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Paraşiltıe atlama 
tecrlbelerı 

yarın yapılıyor 
200 paraşütçü dene
melere iştirak edecek 
Yarın saat 10 da Sarıycrde 

yapılacak olan paraşütle atlama 
tecrübelerinin hazırlıkları ta
mamlanmıştır. Tecrübe saat 10 
dan 10.25 e kadar devam edecek
tir. Tecrübede vilfıyp,t namma 
vali muavini Ahmet Kınık bwu
nacaktır. 

Tayyarelerden paraşütle atlı-

Yugosıavva 

yanlar silahlı olarak atbyacak
lardır. Bunları, yprde bulunacak 
sivil teşkliata mensup ol:ınlar 
arkadan takviye lruvvetleıi ge
linciyc kadar za~ız bir hale 
sokacaklardır. 

Bu tecrübeye Imdat ekipleri 
de iştirak edecektir. Tecrübeye 
200 paraşütçü iştirak edecektir. i _______ ....._.. ......... .._ 

1 Rodos'a , '~ Türkiyenin niyetlerini 
1
: ! f 

öğrenmek istiyor 1 i hucum i 
ASKERJ ŞEFLER 'I Uçuş ~eydanlan J 

Dostluk paktından 11 tahrip ~dildi İ 
Kııbtrc, l!l (A.A.) - Orta Şark lıı

glllz hava kuvvcUerl umumt karar
gı\bı tara!mdan diln ak§am ne§I'Cdilen 
tevkalAdc tebliğ: 

ln_giliz tayyarel~rini'! akınları çok müessir olm;ğa başlamıştır. ~'Müthi 
Fılo,, adını Ve~dıklerı yeni Amerikan tayyarelerinin bombardımanla1 
korkun'?. tahrıpler yap maktadır. Yullarda, tayyarelerin havalanmc:d 

once, muazzam lıava to1·pilleri aldılıları nı görüyorsunuz. sonra 

HiTLERiN 
Ordunun terhisini 

İstemesinden telaşa 
dü§mektedirler 

Londra, 14 (A.A.J - Tayml8 ga· 
zetesfııJ.n Belgrad muhabiri rwııan 
yazıyor: 

Yug~ısvynyı Balkanlarda Alman 
polltikasır.m Aleti yapacak olan bir 
paktın imzalanmıuıı ihUmnli askeri 
mahfillerle Sırplar anısında. gittikçe 
nrtruı bh huzursuzluk doğurnıalı:tndır. 
Yugoslav başvcklll De hariclyc nazırı, 
.Almanya fle dosUuk muahedesini tın. 
zalaııwk üzere h~nuz Bcrllnc veya 
Bcrchtlgaden'e gitmf~ değildirler. 

(Devamı 4 iincfule) 

İngiliz bombardrman tayyarelerin. 
den mUrekkep bir tllo diln gece Rodos 
adasmdııkJ dll§man tayyare mcıydaıı
lanna şlddrUi bir hUcum yapml§br. 
Ma.ritzada. atılan boinbalann hepsi 
mey:ie.mn UÇU§ pistleri ve hangarlar · 
llzerf.M dUşmUştUr. .Atılan yangın 

bombarôırnan mut ddlt ln!iltıJdar 
vukubulmuı;tıır. Otw: kllom•tre kad:ır 
uzakbn görWebllcn bir yangm da 
çıkmt§tlr. 

Kalato ve Kattavya•da bUtUn bom 
balar tayyare meydanına dtlşml1§tUr. 

Scarpanto'dn mllt.caddlt fnfilAklar 
vukubulmu§, bir yangın çıkmqıtır. 

Hedei1er üzerinde kesif bir tayyare 
dan ateşiyle kar§ılB§JJmıştır. 

Ta.ryarelerlmizln hepsi llalerlne 
dönml),şlerdir. 

Müthiş 
filo! 

lngiliz tayyareleri 

Ham urg 
ve 

Berlin'e 
En §İddetli hücumlarını 

yaptılar 

AKIN 
Ihtikllrla mücadele 

Fasılasız yedi saat 
aürdü 

Lfındm, 1.1 (A.A.J - Hava nezarc. 
t1n1n isUhbarat ısen•lsi 12-13 .Mart 
gece;3J Almanyaya yapılan ~ddcUl o 
kınlar hakkında B§ağıdakl tafıllil.t• 

vermektedir. (Devamı 4 üncüde) 

İ ki kundura mağazası 
adliyeye verildi 

Dört dlkkAn da birer balta kapatı acak 
Fiyat mürakabc bürosu mc· 

murlan, ihtikar ile mUcad<'leye 
de,•am etmektedirler. Dlin, bu 
cümleden olarak Morinos kun· 
dura mağazası sahibi, fatura ver 
mediğindcn dolnyı adliyeye tes
lim edilmiştir. Keza, Lcdi kun
dura mağazası sahibi de aynı 
suctan adliyeye verilmişlerdir. 

Bunlardan başka tereya~mı 
pek fazla fiyatın satan ı:ıüt~ü 
I..ambo jlc Halfıskftr Gazi cndde· 
sinde Sıvacı oğlu Hacı {~)'llİr 
ihtil·arından) adliyeye ,·erilmiş
lerdir. 

Tu>yo~lunda. tstil·1 i1 cadd<-sin
Cle tütüncü HaVTk 25 kuru~ sa· 

tılması laznngelen CC!> feneri pil· 
]erini 40 kuruşa, Karaköyde ku
yumcu Hazarın 17,5 kuruşa sa
tılması lazımgelcn p illeri 35 ku
nışa. Pangaltıda kömürcü Meh· 
met 6.5 kuruşa satılması lazım
gelen Bulgar kömürünü 7 kunı
sa. Şişlide Hürrjyet caddesinde 
181 numaralı bakkal dükkanı sa· 
bibi Kani 48 kuruşa satılması 
Iaznngelen ~0lrulu sabunu 50 ku· 
ruşa satmak suçunrtan dUn nsli
ve ikinci ceza mahkPmesi tara
f md'.ın 25 er lira rıara cezasına 
ve birer hafta müddetle de dük· 
kfı.nlarmm kanatılm~sı cezasına 
mahkOm edilmi lerdir. 

Okuyup Geçerken : 

Mesiek ablAkı 
Bir kelimenin, bir cUmlenln 

makııat ifade etmesinde bazan nasıl 
o kelimenin s6ylendiği yer, söylendiği 
zaman ve DMll onu söyllyen adam 
gibl kelime ve cUınlenin dı§mda kalan 
unsurlar da mUessir oluyorsa bUtUn 
b' fıkra, bir makalenin de umumi be. 
yet UT.erinde nynl teslrl yaptıgt olur. 
Yazı Yazanlar ellerin' kalem almadan 
ev\•eJ gözJerlnln önüne bir fener almak 
mecburiyeUndedlrlcr. 

(Cumhuriyet) gazetesinin (Havadis 
lbtnıtı.n) adlı fıkrası zaten Btıkat bir 
mantık, zorlıınmış bir muhakt'mc 

(Devamı 4 ıincüde) 

Amsterdam, 14 CA.A.) - D.N.t 
Holanda m:ntakası askeri ku· 

mandanlığı b:ldiriyor: 

Yunanlılar 
Çetin bir harpten 

u o!i 
nin idare ettiği 

fırlı::alara 

O.~~-

onr 
• 
1 

Bozgunculuk, tcthiş faaJiyctJ ve 
casus te:kJlAtlarma merurup-:olma 
suçlan ile UUıey'de muhakeme o
lunarak 13 martta Jdama nıa.hküm 
edilen 18 Holandalıdan 15 l kur
şuna dizilmiştir. 

Kişi zayiat verdirdilc 
(Yazm 4 u••cWJe} 

Oan evly 
Bır lngiliz kızıle bir Türk 
bahrıyel sınır• macerası 

Bu haklkı a§k hlkAye:ıl Iogilterede tahsilde bulunan bir Ttlrk balı. 
rtycllli ile bır lngıllz Y..ıu araaınoa geçnııour. Çok btıyecanıı ve wm 
safhaları olan mncernnm en enteresan t.aratlarmda.ıı b!n de 'lürk 
~!yetime ikinci bir mgU:Z lmmın daha A.§ık oim&8J ve rakip Jı:. 
gıliz kızlarmm nıOcadc.lclerfdlr. Türı. balırfycltai Jngillz kızJa.ruıdan 
biri ile evlenml§ bu Yl.ıuıen bir çok hukuki vakaJar ortaya çık 
nıııtır. Ba§tan SOn1' kadar merak ve hcyecanıa okuyacağmu. bu 
romanı iki glln sonra \'AH iT stıtımıannda bulacak&ııız. 

KUPONLARtMIZ 
"Zrndancı Kaptan,, 
formalarını veriyoruz 

f<\'AKIT oıtmmouı.ARI KUTUPHA~'E t scrulnden kupoıı 
mukabilinde vermekte olduğumuz ••ztNDANCJ .;Al'TAN., romanı. 
mızm formalan 80D8 enn'otir. 8 - O ..ıncu formaların tevzlitıe devam 
etmekteyiz. 1 &!n 80 kup •na kadar bırlkUrerck tam roma.o almak 
IA!tıyeu okuyucularımızın ını1Jııın bir kı mı romanlarını almı~l&rd.Jr. 
Ra.ğ~t, ümidimizin fevkinde olduğundan ''Z11\'DANCI KAPI:AN .. m 
ıklncJ tab'mı hazırlamaktayız. 

80 Kupon blrikUrmı, nlaıı okuyucularrmn:dan romanlarmı der
hal veremcdlğiınU. tein 6zlır dileriz. Ikınci tabı hazırlanır bıwrıan. 
ınaz tevzi gUnU e.yrıca ılll.ıı edllccekUr. 

"'ZlNDANoı hAM'ı\ ·,, romannm gllrdUğü m~betten cesaret 
alarak ve okuyucularımır.ın arzuları tızcrlne "Zindancı Kaptan,, m 
de\ aını olduğu gibi ba§lr b şınr. dr bir roman olan ••ŞAIUN' RF.l J 
hazırlamalttayıı. Şahin R Is, 'ltlrk kahramanı:ırmrn hartkulAde ma· 
ceralan ne dolu blr h serdi-. Bu romana sahip olmak lst!şo•sa.mz, 
tııutı ka ba§lılttakf kupc.nlarımnı blrtktırlnlz. 

Fran ıızca 
\' Kl'r, okuyucularına bir tılımet olmak Uıere forma baJlnd Fmn. 

keıı ve merasimde bulunanlar •• 
(Yazısı 3 iiru:ü sayfamwla) 

11~..a denlcr hnzırlntmrııtır. il'ıııt:ırteıJ ,;t\nl\ ''' U<IT,. ı:-azctesl ile be.raber, ı 

ı 
~ıılııır, (;;) kunr ttıuk.ıbllhırle nluhll"er ~ını IJd derııllk formabln, lls.'ın 
öl;l't'nnuk lçln f."n prattı. bir ur.•ıJlı baurluıımı tır Pıu.artest g:UnU. bo 
forınalan almayı .ın=ıtıua~mır4 
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Umumi MecHste dün be:ed:ye 

- veJoe "5Jlsett~ btfyft- ~... Menemenc:oğlu 
başlamışa benziyor. Bu son ta· Adlı· lle Vekııı· ldu 
Jini tarafından da takip ve leş· 

bütçesi müzakere edildi 
Radyo liazatesı 
Avıa_paila yelli 
llyul nlmaylf 
DUnya siyasetinin bugi'.nkU 

wızarası şöyledir: 

arruz Arnavutluğa giden MuBO- ı J O 
d edilmiş. ltalyaıılar 48 ~ h~:;~:~~/: ;, · ~-· : · .. ·' ' 
zarfında 10 bin ölü vemı:~ıu ve f ·.· ·. · , 
üç fırkaları işe yaramaz :ıir bal· 1 L:.:·>~ 

Almanlar Belgrat. ~ 

Vilayet ve beLed ige bütçesi i:3~b~~0utac;:!d~ 
yekunu 12,643,836 liıadı ıe.~or:notada, Yu~ de geri pUskUrtülmüştür. w~~·" 

~ .. 
Japon Ha.iciye 14azm Mat· 

ııokı Avrupaya yal la!;tıkça i· 
ast, nümayiş }Xl!itika sa.h
esinin ön safına ge~iyor. Al· 
wıyayı en çok bu hildise aifika· 
ar edeceği söy!eniyor. Hatta 
ugoslavya me~elesi bile ark& 
llna geçmektedir. 

Yunanlılar mlldafaa'annı iyi k;:~'.. 
hazırlamışlar, mukabil taa.mız- fft· 
lar yaparak bir kan§ yer verme- j ~f. ;. 
mişlerdir. En şiddetli muharebe- jC' 
ler merkezde olmuş, Musolini f~~: . 
Tepede!~ civ~ı!'da bu taarruz- 1 f~{f~: 

Vlllyet umumi meclisi l..n 
saat 15 de Vali LOtfi Kırd4... n 
başkanlığı altındı. toplanarak 
ruznamedeki maddeleri alAkadar 
encümenlere havale ettikten son· 
ra belediye bUtçesiniıı müzakere
sine geçmİ§tir. 

yem Avrupa nlnnıJJl 
11 zarlıklar 26.~. temizlik işleri ne ayrılan mevkii ~Jab il 

~.780, müteferrik memurın ve ı Abnanyaya f~l ~ı~~dt 
U tahd ı- 2~ 111:50 ht ü zaharet etmcsı IUW16~ m 11 emuı '2.... , mu eJ d" ·ım· . M 111. dur ki 

ır.a.sraflar 1.691.955 liradır. ırı ı§tır. a um 
1 

Uç mihver devleti arasınd:ı 
[atsuokanın A vnıpayı ziyareti 
aeaelesilli evvelce İtalya ehem· 
dyetli g'3steriyordu. Almanlar 
ıe ziyaretin şumUl ve ehem:ni
etinden oldukça mutedil il· 
uıla bahsediyorlardı. Ş!mcll AI
ıan matbuatı da İtalvan n.at
uatı gibi heyecanlı ynzılar neş· 
etmektedir. Japon matbuatı ise 
ıutedil neşriyat yapmaktadır. 
fibver aza"'mdan olan Japonva 
Jmanva ve Italyadan farktı <r 
arak İngiltere ile harp haliııde 
~ildir. Bir şayiara göre Mat· 
uoka Londra ve Vaşingtonu da 
lyaret edecektir. 

lan takıp etmışhr. ltıılyen t.aar- ffüJ~,:ı:: 
~ T~pedelen şimalinde1d teı>e- t.M~· ·. 
len gen almavı ve Yunan cephe- ~·t·=·=~==· 
sini bu !uretle lkly bölmeyi is- '.Ü/:' 
tihdaf ediyor ... Btt plin akame- }~.:' 
te uğramrşttr. Şimdi sıra Yu· 
nanlılardadır. Bugünlerde yeni 
Yunan muvaffakıyetleri haber 

Belediye iktısat i§lerf bUt~i 
108.861, evlend·rme H.640, 
sıhhat itleri 21.300, Haaekı naa
tahaneı;ı 262.165. CerrahIMP. 
hastahanesi 258.9!:4, Beyoğlu 
hastahanesi 76.600, Zeynep ::.\· 
mil Doğumevi 45.180, klmyaha· 
ne 27.940, ZUhrevl hutahklar 
teşkil~tJ 114.340, baytar işleri 
26.290, fen i3leri 661.920, İmar 
106.800, itfaiye 3~9.328, istim· 
18.k 22. 700. bahc;eler 154.340, me-

Belediye Adi masraflar yeltftnu l~vya daha evvel bir 111 4 797 878 ıı u t k vilz paktı imza etmet . 
~ ~kfınu 1:sfı.~:~~r._;I;:.sr._ ki te~lifi reddeylemi~· 

Villyet. belediye müşterek ta iyı haber alan m dt 
masraflar 9.880.771, fevkalade gosla~anm bu not~~r.'' 
villyet varidatı 2.817.064 Urad:r. deceği kanaatindedır.!uıı 

Belediye iglerl için ayrılan Arkadagım!zın .ve ani 

aJacağnnız muhakkaktır. 

All'RIKA llAR!fKATI Bay B~n Mencmencioğlw 

1.816.367 hnı.dır. ViJ§yet ve ".;..,· lfunatta mUhım ~ır Y a\'111 
tediye aif ve mijşterek ve fevka· ~hr. Zir!L ademı tec 11 ~ 
lide masraflar yekô.nu 12.643836 ımzası .ıçl.n teklif yaoB oçf 
liradır. lar d~ğildı. 7lugosfıı~ iç~ 

Biltçenin mtılhakat kazalarına t:ı ~ırmek 111teme:.Uı; ısı 
alt olan kısmmm mUzakereııi ö- ~rıne Almanyayı U: de 
nUmUzdcki salı gününe kalmış· ıçın bir ademi tecavUllf e Şarkf A.frikada harekAt .nu

vaffakıyetle de,,am edivor. Ken
yada cenup Haberıi~bna ;ti· 
ren HabeşliJer Yove!loyu ?.aı:>tet
mişlerdir. Sudandan bat; Ha-be· 
şistana giden kol da Ar<>Nyı 
zaotetmişlerdir. 

Adliye Vekili Fethi Okyar ra
hatsızlığına binaen vekilet va· 
zif esinden istifa etmiş, yerine 
Mardin mebusu Hasan Mene· 
men.cioğlu'nun tayini yüksek 
tasdike iktiran etmiştir. istifa 
münasebetiyle Fethi Okyar Baş· 
vekil Refik Saydama bir mektup 
göndererek damar1armdakf kan 
tazyikinin 25 derece olduğunu. 
kendisinin deniz kenannda kat'i 
bir istirahate ihtiyacı olduğunu 
bildirmiştir. 

tır yonu neı,retmeyi tek 
• Bu teklifin Almanya aJ!dl 

Mecıısin dün
kü top·antısı 

Y • /ı kabul edildiği ilk zaaı e n ı i , Q ç bulmu~ken 11onndaD kttt 
kQmetinin bu temf natı1.d.!' Alman ve 1talvan gazeteleri 

un ka yardrm kanununa kar
ı bUyUk bir hiddet göstermek
~ir. Berlin radvosu Araplara 
Jtaben yaptıı'; neşrivatta. ka· 
'.unun dört kişilik bir Yahuuı 
TUbu tarafından yamldığını 
~yliyecek kadar ileri gitmı~ir. 
ltefani ise Ameriknnm lngilte
•ye yardımından d.,tayı teeuU
lnU gizlememektedir. 

m a dd e le, ,· medlği haberleri geI.rn,ıdtll 
manya tarafmd9.n '\fert,.. 

AMERIT<AN YARDIMI 
BAŞLADI 

Aıııerlkadan ilk malT.eme yo1a 
!karıldı. Yedi milyar d:>larhk 
~pariş için istenen tahrirat da 
-1ı gUnU mUmes .. iller meclisin· 
je kabul edHccektir. Ameri:ta 
ıueteleri Alman ablukasına 
afmt:n eşyanın Amerikan va· 
llU'lan tarafından lngiltereye 
&aldini if!temektedirler. 
Diğer taraftan Amerika Jrlan· 

tadan Usler de istc-..,..ektMır. Bu 
ulcri Amerika deniz yollnnnı 
mniyet altma almıık için kulla.· 
A&cakt·r. • 

Mihver, yardım rneselesinr' J 
l&kliyat işinde zorhıüo. gilven
nektedir. Amerika Vişi hUkQ· 
netinin ab'uka karşısrndaki va
siyeti ile de alıllindar olmakta-
111'. 

BALKAN VAZIYET! 

Balkan vaziyeti değişmedi. 
ragoslavya hakkmda birçok. • 
•ler gelm~kte ise de bun ar 
)>tr\ı değildir. En do~ru haber 
-llmanya ile Yugoslavy:ı aras:n· 
la mlizakere!erin c·rcyan ett 1:1· 
Ur. Şu fki meselenin haJli görU
tWmektedir: 

1 - Her iki taraf b"r d~cıtl· ·:: 
lln.nnamesi neşredcce1derd;r. 

2 - lktısadf mürueb:tlcre 
foltıuk şekli verecek b;r beyan· 
aame lmzın. 
Yu~oslavyan111 ist'klftlhıe hi'r-

21etle yeni niram vaz yetini te· 
IU temek kolay bir işe ber.z.omi
fVI', 

ARNAVUTLUKTA. 

Arravutlukta Muso!in;'nin ev-
pr-- 7 tmem • - -

ilkokullarda 
Çartamba günleri 

Ter biyeri eğlenceler 
tertip edilecek 

nk okul başlSğr.etmenleri dün 
Eminönü Halkevinde aylık top
lantılarını yapmışlardır. Toplan· 
tıda çarşanba gUnU öğleden ı..on
ra ilk okullarda yapılacak ser
best mesai programmm tesbiti 
et.rafında görUşUlnıUştilr. 

Ça11anbe. gün!eri öğleden son· 
ra talebeye ders yapılmıyarak 
terbiyevi etlenceler tertip edile
cektir. Bazı okullar öğleden :JOn
ra bUebUtün tatil yapmaları ya· 
sak edilecektir. 

Başöğretmenler çanıanba gtin 
teri yapılacak eğlenceleri tesbit 
ederek gelecek toplantıda görü· 
şülmek üzere hazır bulunacal~
lardır. 

BıJjbare toplantıda katiy?t 
kesbeden krs,mlar program dahi· 
lıne alınacaktır. 

Eğlence yerlerinin 
tc.rifeleri 

Yaı mevsiminin yaklaşma~ı 
dolayıstyle e~lence yerlerinin 
tarifeleri tesbit edil.miye ba§lan
mr.r-tır. 

Belediye iktıeat 1,1eri mUdllr
lüğU kavmnkamlara kendi kaza
larındaki e~lence ycrler'nin tari· 
relerini silr'atlc te .. l-it ederek bil
dirmelerini isteml•rtir. _,._ 

Medresede yangın 
Alemdarda Yerobatan cadesln. 

deki HaCI Beşir med'!'C6eslnde otu
ran Beyaz .Ergin nd ndakf kadmm 
odasmdan dlln yangm çılmıı!ll ve 
oda yandıktan eonra itfaiye tara
fından eandilrO.ImU~tür. 

Atc§tn, Beyu Ergfnüı yıkan· 
mak için odasında yaktıltı man• 
~ldan çılttt~ anla~ı!mı§. tad·ıı 
ha.kkmda takibata glrL~ltm~tır. 

YEN1 ADLlYE VEKlLl 

A•Jcara, H (A.A.) - B. il. Kecllst 
bugU11 Refet C&ıılt.ea'lD bqkaulıtınd• 
toptanmı§tır. 

CeUlt<t ır. a.cıtmumı mUtealdp FetbJ 
Oky~r:n Adliye VeklleUJldu 11Ufaın. 
na YO yerine Huan Mtnom•ncl~lu· 
llUD Alf'fye VeklhıUne taytıı •<Jlldltln• 
dair KtyueUcumbur teakereaı okun. 
mıış. mu\t&ffaklYtt ltmeıuıUtn Ye al· 

Ankara, H (Uusual) - lbracı it• 
unaa tAbl tutUlmUf olan maddeler 
lfateıl.M yeııJ maddeler UAvealne dair 
bir karamamt nıp-edilmi§Ur. Bu ka· 
rarnameye göre aaaA'tdakl gilrnrUk 
tarUe ~tsyonl&ruıda yazılı maddeler. 
bugtın~D lUbaren 1Jaansa tAbt tutu. 
lacaktlf: 

Bay Hasan Safiyeddin Mene
mencioğlu 1891 de lstanbulda 
doğmuştur. Hu!ruk mektebinden 
çıktıktan sonra Adliyeye intisap 
etmiş ve İzmir mUddeiu.mumili· 
ğinden ceza işleri umum mUdUr
IUğilne gelmiştir. Bu devrede 
Mardinden mebus ee;ildiği za
man adliye mUste~an bulunu
yordu. 

kı~ıaıld '·"rorıanmııtn-. ırr. 129 A, ın. uıa. 138. 192. toe 
R.ımamede bulunan ve ııı•~e t,a.. 2'2 B. 270 Ye yt13de 40 abvalorem~ 

rihll tıı\ftalık karar cetvelmdoıll kara cıa..u TUrk balllan. 

Hasan Menemenıeio~lunun ad· 
liyede geçen hizmet seneleri 
kendi.!!inin daima fcvkalAde dü· 
ıiist. fevkalii.de ne1llı şahsiyeti· 
nin hürmet ve muhabbet telkin 
eden tecellilerine vasıta olmug· 
tur. 

lntiha.bmı tkadir ve kendlk 
rini tebrik ile muvaffakıyetler 
ve Fethi Okyara da ~cil şifa te· 
menni ederiz. 

Galatasaray lisesinden 
diğer liselere geçecekler 

haldanda 

ra .. ,t arzuhal encUm.nt ınııbatNmın 
okunmıınndan soııra Mıtelfı Çar111ııba 

gtınQ lc.planmak Uzere ı~tlmaıııa llOD 
verml§UJ'. 

Ke Demau 7 
Beyoğtunda bir vakanm blldyel1nl 

yazan bir muharrir: "Doıı ıömltk ge. 
zen vııu.aııda,lara rutcellyorduk,, de· 
mlf. 

Vatanciaf T Hldlmenln cen1aımıa 

gGrc don gömlek geıenlertn C va taı:. 
daı> cJup olmadıklan keıtlr!lemea. 

KesUr\lt"ınlycceğt için de { vat.andq) ı 
bqka "' huaulf btr mlııa Ue kullaD· 
mak <ia kabil olmu. 

Böv.. yerlerde C•ataDdaf) deme. 
mell, ı lr.ıaıı) demeU. . *. Galatasaray lisesinin ikinci H - (Lebtt> babatndt atzmm pa· 

devre sır•flarmdan di~er li ele- ymr a,ı.n meçhul Alim, dlln de ıVakıtı 
re naklen gelen talc-bclerin r şe· tan t!d terUp sevhl ııe oynayan btr 
kilde kabul dilceği bir tamimle mekt'Jp yollamq. <Olunı u tolBUD) 
okullara tebliğ edilmi§tir. okumr.kt.aıı. tlerlnlıı> el(.lndeld hece. 

Birinci sınıfa ~irecekler imti- l lerd91l ı.onuııeusu dUımllf olmaktan 
hnns•z olarak kabul edilecekler- tba.ret. bir bata ..• Yalnız kendisinin 
dir. !kinci snuftan gelenlerin bi· UçUncU blr lhtarındakl hakkı te.ıtim 
rinci sınıfa imtihansız. ikinci :..· edelim· 
nıfa imtihanla.. Ut'UncU sınıftan <Mezar) tnsanm gömUldüğU Y•rdlr 
gelen ikinci sınıfa i:-:.tihanslz, (Mcz'1rlık ı yerinde (mezarı dememeli. 

Uc;!incil sınıfa imtihanla, cör-
düncti sınıftan ge1en tiçüncli sı· 
nıfa imtihansız kabul edilecek· 
lerdir. 

-0-
Ç.\ln.JCANL'l AGAÇLAmL~SI 
Us cUcl.ıır Belediye mlldUrlUğU tara 

tıncıan Çamlıcanın ağııç•ıını:numa ırı•

totlu bl: ~rette devam olunmaktadır. 
WWWUJW 4C::SC 1 -- aww 
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Pe{ral ofıs muduru 
şehrimizde 

Ankara, H (Jf1191Uf) - PettoJ otls1 
mUdllrıliJllne tayin olunan Talba Sa 
bunc-.ı bu &kfam :&.ıanbula hareket 
etmııur. 

Tıcar•t. otı.ı mUdUrlUJOne taytn o· 
twwı Ahmet Cemli Conker bugün. 
lerda lı.tanbula giderek lllzuınlu ha· 
ıırhkları ikmal edecektir. 

-0--

iaşe muauriuyu 
Aakanl. H (lluml) - ta,e mU· 

dU!' "/Ülllllfne stuı(iardi.Aayon mu • 
dUrlQgü uhdesinde kalmek Uıere l'a· 
ruk ~ur.ter taytıı oluıımu§tur. 

--0--

K ~panan gazetelerin 
bir kı~mı bugün çıktı 
Ankara, ıı ( A.A.) - 11 mart 

1941 ak~amı lstanbulda Perapa
las otelinde vukubulan infil:k 
hadi~i hakkında zabıta tahki
katını i~kll eder mah\vette ne1· 
riyatta bulunduklarmdan dolayı 
lc.ıtaobulda müntel'lfr Yeni Saba.~. 
V:ıtan. Halk ~:ızeteleri Ut;er gün. 
Vakrt. Tan, Son Posta. Tasvi:i 
Efl~r. A1tşam, Demokrat Poli· 
tıka, Ho.klkat ikişer gün mUd· 
detle örtt idare komutanlığmca 
kapatılmı~tır. 

Hidlse §Öyle olmu§lu: DUğünllıı blo b.r eğlentısı 
an..sında herkes kendine bir ec;lence &eçer ve onunla 
meşgul olurkeıı. bazı sipahi deliJa.ıılılan da odalarmda 
~ iLleml tcrtib e~t.r ve buldukları bir lılfıfteyl de 
m .. cl.ste oynatmak suretile eğleamek yolunu tutmut· 
lamug. 

O vaklUer subnıı Unva.nlyle tlmdlld poUa rnUdUrU 
payesinde olarak şehrin CJDlllyet ve aaayiflne nezaret 
eden tannbi!mcz Ahmed ÇaVU§ bunu haber almca ye
aılçıır.lerden mUrekkcb olarak malyyetıne aldığı kUçUk 
blr mutreze ile bu odaları basmlf ve (çengi) denilen 
bu ka..ı:...ı sJp:.ılıi d~l,kanl larmın elinden alml§tJr; fallat 
c .. rek subıışı Ahmed Ağa ile malyyctindekilerln sert ve 
la~!n tavırları, gerek cll:r:ndcn kadın aldırma)ı onur
ı.r .. 'la ycdlrcıcl;'\,;n ve lı::d ile de zaten b~lan dumanlı 
olan sipahUerln inzibat mUfrese!lne karaı koymU§ ol· 
ınuı yUzUnden orada kllçlik blr çarpI§ma olmll§ ve bu 
carpışınada bir s'yaht ölmU~Dr. Kendi arkadaşlarından 
birinin ~ımu, ohn:ıs n1 derhal mesele yapıveren bir çok 
elpahller meslek gayrttile topqtnarak h:ırelt"te geçrntı· 
ler ve kUç:ık yeniçeri mutrezcsl etnden lmlrleri olan 
tanrıbllmezl çekip almışlnr Ye ellertnl, ayaklamı bağ. 
Jadıktan ve tabit temtzee bir de day.k attıktan aonra 
llakaretJ ikinal ebnl! olmak pyretile onu At ıncyda
ınn1Sa sUlilklcmi.şler ve pad:~a.hın görebileceği bir yere 
-S.cbr geUtn'lşlerdir. 

,-·· ôÇôNCÔ~ 

JutlaD/l{ıhmtdin 
SUnnef Döğönö 1 

Yaz.an. 11. U. " , 

Tavoan cğlanlan denilen ik.ncl kıann da siyah çu
hadan topuklar.na kadar ıalvarla yine çuhadan vücut
larının tekmil hatlarlllı belirtecek. derecede dar olan ve 
camadan denllen mlntanl~r g:tyerlcr, bellerine de lral> 
hm kuoağı denllen renkli ipekli kwnaolar sararlardı. 

Tavşan oğlanları başlanna da sivri blrer külAh 
giyerlerdi Gerek çengilerin, gerek köı:eklerle tavıan 
oğla.nlannm ra.kıalan her eeyden evvel ıehvt bir g.ı)'e 
taklb eder vı? kendUerinJ seyredenler ilzen.jae t-- ba
kıından tesir yaratml\yı latilıdaf ederdi. Bu itibıırla bun. 
lar, gerdıın kırmak, omuz titretmek, göz stizmek gibi ha· 
rekeUt>rden başbyarak meclisin ve kendilerini aeyre
denl ~rln tah:unmlUU.ntl alt. Ust edecek derecede en ma
barrik göbek ve bel hareketlerini yaparlar ve baı&n 
oynak, bazan bayg-n nağmelerle raksı idare eden mu.i
kiye onlar da panna):lan arasında lda're ettikleri pıriuç 

O devidcrdc %:ıl'tirl ve mUral blr !ffet poı-desl ar· 
llP.tı ... ~n ... ı.ıı .... h-.+''·"h ,...,.;,..,., Mr ı:ok oh1~, .... :ı;ı•khr gibi 

11Urada. bııra.,11 fnl. 1~· k"&ı.1Rn ve r,-r-nc: o~lan,ıın o'"Tin· 
ta!'tlk eğ enmt'!k Ad"~ de ren~ idi. Bu ovunculal"'an 
Jsaamlara (f1mgi), o~elara da (lr~elt) denlrdl ~ 

...... "~ oıaa - m ... maanea ~ 

"------.... --------~-
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teri olurdu. Bunlardan ç~ngJcr topuklarına kadar inen 
dalgalı, bol entarller ve g3ğeUn t.::kmil olgunluklarını 

•re hatlnl'lllJ belirten ince, !p:l.tli gömlcltler ve mintn.ıı· 

lar l~lnde ba~lanna hemen dn!ma lı;lemeli bi; ipekli ye· 

meni ı:srter~k bu yen1:?nlnln .ki ucunu clliJleri arasında 

tutarlıır ve bell~rlne de ip~lt!l kumn~lar ve mUcevber
U kemerler t.nkarlardı. 

l3unlar re ık, tUrme ve alhk gibi o devirde çehre

yi gU::zııe,Urmnk l!;"n lmllanılnn Va!!Italarla kaşlarmı, 
ldrpihlerlni ve yüzlerini en cazlb şekle ro~{may: ve çap
km bir saç tuvaleti yapmnyı da ihmal et.m~lerdı. 

g~~ktert' ge!ince~ Bunlar da henUz sakalı, bıyt· 
it eebrcelnf gCSlgelememl;, genç ve güzel oğlanlar 

anısuıdaa s~çillr ve bllhı:.asa bu meslek için terbiye edi· 
lerek kerı:!Jl"'-.-lne rakıe ve musiki 6ğret!lird1. Bunlar da 
iki kısmı1ı: Bir kısınma do;tnıdan do~ruya k3çek denir. 
dl ki bunlar kad!fe UstUne s1nna işlemeli mintanlarla 
canfe.~t!n, dlbad'ln v"ya eırnu.lı Ustufeden s-rma sa
çaktı eteklik er glyerl"r. bellerine de srrnıalr k<'mPrler 

talrarlardr. Buıılarm başlan ~ olıar ve ~wı aa~ 
- wlen IHr.tDde deJphmrcll. 

zill::rle refakat ederlerdi. · 
B~ eğlentilere --onun neşe ve ıetaret'nl artnınak 

maksndlle- hemen dalma lçld de terfik edildJği için 
anıya almganlık ve kıska.-ıçlık gibi h"s!Prln k~rt§tığı ve 
bu yUzden çok alır \'akalana meydana geldltf rörii
lUrdll. 

Yakm zamanlan. kadar ya17adığı halde bug{ln ar
tık tamamtle tarihe kar§ft'lf olan bu çfrkbı lptllA ytl

ztlnd~ çok dsfa kanlı vakalar çıkftr ve mahallf za.b~
da dalma glS:ı:, kulak olarak bu gibi vakalara meydan 
vereb'lecek mohlyyette g~rdU~ eğlentUert haber alm~ 
ca onlan dağıtmaya ltlna pterlrdl. Böyle blr eftm
ll yerine ansızm r.ıtbıtanm gell~lne (baskm) denJr ve 
<>~Jnntlvi tert 1lı Pd"rı1"r'n kulakları daima blMe baskın
lara karlı &lrjate olW'dıL. 

:u.a- ,..., 

lenen nota burdan eo._" 
miştlr. Bununla bera-"'fıtı 
lann verdi~! notnnm 81" 
mahiyetinde olmad·fı ~il' 
du~una g6re vaziyet b jftıf• 
buhranı ı:-;cklini aJına':ı,)i 
Anl~ıhyor ki Alnı 

gosla\'ların UçlU oak~• 
etmemek vo1und ,.ki s1; 1, 
zahiren kıır .. ı J?"el~~D'l1 ... -_Mll 
ber doYAmbarh yol ~~ 
memleketi ihata ctınek 
tar. VazJvet birkar ~ 
irJı:i§af edecek gibi g6 J. 

~ 

St~auetf ee: --- 4 • J 
Şoförler mal sabi?ı 

den şikayet~,. 
Son günlerde §oflSt~ 

o ika ··~tıeı in ıu·ttığı id ;;ıt" 
31 mat arruza gelen bit 
ları s~yledJ. ıa' 9' 

tsmı bizce mahfns 0 

!ör diyor ki: fll'ı"' 
- Taksi tahdJdatJ ,,dfl 

mobil aa.hlplerl oofl5~l ;;tıı'~ 
metre başına t5-1 ~ t'-.: 
meye başlad lar. HalbUfltl ~ 
kunıı 10 para ya.tal'· e~ 
för mal sahibine kUotn b t • 
16 kunıı vermı:>k 1!<1° rı~ 
lelere baş vurmakta, d~,~ 
teri bulunamıyacak "J-er t.P 
mekte mU§terl!erde~)"o 
i.stemektedJr. KıuıınıP bit 
nekapıya, Toplcııpıy• b11ıııt· 
neden gitmez? Seıbcb!teıi 
oralara gf 1ip de ınll\fıldef 
dan dönenıe tıofr ctd• 
ekl~mek mecburiyetin ~ 
tadır. ~ 1'1"'ı 

İki otomoblll oletl ,,,,-! 
manda otobUacUJUk de

0
g ;,t! 

sl bir hafta zarfında rl" 
ğiı;tlrdl. S3b~bl '°tarı~"~~ 
re ba.,ma 20 kuruş ver'2' ~~ 
OçUncU ooför iki gt1ıl ,ıı~ 
arada asyriisetcre 0 ~ ynptırm1'. tar:at uçunc15d~ 
metreyi 20 kuru~taıı dt• 
~endi~ine yol verllrnfş ıf. 
le de böyle yanda ıraltıl 
c?binden bir hayli patJ 
tır. 1er n 

Beled'yenln ve ıof3r ıı'I 
tinin bu işe el koytrı•~erıttf ~ 
Mal sslılplerinln şof3t ~ ~ 
metre ba~ma aldıklııtf ~! 
nt de:ıldlr! thtlklrdıı'· ..,~ ~ 
cemiyeti de bir ı,ofö~~ 
tarnfrndan böyle çı t!tlt {i 
ö:ıUncı geçecek bir te 'jttdl 
r&k ~are bulITlalıdrT· ts"'~ 
nunu neden ııoförle.r h 
bile edilmez! 

. ' Hava Ged'~ 
Yuvası 

Talebe kaYdJ'I' 
ba§ladı 



Şeh.[r Haberlei:{ J 749 çuval 
kahve 

300 dokumacı ticaret 
odasında toplandı 

idare heyeti azaıarı ıçtımaa gehnedik
lerinden kongre yapılamadı 

Gümrükten çıkanlarak 
dağıblmaya ba§landı 
Gi1mrüklerden çıkartıl&ULk 749 

çuval kahvenin itiıaline başlan
mlljtır. Kahve ve çay ithalat birli
ği, bu miktardan 349 çuval kah
veyi ik.lnci ellere vermeden doğ
rudan doğruya perakendeciye ver
mektedir. Böylelikle maliyet fiyatı 
yüksek olan bu kahvelerin, mUs
tehlike narh üzerinden ııablabil
mesl temin olunmuştur. Bu kahve
lerin 60 ar çuvalı, iki bilyUk kuru 
kahveclye, mütebaki.si de diğer 
kahvecilere tevzi edilecektir. Tev
ziat yapılacak kahvcilerin miktan 
200 kadardır. 

İstanıbul yazma ve dokumacılar 
kooperatifinin yıllık umumi heyet 
toplantısı, dün öğleden sonra Tic:ıv 
ret odam aa.Jonlamıda yapılmqtır. 
300 kadar azanın iştirak ettiği bu 
toplantıda ~ uzun ve gilrUJ.. 
tulü müna§&kalar cereyan edeceği 
tahmJn olunmakta idi. Ancak, i&
t.ifa et.mig bulunan kooperatif idare 
heyetinin içtima& gelmemesi yQ
ztinden mliza.kerelere geçlleme-

Bir fırma 
Yerli nıpdır yapbğını 
murakabe bürosuna 

bildirdi 
Bir f'ımıa fiyat murakabe büro

auna müracaat ederek yerli nıp
d11' yapabildiğini iddia etmi§tir. 
Büro. bu firmadan nllmune Jste
ml§tir. Nümuneler tahW netiee
stnde muvafrk görUlllrse ucuz yer
li nişadırlarm, pahalı nJşadırlar 
yerine kaim olacağına gilphe yok
tur. Bu firma, yerli nlşadm, Kara
bük fabrikalanndan aldığı eulfat 
'amonyum ile yaptığım aöylemfgtir. 

rapa seyahatinde ba bnkinm ne 
derece talaUkuk edeblUr bir b&
dlse olduğaH mahalrlralr tetkik 
edeeektlr. 

Japo11ya anealr btf darbeyi mlh
venlea ymılş ola lndltereye n 
Ameltbya tm.rp Çin lfjinl, hattl 
.&.,. meaelelerbd maallllta bo'a
bralr --çtlnldl ba davada baa
dılı talrdlnle (b de Asya da .... 
,.ı.nn, badine ~ harbe 
letfrald tuavwr edeblllr. Fakat 
hldld ftdyet ba merkesde cleiU
dlr. Vulyet ba merke.de olmayın
• .Japonyanm ~ şey aneak 
ıınaahedelerl imzalamaktan ibaret 
bhr. ('lllnlrl Jldhvedn JmMDedlitl .................. ~ 
mü lıdıecDlt ,.,...,. ......... 
tinde cıe.hlerde ve 11aftluda mDl
verdea u,Pl'f bir JWdmt IJlle gl
l"flllles. Bllilds kane&lert ._. 
herine eekmtt olur. 

Umaml ....,. abl ohnaşhL Ja
ponya barbln mahrekl hartelnde 
kalnnw bürik inkişaflar byllet. 
m1şt1. Bu defa ille tahrip Mhasr ~ 
ne ldrer. Ve B&ytlk Harpten 90D

ra elde ettlil Mlyttk 1nlctı,af taa
posunu ~ lncBreblllr. t!çll pak
tın 1atblkatı Japonyayı sadeoe \'IP
lalr, volkanik adalarda bahk averh· 
ima avdet etfhoeblllr. MatlRlolm 
8fnflnde wı Romada h vulyetlerl 
teftik ecleeelcflr. 

SADRI ERTEM 
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Cevap vermedim .. Ne eöyUye. 
bilirdim ki?.. Ben ancak onun 
yanında olduğum zaman ~-or 
dum. Mahcup olmak bana öyle 
bUyUk ıztırap veriyordu ki.. 

Acaba benim şaşkmlığı..1I mı 
gördU ?.. Herhalde görmüş ola. 
cak.. Fakat buna rağmen lJ:ma 
birşey belli etmedi ... 

Güzel bir hareketle şapkasmı 
çıkardı. Ah ben onun herşeyine, 
her hareketine fteıkım.. Şapka. 
11ını çıkarmak için hareket eder. 
ken güzel başına beyaz koUarm. 
dan bir taç geçiriyor zannediyor. 
dum. 

- Haydi biraz ~ıplım. 
Dedi ve derhal ilave etti: 
- Markizi gördtıntlz mn? 
- Evet hatta Markiyi de .. Mar 

ki bana hiç te garip gebnedi .. 
Fa.kat Markiz.. 

- Oh daha şimdickn mi baş. 
ladı.. Söyleyin bana bakalım at. 
ze neler anlattı? 
Görüşmemizi tamamen Kristi.. 

ne nakklettim .. 
- Zavallı kadın.. diye iÇtnl 

çekti .. Fakat bu kadm siı:e biraz. 
biraz.. Nasıt diyeyim, çıJgm gibi 
görünmedi mi? 

- Evet, fi)baJrikA biraz garip, 
mormal bir tip... Benim merak 
tıttiğim başka bir nokta da var .. 
Neden bu kadm yaz, kış mutta
nıl illltyor? .. 

- Söyledim ya sf7Je bn kadının 
fevkallde genle bir muhayyil-. 
81 var .. 1tf8 bu ııebeple muttasıl 
Uflldtlfllnll ~ "ve tabi! 
llfllyor. Hem daha garibi var .. 
Onu ba evde tutan nedir biliyor 
mUBWluz!.. BilenMıminiz. Şimdi 
~wbQntedıaolt. 

miş, toplantı başka bir güne bıra
kılml§tır. Bunun üzerine dUnkll 
toplantiya gelen 300 kadar aza, 
evvelce ilAn ettikleri halde gel.. 
memek sureWe içtima akdinin te
hifine ve dolayuıle zarar ve zl
yanlanna sebebiyet verildiğinden 
dolayı idare heyeti hakkmda bir 
istida hazırlamlljtır. 300 mUşterek 
imzalı istida bugiln adliyeye veri
lecektir. 

Tıbbiyeliler 
bayramı 

TıbbiyelDu Bayramı dUn aaat H te 
kuUnlanmııtır. Binlerce tıbbiyellnln 

dJye re!al.ma LOtıı Kırdar, om idare 
ft Part1 erkAıu, bUUln profeeörler ve 
ta Unıveratte kon!eran.e aıonunda 
ifürik ettiği toplantıda Valf ve bele· 
kumandanı Ali Rıza Artunka1, VllAyet 
meınh!keUmizln tanmmlf doktorlan 
ba.zır bulunuyorlardı. lılenuılme hUk. 
W lılar§ı ile bqlanmlf, Dekaıl Ahmet 
KemAl Atay RekUS.tln rahatms oldu· 
tu lçb bu bayrama fftir&k edemediti
Dl aöyledikten 110Dra Rektörtln yum11 
oJdutu &Çlf nutkunu okumUftUI', 

Bundan 80IU'& Profutir doktor Tn
flk Remzi Kazancıtll 'Tip ve ahWD" 
menuıu bir mtlsalıabe y&plDJftJr. 

Kuru kahveciler, dün mll.stehU
ke satışlarda bulunmuşlardır. DUn 
de, bundan evvelki gibi, kuru kah
vecilere tehacüm vaki olmuştur. 
Diğer taraftan fiyat murakabe 

bUroeu, kahve tevziatı ile satış. 
larmı da kontrole karar vel'Dllt
tir. Bu maksatla büro, birlikten 
tevziat listesini istemiştir. 

Almanyaya deri 
ve barsak ihracatımız 
Almanyaya yapılacak deri ve 

barsak ihracatına alt tevziat his
seleri üzerinde son çalışmalar ce
reyan etmektedir. Bu mabatla 
evvelki gün mmtaka ticaret mil
dllrUlğünde dericiler, dlln de bar
sakçılar toplaDJnıelardrr. 

--o-

Bir çocuk otomobil 
altında kaldı 

Arapcamilnde oturan Salibin 8 
yqmdakl km Şil.kran dUn sokakta 
oynarken, şoför Sadullah Kttılda
ğm 3563 numaralı otomobili altın
da kalmış, muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanm·ştır. 

Yaralı çocuk, Etfal hastaneelne 
kaldrnlmış, şo~r yakalanmıştır. 

8oa mut taıebulııden Kayfde Fethi 
Tevet Te OrbaD da beJeC&D]ı nutuk. 
ıar ..ıtyleml§lerdlı'. BllbHea Fetbl Te· 
ftlt nutkunu çok beyecanb eöylemtf 

1 
ve arkadqlan taratmdan UUD 1ISUll 

alkqıaJODl§tır. 

Nutuklardan mma Şehir ButcbnJ 
taratwlan taıetıe,. lıılr kamer nnı. 
mifUT. 

lraltewrerlalfe 1 
Konferans 

(]ece de Kablm alonlannda lı&r ba· 

Jo 'fel'1lınJftir. 

Mercimek tenceresi 
demlince 

BeJ'oll1Dlda Yenlphl1"de Tatlı 
badem 80kalmda oturan fsnantn 
d6rt yqmdaJd ottu thean, dtln 
mutfakta oynarken merclınek ten
eerestnJ devirmiş, muhtelif yerl&
rfnden tehlikeli surette yaralana.
ra'k Şişli Çocuk hasta.nesine kaldl
nlmıştr. 

Dünkü ihracatımız 
Dnnktl Oıracatm yektuıu 257 btn 

liradır. Almıınyaya zeytin yağı, Ff
listine JA.kerda, Fransaya iç fmdık 
sablmşt.ır. 

AlbnFiyab 
Diln de bJr altmm fiyatı 24 U

ra idi. 

Emlnönll Halkevhdea: 
ııs.3.1941 CUmartem akpnu aat 

(20.~) da Dr. Nuri Fehmi Ayberk 

(Gözledlmlsi nasıl l.oruyalun) mev. 
auunda bir konfeJ'U.9 vencell ft Tem· 
.U Şubemls (Saadet P9rcie9) ~ 
temsil edeeekUr. 

Her w toplutmm aumanıı ıtrtJ 
karUanm Evi"Dia BClro9uDdall almma. 

• rk:a olunur. 

• • • 
Temıil 

BeJotla llalknladeaı 
1 - lU.941 CWnarıe.t gtlnl .. t 

20 de Teman Şubemiz "Beyaa Bay. 
ku'" pl~•etdnl temau edecekUr. 

2 - 16.3.941 Pazar gUnO saat H.ao 
da Tel'"sll Şubemls ''Beyaz BaykUf,, 
piyeeı'll teman edecektir. 

1 - Her iki Temaile alt davetlJele· 
rtD Ev )ı[Qdflrltllflnden aJmmem rica 
olunur. 

Esrar ve maceralarla dola ~brta romanı 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

inanmıyacaksınrz. Evvela ben de 
inanamadım, fakat Marki de biz
zat teyit edince kanaat ge~ 
dim: ldarkiz şu duvardaki aile 
resimleriyle Marki J orj Vensa· 
nın aynı şahsiyet olduklanna i
nanıyor. lşte bu kaıfmı hasta 
eden sabit fikir-

- Evet. alnadnn .• Şimdi anla
dlJn. 

- Marki bana btün bunlan 
anlatbğı zaman zavallı kadına 
çok acıdım. 

- Zavallı kadın, hakikaten a
cmacak bir çılgındır. 

- Evet çılgın. Siz ona sorar
sanız bu duvardaki resimlerin 
sahipleri ölmemiştir. Hepsi ya
pmaktadır ve Marki bunların 
hepsidir. Ve daha garibi hepsi 
olarak kalacaktır da.. Markiz 
buna da inanıyor. Ona sorarsa
nız 'hrki bizim gibi bir fiLI de
ğildir. O ölmiyecek, ilelebet ya
şryacaktır. Fakat yine Markize 
göre ölebilir de ve ölmesi için 
ancak. .. 

- Evet, ölmesi için ancak ... 
- Oh, Mösyö Benedik. siz ba-

na c_:ok şeyler söylettiriyorsunuz. 
Bayır benim biltUn bunlan size 
na:Jetmlye ha.ı.kmı yok. Bu k~
dar neşeli görllnen Marki içinin 
açılmasına. bwıusiyetlerinin or
taya döldllmeeine ula tahammut 
edemu. Eeuen ben de onu anor
mal Jü hal iGinde fasla çıJpı 

Bebek· 
Çeviren: M. ACAR 

gördüğüm zamanlar bu fena, acı 
taraflarını unutmıya çalışbğmı 
anlıyorum. Kan.sının bu hali o
na pek dokunuyor. Size söylemiı 
tim ya, bu adlll!1 kansmı pe~ w~k 
seviyormuş. Hila da sevdıgıne 
ve yalnu.ca onu sevdiğine emi
nim. 

Marki bazan benimle biraz 
gillmek, gönlilnU eı1!endirmek lı· 
ter .. Fakat ben onun bu tebes
sUmlerine kanmadığım gibi bu 
gülilşlerin ne kadar acı olduğunu 
da hissederim. Bazan karşıma 
gelir: "Bak bana Kristin, der, 
bende bir İspanyol asflzadesi ha
li var mı? Yoksa ben Kont Sen 
Jennen'e benziyor muyum? Ha· 
yır, değil mi? Fakat ne yapa~m 
işte .. Kadın bu kere de bu fı~
re saplandı kaldı.. Bana '1imdı
ye kadar acıkla bakardı, ~akat bu 
fikre kapılınca gözlerinı dehşet
le üzerimde tutuyor .. 1,cıte Kris
tin bu hali bana çok ıstırap ve
riyor ve sıkıntıdan boğuvor be
ni .. Bana biraz JŞik. bayat veren 
sensin •. Onun için seni öpmem, 
ıstrrabnnı biraz olsun unutmam, 
l!zrm ..... 

işte Mösyö Benedik 'Ma!SOn 
Ma.rki bu vesile ile bent öpmlv . 
'sevmiye çalışıyor. Fakat tabii 
ben teslim olmayor, Markinin 
beni öpmesillfl nza göstermiyo
rum.. Haldıymı da. Cüııkil nieaır 
)~ 
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fuırap dlflndlkçe: 

Talih 
cilveleri 
Şu llOll gUnlerde ne garip §ey· 

ler okuyoruz! Mesel! Romanvanm 
mukadderatını elinde tutt~ğunu 
aöyliyen General "Antonesko" Al
man lsgnlinin, mesut neticeler' v~ 
renbir hadise olduğunu bildirdl 

Bu saadetin alametleri .ıelerdlr? 
Bilmiyoruz! Fakat Alman aeke
rinin girmeden lSnce ile, girdikten 
sonraki Romanyanm hali l§te or
tada. 

Şan, tarih, .istiklal gibi, manevi 
ve ancak onu idrak edenler için 
hayattan daha kıymetli manevf 
şeyler, şöyle bir tarafa lrrakılsa 
ve yalnız ekmek 11<Jtnnde konuşul
sa, bu saadelin iç yUzU anlaşılır. 

Buğday anban Romanyada, bu
gUn ekmeğin manzarası ve fiyatı 
nedir? O ekmek, .ki kar gibi • 
yaz, sünger gibi esnek ve mis gi
bi kokolu idi. Şimdi §U buğday an
han Romanyanm ekmeği hangi 
renkte, ne halde ve hele ne fl· 
yattadır? 

Romanya, dünyada dördfineO de
recede bir petrol memleketidir. 
Zengin kuyularından gece gtlndtls 
lUie l!lle gazlar akar. Vatanm sel'
vet kaynağı, refah vurtası bu ku
yulardır. Fa.kat ajanslar haber ve
riyorlar, ki Romanya, petrol darlı-

tı içindedir ve 1"a madde, k 
fışkıruı.;ı, gürül gürül a.kt.ıJı 
nıldarda tahdide tabi tut 
tadır. 

Alman işgalinin, işte Ud m 
neticesi! Acaba Romenler bu 
susta ne diyrlar? Bir kere de 
ları geni§ bir hUniyet içinde 
lotmek kabil olsa ı .. 

• *. 
Arnavutluk da.ğlarmda epe,o 

zun 11ilren bir durgunluktan so 
harp, yine olanca hızıyla baş 
Yunanlılar yeniden Uç bin 
ald lar. Bugünlerde rakamların 
''hak" gibi hiç bir değeri kalın 
Blnter,yüz binler, iki dudak 
ketile söylcnlveriyor, 

Generaller, valiler, faşizm 
leri birer birer esir oluyorlar. 
tuhaflığına bakın, ki bu ealrle 
ceplerinde bazı mektuplar t;ı 

Bunlarm Jı;inde İtalyan uke 
Yunanlılardan esir almalarını 
yen cll.mlcler varmış. 

Dimyata pirince gideriren, 
deki bulgurdan olmak diye, 
b .,a derler. Galıöa. eııir al 
hevesi. çok tehlikeli, şey, ki 
yanlar: 

- Almıs! 
Emrini, 
- Olunuz! 
Diye anlamağı tatlı cttnlan 

daha uygun buldular. Başla 
de dedim, ya, tuhaflıkların m 
sayıldığı gtinlt'rde ya.'~'oruz. 

11::.ı:.Ja Süha GEZG!N 

1 GONDEN GONE 1 , __ _ 
Kanraman po. s er m z 

p ERAP AL.AS infili.kı , ı-
nasmda iki gene; polisi

mizin vazife bqmda can ver
mesi, hepimizin yilreğiııi dağ
ladı. 

Akgam kendilerini evlerinde 
bekliyenlerin onlan bir daha 
görmemeleri ve birer gehit m~ 
rasimiyle taşman cenuelerinin 
arkasından gözyaşı dökm~ ta
liine uğraınaJan gerçekten ha
ziıı bir tecellidir. 

Polisin vazifesi, askerden 
sonra en çok fedakarlık is~ 

Oaküdar meyd•nmm 
tanzimi 

Oaktldar meydanmm tmar 
pllnı tetkikten geçmiştir. PIAnm 
tatbikine yakında başlanacaktır. 
Yeni pllna ~re tarihi dört ca
mim etrafı ve önleri tamamen 
açılacaktır. Ç&milerden deniz 
görünebilecek eekilde tanzim 
edilecektir. 
Şemsipaşa cihetinde olan ara

ba. vapunı iskelesi yeni baştan 
yapı1acaktır. iki iskele arasmda 
knyıklarm rUzdrdan konınrr.ası 
için de mendirek )'Bl>tlacaktır. 
Meydanın Beylerbeyi cihetine 
doğnı lmmırrda otomobil parkı 
vücuda ~u,.;ıecf'ktir. 

- Sahi, siz nişanlısum.. Hem 
de aldanmıyorsam uzun zaman
danberi nifanlısmız. 

- Evet. oldukça uzun zaman
danberi ... 

- Daha uzwı müddet nipnlı 
kalmakta devam edecek misi· 
Diz? .. 

Bu suali sormıya nasılsa ceea
ret göeterebilmi§tim. Fakat Kril 
tin cevap vermedi ve sözü bırak· 
tığı yerden alarak devam etti: 

. - Markiz anormal nazariyele
nn, nılıl bahislerinin en yllksek 
~leri bile işgal etm;ş oldu· 
fu Hindistanda tjyilmllş kllç_t:.ı 
hassas bir İngiliz kadınıdır. E~ 
halde fakirlerin türlil marif etıe
rini görmüş ve fevkalbeşer bftdi· 
aelere fazlasiyle inanmış ve k .
fasını bunlarla Yorarak nihayet 
beyninin aelimetini elden kaçır 
mışbr. 

~ Markiz okumıya da fat 
lasıyle m~ı idi. Pek çok oku· 
yordu. Elıne geçen bütün romliJl· 
lan bitirmeden bırakmadı. Diğer 
~tan Marki gayetle şen, §114 

bır adamdı .• Hareketli bir hayat 
sUrUyor ve iki dünya arasmJa 
miltereddit yaşıyan zavıf lra~ •· 
Jl kammm hasta taraflanm go· 
remiYor, onu bu hayal dDnyasın· 
dan çıkarmak, tedavi etmek yol
lannı arayrp bulamıyordu. Ar 
tık Markizin akli muvazenesini 
tamamen kaybetmit ve~11t 
kaybetmek Uı:ere olduğunu ka· 
bul etmek lAzmıdır. Ma.rk:zin o
kudu~1 romanlar arumda Kul
trey allesinden. bahseden kitap
lar pek çoktu ve Markizin bun
lan bir tarik olarak olrumamlf' 
tL 

yen. binbir tehlikeyle dolu, 
lı, ulvi bir vazifedir. Asker 
vatanın çevresini bekler, J 
darına ve polis içini gözler 
bütün bu yiğitler, gerek i 
den, gerek dışardan gel 
tehlikelerin ateşini göıfüsl 
de söndürmire haztrdrr. 

Polisler. milletimizin k 
mantık hislerinin Unifo 
bfrer timsalidir. Kahraman 
ğan polis olur! 

B'IKMB'f' MC · 1 

Bir çuval undan 96 
ekmek çıkanlaca.lc 

Ekmek flyatlannm bir z 
indirilmesi için bir çuval unıı• 
96 ekmek çıkarılması tecıtiHM1191 
rine yakında devam edilecektir. 

Ciheti askeriye bir ~ 
dan 96 ekmek <'tkarm!tlctadrr. 

VırmJ yıı avvalkı Vıkıt 

16. 1 - itil 
Şehit Darüifiinunlulu! . . 

ıçın 

Darülfünun Edebiyat Jfı 
aesi Katibi Umumiliğındenı 

Darillfunun Edebiyat t:aklllflliıl 
ai talebesinden veyahut me•a!I 
larmdan olup da ibrazı rütbei 
hadet edenlerin taziz hatıratı 
çin derdesti tanzim bulunan 
hai milbeccele derced;lmek 
re isim ve şöhretlerinin, aile 
arkadaşlan tarafından fakül 
bildirilmesi .• 

8.0I Ajane 
1.18 Hanı 

program 
8.SO Ziraat 

takvimi 
ILas Programm 

deV1Ual 
8.4" l"emell 

Llstelıl 
UJll TUrl<~ 

plAldar 
11.50 A.Jan• 
H.OG Pro":'l'llmlll 

devamı 
H.ZO Rlyıı!lt'tfcuın 

bar bandoeu 
15.00 ÜO!'l'f't 

prkdan 

-> 
~ 
cı ..... 

lUOK-
11.0I c.. 

ork ..... 
11.CO Balk 

larkllld 
19.00K.,....._ 
19.15 llaftf 

prtalll 
19.IO Ajam 
19.'5 M•ydlıa 

full 
tO..Ua.• 

psetell 
I0.'5 E~PllC!elt 

earkdlll' 
tt.15 lloa..
tl .KG Orkeetııa 
tUO AjaM 

•aKA&ktl , ...... L&MIU , ... 
uu..-

'1-11 U..OI '1.U ...... ,,ıı 
Otte 11.:'M 1.11 11.11 
lkJadl 18.tl 8.IO ıua 
Akpm 19.lt 1ı.oo 19.1' 
Yata ıcuı 1.80 iMi 
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Perapalas ~aki 
infU3k 

Var ahlardan 

IV:anifaturacı~ar itha~at b~rliği 
seçımı tasdik edıln .edi 

Şııb:ltm 2• Unde. btanbuı 'iNcaret 1 nin seLebl. idare beyeUııde, ıili'llkler 
ortası::ıda yapılan Istanbul marı•!atu stattLıUr.e rağmen, aa.:ıaı.cller ve her 
rıı.cıw llhaltıt blr1lğinln idar heyet' 
ırcçl.ı:ıl, Ticaret \'ckllettnce tasdik 
edllmerr.l§tir. 

VeWet, bu busustaki emri, tatruı. 

nangl h!r kooperıı.lıf bulunmamasıdır. 

Ha.ouk: st.alU, birlikler ldnre he· 
yetlen:ıe önce snna)1cl e kooperallt. 
ıerln ithalini emret.mektecilr. 

b • • d h .. 'd •• '1Ul ıJınltıt ve ihracat blrHkleı'I umu 
ı r 1 a a od uf ml dtlpllğine b!ld!rml§, kO.Ub. umu. 

• • • • • 1 tnlUk ue ke)ftyetten alt!kad:'rlan ha 

TaaJlk edllmlyen ycııJ man!fa 
tura.:ı.rr ltlııılıU l:>lrl~ idare beyeU. 
JU ·~vı.1.nn tcrekkUp etmekte idi: 

1 n '1J11 Z s (! t 1 r il 1 n berdnr etm!§t.il'. Yeni seçim, !>U ayın :J ~ .9 un·:fa, ytne oda satonlarmda saat 
Re:ıw A\-uoduk, Rııhım Köseoğlu 

Renuı Tatıırl, Sadi Tamer, Mıhc1l NI. 
kolllt Ui, Surasld, llıaan, Halll Ali Bez· 
men. 

u de yr.pılacaktu. r a !lor U Ha..er aldığımıza g8re, yeni ldare 
ı heyet! seçtmlnın tasdik edllmlyerek 

Londraya vardı 

Ga7..etemizin çıkn.adığı iki .?ün 
aırf.mda l'ernpalastaki ınfifük 
:lftdısc.>ı hıı.klunda ajaıı.s tafsuat 
\:erü.~ gıbı lstaııbul müdde.u· 
mum1sı Hi!mlet Onat da beya· 
natta bulunmuştur. Müddmumu· 
mi a;aıısın verdiği malümata i· 
~\·eten tahu zanna alınmış kım· 
se olmadığını, hadise esnasında 
emnıy~t bırinci §Ube memurla· 
rındın Reşat Mutlugün ile Mah· 
mut Ardiçın vazife kurbanı ola
rak oldtiklerini, bunJar<!an başka 
22 yaş nda Ca!er oğlu Ş:lkril ıle 
Ataşs.militerlik katibi Eliz Coı
cun da oldüklerini beyan etmiş· 
tır. Za.bıta memurları evvelki 
gün merasiırJe gömülmüşlerdir. 

Dün sal::ah da yaralılardan Pe· 
rapalas oteii pasaport memuru 
Sule~ ma.n oğlu Hüseyin de öl· 
m~tür. 

AJANSI t VERD!Gl 
MALÜMAT 

.Ankara, ıe ( A.A.) - Dün r,e· 
ee saat 21.35 de lstanbulda Pa· 
rapalas'da vaki olan mfilak hak· 
kında yap,lan tahkıkat netic.r 
l!inde meydana çıkan hakikat şu· 
dur: 

lngi]terenin Sofya elçisi :ıe 
maı} etini hamil olan hususi tre· 
nin r.areketinden evvel Sof ya ıs· 
tasyonunda sefaret erkanının ~ş
yası ara.sına karı5tınlan iki çan· 
ta. elçinın misafir kaldığı Pera· 
palas oteline götürülmüştür. He· 
yetın otele muvasaıatında.n bıraz 
sonra infilfilt olmuştur. 

İkinci c:anta vine eefaret ı -
murlarmdan birinin eşyaslvle 
berab:?r e·var otellerden birine 
gitm;ştir. tnfilft.kı mUteakıo se
faret memuru ranta icinr.le bulu· 
11111) rııdyo b:atarvası mne~ilen 
cıs;mden şüphelenerek ~aret 
1'3sıtMivle polisi haberdal' et· 
me:sı Uzerıne yan1lan •ahkikat 
neticecı:nde onun a infilfı.k edl· 
cl bir cisim olduP,u mütebassıs
lara yaptmlan muaveneden an
}41..,ılnu!'I. bu clfıim zara reız bir 
hale konmuştur. Tnltkikata de· 
vam olunuyor. 3 ölU. 22 yaralı 
TZLrdrr. Yaralılar tedavi altına 
alınnııc:tır. 

Londrn, 14 (A. A.) - Röyter: 
lngiltcrcnin eski Sofya elçlsJ 

Rend IJ'.in 1sta.nbul sulkıısti hak
kmdakl raponı Londraya gelmil • 
tir. 

Rapo:-da, tnglli.zlerhı bagajlan 
arasına kanşt-nlan çantalar hak • 
kında malümnt verildikten ı:or.ra 
töyle denUmektedlr: 

Sofyadnn ayrılmadan evvel tn • 
clm elçıllk memurlannm bagaj • 
!ar. ara.ama doat olmıyan bazı a. 
janlar tarafından kuvvetli bomba. 
lu konulduğu qiktırdır. Suikast 
faıltennin bombalnrnı trende pat. 
lıyarak treni uçurmasmı ve birçok 
Jr.lıns !erin olilmilne sebep olma.'.>ı

nı ta8ııvırur etmiş olma1an mub. 

tem ldlr. Bu çantalar Sofyadan 
hareketten evvel İngiliz elçilik he 

y~tinin el çantaları a.rn.~unda gW. 
llce ka"l§tmlmıştır. Bunun nere • 
de yap: dıgı hcnılz malüın değilse 
de çaı Alar:n elçiiiğe gettrilerek 
orada b "'ajlara kanııtrnlmış ol • 
muı Uıtimal d.:Lhilindedir. Elçfl~ 
memurları trende bu çantaların 

sahip erın. bulnmaymca açmışlar 

ve içlerinde çamaşırdan ba.,ka e. 
ektrik pilleri ve şüpheleri Türk· 

lere tevcih etmek Uz:ere kasten 

~onulduğu tahmin edilen e<ıki Türk 
gazeteleri bulunduğunu görmUı • 
erdir. 

Rendel, ikinci çantayı taşıyan 

memurlardan Embury"nJn !!&ntayı 

.,,türerek bir boşluğa atmak e-.ıre
tıyıe ıöatcrdiğt c0 saret ve soğuk. 
kanlıüktan sltayişle bahsetmi§tir. 

Bu Ç3ntada bulunan batarya, 
~~lar tarafından tetkik e. 
dlldikten sonn bunıın hakikatt" 
tr'"'it:ro toluene'lE> dolu kuvvetli 

bir bnmba ~ aıılafJıha••r. 

yentdeıı yapılmasına karar vertlmesl 

Mül<~~ tar~:.ı~ ~•J l 
liOeutrı karanlık !basarken bqlam" 

ve pmk 8lSkmeden bir saat evvel DJ 
en.yet t.Ulmu3'lı:ır • .tiamburg. Esttmcı 

ve S4runl tıombıı.rdıman etmek Uzel'\ 
Al .anya OZerine t>tden mUUd' filı 
:çln:2ıı, en mod rn ve en ibQyUk bon. 
bardur.ıuı Ul)'l'llrelerlnden blr kaçı de. 
truıunu)ordu. 

Bu Uç §elılrden her btrtne kUvvet! 
bir fı.o llf: taarruz ~tır. iapıl!u 
hllcum!nr tng111.% bot?ıhardımazı kuv 
YcUe!'inm §imdiye kadar Almanyayı 
1nd:.rdığl darbelerin en bOy{lğO olmu~ 
tur. Hava açıktı ve lcg111% pUoUan 
nm bu Uç §ehre kadar olan yoıJan a) 
ışığı ıle aydmlanmıg wtuııuyorcıu. Bı,. 

w.zlye\ yüksek tnfUAk kudretb bom. 

balanı yaDf:tD bombalarının tam IJ1• 
tsatıeUe atılmaama imkan verml§tlı 

Alınanlar taarnwı mani Olmak lçb 
ellerindeki bUtUn mU<ıataa vasrtalan. 
nı KUID:.Dml§Jardır. Her bcdel:ıı Oze 
•inde mUtekCLslf bir baraj a~ıı Uı. 

kal'fllqtlmıo ve oomtıarw.ınaıı tayya 
~eıeri Berllne varmcaya kadar faaılıı. 
sız bir atee perdesi aT'Ullldan geçme. 
ğe mecbur kalDU§lardır. 
Bombardıman tayyare.terimizden 11 

ld Berli.!J Uz:erlııe saat 22.30 da varm1t 
ve bombardıman eaaU&rca stırmUJtUr 
PUnU&rımızm felırln et.ralmdakJ şo 

selerle cWııl.ryollannı ve göller! gün. 
dll:ı ırab1 görmD,ıercUr. 80 k1!ometrt 
ye kadar kolaylıkla görillQyordu. 

Uaterine dllnmekte otan btrçok pi 
toUar BerllnlD mubte11f kısunıarmdıo 
muazuı.m yangınlar çıktığını ve yan 
,ın a.•e"lertnln 160 kilometre .a.aktar 
gözUkttgUııu bal:>er verınl~lerdır Bu 
demiryoıu OtiBak ııoktaamn ııucum e. 
den b!.r pilot attığı yangın bombaları. 
ı:ım dcmiryoluua isabet ettiğini Lsabe 

ti roıUteaklp de OOk tJddetU bir lnfll .. Jo 
ve bunun arka.amdan daha kOçük ın 
tlltJdar vukubuldrıtunu ve bunJarıı. 
uı da.kın devam etUğlnl ıörmüştllr 

E!a1'1lj ater, arasından plke yapan 
blr ;naot hede.ini Adeta evlerin ::ıamm 
va.ıaya•ak mitralyöz atC§tııe tutmu~ 

ve yine alçaktaD uçanı.il şebn:ı n!J"l. 
clndeld kışlalara bUcum etmek llure 
yolun• aevam etmlşUr. 

Berllıı Ozerinde yanm aaat uçan 
t>lr dllıer pilot attıfı tıombalarm §eh. 
r.n merke%lnde blr hedef üzerine l88 
bet ettlğtnl e bede!ln berhava oldu 
ğunu görml!•Ulr. 

Harp maıaemeaı imal eden bir fatı. 
rlka tıa~Jıca bedeli ı.eıkll etmlotir Bu. 
rada dn hedefe aaatıerce bUcuro edU· 
mi§ ve elde edilen neUceler· olmdlye 
kadar plloUanmmn görd0g11 manza 
raJarın en görtltmeğe de'?'er olanın• 
te kil etmııtlr. Bir çok binalara tam 

laabeUer nld olmuı ve buralarda yan. 
gmlnr çıkmıştır. Fabrlkalarrn ortaaı. 
na t'ı1r bomba taabet etmlf ve arkııımı 
cıan ctddeUI blr tnfiltlk TUkubulduğu 
ve alevler ç1kttğı fC!rtllmUotUr. MUte 
!\klben tuyQk bir )WllU> çıkmıı V<' 
Cabr!kalarıu Q:ııtünU agır veı ıılyab bir 
duman bulutu kaplamııtır. 

Diğer yan&'llllardau çıkp alevler 
muhtelli ıotıaı maddf lertne ttrayeı 

ettik~ zamuı arnan tunıncu, ıuzıı 

ve ve.,ıı ~klere clreJ'ell Dilıal' et ııa. 
rarmı !ardır. 

Brcmt-nde başka yerlerde mı basar 
allmıUeri lllllal hedefler arumda yan. 
m&k lızere olan yangın bomoatannı.n 
·e~kll etUg1 uzun h'\t oımuştur. Uzun 
btr fabrika binam !le bir nehir ctva· 
rmua tıulunan diğer binalarda d rluıl 

alevler gllrOlmllf vıt Veaer nebrlıılD 

,! n:J kıyısı Ozerindeltl kHprO ba§ı el 
varında bomb&tarm patladlğt gartıı. 

mU~ttU. Bir qya Latasyonu UzerlııE' 

aUlaD )'ll~ kud~tll 1nft1Ak OO.."U'ba. 

ı:- t tahripkar bır y~_gm çıkanıuıt.ır. 

Bu bcyet. ~eçe;ı seneki idare heye. 
Unuı DSnJdir. 

YUJO LAVYA 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

Vaku bu busl15ta baz:ırlıklar yapıl.. 
mq ıae de nazırlar .son daklkaaa pUıl 
ı:ırmı dcgtşUrm~erdlr. Bu ııc;>abaUJı 
Lehlri seocpl rl lıakkmda ll rt 8UrUle 
ollecek tc'fsırıerdcn bira de 'I ugosl:ıv 
'lUkllnıct.ının, TUrk!yenln nlyeUerine 
dal!' l.&.r c~e velull Saraçoğıu'uw.

autkuı:ıdan ba.a 5eyıer o ı"Cıımek lste. 
:neğl arzu eyleırıesidır. F ılha kiıta TUr. 
kl)cnln metlıı bır hatlı tıruc et! Yu 
goaıa.vyaya HJtıerin Lalep.ertnden f"ZI 

tehlikeL.lerıne karşı mukavemet et· 
mck hususunda cesaret verebilir. 

DosUuk mu&hedesJ unzalaııır unza. 
lanm.ı.z HJUcrUı Yu o&av ordı..·sunun 
terıı!...ıru l»temesl ilıUmaU aaxert ,eı 
leri ~ır.ea dllşUrmekte ve mukav.>nıet 
fıkr.ıu kuvvetlendirmektedir. Efl<An 
umumly~ ile ordunun ve h:ıtkm ııınır

terın.n €Cl11me31 Alman ~ploruash•inl 
bıddeUe-ıdirmektc ve YugosJa~'llnm 
ya U:;"z paktı lmzalnmaaını ve yalıut 
~UD ntt1ceterin1 ynk.Jenrflesuıl lEl"Ar· 

ta taıep etUrmektedlr. 
Tayn:ısln AUna muhabiri de ounlvı 

~-azmal\ tadır: 

Alm4ll gazeteleri Yuruınlst.ıuı hak 
kmda şnncU daha tatb bir llAD kul 
t:ı.ntn~ tıqlam~la.rd.Ir. Yunanl&a.ıı 

Jakl Aiman mah!lllerl Katımıır!.oJ ga
zetcsınc;en HJUerc hitaben ne§redlleu 
açık tkektubu takdirle ka.r§ılamışlar. 
dır. 

Şlmı'U btr çok şeyler Yugoslavyanm 
alacattı vaziyete mUtevakkı!tır. 

Çıkmadığımız iki gijnde 
harici lıa.berler: 

* Japo:ı hnıiciye n!lZlTI Mafsu. 
oka, Berline hareket etmiştir. 

* Londraya son yapılan hava a· 
kınlannda.p b'rl csrmsınaa Bultin
gam s:ıray-nm dn bombardıman e· 
dildiği bildlrilme}ttedir. 

* Vaşlngtrında BUyük federal 
jüri "Trnmıocf'an" Alman istihba. 
rat ajansı mUdürll fanfrled Zapn 
il meırnrrt rmclan Tonn'u ecnelıi 
ajan larm teselli hakkmdakt ka. 
nunıı rls>•et ebnediklrrl için mnh· 
ker.uıye vermf15tir. Z~pp De Tonn 
tevkif edilmı lC'rdir. 

* !ngiltereden başkn bir harp 
nbne ine gttm k Uz re ayrlnn A

vu tratyalı ve Yeni z.,landn1ı kl
taların, yolda bir hAdiseye uğm.. 

madan ~ir kaç gün evvel orta şıır. 
kıı v:u-Cıkla.n Londrada blld1ril· 
miştir. 

* Trakya ur.ıumi valisi Kabı.else 
bir apandisit ameliyatı yal'.lılmıstır. 
Yerine vekil.letf'n tayin edilen Ati
nn umu.-ni valisi Koçyns Trak) 1l 
VllrmLqtır. 

* Nevyork Deyli Nlyuz gazete
sine v mnrrtondan g3nderilen bir 
telgrafn lSr . Amertka hUktmetJ 
tavvtv·cler fdn kullarıılıın makine 
yıığaıd 'l başka İngiliz im· 
p:ıntorlu";unun herhangi bir kı.s
mınn istenilen milttardn benzin ve 
tayyare yat ihraç cdibne&ine ır.ll· 
5aa.de otmlsıtfr, 

* Am"rika hariciye nazın Mor
gantav, Birle ilt Anıerlkndnkl LU· 
tUn H car matbuntmrn Reisicum
hnl' Ruzl'eltfn emri Uıerlne bloke 
edildi~ ıı, bildirmi~tir. 

lngiltere ve Amerika 
hariciye nezaretleri 

Fransaga 
gardım 

İşini görüşüyoı le.r 
1Tu,lng1on, 14 (A.A.) - Ofi, (Sa· 

J;kemen mUdata.uı da bemeu bewc btk H:ı\as), Amerikan radyosu bi'd!· 
Be 'lo mUdataamkadar olddeUI oı.m~ eyor: 
ve bir mtktar Alman avc~ı bQınbar İyi tnbcl" 11.'tın melıffilcre göre. A.. 
..ı.....an tayyarclertmı.ztn yolunu keame mer k.tn ve 1ngtıı.z h rt-:•ye nezaretle.. 
to çalıfmı§tır. Bunun neucesi olar11 rl ytl!uıck memurla. • balen. 1n~llz 
l)lr kaç muharebe vt:ilm':tır. 81r av nblukıuınm, fş-rnt n'tında bulunmıyan 

cı ıanraresının ansızııı ye.re doğru fB• Frar.;ı!lr.m in <'Sl'l mümkün kılacalc 
kuU otamk dllııtl.ll?t) ve ıı!ha~et kay. htr ·..arzda gev .. ntllmesı vasıtalarını 

bolduğU göıtı'nıU~ttır. mllz&kne etmektedir. 
liamburg da U!1tusuı bir gece ge Umumiyeti" sanıld•l!ma g~re. Fran· 

Çll"'ll1§Ur. Saat 21 de Uslerlnl gündll:ı sız bı\"t\mctınln ah.l•"'ı t-ııttı hareket 
terltet."n~ olan pilotlar homtıelnrmı kR?'fl3 nda In lterc e er aleyhte \'&• 

doklar ve deniz te'!gAlılan ara.suıa at ı r.1 t alı-ım bundan ~Wılm aeUccler 
mata b&flamıfl&rdır... çı.ka~tcekUr,. 

Amerikan ç~{tç:
s~nin he uiyası 

Londra, 14 ( .A.A.) - İ.ıJ«t1te
reye 9 ton sebze tohumu gelmiş· 
t.r. Bu tohumlar Amerikan çüt· 
çiiednin lngiliz çıftçilerfne he
diye ettikleri 50 ton 1Jebze tohu· 
munun biriMi partisini teşkil et· 
mektedir. Bu tobublarm sevki 
ilkbahar ekimine yetiştirilmek 
maksadiyle tacıl edilmiştir. 

Okuyup geçerken: 

Meslek ahlakı 
(Bag tarafı 1 iııciile) 

malmılOdtır; lakı:ı.L ounu bir de on la. 
t.anbul gauıte.!1Jılıı t&We uğradığı bir 
gecenin sabahı okuyunuz; Bize mealek 
ahlakındaki zaa.tm Ustllnde dumanı 
tn:e.n bir mlsa.ll olarak glSı11necekUr. 

Hır gnzetecl ya.zıaına LSteree ••Biz 
gazeteciler_,, diye b8.§Jamıo olsun. 
eğer ya.zcuğl gayri muayyen bir sa 
zctenln gayri muayyen bir gıızeteclııiD 
veya gazeteclllkt.e bir itiyadın. blı 

aıeyll:ı tıı.sluıda.D lbaretae tıuııuıı 8011 
ııa t ı rdıı. ılk ııırıtan ı:nA.ııuı "l§ te bu 
dedıklerl:ndcn bir ben mllnczzclılm,. 
deıı ıtı:ı.ret oJacaktu. Bwıun ?C§I eıra 
o satırların parmak u.zatt.Jğı meıılek 

daşı muhakkak b1r Jat.ırabm çengtıline 

uın&K arzmu bel1rlr. Bunda da.ha tıae
K&Sını değil. lteru1iDl ecrgemek py. 
reti vardır. 

Fabt bu kadanm umumi iDii' maı· 

taa:.e :tıızmet va.z!J'e5iııtrı aaruretıertıı 
acn 1;örcbllirtz; blr gazete w:ya gaze. 
tecl bir kabahat ql&lıı de öteki gue· 
ıe veya gazeteci suaun demek batıra 
gelmez; ancak bir meslek mensubu 
kendi mealegtzıl ftya mı:alek &rkad•fDlı 
telıdJt eden tehlikeyi g&ıterm.:tı tçtn 
Cwnnuriyet M.eydamnda mOdaııU!ğe 

~ .kmadaıı önce bem boymma borç o· 
lan mealekt vazi.feteri YllPDUf olmak, 
bem "&)'Dl 7lt'tn., dan ()lmam•k 11.zım• 

dır. 

Etratmd&Jdlerl (Havadia Uıtıkln) 

ile suçl&ııdınuı bu enli boylu mubarr1-
rin kürau kurduğu )'erde thtiltlrm 
tUrlllsü mO yoktur? Ortada olr tut 
varsa i§te cezuuu Te pbat bir ceza 
olmaktan ileri giden ceaaau ıörznUf. 
Ulr de... 
&Syıe fken b&ftdia lhtiklnnduı 

balısl!dip ıstırap artırmak nud bU 
cür'et ve oam1 bir mulek alıl!Judır !' 

Bunda bir mOnaka§a ...a giremlye· 
cek mUca:ıat 9h.Deaine yakıpu aatl 
ve mUenir .wıcattı .Mklflıı.riyle bozan 
bit saygısızlık görOp ürpermiyor mu. 
sunuz? Acaba sahada kendilerini tek 
bırakan taillı mutetmeğo kU1 gelme. 
.mi§ mldlr? 

Yoksa gazetelerin bfr da "Cumhllrio 
yet gazetesi hUk~metı.. nden -bu tA.. 
tılr gautectıertn Wlfesldlr- ceza 
görme:;! keııdl •·...11.k kanwılarmm 

lcaln mıdır f • • 

Yunanhıar 
Atına. 1.3 (AA.) - IUlyter Ajanaı 

bll4lrtyor: 

Ôy;fa Sark fiarar~alu 
tebliği: 

Ariıavutluk ve 
Afrikada tay
yare akı arı 
&.Ma&nı. H (A..A.) - Orta Şark ln 

glliz !uava kuvvcUeri umumi karargL. 
hmm te bll,ğl: 

.ArnavuUukta: 18 Martta Tepedelen 
w ıK.lia4ra mmtakaamda yapunn bir 
taarl'UZ'i keşif lıarekeU esvruıında, ln 
gU1.z a\ cJ tayyareleri, Ftat tipinden 
50 den fazla -dU§M8n avcı tnyyaresı 

hlm&yemde seyruten Savma . 19 ıı 
pinde utışman lbombardmıan tan11nı. 
.etinı::e:ı mürekkep tıir tqekkülle kar 
:ıla.e:nU;1anhr. Dl.i§DUUlm adet~ f1Ukl 
,teUne rağmen, ıavcıtanmız derlıal bO. 
cuma gc.'Çl'D1§1cr ve u • yyare -ıttşıır. 
mll§lercm. Dt~r bir miktar dlışman 
tayya--es: de dddi ı:ınsara Uğ'ramışUr. 
Blz btç blr tayyare kaybetmctllk. 

12-l.8 Mart gecem, bombaTaımnn 
tayyarelerunız. A\lonya tayyare mey 
ctanı iie Saaeno adaauıa bUcum etmı~· 
lerdir. 'lealaata ve tayyare meydli.llm& 
bUyU.;t bııaar yapı.lmı~ur. 
Ayaı gece Trablusgarp fehrbdo bh 

deniz ıtıavuzu ne e!laS rıhtım c1a tid. 
deUl btcumıara maruz bırakı!mıgUr 
BomNJ&r, nhtmı boyunca yere dil§ 
ınüLlo b:r çok )'llDgm .ve bir tener d · 
nnııd.a mUUıif tıir :ln!il&k vwrua gel 
ml;tJ:. zııtene'de bir yol Utaa.k ııok
tuı l!f'J aakel1 tıina.laı' da bomb&rc:lı 
mazı edilml§Ur. 

Erftrcde, demlryollan. klSprWer. 
dtlfm.uı .Jataıan ve top mevzilen bom 
bal&D':ll!f ve mitral)·& atql.Jıe tutul 
mU§!w'. 

Hatıe§4..Ktanda. cıenubt Afrika tayya. 
releri. ileri barekeUer.ne devam edcı 
kıt&lanmıza mllza.bcrete devam eyle. 
mlflcrdlr. 

TayyareJerim1zln hepsi. bu hue 
k!ttıuı salimen dönmll§tUr. 

Vreme yazıyor: 

Balkan tar 

• 

Kardeş ır 
mesuı 

• 
Amerı 

Senede 32.~ 
Yakında sulha yapa 
kavuşacak "qblgton, u <~-"'' 

lg D N B nş:w..ı;ılan odasıtıdSD Be rat, 1.+ (LA.) - • • . ~ 
ajansı bildiriyor: mata söre Amen--_.ı 

Vrem gazetesi bugilnkil nUs· oatta t:ı72 tayyare~ 
ha.smda sulhun yakında Baıkmı· Bunıardan 879 zu ~ 
tarda tarsin edileceğini yazmak· J nava 11.UV\.-etıeriDe tJ 
tadır. Amer.ean tayyare 

Bu gazete. bu husustaki kana· remn.1!%uudan tttı:ıard 
atini ecnebi memleketlerdeki tnyyate imal edebil 
muhallirlerinden aldığı raporla· --o-"' 
ra istinat ettirmektedir. 

Vreme'nin Sofya muhabiri 
Sofya siya.si mahfillerindeki u· 
mwıll kanaatin Balkan memle
ketleri ile mihver devletleri ara
:smda muallakta bulunan son 
meselelerin yakında halledileceği 
merkezinde o1duğunu bıldirmek· 
tedir. 

Bir balıkçı 

ırrtanar• 
Lonilra, 14 (A."·ı; 

bildirildiğine göte· 
üz balıkçı gemisi d 
nier tipinde bir U 
rip etmiştir. 

~--------------,,,,,. SIGRID GURIE'nin 
:Stl,yilk Lt\ks ve Uı:l§llIIU ve !eslı1r edici gtıuııJ,.... 

VeBA tL RATHBONE'oİt' 
Kıın-ctll dehA31 SM'atkll"anesf d 

S O M E R Sinemasın 
G6rlllmeımlt bir muvattlı.klyeUe g~ ; 

RiYOYILDI ,, 
Emsaı.ız qk ve mııcera fil"ntn!n kıymet.ıni arttmyorıat· 

halkmm görı:ıek ıst!yeC\l.fi bir 04heaerd1t· 
BuJiin .aat 1 df! teıız.ıJAtıı matine. 

Sözlenne ıumat edUlr uQı1 muta· 
hltlcre göre, •un dört rıın lçerlainde 
Arnav1ıUuk ccpbeatıı '.t OE'rey&D eden 
§lddeUI muharebelerde Uç Italyan UI· 
melli Lmba edllmlfUr. Her halde Ku. 
.ııotinlnin cepheyi zlyaretlııdeu pvk 
leneıı aJyah gomlel<U lutalan merku 
mıntal:uwda !öeslf dalgalar balinde 
blrtakını mukabil taarruzlar yapmq· 
!ardır. Bu mukr. b!l taarnıala.rm bede. 
tı, bunclıuı .ekiz JÜJl evvel Tepedcleıs 
civarında ve Yunanlılar t.aratmdalı 

tşgal edilen tepeleri geri almakU. Çar. 
şan.ba gU:ıQ ö81edao eoııra ltalyanla· 

1 
rm taarruzla.n btrdecb1re y&Y&flaml§ 

ve bt.ı aabab ise aym ıtddeUe bqla· 1 
m ııur. Jtaıyan mukabil taarrmııı. 
rmın kati olarak du.rdul\l mu. yokaa 
mu\•akkat b1r ııQkQnet devrtal mi se- 1 

çlrdlğl UelU deflldir. --···················~~ Oepbedeıı relen bUWD Yunan ba· 
belleri lt&Jyan ötWerile kaplı oııuı dağ 
yamaçlarından bahaetmekl.edlr. Gue· 
te muhabirleri harelcAtın bu .on saf. 
baııında ltaJyanlarm ı.:ğradığı zayiat 
10.000 lııhınl.n ecUyorlar. Buntann lkl 
bini ölll ve celdz b1ııi de yar&lı veya 
esirdir. 60 ltaıyan suba)"I Mir edllınl§ 
ve 8 kadar da tilmU, ,,eya )'8J'&lan. 1 

mrşUr. l 
Esir ttalyan aubaylan Mu.eoltnlıılıı 

geçenlerde Tlranaya geldl&'!Jli ve Te· ! 
pedelen cepheslııde lld gün kaldttuu 
teyit ediyorlar. Kuırollııi yeme11nt. on 
birinci orduya s.ıeuup bir Ulmentn 
~ı.ımaııdant olan General R0981 lle be· 
:abcr Uk batta yemlJUr• 

A 114, lf (A.A.) - 4tba ajıt.ar. 
'11<lltl~O:'. 

So:ı gUnlerde es'.r edtlee JtaJJU 
tabit:crı arumaa birkaç kere Ji.alyaıı 

1 
ıavlet bULçeatnln ınubata n: Uhan1rU. 
tını y111ımış ow.ıı maruf Cap.t 18f1e. 
,.ltıd~n t>lrl buıunmaktadJI'. ı 

Pell:~nl timinde oıu bu at ttaı. 
vıı.n ordusunda binbaşı rtıt.bu!ııl ba
lzdlr. Pelllgrtnı. pelr ağtr yvalJdır. 

Hutamlertmlz~n blrlnde t.davt edU
mektedJr. Sıhhi nalyeıtnln nn..._ 
U dotayulle eorguya Q9kllmeılı!fttr. 

Yalnız şunl•n eöyı.mJttll': 

"lt&lya ber bakrmı:l&D ıua * ,,._ 
ld,yetı.e bWJıpmalltadu'._ 1 

M EL EK Sinemasınd•., 
JEANETTE MAC DON~~ 

ve Nelson Eddy'nin 
yaratfıkları A§k-Mıuiki ve Güzellik $ 

Av do!larkeıı 
Talunlnla üsttlnde bir mu\-affaldyetlo devam .ıı1ot· 

................... --:; 
Bugün T AKSiM s:neınası 

,·~zANZiB1P. 
SeneniJı eA mbUU, Macera w ~t :tilıııf '-

2 • Çıl !n gen.ç1~ 
8 yeni danşm kıacJeıdlldı~lni g&~kıtnlı. Dllytlk bir 1'ffl' 



Şshrımizce birleşUrilen saor klüpleri 
Beden Terbtyell uınum JillldOrlQ. 

fUnUn tekJt!l llıerlne lcra vekJlle
rüğUn Ustüne bazı lüzumlu ev ri heyetinin lulrarile ıehrlmizdek1 
eşy;:sı bağla111ışlarch. Jermenle but Jrlllplertn birl~tlrilerek hmıf 
ablası önd.., oturuyorlardı. Ben dcğifmlf ve bir Jwııın klUpıcrin de 
ar:;;:aya, annelerinin yanma yer- kapanmasına karar verilmlttir. 

tarlllfO taratmdall tayin olunan 
koml!orler tarafmdan idare oluna. 
calcl"r. Grup blrinclllğinl kazanan 
talrrmlar tutboJ tedera8yonu •ara-' . fmdan tayin olunacak tarih ve ma. 
balde (Ankara, !stanbul, İzl)lir) 
bölge birincilerinin de iştirııkile 
TUrkiye şampiyonluk müsabakala· 
n yapılacaktır. 

leştim. B!.rle§trilip fahrıJeıi dcği§cn kJOp 
M şlin Jermene çok benziyor. ler ıunlardır: 

fakat daha manalı, daha kadın... Akmapor • Alt.lok gençler (Un
S:ırışın, gök mavisi gözlll, 2!:1k kapanı gençlik klilbll). Kale!por -
rlınlı. Jermendcn biraz daha az Yent Ş~U - GUneı <1's;~im genç· 
hareketli ve çok daha az konut· llk ldllbU), Feriköy 011 .. • Takslm 
kan. Yırmi iki y:ışmdan fazla Yeni Yıldn <KurtulUf gençlik klO· 
yok. Ava~ını. '?ivdi~i kUlot ran· I bil), Ortaköyspor - Ortıı.k~yspor 
talon ~ebeliğini bU&bUtUn belll l (Orta.köy gençlik klUbU), Vefa ld· 

Liseler Voleybol 
müaabakalan 

man yurdu - KaragUmrtlk spor \'Or 
Zeki. Jermen bakışlarımın is· <Vefa gençlik klUbü), 1:'cncryıl-

Erkek Uaele:i vol~ybol mUaa
bakalarma dt1n Beyoğlu ve Emln
ön u halkevlerl aalonlarmda devam 
edUrniıtlr. 

. · b 1 it"... · rnıız • nert Bodcurt (Hahç geıı~ t~ltametınden .u ir nı .. ~ezmıg· ilk ltllibU), Galata rençllk • :eo .. 
Beyo,ila halkHiııde: 
Günün blrind mllsabakasmı Da-

1'il3p!aka - Ka.bnt.aş ta.kımlan 
yapmrelar ve DarUnafakalılar ııs • 
13, 15 - 12 galip gelml§lerdir. 

tı. Her zamankı şakacılıgıyle ah- kumpor (Galata gençlik ldWıU) 
lasına. takıldı: Beyoğluapor • Fenenıpor (Beyol-

- Miş'ird~im, keşki kan1m· Ju gençlik klübll), Galatuaray -
da yedi ayl:'t bir bebek taşıyaca- Galataapor (Galatuaray gençlik 
ğma ymni litre oonzin saklasa)'- klUbU), Fenerbahçe, Altınordu • 
dın! Kadıköyspor (Fenerbahçe gençlilı: 

!kinci karşılaşmada bölge sanat 
okulu Işık lisesi takımını 15 • 6, 
15 • 7 yonm1'tlr. 

HeD gUlüştUk. Mişlin karC:eşi- klübüj namlarm· a.lmr§lardır. 
ne: "Maskara!" dedi ve nazlı Kapanma.sına karar verilen ldOp 

Emlnönlt halkevfnde: 
Blrlncl mtısabakayı Şişli Terak. 

ld • Erlıek Muallim ya"mışlar ve 
ŞJ"!li Terakki 15 - 6, 15 - 8 galip 
ceımt~ttr. 

nazlı somurttu. Otomobllimiz yo- ter de ~unln:rdrr: 
la çıktı. Sarıyer gençler, Halıcıojlu al'Ot', 

- Benzin krt ~altba? ded1m. Akaaray apor, 
Jermen omt. ;-ilkti. Madam --o-- tklncl mUıabakada d• Vefa Per

tevniyale ır; • 6, 16 • 14 galip 
plmlttir. 

Dupiye kızmın yerine cevap ve~ Futbol grup 
di: 

- Çok ben~n yaktık. Bu izdi· birincilikleri 
hamda saatte ~~ n'tı kilometre· Bu yıl futbol grup blrlııcUlld~ 
de11 faz ln gldilmivor ki. Yolda rtne 20 nisan pazar gtlnll bqlana
ür kere de tamir için bekledik. eaktır. Mllaabakalara mewtm sar
E~e .. yeni bir arr"a olrnRzsa bu tmda blrinclllğinj yapmq olan böl· 
ak~am Etamn'tavız. Ben, dur· gelerin p.mpiyon taknnlan iştirak 
madan yolumuza devam e<lelim edeceklerdir. 

ikinci küme maçlan 
tıııtuı bol futbo1 ajanhğ11ıclan: 
16. 3. 941 tarlhlnde yap:lacak 

lldncl ktlıno Uk maçtan. 
Fenerballoe etadı: 
Saat 12 Feneryılmaz - Galata 

sesıçler, hakem Muhtar, yan ha
kemim Ziva. Nihat. 

Saat 14 Şiııli. GUneıı - Ferfkf5y 
hakem Samih Duraneoy. Yan ha· 
kemleri Feridun Kıbc;. Fazıl. 

dıyorum. Ktz'a!"Jl?l . vor...,1'!'!% di- Grup mtıaabaltalarmı klUpler bi
ye sızıldanıvortar. Bilmt>m ne rl lda.recl olmak Usere 17 kifj ne 
yauac:ı"?ız. Almanlar şimdi belki iştirak edecekl!rdlr. Bu mllaaba· 
de Par1stl"dir. Co~l-.,'fla kalmaz ar- kalar beden terbiyesi genel dfrek-

kamızdan yetişirler. .:::============================~ 
Jemıen yine omuz mlkti: lstanbul Dördüncü icra MemurluiundtUı: 
- Almanlar bana su otom<>bil 

kadar eziyet edemezler ya... de
di. 

Madam Duoive bu sözll de i~· 
ha IUzıım gördti: 

(Dtwamı var) 

No. 939/SOIO 
Tamamına 28000 11ra kıynıf't takdir ol.uıaıı 12/l hJuenln paraya ç"1'11· 

mosine karar verilen Ji'eriköy rnatalleliıltn bwen Bay Sungur eokağmda 101 
Taj No.aıın bavl yedl kaUı kt.gıT apartıman o:up mezkOr apartımanm zemin 
katma cepheden çift katlı ca~ek$.niJ de!lllr kapı1an girilir. Zemini kısmen 
mermer ve lwımen ç1IU dö§ell ,,c camekimlı bir ta§lıkla kargılıkJJ blr •e tki 
Nc.ı.ıı daireler ve bodrum katır:ıo :.nen merdiven mt-vcuttur. 

1 1 
1 No.Jr daire blr koridorla Uç ?da. blr bel.'\, bir mutlak, bir kilerden Iha. 

l vıeneuıer rettir . .lçtnde ayda OD tı.f lira :te ASOP ldracıdJr. 
1

_____________ 2 No.ıı daire de bir No.b aalıum aym olup ayda GD bef Ura Civan 

kt.racıctır. 
Kudı.köy Evlenme ruemurlı..Jwıda 

""ildUı!a•1&nıar: 

K?mısyoııcu Huan Şenova ile Fat. 
ma Hikmet, Cevl.zlik Ahtea a:>kakta 
oturan pıyade Uat teğnMD A.01, De 
ayni ywcie Z. Tevhide Eğilmez. Mecl 
d' ,,.c: mahalle.sinde oturan Hukuk mC· 
favlrl A. Fazıl Uğural Ue Şaziye, Ih 
a~a~ ç~me S. da oturan Makinist 
Hamı ö~ckin ile aynı yerde N. Ne. 
zahat Ob&f, Ycldel1rmenl Nemli zade 
ıt0kakta oturan Doktor Mehmet Fazı• 
Nı.z~ tk aynı ) tde H. Hale Erzin, 
Oekfülar Beylerbeyi Çınar caddesinde 
oturan Galata nt4ua memuru HUseytr.ı 
Vedat ile aynı yerde Fatma Kıymet. 
Taksim Kurabiye S. da oturan Teli' 
fon memuru NlzametUıı ıenteeı ne 
aynı yerde Fatma Nevin Dentzse•. 
Osmnnağııda oturan ög'retme!l Cevat 
Oz.sunay ile ayni yerde ve e,r.tmu 
Ane AJtııd:ı, Zlraat baokumda mr. 
mur ıu..ıcn asker Cevat Memduh Gök 
ahm.,t De Aliye Çevik, Amal!ya Be. 
yazıt 1-'r. mahalleslnd• oturan öğret 
men Ekrem Durukan ile aynı yerde 
Nedre~ Ta:delen, ErenlıByde oturan 
tUcear Musa Topbaş ne aynı yerck 
Per!de Kığll:, Polis komlserllğinder 

Emf':t!l Mustafa Raelm tı ııe Ha. 
eanpa,:ida oturan Fatma Teks6z, 

Osktıdarda: Kornl!l)"ODCU kfitlbl Oı 
kUdar Hacıhatun Hesnada oturan Ati 
Cehlttır. ile Melek Nermin. Kuz~. 
cukta cturı:n Müskirat depoeund" 
mııs-.aı.c.enı bak Fran De aynı yerde 
s.~ rs J l anko, Kuzguncukta oturan 
Ba.hr:~e blnba§ll!ı Burtıa.neUln G&lca'p 
Ue ü s:·Uclarda el!kl Hamıım Baklcı ııo 
kakta f:ıdıka vı.: an, 'OtkUdıır Atıl'. 
\' aldc Kemeraltmda oturan Makine 
mUhe."lc.lrı! Muzaffer Oder ile ayz;ı yer. 
tle y§e Zuha ErkaL 

Dörtler kupası maçlan 
Dörtler kupuı tertip berettn-

d<-n: 
16. 3. 941 tarfnl~de yapılacak 

dartıer kupas1 maçtan. 

Ş•ref StacJı: 

Saat 11 Fc.nerb~nc;e - lst. spo~ 
CB) hakem Selami, yan bakemlen 
Ncj.-ıt, Halit. 

Saat 12 30 G. nray - Beıfk
taş (B) hakem Butent, yan ha· 
kemleri Ne§et, Sadık. 

Btriııct kat bU at.r;.nlr?.rla Mrfl'ılslı a " • No.b dafrelef' mevcut olup 3 
No.b daire bir korldorc:a bir e&"JatlWW bet oaa blr ınuttak vardır.~ 
lardan :r.ıeıuıa otuTmcıkta'1Jı'. ' 

4 No.b daire Uç No.lı d&treulD t~. AJQ OD altı Ura Mthru ldraeıdtt. 
tk1ncl kat blrind k&tm a)'ILI oıup bit "altı No.lı d&!rcıler mevcuttur. 

ı No.b dairede \.)"da yırmı lira U• Hatloe k1racıdır. 
6 No.lı dairede bıSMdarıardan ( ) oturmaktadır. Oçttrıc11 kat 

ikinci katın aynı oıuıı yed: ve tr.Jcla No.b datrf'ler mevcuttur. 
a No.IJ dalred~ bianaarlaru.n borııu 141'1..m•t fevfik ve yed! NoJı dal. 

rede ayda ytrmi Ura il• OhanAll .clracıdır. Derdtmc11 kat Uç1lnct1 katm aynı 
olup dokuz ve on No.lJ c!aıreı.r var<AJJ. Dok•ı• No.da biaaedar Akil, on No.da 
ouıaum oturmaktadır. Beşine! kat '!:>ı. kat alc,,ak tavanlJ Olup semmı c;lnl v• 
demir parmak.ıkla korkuluklu oir n.>ıanlıl<tı. Uç kapı ile glrlllr, K&'lılıklı 

birer ı.ondorda aıu o.ia, lkl •uıl&.. blı mutfak. bir çamaşırlık ve arkada 10§ 
kapab bir taraçadaıı ıt.ıaretUı. Bu kat bottur Bodrum katı merdiven orta· 
aında bar kapıcı oduı \"'&rdır. ~e&Jcfu kat ld luaımd&ıı ibaret bir kıammda 
lkl oda, bir heli bir ınut.ak ınevcı.tt.ur. Burada borçlunun akrabam otur. 
maktadır. Dtter luaunda t8e lkt oda bir be 1 blr mutfak •• çamqırlık m.,,· 
cut olup kapıcı otu!'maktadır. A)'ILI katta od"lll ft kömUrlUk mahallen nrdır. 
Umumi e'Vl&fı pyrt menkul lt&glr ııabanlıKl&r çin1 ve merdivenler mozayik 
ve dem!r parmakb'k aorkuluklı. ~ı.ıı:.e odal"-'1 cumbab katların ön ve arka. 
lan balkonlu 21emln ve bodruru kat peııçertoıer:I demir parmaklıklıdır Ic;erde 
eJBktrlk ve tıavqazı v.- terko. tealaatıan varoır. Kıaınen t&rnlre matıtaçtu 

Hududu tapu kaydı ıtbl aııuı tamamı S•7/ft0 metre ı olup bundan 
175/60 nı re 2 bina nıUtebak:"t tıaııçedtr. 

ı - tıbli saYTi menkulün artt.ıtma prtzamut l9.B.9U tartblndeıı ıtt· 
baren 39/2080 No. De Jataıı~ı..l 4 Unct.ı !cra clalreatntn ınuayyen No.ımıda her. 
kesin göreıııımesl tç!.n &çtktn. "ta.zıh oıanıardan !azle malflınat almü !eti 
yenler tıbu p.rttıameye w IO/JOaQ No.b dOl)'Ul)'le memmvetımı.. mOra. 
çaat etmelidir. 

2 - .Arttırmaya tıtlrAk ~ yukarda yazıb kıymetin yüzde 7,S elabe 
tinde pey ve:)'a milli btr hanka'lın tf.mtrıat mektubu tevdi edllfcekUr. (1%0 M 

1 - lpotek ııahlb! al&caklııarla diğer alacaklılann ve irtlfak bak)U .... 
hlplerlnln gayri menku• ~rtndeıkt neklarm.-n bueualyle faiz ve murll#a dair 
otan fddıalannı lfbu UAn '.antıl:ıdeıı ltıbareD 2C (Un için~ evrakı mOııblte· 
lerlle birlikte memurlyetimlze blldtrr:ıelert ı .:ap eder. AkaS balde tak an tapu 
alet! lle aaoit olma'iııu;a ııatıı bedeıınlp paylqmaamdan hariç kalırlar. 

' _ GOsterilen gi)nde arttırmayı: i§tlrik ~enler arttırma ıartnaıııeain! 
okumut ft ıuzumıu malfUsaat ıwnııı n bunıan tamaınen kabul etmlf ad w 
itibar olunurlar. 

5 - Gayri mettkul ·U.9tJ tariblııde cuma rtJnU 18 ya kadar lltanbu: 
' Uncu ıcra memurJ11ğunda a Jfla baSmldıktaı. aonra en çok arttırana thal• 
edilir. Aııcak arttırma bedeli :n:ıbammen krvmeUn yüzde 75 ini bulmaz veya 
eatıt latlyentn alacaA'Se rtıı;hanı olan diğer oln('9.klılar buluııup da bedel bun. 
ıarın bu gayri menkul IJe teuıuı t>d!ımto aıacııklarmm mecmuundan faz•aya 
Ç'l<maZll& en çok arttuaıım taühUdtı bald kalmak Uzere arttırma gl\r:.U tem· 
dit edll.-rek 14.4 941 ~zartuı ant H teD 16 ya kad:ır btanbul d&rdUncO 
tc:nt memur!utu oduır.da artttl'ata bNSell .. tıı lstlyene alaca.fma binaen 
rtıc:banı 019.ı1 diğer ataeak'al'ln w ıı•Y1'1 m~'llrul ne temin edllml§ atacaklıırı 
mecmuundan fazlaya çıkmak nrettyle en ~·1ı arttın.na !hale edilir. B3yl• 
bir bedel elde edllmes ıee ihale :rapılmaz ve HtJf talebi dtl.~er. 

6 _ Gayri malntl kfndletne inal• oluıu.rı ktmae df'rbal ft'Y& verlletı 

mOhlıt ıc:lnde paraJI vennes 19e lhLe karan teshOlunarak kendisinden evw1 
en ytıtu.k tekUtte bulunan ktmee erutmlf o~duıtu bedel ile almata nzı o. 
ıursa ona. mm oımaz.,.,.. bulunnıszsa b~n ıa g1ln mtıddeUe arttmn•fS 
çıkanlJp en çok an~ı~na 1111'1f' e.ıı.tır iki IJ:6Je arasındaki fark tt IP(eD 

gtınler ıçtn yt1ac1e ı teli .,._p olunacak fals n dlğtr arar!ar aynca hOlnD• 
llaeet kalmakamm mcmurlyetımı-?'"e aberdU t.ahall o•unur. fM&dde: 131). 

T _ Aber artbrm11 bede11 bııır Mli~ olarü tapu ferat haremı 20 aenelilr 
nlnf tam bedelini " tbale kRrttr ruııarmı vel'llleğe mecburdur. 

14Uteral<lm -vergılcr teııvlnıt ve tanzf'"lt belediye resminden mOteveWt 
beledty,. rtıaumu ve mUterakfm ınkıf le11res1 alıcıya aıt olmayıp arttırma be· 
delinden tendi olU11ur ltbu C"Y" raf'nkul yu'karda göster'len tarihte tstan. 
bul 4 tmcll lenı 111eınnrhıJU od11'1lrilı ~bil ll&r. ve ~öateı.LleA artt· .. nn vart· 
............ ............. t(W90) 

_, - VAKiT 15 l\JAnT l!>!l 

~ ..., 

Devlet Demiryoltara ve Limanları: 
işletme Umum idaresi ilanlara .. 
Devlet Demiryolları Umum ltlüdürlüiünclen: 

Musa1aka ile mamur ahnacak 
L!ae ve Uııe derece11in~ aan'at okul an ıuezunıarındau 80 y&§Dlt reg. 

meınlj ask'Jrll.gını yapmlf otan ve mhhi vaziyeti Clemlı yollan bizmeUne el· 
verişli buluı:anlarda.n ıuııım ~eti yetıı;Urllmek Uzere mlliabakn Ue 20 memuı 
aınıacaktır. 

Mllsııoakıı lisede okunan nuk. rlyazJyc <l•r:ılerlnden yapılacak 9e ayrJC& 

verilecek mevzu Uzer.ne bir yaz• yt>z::lırııacaktır. 
Ku:ınanıara 7• !lr11 Ucret V'!rt;ecek ve lr s renln göstereceği mabalde 

staJ yaptırıldıktan 10nrp nazari l;u•sta mu•'&tfak olanlar kısım ıent8'1n• ta· 
yin ed!lecek ve tamirat! n;Ute;n't.a!!'e lşle-ını!e çaJıştınıacaklardır. 

Kendilerine aynN lkame•1;Atı vuilecelctlr. 
lı.IUaabaka 2" Matl 941 taılhırıdr aaat 10 da ~letnıe merkeslenn"' ,.. 

pıl&caktır. 

Iateklllertıı afağıda gösterilen vesikalariyıe Haydarpa~a. S!rkec!. Ae. 
kara. Balıker>lr. Malalya. K:syaert. Allana. A.tyorı. lzmlr ve l!:rzunıonda it 
letme mlMUrlUklertne 25 mart 141 gUnU ak~mına kadar müracaat etme· 
ıerı UAn olunur. 

Taliplerin tıerabcnnde gett"'ceğ! Yeslkalar ıunlardı!': 

NUtuı h~vtyet var&.kası. aııkcrUk vesikası, iyi hu:; kt\ğıdı. ta!ı!!l T-'9 
kUJ, baflca yerde çal.ıdml§ ıse ~!en illeri ,evli ise evlenme cüzdanı. 

(1,4.8 - 1811S) 

* * • 
Muhamm•n be:1el• 10000 '''• ı-lan Y;.:n!-·ato!u telefon Voe aantrallan 

29.4.19fl Saıı gıınu aaa• 15 de k&p:ll• zarf u~ıll: Ue Aııkarad'J idare bin!IAlllda 
!latm aımacaktır. 

Bu ~il' girmek 16tiyenlcrin 7[}(} tYedlyüz ellil llralık muvakkat tun~! 
Ue kıuıunun tayuı ettig1 vea!kıuan ft teklıtıertnı •)'Ilı gUn aat H e ka4-r 
komisyon rebllğine '-'trmeıen ıtuımdır 

Şartnameıor paraaız oıarak Aııkarada Malzeme dal.realnden. Haydarpo. 
p.da TcııeJIUm ve Sevk şef1lğuıden oıı.ğıUJ&e&kur. 06"2) 

• • • 
Mubammeıı bedeU (1~) :tnı Ol&D B1UO l{g. dö§eaıe lçiıı Nebati Ot 

(20. 3. 1941) per§embe günU aaat UO.IO) O!i bu~ukta Haydarpapae 1U 
binası datıillndekı kom!ayon taratmcıaıı açık ekaUtme uwıue at.m alma. 
caktır. 

Bu tıe girmek ıııteycnıerlJ:ı UOlJ Ura ıt&ı kunıoluk mu•akkat temi. 
ııat ve kanunun tayin cttiğı veealklt blrllii!R ıltıUlme (UnU auUııe t&adar 
komtgyona müracaatı.n ıazımaır. 

Bu ı,. alt p.rtne.meler komt.ayondaıı PAraaıs olarak ıJalıtumaktadlr. 
(18M) • • • 

ı. 4. 1941 tarlhlndeıı itibaren ana bat iatuyonlarmda Avrupa battı 
latuyonlarına ve bllmukabele Avrupa hattJ ıatuyonlarrnda ana bat ur... 
yonlanna meaa.jerl, seyri ııen ve ftyn ba!lt aogru e,ya nııkllyatı QbıuJ 
edilecekUr. 

Doğru nnkllyat mUnasebetlle ana batta, Avrupa hattında demir yohı w 
Haydarpaıa • Sirkeci arasında deııız yolu oln,ak llzere kat'edtıecek Ue me~ 
ea.Ie lçln bir tek bamuıe senedi tanz!m edlıt-eckee de ber meııatede b.._ 
ayn ayn tatbik edilmekte cııan tarifeler ve diğer ahk&.m ve şartlar ealdal 
gibi ytne ayn ayrı tatbik edlleeektlr. 

Hamulenln Hııydıırpaoa • Sirkeci ıramıda t&b! olacafl bUtUn amall
yelere ve deniz nakliyatına ıamil olmak ve cc'tru nakliyatta tatbik ed1118111 
l1&ere bir mıMctu Qc:ret tarueat lladU edllaılfUr Bu tarife ı . ._ lfHJ ..ar1lata. 
de meri,yete ctrec:ek ve bu tarlhtea IUtı&n-ı Of'nia nakliyatına mauua ..... 
diki ~rlte llf\"edUecekUr. 

Hanrt nevl -ıblyette " mlktarlard.üı qyanm d?fru naltUyata b-
bul edileceği v~ . tu Ucret tarifer alık&.1ı ft f&l'U&n bakkmda tataDAt 
tc;tıı Latuyoalar& mUracaat eGUmtlldir. 11178 - 11381 

Ac'ana Mılli Mensucat 
Fabr kası Müdürlüğünden: 

İplik fiyatlan 

NumaN: ' e 8 10 12 1' ıe 11 20 
Kuru, : aıa 335 410 •oo 530 56li 585 610 633 

nez Fiyattan 

Tip 1 E.U ı:. 90 B. .,. .... 
Kun11 iM 891 .... 82& Ne 

YukardakJ fiyatlar ikt.ıeat VekSJetınce tesblt edilen ı;atq ftyaUandlr. 
llparlf ııevk Yf kabulU J'atırikamıam 1 14•719 918 tartb ft t saydı .... 

mlaıt eaa.ıuıa mllmr.itUr. 00981) 

Telsiz muhabere men1uru alınacaı 
Devlet Meteoroloji lıleri Umum Miidürli

ğünden: 
O.vteı mettorolojl iflert umum mlld11rlt1j1) mellordlojj ı.tu,.,...,_ 

çallft.ırılmail ve 80-90 Ura ay~ılıı Ucret vertlınek suretıyl.a &f&tıcla JU1b 
oaruar CJ&ı.re.uıcıe 6 t.ıoı.ala muhatıen. memuru &Jm&caktu. 

1 - nlrk aımaaa 
ı - Alınacak teı.aiz muhabere ır.enıurl&rıam en az orta veya. orta 9*-

tebe muadil tahail sonallf Olmas&. 

1 - Mkerllthll )T pmq OlrnUL 

4 - ICc:ıeoı ou kıMıuı.a evıı 0ııııaaıaa, 
ı - Dakikada 100 kellme aımsk ve ıoc lcellme ftrmell. daldlrada il 

guruplu bir 1ı1re te4;'rafmı almak ve yumak beyaeJmilel mWı&bere uaw .. 
kaidelerini bilme~. teiııiz cihazıan ,.e tefetrllbtı bakkmda ameli we oaaut 
tam otl&'lye ınallk oJüugunu uıoat eurıeat. 

6 - En aon çallfUfı ınue .. aeı;m ı.sJdye nr&kumı blalll om
~tt:r. 

7 - Yapılo,..ak lnıtthanda mtı\'8ffak obnallr. 
MUracaat l8lldal!lrma bağls1111cak ;reııike.jv ıwılardır: Nütwı bllvl~t ~ 

danı. d~pıoma veya tasdikname aııkerllk v.?stkaaı, polisten ~ıkll ıy; bU7 
k&ğıdı, eınhat raporu. çiçek qı ~a~dı. evU c.ıanıarm evlenme clladaıu w • 
90D çekllmış 6 adet vuıt~ık !oto~raflartyle en aoa 31/KartıetJ ta~ 
kadar mUracaat etmeleri. U2•7 - 1716) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

1 - Mevcut mtıfredat llatesi muclblnc:e Jt kalem otomobil Jeclılll alııılL 
mı açık eksiltme uaul!yle atm a•rrac:aktır. 

n - lılub .. mmen bedeli 3t7 Ure, muv'l ... kat teminatı 2S.02 llradlr. 
W - EKstıtmc 11\.3 941 Sa.ı gtınU aaat lfl de Kabataft& IAYUllll ft 

mUbayaat şubes1ndekl ıılım komısyrmunda '-&pılacıt.ktır. 

ıv - a.ıııtretfat U.ste:ıı aözU açn ıuoo ıe:ı paras-:z almabUlr. 
v - tatek!U~rtn l'l(slltme ıc,ın tavln oı-.nar glln ve saıstte yüzde T 8 !11· 

9eDIDt ~ lıbilkte 111eMOt 1romi9JJ11& mQnou.Uln. UllO> 
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MALATYA MAGAZAMIZ 15 mart 19'1 ta.rlhlndcn l~h::.: 

faaliyete baflıyacaktrr. 

~ 
Tllccarlarmm sıra numarası aıınıık 
mczkQr mağaza idaresine mUraC3&ua ti 

1 
ısl&nbu Levazım i.mırıığ11•den verııen 

. .ı ... rıcı askeri kı!aalı uan.ar. -
2'60,000 kilo ısığır cU alınncaıttır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/3/9U günU 

Edimede Ha.sköyde askeri satın alına komlayorıunaa ynpılacaktır. Tallp!e. 
rin belli vakitte komisyona gclmeıert. (2093 - 1893) 

• • • 
105,000 ldlo Blğır eti almıı.cakur. Kapalı zarfla eksiltme~! 2 /3/941 O..ı. 

mn gtıııU eaat H de ÇerkC%köyde asker1 ı.atm almn .komısyC1nunda yapıla· 
cakbr. t'ahmin bedeli 44,100 lira i.:k temın'lll 8307 &ire 50 lrunıııtur. Talip· 
lerln bclll gün ve saatten bir ana~ enelinc k&dnr kanuni vcaikatarile teklif 
mektuplarml komisyona vcrmeJ:ın. Şnrtnaı:ıc.s< Ankara, lstanbul Lv. Amir. 
l.lkleri n KırkJa.rell satm alına kr,mıııyonınnndn görülür. (20t7 J (1713) . .... . 

Aşığıda mJkdarlan yUJb sığır etleri k&pah .zarfla ckslltmeye konmuır 
tur. tlı&lclerl 2V3/941 Pazartesi gtint. bizalarmda yazılı aaauerde Edimcde 
Havsa& askeri satın alma komtayo nund yapılacaktır. Taliplerin kanunı 
-nalkalariyle teklif mektuplarını i!:ale saat1criı:den bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

Mlktan Tutı\n Teminatı ithale ti 
Kilo 

88.000 
88,000 
Z9,000 
24,000 
24,000 

Ura 
17,100 
17,100 
17,100 
10.800 
10,800 

••• 

Lira 
1283 
1288 
1283 

810 
810 

11 
12 
2" 
15 
16 

(2049) {1715) 

• 50,000 kflo aığtr cU aımacaktır. Kapalı zartla eksiltmesi :?413/941 Pa· 
2arl.es1 stınO saat 15 de En:Uıcmıda askert Mtm alma komlsyonunda yapı. 
Jacaktır. Tahmin bedeli ıs,000 Ura, Dk temltıatı 1125 liradır. Şartnamesi ko· 
~ g6rWUr. lsteklllertıı kıınunl veslkalarDe teklif mektuplannı ihale 
.eaatmden bir saat evvel komlByonıa vermeleri. (2051) (1717) 

• • • 
Esk1§ebl.rde yaptmtacaktJr. A.§ağtda c\naler! )'IW1ı inşaat kapalı zart. 

la elaılltmeye konmuştUT. lbalcat 28-3-9!11 cuma giln11 hlznlarmda yazılı 
A&tkırde Anksrada M. ll. v. Satmalma Kcmlsyonunda yapılacaktır. Ta. 
Upıertn kanuni vesika.larllc teklif mektupla.rmı ihale saatinden bir saat ev. 
Vd komlll)'ODa. vermeleri. 

~ Hayvanlık ahır. 

3 Memurin evi. 
2 Yüzer hayvanlık ahrr. 

Tutan Teminatı ş. Beden 
Lira Kr. Lira Kr. Kunı 

27.582 20 2068 e1 1as 
16,731 39 12M S4 
57,191 42 4.110 2SG 

• • • 

thaJe ti 

11 
11,15 
11,30 

{2'06~1Sö3) 

30,000 adet bakır il§ kabı almacakbr. Pıu:arlikla eksiltmesi 28/3/941 
Cuma g1.lnll &at 15 de Sr.msund!ı Ukert aatm alma komlsyonund& Japlle... 
caktır. Tahmin bede:I 14,100 ııra. azamı tutan 17,625 llradl?'. Dk temln:ıtı 
a.ımmı bzerinden 132:? liradır. Taliplerin be~U vakitte komisyona gelmeleri. 
Şartnamesi Anknm. tmnbul T.v . .Amirliklcrl YC komlsyonda g6r111Ur. 

(2091 - 1891) 

• • • 
He;>B1ne tahmin edilen fiyatı :7,000 dm olan 3S santral ve l!atuhıde 

\ılr.Jh mAlr.eme pazarlıkla l!!atrn alınacaktır. Jba!Csl 18-3-9U salı gtlnU 
nat 14,30 da Ankarada M. M. \'. Satmalma Komisyonunda ynpılac:ıkbr. 

remln:.ıtı 405() liradJr. Llsı.esi 135 kuruşa Komisyondan alınır. Taliplerin 
b!'IU vakitte Komisyona ı;elmeleri. (2(.Y'lS-1857) 

••• • B<'her kilosuna. 30 kuru§ ftat tahmln edilen 50,00Q kilo 111ğtr eU kap:ılı 
zarfla eksiltmeye knnmuştur. lhalesl 24/8/941 Pamrtest gllnU saat 15 de 
ErzJ.ncanda B.l!ker1 ııatm alma 1'.omlayonundı:. yapıla<'.akt.Ir. Tahmin bedeli 
15,000 lira, llk teminatı 11215 llra1rr. To.liplertn kanuni vcmkalarlle tekil! 
mektuplarını iha>e ı>aatlndcn bir n.at evvel komisyona vermeleri. 

{2053 - l7f4) 

• • • 
30 ton plrlnç almacaktıT. Kap&lr zartla eksilttm'.sl 7--4-941 puartcsi 

günü saat 15 de Amasyada Askeri Satm:ı!ma Komi1ıyonunda yapıln.caktır. 
Tahmin tutan 12,300 lira., Ok temmatı 122 lira 50 kuruştur. Tallplerhı k • 
nunt ve.slkalarilc tekllt mektuplıı.r:m !hıılo eaıı.tlndcn bl.r sant evvel Komla. 
yona vermcl rl. (20 1-1865) 

• • • 
20,000 kilo ıınde Yatı alınacaktır. Pazarlı)da ekıılltme81 Edlrnc-ıe Has. 

köyde ,Asken l!:ltm alma kombyonunda yapılacaktır. Tallplertıı 17/3/941 
Par.arte& gtlnU saat 15 de koıni!ryona gelmeleri. KaU teminatı 6100 liradır. 
Yağlar ihalenin tebliğin! müteakip lt gün tel.ede gösterilecek nınha.lle defa. 
ten tcSlim edilecektir. '(2009 - H i) 

$ • • 

5500 çift kundura almacaktır. KcpsJı zartla eksllt.maıi 2•/8/941 ~ 
tem g11n.n saat 16 rıa Kayserlde aııkeı1 tm alma komisyonunda yapılacak.. 
trr. Tahmin bed"ll 41,250 lira, Uk tı>mtnat:ı 8093 lira 7r; kunı3tur. Tallpl,.riD 
nufic ııaııUndm bir eant evve! kanun! Ye!likalnrilo teklif mektupla.mu ko
misyona vermeleri. Şartnamcal ve C\"saf1 lı"r gtln lstanbUI Lv. Amirliği ve 
Adana. Antep, Saml'un, K yecrl. Aııkcıi sa~ atma komLeyonlarmda görWür. 

\2059) (1';69) 
., * • 

A{fl.ğıda yazılı ı2 kalem malzema'n k&palı z rfla ek~lltmesı F..ııki~ 
\ı,r Askerl Satınalma KomlsyontJnda yanılacaktır. Tahmin bcdı>li 15;000 
lira, flk teminnt.ı 1125 llradır. llıali'!!l 21/3/941 cttmt\ g{lnC s.-ıat ll'i de 
> a.pılar.a,.tır. 'l' Uplerln krumnt vuıikalarll" tf-kU! mektuplarını halt' A~ 

tinden bir saat evvel ·ıırnUıyonıı vPrmeJen 
"dPf ('iotıl 

ı Ot ~ e samı.n ) UrilyPn bat ye makin l 22 X ı inç ti7.en nıotörlü. 

ı I'Urü)en bıılve makıuest llrmığı 4 pzrh 5 ank 
ı.•arm:ı.l t.nrnk or H upı l!s•ik ve demır tekNll'kll. 

1 1''annaıa mnlunıs vrr mııı.;nesı 7 6} k. 
1 Çııyrr m::ıJ...ıne11' .ı 11.yıı c huyvıu: ıcın. 
ı Ç&yrr tn·mığı tıııyvnn IÇ-'1. 
ı ı-•arıncl ~tı.p maklneırl. 

1 P'a.rmcl pulluğu 2 kuıak 2 t.o•aflı üz hafny-ııt lçiu 
KUltın•at.ör kaz 'R {ı 

l Farmı-1 bubu t m•b., r tek kurslu. 
1 f"an-t:el d!.~k roslA çıft l'!'r . 
2 lAııtlk lekcrlckli v,ıgoııet f se 1,.5 ton uk. ı2():Pl '1609) . . " 

13a.ndJrma v~ Balıkuırd UğlltO!nıeı;; ptrt!.)'lf! behl"T kılo.•u 4 urwı (ıf 

tım flllt tn.hmln e.ilh:.n : 4000 to:ı bu~d:.:; öCQtttirtlluektlr l<11paJı 1.arll;ı 
ksıttm .. ~I 31 S 94 l P :r. ırt • ınu s. ııt l6 dl. Ç"Rnak ıı1 ~ Mkrrı ~tm ıtl 

m.:ı komisyonunda yııpılacı1ktır. lık teminatı lO,U.0 llnıctır ~rt:namel'!I ko 
misyonda J:Xıillllr r ı pl rln k ı:ıunl vcsikaJıırıyle teklif mf'ktuplıı nnı Uıale 

~ bir <ıaa• P.~-v·ı komı y ntı Vt'rıne'""- i2063J (li';2) 

• • • 
911tıertM arımın f'!t!ller: tınt! 110 ırnı ~ o'lln 10 ll(l(ı •1'-t t'rııtık •· ~ 

--~lı ~rllll •Kl!'.lını - kQll• """ f!ıal :ur~ P41 Pı<at tt .. r. g1i.ttfl :w t 
~-t 11• A ı~a.·1'<'.l~ ı \\ ı.ra aıma .. ~..at.syc,~da ~<'\i'ılaca..A-ur. tık u. 
,..,.L.\E\.~·~~~~.~a.m~ 

Cin ı \"C Mlkdan Tahmin beclell tık trmlnatı Ekalltme Glhı \'C Saati Şarlnnmc bedeli 
K~ 

"5~ .. 
10.000 
1160C 
51.0C" 
17.000 
3 .000 
84.000 

adet arka çantaBJ 
adet battaniye 
adet kilim 

Ura Ura K~ 

35.'i50 
100.000 
40.600 
22.950 
39.100 

125.COO 
100300 
lOs.ooo 

2.681 
G.250 
3045 

25 
00 
00 

1.721 25 
2.932 30 
7.1520 00 
6.265 00 
6.650 00 

17.3.941 
17.3.941 
18.S.9U 
18.3.941 
19.3.9U 
19.8.9il 
20.3.9U 
20.3.941 

Pazartesi saat 11 
Pazartesi saat 16 
Sab saat 11 
Salı saat 16 
Çar§amb:ı saat 11 
Çarşmnba &aat 16 
ı>erşembe sa.at 11 
PCJ'§cmbo snnt 16 

179 
500 
:!00 
000 
196 
627 
(j02 
540 

metre yataklık bez 
adet elanek torbası 
metre 1".aputluk kum!!§ 
metre kı:lık kunuıe 
metro çamaoır bezi 
paluka takımı ilo 

153.000 3.900 00 21.3.9'1 265 adet tli!ck kayı:p ı ·ke11 
Cinsleri Uc mlkdıırls.n tahmin bcdeıt 'Ye ilk tcınhrıtl:n yukarda yazılı malzeme bir.alarmda yazılı gUn Vl' \ T eh ı ı J 

400.000 
6.000 
3,(100 

ıa.aUcrdo dokuz kapalı zart ek81ltmeslle Ankarada komisyonumuzun bulunduğu mahalde nlma.cakbr. Şartname B ·u· yu·· rne. u 
er bir.alarmda yazılı para mukablllDMAnk•nı J. Santm Almn ve lstanbul J.muayenc komisyonundan a.ıma~ill• 
Yataklık bez v:ırtnamesl paraST.z nlmtr. 1steklllerln kanunt vC31kalD.rilo teklif mektuplo.nnı eksiltme zıı.manmdan bi ı • ı 

_l\_a_ı _f!YV_e_ıin_o_ı:_.ııda __ r_k_om_1s_yo_n_u_m_uza __ v_erm_e_ıcrt.. _________________ <_ıo_9_ı __ 1_4_7s_> ___ j ön 1 e yını 
lltnema ve Tıyatrolar nı- li~ Cam matra ahnacaktır 

lstanbul Ha1.1a Mıntaka Depo Amirliğinden: 

ı - 10000 adet matra mü~yaıı edllecektir. 
2 - Muhammen bedeli lki bin ctokw: yüz ve katt temlıuı.b dBrt yüz otuz 

be~ lirndır. 

a - thal-esi l~/3/941 Salı gUnU s:ı.at U de yapılacağından isteklilerin 
mezkClr gUn ve saatte YC§llköy Hv. Mnt. Dp. A.Uğlne mllrncaaUan. (1923) 

sikala.rlylc tekllt mektuplarını lhsle eaatliıden bir ıro.at evvel komisyona ver. 
melerl. (2057 - lHS) 

• • • 
Aııağıcla yazılı çullar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. thalcs: 

24/3/0U gtınU saat 11 de lııpartad& askeri &ıtm alma komt<ıyonunda yapı· 
lac:ıkt.Ir. Taliplerin kanuni vcsikaı:ırllc tekli! mcktuplarmı ihale saatinden 
bir s:ıat evvel komisyona vermeleri. 

CinsL lfllrtan Tutan 'l'emlnatl 
adet Lira Lira 

Büyük hayvan çulu. 

Küı:Uk hayvan çullL 
1000 
8000 

7fJOO 
19.500 

1525 
1462,25 

1987,25 
(2025 - 1558). 

••• 
~det 

3500 Kıt yem torbam. 
3000 Zincir yular sapı. 
1500 K~ belleme. 
3000 ~i>rc. 

10 Tavla hıı.lat.ı. 
Şaplı deri, halka. toka, saraç iplfgl 1200 liralık. 

Tultarda yn.zılr malzemeler pıızarlıkla sa.lm almacaktıt', lbalcsl 26/3/941 
giinü saat H ten 17 ye kadar Pmarh!.sarda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tnllplcrln belli vakitte komJsyoruı. gelmeleri. (209S - 19U) 

• • • 
Beborlne tahmin edilrn fiyab 225 kuru§ olan 20.000 adet yUn !a.nllA ka . 

palı zartla eksiltmeye konmuştur. nıaıest 1.4..941 Salı gQnQ aaa.t 11 de An· 
karada H. H. V. Satınalrca. konili!yonunda yapılacaktır. llk tenıinab 3375 

' Umdır. Evsaf ve şartnamesi 225 kuru~o. k:>ml!ıyondıın almır. Taliplerin ka
nuni veslkalariylc teklif mcktuplann: fh~lc saatinden bir saat evvel komls· 
;yona vermeleri. (~ 3 - 1883) 

• • • 
Bclıer kilosuna. tahmin edilen fiyatı 6 kt:l'IJ§ 50 sanUm <>lan 2000 ton 

balye halinde kunı ot pazarlık!:\ sntm almııcekt.ır. Jbalesl 17.3.941 Paz:ırtesi 
günü saat ll'i do Baltk<'sJ.rde ruıkcr1 satm alma komisyonunda ynpılacnktır. 
Kat !teminatı 15,500 lıradıT. Evaat ve p.rtnamcsl komisyonda görUUlr. 50 
tondan ap.tt olmamak tızere ayn nyrı taılplercı de Dıale edilebl11r. 

(2079 - 1663) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AKTiF 

Euaı 

Altm: ;Saf! Kllogram 12.603.019 l 
Banknot • 
Ufaklık , 

• • 
• 

• " • • 
llllbllcleti:t Mulıı:ıbf-rler ı 

• • . '· 
'l'tlrk L!raa1 . • 

:Oarlct.P.ld Muttııblrler : 
Altm: Satı Kilogram 5.24 .e22 
Altına tnhvW kabn .ertıem d& 

ri?Jer • • 
Dıter dövizler w borçlu fOJrinr 

kJyelerl • 

na.nne Tabrlllcrl ı 
Deru.tıte edıJen evrakı na.kdiy. 
karşılııt • 
Kanunun & • 
um HUine 

tedl.Y•t 

mad.1el,,rtne tev:n.. 
tarafından .-r.kt 

-~~t c r.daıu : 

ııcart 8enedat • • 

• 

r tıaın '~ ıaJn'flAt rı.ızl'l.ını : 

Oı!Mlhk edilen e'l'rab n»~dt· 

yenln ır ıtrjihğı h m u 

ta b1.·l.IO.t Ubıırı ınrrut.Ut . 

~ ''~t t;.o,tuuu ' f'ıth"llt ; 

TIUl!l~r : 

.t.ıtm ı-e <16'1'lı llze~ aTI!~ • 
~tıVfla.t Or..ero.e avam • • 
Hazineye k.nıA d U&?t@ • 

R zineye 31)."iO No k ntınıt ıan 

1 lan attm ka f'C. iJhls ava tı.! • • 

R tııııedJ\r r • 
Hubt.,Uf , 

..... 

ıo:. ı2t.9M.21 

7. 6C:.997.-
2.233.124.6S 

3·10 ~58.73 

7.382.881.154 

-.-
of.0.403.283.02 

J5S.7• .563.-

20.1'9137 -

~.S3• JS16.9'> 
1.926606.64 

S.943,il 

7 50S 722-ı. 
; 202.000.- 1 ~ , 

112.zu 075.a4 

aın.ro5..s.7a 

4<.iSS.170.fiA 

135.5"9 42~.-

2ı;1,a•~ı.6 s.89 

~ iSB.123 <7 

l ~PA04 ~92.4!.l 

4 MOOOO. 
7 7&6 671.0:? 

761 851 4.05.-

BUyUk, kilC ı;ıe 
Şehir Tiyatrosu soğuk aıgınlitıtcrll' 
Tepeb&§ı dram kısmında kmklık ba§ı,tlSS 

111
c1" 

Akeam eaat !?O,SO da Artık er ı.or}Ctl 
bBZİr1' Mes .. aleler bue ztuıtn ıtd u 1\ 

• • • KenCinlzl rr11'1 
~tınt't d 

'8UkllU Caddem Rf'Dledl k111tD1ııcb " 

Gllndiiz H tc ÇOOUK Ol'lffltJ 1 

Aksam 20.so da: G 1 
Paşa Hazretleri L l ~ 

Hel' cOD cfşede eocuı. temsıı~ 

için bilet wcrUlr 
Bcyaztt, Ldlell, Aksarny Şe!ıremı 

aı ve Topkapıya otoblla te':l&ı olUD 
muştur. 

---<>-
Raşit Rıza Tiyatrosu 

H Mart Cmıu Usküdaı 
HALE ~lne-ma31nda 

DOB nL 
ıC'dl s. I'. Tl..F. 2006'! 

----o
Beyoğlu Halk Sineması 

Bugih'ı matine 11 de, Gcoc 8 de: 
l - Çocuk Hırr.nlnn, Lorel U..:ırdl 
ı - totonun renılnt. 
S - Renkli Mlld. 

Yeni neşriyat : 

Yeni Edebiyat 
Gazetesinin 11 inci ıı:ıyım zengin 

mUndert.catla ıı" ·n olnrak çıkmı~Ur. 
Okuyucı;t::ınmıza tnvslye ederiz. 
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l'devttldı-ld 88.nknotlar ı 
Deruhte edilen evralu nakCHye 
Kanunun 8 - 8 lDcl maddeıen.n. 
t11Y!lknn Huiıle tara.1mdan vak1 
tediy t • 
Denıbt.e edilen waıu nakdJy. 
oaktyesı • 
KarvtJıgJ tamamen aıtm olanı 
Utıveten tedavtıle vazedilen . 
lteel!!kont ımıkJltıtl! lllnte:ı tedL 

•Uod. • j 
Ha~nr.yc yap "ın atım kıtroı!ıl~tı '> 
aTan.e ırıukabnt 3'.102 No.J.J kanuı:ı 
mue!blııcf! i.Hh'f'ten tedavüle vıı.· 
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~ KJlogram 55.Ml.1130 
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