileri dilencilikten kurtulurlar
.W 

HALSiZLiK ••• 
Viinrdü zetıt!"liyen maddelerin hE>P

si, pek az mikdarda olunca, iJkin hal
sizliğin aksine sebep olurlar. J<'akat 
devam ettikçe, bele mikdarları artttl<
ta mutlaka b::ı:lsizlik getirirler. 

B.-.m. .., başmda alkol hatıra 
gelmelidir_ Alkol kullanmamış bir 
kimsede, bir bmıdnk kuvvellice şarap 
yahut daha iyisi blr bnrd:lk şampanya 
halsizliilıe karşı tyı bir deva olur .• Bi
ra aksine haılsidüc getirir, uyuştu
rur ..• Alkolün heııgf. Wrltisü olursa ol
sun, devamlı ~ ı.Jsizlik muhak
kak gibidi<,, 

Afyon, ~ bılııaln de öyle te-

•- Camm, demlt*erdl, içine pıra 
d/Jkülecek şehrimiz mi yok? Anka. 
rayr, plizel blr fe..,lr haline ıokmı
ya, para, put kff\ değil ki ... An· 
karanın güzel bir ıehlr olmasına 

her ~eyden ev"'el, yeııııendirllmesi 
mümkün olmıyan toprağının kısır· 

hiı ve veNmalzllğl manidir!,,. 

Şüphe yok ki, vaktiyle, Ankara 
toprngırım kısırlığ:Ina dair din

lediklerimiz bunlardan ibaret değil
dir. 

Fakat Ankara toprağı, aradan ge
ten yıllar zarhnda, kend.isine yapılan 
b(itüo iftiraları, yarattığı eserlerle ya
lanlamış bulunuyor. O kadar ki, ben, 
son ziyarethnde Ankarayı Türkiyenin 

Bİat bu itira.zlanı yukseldiği günler- rn bol ağ3çlı ~ehlrleri arasında yer 
de, Ankara toprağının kısırlığını ~- a~ruş buldum. 
bata cah:şan btr cok fıkralar dinle- Ankara şehrinin sayısız hu5usiyet ... 
dik. Meslektaş~ birisi, Ankara- terinden bahse başlarken, bu noktayı 
mn bir türli ed.ijin.i E:öyled ~ği tebarüz ettirmemek elimden J3lmt'di. 
a~açlarmı, bir öğle tatilinde uykuya Kuru Ankarn, afaçsız çehresi, insa
yatml:) tanzifat amelesinin, ters.ıne di- na bir hasta shnasmı hatırlatan sarı 
kilmiı süpllrgelortne beru:e!mlştl.. Ankara, buglln, çiçekli park!ariyle, 

Bir başka mcslckta• onu t:eyjt itin asfaltlarına gölge veren ağaçlariyle, 
diyordu ki: "Yeşil Ankıı.ra., dır, 

"- Efendim, o mübarek şehirde a 
"Y il Ankl.ra,,,. Eğer bize bu iki 

kelimeyi bir ~rada, bundan ~ ~ş 
ğaç yetitmeılnl beklemek, bir Ha· sene e"·vel söyle!>elerdt: 
rem aQassnın baba olmaaını bekle. "- Harem ağa.smm oğlu! .... 
rnek kadar gariptir, Mesell, işitti· SıE-klinde bir ganöe duymuş gibi 
ı}lme göre, vıktlyle Ankara bele· yadırgardık. Şimdi yeşil Ankaranm 
dtyesi, bütün ma~aza sahiplerini, h 

~irin manzarasına bakarken, Cüm u-müeseeseterlnin kapıları önünde 1 riyetln, kısır sanılan toprak1ara ve ı) ... 
birer ağaç dikip yetiştirmeye mec· diyet aıeıl.ayan mucizesine haynn ol-
bur tutmuı. Bu emri dfnlemlyen· n

1
amak mümkfın mü? -

lere de a~ır cezalar vermlye başla. vattyıe baş şebrimi:drı fınpralme 
mıı. Ma(laza eahipleri evveJI bu iftin edenler, Pmdi osa dfllerillia 
emre itaat etmek lstemlıler. Fakat döndüi(l kadar kur yapıyorlıw. J'akat 
diktikleri aOaçlann. göaterdlklen. <-!er Ankara şehri dile jı8lebaseydi, 
bütün gayretlere raAmen tutmıya. faktr ..-e kılmız günlerinde s.uatma 
ca6ını anlayınca, cezadan kurtul· hor baknn. ve kendisine böyle yeei.1.
mattın baıka bir çareıini aramıılar Jcnip g(u.eolleşmesinden 30Dl'a harfen
ve bulmu1ıar: Hepıl de lstanbul: daz.lığa bqlıyan g:ıfil ~.pklarma SU' ... 
dan, kocaman aaksılar içine di'kll tuu dönerek, güceoik bir dilbfwr Pda-
mi$ küçük ağaçlar getirtmif, ı;'.yle cevap verirdi: 

çin jübile kelimesini kullanmaiı doc ~ 
ru bulmuyorum. :Benim ':>ildiClmc cb I 
re, jübile elli sene ayni meslekte bu 9 
lunan bir adamın bu sebatını ku4lo.· 
lamak için yapılır, Bu itibarla bunw 
haricinde yapılan merasime bu km 
vermek doiru değildir. Frenldc:- bl· 
zim kullandığımız jlibile kellmesin.u 
yerine sadece ''au profit de,, - "fili· 
nın menfaatine., ve ıayet s:ınatkiı 
son bir müsamereden sonra aahnedcı ? 
çckilecebc, buna "veda müsıımcreıi, 
derler. Jübile tibiri bu gibi durum· 
Jarda hiç kullanılmaz, 

Ncy11e, burada bu tibirtn Iştikakım 
kökünü arayac::ık def:i1iz. MeseJe p('· 
ripn bir halde bulunan tanınmı) l.;ı 
sanatkira yardımdır. Eski dostumur 
lehinde yazı yazdırmak istedifi ada::ı 
bir vak.itler latan bulu bülbül gibi l · 

siyle coşturan meşhur Hifız Sa.m :dır 
Anlatıldrğma &öre biçare adam ıiıı: 

di sefalet dudu yemiı hazan biılbill.-. 
gibi sesini ve her şeyini kaybetrru 
bir gazeEni dinlemek İçin evinin et
rafını gece sabahlara kadar tavaf e
den takdirkirlarmı bile duşunccek M' 
de deiiilmiş. - "' 

$öhret !Jahilr:asınm en yükıek tepe.. 
liİ.ne çıkan bir aanatklra yardım. ka
dir bilenler- için bir borçtur. Fakat 
ba yardırmz ırnaatlt:Srm haysiyetin: 
hnnamak ıarti)'te yapm:1k iı;.in bıJ 
-ınuılwll: mi: h<:rcai., ·~rtio c• nck 
lhnn<lır, 

!'.:nııclce, Hlfız San .. nır m~fon 
larda ~i caı.cl.!er, hal~ tür-
killer:i glbi yayılırdı, .•.ıobat daa 
kundura boyacıJıtrma k:ıda herk~ o
nun tavrını taklit cdc'l"ek ; 

Dil· .... dlılıt &tet. ai.e lır:ı. +"llf·U•J" r ıı.et 
Sabahleyin dUkklntar açılır •· •·- Yeslllenmiyclim!- ı 

çılmaz saksılar kapının önüne Ç•· Naei ~ ~ sob.klaıda. baiırırlaröı 
karılıyor, ve aklfamlan kepenkler Bir &iin K'-dili çayırında bir saz 

_, 

indirilirken •• gece çalınmaması i· =============== mnılyOl"'dak_ HcT1t.es llhuti bir emir 
çin. ağaçlar da (!) içeri alınıyor· ........,.. ....... _...,......,.....,_ almış cibi bit-deı:ıbire sa.suveıdile.ı:.. 
muş. Bu suretle, aOaçlar. Ankara Merakla sorduk-: 

1 1 dukkl Çocuk Esirceme Kll~.,,. ~ » - Ne vaN' Kc oldııt? fehrinl yeııtlend rmem ş, n insanlık, )'UHtathk .... •ilıımlıot • 
.atıiplerinl cezadan koruyan birer borcudur. ·--llh:n:•.at B2fn Sami b111'1lda iml$. Ga.di 
bekçi vazlfeıl görmUş!,, Çoeulı: Eslrıeme K,,.._....,. ·---- rlca ediJIOf', belki bir taksilll °" 

Bir diğer mesleki.aş da ayni fikre 
lşErak ediyor ve: .. Doj,rudu't'., diye
rek. ayni ididayı ishal isteğiyle .0-
ı:ürıe a-Oyle d<>vam ediyordu: 

-------- der_ Han: Sa.ui pelı: nazb okurdu ~ 
silıı bıımm sebebin! sordum; ~ 
cevap •erdi: • 

Türk Mi.lı:robiFoloji. ~i:reti~. bilmı'-

Tıbbi TebJi~at 

20.11.94'1 per1eınbc ıilnli saat rs dl!- 'Ullf- - Adaııı takdir etmesini ,..__ 
.-_ Meaeli, ben, Ankarada b1r ... ersite Mtkrobi70loji •e aalrrnlv Yaikl et» lcr • da bakınu.raam okumaoı... 

b ğ d t lunmu'• titOsiindc yapılacak toplantıda Ord. vwc. .. ~_.r. Sana bir - anlatayım·. Bı'r ........ 
dost:unıun • ına ave o H. Brıun tırıfından "'Fle:ıı:nu Dhınateri. u.u;a• •-

tum. Dostum bana1 toprağın ktSlr- linin Thermo1abil antiıenltrı.. ve Prot. De. llli.aindııe beni e.ine davet etti X.... 
ı..x.ını yana yakıla anlattıktan son· Zıya Olltsm urahndao "aııt~ i ,::""'" .. iJ.: m W:aUı CÜl" kailı bir ada.aıİa t;a..ıı 

1:1 ve Dr, E'lı:rC!" Kad!ı Unat ao :<I! .. ~ c,;, ) 
2 

• 
ra, bağını gezdlrdl. Koskoca baO. tcrium c:oli ıle Ba11llu1 lac.tla ~ O .. Mi Beymiş. RJcaf 
her blrfne, birer nazlı çocuk kadar :unda taııhid tefri~• .. ba'lı:luada ~.._,:ettiler: Ona... sclb. beste,;. elmdum_, 

lunulac:afuı.d mt .• kta larrn ~ ı b ıılı i d 
itinayla bakıldığı tıalde yeıerme~ MI aıı mra a baı 

..... ' .. .. .. .. .. .. ..... '.. ..MI ~ ....... J:JiAwareô.len ( ht~ mit blr sürU ağaç kurusuyla do· _"' . "' a a.... 

luydu, Dostum bir aralık bana, bir ŞEHiR TfYATROSU A ~ :.,W ~ ma~ 
buçuk metre boyunda, bodur bir &• DRAM KISMI: Bu al.4am art ~ 4'11: :;nm - ;m:I? 1 l>e,ıim. dedim 
ğacı gösterdi: "- Bak. dedi, ıu MEROlVE.NDE 8'R. ısıc: bea -. eıecGı ~ ok.ww:um Sen 
mübareQI görüyorsun ya? SiJnu XOMED1: Kl-S~ °%Y~ aat i ,._._ .......... .._, bir sarlcı: 

0 

isti
buraya dikti(lim zaman..... Buaüm J+de x C O c·u ıc. tNil'-09'9.. Bııır·~ 1'Yaa -.uda da 

,. $ 
1 

' r 7 '\ <lkDdahm. beste. 
ICohmu aOacın hoyu"drıaa •11111&rt 

btr bugn• metre )"Ukaeğe kaldırıp 

" .................... , 
En mefhur Frsınstt komedt 

YILDIZLARI 
Tramel . Pauley .. M lrellle Per
ry - Suzanne Oetıelly ... Clnette 
Leclerc • Sinoel - Jeanne Fu· 

alerglr • Jean Gabet 

ZİNCiRLEME 
A Ş K 

Filminde sizi saatlerce ej.lendi
recek, knhkahalarla güldürecek
lerdir. Y"'lrmki Pertiembe ak

Candan gülıwk .,,.. ---.,. ı--
rika kamedishı) g&tuek 1 t ... 
SÜMER 
s~ 

iRENE DUNNE 
ve CARY GRANTı 

iLK Göz AGRISI 

Jli '* ..... ..... dinlbecekııint.; 
ıı... 41 9ıa - lı:&ptn wrdtımııı 
~ :ııw..: -? Som11 ba
..ı.Ju- •Wp alaz .... 
'kı 1 a+ n f~ bu kr}'met!ll 

- .... r z , Jı mtrna:zaa. Istao-
taıl • cli9el oka,.....larından. birini" 
., 6 Glm-

6 • 

ÖL Ü M 
Bay Hakkı Katran'm Eşı Bayan 

REFİKA KATRAN 

pnıı 9 da 

dün sabah öldü. Cenazcsı bugun 
kü ~ba günü kaldırılarak, 
Kadıkoyde Osmanağa camiinde 
öğle namazı kılındıktan sonra Ka 
racaahmet mezarlığına dcfnedi • 
lecektir. Mevla rahm('t eyüyr 

sir ederler._ Dkm ııel< a• m.ikdarda Filminde takdirle alkı;ılıyorlar. 

halslzlitin - - halsizlik ıe- E L H A M R A 2 Saatlik n- ve kahkaha ö L Ü M 
tırırler ... Genç bir lı:nla evlenmiş olan -.._ SINEJ'dAS! ••••' 'fııı••••••••••••ıllJf 
afyon t.iryaktslain nıedıur hikayesini ı ,.•••• .,. ' F.ırlıak estabh Amlre müdürü emek· 

elbette bılm.inh.,. " .. •••••••••••••••••••mı•••- ' li süvari Albayı Sere! Batır vefat el-
Kahvenin, t!lt!blll!I!> dt>bı't;tEliğe se- 1 miştir. Cenazesi yarm aaat 11,30 A-

bep oldıılı:lmım ~ cııı.i!ıet 1mrdır. j - yazpaşa Saray arkası 41 No.Iu hane-
F..- bil idı9a lı.h .ı.ım.rre 'lılbat sinden kaldırılarak Eyüp Sultan cam;i 
edılememiştir. y A R ı N ıeritinde nazamı kılındık.to.n sonra a

~ bazılırn da halsizlik ~ ile kabrine defnedikocektir. 

ltirler: İshale kacşı kullanılan biz- Maliıııeli!rden itibaren 
müt, taru.iyon bastalıjmda kullanılan 
~t '1le potas.Y'OID. romati7.Jil.a hasta
ltitmda kullanılan ııallslliıt ve kbfıir, 
.ınırwcruı lmllandtl<ları bl'Omüleles 
bö.!'le - ederler. Baş 'llğrıııma ilaç 
olarak kullandığuuz m~ur hazır i
hlçlardan bazılarında salWliıt bulun
duğunu hat.ra getirmelisiniz. 

ö L Ü M 
Muazzam Bir Program Manisa ~ti F.mniyet müdüriı 

Y 1 L D 1 Z ve Maide Khıın Dirilt ile Faik Gö-

A L T 1 N nenç'ln kardeşi C.vit Gönenç mOpte-
Hl olduğu hastalıktan k.urtL omıya a '" 

Büyük Aık ve Musucı Filmi. Bn Rolerdc: , dün gece rahmeti r.:ıbm:ına kaVU$10US--

Alice Faye - Henri Fonda - Don Ameche ~~'i.a~~~~r~il•r~esıııe ve dosu.u-ına 

1 -
,, YARIXKl PERŞ E l\IB E AKŞAMI--,.~ ..................... ,.. .......... ~ 2 • M. M9Jg s~~~!~~t~Mi ADASINDA 1 l\IÜESSlF BlR ÖLÜ'.\l 

ş ARK 
Sinemasında 

1ir kadın: Sevditi erk~t elinden 
.açrnnamak ve tocuğunun saadetini 
temin için nelere kadirdir ... Bütün 
fecJ.akfl:rlıklar ve hatta bir ölünün 
hile yerine geçmek ... ARABACININ 

l<IZI Filminln Parlak Yıldız.ı 

HILDE KRAliL 

MUKADDES 
YALAN 

<nie Barml;ı.edzige Lüge) 

F'l 1 d SANAT KUDRETININ En l>JUAstna yükselmektedir l\ION
G n.ı~.;ANIN. ı:;sıı.ARENGİZ ÇOLI..d\ NI:ıı;: B05layıp AVRÜPANIN 
ı tJKstı iÇiNDE bıten HEYECANLI Bl~ nıv,.M ... ÇOK BÜYÜK BiR 

ÇEMBERLITAŞ Sinemasındtıı 
Bir haftadanbed, em•aTsfz bir ""1Talıılt~e gils!erllen 

Kızım Duymas 
(Türkçe Sözlü Arabca Şarkılı} 

BÜYÜK ŞARK FiLMi 
( 

Bir Hafta Daha Gösterilecektir 
Sinema mifdüriyeti sayın halkımıza bftyük: bir sürpriz olmak 

1:sA MİRANDA'nm oynadığı ve eıı muvartak olduğu 

üzere 

BEYAZ ILA E 

Avrıca: ANKARADA MiLLİ ŞEF cmIHUR REislMİZ Huzurunda 

.;. yapılan CÜMHURİYET BAYRAMI VE GEÇİT RESiMLER t 4 • , , ...................... --.. ' 
BU A KŞA~I 

Bütün latanbul halkının 
seve se\le görüp alkı~l.yacağı 

NEFİS BİR ŞAHESER 

Amerikada Birincilik Mükafatım Ka. anan Film 

Sönmeyen Işık 
Büyük mucit EDİSONun mer1'1klı w mutbis 

BAŞ ROLDE: 

• 
maceralarla lolu hayatı 

SPENCER TRACY 
FİI..M .. Suvore için yerlerinızı ev Vcldc~ \cdaı-ik edinl7., Telef: 40380I

1
.., Bilyilk ~slle-rerlni de bu lı:ıtta f'T'.)~ratnma dahil etmiştir. İki muaz-

• an1 Cf<ıheser .... FevknlAde program 4 fi ,_Xumaralı koltuk1arm bugün erkenden aldırılmnsı rica olunur. 

Türk tababe't Al lnı., "':"": r~et'""enı 
·vlAt :ırıııdan bir 1 H \ VDARPA-
ŞA J'\unuı H, r ı C· v Zt.ı..:ı-

revl Hastahki...ı- ~utehd ı:..ı Dr Nuri 
O:;:ınan Eren düçar oldu L. ha talıkt.an 
kurtulamıyerak Nüır.une Hastahane
sinde vetat etmiştir. Cenazesi 19-11-
1941 Çarşamba güniı saat 19.30 da 
Haydarpaşa Nümune ha~tahan~lnden 
kaldırılarak Üsküdar Doğancılar ca
miinde namazı kılındıktan sonra ha
zırlanan kabrine konacaktır Kc.udısi
ni sevenlerin ve mesJektaşl::ırmın y:ı
pılacak cenaze töre."\inde bulunmQla .. 
rı rica olunur. 

.MEVLÜDÜ NEBEVİ 
:!\lerhum Hilmi AlEll · Jr'm Ju. u 

münasebetiyJe 23-11-941 P:ııar 
öğle namazıcıı milteakip F ·Hı c· 
de ruhuna itha( c<lilınek üzere 
IUdü nebevi kıraat ecL lcccğin c . 
r&ba ve dostlarımızın ve kcnc!.:st.ci 
ve.nlerin tetrinerinl rica ed.eri:t.. 

Babası Veli A le 
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DAN DINLIYECEKSINIZ. 
TÜRK musikbinln en büyük ilstadı DEDE MER
HUM'un 500 senelik ölmez. bı:ttüıl eserlerini de 

MÜZEYYEN SENAR 
Yüksek huzwıınuz.da okuyacaktır 

BUVÜK SAZ HEYETi ve BAYAN okuyuculanmıza llAvet
0

en; D5rt 
ıenedlr sahnelerde görmedlOlnlz ıen ve pkrak eee ve prkllırlle ken· 

dini çok sevdiren 

MAHMURE ŞENSE$1 j 8ohnemlzde g!rmDı ve 

'I A N 

#11 ................ --.......... , 

Meşhur S İ N G E R Saatlerinin 
~ 194 2 M O DELi 

Nikelden mamul fevkAJAde dayanıklt 
ve kull~lı olan bu saatin makinesi 
hususi olarak 17 rubl.n üzerinde imal 
edilmiş çok doğru işler ve hiç şaş

maz.. Saatin arka kapağmda bir "Lo-
komotif,, resmi vardır. 

FIY ATI 25 LIRADIR. 
Taşradan sipariş vukuunda bir lira 
ili.vesile bedeli peşin gönderildiği 

takdirde saat gönderilir . 

ADRESE Dl KKAT: 

dlnlemlt ol•c•k•ntz. 

MOZEYYEN SENAR SINGER Saat Mağazası 

19 -11- 941 ----. HER AKŞAM 

Taksimde MAKSİM Salonlarında 

SAFİYE 
nin Seansları Saat 10,30 da 
SAZ HEYETİ: Kemençe ALEKO, Kanun AH· 

MEO, Piyanist ŞEFiK, Keman MAKSUD, 

Klılrnet SALiH, Cümbüş ŞEVKET, Ney GaV· 

si. OKUYUCULAR AGYAZAR, FARUK. 

BAYANLAR: SÜZA"' GÜVEN, NEVZAD, 

SEMiHA BiRSEN, SÜHEYDA, GÜZiN, SA· 

MIYE, IHSAN, ŞÜKRAN, 

Saz heyeti tam saat 6 da başlar. Pek yakında mühim sürprizler. 

SOLDAN SACA ı 1 - Blr hayvan - Ku1-
ta bu1unur ı - Dilemekten ernir - Elcrrıek 
ten fiil J - Benzer - Bir ~vumu.ı - Bir 
nota 4 - Bir Mn·ıru edatr - Elemekten e
mir - Ar:s S - Bir arvumuz - Bir i,oııret 
•ıfltı ili - l1arct ııfatı - Eııki bir T ürk 
dc•leıl - Gökte bulunur 7 - Arr - Blr 
ıneu.fe 61çlla-ı.1 - Bir nota a - Sermekten 
fall 9 - Biten 

PAZAR GÜNLERi aaot U ten 
18 e kadar 

'•••·• •• lııtlraklle BÜYÜK MATiNE. 
Tel: 40099 ---~ ı ,., _____ tstanbul Eminönü Cad. No. 8 , , _ _ _____ .,.Tel: 42633 _. _ _ _____ .I 

YUKARIDAN AŞACI: 1 - Bir Inıili.ı 
N'uırt - Bir sayı 2 - lı;:ine ıu lı:onur -
Ekmclr. J'&pılır J - Bir UZ"vumuz - Asker 
4 -- Kckcliycrck konuşmak 5 -- Olmaktan 
emlr - iyilik 6 - Gelrniyc mükıcdir olan 
7 - - Bir renk -- Bir ıor•u edan 8 - Bir 
taTJ& tabiri - Bir ttnlr. t - Annmelr.tan 
cmlır - Bir mevsim 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SAGA; 
t - Lo681l - Kil 2 - AIJ.lredar J - Du
ralenıık 4 - Ok - Senede J - Jı,.y --- Er 
6 - A~ya - Oda 1 - Yanan 8 - Tebiet 
9 -- Utuı - Adat 

YUKARlDAN AŞA Ol: ı - Wdoıe Z -
Ohık - Saat S - Zar - Ay 4 - Ake17a
ln S - Nale - Yar fi - Dana - Ata 1 -
X.ameron 1 - Irel - Dara 9 - ~m.an. 

Kocae6 P. T. T. 

l _A_s_k_e_rl_ik___,lş:...I e_r_i _I 
ŞUBEYE DAVET 

BeJ'ofhı Aıkerlllr Şubeıiode11t 
A•aiıda sınıf, rihbeleri yazıh T4. sutı.y.. 

l&rın acele •ubeye müracaattan. 
Kurmay yarbey $elik Avni 119-1, Ha .... 

Tfm. Ali Mahir oıt. Hın1n 332·446, Pbade 
Atfm. Sami oıt. Aıi6 1.5082, Harp un&,Ji 
Aıtm. Mehmet ot. Emin Zelrl S2S11, &cı:aca 
Hampuıwa of. Ki,tam Ha ut S 841!. 

Müdürlüğünden 

İ NŞAAT i LA N 1 
l - İzmit pazar yerinde yapılacak otomırt1k telefon S&Dtral bin..., 

17,11.941 tarihinden itibaren on beş gön müddeile kaDalı zarf usuli71e 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 25296 lira 83 kuruştur. 
3 - Bu işe ait evrak, proje, keşif hü!Asa cetvell, ITTçO defteri, hmıo

ıd ve fenni şartname eksiltme şartnamesi. mukavele bayı:nciJrlık işleri 
ıenel ve yapı lşleri fenn1 şartnamesinden ibatet olut> talipler tatil lfin .. 
leri haric, her gün Kocaeli P. T. T. Müdüriyetine mUracaat edebilirler. 

4 - !:hale 2.12.941 tarihine müsadi1 Salı günü saat 14 te Kocaeli P. 
T. T, Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin 1897 lira 27 kuruş muvakkat teminat akçesini İz
mit P. T. T. muhasebe vem~ine yatırdıklarına dair makbuz veya şaya
nı kabul banka mektubiyle ihaleden en az beş gün evvel _ ve bu gibi in
~aata alt taahhütlerini ifa ettiklerine dair Kocaeli valiliğine müracaatla 
alacakları ehliyet ve Ticaret Od.ast vesikalarını 2490 No. lu kanun hü
kümleri dairesinde hazırlıyarak eksiltme komisyonwıa müracaatları ilAn 
olunur. ., (9944) ·-- ~=-------

:\skeri Fabrikalar . Satınalma Komisyonu İlanları 
~ • • .... ·o:·;: ... 

Dosyasına bağlı üç kıt'a listede ~zılı etektrik mal:zemesl aı.n....-
Tahınin edilen bedeli (38371,64) lira olan yukarda yazılı ve dosyasına 

lıai!'lı üç klt'a llstede yazılı elektrik malremesl Askert Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satmaıma kcımis70Iluoca 29.11.941 CumMtesı günü 
saat 11 de paz.arlrkla ihale edllecekcaktlr. Sartname lQ!I loıruslur. Katı 
teınınat (5755,75) liradır. (10086) - • 
Dosy~ bağlı iki kıt'a listede yazılı elektıı"Jı: mallzenıt!si abnacak 

Tahmin edilen bedeli (55079) lira olan yukarda yaztlı ... dosyasına 
l>ai!r iki krt'a listede yazılı elektrik malzemesi Askeri Fabrikalar Umum 
l\!<ıdürlüğü Merl<.ez Satınalma komisyonunca 28.11,941 Cuma clln!l aaat 14 
te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 276 ~.,Kat'! teminat 
(8261,85) liradır. (10087) 

1 

TÜRK İ Y E . iŞ 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plam 

' 

Ke~ideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aıtustos, 2 İkincite~rin 
tarihlerinde yapılır • 

1942 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralılc-2000,- Lira 40 100 -4000.-
3 -3000,- • • - 1000 n -2 • 750 -1500,- \ 50 • 50 • -2500.-

• • 
3 • 500 • -1500,- • l 200 

" 
25 • -5000,-

10 • 250 • -2500,- ,. 200 .. 10 ,. -:ıooo,....... -
• 
• 
• .. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWlı KlRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla isteyiniz. 

YAP 1 ____ , 
Bekl.ediğiniz san'at, edebiyat, fikir, kültür dergisi 

15 2. ci Teşrin Cumartesi 

Ç 1 K Ti 
İLK SAYISI TüKENMEKTEDlR. 

ALMAKTA ACELE ED1N1Z 

En Kıymet6 Mütehassıs imzalar 
Halk için evler, büyüyen er 

HERKESE 

E V - 1 Ş 1 K • H AVA 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu ilanları 

_ Re~ICim Değil, Hakikat: •mi\ , .... T.Aş•R•A•B·•A .. Y.tL·E-Rt•N•D•E•n•E•B•u•L•UN•UR.--~ 

800 adet Kar gör.lütü ahnacaktır. 
Gör.!Qkler alüminyum olabileceği ci
hl kenarlan kauçuktan da olabilir. 
Pazarlrkla eksiltm...ı 20/11/941 Per
ı:ıcmbe günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirli#! satın alına komisyonun
da ,.,.pdacaktır. Lrtek!Iler!n Dllmune 
ve teminatlariyle belli saatte komfs-
yooa gelmeleri. (375 - 9991) -liiı! alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20/11/941 PerJembe günü saat 15,30 
da Tophanede 1st. Lv. Amirliği satın 
alma komlll)'O?lunda yapılacakbr. Nil
ımme ve p.rtnamesi komisyonda gö
rülür. İlk lemlnatı 3000 liradır. Her 
iki bin kilo için ayn teminat alına
rak ı..nmınd<> geri ftrilecelttlr Nü
mınıe ft ııarlnameol koml•yoocı'a 1!6-
rillür. İsteklilerin belli vakitte ko
mi.oyona gelmeleri. (376 - 10021) -Pongaltıda eski Harbi,-e okulu bi-
nasında bulunan bulaşı:k yıkama ma
ltlnelerlnden hirt ııökülerek Ankara
da Yedeİı: Subay okulu blnasma lı
ler b ir halde yerleJl.irilecektlr. Pa
u:rlıltla eksiltmesi 2'/11/941 Cuma 
günü aaat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amırlill satın alma komisyonunda 
7apıla.c•ktır. Bulaıllc yıkama maki
nesi mer.l<l'.lr binada bu i~ alt ı:ıart
name de komisyonda eörfilllr. İstek
lilerin temlnatlm-!yle biı:\lllcte im-
misyona gelmeleri. (372 - 9953) -Behertııe 145 ltul'llf tahmin edilen 
13,000 adet ambal!jlık tahta alınacak
ta. Ebadı 4X22, 25, 28, 30Xl8 ara
sındadır. Pamrlkla eksiltmesi 27-11-
941 Perfembe günü saat 15 Topjıane
de IH. Amirliği satn almş komisyo
mında yaptlacaktır. tik teminatı 1413 
lira 75 kuruştur, !.teltlilerin belli sa
atle kom!S7<>na selmelerl. (383-10098) -Beher ldbııma 178 kuruş tahmin 
edilen 12~ lcllo !!ade yatı almacak
tır. Puarlrkla eksiltmesi 27-11-941 
Perşembe ıünü aaat 14 le Tophanede 
ist. ı:.ı.. Amırlitl satın alma komts-
1'0DWlda yapılacaktır. Katı temlrıab 

2225 llradtr. İsteltlilerin belli saatle 
~ona &elmeleri. (381 - 10098) -Beherlpe 20 lira tahmin edilen 45 
edet Jaııdar gırrdllrop almacaktır. Pa
zarbltla eksfltmesi 27-11-941 Perşem
be günü aaat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirlli;I satın alma komlsyomında 
:rapılacalttır. İlk teminatı 67 lira 50 
ku.nıştur. Nilımmesl komisyonda gö
rillilr. fsteltlllerin belli vakitte Jr.oıru.,..,na gelmeleri. (382 - 10097) -Ull1l ve tuza clbeti askeriyeden --
rDmek 1!zıere 3000 çuval yani 21 lon 
k1ıdar undan pekı!imet yaptırılacakbr. 
Pazarlıkla ekııiltmes! 25-11-941 Sair 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amırııtı aatm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Peksimet !maliye ve lh
zarmm tabmln bedeli 10,500 lira ilk 
teminatı 787 lira 50 kuruştur, Şartna
mesi komisyonda görülür. Peksimet i
maline talip olanlar eksiltme günün
den en reç bet (iln evvel bu ~ 
tahsis edecekleri :fabrlkalarmm mua
yenesi için bir dilekçe ile ı:.ı.. Amır
li#ine mClnıcaat etmeleri " ' eksiltme 
ıçm tananl -....alk ne beraber belli 

- tı:ımloTona relmeler:I. ( 380-
19095 l 

ltAYIP - İstanbul Ünlvenıı"tesl tıp 
takülteslnden 938 ııenesttıde ahn11 ol
duiwn 17t numaralı hüvviyet cüzda-

1 

nmu lı:aybettlm, Hükmü kalmamoşlır, 
936 senesi mezunlarmdan Cemal 

1 Hidayet Saygun 

, İstanbul İkinci İflb Memurluğun-
1 dan; 938/49. Müflis Şirkete alt ve Ba
kırld5yde Tas iskelesi yakmmdaki ar
sada mevcut (İngi.Jiı Antrasit Toz Kö
mürü) açık arttırma suretiyle paraya 
çevrilecektir. İsteyenlerin 28- 11-941 
CUma saat 10 buçukta maballlıtde ha
zır bulunmaları i!An olunur. (8105) 

Sıılılp ft Netrint mlldUı11 B:mlıı 
UZKAJf, Gazetecilik n lfqrbat 

T. L. S. TAii matb&MJ 

Yurdumuzun her kösesinde dilrüstlilğü, ucuz
luğu ve bol çeşiUeriyle tanmmış: 

ASRI MOBiL YA MAGAZASIPU 
gezmeden ve bir fikir almadan başka yerden 
M O B 1 L Y A almamalarını tavsiye ve 
mütlaka salonlarnnızı gezmelerini rica ederiz. 
Bilhassa İnglllz karyolaları ve Avusturya •an
dalyalan mevcuttur. 

ll'la nbul R ıza Pap yokuıu No. 66 A hmet Fevzi. 
Te~ 23407. 

Tornacı ve Frezeci Alınacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 
İdaremiz Şişli tamirhanesi için imtihanda gösterecekleri ehliyete gö

re saatte 30 kuruşa kadar ücret verilmek <lı.ere 4 tornacı ve 2 trezeciye 
ihtiyaç vardır. 

40 yaşını mütecaviz olmıyan isteklilerin nütus hüviyet cCizdanı, hüs
nü bal kAlt\dı, şimdiye kadar çalışmıı olduklar yerlerden almm11 iyi hiz
met vesi.kalan ile birlikte Şişli Tramvay Deposu dahilindeki Müteharrik 

~eniz . !-evazım Satınalma Komisyonu İlanları 

1 - Tahmin olunan mecınuu bedeli "9900" lira olan (4500) kilo Tire 
çorap ipliğinin 21/2 teşrin/941 Cuma günü saat 14 le pazarlrk.la eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı (1485) lira olup ı;arlnamesi her gün komisyon.-. 
dan parasız olarak alınabilir, 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun istediği vesikalarl> 
Kasimpaşada bulunan komisyonda hazır bulurunalan. (10017) -(3000) kilo mangal kömürünün komisyonda tnevcut evsafına göre 
21.11.941 uma günü saat 14 te Kasımpaşada Deniz aStınalma komisyo
nunda pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saate mezkUr ko
misyona müracaaUan ilAn olunur. (10075) 

-~-'-

850 Adet Soba borum 
225 ,, Alaturka dirsek 

30 " Alafranga dirsek 
1000 " Yün eldiven 

1 .. Büyük ıı;aryolu yazı makines\ 
Yukarda cins ve mikdarı yazılı eşya 20/ 2. Teşrin/941 Perşembe güne 

saat 14 te Pazarlıkla alınacaktrr. ..,, 
İsteklilerin belli gün ve saatte Kasmıpaşada bulunu.n komisyonda ha4 

zrı bulunmalarL (10065) 

Mıılıeme Müdilrlüfüne 24,11.941 tarihinde milracaatları lüzumu b~~~~ Bronşitler:. ~ATRAN HAKKI EKREM 
Devlet Denlı Yolları lıletme idaresi ilanları 

BAR TİN POSTASI 
Bugünkü Bartm postası yapılmeyacaktır. İş'arı ahire kadar Bar

tm yoluna 1stanbuldan yalruz Cumartesi gUnleri vapur kalkacak ve 
bu vapur fneboluya kadar gidecektir, (10116) "' ............................. ,.,, 

Yüksek Mühendis Mektebi Satan 
Alma Komisvonundan: 

Mektebimb:e aı;ık eksiltme usuliyle 20,000 kilo et almacaktır Beher 
kilosunun muhammen bedeli 65 kuruş ve ilk temina.tı 975 lirad'-ır Ek
siltme 1.12.941 saat 10,30 da yapılacaktır. Fazla malOmat Jçin mÜdüri-
yete müracaat. (9922) 

Oevlet · ~emiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlari 
MU!ıamen bedel! 40.000 (.Kırkbln) lira olan ~O ton çinko üstübeci 

:18-11-841 Cuma günü saal 15 te kapeh zarı wıul!l ile Anltarada İdare 
binas1nda satın almacaktır. 

Bu lı;e (irmek tstiyenlerln 3000 (Üç bin) llralı:k muvakkat 
ten.inat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekllfierjni ayni gün saat 
14 e kadar Komisyon reisliğine vermeleri lAzı.mdn-. 

Şartnameler 100 .kurusa Ankara ve Haydarpaşa Yemelerinde satıl-
maktadır. ·~843) -Muhammen bedeli 52500 (Elli iki bin beş :rQz) lira olan ~O ton bahk 
;,atı 3/12/1941 Çarşamba iünü saat 15 de kapalı 1.ar! usulü ile Anka
nda İdare binasmda satm alınacakttr. 

Bu 1§0 ııtrmek istiyenlerin 387~ (Üç bin sekiz yüz yetmiş beş) lira
lık muvak&t teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekli!lerini 
ayni gün saat 14: de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAzundır. 

Şarbı.ameler parasız olarak An.karada Malzeme dairesinden, Haydar-
pasada Tesellüm ve Sevk Şelllğinden dağıtılacaktır. (10018) -Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve miktarları aşağıda yazılı 
2 liste muhteviyatı malzeme 5/1/942 Pazartesi günü saat 15,30 dan iti
baren sırcl ile ve kapalı zart u!rullyle Ankarada idare binasmda satın a
lmacaklır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazdı mu\•akkat temi
nat Jle kanunun tayin ettili vesikaları ve teklifierini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermelf.'l"I IAzımdrr. 

Sartnameler 200 lruru§a idarenin Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-
de satılmaktadır. (9903) 

'"' Muhımemn Muvakkat L- M •fıemen l " laml M lkt•rr bedel teminat 
No. Lira Lir• 

1 Lokomoti! metaı !00,0QO Kg. 450,00~ 21,75C 
2 Kalay 25,000 " 120,000 7,250 

• 
Talebenin Tramvay Şebeke Kartları 

Geçen sene Un!vers!te ve Yüksek mektep talebelerine verilml~ olan 
açtlc mavi renkli ~beke kartlan 14 1/linci klnun/941., tarihinden itibaren 
Tramvay arabal.armda kabul edilmiYecektir. (10113) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
Yetili talebenin ikinci tak•it zamanı 1.12,941 dir. , Vaktinde 7atırıl-

ması ilftn olunur. (9783) 

, 

Selimiye Satın Alma Komisyonundan 
150 ton odun Bağlarbaşmda teslim şartile pazarlıkla satm alınacak ... 

trr. Teminatı 360 lira olup pazarlığı 22.11.941 Cumartesi günü saat 10 da 
Selirniyede komisyonda yaplacaktır. (10082) 

~ngilizce 
İnqilizce 

• 

musunuz ? 
Haftalıl 

Konuşur 
Türkçe 
Gazetesi lisan 

İngilizce bilenlerle yeniden öğrenmek isteyenler ic:in muaUihı.siz bir 
metottur. İngilizce te18.C!uz şekilleri, Gramer kaideleri, lisanm bütün 
mevzuatı ve edebiyatı tetkik olun ncakhr. 

Her Çarşamba Günü Çıkar. Fiyatı 5 Kuruştur. , ____ _ 
Heryerde satılır. ""l•••••••••ı' 

Selimiye Satın Alma Komisyonundan 
Komizyonde me\."CUt evsaf ve şartnamesi ·dahilinde 500 ton odun pa

zarlıkla satm alınacaktır. Mezkür odunun teminatı 1200 lira olup pazar
lığı 25.11.941 günü saat 14 te Selimiyede komisyonda Yapılacaktır. (10081) 

KiR AL IK K A SAL A R 
Yeni Postahane karşısında yeni Valde hanı aıııtıdo yaptırılan kilcilk 

kasalar k1raya verilmeye baslanmıştır. 
Talip olanların ve ft\zla mala.mat a:ını.ak isteyftlerin mezlulr mahalde 

kiralık nrsalar memurluğuna müracaat etmeleri. (10001) 

-Tr' 
i~f-1°'. P, ~RKTı 

ÇIN K O 

LEVHA 
MÜHÜR 

KLiSELfR 


