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Kardeş lranın Mesut Günü 
Dün 

Şahinşahi Riza Pehlevi'nin 
Günü Kutlulandı lran 

Duğum 

Ufuktaki 
Manzaralar 

- ta Mihver Balkanların her • 
rafında mukavemetle :~; 

fılaşıyor. Asıl esas cep 8
18 lkbahar hareketleri baf d • 

nııştır. Amerikan•'!. ı~ıan.: 
işine karışması. ~unUn 
mühim hA.diseStdır. -

Milli Şef'iU 
Tıbbiyelilere 

lltif atları 
Tıp Fakültesinin lH Uncu yıl· 

dönUmU mUnaaebetlle CQmhurrcl 
slml.ze Unfversıte Rektörll tara· 
!mdan çekilen tazım telgrafına 

Milli Şettmız ~ı cevabı 

göndermiflerdir. 
"üniversite llı*tldltüne 

IBTANllUL 

Konferan ııaı-.ıa ...... "' 
tıp talebeııtlaclen. flılı:IHmla l H 
ibmı yıldönlbnll mı1I at ıtlle tel· 
craı aldım. Tıp .._..,_. ve 
çahflran talebelerble MıVıt '"9 

tebriklerimin IWI llıayanllnlau• 
Dl rica eder1m. 

Yazan: Ahmet Emin VALMA; 

~ ·-:. ·· tatilden aonra. 
WI ç .. gun . . ilk hatıra gele• 1 

bmet 1nönU Yunan ukerlei~ karlı tepelerde, Finleri de örnek tutarak beyaa elbiaelerle ltalyan taarruz1anm 
daima akim bırakan bir kahramanlık sö ateriJcwlar 

autun IÇlD hal" . kut· 
cck mevzu, dünyanın . ıru 
b- .__ •. _.J eçifınektır. 
cuuıı go;ı;uen g 

1 
}un. Bu.. 

&lkanlarıdan bat ayYug~alav· 
rada bütün alakalar buJunu
ya üzerine toplanmıt u. )tu-

h taral"•an yor. Belıgrat, er ibidir Al· lr General Komoloılufunda yapılan kabul resminde ıran 
Dün an lo Ekaelana Behnam ile latanbul V aliai LUtfi 
General Ko~~:. ve davetliler (Yazıaı 5 inci sayfamızdadır) fatılmıt bir kalİ ~ b~ndan 

manyanın Balkan ar j t }ıükıl· 

aonra. tutacaiı !.°~!:r:" bağlıdır. b Bi d• • 
metinin verecegı .. üzlü aı.iaak.a Bom a ısesı 
Belgrat; me~ur uç . nizanı ünı.. 
köle yazılın~ ve Y«:,~ jatiklaline --~~~~-===-=:=-7=--;;:-;-;-;--;-~~-~~:::l 
Eorm8a•1~~a 0~;:~"r: icaplarına İngı·ıı·z Sefirinin Belki de Nezaket 
ve a -n Gürültü çıkarma· 

iki Şehit 
Polisin B;r 
Mezar Taşı 

Söyleyen: Oalar 
Yazan: Da llDdlz 

aykın buluyor. larile ve bu a- B ı p ı· . d M nun Ey yolcu! 
mağı, .bütün~= Almanya ile icabı U gar 0 lSln en em Yalntı inıan fini dejıldir. Bazı milletler ve tarihleri de fA. 
hada ~ii istemekle beraber s·· 1 . B b l nidir • 
.. 

0!.J ıniaaka girmeğc razı olmld u• Kaldığını oy emesı om a ann Ebedi olan, ancak damarlarında asil bir kan, bileklerinde 
uçu u k b. dostluk ve .. ır- D ı·ıs l ! 
yor. Anca ia~kile ve iktisadi bir OradanGelmedigıv. ne e ı ayı ıyor bükUlmeı bir derman ve ıöğüslerinde sendelemez bir iman 
mamazlık m ı vutmaia taşıyan kahraman milletler ve tarihleridir. anlapa Ue Alman an a 

1 Valı"zlere Kasten Konuldug"u Tahmin Edilen Ben, itte böyle bir milletin evlldıyıın. Bana t!inç Türkiye-
ça ~İ~aai tazyiki kifi ~~1::: nin genç polisi Mahmut Ardıç derlerdi. Meslek ve kan arka-

yince Abnanla~ kuvvıeteıa~: her Türk Gazeteleri Hakkında Müddai Umu- daşım Rtf&t Mutlugün gibi.. .• 
at edecekler ını > y &J808 k vvet· E 1 ' 

,eyi :=ei~~~=~:esu:u he. miliğin Verdi~i Ma'.O ı~ut e!n~
0

=di Türkiyenin f!ni ferdi Reşat Mutlugün derlerdi. 

•ı~:~b!l-ry" o-· .. fakat Yugoala.v-. Sof"'" 15 ( .... ) - Reuter n~an• <İngiliz heyet.inin Sofyadan hare· o d d ·ı.ah k d . 
- un• ·- ik ,,... ~~ u.,ı r um a sı cı uşan ıın, mesleğimde vazife aldım. Hangı 

mukav~met.inin her halde ı smm, İstanbuldaki Peru.palas otelin· kelinden bir kaç gUn evvel, scfare-
ya ühim unsuru vardır: Bunlardan 

1 
infilaka dair olan tel· tin muhafaza kadrosu yeni bir polis millet görse bağrımrn sağlamlığına, yüreğimin erkekliğine ve 

Kanca! 
Yugoslavya Bir 

Kere Kancaya 

Takılırsa ... 

Nereden Takılırsa 
Takılsın Hepsi Aynı 

Kapıya Çıkar ! 
cBuı haberlere göre, Almanya nç. 

ıu paktn girmesi için Yugoelavyayı 
aıkıı,tu maktadır. Bir habere g6re, 

Kabahat 
Kumandada 
Değilmiş 1 

Mussolini 
Taarruzu da 
Akim Kaldı 

ltalyanlar 5 Günde 
15000 Ölü Verdiler 

Yugo lıı.Vl:anın \içler paktına g1rme· •AnaaYUtlaldan yeni :reni ba· 
elnl 'e bir ademi tecavüz paktı im- ...._ ..a•lsfe. Mmaolini'nin ya• 
zalamaııını i temektedir. İkinci bir ....... e.1s1p eltili ve bir rivaye-
habt're göre de mihvere k&r9ı bir te .... W...t idare ettiji balyan 
dostluk beyannamesi neşretmeaidlr. twi-.WWWI lmif olduiu ıöru 

clnglllz ve Am rikan mahfillerinin ... Ota kilometrelik bir cephe· 
fikrine göre, Yugoslavya bunlarm de ,....._. .. taarnnda bir çok 
hangisini kabul ederse etsin hepsi "--adan .,.. zabit esir verdilde· 

hlri kendi maddi kuvvetleri v~ dev': bu ant Bul r 1 • k ....rı. ~:_~~~jl~~~~...l!IU~~~l~YW:n i enirdi Mahmut Ardıç_ ~bi. 
•~-v· ....... 1111 • ..--~ • • ,..,.... ~· mtt~ ....-au ..,... J 1ıaflr& ,_ ea. s. -. 1 •> '* ı Y yo 

d"- 1Jtir,ci:ai de Alınanlann Yu- mektedir: ,~-- Biz, bu erkek toprqın iki erkek evlAdı idık. On sekiz mil-
:;lavyayı bir harp hareketi •--?· ::::::;~-=====::=-==-=====::::ı::ıı1111111-=-:~--=':"-~-=::ır yon kandqfar1mıı cfbi ... 

ayni k•P?'a çıku. Almanyanın m ....... L ... bir çok kuman· 
... bir .... baoQ'ı talmlaldlı'. Bir .............. itlma .......... 
kere kancayı taktıktan aonra aonu dar sittilcJeri anleplD'. Za7ia1a 
releceJ<tlr. utrayanlu arumda ltal,anlann 

I 

' , 
" 

g . • ve bu mem1eketın o H H 1 16 M t .ıwı · 1 y nesı yapmagı . ek k nak- T .h 1 çusuy e ar Biz. inunlıfın cWftU ..... çapratık yol ıle, insan ıawn btrak-
ham malzcıme ve yıyec aY arı madıj"ı doğru yolun çıarp1ftıtı bir toku,ma noktasında el bir-
lanndan klamen olsun mahrum 

k-•-ag·ı kolay kolay göze almı· illi ve can birliii ile fehit olduk. 
&ın1 ikimiz de zaten erıeç bu yolun yolcular1 idik. Fakat bUtUn 

yacaklarıdır. k t y 1 d .. .. 11 h sevgimizle kartıladıj"ımız misafirlerimizin dökUlen asil kan-
Bu arada ~rna~dtdlukl hare :.t~r: s·ı r 1 Ön Ü m Un Un a m !arına r.ok yandık. Fakat ne mutlu onlara ki, bizim aibi ölme-1 · birden bıre ıı et enm.,.. T • 

en li · 0· t cepheye koş· E D.. .. 1 sini ve bilhuaa tepelemnini bilen ebedi, asil bir milletin ço-
B. Muaahso •

01 ~zave kumandası ffig" İ Uc;.UnCe er cukları idiler. mu§. § sı emrı !t 
1 d ·dd tli bir taarruz açmtt- Ey yolcu' 

aUn a §1 .e. e.nbı var: Birin· . . . olu or, 16 maz. 16mart 1919,biziuçuruma • 
tır. Bunun iki ın~ı. "nın· askeri b.i.r Tam yınnı blır senbcl . Y 1 ug· _ sürükleyen bütün .bir mazıden aiır Ne bize, ne beraberce ve bir noktada ilk damla kanımızı dök 
· · Alman taeyur.ı 1919 da stan u lf8a e · ı k ki tüklerimize yazık olmadı. Hiç yazık olmadı. Hayır! Asla! Ya-cıa~ y an hududuna dayan· mart 1918 harbinin ga· bir cerrahi ~eÜyat a • urtu • u· 

fckılde u_n . d ederek. ltalya· rach. f 914 • . . i.atiklal az- ğumuz ve yenı bır vaılıga doaru zık veya kazık olacakları tarih sösterecektir! 
mumdan ı~Üa \ rtı talimi tek }ipleri bu aurctled~ı~~ ~ ı reli. yürümek üzere e.ki bailardan a· Bana Mahmut Ardıç derlerdi. Ardıç. sıhhat. neşe ve hayat 
nın Yunan~btana t:eğe ve aakeri mimizi kırm.~Y1 fik~~:ı~: İngi- ftda kaldığımız sündür. Türkiye- ağacıdır ki, en •• .ır.ıamı bu vatanda yeti,ir. Beni toprağa ek-
ba§ına tecrU ~ ek .. se kurtarma- Bugün mutte ım. ft değil- nin nakilci kurtulufU 16 martta ..... 
hayaiyetini miım un }izlerle 0 za!'1.an ayn~~ a 

1 
olan ba~lar. tiler, ben kanımla beni suladım. Oör nasıl gelişeceğim! 

ia kallu'1Jlası... küçü· dik. lkimiı ıç~ d~adis•;1:r~n sev· lstanbulda bir meb'usan mec· Bana Reşat Mutluıün derlerdi. Bir gece, kanımta karanlık-
İk.incisi de. Almany;nın hücuın doatluk yolun an }isi açmak suretile renk.tiz bir UZ· ları kızıla boyadım. Oör bak, ne bitmez. tükenmez mutlu 

cük Yunani.etana arka an kadar kile ayrılınııtık. . d gru• ba- la•maya doğru yol alıyorduk. 16 aiinler gelecek! 
d. · · 'n ne · d 0 gerıye 0 '" il k •-

etmenin ken 181 ıçı k dar fak at §~ ı d zihn · iz" yo- mart bu uzlaşma yo arını apa· Biz insaniyete, emniyete ve bu millete çalışan Türk polisleri 
küçük~ükb. ola~~~ıu;:ndı~aC:ğını k~~~ vek::ıe .:.rmak1:n

1

ken· dı, göbeğimizi keaAti, ~kr~u •_e;venf- idik. Kanımızla m•lelimlzln ıerefini mayalandırdık, ey yolcu 
umu.mı ır neıı w bizzat te· raf8AI" "1 ki J 6 mart ifgalı leri Ankaraya, tatur un ~ra ı· 
takilir ederek yaptıgını. it ol· dimizi a!am~Y~db günü sayıla- na koımağa aevketti. Ey yolcu! 
rnizlcmeği ltalyadan ıstenı bizim ;çın bır ı ar lngilizler 0 zamanlar biıi ok· Sai kalan meslektaşlarımıza bizden sel!m söyle! Bizden se-
nuuıı... l l ta· f8salardı, yüzümüze gül.aelerdi a· llm söyle ve !Unu da şöyle ki, demirden idiler, çelik olsunlar; 

Öyle görülüyor ki ta yan Unı· •• p •• t caba Türkiyenin mukadderatı ne mermer idiler, granlt olsunlar. Ve efer bize birer fatiha oku-
&rTuzu aklın kalmaia ~r1'anıar Bugun araşu gibi bir seyir alacaktı) Bu auale yacaklarsa.. insanlık dü,manlar~nın cezaya çarpılacakları 
dur. Diğer tarafta? i ~ taz· •• b ı • cevap vermek güçtür. Fakat çok gün okusun'8r. 
':unaniata~a kartı alYJ » bundan Tecru e erı gariptir ki tarih. 16 mart hareke· Ey yolcu! Hadi saihcakla, emniyetle ve ~rurla yoluna de-
Yik yapmaga kalkı§lr arsa. gibi. tile, Jngilizlere Türkiyenin kurtu• 
hiç b~ netice .. çıkınd ryacya~tılar y ı}acak lU!u ve inkılibı bakımından en vam et! 
aakerı tecavuze e dır Bu ap (De,MIU: Sa. 5, tL ı de) = , ____________________ _ 
luavvetle karıı <iuracaklar . • }er.i. erde paraşOUe atıaına ========:==::=::::o=:::==:=:==:=;=:=:==.=;=~=;=77=:==:=:;:=:=;=;=:=:='.;=;::=;=;=;=;~;;;:;:;~;;~~;= 
noktada Yunanlılann . ~ır. sugOn sarlY ılacaktır. Tecrtıbeler, U 1 lj 
lr.a.t'i, ıevk ve cearetluı t. kud· tecrübeleri ya~ya.cal< ve ıo,25 e ka· 
Kendilerinde alınan a":en 1 saat onda baıJ ktlr Tecrübelerde 
retine karoı en k_ü~ük Tbır Y~:~ dar devam eaec;all ~uavinl .AJmlel 
lılt izi belirımernıttır. opır _ viJAyet namına 
tecavii2ıe uiraraa karıı d~racı:. ~k )>Ulun~al<tır. arelerden eııAhlı 
lar, •eve seve ölı:ıc:-e~cr, !;nanı paraşUtçuıer ::: ve paraştıtcWer· 
•e aeve mütecaVJZ bır oıarak aUJY&C• lerl bunları zarar· 
.öldüreceklerdir. . ıanları. ıe mücadele e:~aklardtr. ){Ucadele 

Alımanya Balkana aıt pil Y sız bir hale so takviye kuv-
, 1 vya · e u• [Jf.ta menlJUP 

nı Yaparken, y ugos a . . Türki- için tetk acaktır· 
naniatanın mukavernetını.d rınak veUerl de bUlun d&t JtUVTeUerl (ftl· 
Yenin her tecavüze kartı u . i Tecrübelere trn 200 parqtıtçO 
hu.ueundaki lbükülm~ .~~e rak edeceklerdir ve 
Sovyetler Birliğinin kuakun _ bQlunacaktır• 

(Devamı: Sa. 5, Si. 1 de) 

~·mnDiAJJ4D ~ ... -... - .• Göre Gunun En 
. d Gazete sıne 

Atans ve Ra yo ühim Hadiseleri 
tv1 Ufal JUnDdllr. çtlnkl * Burun, ıe Mart ~t1erlJllD ~ "lleıAJt bir gllnll 141. * Dün do11t. kardeıt Vfl 
111ı:;:bl dOJUD' JllnllydtL ti 

lnı.n Şehln,aıtı RıP P ..:.,aıcıa ıecrilbeler ya~ r. Ne old1liU * Bagün 200 Paraşllt.tD ta eal tek}lflerde bulUDJllllt • * Alınaııya, ı·ugoeJa,-yaya y ltalJP 
henttz ma16m değildir. taarf1l'll aldın kalclı. Bet * Yanantııtana karıp ~ ...... 
fırbu yarı yaroıa -.rta' 

cYugoelavya hakkında SovyeUerln en meth1r tümenleri de vardar. 
dUfUndUklerl henUz maJOm delildir. cYunanblar, ,alma kendi mev. 
Radyoları bundan hiç bıihaetmlyor- dlerini mubafua ile blmurut· 
tar.> lar, diifman taamasa lanldıiı za· 

- BIMlyo Gazetesi - man mukabil taarrma seçerek 
ltalyanlann çekildildsi mevzileri 
iyal •bnitlsdir. Belgrat 15 ( A.A)- cttaı,..n1ar, ~ bir tiddet-

B ita raf m eh afi l de ::,:P:.:.;;.=!t'in:: 
d "l' J 'lf ' .. riaine cepane bensin Ylimıflar· zanne ı uı6ıne gore, d1. Aylarca ~ aarfeclilerek' 

Almanya vugosl,._• bamrlanan bu taarru bir haftada 
, ~ i w v- erİmittir· Artık turna uraaa Ya-

y a hükumetine yen . nan ontuauaa aelmiftir ••. ıt 
l .. !Uclyo aazeteai • 

tekliflerde bulunmuş- (Denim: s.. ş, sa. 7 41e> + 
tur. 111 Barp 'f UIJltl 111 

GONON S ESi 
Kuvvet ve. 

Sükunumuzun 
Kaynağı 

Yazan: 
BllAT NUBI 

&n &1halerdtı hmlr De Allkara 

ara&ında tren 7olcahlP JaPlllll bll' 
Arluulaıt anlatryonta. 

Ara bıtaayonlann blrilldea blaeD 
•e ayakta kalan bir köylüye kom
partnnaıaıta yer vennlfler. O ...... 
da, Bulpris1ana ıtrmek özere o
lan AlmanJann niyetleri baldDDCla 
•f.etll bir mllnakafa eeryaa edl)'or
maş. Köylü biç bir heyecan söeter
hNldea dlnlemele ve bir çoeak ma
..ıı aıllatd170rm119 sfbl ara ..,. 
dQdak lllclJe ıtUDımemete lıafla
nn,. llompartınuuun baVMDll dfı

flttinnek için ~elerla llOdd•· 
la ve mln_....:ra an verlldlll bir 
dakikada arkad"f'"'°' yan batır 

ho,hlla. JU'I da iMi aakln sWlm
MillNıllln ., ........ merak ettltt lçla 

MrlDDfı 

- Sea ne .ıena. arlradaf f Ne 
diyor ba dellkallblar f 

O, yine sWDmaemlf ı 
- "Yarenlik edlyorla.r ~ 

Tatlı tatlı dlallyorm. Vakit ..ı 
Peerf 

ll6yltlalbl kon .... ..,..... ,.._ 
la ..._,mi,.,& .....uıt llfll*I 

llenlıllılllll ... .,... ....... 

tmua devam etın19: 
- Peki .. baaplnl• cJedltıat 

baldı ıörOraUn f 
- Ne dlııem bof.. BeDd pllr bel· 

1d pJmeL.. Kafumda ne oldataaa 
ın • bWrb- oıı,man c1e11m1 ld 
ne ,..,.ıeatını evvelden haber et-
lla f • 

81yul ve aakert f.Mavvaıtana 

ucall aalalplertnee maltın blQ1lk 
sırlar eldafana ve bu itibarla kar· 
,.cıaa yapllacalr tabmlnlerha, abl 
de pek 616 eals, birer lhtlmaldell 
...... bir le)' olanuyacaklamu .... 
tena blr llalllm ekil: 
Kıaa bir lllk6ttan •oma bu ~ 

•uaJ llll'UI köylüye plmlt: 
- 81& deyin bakalım timdi de

Gelmeae ne ed~slnl& t 
~ 'clevap vennlfler: 
- Gelmeue ne ederla !' JDo. BI· 

:r.e ararı dokunmıyaaa bl& ae ede
eeit& f 

- Hay bahamza nllmeL Boa de 
8yle.. Ya Pllnef 

- <Hıldltlne plflllM ıııdecel& 
Köylü bir daba t.elnW ebnJt: 
- Hay ........ nluneL .. 

le öyle_ cS 
Sonra Ulve etmlf ı 
- s.. ....... llepbnls le el blr

lltDe - edecıflllmld b1117orm. o,.. 
ıe,.. • cll7e ~ yonılnn. 

* &o• -•larda dblaler en .. 
tefli bir full;retle cJalma annııc 
.....-. alalrler Ye kalplerin .... 
~ llarllnalAde lltlkba, ba d
lalrl t.a4J. klyUlnlln 8klerl ne b
dal' mateı mn bir aadallk ve acdı• 
1dda ..... etmlfUr· 



VATAl'<I 

Belediye Haberleri: 

16. 3 - 941' -
G(J ID~ . 

{11.(J ~J 
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Anlatan : Nuri ( Paşa ) 
Girit Açıklarından Tıablusgarba 

Kadar 1''erman 

Fraacalallk Un 
Fırınlara Gönderilen 

Miktar 40 
Çuval Azaltıldı 

Usküdar imar Planı 
Nafıa Vekaleti Tasdik Etti 
İnşaata Yakında Başlanıyor 

Pigasa Haberleri: 
Balk Tipi Kundura 

Komisyonun Kararı 
Daha Bir IV.ü_det 

Gecikecek 

Bir Dil Meselesı 
Akıam refikimizin 12 ~ 

aayısında «Ne demeli• ,ııtun 
da ıu satırları okuduk: 

«Şöyle bir mektup al~.,Jı 
«Gazetenizde büytık b ğıııt'" 

yazılmıt ıu ibareyı oku ~ır 
«Mimar Sinanın eseri olan etil" 
radiye camisi .•• " boy le ~ oll' 
meli; «Mimar Sinanuı ~rı 
Muradiye camıi» demclı. 

ve Tahrirat Taş:yan Teneke Kutu 
-15- Evvelce lstanbul Beledıyesi 

francala fırınlarına günde 229 
çuval francalalık un vermekte 
idi. Fakat bilahare bu miktar ih
tiyaç littelerine göre 180 çuvala 
indirildi . 

Ü~kü~~rın im~r p)&nı Nafıa ı rünür bir vaziyete .girecek_tir. _Ay
Vekaletının ta..dıkından geçmış .. ni zamanda Şemsıpafa cih.etınde 
tir. Ve Şehir meelioi de bunu tas· araba vapuru i.skelesı yapılacak-

Fiyat Mürakabe komısyonu, a .. 
yakkabı fiyatlarının yüksekiığını 
nisbi bir dereceye indirmek içın 
halk tıpı kun<lura yapılmasını ka· 
rarla~tırmıştır. Beykoz kundura 
fabrikasının yaptığı tipler bıraz 
pahalı görülmüıken bu defa Kun. 
duracılar cemiyeti de dört tip a
yakkabı nümuneoi yaparak ko· 
mıayona vermi§tir. Bu tıplerin tek 
dikit ve ç>vilı, tek kÖ<ıeleli vido.
ladan 39 • 46 numaraya kadar 
5 70 kuru~. glaseler 500, çocuk 
ıçin 35 • 38 numaraya kadar 
450, file çocuk İç.İn 30 • 34 nu· 
maraya kadar 350 kuru§ toptan 
fiyat isteniimıştır. Perakende ıçın 
yüzde 25 • 30 kar ılave edilirse 
bu kunduraların da Beykoz fab
rik.a.Bı mallarının ayni kıymetını 
tutacaktır. Komisyon tetkiklerine 
devam etmektedir. 

Nuri P.ıı~an1n ıimdiye kadar 
anlattıiımız hatıraları kcndiıind"n 
akpmları katre katre ahnmııtır. 
• 'uri. fabrilcHında hel"gÜn günde 
on alh saat c;alı91r. Ak§Am evine 
yorgun bir haJde gelir, ancak ye· 
mek yıyıp uyutacak vakti vardır. 

Ş:mdıye kadar çıkan hatıralar, 
ılk ı rab.usgarp hatbine aittir. 
Bunlar. dünyada eşi olmayan bir 
kabramanlık efıanea.i.ni gözönün· 
d• bır kat daha canlandırmağa 
hızmet etrniftir. Orta<:la bir mü· 
dafaa ordusu vardı ki aeıl mevcu
du bir kaç binden ibaret ... Silahı 
)'ok, cepanesi yok ... Yerli müca· 
h itler silahı ve cepaneyi düşma· 
n1n depolarından iğtinam edip kş. 
çırıyorlar. Düı;lmana ka.rşı yine 
kendi silahlarile mücadele olunu
yor~ Bu ganimet silahlara ancak 
eski zamandan kalma çakmaklı 
tüfekler ilB.ve olunuyor. 

Böyle olduğu halde mükem
mel aurette hazırlanmıt bir dü§· 
man ordusunun sah.ilden İçeri a
dım atma!ına irnkin bırilkılmı
yor. 

Nuri. Paşa.nın a!ıl meraklı ha
tıraları Cihan Harbinde Tr .. blus-
ı.::\.lrr.a giderek Mıs;rırı garbında 

kıırduğu ~ıı-~rruz cephesine ve bir 
t.c Kafka~ya h3.Tekctlcrıne aittir. 
Bu hııt.tıı-a;c1rl teıSb!t~ hır müddet 
beraberce çalıştıktan sonra her 
.k ı:niz ~u kanaate vardık ki Nuri 
I>a~anın bugünkü m~'8,uliyeti de-. 
vam ettikçe hatıraların Cıhan Har 
bine ve Kafkasyaya ait !eri.sini 
timdililc yazmağa imkan yoktur. 
Bunu daha genit bir zamanda 
bize anlatac.ağ1nı Nuri Pa~ vadet
mi~ir. O zamana kadar hatırala
nn diğer serilerini neşre fasıla 
\."'Crmeğe mecbur oluyoruz. 

Şimdilik tu kadarını ııöyliyelim 
ki uri Pa.,.nın Cıhan Harbinde 
Traıbluaııarba ıönd-erilmesi o har. 
bin en heyeennlı maceralarından 
birini tt01kil eder. Kanala doğru 
Süven seferi tertip edııirken, l'<u
ri Pap, Trablu.911arba gitmeğe ve 
Mısırın garbında bir cephe kur .. 
mağa memur edilmiıti. Trablus 
o zaman İtalyanın bir parçaaı ol
makla beraıber Nuri. memleketin 
İçine sokulmağa ve Trablus lıar· 
binin mücahitlerinden bir ordu 
kurmağa muvaffak olmu,tu. Bu 
makntla çöl ortasında atelyeler 
\urmu§ ve bir çok malzeme ihti
yaçlarını yerinde temin etmiştir. 
Şuruı dilckate layıkhr ki Nuri 
t"'a,anın seferi kuvveti Mısır ara
zisine girebilmiş v~ bu harpte l-
1.&lyanların yüııbinlerce kirilik or
duyla, tayyarelerle ve motörlü 
va.ıtalarla gidebildikleri yerlere 
&\,.adar varmıştır. 

Nurinin hizmetleri lstanbulda 
duyulunca kendi.si cAfrika Grup
ları Ku..mandanlığına:t tayin edil ... 
~ ve (fahri ferik) rütbesi ve 
padi,ah yaverliği verilmittir. 

Ayrıca bir ·ı urk yelsen gemisi
ne ai.iah. cepane. mücahitlere mah 
aus hü'atler ve saire yüklenerek 
müıizim Nacinin nezareti altında 
"fra:bıusa sevlr.olunmu§tur. Müia
z:im Naciye Nurinin pa§alık ve 
memuriyet fermanile beraber Af
rika !Grupları Kumandanlığına 
b~ bin altın talıoisat gönderil
miştL 

Yelken gemisi Girit açıkların
da bir Fransız harp gemi.si tara
fından yakalanmıttır. Mülazim 
Naci altınları ve ııaıalık fermanı· 
nı havi teneke kutuyu denize at
mı§1 kendisi de esir olmu§lur. Sl
lıih ve hil' atler Pariate Envalit 
müzesine naklolunarak orada te§
hir edilmiıhr. Üzerlerine de ne· 
rede. ne zaman ve nasıl yakalan ... 
dığı yazılml§tır. Nuri sonra.dan te
sadüfen Paritt.e Envalit müzesini 
dolo.ıtığı sırada bunları görmü7 
ve i§in tafeilitını öğrenmi§tir. 

Altınlar tabii -denizin dibini 
bulmuJtUr. Fakat çok gariptir k' 
fermanları havi lehimli teneke 
batmamıştır. 

Dalgalar bunları nereye ats" 
beğenusıniz? Hem T rablusgarp 
eahiline. hem de o sırada Nuri Pa
tanın karargihının bulunduğu ta
rafa •.. Rüzgirlar ve denizin dal
gaları, posta müverziliğini cidden 
akla hayret verir bir isabetle ba· 
şarmıştır. 

T enelr.e kutu sahile düştükten 
aonra. kumlar ara.aına gömülüp 
kaybolabilirdi. Halbuki te5&düfen 
bir mücahit ta.m o sırada sahilde 
bulunmuı ve teneke kutuyu aldı
ğı ıribi Nuri Pa§aya ulaştınnıatır. 

G&.ı:io .-kildeki kl1Uı büyük bir 

merak ve heyecanla açılınca için
den Afrika Grupları Kumandan• 
lığına, fahri ferilclığe ve padi~h 
yaverliğine dair bir ferman. bir de 
mülazim Naci vHıta.ile 5000 al
tın, aililı ve saire gönderildiği 
hakkında bir tahrirat çıkmııtır. 

Akdenizi Ciritten Trablusgar
ba kadar rüzgar ve dalgaların 
himmetile kateden bu ferman ve 
tahrirat hala Nuri Paıanın elinde 
bulunmaktadır. 

ileride Nuri Paşa hatıralarının 
ikinci kısmında Cihan Harbinde 
olup biten bu garbi Mısır seferi
nin tafsilcitını ve orada kurulan 
teşkilata ait hikayeleri herhalde 
merak ve zevkle dinleyeceğiz. 

Btn1 

Piyaıa Hareketleri: 

Ofis menıup bulunduğu umum 
müdürlükle bu hususta muhabe
rede bulunmuş ve ıbu miktarın 
günde 140 çuvalı ıreçmemesi bil
dirilmiştir. Bu ıuretle tevziat bu 
miktar üzerinden yapılacaktır. 
Fak at evveli. hastanelere franca
la veren fırınlar nazarı itibara a
lınacak, bilahare diğerlerine tev
ziatta bulunulacaktır. 

Yeni Tip Ekmeiin Çeınisi 

Yeni tip ekmeğin randımanının 
teobiti için ikinci tecrübe Beledi
ye İktısat müdürlüğünün nezaretı 
altında per(lembc veya cuma gü .. 
nü yapılacaktır. İlk tecrübede 
94, 5 luk randımanın 96 ya çıka
rılması icap etmektedir. 

vip etmiştir. 
Projeye göre. iskelenin !ol ta· 

rafında bir büyük park yapılacak 
ve bu parkın yanında bir otomo
bil meydanı olacaktır. Bura<laki 
dört tarihi camı de denizden gö-

ttr. 

Üsküdarın imar planının tatbı· 
kına pek yakında batlanacaktır 
Ve bu ayın 2 7 sınde de inpat 

ihaleye konacaktır. 

YüzdeÜçyüz İhtikar 
Raşit Sevil'in Jelatinde Yaptığı 

ihtikar Çorap Söküğü 
C: ibi Neler Meydana Çıkardı? 

rünce Kaçakçılık bürosuna müra· 
caat ederek yanlarına komiser ir
fanı alıp cürmü meşhut yı<ptıkla· 

Yapak Fiyatları 
Kararlaştırıldı 

«Akıam: dt11'6 
«Fikrimizce «camii» b,r' 

eskimit bir tarzdır. «Ayın• ~ 
fi zamanın_d~n kalmadı~- ,CJ" 
harflerıe bırlikte oımuflur. 'fi'' 
mi» kelimesi eskisi gibi ·~,,,.,. 
ile değil •İ• ile bitiyor. • .,ııt' 
diye camii» dememeli. '"' 
diye camisi» demeli. 

Aktam refikimizin ·~~ ~ 
meli» sütununun muharrırJ 1' 
Nu arkadqımız dil babis ~...ıP 
selelerinde bilgili ve ıruı~ 
neşriyatile cidden bu İ§• ~· 
hizmetlerde bulunuyor. 1'. ı;,6 
lannın büyük bir kısmı ıs•~ 
ve haklıdır. Ancak bu '';bıd' 
kelimesi üstündeki dütünce 
kendisinden ayrılacağız. • • lııl 

Almanlara Çok 
Mal Satıldı 

Tarihi Sebil ve Çeımeler 
Tamir Ediliy->r 

Dün ikinci asliye ceza ma·hke· 
mesınde yüule iiÇ yüz karla je• 
!atin satan mevadıdı kimyeviye 
tüccarı Raşit Sevil i]e yaptığı ta· 
tış için fatura vermiyen Samoel 
Pardonun duruımaları yapıldı. 

rını ve Müdiriyette zabıt tutuldu- Sümerbank tarafından satın a-

«Ne demeli• muharT1fl -~ 
«camİ7> kelimesinin ıcaJP""; 
ıekline geçiıi için «İ1> ha~ 
hayetlenmesini bir kaide v!, 
koymasaydı da bunun bir / 
dil meselelerinde olduğtı • lı" 
bir «ta•• teıkil ettiğini • 1'i ~ 
brımızda kaldığına göre :...J1 
Dili Kurumu da ilk nef"İ~ 
camii yerjne camisi de~. 
bir istisna olarak ortaya a ~ ı 
ileri sürseydi tamamıle bak 

Serbest dövizle satı~lar başla
ml§tır. lhraea.t mallarımızı isteyen 
memleketler peşin para ile mu ... 
.bayaata hazır olduklarını bildir
mişlerdir. Dün 180 bin liralık 
mal ihracı için muamele yapılmış
tır. Jsviçreye yer fıstığı, yumurta, 
susam, fındık, Çekyaya kuru erile, 
kuru v~ne, kuru kayısı, barsak. 
anaaon, taze torik ve yılanbalığı. 
Fili.stine lakerda, Yugoslavyaya 
deri, Macari.stana deri, Amerika
ya gülyağı ve s>galayağı gönderil
m~tir. Macarlar 300 bin liralık 
deri alacaklardır. Salamura ola
rak külliyetli miktarda deri ha
zırlanmaktadır. Bunların bir kıs
mı gönderilmiştir. Diğer mühim 
bir parti 500 fıçı olarak Y ediku
le fabrikalarında Çekya için ha
zırlanmaktadır. 

Tarihi seıbil ve çeşmelerin mu· 
hafazuı ve harabiye yüz tut.an· 
lann tamiri iç.in tetkikler yapmak 
üzere Belediyede mütehassıs bir 
heyet te§ekkül etmiş ve faaliyete 
geçmiştir. 

Tophanedeki Denizyollarının 
önünde tarihi ç~menin esaslı 
bir tekilde tamiri ve etrafının tan· 
zimi için li.zım gelen tahsisat ay
rılmış ve Denizyollarından da bu 
husuS'ta müsaade alınmıştır. 

Yalnız çeşmenin tezhibinin ta
miri imkAn111z görülmektedir. Et· 
rafı parmaklıkla çevrılecek ve 
bahçe haline getirilecektir. 

Karadenizde Bir 
Deniz Kazası 

Sadri kaptan adında bırine ait 
bulunan 22 tonluk bir motör. ev
velki gün Karadenizxlen Boğaza 
doğru &'elirkeq. Ka.taburuu çWa
rında bocalamak mecburiyetinde 
kalmıı, içinde bulunan yedi kiti 
bağrl§mağa hatlamı§tır. Hadiseyi 
haber alan Denizyolları idaresi 
bazı tedbirler almı§ ve bu arada 
t.ahlitiye sandalları yollanmıştır. 

iddia makamı Raşit Sevilin J. 
talyadan ithal ettiği jelatinleri 
265 - 2 70 kur11Şa mal ettiği hal· 
de bunları 750 kul"Uf& eattıjimdan 
ve bunun yapılan cürmü meşhut· 
la sabit olduğundan ve yine suç• 
lu Samoelin yaptığı satıf için fa· 
tura vermediğinden milli korun
ma kanunu ahkamına göre ceza
landırıLmalarını istemiştir_ 

Raııit Sevil iddiayı üç kısma a
yırmış ve demiştir ki: 

- Ben Pardoya jeli.tin sat· 
ma.dun. Sırrı Envcre sattığım yüz 
kilo jelatini 330 • 335 kurut fi. 
y.atla sattım ve kendisine fatura 
verdim. Nezihiye sattığım jeli.tin· 
lere gelince, Nezihi bana muğber
dir. Çürrkü lıalyadan gelen jeli.
tinlerin kendisine ait olduğunu 
zannederek ıba.na kız.mıştır ve bu 
cürmü rne,fhudu tanzim etmiıtir. 

Raşit Sevil bundan sonra ken• 
dislne isnat edilen suç! n 
inkAr etmiştir. 

Samoel Pardo da: 

ğunu söyledi. hnan tüocar malı on bin balya 
Diğer şahitler dinlendi. Muha- yapağı için Vekaletten fiyat bil

keme tahkikatın ikmali içİ<ı başka dirilmi~tir. Birlik, bu fiyatları a
bir güne 'bırak1ldı. !akadar tüccarlara t"'bliğ etmi!tir. 

Rami Cinayeti 
Yapağıların kaıiteierine göre ayrı 
ayrı kıymet ölçülmüttür. En a~a· 
ğı kaliteye kiloou 67,41 kuru§ ve 

Kendisini Seven Kadını Öldüren ;~, Yf~:::• k::~\:~§~:. 8t:;:ıla~';;, 
Danyalın Muhakemesine böylece tesbıti dahıldekı kumaf 

Baılandı imalatında da fiyatların ucuzla

Bundan bir müddet evvel Ra
mide Topçularda beraber yaşa· 
dığı Santuhi iımıindeki kadını a· 
hırda başına taşla vurarak öldü
ren ve sonra ccaedini bahçeye gö
men Danyal Keklik dün lstanbul 
Ağıreeza mahkemesı huzuruna 
çıkarıldı. 

masına sebep olabilecektir. 

Yerli Nişadır Yapıldı 

Şehrimizde kimya mühenditle. 
rinden bir zat toz: ve kalıp halin
de yerli nişa<lır imal ederek nü
munelerini Fiyat Mürakabe büro .. 
suna vermiş ve fiyat konulmasını 
istemiştir. Bu nifadır Avrupa ni
~dınnın aynidir. Karabük fahri· 
kalarından ham madde tedarik ve 
temin edildiği takdirde b1J4ıün 
seksen kuru~ verilen yerli ni~a.dı .. 
nn yetmiş kuruta mal edilebılece
ği anl~ılmaktadır. 

Peynir Saklamıt 

Sirkecide Muradiye caddesin. 
de bakkal Abraham mevcut pey
nirlerini saklayarak satmak iste
mcdiğı anlaşılmış ve cürmü meş
hut yapılarak Adliyeye verilmiı

!urdu. • •I 
Evet, camii yerine caınJJ1 ' 

mek doğruaur. Fakat «İ» a• 
hayetlendıği için deiil ••• ~ 

Zira bu bir istisna olrn ~ 
«Kanunun vazn» değil,~ 

nunun vazısı•; «kitabın '"I 
dei;ıl, «kitabın taba••; ·~ 
mercii» degil, «hu iıin m•. , 
«fU adamın taJii veya talıhtl 
ğıl, «ıu adamın talisi,,; ı I 
tasaray takımının mü<lafii• ıJ. 
ğil, «Galatasaray takımınııt.~ 
datisİ»; «gazete bayii» ~ 
«gazete bayisi» ve «afl1l'.w 
degıJ «hemze» ile nıha1...:i 
mekie beraber..,\l~i.kaidefl. 
tutulması lazım gelen «kari' 
limesi için de cgazete katiİ' 
rine «gazete karL&ı» demeııtil 
zım geur ki bunların dogrU 
ıiveye uygun olmayacagıJll 
Nü da kabul eder sanırız. 

Kör r..J 

lsviçre, lsveç, Finlandiyadan 
yağlı tohumlara çok talep gel
miştir. Bir kısım mal gönderilmi, .. 
tir. Bu hafta 150 ton uoam yük
lenecektir. Hububat mubayaası 
için Alman mümessili Yansen il~ 
Hububat Birhği arasında fiyat an· 
la§ması yapılmıştır. Kuru bakla 
l O buçuk, kumdan on bir otuz 
para. nohut on üç. ku»"emi do .. 
kuz buçuk kurut olarak fiyat tes· 
bit edilmL,tir. Bu fiyatlar dökme 
ve fob olarak kabul edilmiştir. 
Bu suretle piyasada canlılık art .. 
m.,,tır. Depolann da bir kısmı bo
fl'Jlml§ olacaktır. Sevkiyata bu
günlerde başlanacakhr. 

Almanyaya satılacak muhtelif 
mallar için görüşmeler bitmiı gi· 
bidir. Almanlar tiftik ıçın 200 
bin liralık •erhest döviz göster
mi~lerdir. Almanlar ayrıca bir mil 
yon liralık tiftik alacaklardır. Al
manlara verilecek küçükbaş hay· 
van derileri için 7 30 bin liralık 
kontenjan partisinin deri tüccar
larının huzurile Mıntaka Tjcaret 
müdürlüğünde tevziatı yapılmış .. 
tır. En büyük partiler şehrimizin 
7 • 8 büyük firmasına ayrılmışhr. 
Bu firmaların her biri önümüzde· 
ki hafta içinde satış mukaveleleri
n apacaklardır. Bu tevziat ha
beri piyasada fiyatların yükael· 
mesine tesirden hali kalmamı§tır. 
Evvelce stoklarını elden çıkarını· 
yanlar ve mallarını bekletenler 
~imdi kir et.m.if oluyorlar. 

Hadite mahalline yetiıen tahli
a\ye sandalları batmak üzere bu
lunan motörün içindekileri dalga. 
lar içerisinde bocalarken kurtar
mışlardır. Motörün sah;bi Sadri 
uzun ara§tırmalara rağmen bulu .. 
namamı§tır. 

Sadri kaptanın kaybolması se .. 
bebi alikadarlarca arattırılmak
ta<lır. 

- Nezihi bana pİy""8da jela
tin bulamadığını ve benim ken· 
disine jeli.tin bulma.mı ve komis
yon vereceğini eöyled~ ben de a
radım ve kendi.sine 50 kilo jela
tin aldım. Ben 750 kuru§a almış
tım, 800 kuru§tan sattım, Nezihı 
bana bu paranın 350 lirasını çek 
ve elli lirasını nakden verdi. Ben 
çeki tahsil etmcğe gittiğim zaman 
bankadan sarih adresimi istediler. 
Şüphe ettim. Abdullah Hulusiyi 
alarak Nezihiye gittim. Benden 
jelatinleri kimden aldığımı sordu. 
Çok ısrar ~dince ben de Raşit Se. 
vilden aldığımı oöyledim. O za
man anladım ki Nezihi kimde je
litin olduğunu ~olamak için bu
na ba1VUrmuı. Ben komisyoncu
yum. Fatura vermek mecburiye .. 
tinde değilim, dedi. 

Müddeiumumi muavini Feri
dun Bagana, yaptığı tetkilcat neti
cesinde kadının fevkalade kıs

kanç olduğu ve bu kıskançlık yü
zünden Danyalın nifanını boza .. 
rak büyük bir okandal yaptığını, 

hatta kaçakçı diye bile ihbarda 
bulunduğunu aöylemiştir. Danya
lın da bunun tesiri altında cina
yeti işlediğinin sabit olduğu ve 
Santırhinin başındaki yaraların bi
rinin tekme neticesi olabileceği, 
diğerlerinin de Danyal tarafında;1 
vurulduğu anlatıldığından 18 oe· 
ne hapse mahkOm edilmesi ve 
Danyalla Santuhinin aralannda 
medeni bir hal yokken kadında 
kıskançlığın bu kadar ileri gitme
sinin ve adarmı 1bihuzur etmesi yü .. 
r;ünclen hafifletme oebe!bi bulun· 
du~undan 59 uncu maddenin tat
bikını iıtemi§tir. 

tir. 

Verildi. Şilep Seyrüseferleri Kol. 
yonun da ı icaret Vekal•-' 

B. Muhsin Sezen feJI" 
Edecek 

Şilep seyrüoefer.er.inın Is~ 
Liman reisıtği tarahndan t 
edileceğini evve.ce yaı.mıttıİıf 

Bir Tüccar Mahkemeye 

Şehrimizde büyük bir firma o· 
lan Salamon Toledo Ankaraya 
sattığı mallar için verdiği fatura
lar Koordinasyon heyetinin ka
rarına muvafık görülmediğinden 
hakkında takibat yapılmasına 
baılanmıştır. 

Beden Terbiyesi Öğretmen
lerinin Kıyafetleri 

Bir Muhtekir Daha 
Verildi 

Adliyeye 
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Beden terbiyesi öğretmenleri .. 
nin açıkta veya kapalı salonlarda 
verecekleri dersler e.naaın-da tale· 
beye örnek olahilecek bir tekilde 
ve dersin i.cap ettirdiği bir kıyap 
fette bulunmaları kararlathrılmı§
tır. Badema, ka.dın öğretmenler 
jimnastik kilolu veya §Ort, mev
ıimine göre yün suveter, yahut 
beden hareketlerine mü..ait blüz 
veya tenia gömleği. Erkek öğret
menler de, kısa veya uzun spor 
pantalonu, mevsimine göre tel\is 
veya atlet gömleği, yahut ta yün 
auveter riyineceklerdir. 

Reis - Jelatinleri kimden al
dın} 

Dün Fiyat Mürakabe bürosu 
memurları Ma.rpuççularda Bar 
nalan hanı atltında Dimitro De· 
ventli adında bir ma.karacıyı mal 
sakladığından cürmü me§hut ya
parak yakalaml§lardır. 

RUMİ : 1366 - MART' S 
HİCRİ: 1360 - SEFER: 11 

Yelkovan dönüyor, dönliyor ve ben ona. ba

kıyordum. Yeni bir gün b~hyordu. Fakat 
Maksbn hAIA yatınağa gelmiyordu. 

XVII 
Uyku)·a ılayanamıyarak daldığım zaman 

saat yediye gelmı,ıı. Makslmln yatağı lıA· 

ıa. boş duruyordu. On bire kadar uyumu!JUm. 
Uyandığını zaman yattığnn zamandan daha 
yorgun ,.e mustariptim. Ben uyurken odaya 
hizmetçi girrnl,, rayıını getirmiş, elblaelerl
ml toplamı,tı. 

Uyu. mu, bir halde yerlmd•n kalktım. 

Boğumu' çayımı içtim. l\fak•lmln boş yata
ğı bana acı hakikati yenJden hatırlattı. Ak· 
şamkl ıstırabım tekrar canlandı. Demek kl 
Ma.kslm yatmamışh. Pljamasl orada. duru
yordu, yatağı hiç arılmamışh. 

Illzmettl KlarJs bu hal karşısında. amba 
ne dllşürunü' ve öteki uııaJ< ve hizmetçiler 
neler 8Öylemhttl ! Sonra düşünüyordum: 

Hlı.ınetçllerln ne dil4JllndUklerlnden bana ne? 
Ne kadar bayağı '}eyler diişUneblUyordum. 

Demek ki ıstırabrma rağmen yine dedik°'" 
du korkınıunu çe'<lyordum. Dün ak'}Anl ma
vi •lbl•eyl giyip de a.oıağıya inmem dedi ko· 
du korkusundan değll mi idi! Yoksa dün· 
)ıL k&ldelerlne ve lnı;,an sözlerine eheınrnJyrt 
vermlyecek kadar kuvvetli ,.e cesur olsay
dun akşam odamdan çıkmazdım. Bu kavv&o
ti kendimde bulmama sebep ne 1'lalullme o
lan a.,kun, ne Beatri&'e olan saygım idi. S&o
de<'e ln"8nlarm benim hakkunıla dedikodu 

Pardo - Oradaki hamallar-
dan. 

Reis - Tanır mısın) 
Pardo - Evet. 
Bundan sonra şahit Nezihi 

dinlendi. Nezihi Rqit Sevilin ih
tikarda çok ileri gittiğini ve ken· 
ditine ııöz vermiş okluğu halde 
jelatinleri 1ba.şka.sına sattığını gö-

Dimitro kendisine bir müşteri 
gibi müracaat eden memura evve
la mal olmadığını eöylemit, fakat 
memurun inanmayıp arattırma 

yapmaeı üzerine dükkanda 90 dü· 
zine makara bulunmu§tur. Suçlu 
hakkında zabıt tutulmuş ve cür
mti mef!>ut Müddeiumumiliğine 
tevdi olunmuttur. 

VA.b.İT 

GÜNEŞ: 
ôGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

ZA.VALl EZA."\; 

- . . 
7,12 11,57 

13,23 6,05 
16,44 9,29 

19,16 12,00 
20,46 ı.31 

5,34 10,18 

ÜZÜNTÜ 
Yazan: Dafne du Maurier -51- Çeviren: Rezzan A . E. Yalman 

yapm1'51lldan korkmnştum. 
Herkes.in •geçinemiyorlar. Kavga ediyor· 

Jer .• Demesine tahammülüm yoktu. Bunu 
lstemJyordum. Soğuk ça.ynnı Jrerken IJUDU 
dUştıntlyordurn. Klmoe bir şey bilmemek 
§8.rtlle, l\.lakslm ile birbirimize uzak olmak 
suretue bile !\olanderley'de otlll'mağa. razı o
lablUrdlm. Tek kim&e bir şey söylemesin, 
dedikodu yapm&';m. Bo' yatağa baktıkça ı!ihra.p reklyordun1. 
Onunla izdf,·arımız. yan1n; bir hareket idi. 
Bu evleoınede baadet ve sevlnt aramak müm 
kUn değildi artık ... 

tlç aydanberl limit Ue Y"'lamıştım. Fakat 
dün ak'Zaından sonra. artık kendi kendimi 
aldatmada. mılna )'Oktu. Geıt:lnemlyorduk. 

Birbirimize uygun Ud arkada,. yolda' de
glldlk. Uyuşamıyorduk. Ben Makslm için 
fazla genç ,.e tecrübesiz bir kadmdon. O· 
nun muhitinden dej1Jd.Jm. Onu seviyordum. 
Kınk llmltelz ve ııtıraph bir 8evgl ile ııe

vlyordum. Bir l'O<'uk veya bir köpek gibi 
atn·tyordnm. Fakat bu &"'.lk ona görf" detti· 

dl. Benim ona veremediğim ııeylerl, kaybet· 
mi<) olduğu ııeylerl ısttyordu ve bende bu· 
lamryordu. Onunla ev1endJfbn uman ne 

kadar ınafrur ve mee:ut otma,tom. Misis 
Van Hopper'ln lfU söz.Jertnl hahrhyordum. 

Ne kadar haklı ldJ. Bana acı acı gülerek dea 
ml~tı ki: 

- Büyük bir hata lşlemlş olmarnzdan kor
kuyorum, limit ederhn ki bundan dolay1 piş 
nıan oJmazsrnrz:. 

O zaman ben bu &özleri haksız; , .e yanlı' 
huln1uştum fakat kadın hakb kll. Çok hak

ir idi. Bana: 
- Size 8.1}1k mı olduğunu zannediyorsa~ 

nuz. '! Katlyen böyle deflldlr. O o kocrunan 
şatoda yalnız ya.'8-maktan korktuğu ~in sl· 
zl alıyor. 

J>emı,u. Ç-0k doğru &Üllemlıjtl. Mak•im 
beni hl~ bir :ıaman sevn1emf1;tl. Benlm oıa.. 

mamı,tı. O hlllıl R<-bekanrn idi. Onun tesi
ri altında ldL Relıeka h&ı.ıt. evin lçtnde idi. 
Her odada onun ha\"UI, ko~u vardı.' Ha.t
ta dolapta &P11h ~lblM-lerlne ''&rın<"aya. kıular 

her 'l"Y onu hatrrlatıyordu. Uııaklar lılllil 0 • 

nun emirlerine göre hareket ediyorlar, onun 
oevdlfl yemekler pltlyordu. Sevdlıtl çl~k

ler odatarr süslüyordu. Rebeka buranın aa, .. 

hlbetıl lıll, hlUdml idi. '\11&1• de Vlnlier hll4 

Rebeka idi. Ben olamanwıtmı. O halde be
nim burada L'lm ne idi? Ne anyordum 1 

Makslmln büyük annesi bUe görmeyen ıröz
lertJc onu aramı.' ve «Rcbeka nerede t Onu 
ltıtıyorum.» diye b.aytann.,lt. Rebeka, hep 
Re!ıeka onda.n hlg kurtuıamıy_,,ak mıynn f 

Belki benim çektlflm bu ıstrrabı onun ru
hu da s<>ldyordu. Yazı m&SMına oturup ye
mek listelerine baktığundan, mu.,amba g1. 
yip mendiline gözlerimi sllmemden o da mu· 
azzep o1uyordu. Ja.sper benimle oynayıp ko
şuşan köpek onun köpeği idi. Kop8'drğon 
g1lller ve leylAldar onun ~!çekleri idi. On
dan korktuıtnm çekindiğim gibi o da ben
den korkuyor muydu a.caba f 

Canb bir kadına kar'ı mlicadelc edebi· 
Hrdlm. Fakat bu ölmu, kadmA rekabet e
demiyordum. Londrada )laksfmln se\•dJfl, 
dU,UndUğü, mektupla7tıkı bir kadın olsay. 
dı belkl onunla bao;a çıkar mücadeleyi kabul 
ederdim. Ondan korkmazdım. Müsavi kuv· 
vetle boy ölçü,Urdüm. İnsan öfke ve kıskanl) 
lığı yeııebillr. Başka bir kadından belki bir 
gün Makıılm bıkabllirdl. Onu artık semıJ:re
bUlrdl. Fakat Rebck& hiç lbtıyarlwnıyacak· 
ti. (Arka11 var) 

Liman reıslığı emrınde )';/,_ 
mug olan komi.Syonda, ıl 
Vekaletini temsıı etmek üı•~ı 
caret Vekaıeti Ha~mu~avıtı t 
sin Naim Seran bu vazıfey• ~I 
edilerek şehrimize gel.n~tU· , 
sin Naim Seran, aa m Jsıo J 
da bulunacak, Lrman r•1'~1 
Ticaret Vekaleti arasında çı 
meseleleri halledecektir. 

Okul Kooperatifleri 

Talimatnamesi ~I 
ilk ve orta okullarla r ,pıl 

ve öğretmen okuııar~na ~t•,ı 
okul kooperatıf.eri için b~ ı• 
V ekô.letince J9 madde!ık d rJI 
li.ma.tnamo ta~~ ve ~,ak• :11 
tamım edum.ı..~tır. 1 aıJJl• 
kooperatifleri~ gayeierindetııı' 
pacakları i~lerden, gelir ,., f" 
raflarından, tutulacak dell\ 
kooperatifıerin kontro arı ı' 
rinden bahsetmekıcdır. , 

Eski Adliye Vekili fet~' 
Okyar Şehrimizde ,_6 

Sıhhi sebep.er doıayısıl• p 
ye Vekıiıetlnden isllla ~·~. ~ 
Okyar tedavi edümek uı jl•".r 
velki akp.mkı eksprese b• r 
hususi vagonla Ankarad•" ti 
rimize getmı~tır. ~- fr' 

Fethi Okyar AnkaradııJ' ,ıı>', 
ket ederken Rcisıcumhu.r .. ~• \ 
Başyaver Ceı5.l ve ~Isr1"°"' 11 ~ 
kaıeti Umumi Kat bı uıtı:~"' 1 

ncmenc.ioğJu ve bır çok r11 
tarafından uğur.uıımı~tır. dı 

Lastik Tevziatma Ooıl•~b I ' 
D 1 ı' 

lstanbul Vilayc~i otoıtlitıb• , 
kamyonlar iç'.n dun<:len 1' 

. -~tı<• r' 
lA.stik tevziatına ba J.'1(l'l· ,el 

0 
zia.t müracaat sıra- e ve ~,ııt' ( 
tahtında yapıhnaktadır. Ot"ıı; .. 
lastiği mevcudu fazladır. d• 

1 
bil listiklerinın bır kı•111.1 ol•\ 
günlerde İstanbula gelı11'f..~•" 
ve ihtiyaç tamanıile kaı1' 
tır. 
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Mısırdan Haber 8. Nadir Nadi ile Fikir ve Havadis 
Doktor Nihat Reşat Anlahyor: •ht•kA. H kk d s· M k 

"Bütün OtellerSeggahla Dolu, Hagat lf 1 afi a 1 n a 1 r Ü na aşa 
Tabii Sey r inden Hiç Agrılmanıış,, lstanbul gazetcl.erinin onunu~ 

1 

knrvı yalnız gazeteciler değil, in-ı yatının yarını tamamile karanlık-

[ 1 
B ı N 1 birden ba§ı~d~n ~ır k~zn g~çtı. sa_f. ve dürü.ııtlük huılerine wahıp tır. Böyle olduğu halde mesleki 

L 
___ Y~a~z~a~n~; ~il~~·~•:.:•:.:•:_:•--:--::~=-:::::~ P~rapalas. had~acaıne. aıt ~ahkik~t ~utun vatanda~lar pek tnbıi bır ıçin pek nz mesleklerde tesadüf 

D ört tarafı harp sahaSI otan 
bir memleket bugtln .A vru· 

Panın ve Asyanın bitaraf devıetıe
tlnden daha rahat bir hayat geçi· 
tlyor: Mısır ... 

Bır aralık harbln tA içersıne ıca· 
dar &okulmuş.takat bu bUytlk a· 
teşt.en hl~ blr yeri yanınad&n 
kurtulmuş olan Mısır, bugUn yine 
e3kısı gibi, bundan binlerce sene 
C\'\"el oldufu gibi, genJf kum saha 
larının ortasında sakin ve rahat 
Yn..şıyormuş.-

Hcplm iz biliyoruz: Bundan bir 
lllUddct e\"\'el ıtalyan orduları Mı· 
sır hududundan içeri girdi. Sidl 
Baranı ve civarında bulunan bir· 
kaç tchrf zaptettiler. lşte bu sırada 
herkesin kafasında bir sual işare· 
U belirdi: Mısır harbe rtrecek mi? 

Crosstıs'Un halefi Graçlyanl or· 
duJan Mısır kapılarına dayanmca 
kendilerin! Sezar ve NapoJyon as· 
kcrlerl sandılar. bkenderiyede na· 
sıı eğlcnecclderlni dUşllndUler. Hat· 
ti. belki de ehramların tızerlne bir 
bayrak, bir za!cr bayrağı dikmek 
bile akıllarından geçti. 1 1 ı b r· 

Avrupatlakl harp ateş n n u bizi de 
den bire Afrlka:ra sıraye 

cıunnedl de· 
Mısır hesabına dllfiln dil 
ğll, takat bugün kafamız bul •·!· 

kuı nası "• 
ı,ıUncclerdcn çok uza • u 
hn....... ...k .... ıarrdan uzaklara git . 
-.- aı... .... kaç ar· 
Doktoı· Nıhat RefaUa bir U 

1 d turist sıfa • 
kada.şınm bu(Un er c 
le M gidip geldıklerlnl duyunca 

wra h&rP halindeki ınan· 
>.ıısınn yarı ek merak et· 

1 Lz Mısırın ,·a:ı:lyetinl teh· ~uçlcşme~ın. dıye m.uddeıuı:ıumı- ısyan duyarlar. edılcn bir hız 'ıe gayretle çalışır. 
Jd hep m ki bugün I~. bu h_a~ıseye dııır tafı~lat v.c· Bir gazeteye aıt neı.riyatın ihti-

1 
Toplamak için rahatını, uykusu· 

Ukell göt·r:Uş:~~::~:udUe dalıp r~lmemesı~ı gazetelerden ıstemış· kar ve menfaat mevzuu yapılmn· ı nu. sıhhatini feda ettıği haberle· 
:Mısxr a e,.... ~·.- t.ı. Bu~a aıt t~vkerc gazetcl7rc be· sı meselclerı hakkında B. Nadır rin gazeteye maddi !bakımdan 

kan bir HlnUl !aldr gibi yarasız d - t hl lundu lk gaze N d C ı:ı 
1 

bu tehlikeden kur· şe ogru e ıg 0 · .~ • a İ ve umhuriyet gazetesılc &Ürum temin cdıp etmiycceğini 
ve beres z ·ata devam ediyor. le ~ah~ evvel baaılmış, murkcttıp· munakaşa edı.ccck meseleler çok. durup düşunmez. Bu sürümden 
tuıdu, tabii ha~ lcrı dagılmıııtı. Emre uyma ım· tur Bız bugu""nlu'"k yalnız ı"kı' nok t h' b' dd" h" · k ıı u Ehramlar • I d l D · b · • za en ıç u ma ı ıuesı yo • 

Nil yıne aynı yeı: 11er::c unenln kıınını bu ama .ı ar. • ıgc:r a~ı la ~zerinde duracağız. Eğer Cum tur. Çalı masının yegane saıki, 

yi
ne 

0 
ehramlar. blnl gazeteler de rcaımlen tafıımıt aa) • hurıyet gazetesi münaka~aya de· 1 k ı k · • ıar Karnak mA k . tt"l mc:n e et ve mes e · sevgısı \'c 

hatıralarını tafıyor • mıyara resım neşre 1 er. \a..'fl etmek iıterse bu ihtikar balı t 'd 
bedindeld mezarl3r toplardan, bom 1 Örfi idare komutanlıgı bu su· ıini ıstcdiği kadar uzatmağı umu· a e~ı ır.. . . • 

b drmanıardan masun, ebedi ses- retlerle emre aykırı hareket ettilt· mi hayat t . l"W• b k d Kendıne gazetecı dıyen hır a· 
ar UkO mu· . ın emız ıgı ıı ımın an d b il hl 1 

sizlikleri içinde tabit s nu !erine kani olduğu gazetelere. bır pek faideli görürüz. am, u as ru .u ça ış~ayı ça· 
faza ediyorlar. disiplin cezası verdi. Örfi bir ıda. B N . . . . murla bula§lırmn) a yeltenırse ga· 

ha 1 ,. nasıl geçti? . k d" ah ö çüleri. . adır Nadı, gazetccılikte zetecilık mesleğinin asıl ruhuna 
- :Mısır yolcu ucıu kenı~. en "tıne m l" sutİ . ı ardır dirsek çürüterek yetiımemi~tir. ne kadar uzak ve yabancı olduğu 

Diye sordum. t hl bl Sekn bı~c aı mdcıu ~ye er_ı. vb' • Mektep sıralarında gazete sahi· nu apaçık ortaya koymu• olur. 
k emin. çok raha, ç r ı ı .r zaman a ııerecegı ır cm b' . • . v 1 • • • y 

- Ço . •ok Hele :Mısırda ... re yüzde yüz derecede itaat edııe- ın:n ~ehzadesı sıfatıle dogrudan j B. Nadır Nadının bu yazısı 
fevkalA:c~~nd~ğ~m müddetçe hiç ceğinden iptidadan emin olmak dogruya baş muharrırlığe tır·l münascbetile bugün bahsctmel. 
Orada urruzu olmadı. Zaten halk ister. İcabında bu emniyet ihtiya- ;m..anmıştı~. Bunun için gazeteci· i tcdığimiz ikinci nokta babalık 
ha~: :~ıemıyor artık .• İtalyanlar cından ba.ka hiç bir . ~iı~ihaz.a lıgı~. ~ak~~i .. ruhu.na. sokl~lamamı§, ve ev!utlık münasd>eti~c ait bir 
bu ide fkcn hasıl olan ür· ı.izerinde durmıyaralc:, dısıplınc aıt katıını gunun hadıselerı hakkın· 
Sldl na;~gazl zaferinden ıs:ır:ra kararlar vermek hakkıdır, hatta da bır an evvel tenYir için raha· ihtikar mevxuudur. 1htıkar mcae· 
keldlkj :Mısın bu;Un g!Sren hor· vazifesidir. tını, uykuıunu, sıhhatini feda c· lelednde bu badar ıhtisas "e bu silin: ~menııekct huduUanna glrıp Bunun için Örfi idare komutan den bir gazetecinin ne kadar asil kadar ah~aki tit.zlik gösteren B. 
bin ;,a inanmaz. Herkes !şile lığının on gazete hakkında verdi· h~slere tabi olduğunu, ne yolda 'adir Nadinin §U vicdani mese· 
çık~c m~gul, hayat hiç pahalı'af· ği kararın münaka;a. cdılecı:Jt ta· bı~w ~1:':kaddcs ~teşlc vazife g~r- le hakkında ne düşündüğünü an· 
ı;Uc Bundan senelerce evvel Mı· rafı yoktur. Bu hidısede hır tek dugunu anlnmaga ve kavramaga lamağı pek merak ediyoruz: 
ınamış. '"h l f · k• b 1 B s;ıd:ı aldığım bir nevi eşyayı bu münakaııaya mu ta~ meac e v?r· muı.t ve ı~. nn u ma~ışt~r.. . Bir baba her nasıl&& çalıımıf, 
u<cr yine ayni flynta aldım. Sey- dır ki o da Cümhun.yct gazctesın. Nnd.'!. Nadının (ha.vad·uı· ıhtıka~~) uğraımıf, çoluğuna çocuğuna ya
vahlar geliyor, tabU lmkAn bular.· de B. Nadir ~adının (Havad~ dedıgı m~lck faalıyet!nı . hergu~ nm milyon lira değerinde binıı 
iar.- çunkll evvelce buraya .. olen· ihtikarı) ba~lıgı altında yazdıgı devam .cttıren gazetecı'. ~ırkaç lı· ve teıiaatile beraber bir gazeteyi 
, . ,.

0
,.. .. atmdl Avnıpnda mnhpue çirkin bir yazıdır. ralık bır maaı mukabıhnde ha- ve yüz binlerce lira kı. ı .:tinde 

.crın "' 6 " "' • • b t k"" b' 1 v b. l d h d" y A c değişiklik: Kahlrcnln ı:-e- Cümhuriyd gazeteıının ta . a ını zor, nan or ır mcs ege ır apartmanı gağ ığın a c ıyc 
cc~:r; karanlık elbisesine bUrUnqıe- vasıtalnn bol ve süratli o.lduğu ıakfeden idealist bir adamdır. Ha etmiı. Günün birinde bu babanın 
si .. Kahlreden başl<a bUtUn "}ehlı· için hazırladığı sayfalan cmır geı 
ıcrdc lAmbalar yanıyor. dikten eonra dcğiştitmek imkanı· 

Doktorun sözleri bende bir hay· nı bulmuştur. Oığer 11ckiz gazele. 
ret uyandırdı. gıbi reşim nqrdmİ§ olmakla be· 

Mısınıı etrafında harp ''ar. rnber ıbunlan iç eayfa11ına koy.maı.. 
Bileciğ:n Güzel Bir Görünüşü 

bir bankaya yirmi altı bin liralık 
bir borcu çıkmıı, 1935 tarihinde 
ödenmesi icap ettiği halde tem
d!t edilip ıiden bir bonoya ait 
bır borç... Bu borç ödenmemif 
nihayet icraya kadar gitmiı. Za: 
vallı borçlu baba icra tarafından 
mal beyanına davet edilmiı. Bi
çare ne yapsın? «Dünya yüz.ünde 
bir çöpüm yoktur» diye ifade ver 
miı. Çareıiz yirmi ah1 bin liralık 
borç aylık küçük ta&tsitlere bağ-

lanmıt··· Zavallı baba senelerce 
inleyerek, zahmet çekaek bunu 
tek batına ödemeie çalııacak. 

Babalanndan bir milyonluk he
diye alan çoluk, çocuk babaları· 
nı böyle bir borç yükü altından 
kurtarmak için parmaklarını bi
le oynalmaia lüzum görmemiı· ! 
lcr ... 

Bu hadiseyi memlekette kulak
tan kulağa herkes duyduğu ıçin 

bı;lki B. Nadir Nadinin de kula· 1 

ğına gelm'•tir. Soruyoruz: Evlat· 
lık h:u:ne nit bu menfaat ihtika
rı hakkında acaba ne diişuniıyor} 

Yine sorarız: Sırça köıkte 
oturanların arsız bir çocuk 
gibi sağa, sola taı atmama
sı lazım geldiğini kendisine 
hiç öğreten olmadı mı? 

Ç J~\os:ovakyan1n 
tVI t3m Günü 

zarasını anıamafı p tUm 
tım. KendiSile gittim, g!Srllş · 
Muhterem doktor dedı ki: 

- Mısrr, eskl Mısır, hiç bir şey 
1 

Her şeyi bulabllıyor-

Buna rağmen sakin sakin akan g bi bir kurnazlık göstermiştir. 
Nıl hıç istıfınl bozmu)'or. Çölleri Resim n~rettıği bu sebeple bıı 
vahnlan ıışarak sevgilisi Akdcnl:ı:e den bire göze çarpmam•§, bu ga· 

zete karar haricinde kalııbilrnir:tır. 
rahat rahat ulaşıyor, Ehramlar her A 

lkı ıene evvel Almanya, Münlh 
anıa~aıını yırlmı", <;cKos ovak-

1 yaya girmıgtı. Alman emellerinin, 
... ~ butun A.man.an bır bayrak altın. dcğışıncm ş. . ısı lbl yaşı· 

sunu:ı:. Halk yınc csk g 
Yiyecek bot. otomobiller \'l· 

~o:·,,m işliyor. Eşya !!yatlarında 
hiç bir yi.\ksekllk görmedim. Nor· 
mal havat her yerde hAklm ... 
Dokt~run anlattıtına göre daha 

gUnlere kadar Kahlrcnln 
geçen 
ınefhur kışlık otellerinden LUksor 
dolu ımıış. wınter Palacc h!ı.IA ka· 
panmnmış. 

Ne tuhaf! ... ôyle anlar olmuştu 

Sabahın saat hC§ine doğru ge 
gün biraz daha ihtiyarlıyorlar. b 

K akta 
vntan mdbutıar ebedi )en bir emrin, hazmıınmı§ ve a· 

am •- 1 .t...· • • b" tek 
sl\k<mu muhafaza ediyorlar. 61. mış :?ır .~azctc ıçı~.n~ gı ı • 

:Mısır. harp ateşini her tarafın· nık nıuvkııut arzctt.gını bu sn~· 
da hisseden memleket, bugUn d!Srt tedc ç;..alıvanlar da herhu I' w bı· ı 
bir tarafında toplar paUarken me· [lirler. Arkada~larınıdan on gaze· 

\ · b' d y d k\ ukubet' ğcr Ô Avrııpanın ve Asyanın bıt.a· enın ır en ugra ı arı . 
raf memleketlerinden daha sakin karşısında tecssur du:> masalar bı· 

le hiç oımazsa duyar g.bi davran-\ 
yaşıyormuş. v • ı.. · b 

M.tlhat PERİN magı hır terıoıyc ve saygı Jca ı 
saymaları bckıenirdi. 

l:ffliumİY• .... t• ııa uau .. 

Doktor Digor ki: 

MiKROP . TAŞIYICILAR 

Halke,1erl ~imasının d<>tu-
) aldönUnıD münaııebetllfl BUııclk Hal· 
kc' inde dahi çok canlı bir US ren ya
pıtnıı,tı. l'ııll Btlat Şahlnbafın bu 
'il!) ete geldikleri günden beri gU • 

1 
ela birıctmuınden ıbarct olduğu 
hakkındakı ıddıalar böylece fıııen 
tckzıbe uğramıııtı. 

::, ... ~;:;.'~,,,.i.M~ll O zamandanbcri Çekoslovak· 

terdlklerl yalml aJAka Te mCRal ... 
)e&lnda \llA)etln hr.r tarafında ,,,. 
rlnıll ncUreJcr ahnnıaktatlır. Reıılm 

Dilce-iğin glizcl bir manzarasını ıöıı· 
t nı1r.ktcdlr. 

ya Avıupanın esir memleketlerin. 
den biıidir. Hür bir Çekoslovakya 
hükumeti kuruimu§lur ki merkezi 
Londra §ehridir. Çekoslovaklar, 
muhtelif cepheierdc dcmokraııi 
ordularilc beraber dövü~eklc
dirlcr. Mc.mlckcttc kalan Çekoa· 
lovaklar, eaaret tazyikı altında 
her tilrlU parti ve aınıf ihtillfıarını 
unutmuf, bir hamur halini almıı· 
lardır. Kurtuluı gününü sabırla, 
vekarla bekliyorlar. 

- 1-
• <le bir bir da)'Bnıldık (muafl)et) hali \ar• 

l\Ukroıı\3r, insan 'ucuı1Un 1 ıır Bunlara biz (Mikrop ta· 

ınız olduğunu ve teniutten a~adc 
bulunduiıJnu iddia etmekten u· 
zağız. Her sün birkaç ıaat ıçın· 
de. ancak bırkaç saatuk lıır ömür 
için, pek mü~kül §artlar arasında 
yaratılan gazetelerin tenkide la) ık ============================ 
tarafları elbette çoktur. Her in· 
aaf sahibi gazetecı, böyle tenkit· 
Itri dinler ve doğru oııınlara hak 

Çekleri telkin ve propaganda 
yolıle Almnnyaya alııtırmaktan 

ı l\likroı1· 1 • ııUrU tıastaltklar yapar ar. 1 şıyıcıJar) dl.fonız. Mlkroı1 taşı),CI· 
ıu haı;taların en korkulu tarafı 1ıa1 s·1 !arın bulaıttırdıkları Jıaatalıklar blr-

h l ak tehllkes n tadan ıoağlama u a,nı çoktur. nunlan en zaranıızından r.n 
cöstermeleridlr. tchlikellalne kıul&r birer birer eayıp 

.Qu buJ~ıaya mani olacak tedbir blilAA etmek faydalı olur: 
\C bilgile; sıhhati koruma !iminin Kış \'l'I bahar &)lannda çok rö· 

h in
i t~l ederler. rülen bunın, boğaz ııezlelerl, grlp 

en mühim bfr ba !i • n takıı 1 ne' 'Jne göre gibi ııastalıklar ,ıu-dır. lr n n· 
l\llkropJar, 1ıastalı~ın ____ ,... kendileri hlÇ tıaata olmadan 

ubtellf kapııarm -hasta , -öcudllnlla m 1 bO•-· ,.e burunlarında bu hastalık-_., trafa yayı a· ,.-
dan dıpnya çıkar- e üt ıann mtkroplannı taşırlar. ı:;, de, 

'
ısı.. teııu • blllrler. Boğaz. burun. 1 ··-"ta. tram,·a)da. \&plll'da. ı.lne-

d 1<aZurat, ba • ao--aı.ası ıtra:rları i rar, __ .. _ ı;kailrllr ,e akaırırlarken - e-
• 1 Gibi madde- .-.-gam deri dlSktıııttUer ..• • d' ... kat etmıyecek, afızlannı 'il e 

' Ucr ıan bulu· ı ...,er ... 
ler lı;lndeı butalık nı op bu burunıannı meadlllarUe kapatmıya-
llablllr. Hasta Ueı 3-ahut ha=a~~lar cak oJurlana • etrafa )ayılan ttıkU· 
1fruıarı ile tenı&8 eden t 1 "" daıntacıkları içindeki mlkroplar, 

_ ... uııeelne rııa· rua 1 ha&tatıfa ıatulmak tCJUU" ı sağlam lneantara kolaylıkla bu a,ır. 
r~ kalırlar Bir nıüddet ııonra onlann da ha!it&· 

• ınsanın ı la Fakat mtkrop aJan her ıanmaınna ııebCP olur. l}teı ha\'& rın 
ı 1 Jiııın1 1 d b 

mutlaka ba!ltalığa tutu nıas takını mUtehaV\11 olduğu meulm er e u 
ıeımu. Bazı insanlarda bir gibi nezlelerin az çok ııalgın bir ~ 
laaııtlllıklara karıtı anadan doğ~e ): 1 kU göatermeıılnln hlkınetl budu~. 
hQt e\"\'eloo hastalığa tutuınıa ) Dr. Nuri EIWENE 

uı getınlş 
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verir. 
Fakal bu tenkit, bir ahliı.k ve 

dürüıtlük hocalığı ıeklini alırea 
söz söyleyenin kim oıduğu üze· 
rinde biraz durulmaııı pek tabii· 
dir. Kapanan gazete:ıerin pıreyi 
deve yaptıklarını, havadiı ı~tık~
rına giriştiklerini ve muhtekır hır 
kunduracı ile terzi, manav ve 
bakkaldan farkları olmadığını 
söyliyen ve teessür iç.inde buıun· 
dukları bir dakikada meslek ar· 
kadaılarına arkadan hücum eden 
zat, fikir ihtikarına ait meseleler· 
de vakit vakit adı geçen ve (re• 
alitclere uymak) adı altında lbc· 
§İnci kol hedeflerine uygun tel· 
kinler yapmaia cüret eden B. 
Nadir Nadi olursa o zaman i1' de· 

ğifir. 
Ahlak ve dürüıtlük taalamak 

hususundaki bu yolcla bir cürete 

Bayan Ayten Çiçek 
Huırıral (Ozelldlr. Eııkl bir mcbuaun 

Bay ilhan Tutar nmızcıen birinin 
.,a tbOl kJDple 
.. n"ın<1adır. Mfll}llur fU birinde me-

lc-ı ' tıankaJ&rdılR 
eeı ldlr. Ayni umanda ·e içki ıçınez. 

llab.... a)ır sıgara ' 

10 3ııtm4adır. t n ,..ktıktan 11onra Fransız mek 
Ort mektcP e ,.. kıudır. a J'I ,.00 çalmDSını, dan etıne ini 

teblnde okwnaştur. ;Um t.e) ret mi ye ba) ılır. btlk· 
a~ an okumıY•• bilir . .-.m __ , dan bankala para )ııtınlıııı,tır. 

ba1l için aJleal t..--ın 
-•ııır. Ayda )'ÜZ Ura ücrd . bulur. 
~ -pıuoııkta _ 

k 'e n~yl ~porda. biraz da~ -~----------":ilı3iij;--c::.. Miboboko K~ 1 -

1..---~-u_n_d_a __ n __ B __ u_n_~-~-~__,-....l Almanlar da ümitlerini kcamişler- dir. Doktor Godbbelı geçenlerde 
Bcrlınde Çek gazetecilerini kabul 
ettiği sırada -demiştir ki: «ister 
farkında olun, iater olmayın, iııtcr Y aş~ı Kızın Halckı Varmış hoılanın, İsler hoılanmayın, siz 

ı.ondrayı ha\& taarruzlarına kar· 
ı,ı muhafaza eden '\C «Sucuk> deni· 
Jcn baraj balonlarını ilk dlltUncn 
kimdir, bili) or mu unuı '! l?a~lı bir 
1ngillı k1u-

Umumt harııte, bu ta a\"\'Unmu 
harbiye nezaretine blldlrml~, fakat 
lr.tllıfaf ile ka~ılanıılllf. Aradan )1r 
mi ene geçtlktc>n sonra dOl'lyııları 
karı!)tıran bir nıUteha!M!ı bu eııkl 
proje) ı göm1U,, merakla tetlrtk r.t· 
mı, '\C tatbiki için hUkOmete ta\'lil· 
)ede bulunmu,. 

Kü~ük Bir Fikirden Dt>ğan 
Servetler 

Küçlık, pek i<Uçllk bir du,unuş. 
bir bulu,ıan anide mll)onlar kar.an· 
mak, refah 'e saadete ka,'U-:mak 
kabildir. 

l\lltual mı utlyonıunu 'l ı,te bir

kaçı tane: 
BeMemer. Adi bir amde ldL Dot· 

rodan doğruya demirden çelik yap
ma), dül}llndll. bu ııa.> ede mlll onlar 
aaaııdı. 

c. L. Sbole!J, k(kUk bir ınPnıur· 
du. Rf'mlngton yazı maldne1erlnl 
ıcat etti, altına cgark11 oldu, Auer, 
ha\"a psı lln)balan aayealnde bir 
flrket kurdu, yarını milyon dolar 
tıen et ) aptL 

Berllner, silindir .,ekJlndekl fono· 
pat kovaniarmı pla.Jca.>-a ~1nneyt 
dll,llndll, Eclleondan fazla para ka
aandL 

Mone, nakka9 idi. Telgrafı kat et 
t .. mft) oner oldu. 

Arlorlgbt Jlflrberdl. lpUk maklne-
1 yapu. Bll.>llk bir senet kazaadJ. 
ı·redrlc Sau' age. buharla ı,113 en 
ıemllere peT'11Denln tatbikini dU-
1'1lndU. Bu uyede ı:engtn oldu. 

L };. l'atcnnan. mllrekkl'pll ka· 
lt>rnln mucididir. Hütlin dünl ada 
kullanılan bu kalemler al inde ka 
undıj;ı ınll.>onları ~iz 1a avvnr edl· 
nl-ı. 

Walter Kunt, ÇCfl&"Clll il neleri la 
ıı:ln bu adam, bunun ihtira beratı

nı lılr mil) on dolara ı>atmııttır. 
Fakat. lhtlralarınılan lııtlfade e

deme)1P ıtdalet içinde olen dahiler 
de pek çok. )Usal: 

Galili'; temıoınetrc)I, tiu tenu.lı.1· Almanyanın bir parçasından bat· 
nl, nı !\t dllrhl\nUnll icat 'e an.ın, ka bir ıey dııiilainiz ve Almanya. 
aeyyareJorln hareketini teablt eden nın bir parçaaı diye hareket et• 

hu bUyilk Alim bU)1lk bir ) okııu&luk =m=e=ğ=e~m~e~ob~u~r~au~n~u~z.~ .. ~·~~~== 
'e sefaltıt içinde öldU. 

Lıwolııler, ha\"Bnın obljflnln terki· [ lı l: li Jl 6'I A 
batını t&)1n eden bu Mim ha)atıaı " 
zaruret l~lnde goçlrdL Nlha)et gl)o
tlnlc kııfıu;ı k ildi. 

H. Thlrnonnlcr, ddl bir mUbendla 
idi. Dikiş makinesini icat etti, J."akat ' 1-+-..._-'--'-
lstlfadeı ecll'mcdl. Bir para.."n öldU. J r--t--+-+-+++-1-
nunu tadU ,.e lııllıh edf'n lnger öl· ~ 
düğü zaman 160 rnll~on dolar mlraıt t-t-1-+-+-+-4-l~W 
bıraktı. ' 7 

Çayın Menşei r 
1-J-+-

Ça ym IDMl)CI Çln r.annolumır. Hal ' 
buld bu dofnı detlldlr. Çay, ilk ev- " 
\f'I mcrkeı.I Atııyada A sanı vadl!ıln· "' 
de bulunmuştur. Bu ha\'a.llde elAn a...-.ı.-.ı..._ 
alıt metre bo) unda yabani tay ağ~ Soldan -ta: l - Seciye - Rabıt 
lar:ı \'ar. edatı 2 - Sakin - Hayvan yiyeceği 

Tarihlerin ıw)iedfklerlne rore py, 
on lklnl'l 31i7. yılda bir Bud~ mi•) o
ne.rl tarafından Çine getlrUmı,ur. 

('.ayı on 3tıdl~I 31lz yılda Avraı-da 

tamyan Holanda Hlndltlnlal kumpaa 

) &Janndan biridir. 

Blda3ette pek az ve lliç yerine 
kullanılıyordu. Sonralan tnglltere4e, 

Ru")ada \ Cl tslAm :mt'mleketJerlntte 
taammlim etti. l'apılan bir hcsat. 

röre bir lngUlz eenede J,200, bir 

•·ran ıı. 1:? çay içer. 

Napolyonun Sentelen 
Adasından Denizaltı ile 
Kaçırılmak istenildiği 

Doğru mu? 
Hayır! Btınn hıpat için ~u iki tari

hi hatırlamak kl'ltldlr: 
J8~1: Napol3 on Sentelen adıuımda 

l.lld\i. 

1886: Denizaltılarının ı,ıemeye 
haşlıunaı.ı. 

ilk denb.alb tecrübelerine 1'7 inci 
) llz yılda baıtJandı l 8 lnct 31lz yılda 
cTortuf':a, 1800 de cNautulun yapıl
dı. Fakat, blltlln bu tttrübeler Akim 
kaldı. 

3 - Kallanma • Neli edalı 4 -
Kalın bir k11maş - Bulaşık 5 ...- Ga· 
rez • Erkek ismi 6 - Veraset - Ba 
ba - Namus 7 - Ortıuıma bir CE) 
lllveeııeı Romanya paruı - Panllılı 

atc9 - Tur 8 - Tablo - BlrblrJııl al· 
dalma oyunu 9 - 19aret • Nota • 
Mutl, 10 - Ceylln • l!lurfyede bir .şe
hlr, 11 - Bir adet - Etraf. 

l·ukandan AtatlJ'a: 1 - Yalan 

2 - Sinirli - Çırak 3 - Ruha alt • 
Bot 4 - eezıre • Yol '5 - Fena -
MUs!Uman e - Melek - Mef!UllyeU 
7 - Sfenka • Ak,am, 8 - TUkrük 
- Hanedan ı,arell 9 Sonuna bir 
hart daht UAve edl11ce Almaıı aJarı
aı • Tavır. 10 - Köpeklere muaaııat 
btr böcek • Yokluk 1l - 1pret -
tcap etme - Ne!er 

DCNK'O BtlL)IACA.'llilN HAILt 
olclan Sal•: ı - Somaki • Akça 

2 - Ayıbalığı 3 - Raz • Dırıltı 4-
lflk • At, fi Kokan, 6 - CI • So· 
mali '1 - Isırgan • Srr 8 - Pu u 
9 - Llmnl • Kamun 10 - Ertetıl • 
Nadi ll - Re • Mini 
\'ukarıdan A,.tıyaı 1 - Sarıklı 

• Ler 2 - Oya • Saire 3 - Mıaıkçı 
• Mt 4 - Ab • Şairane 5 Kadın 

- lııc 8 Ilık - Sap 7 - Ir - Donuk 
8 - Ağır • Sani 9 - Kıl - .uum&ı1 
10 - TaUı • Udi 11 - Anıt • !ranl 

S i YAS İ 
i CMAL 

Harbin Dönüm 
Noktası 

Yazan: M. H. ZAL 
ı~~ ir senedir Amerikadan 

t.erkeı ıikiyetçi idi. 
crHep konuıup durur, bir ıey 
yapmaz» cıenıııyordu, 

uundan sonraıı içın bu nevi 
!İkayetıerın arkaıı ker.ııl!cektir. 
Amerı!ca konuıma ıaıhasını pek 
tatlı bır ıeıcııae tanı .ıT1ıamı1tır. 

l:}ımdı dort elle ıte :..tı ı.mıt bu· 
lunuyor. 

Ayandan ehemmiyetsiz tadil. 
lerle gelen yardım layıhHını 
mcuuaan meclıainin 71 ı eye kar 
fı ~J ı rey gıbi buyu,. oır ekse
riyetle kabul etme .. ı, Amerika• 
daKi ıcra ~• geçmek az.minin en 
kat'i ve en açık bir ifadeıidir. 
liu azim, )'arlı ııudutlanıu a,. 
mıf, tnın ııı .. c ıwllı bır mani al
m1'hr. 

B. Roosevelt, bütün itirazlan 
ıusturduktan, dıktatörlük endi
,elerini ruhlardan aikhkten ve 
esaslı miınar.atalardan ıeçmit 
aajlam bır kanuna .-kuma 
dayadıktan aonra saniye bile 
kaybetmeden yardam bareke
tıne geçmıftİr. Bu hareketin 
h,zı ve genııugi demokraıi dün· 
yaıı için bot ve ferahlı bir Ü• 
priz olacaktır. 

Bir defa Amerika ordu, do
nanma ve hava kuvvetlerinin 
bırçok hazır malzemeıi dahal 
yola çıkarılacaktır. Bu aayede 
lngııtcrenin hem müdafaa vaa
taları, hem de hücum ailihlan 
birden bire artmasa bafh7acak· 
tır. 

İkinci derecede olarak lngıl· 
tere, >.menkanın fabrikalara 
veroiği ıiparıtlerin bir kıamın· 
dan hazır hazv iltif ade edecek 
kendisi de hudutıu:s ıureHe y,;. 
ni ıipariı verecektir. Bunlar a
raıında 70 mil süratli hücum 
botlarının aeri İntaah da b ulu
nabilecektir ki lnıiltere bu aaye. 
de denizaltılara karıı çok tesirli 
ve çok bol bir ıilah ele geçirmif 
olacaktır. 

Şuraıını unutmamak Jbımdır 
ki Amerıkanın senede mılyonaar 
ca aeri otOniibil " üalyoa 
7apmak üsere kurulmat muu· 
zam fabrikalannın bir kaanu 
mıtralyöz, tayyare motoru, tank 
veaaire yapmakla metıuldür. 
Avrupa alemi bu hızda ve bu 
1ıeni1hkte bir imalat 11.1temi bıç 
tanımaz. 

Üçüncü aaffıa, mevcutlara ili· 
ve olarak Amerıka ve Kanadada 
yeniden bazı harp sanayii tube · 
leri kurmaktır. lm:.ılit için tez
aih ve alet yapan f abrıkalann 
istih .. l kudreti mahdut olduğu 
için bunların harekete ıcçmesa 
bir günde olmaz. Fakat aelecek 
seneye kadar herhalde bunlann 
da faaliyetinden demokrasi ta· 
rafa i .. tifade eder. 

Amerikanın hudut uz memba 
ve vaaıtalarile icraata anlmaaa, 
bu harbin hiç ıüpheai:s en mü
him hidiaeıidir. Yardım liyiba
ıının imzadan çıkmaaı, bu iti· 
barla harbin en eaaalı bir dönüm 
noktasıdır. 

Mihver tarafa: cclngiltere A.
merikadan yardım dilendi. İstik. 
lali nerede kaldı?» diye ziiiürt 
taellileri aramakla metsuldür. 
Fakat harbin bu yeni dönüm 
noktaaının manasını daha mad
di ıurette duyacafı dalrW•le• 
pcilaniyecelctir. 

Karapanarda Cinayet 

İzmir (Husuıf) - Karapına· 
nn Kaynarpınar iskele-ııinde Fct· 
tah İ.Nninde biri kıskançlık yüzun 
den on~!! yaıındaki aevgiliıi 
Nedimeyi ôldurmilı. kendiaı de 
bir bai kulubesinde ölü olarak 
bulunmu tur. Fettahın kim tara· 
fından öldüruldüğü anı§tırılmık· 
tadır. 

Konya Ataç Bayramı 

Konya (Husuşi) - Ağaç bay 
ramı okulların, aıkerlerin.a cemi· 
yetlCTin ve kalabalık bir halk kıt· 
lesinin iırtirakiyle evvelki giın 
kutlanmıştır. Bu veaıle Ue ıeh· 
rin muhtelif yerlerine onbinlerc' 
fıdan dikilmiştir, 

Çeşldll gtlzellk ve c.zlbelerı 
ihtiva eden 430,000 metre mu· 
rabbalık Klllt rpark ıclnde 

kurulan: 

iZMiR 
ENDRNA )'ONAL FVARJ 
E#ltneelerl ve fBIŞ&ıuılle alı! 

teıhlr cdP<:ektlr. 
%0 Atuatoe • 20 E~ll\I llMJ 
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• • ) 
Ö LÜM ŞARKI.Si 
f Yazan: Mahmut Atllll AtKUT j 

Geni~ maroken koltuğuna o· Öyle değil mi dostum. Bir müba

\Esentepe Sırtlarındaki Gerede 
Saf ası Bir Y. angınla Bitti 

turmuı1 gazetesini okuyordu. Oda lit.ga ve bir hata yapmıyorum ya. . Beden Terbiyesi Gcn~l Ojrck· ran olmamı~. Ye bu ihmal ve li.· 
k~pısı ,iddctle açıldı. Dağınık saç Bak elimdeki sigara da gevezelik törlıiğı.i orkii.nı, devamlı bir çalış· kaydi koskoca binanın yanması· 
lı. sarı~ın mavi gözlü bir del.ikan· ederken kül olmu~. Bir tane daha ~.anın yorgu.nluğunu çıkarmak na sebep otmuş. 
lı içeriye girdi. VCTİTSt"niz tC1'ekkür edeceğim han. ıçın. Geredcnın Ese~te~e ~ıırtla· ı 5 - Ne alemler yapılmamış. 

- Ey bana baki Aferin. Şimdi daha çok uysal rınd~. ıstıra~ate çe~ılmL1lerdı. ne &eceler geçirilmemi,, iyi gün-
l:v sahibi bu saygısız gece zı- hareket ediyorsun. İntikal başla- p~n aldııı1 ımız bır ~ektup Ge-

1 
ıer yaşamı~lar, isim geceleri ter· 

)arctçisine :sert bir sesle :sordu: dı. Muhayyele kırbaç yemiş bey re c c yapı .a~ gec:-e. a_lemlcrının tip ctmiıtlcr, bir ailenin .isim günü 
- Sen kimsjn~ gir gibi tahlandı. Buna memnu- çok acıklı hıkayesı.nı bıze .anlatı- Esentepe sırtlarına kadar akseden 
Delikanlı kayıtsızca masanın 1 num. Mevzuu ka.vra.madıktan son 1 yor. Ve Gerede sa fasının hır yan- kahkahalar içinde kutlulanmı,. 

'oınına kadar yakla~tı. Elleri cc- ra davayı halletmek ho,uma git.- gınl~. nihayctlendiğini bild.iri~~r: 6 _ Kurs için daha evvel ha· 
bınde ıslık çalıyordu .. Bu bir Ö· mez.. Turk sporunun nereye gıttıgını zırlanan bir programla dersler 
lum melodisi idi. Sağ elini müte· ı Delikanlı sigarasını bir kaç bize açık bir şekilde anlatan bu ba,lamış. Fakat bu derslerin he
hevvir ve ~şkın ev _sahib_inin o- nefes çekti. Gözleri bulanıyor, ~ektubu ayne,? nl'~r~t.meğe i~: sabı peşinen görüimüş, ve binler-
muzuna koydu. f~ilkLm bır ses~e I aeai toklaııyordu. kan b~l~madıgımız ıçın, gençlıgı ce lira earfedi.lmi~ .. 
konu!?uyordu: - Hikiye uzun değil bu· acılar ıçınde kıvrandıran Gerede B 

f · 1 d u mektup bize Türk sporu-
- Çok dalmışsın yahu. Nere rada bitiyor dostum şimdi mak- sa a!ının ıçyüzünü, bu sütun ar a 

de elektrik düğmesi. Aç bak ak· sadı söyliyeceğtm. Ufak bir he. anlatmağa çalı,acağız. nun nereye doğru gittiğini göste· 
am oldu. E.v sahibinin kısa süren sap işi.. Durl Cebine davran- 1 - Geredenin Esentepe sırt· r~iyor. Nekadar acı değil mi? 
a1kınlığı geçmiı:tti. ma. Para isliyecek değilim. larında açılan bu kure evvela ka- Esentepe sırtlarını aydınlatan 

- Ne arıyorsun burada) Sen Ne o ya .. Gözlerin değirmen ta§T yak kursu olarak açıl mı§, fakat ziya huzmel<"ri altında yapılan ge· 
k.m•in dedi delikanlı kahkaha a- gibi yerinden fırladı. bilahare buna kayak tekamül kur- ce alemlerinde bir ateş parça" 
·arak güldü. ~likanlı cebinden tabancasını su ismi verilmiş ve ilk kurs on beş k k b" k k··ı d. 

- Sakın ol dostum. Zannetti- çıkarttı. Dudaklarındaki. ıslık se· gün devam ederek bittikten sonra os oca ınayı ya ıp u. e Jyo:, 
gın kadar fena adam de~ilim. 1 sinde bir matem havası vardı. Ta_ bu. su:etle iş.in uzamama:ıı temin çocuklar çırçrplak ve perı,an. bır 
! lele bana bir sigara da ıkram bancayı tavana doğru attı. Tekrar 1 edılmı,. 1 halde. açıkta kalıyorlar. da, bız bu 
t"dersen pek memnun olaca- ı tuttu. 2 - Tekilmül kursunda Genel haberı ancak, acılar ıçınde kıvra
.;~.n1 .. Şi~di sana kim olduğumu I -. Görüy~rsun ~a ~ostum bu , Dlrektö .. rlük Umumi Kiti:bi Cemal! nan. bizi buradan kurtarın .diye 
oyııye)IJm. dcmır parçasıle a~ı~alıgım fazla·ıG~kdag, Tesisler müdürü ~eitıl. feryat eden çocukların mektubun-

- 1-latırlar mısın geçen sene ca .. Hesap defterının şan sayfa- Dınçer, Teftis Heyctı reisi Ziya d .. ... . 
b d ·d · · ' B·ı- k- A R h p. I I I k an ogrenıyoruz. ougün u saat nere e ı ınızr sını açıyorum. ı ançomuzun ar, teş, asi a a mua lım o ar3 . 

Oikkat et nerede idiniz diyorum. zarar haneleri pek kısa. Yalnız bulunuyorlarmı~. En ufak hır yangın çıkıyor ve 
\ ' e devam etti. Vah zavallı dos-. sinirlenme. Şaka hic sevmem.. 3 - D 1 ·h. d ··ı küçük bir binayı yakıyor da gün· 

1 
. ers er ıç mevcut egı - 1 hk"k ·· ·· ·· b 

tum pek de rabuk bunamıı.sın Koltuktaki. adam alçak r Diye . f I b I d" . erce ta ı atı euruyor ve muse -
~ .. .. · ... . mı~. gece sa a arı as amı,, ısıp· b. 1 · d h 1 

Hafızanın bu kifayetsizlig"ine ü- bag"ırdı Yoo O kadar degıl. ı· b. 'k C ıp erın en esap soru uyor. · ··· ın namına ır ~ey yo mu!!. e- . 
züldüm doğrusu ..• O halde ben l f-!ak~ret etme ve sonr~ daha asa .. mal Gökdağ, derslerinde, eğit- Gerede kayak kursu fınası yan 
Wyliyeyim: .Ge~en sene bu. g.e~e, 

1 

hı bır sesle k~n~ş.maga ba~la9d/n' menleri güldürüyor, ve dersin or. I gınının müsebbiplerı aranmıya-
bu ıaalte sız hır salonda ıdınız. - Eyi Benı dınle. Sen kım tasında yutkunuyor çocuklara: cak ve mes'uller varsa hesap so· 
Yanında güzel bir kadın vardı .. diyordun değil mi? Ben .. Ben ha- C k ' ki I k d , B. k 1 · .... · · 1 d k d - b d k - .. o yorgunum çocu ar, ru mıyaca mı ır. ıze a ırsa, 
Ben gıremedıgım o yerde uzak- nı oca a sı 1"tır ıgın, ar a u- d. kf" ı····· .. h. b .... k 
tan sizi tarassut ediyordum. Bi· cağına aldığın. o güzel kadın yok . ;re. ~~ u~n mu ı~ vT uy~ yalnız bu yangın mes'ullerini ara· 
raz sonra oradan kalkt.nJz. Oto- mu i'te onun nişanlısıyım. Hain 1~ erı ımagımFıkyor ~ u. odpar.ak· makla kalmamalıdır. Kayakçılığa 

. . . . .. . . ld yamıyorum. a at sız ne eme b"" .. k b. h · ·ıd··· 
nuza bindiniz Ben de otomob\- hır atmaca g•bı uzerımıze sa ır- . ed..... . k"I" I d. uyu ır e rrr.mıyet verı ıgı · . 1. d ıst ıgımı pe a a an arsınız ıye- b .. I d 1 k •· 
iinizin arkasında idim. Bir sınc- dın. Adamlarınla karımı e ım en k b. . . . R ih p ugun er c, mem e ete egıtmen 

V .. I k d re ır saatı geçmyor, as a- . . k .. I b" k 
maya girdiniz. Film pek entere- kaçı~dın. e son.ra. o guz.c a ı· la atı-cılık derslerinde elindeki tü- yetı~tırme ... luzelre. açı an kır urfs
ı;:an değildi galiba yarım bırakıp na ~ıfa bulmaz hır ıllet, bır hasta- f .... k . ki ta, gece a em erı yapara sa a 
Çıktınız lkinci hedefiniz bir bar lık aşılayarak onu bir gün eski egkın me Canl~ml Das:nı çocu al r~ sür~eğe gidenlerden de hesap 

· . . k ... ta tırıyor, e a ınçer sosyo OJI k ı· d 
oldu.. Çıplak kadınların danset· bır çama~ır gıbi fırlatıp •o aga d . d k .. d I k il , sorma · azım ır. 

1 . _ A I d d •. 1 ., B . t ersın e, ur anın nası u anı.- H d . b I 
tiği ~ampanya ~işe crının gazoz altın. n a ın egı mır enı a d • I t üsnüniyetin en cmın u un. 

• - ld b b G ·ıd·· d . d. d ··ı ., ıgını ana ıyormuş. 1 L h . g:bi patlatı ığı ir ar... u u- nı ın ıım ı egı mır z· A 
11

. f .1 duğumuz, ve ~eırsan ürmet ettı-
nüz. oynadınız, eğlendiniz. Masa- Dur kıpırdama! Sıra yckUna d ıyl a . t.eş, mi uka tmd 81 at~ e ğimiz sayın General, artık anla-
nızı dolduran dolu, boş şampan- geldi. YekUnu kırmızı kalemle çi- ers.

1
ere h~ırıybc:>r a at, 

1
ersc dgn- malıdır ki etrafını öyle bir ateş 

. 1 . • ··ı h" 1 H 1 b t b. k 1 m""ı e ıç ır şey an atma an b 1 k" . b .. 1 . . Ya sı~e erıne magrur ve mu te ır zer er. e e u azc ır ana çı- k b" I 
8

. I' sarmış u unuyor ı, ış oy c gı-
bak~rak kaoıklarınız çatlayıncaya ziliroe daha çok makbule geçer. ~ ~ası .. ır 0 ~yormu_ş .. ır ~a~t lK derse, bir gün gelecek bu ateş da-
kadar, dudaklarınızdan salyalarıe Öyle değil mi ahpap?. Dikkati ersın u~reTtı e ne l~mış 1 ıyor ha çok binalar yakacaktır. 

k k d ··ıd·· .. v B" 1 ·ı·h . d ld • r. mu•unuz, anı on ıral ... 
nız a ıncaya a ar gu u~~.. e ır e sı a sesı .. u~u u ve :.10 •• . Kemal ONAN 
çıplak bir bar karı!ının ıştıhanızı ra dudaklarında olum takısı :":!CÇ Mektubu yaz~n ~ençler dıyor-
k<tbartan boyelı dudaklarını. sa- hul gece ziy retçisi, sakin, tcli.1· ı lar kı; .b~n8: lekamul. ~ureu mu, 
kınmadan çekinmeden 0 güz.! sız me.rdivenlerden indi. S >kak tedennı, ınhıta_t.veya ınhıdam kur
kadmın yanında öpmek kü•tahlı· kapısını ~iddetle kapıyarak gece- su n:u. ~ıyecegız. Bız de bunun 1 

ğında bulundunuz.. nin karanlığında kayboldu... t~k?ırı~ı,. Gerede safası":~n .. acık~ı 

Milli Kü a ~ ;a ı 

Geiec~k H .. fta Baş ıyor 
Bunları uzaktan hep seyrettim. Mahmut Attila AYKUT hıkayeoını okuyacak, buyuklerı-

============================= j mize ve efkarı umumiyeye bırae 
Futbol Federasyonunun verdi .. 

ği son bir karara göre milli küme 
maçları ayın yirmi üçünde her üç 
bölgede birden baelayacak ve 
bu sene müsabakalar lstanbuldan 
dört, Ankaradan üç, lzmirden iki 
ve EskiRehirden Demirspor o!mak 
üzere o~ klüp arasında olacaktır. 

ŞEHiR TIYATRO~JJ 
TEPEBAŞINDA 

DBAM KISMI 
GUndUz eaat 15.30 d:ı 
Ak~am saat 20.30 da 
MEŞALELER 

TEMSiLLERİ 
'ST1KLAL CADDESiNDE 

KOlWEDl KISMJ 
GllndUz saat 10,30 da 
Ak~am saat 20,30 da 
PAŞA HAZRETLERi 

Her gün glı1ede çocuk temsilltri için bilet vardır. 

Beyazıt, LAlell, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobüs temin olundu. 

kıyoruz. 

4 - Bu disiplinsizlik içinde, 
ihmal ve lakaydi yüzünden, bin
lerce lira sarfıle kurulan kayak
çılık binası, alemler devam eder
ken, bir akşam çatu. çatır yan· 
mı~. çocuklar sokak ortasında pe· 
ri~an kalmrşlar, Cenıal Gökdağ 
bina alevler içinde yanarken ço-

ilk hafta maçlar mahalli mü· 
sabakalarla başlayacak ve ondan 
sonra da deplismanlar yapılacak-

cuklara; 'tır. 
•ı•••••Tebtlkclerln heyecan ... Aşkın ne~ ... 31Uz1Kln ••••••'~ 

..ıııı ha.yut verdiği büyük nım - Ne duruyorsunuz, birt.:.r kar 
/topu yaparak atsanız yine fayda· 
dır, dlye emirler veri.yormuş. 

Deplasmanlarda Eskı~ehır De

mirsporu Ankara takın)I olarak 
kabul edilecek ve bu klüp maç
larını Ankarada yapacaktır. 

Bugün L A L E Sinemasında 

HUSAR AŞKI 
BudapeJ!!tenin rüya dolu sahillerinde yaşanan en güzel Rfk ve 

ıstırap romanı ... 

DİKKAT: lkl harıı jwrnaJı blrdea: 
l - Tt'llKÇ'l!: BRlTlŞ PAKAMUNT JURNAL'da: J\rn•rlk& pi-

lotlan tngUWrOOe hava ak10Jarıoa ka.rşı ınüdafaa • Parae 
şütçkJere karşı hazırllk 

2 - Rl" HCA YC'IA:-f .TUR1'l\LDA: Yunan • İllllyan topçu 
dUf'llO"ıU ("ephelf're akın • Yanan erkilnı harbiyesi iş ba· 

'11Dda. 
Buı;:iln saat 11 de tenzil<i.th matine. 

___ , 
Bugün SARAY Sinemasında 

c('am ·akıı;ıi> fUmlnlo kahramanı, en /a7Ja. dokunaklı yıldızı 

ANNA SOTBERN 

Binada yangına karşı 
1 
hiç bir 

tertibat yokmuıj, yangından bir 
gece evvel yine bir yangın ba~lan
gıcı olmuş, önü alınmıf, kurs 
aşçısı Cemal Gökdağa. müracaat 
ederek: 

- Bu bina bir gece yana-cak
tır. Su mutfağı tamir ettiriniz, di· 
ye ikazda bulunmuş, fakat aldı-

Yarın sabah Futbol Federas· 
yonu A•ba~kanı Saim lstanbula 
gelecek ve öğleden evvel milli 
kümeye i'tirak edecek dört klüp 
mura•hhasının ittirakile bir toplan_ 
tı yapılarak, şampiyonanın m'1•İ 
ve teknik bakımdan esasları tc~ 
bit edilecektir. 

Bugün TAKSİ M Sinemasında 
1 ~ B~~~ z'di üN z·ı piinuAR 

Senenin en mlithJ' macera ve sergUze.,t fllml 

ÇILGIN GENÇLİK 
s :r•nl Dan"" lcadedlldlğlııl &'Örecek8lnlz, büyük bir ..,k filmi 

Bugün saat 11 de tenzih\tlı matine. ••••IİI•-

BUGÜN GALATASARAY BE
ŞIKTAŞLA, FENERBAHÇE DE 

ISTANBULSPORLA 
•KARŞILAŞACAK 

Galatasaray, Fenerbahçe. Be
şiktaş, lstanbulspor klüpleri ara
sında tertip edilen dörtler kupası 
maçlarına bugün yine Şeref sta
dında deva.m edilecektir. \ 

Günün en mühim maçı Beıtik
taş • Galatasaray arasında ola
caktır. İstanıbul şampiyonunun 
sarı kırmızılılarla yapacağı bu 
karşılaşma hiç şüphe yok ki, ço~ 
çetin olacaktır. Galalasaraylııarın 
sahaya yeni oyuncularla ve ÇOK 

kuvvetlı bir şekilde çıkacakları 
söyİenmektcdır. Buna mukabJ 
Be.,iktaşlıiar da bir kaç oyuncu
dan mahrum buıunacaklardır. Bu 
vaziyet maçın neticesi üzerinde 
kat'i bir tahmin yürütmek imki· 
nını bırakmamaktadır. 

F enerbahçeliler de lstarıbul
sporla karşılaşacaklardır. Geçen 
hafta ezeli rakipleri ·(;alatasarayı 
yenen sarı li.CJ.verlllıerın genç is
tanbulsporlularla yapacakları bu 
karşılaşma, çok zevx.ıi olacaktır. 
F enerbahc;eliler de sahaya arala
rına yeni aldıkiarı elemanlarla çı
A.acaklardır. 

Oiğer taraftan F enerbahçe B 
takımı İstanbu.spor B takımı ile, 
Galatosoray B takımı da Beşilctaş 
B takımJ ile oynacaklardır. 

Zabıta Haberleri: 

Feci Bir Kaza 
3ir Fabrika Bekçisi 
.ı:<af ası Parçalanarak 

Öld Ü 
Evvelki ak~am üzeri Ortaköyde 

Karakol sokağında demir eşya fabrl
ka~ının gece bekçi!-li ).{u!-!lafn S:ıc;lıoğ 

lu, fabrikanın eşya taşın1ay:ı ınahsus 
arabasını h;cri almak isterken atlar 
arabayı yokuş aşağı son sUratlc sU
rüklemtye b~lan11şt1r. Bu a;ırada a

raba. bUvUk bir hızla oradaki t~lgraf 

dlrcklt"'rinden birine çarparak hurda
ha~ olmuştur. Sademe neticE'Sindc taş 
lar üzerine yu,·arlanan 1\tustafa Saç-
1ıoğlunun b~ı parçalanarak ümitsiz 
bir halde Şi.ı:ılı Sıhhat yurduna götü
rülürken yolda ölmU~tUr. 

F erah Sineması Yangını Tahkikatı 
Devam Ed iyor 

ŞC'hıadebaşındaki Ferah Sineması 

yangını hA.dtseMi tahkikatı devam et· 
mektedır. SalAhiyettar kimseler itfa· 
iyenin telefonla. haber verildikten son 
ra vaktinde yetiştiğini, fakat ihbarın 
geç yapıldığını söylemektedirler 

Ya.ngını geç haber verenler hak· 
kında tahkikat yapılmaktadır. Bu 
tahakkuk ettiği takdirde derhal taki
bata geçilecektir. 

Küçük Y anke.ici Yakalandı 
Evvelki akşam Azak sinemvnnda 

küçük bir yanke~ici para çaldıktan 
aonra. kaçarken yakalanmıştır. 

1( yaıµnda. Şaban adındaki bu 
mllptedi yanl<r~icJ sinemada Ahmet 
:ıdında birin i :ı. yanu1a oturmuş ve 
~,.binden JQ lirasını çalmıştır. Para
yı aldıkta. n :::ıınra yavnışc;a kaçmağa 

çalışan Şab.ın etraftakilerin yardımı 
ile yakalanmıştır. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
9,00 Program, 9,03 Ajans haberle

ri, 9,18 Marşlar ve hafif parçalar 
(Pi.) 9,45/10,00 Ev kadını • Yemek 
listesi. 

12,30 Program 12,33 Saz eserleri, 
12,5-0 AJanS haberleri, 13,05 Beraber 

16. 3 - 941 --
IKi Paris . , 

Fransız Parısı 

A lman Parisi ---
Yazan: ebla 'l'evllk BAŞO!i_fj 
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Parisin Bütün Nakil Vas!taları Kesilır.İŞ 
Yalı.ız Yeralb Tre1 ler· iş~ yordu 

Bugün Paris, tarihinin en feci 
günlerinden bırıni yaşıyor. 

Bu son Uç gündenocrl Parisin 
bize gOsterdiği manzara unutula· 
mıyacak kadar hazindir. 

Pariste bugün hayata J,aret ve
ren iki takım hareket var. Birinci 

takım kaçanlar, ikin<'i takım t2a 

Belçika yollarından muhacJr gelen· 
ler ... Fakat kaçanlar gelenlerden 
daha çok ... 

Tekmil otomobilJcrin içi gibi dı
şı da dolu, gençler, ihtiyarlar, ço
cuklar köpekler, ked:Jcr, ve kuşlar. 
Yatak şilteleri, çarş:ıfl:ırı yastık· 
larlle beraber olduğu gibi ahıımış 

arab2ların Usttine yayılmış şiltelc· 

rin yastıldarın UstUne çantalarını, 
valizlerini, yemek sepetlerin! doldur 
muşlar. Yatak çarşannrının uc:la
rı beyaz bayraklar gibi ~uratıe ko· 
şan arabaların köşelerinden ,ı:ıalJ:l

nıyor. 

Bütün sUratıcrilc motörleri işle

tiyorlar, arkalarına bile bakmadan 
kaçıyorlar. 

I<:amyonlar, motosikletler, bisik
letler, hep ayni insan ve eşya hü
cumu altında ezılecek bir hale gel
mi~. 

Bir motosikletin üzerinde bir er· 
kek ve bir kadın, kadının kollarr
nın arasında iki ktiçUk çocuk, yor
gunluktan, sıcaktan yU~ler kızar

mış, şişmiş, gözler tabii bakıljitnt 

kaybetmiş, arkadaki tekerleklere 
kadar, paketler, çantalar, iplerle 
bağlanmış iki tane elbiseleri f'Ol

muş ottan bebek paketlerin arası

na sıkıştırılmış, kaçıyorlar. 

Eskl çocuk arabalrının içine eş

yalarını doldurmuıJlnr, bir ihtiyar 
kadınlıt erkek arabayı sürtikliye
rek arkasından gidiyorlar. Toprak 
taşıyan tarla arabalarından sokak
ların çöp arabalarına kadar, i!ar1ar 
da eşya naklettikleri iki tarafı de· 
riıirli yeşil arabalar esrarengiz bir 
surette garlardan aşırılını" Uzerle
rinc eflya. doldurulnnı,, kaçıyorlar. 

Bu binlerce halk nereye gittikleri
ni bilmiyorlar. İlk rastgelecekltri 
trendo yer bulurlarsa. ve tren on
ları ne tarafa götürürse oraya gi

decekler. Yahut da bu meş'um Fıe

yahate yürüyerek devam edecek· 
lcr. 

Garların her birisinin önünde on 
beş yirmi bin kişi yirmi dört Sa· 
atten beri topraklar üzerinde nö
bet bek11yorlar. 

Pariste bUtUn nakliyat vasıtala
rı kesilmiş, yalnız yeraltı trenleri 
işliyor. Onlar da ayni derecede ka
çanlarla dolu ... 

Sepetlere yiyeet'kJerini, torbala· 
rın içine giyeceklerini doldurmuş

lar, kollarına asmı~lar, elleı·ile de 
çocuklarını tutuyorlar. Bellerinde 
bir zavallı kUc;Uk köpeğin kayışı 

takıh, hep birden sürükleniyorlar 
YUzlerl acıklı bir manzara gösteri
yor. Kimisi 1sadan medet bekler 
gibi yorgun kızarmıf, göz:lerini se· 
maya dikmiş, kimisi birbirinin göz 
lerinde bir Umıt arıyor. Kimieı ha. 
ıa. Fransanm kuvvetinden emin, 
dudaklarında Pari1111Jilerin o daimt 
t.N>esstimünU yaşatma.ya çalu;ı:ıyor. 

O, mes'ut günlerde dotmuş, gül
mek, 18.tifeJer etmek için büyümüş. 
Ne yapsın! Hiç kabil mi, Fransa 
gibi bir ·millet ki dünyanın en bti· 
yük adamlarını yetiştirsin, dünya
yı medeniyet nurlarile aydmlatsrn, 
zekA. ve dehanın menbaı olan Fran 
sız milleti hiç mağlflp edilebilir 
mi? 

Fransa her büyük fikrin muti· 
dl değil mi'? Almanlar, onların ka 

""' ba kopyacıları. asıl rrıucidi 
mağlup edebılırlerınıi : .. 

1 e • Geçen 18i0 harbuıde de )' 11 

manlar Parise geldıler. par~ 
verildi, glttıler. Bu defa da 
Fransızlar memleketlerini pstl p 
~atın alabilirler ve Frazı53J'l ,pt 

tarırlar. Ama bu paraıa.rı öd~ 
için on sene !azJa ça.Jı~acak1 
ne lAzım gelir? 

1 
V' 

Şimdi Almanlara verecekh"!f~ 
ralarla silAh ve mühimn'Jat • 
değiller miydi, hem hep!li bit ' 

çrkmaz mı" 
Q,.crı• 

Fransızlar harp dU~Ur.ırı1 -
dı. Onlar sulh için, ınsanlyet , 
çalışan millettir, fakat 0~ 
rahat . brrakmıyorlar ki. • , 

Barı Parisi bt>mbardıman 
sel er. 1 

Bu sözleri söylerken ,,.ıl~ ti 
düşmana karşı ne bır kin, ne 
öfke var... . j1f 
Fransız gazetecilerinden "8 tb 

dostıarmıızdaıı Madam p;~ 
0

Bonneull'Je öğ"le yemeğini ti 
yemek için Bulvar Sen JtT~ el 
randevu vermir;rtlk. O da par1 ı 
kedlyor, bugttn veda edl)'O~,pl 
kantaların bazılan şımdtdetı ~ 

mış, (Sen Piyer) ismindeki -·" 
bir lokantanın tt'rasına Jll11"' • .. ı 
d.tğlmrz yemekleri bekliyo /:! 
dith de Bonneuil lngutered' ısf 
muştur, tngJliz pasaportuntı 
Bu sebepten Parisin Aırrıarıl~ 
rafından istilAsında PBil!te 
n1ak istemiyor. 

Bu ne,csiz öğle yemeğind•e:"' 
necek uzun sözler yok. GöZ.1 f' 
de ölmekte olan bir sevgıııniJl et# 
tı etrafmdaki ümitsizlik ,·e t p 
dolu. Kaçan, aUrüklenen bıl 
sUrUsUne acıyarak bakıyortı'° 
den, arkamızdaki masıUard•ıı 
len kahkahalar gözleriıniZ1 

yor. Yedi, sekiz kişi, kadrtı 

nıasalara taksim olmuşıar, ~ 
yiyorlar. içlerinde iki zabit tt 
Gayet neşeli .•. Bunları ıörc"' 
rfsin her gUnkU elmasının d 

ğine katiyyen inanmaz. 

Erket< bağırıyor: 

Garson, bir ı,ışe şaınpll 
ha getir-

Öğle yemeğinde boşattılfl 

panyaların boş ~işelerl nı 

yanına sıra ıle dizilnliı> 

Madam de Bonneıul, ban• 
rak: 

Fransızlar tıpitı sız$1 
gibi batıyorlar. FcHtketır.: tı 
ğllnUn h<\lıl. farkırd• d<'t 1 

yor. 

Ben de bu halleri Osmal111 

ratorluğunun son gUnJcrı11t 
1 il' benzetiyorum. Biz de yır111 ,.r 

ne evvel böyle yapn1amU! 
Hiç farkına varmadan. \ ,. 
bizi taksin1 edemiyecegtnt 
söyliye .. Aramızdaki cahtll< 
ler böyle dü~UnUyortnrdı 

mızda yüzlerce mllyonıu1<0f. man dlinyası yok mn" Yt C 
halife bir cihat Hiln et.1111ln· 
Jerce milyon müslUman b:JI 
tarmağe. koşacak, kortctr' 

var? r~ 
Türk, ve Fransız mıııetl 

"",''...ı rada ayıran bir nokta Vil.I .. "° 
ordusu ve Türk mılletl ,,,o 

tıır• 
silA.hlarını en son olarak ıl 
tardı. Ordumutun taAA'r'·ıır 
yoksuz1uklarma, harbi )(aı'ıı1 
Umidl olmama!!lına ra~.~~t .. 
tiklerine kar,ı verchğl 8~"'" 
memı,tı. ,,ı 

(Arka•ı_:,, 
Biltiln rekorlarını, yakıcı ihtiraslarla. dolu ve yalnız aşkı için yaşı

Tan bir kadının macerasını tasvir eden 

Çam Sakızı(Kongoda) MELEK Sinemasında 
ve tek şarkılar, 13,25/H,30 Radyo SOR' TA.TT rz 
salon orke!trası. V I Y V ~ ------~ 

, 
Yeni ve orijinal filminde kırıyor. 

lla-rt~n: \\ALT D1S:'.'l"EY'lo RENKLİ '>IİKEY ' lAU:S fllrnl 

BugUn saat 11 de tenzUA.tıı matine 

S I GR ID G U R 1 E 'nin 
Büyı.ik Lüks ve ihtişamı ve teshir edici güzelliği ... 

Ve BAS İL RA T H BONE'nin 
Kuvı.· ·tıı dehayi Sanatk.ılrancsl 

SUMER Sinemasında 
Gör\Jımt'n bir ınuvaff11.kıyl'tle gö~tcrilmekt<' oJan 

R 1 Y O YILDIZI 
Em. al.! ız a k ve macera filn1inın kıyınetlnl arttırıyorlar 

şehir halkının görmek ıstiyeı·~i bir Şllheat'r 
Bugün ba&t 11 de t.rnzllıülı nıa.Unc. 

BUtUn 

JEANETTE MACDONALD ve NELSON EDDY'nin 
yarattı k ları A§k • Musiki ve Güzellik Şaheseri 

18,00 Program, 18,03 Ziraat tak- • ~ ı• • 
vimi, 18,08 Radyo caz orkestrası, -----------•Jıl.SJ O Y L [YEL 
18,50 BUyük fasıl heyet!, 19,30 A- j 

AYDOGARKEN 
jans haberleri, 19,45 Halk tUrküierl 
ve karışık .prkılar, 20,15 Kabare 
m O z ı ğ ı, 20,40 B e r a b e r 
ve tek farkılar, 21,1~ konufma, 21,30 
Oda. musikisi (Bethoven), 21,:'iO O-

Tahminin üstünde bir muva!fakıyctıe devam ediyor 
Bugün saat 11 de tenzil&th matine. l 

pera aryaları (Pi.) 22,30 Ajans ha
berleri, 22,50 Dans müziği (Pi.) 23,25 

l llıl•••••••••••••••••••••••••• .. 23,30 Kapanı~. 

---------------------------~ 

ı r E·'k SON'"G"EÇiT 
Sinemasınd a Bllytik Jtran!lız fllnıl 

Baş Rollerde: FERNAND GRAVEY • CORINNE LUCHAIRE 
Ayrıca en son gelen Foks dUnya havadıslerl. Bugün saat 11 de tenzilA.tlı matine. 

Şekercilerdeki A ntep Baklava/arı r' ı1 
ı - Ortaköyde Dere boyunda zo ve dana eti gotlr!J"•'• ~· 41 

şahJndo Açıket !Oruyor: Bazı te
kerci \'e pa !acılarda kilosu y1lz 

ylnııl kuruşa. verHen sandık Jçte
rIJıdekl baklavalar hakikaten An .. 
tepten mi geliyor. Hem bu fiyat 
pahalı detıJ mi ııcabe. f .. 

Cevap - Satanların aözlerine 
bakılırsa Öyle. Fa.kat, bunların ta 
tanbulda yapıldığını söyUyenler de 
çok hant. Fiyata gelince, hakika
ten yüksektir ama, pahalıca edin· 
dlğimlz diğer bazı grda madde
leri arasrnda baklava pah.Wıtm· 
dan fik&yet pek de yerinde olma
sa gerektir. 

Z - Kadtköytinde Y eldeflrme
nlnde Muhsin Ylllttr 80nıyor: U· 
z.unçayrr tarafında zenbWe.rte im· 

dl ta t•rııt: .<' pı g'ez rlp satıyor r. ' fit' 
.rlyorlar. Bunların Jıo.<ı;f& -1*1~,P 
eti olup olmadığını na"ıl 
b acaba! •• 

tıf,~· 
Cevap - Ucuz etin Y8 ut1' 

van olur, darbımeselini :r 
ve onları, satan ile btrtl t 
diye zahıtasına g~ter"1eP 
ııiye ed~riz slze. 

1 • 
S - Bandırmada ~ .. ,.- I' 

man Yurtçu eoruyor: f(tıfl 
le e•lenmell mt1'81J11k...SfO ıJ 
ponJarla birlikte rPl'tnıJtt 
derllecek midir!.. , 

Cevap - Gazetemıstn 1 ı~ınc 
sayfa.sının birinci ve ...nrı 

la.rmda buna dair her l'it;dı 
18.Uı malOJnat b•ıtı;nnıa1< 

~ 



-----z;rii~ Mektepleri Konuresi 
re ve çiftçilere daha yakından 
müeeair olmalan meseleleri kon
grenin oa§lıca mcvzule.rmı te§kil 

• d" -"'ı rdir 
An1cara. l 5 (Hususi) - Zira· ı yerlerıne ~?._m~J e. • • mea&»i. 

at -'- · · · ZJraal meA.t~ ermm 
b' .rn~t~pleri kongresi meaa191111 

_ d t ogramlarının miktan 
1tirın11tır. Kongreye i~tirak ed~ mu~e a •. pr elerin civar köyle

rnua!Jiznler ve mektep müdürlerı ve u mueeaee 

Kardeş lranm .Mesut Günü 
al Konsolotıhanede top!a?ar.ak B k n90losun bir hitabeamı dın· ~n kardq Iranın hiikümdan 

Şchİn§ah Rıza Pehlevi Hazretle
rinin yıldönümüydü.Modem lran, 
Şehirışahla beraber doğmu,ıur. 
Bu~un için Rıza Şah Pehl~vi'nin 
doguın gijnü han milleti jçın en 
rnea'ut bir gün sayılır. 

Türk milleti, kardct lranm 
dünkü sevincine candan ortak ol
~uııtur. lran bizim için terakki ve 
tnkıl&p yolunıcla aziz bir yold.at 
~lduğu ~"bi. iki millet .ulh ve ~
likra.r yolunun .da !birbirinden bıç 
bir zaman ayrılmaz iki yolcusu· 
dur. 

Dün Şchlnp.hın yıldönürnü ve
ailesüe lstan.bulda İranlılar Gene-

= 

Ufuktaki 
Manzaralar 

(BIMJI 1 IJlclde) -
'h hesaba O§nutsuz hal ve tavrını 
katmağa meoburdur. .. l 

B 
. • d b .. oun er• 

alkanlar hancın e - 1 
de gözü itgal eden dört . mes~ e 
vardır. Birincisi Afrikada~ı tjm~
lik hareketinin mu.vaff akıybel e. · e 

k• Af 'k çem erının 
Vamı ve tar ı rı a . . . a-
g:tti.kçe daralmasıdır. lkıncıBsı Jl. 

. . ın er ın 
Ponya hancıye nu~7d Japon
aeyahatidir ki her a e b'ld' 

ek k ıdıgı~ nı ı ır-
Yanın başı P 11 .~ .. 
nıck içindir. Üçuncu•u, Alman)a. 
nın denizaltılarla ve havadan n· 
giltereye kar!Jı ilkbahar taarrulu
nu a9J11UI ve aığer ta.ra~tan n· 
gilterenin müdafaa ile ıktıfa e~e
cck yerde Almanyaya kar~ı §1~
dctlc hava taarruzuna geçmesı-

dir. 
U.mumi alakayı asıl toplıyan 

dör.düncü nokta, Amerikan yar• 
dımına ait tatbikatın büyük ölçü
de baıJlama•tchr. Bunun yalnı~ 
malzenıe vennekten ve ınanevı 
rardımdan ibaret kalmıyacağını. 
lrlinda uıler:i hakkında Amerika. 
nın tava11uta geçmesi gösteriyor. 
Bu Uşlerin Amerikanın yardımile 
lngilterenin eline geçmesi. nak
hyatın ~ .441nfi kı ı ~ 
bir derecesinde azaltacak. küçuk 
Almıın denızaltılarının u~asın· 
dan hariç mıntakay~ . geç.ırece~ 
ve lngiliz tayyarelerının ve . dı 
ğer vasıtalarının Alman denızal
tılarına karşı ke~if ve tarassut va-

if . örıneaini kolaylaştıracak-
. z esı g 1 • d • 1 ka· 
tır. Amerikanın rlan ~ lf n.e . 

.. .. mühım hadıae-
rıgmaaı gunun en 

sidir. • d eb 
Harbin esas cephetın e le§ • 

b .. h halde demokrasi tarafına 
us ~r · bu 

geçmiştir. Hadiselerin seyn 

b '- d günden güne hızlata• 
a~ım e.n h' b' y 

caktır. Bu sepi artık ıç ır §e 

durduramaz. ... , u .a. N 
Ahm•t Emin Y J'U,..I•..,.. 

le:i,~er ve bu mes'ut günü kutlu-

Janııtlardır. • • 
Bundan sonra davetlıler ıçın 

1 kaıbul resminde lıtanbul 
yapı an .. LA f' K 
Vali ve Belediye Reısı ut ı ır-

Em 
. t ınüdürü Muzaffer 

dar, nıyc 
cnebi konsolosları, ga-

Akalın. el bul • t' ai haya· 
·ı etan ıç 1111 

zetccı er, • 1 hazır bu-
.... ınmı• .una arı 

tının ..... ... 
Jun:mutlardır. 

General Konıoloı ve mu_hte-
. davetlileri büyük bir ne-

rem ~ı. . · 
zaketle kabul e-derek ızaz etmış-

lerdir. 

Bomba 
Hadisesi 

(Dafi ı incide) / * / 
ce gUndllz sefaret önünde devriye 
nöbeU yapmışlardır. Karanlık bas· 
bktan sonra sefarete kimsenin yak· 
ıaşmaııına mU.saade edllmemlt ve İn· 
glliz sefaretinin müsaadesi olmadan 
klm:ıe sefarete glnncınlştlr. 

c:Bulgar ajansının 12 martta bll· 
dirdlğt gibi, bagajların nakli ve tre
ne yerleştırtımcsl bizzat sefaret eJ'o 

kAnmm murakabesi altında yapıl· 

mıştır. 

Buna binaen, bah1e mevzuu olan 

iki cantanın, nakil esnasında \'e ya

hut trende konulmuş olması vaı1t 

değildir. 

Diğer taraftan, Reuter ajanmun 
bir telgrafında da teslim edildiği gl· 
bl, bu çantalar yolda İngiliz yolcu
lardım blri tarafından açılm19 ve bu 
yolcu çantaların muhtevtyatuu gör
mek lmkAnını bulmuştur. 

.-Bundan başka otelde, çantalardan 

birini hlmll olan tnglllz. diğer çan· 

tanın Peırapalaııta innlAkını öğrenir 

öğN!nmez elindeki çantayı almıtllr. 

<BUtUn bu malQmat blz!, çantala· 
nn trende seyahat eden İngillzlerden 
W9ilıııı!ı ~ 44ifll• 1 ...... ~ 
mektadtr. A,..ı ~ ~ant •• 
murlanndan bafka. JngiUa koloniııl 

ve ayrıca eo kadar yolcu vardı. 
c.ınglllz ııeflrl B. Rendell'in, ae!are· 

Un iyi muha!e.zuından ve yolculuk 
esnasında temln edilen lntızamdan 
dolayı, polis memurlarına tevzi edll· 
mek üzere 6000 leva vermiş olduğunu 
kaydetmek te faydadan lılll değil· 

dlr.> 

Mii.:ldeiumumilik 
Ne Diyor? 

perapalaa hAdlsesi hakkında İngU
terenln Sofya Elçisi Rendell'ln ver
m lt olduğu raporda aahlpel• vallz
ıerden birinin içerisinde. .Upheleri 
Tilrklere tevcllı etmek üzere kasten 
konulduğu tahmin edilen eski Türk 
gazeteleri bulunduğU i~ret edllme-

(Ba.'}• ı incide) == si uzerıne, dün İstanbul Mllddelu'.11u· 

k 
. tır misi Hikmet onat blr muharrlnml· 

16 Mart 
do<>ru ve faydalı hare eıtıl ykap -'" k e et a· zin sorduğU suaJe: 
rnı•tır. D· .... ek ki i i meın " ...... ~- d mu- _ Bulundu"'u söylenilen gaaete. 
raıındaki dostluk o .Ka ~r l k ,; ı_ ı.: duıman ı tek bir gazetedir. Bu da lııtanbulda 
'tadder bir §eydir ıu bile CUmh diy d" .. "len bir hareket • ıntııpr eden La Republique ( u-

e uşunu b' lıgın rl ·etin !ran81Zca nUshaHI) ı.ınlndeki 
:Yeni Türkiye için yeni ır var !I ~ tedir ki bizim ellmizdeld \'allz-
ı>ek hayırlı bir baglangıcı olrnu~· gaze • 
tur. de bu gazeteden yokt\ır. 

Yaptığmus incelemede biri Var· 
MERASİM PROGRAMI on blrt So!yada olmak nzere 

18 Mart 1919 gününde şetızadeba- nada. tenin Bulgarıstand& on iki 
fıncıa yapılan bir çarpı~ada ~it ::o:= "·ardır. Gazeteler m~~~za-
<IUıJen kahraman aaJ<erlerl..ıniZ için dUerlne gönderilmek..cuır. 

UyUk ınan ken • 
' gUn EyUpteld tehiUikte b 
nıerasım vapılacaktır. = a-11 bir genç 8ÖZ ııöyliyecek· 

" era nnıversl""" 
lit1.21rınnnn proGTnma g!Sre, m • 

sırnı PJyUp Kaymakamı ve Cümhu- ur. . .... t.[Uerin hat.ırası bU suretle 
li:Yet Halk Partisi kaz& idare heyeti AliZ .,.,.. bando matem ha
ı-eıııııc merkez komutanlığ'Jndan g8n anıldık::;;:~e kolordu, belediye, 
clcrlJeeek mUmcssıllcr id:u'e edecek· vasını cllmhurlyct Halk partisi 
le.... vllAyet ve .... ır. ıcnkler konacaktır. 
lferuıme ruıkerl kıtalar, üniversl· namına çe U defa havaya a-

teıııer, mektepler ve tıalk JcüUelerl B1:ır;:;g\:d:n ııonra da )Uta· 

1'tırak edeceklerdir. ){erasııne te- ltetar ve nıe~tepler bir geçit ~;,a-
hir ır ••tın nut- lb t V1>1 .. e-i. rnecııaı azaeından b .,.. m.eraatıne n aye 
.u lle b• •!anacak ayrıca parti vlll- pacaJc ve 

) t -. ua cektlr. 

e i•ad:ar:e~h:ey:e:t:i~a~z:as:ın::dan::~b=lr~za::~~::'.::::::::::::::::;;;;~ 
~ 

etmİ§tir. 

Harp Vaziyeti 
Yazan: 

İhsan BORAN 

Amerikanın Harp Yardımı: 

Amerikanın, tng11terf'3't'i 'e na
z.J ı.lstemlne kar,ı ko) acak diler 
dtıvletlere )'ardım için hazıdadığı 
IA,1ha kongreden çıkını' ve CUm· 
hurrehil Roosevelt tanıfından lm
zalanmıftır. ilk glSndcrUecek harp 
malzemesi ı mOyar MO milyon 
dolar kıy:ınetfndedlr. Harp geriden 
bealenlr, aresen harbe nlsbetle ln
glltere bu bakımdan Almıınyaya 

karı:1 daha ııUrekll \C daha Jru,•. 
\CUI ljllrtlara matıktır. Cepheler 
gerisinde gittikçe genl~llyen Anıe
rlkan yardmu, Almanyanın kara, 
ha,-. ,.e deniz cephelerinde uğra
yacafl darbelerden daha allr \ 'C 

daha müthl!j ol&('Aktır. 
Amerikan yardımı, denir.altı har 

bl şiddetlenmeden önce .,.,ı&dı. 

Bu suretle Almanya. Atlas deni

z.indeki zaferin Uk mllhlm Ş3rtını 

kaybetmiş bulunu)or. Harbi ka· 

zanmak için lngllterenln Uç mtı

hlm unsura ihtiyacı 'ardır: 7',a

man, hava kuV\ etleri, tJcaret filo· 

lan. 
ınıııtereatn zamana ihtiyacı 

, .. r. zira Almanya gibi )1rml ı;e

nedenber:I harbe haı.rrlanmı<J de

ğUdJr. lngtltere bem harp edl) or, 
hem de harbe har.ırlanı)or. lkt 
ı;enellk harp har.ırlığUe )1rml Mı
nooenber:I durmadan harbe haur
Janmvı Almanya) a karşı giS8terdl
ll muka\emet, lngllterenln 'e do
JayıııJle medeni dUn)anın J!ltll<hall 
i~ln mllbaUiğlll!ız bir öl~lidUr. 

lngUterenln ba\'a im\"\ etlerine 
ihtiyacı var: zira M bin mil tutan 
denir. yollarını \'e denir. geçltlcrl· 
nl elde bulundurmak için yalnız 
dem kuwetlerl kafi doğtldJr. Ar
tık denlr.lerln !!ahhlan, yalnız al
tından, llurlndcn dıığll, ayni za
manda ba,•alanndan da bUytik tıU
comlara maruzdur. Almanya ha
-1w .. thrWllMA •• Hul!.:w.• ....... ~ .. -
eevlmleenl ftldltfı IO bl• .. ,.,..... 
yapmllftlr. lnrUtere deals bAklmt
yeffnl idame itin demir. ku\"\'etlert
nJ il&\'& k1n"\·etlertıe tamamıanuya 
mecbur bnlanayor. Deni& llWml
yetlnl hava hAklmlyett ile tamam
ladığı l'ltn. AJmanyanın zafer ü
midi kalmıyacaktır. 

lnrtJterenln tlcal'flt ftlolanna lh
ttyan var, mtra Almanya tngtlff>
reyt bftill)en, Atlaa denizi \C Ak
denls lıayat damarlannı kNmlye, 
aç ,.e maıı.emealz. bırakarak lnııı
tereyi maif6p etml)C karar \er• 
mı,, bu pye De J1yeeek, malzeme 
ytudtl ticaret ımılJerlnl ll&tmnı
ya baıJlamııtır. Bunun için Atman 
ya, %50 tonluk ttp denlultılan, 

uzun mesaff'll bombardıman tay
yareleri n uatte 60 - 70 nıll sU
raUe gtden hücum botlan kullan
maktadır. Bunlann ııon hafta i
çinde batırdığı '°em!, toı-rlak he
ı;ap J~O bin tondur. 

G«-en harpte Jng1Jtere denir.al· 
ta harbini kaz&Ddı, o uman yalnız 
760 ve 600 ton hM".rnlnda oldukça 
büyük ve aitrathırl aa df!lllzalhlan 
,'&rdır. Bugtln lııe bunlara lh\\'eten 
%50 tonluk t'ep denlzalhlan, toTPU 
, .e bombardıman tayyareleri, Mrl 

hUCllm bottan ,-ardır. Gemi :r.ayta· 
tının daha tu!a oJMıafl apklr

dır. 

Fakat inglltere üç aUAhı• a('tı-

tı yeni dentzaJtı harbini de kaza
nacaktır. Amertkada ~mJ tezgiUı 
lan şimdiden 1500 tonluk :!00 ge
mi inş&t'IJ trlrı l,cı 1:ıa.,1am"tır. in
glltere,.e aynca yardım için Ame
rfkallın l ı milyon torıluk 4500 tt· 
..aret geml91 \'&rdır •• ngtllz tlcanrıt 
semi katUelerlnl lalmaye ve mU
dafaa hJı.metıertne icabında Ame
rikan deniz harbi lnaVVetlerlle ba
va ini\'\ etleri de lttlrak ectecekttr. 

Buna mukabU Abn&Dy& harbi 
bC!ll) ecek şartıardan mallnun bu
)UD11Yor. nu-a kavvet.lerlle mo
törlil blrUklerlnctekt malzeme ıtın· 
den güne ar.almakta ,.e bor.olmak
tadır. Alman;ra zat.ea matll~p o
aacaııtı, fakat Amerlkanm lngtl
tereye yapacafı büytlk ~ yar
dnnını göı.e almakla maJH\bll e
tini kendhıl haa~· Alman· 
ya, '81'kta .Japonya saymlnde A· 
ınerlkaYI metP edertık yardıma 
ınArıl oıacağ1nı sanıyprdu. balbu
ld çın tufanı kar~nda kalaa .Ja
pGll)'at Almanyanın umduğu mUda· 
aı.Jeyl yapacak ,..r.ıyette deflldlr. 
BU aoktada AJmanya aldanmı~tır 
,Apıerika b&l'C!ket ııerbe8tlslne ma 

Uktlr. 1nıUtere.re \'ar JnıV\·etlle 
)·ardım edettktir. 

VATAN s 

o .. re~lgraf, Telefon ve Ajans Haberleri D 
Sevil' deMüthiş 

Bir İnfilak 
50 Kişi Öldü 300 ü 

Yaralandı 
Madrlt, 15 (A.A.) - Scvll'dc bir 

barut deposunda vuku bulan lnfllAk 
neticesinde 50 kişi ölmU , 250 - 300 
kişi yaralanmıştır. 

300 kadar ev lıarap olmu~ \'eya bU 
yük hasam uğramıştır. Evleri yıkı· 
lanlar, mu\•akkaten mczbahya yerleş
tirflmlflerdlr. MU!ld ve ruıkerf ma
kamlar, enkaz altmda kalanlan kur
tarmak için çalışmaktadır. 

Cenovada 
Neler O:muş? 

4 Vapur Battı, 
16 sı Yara a ıdı 

Londra, 15 (A.A.) - Oaily 
Ne.ws gazetesinin Nevyork mı.. 
habiri faşist aanaüründen geçme
den ltalyadan Amenkaya gönde
rilen bir telgrafı -görmtiştür. Bu 
te..grafta 9 şubatta Jngıliz filosu 
tarafından bomharclıman edilen 
Ccnova §eiınnde mıith ş hasarat 
husule geldiği bildirilmcıdedıı. 
Hakikat, iki gün halktan gizlen· 
ınİ!ıtir. Fakat uman komiserlcn
nin tanzim ettikleri raporları din· 
lcm,....k üzete belediye meclısi top
landığı zaman halk ıç.tıma saıo· 
nuna girmek .istemiştir. Bcledıye 
dairesi faşist muhafızlar tarafın· 
dan kordon altına alınmı!ttır. Bu 
vaziyet kar~l.$ında halk itiraza 
batıamış olduğu iç.in muhafızlar 
hücum etmi§lerdir. Nümayİ!lçıler. 
den bir kaç yüz kişi tC'kif cdil
mi,tir. 

Bombardrmanının uçuncü gü
nü Ticaret Nezareti hasaratın tes
biti için Ccnova'ya bir heyet gön
dermi§tir. Cereyan eden hadiııe
lerin \'ahametini alınan bu tcd· 
birlerden anlayan ve komiserle
rin raporlannı dinlemekten men· 
edilen balkın hiddetini yatı~tır
mak üzere liman reisi vazif esin
den azlodilmi.,tir. 

Ccnova'da hasarat pek büyük. 
lür.J il.iı~nlos d pur 
bahrnut. 16"" vapuru h ... ra ui
ratm1• bir kaç romorkörü tafanp 
etmif, büyük bir petrol taafayeha. 
neaini yıkmıf, de.mMi bulunan 7 
petrol gemiainden S ini batınnıf, 
liman harabe haline gel.mit ve ıi
lolar, antrepolar ve havuzlar da 
dahil olmak üzere rıh.hm boyun
daki bütün binalar yanmı~tır. 

---1)-

Dr. Maçek Diyor ki: 
~·Bize Ait O:rl)ıyam 

istemiyoruz. Bize Ait 
Olanı Verm:yoruz., 
Londra. 15 (A..A.) B. B. C.: Yu· 

goslav gazeteleri, Yugoslav Başvekil 
mua\•lnl doktor l.fa.çek'ln fU sözleri· 
nl neşrediyorlar: 

c- Kendimize alt olmı) an hiç bir 

,eyi lııteml~oruL Kendimize alt o

lanı da klm!M!) c u~rnılyoruz.:. 

Reuter muhabirinin bildirdiğine gö 
re, Almanya. şlmdlhk Yugoslavyaya 
ka~ı taleplerini defl\!UrınlşUr. Yu
goıılavyanın. Alman talepleri hakkın· 
da kaU bir karar vermekten çokln· 
mest Hltıerin plA.nlannı alltlst ebnlf
Ur. 

4 Milyar Tahsisat 
V1ı.Vlngton, 15 (A.A.) - Mebusan 

meclisi iki Okyanus filosu t"kill i
çin lııtennen 4 milyar 4t7 milyon do
larlık tahııleata &it kanun projesini 
kabul ederek Ayan mecllııinc sevket
mlttlr. 

. 

Romanya 
Petrolları 

29Vagon 
Harap! 

Londra, 15 (A A.) - (B. B. C.): 
Sofyadan gelen bir ajans haberine 
göre, Romanyadan gelmekte olan bir 
petrol treni Opeıiçe cf\"IU'"lnda yoldan 
çıkmış, dokuz kişi ınmUştilr. Petrol 
dolu 29 sarnıç 'agonu harap olmu,. 
tur. 

Sofya, 15 (A..A.) - (Ofl - eski 
Ha\·as - blldlr:lyor: 

Operlçc :Istaııyonu clvanndil dUn 
ııaba.h 11uka bulan tren kazasında de
miryollan idaresi mUst:ahdcmlcrindcn 
ıo kl~l ölmüş ve 30 klı;ıl yaralanmıı;ı
tır. 

Suriyede 
NDmayiş 
Londra, 15 (A.A.) - Reuter: 
Ofl njıınsmın Beyrut muhabiri Su

rlycdc lmrışıklıklar çıktığını teyit 
ebnelctedır. Muhabir, 28 şubattanbe
rl Şamdıı nUmnyl,ler yapılmakta ol
duğunu dn bUdlmılştır. Ekm k flyn
•ının ldnı1 makamlar tnra!mdnn ha· 
"ltçc arttırılması bu nümayişlere ve-
llc tr.fkll etmiştir. 
Muhabir, ecnebi gazetelerde çıkan 

c Surıye ile Lübnnnda nhall ile ruı
ccr ve pollıı kuvvetleri arasında kan· 
lı çn.rrııfmalar \'uku bulduğunu bildi
ren haberlertn yalan olduğUnu yaz
maktadır. HAdlseler başladıtındon

bcrı on kl11l bile yaralanmamuılır. 

Yeni r ir P:ke 
Ta7var~si 

Nevyoık, 15 (AA.) - Curtısa 

Vrlght tayyare fabrikası dünyada 
mevcut bUtlln bombardıman tayya
relerine her bakımdan Ustun evsafta 
yeni blr pike bombardıman tayyare
si imal etmekte oldugunu lldn etmiş
tir. Bu yeni bombardıman tnyyareSI 
şimdiye kadar yapılan en büyük bonı 
bnrdıman tayyarf'lcrlnden tkt misli 
bomb:t tnşıynbllccek ve bu Up t y
ya1 elerdcn 4,5 saat fazla hn-;ada ka· 
la bilecektir. 

Bu, diğer bombardıman tayynre
ı.rtftden JIO kUOna~ IUI& OJ&U1r 
ve bir klflllk dlfer h• harı&1 bir tay
yareden bir mlall !azla silahla te(hlz 
edllect.ktlr. 

-0-

Adisababaya 
180 Km. Kaldı 

l.k W.uharebe 
Yakında Olacak 

Kahire. 1 5 (A.A.) - Orta 
Şark }~iliz umumi karargahının 
teblıği: 

Habe,ı.tanda: Kıt'alarımız; A
aoııayı inal ederek Mendi yolu 
boyunca ilerlemeğe 1>8.!lamı lar
dır. Ricat halinde bulunan düş
mana ağır zayiat verdirerek Bur· 
~eden muvaffakiyetle ilerleyen 
Habev vatan,perverleri timdi Deb 
ra Markos civarına gelmiı bulu
nuyorlar. 

halyan Somalis.inde: Ncgelliye 
doğru ricat etmekte olan dütma· 
nı. Dolodaki İmparatorluk Jcuv
vetlerile temas peyda ederek ta
kip eyleyen vatanperverler Ya· 
velloyu i ga) etmİflerdir. 

Londra, 15 (A.A.)- B.B.C.: 
lngiliz zabitlerinin kumandasında 
bulunan Habe-.ş kuvvetleri Adis
ababadan 180 kilometre uzakta 
bulunan Dobra Markos cıvarına 
aelmiftir. Burada ltalyanların 20 
bin askeri vardır. Şayet ltalyan
la.r burada mukavemete karar ve. 
'l'irlerse bu, Habq kuvvetlerinin 
yapacakla.rı ilk büyük muharebe 
olacaktır. 

C.sktri f E.brikalar Sa:ma:ma Kom:syonu iJAnl1r: 

Oksijen Tesisatı Alınacak 
Elinde çalışır bir vaztyette oksijen tesisatı olup da salmak isteyene 

Jcrln evsaf ve satı9 şartıanru lllldlrlr tekllflertnt tetkik edilmek üzere 
en kısa bir zamanda Aakcrf Fabrikalar Umum MUdürlQ~e gönder-
meleri. (1703) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - Şartname ve nllmunesl mucibince «10.000> adet bira sandığı 

kapalı zarfla ihale olunaınadığından pazarlık usulllc eksiltmeye kon
mutlur. 

2 - Pazarlık 24,3.9{1 Pazartesı gUnU sa.at H tc Kabatatl• leva
zım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım şubesinden 1mılr ve Ankara ~UdUrlUk
lerlndcn parasız alınabilir. 

4 - 1stek'f1er n :ızar ık ırı., taytn olunan gtın ve saatte tekllt 
edecekleri fiyat Uz rlnden yUzd 7 O gUvtnmc paralarlle birlikte mez
kOr komlsyoM mllr rn tlnn 0689) 

Amerikadan 
İngiltereye 

99 Harp 
Gemisi 

Ncvyork, 15 (A.A.) - Va
ıingtondaki resmi kaynaklard n 
ôğrcnıldığine göre Amerika Hit
ler'ın deniz yıldınm harbini kar· 
§tl mıı.k için lngi\tercye 99 harp 
g~isi verecektir. Bu gemiler, ca. 
k.i model 17 muhrip, bir kaç se
ne evvel ya,pılmış 9 denizaltı, 55 
k~rnkol gemisi ile 18 küçük tor
pıtodan mürekkeptir. 

lngihereye gönderilecek olan 
ilk harp malzemesi meyanındo 
pek çok tüfek, 7,5 luk top, bom· 
ba ve mühimmat bulunduğu bil
dirilmektedir. 

Havada 
oran ar 

Londra, 15 (A.A.) - Ha.va neza
retinin tebliği: 

Dll'1Jlan tayyaroleri bu gece pek 
bUyU!t va attc bir fnnllyct göster· 
mlşlc.rdlr. Bu faaliyet sahası memle
ketin kscrt kısrml rınn dahil olmuş
tur. Clrydc bölgesi tekrar turruza 
u#J'amıf, fakat hUcum perşembe gc
c 1 k d U' şiddetli olmamıştır. Tica
ret mUcsscsderile ikamctgAhlarda hn. 

ırorlar vuku bulmuştur. Dlr apart
man blokunun yıkılması llzerlnc bir 
knç kl41I fümll' ve bir çok kimseler 
yaralnnnırştır. Fal<at bu h dl e ha· 
rtclnd ölll \'C yaralı mlktnnnın mll
hlm olmadığı an18'ılmaktadır. 
Doğu ~mnldc bir .şehir şiddetli bir 

bUcuma u~mıştır. Bir kaç mapu 
ve ııınal mU s ese hasara uğramıştır. 
Bazı yangınlar çıkmışsa da muva!
rakıyctl s ndllı111mtıştllr. öıu ve 
y rıılı ndcdı ytlk ek değildir. 

Bundan b~ka memleketin bir çok 
kısımlnrındıı. muhtelif yerlere bom
balar atılmı~. bazı lkametgL\lılnr ha
sara u rnmıştır. Hasar l'e insan zıv 
ylatı azdır. 

Gece 4 dU man tayya.rcst dllştlrlll· 
mUştilr. 

Garbi PJmanyaya 
Hücum 

Londra, U5 ( A..A..) - !nctlia bom· 
bardJman tayyareleri dUn gece Al· 
manyanın garp nnntakaaındaki en· 
dUstrl toalaatına flddetle <hücum et
ml9lerdlr. 

Yugoslavya 
Alman Planını 

Değiştirmiş 
Belgrat, 15 (A.A.) - Alman ta

lepleri hakkında Yugoslavyanın bir 
karar almak hususunda gösterdiği 

teahhur, HIUuln Balkanlardaki plt\· 
nının tatbik tnrlhinl del:"l~tlrmlştlr. 

Almnn propagandasına göre, Yu
go lavyanın anlnşmnyı pcr cmbc CU· 
nU imzalaması bekleniyordu. Dunu 
mUtcnkıp Yun nl tana hücum edile
cekti. 

Yug-o!lla\' de\ Jet Rdanılan, A1man
Y" tarafındnn teklif edllen anla:tma
nın bazı hUktlınlerlnl, Denle U~JU 
pakta llUhaka ıtUrUkllyooek nıahlyet.
te ttol:\kkl r.t ıııekte 'c buna binaen 
!'111PhC ile ka..,ıluııınktadırlar. 

Buraya gelen, ve \1yananın 131 
halN'r alan kaynaldanndan çıkan ha 
herler, Almanyanın l"ugoelavyadan, 
üçlü paktı tmularnuanı lııtlyecek 
kadar lltrl gltmedlilnl t<':ı it etmek· 
tedlr. Almanlar, böyle bir talebi 
ı· la n 

UKOI' '>ada ka"'ıklıklar çıkaraca 
fım IH"k I~ 1 bili) ul".lar. 

Burada, bu mm akkat çıkmaun, 
l'aeosla\• h1lkQn1eUnln lbUya&lirb
tından ,., iman dltılomatlannın t
llııa Ue hareket etmeıılnden Uerl ıeı
dlitl kanaati 'ardır. Yucoala,· hlüti:l· 
mell, milletin teınaytll.lertnl pelı: KÜ· 
r.«ıl bildiği gibi bundan Almanlar da 
J&fll dckilıllr. 

Almanlar, Qzaml cleftıcede ta\lr.at 
elde dmtık lııtedlkJert. fakat bunu 
up.rt bir tehlike fle temin etmek 
arzwıunda hulunduklan mal6mdır. 

Uçar Nelson 
Diyor ki: 

Alman:ardan Hiçbir 
Korkumuz Yoktur 
Aıina, 15 (A.A.) - Atina a

jansı bıldırıyor: 
Etnos gazetesinin hususi mu

ha'biri B. Grcgoriadis lngıHz ha
va Mare ali Sir Arthur Longmore 
ile bir muıaknt yapmı tır. 

Mareııal demliflır ki: 
Vaktj gelince, Orta Şark Jng;

liz hııva kuvvetleri İtalyanlara in. 
dirdığinden de daha ağır da.he· 
feri Akrıanlarıı indirmcldc gecik· 
miyecekıir . 

İtalyan bava kuvvetlerinin mai 
lu'biyetini neye atfetmek Jizım 
geleceğine dair Yunan gazetecisi
nin sualine Mare§al §U cevabı 
vermi,,tir: 

Benim fikrimce, hu mail\ıbiyc
tin ııebe'bi, iyi ı:ıcflerin olmaması 
ve t~kil&taızlıktır. Bundan ba§ka 
ltalyan tayyarccilcrinclc yüksek 
maneviyat olmadığı gıbi haklı bir 
da'Va uğrunda nanbetmek kanaa
tinin verec:cgi cesaret te tabii yok· 
tur. İtalyan tayyarecileri aavaşc1 
vücutlerilc i tırak ediyorlarsa da 
yürekleri ve ruhları ııavaıta hazır 
bulunmuyor. 

Almanlard n .,ııh5ederek le 
M re aJ ı:ıöyle dem~tir: 

Almnnlnrla belki it bat'lca tür
lüdür. Fakat onla!"dıın da korku
muz yoktur. 

Yunan gazetecisinin Yunania
tan hakkında ne dü§tiniıldüğu au
aline de Mare,al fU cevabı ver
mi~lır: 

Yunanlıların Arnavutlukta ıOs 
lerdiklen t~kın cesaretin ve mu
hariplik kabıliyetinın hayranıyım. 
1ngiliz.ler, Yunanlılar gibi bir mut 
tefike aahhf> olmakla iftihar du
> arlar. lngiltere, bu .müıtcrdt mü. 
cadele.dc, Yunanistana tam bir 
müzaheret göstermekten aynlmı
yacaktır. 

B. Grcgoriıı.dia, Mareşalin por· 
tresini çiziyor ve onu cuçar Ncl
son> diye tn'Wlif ediyor. 

Kabahat Kumandada 
Oeğilmis ! 

(Jlefll ı.clıle) + 
Loadra, 15 (A.A.) - .Reaterı 

Bu,.Unlrtt lnstlh pzetele.rt, Mmeo
lbllnln Anıa\'Utluk ~pht111fndo 1"11&" 
rallertndf'ft daha xly•de tamı ~ıkma
dıtJnı yaz.maktadırlar. Şimdi, bloat 
lda~ ettıtt, taarruz )'11pılmı, ve ~ 
l'ltn ııllrdllkten 90nra Muaaollnl tala
mln tıtlltl mu\'affalnyf'tlerl llAn et
mek fınıatını bulamadan avdet et
mı,tır. 

ltalyan ha~a kuV\ etlerinin dfJ İtal
yan ordutıondan bahUyar olmadılt 
tebarüz ettlrDmektedlr. Fllbaldka ln 
gtllz; &\CI ta;narelerl 50 ltaJyaa &Vt'I 

tayyar inin himaye.inde açan bom· 
harchman tayyan'llerlne r&1ıUadlklan 
zaman hl(! zayiat 'ermeden H ltal
yan tayyatt&I dU,Urm~erdJr. 

Tlmeıı gnetaıl, ıunJan yazmakta
dır: 

ttalyan hUcwnları lıatınemektedlr. 
ÇUnkU 1 talyaular lw'1f gUnde 16 bin ö
lü 'ennı,ıerdlr. Yunanlılaruı pauk&
'enıetı kınlmanu~ \ti battA but yer
lerde bunlar Uerlemlye bile mu\af
fak olmul}l&rdır. 

Musııollnlnln Tirana döndölll SÖJ· 
Jenmcıktedlr. 

* Att-. 11 (A.A.) - AUaa ajaMı 
bRdlrl)or: 

l'uoanlatanclald !nsDlı ha, .. ku\ -
\f!tlert umumi kararpaıının U mart 
tarihli rfltlnıl teblltl: 

Dün Kllıtura mıntalauu Uttrlncle 
Ck'HIJf! UÇU!flan J'&p&n kllçUk bir av
cı t~kWUmUı., dll,man a\'("I tay
yarderl refakatinde bombardmuuı 

tan arelerlndt'!n mllrt1kkep ~ büyük 
hlr ltalyan ha,·a te,cıkkWllne teMdlll 
f!tmı,ur. \ ukubulan ~arpı.,mada d"t
maaın 8 tan are 1 ale\1f"r içinde dil· 
şUrtunıll!j, dlff"r lılr toğu da llalerl· 
ne dönemi) f!t•ek kadar ağır luıun 
uğratalmı,tır. 

Tan-arelerlmluten l~l bybol
malda beraber pllotlan parafi&le 
kurtulma,ıardır. 

Bulaariatana Küçük Denizalblan RESMi TEBLIG 
Gönderiliyor Atina. 15 (AA.) - Teb~: 

Almnnların Butgaristana y~nl tay- Dıi!'lmnn, ayni cephede fiddetli 
yare filoları ile sUratll kUçUk gemı- bir topçu at('finden sonra bir çok 
!er ve kUrUlt denizaltılar göndermek- bombardıman ve avcı tavvareleri· 
t olduğtınn d ır grlen h bcrler, Al· nin de i tirakile oiddetlı ve mute
man:; nın Yunan cferlnl bllyUk blr \•ali hucumlara aeçmıttır. Dıit-
lddiy U t ı kkl elti ıne ddll ad- r11a n, u~radığı buyük zayiata rai-

dcdllmcktcdlr. ml"n h ç bir muvaffakiyet elde 
Almanlar, kara ordularilc berab r, edememiftır. 

Adnlıı.r denizinde, deniz ku\'VeUcrlnl Bir mukabıl bucum netieeain-
kullanmak niyetindedirler. Her hal. le bir kaç e.u aldık. 
de Almanlar, Yunanlıların cesaret ve 5 FIRKA YARI YARIYA iNDi 
l<uwcU rlnl lstlhl<ttr ctnıek istemi- Atina, 15 (A.A.) - B.B.C. 
yorlar. Evvelce kUçUk mikyasta ha- ltalyan eaulennin ifadelerine gÖ· 
zırlanan harp pllnı yerine fimdl m re, eon beı giın içinde ltalyan ta
hlm bir harp için !Azım gelen genlf l arruzuna ithrak ~en 5 fırka. va-
h "'ırlt r -.arılm "kt dı rı , r \ -
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sıle borç alınan paraya mukabil birinci derece ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına eh 

lirnkuf tarafından (785) lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Be
şıktru}tn Sinan Paşayı Ccdıt Yeni Yıldız mahallesinin eski Fıstıklı, yeni 
Fıstıklı çıkmazı sokağında eski 6 milkerrer yeni 10 kapı sayılı sağı 

Mustv.fa menzili ve bahçesi, solu bazan aşçrbıqı vercseleri arsası ve ba
zan Şevki ve Baba Mehmet ve Natfa rnenzm bahçeleri ve arka tarafı 
lzzct hane \•e bahçesi ve cephcsi Fıstıklı sokağı ile mahdut ahşap evin 
evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

7..eınln kat: Zemini çıni döşeli bir taşlık Uzcrinde pencereleri olmı
yan bir oda, bir mutbak ve mutbak içinde diğer bir oda ve sokak cihe
tinde bır helli, mutbakta bir kuyu mevcuttur. Arkada içinde erik ağacı 
bulunan bahçe mevcuttur. 

Birinci kat: Bir sofa Uzerlnde Uç oda bir hela.dan ibaret olup arka 
odalardan birinin pencere ve çerçeveleri yoktur. 

(' t kat: üzeri kapalı bir taras ile bir sofadan ibarettir. 

Umumi C\ arı: MezkQr gayri menkul ahşap ve eski olduğundan 
tamire muhtaçtrr. İçinde elektrik tesisatı mevcuttur. 

Mesaha.-ıı: Tamamı 95 metre murabbaı olup bundan :;9,50 metre mu
rabbaı bina mUtcbakisi bahçedir. 

Yukarda hudut, evsaf ve mcsahnsı yazılı gayri menkulOn tamamı 
açık artıırmaya. konmuştur. 

1 - lşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 2i.3.941 tarihinden 
itibaren 938/ 1012 No. ile !st. Dördüncü lcra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi için açıktır. ııa.nda. yazılı olanlardan fazla 
malQmat almak istıyenler, il}bu şartnameye ..,.e 938/1012 dosya numa
rasllc mcmuriyctlmlze müracaat etmelldir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin ytlzde 7,G u 
nısbeUnde pey akçesi veya. 1'1llll bir bankanın teminat mektubu tevdi 
cdılccckt1r. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla. diğer alfi.kadarları:ı ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul Uzerlndeki haklarını, hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu illin tarihinden itibaren 15 gün içinde 
evrakı mUsbltelerile birlikte memurlyetlmlze bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicm ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gtlnde arttırmıya iştirak edenler arttırma şartna
mesini okwnuş ve lüzumlu ma!Qmcıtı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 7.4.941 Uı.rihlnde pazartesi gUnU saat 14 ten 16 ya 
kadar let. DördUncU 1cra inemurluğUnda tıç defa. ba~nldıktln sonra en 
çok nrttırana ihale edilir. Ancak arttırmtt bedeli muhammen kıymetin 
yilzde 75 ini bulmaz veya satlş istiyenin alacağına rllchanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bunlann bu gayri menkul Ue temln edilmiş 
alacaklarının mecmuundan f~laya çıkmazsa c!I çok arttıranın taahhü
dü baki kalmak Uzere arttırma. 10 gün daha temdit edilerek 17.4.9H 
tarihlnde perşembe gUnü saat 14 ten 16 ya kadar İst. Dördün<:ü icra me
murluğu odasında. arttırma bedeli satış lstiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mec
muundan fazlaya çıkmak şartllc, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
bcdcl elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek tekllfte bulunan kimse arzetmlş olduğu bedelle almıya 
razı olursa, ona, razı olmaz veya bulunmazsa. hemen yedi gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok nrttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen gtlnler için yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyetimlzce alıcıdan tah
sU olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ' harcını. 

yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ve.rmeğe mec
burdur. 

Müterakim veı·giler, tenvirat \'e tanzifat ve delllliye resminden 
mütovellit belediye rUsumu ve müterakim vakıf icarcsi alıcıya alt ol
mayıp arttırma bcdelindcn tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte lst. DördUncU icra 
memurluğu odasında işbu UAn ve gösterilen arttırma ;ıartnamesi daire· 

'iinde satılacağı llAn olunur. (2028) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdeminfn ıqelerlnden bulunan er

zak dort gurup halinde kısmen kapalı zarf ve kısmen açık eksiltme u-
fıulilc salın ııhnncaktır. ,, 

2 - 27.3.941 gtlnllne mUsadif perşembe günü guruplar hizasındaki 
yazılı saatlerde rektorlilk binasında mUteşekkll komisyon tarafından 

ihalesi yapılacaktır. 
3 - :Muvakkat teminat <;t 7,5 dir. 
Şartnamesini ve daha fazla izahat almak istıyenlerin enStitU daire 

mUdUrlUğllne müracaatları. (1421) (1902) 

Kilo Kuruş Tutan Gurup 1 

Nohut 
Ye il Sabun 
Çay 
Makama 
Bulgur 

Koyun eti 

Zeytin tanesi 

Yufka 

Yumurta 

300 
910 
10 

562 
200 

1000 

500 

500 

10000 

Muvakkat teminat % 7,5 clur, 
Saat 

l. Grp. 
2. > 
3. > 
4. > 

10 da 
10,50 
11 
11,50 

20 
35 

600 
35 
20 

60,00 
318,50 

60,00 
196,70 

40,00 

58 58,00 Gurup 

40 200,00 

30 150,00 Gurup 

200,00 

İstanbul Belediyesinden: 

n 
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ıv 

Maliye şubelerine nit muhtelif ebat ve cesamette 600 defterin yeni· 
den tcclidl işi 27.3.941 perşembe günU saat H te Milli Emllk mUdUrlU
ğilnde toplanacak olan komisyonda açık eksiltme Ue ihale edilecektir. 
Muhnınmen bedclı 1200 teminat 90 liradır. Fazl& lzalıa.t için Mllll Em
lak 4. lincü kalemine müracaat. (1811), 

DOKTO• -,, y d•k 1 1 
BOBBOBONI• .. -- e 1 u e --.,1 

Emınanu Nimet Abla. gişesı iplik Fabrikası T. A. Şirketi 
önündeki muayenehanesinde 
her gUn hastaları kabul eder. 

~--· Tel. 24131 ---· 

ZA Yt - Asker! tezkeremi kaybet
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi· 
nin hükmü kalmamıştır. - K. D. E· 
reğll Sarı Kokmaz köyilndcn Tev
fik oğlu Cemil Akda.ş 326 

Is' anbul Komutanhgı 
Satmalma Komisyonu 

il a nlar ı 
Beherlnc 50 lira fiyat tahmin edl· 

len 100 adet tevhit iemerl 21/3/ 941 
gUnü saat 11 de pazarlıkla satın alı

nacaktır. Şartnamesi her gUn komis· 
yonda görUlebillr. Muhammen bedeli 
5000 lira olup kat'l teminatı 750 lira.
dır. İstcklllerin belli gUn ve saatte 
Fındıklıda sntınalma. komisyonuna 
gelmeleri. (1908) 

* Dört binek 2 mekkari hayvanı pa-
zarlıkla satın alınacaktır. Vermek 
i&teyenlerin her gUn 19 saatlerinde 
hayvanlarlle Fındıklıda satınalmn 

komisyonuna gelmeleri. (1750 

* 368 liralık vazelin yağı 17/3/941 
gUnU saat 10 da pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartnamesi her gUn komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli 
gUn ve saatte Fındıklıda satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (1909) 

r LfRA 
iDRAR TAl\1 TAHLİLİ 

Beyoğlunda Ağııca.mll karşısındı 

Bursa. sokak No. 1. yeni açılan 

kimya lllbora.tuarmda halka ko-
laylık olmak Uzcre yalnız (Pa

zartesi) günleri BİR LİRA üc
retle idrar tam tahlili yapılmak· 

tndır. ,1 

23 :Si an Çocuk Bayramı \'e Haf

tası ha;ı;ırlıklan 

Bu sene verimli çalışmalarllo yir
minci yılını idrak eden çocu'k Esir
geme Kurumu Genel merkezi bu yıl 
bayramın geçen yıllardan daha ge
niş ve şilmullü kutlanması için Ço
cuk Esirgeme Kurumu tarafından 

bu birinci yirmi yılda yurdun en 
mUhlm meselelerinden olan çocuk 
davasındaki çalışmaları ve alınan 

neticeleri tebellQr ettirecek şekilde 

hazırlıklara ~imdiden ba.şlamaları 

için bütün merkez ve kollarına bir 
tamimle bildirmiştir. 

s;9 DOKTOR·KİMY AGER -

CEVAD TABiiN 
İDRAR· KA - KAZURAT 

Fa~rika 

Vater 
» 
» 

T ire 

Devlet 

Teslimi İp}Jc Sa.tış Fiyatları: 
No. 12 Paketi 577,5 kunJf 
» 20 > 682,S > 
" 24 » 732,S :ıt 
» 20/ 2 > 752,S > 

Demiryollan tlanl.ın 

uevletDemiryoaarı Umum Müdürlüğünden 

Müsabaka İle Memur Alınacak 
Lise ve lise derecesinde san'at okulları mezunlarından 30 yaşını geç

memiş aııkerliğlni yapmış olan ve sıhhi vaziyeti demir yolları hizmetine 
elverlşll bulunanlardan kısım şef'i yetiştirilmek üzere müsabaka lle :!O 
memur alınacaktır. 

Müsabaka lisede okunan fizik, tiyazlyç derslerinden yapılacak ve 
ayrıca verilecek mevzu üzerine bir yazı yazdırılacaktır. 

Kazananlara 74 lira Ucret verilecek ve idarenin göstereceği. mahalde 
staj yaptmldıktan r;onra nazari kursta muvaffak olanlar kısım ~iği
ne tayin edilecek ve tamiratı mütema.dlye işlerinde çalıştırılacaklardır. 

Kendilerine aynca ikametglh verilecektir. 
Milsabaka 28 mart 941 tarihinde saat 10 da işletme merkezlerinde 

yapılacaktır. 

İsteklilerin aşağıda gösterilen veslkalarlle Haydarpaşa, Sirkeci, An
kara, Balıkesir, Malatya, Kayseri, Adana, Afyon, lzmir ve Erzurumda 
işletme mUdürlUklerlne 25 mart 941 gUnü akşamına kadar müracaat et
meleri i!{ı.n olunur. 

Taliplerin bera.berinde getireceği vesikalar şunlardır: 
Nüfus hüviyet varakası, askerlik vesikası, iyi huy kflğıdı, tahsn ve

sikası, başka yerde çalışmış ise bonservisleri, evli ise evlenme cüzdanı. 
(1348) (1875) 

* Muhammen bedeli 13000 (on Uç bin) lira olan dört kalem sür'at 
kontrol saat bandı 28 Nisan 1941 pazartesi gUnU saat 1~ de kapalı zarf 
usuıu ile Ankarada İdare binasmda. satın alınacaktır. 

Bu l§C girmek isteyenlerin 975 (dokuz yüz yetmiş beş) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 
gUn saat 14 c kadar Komisyon Reiııllğlne vermeleri llzımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha.y-
darpaşada TesellUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1828) 

* l.4.941 tarihinden itibaren Anahat istasyonlarında Avrupa hattı 

istasyonlarına ve bilmukabele Avrupa. hattı lsta..,yonlarında anahat is
tasyonlarına mesajert, seyrlseri ''e seyrihaflf doğru eşya nakliyatı ka
bul edilecektir. 

DoğTu nakliyat mllnasebetflo ana hatta, Avrupa hattında demlr
yolu ve Haydarpaşa. - Sırkecl arasında. deniz yolu olmak Uzere katedile· 
cek Uç mesafe için bir tek hamule senedi tanzim edllecek ise de her 
:mesafede hftlen ayrı ayrı tatbik edilmekte olan tarifeler ve diğer ah
ktun ve şarUar eskisi gtbl yine ayrı ayrı tatbik edllecektlr. Hamulenln 
Haydarpa~a - Sirkeci arasında tAbl olacağı bUtUn ame11yelere ve de
niz nakliyatına şamil olmak ve doğru nakliyatta tatbik cd!lmek üzere 
bir maktu tlcret tarifesi ihdas edilmiştir. Bu tarife 1.4.941 tarihinde 
meriyete girecek ve bu tarihten itibaren deniz naklıyatına mahsus şim· 
diki tarife lfiğvedllecektir. 

Hangi nevi ve mahıyette ve miktarlardaki eşyanın doğru naldlyata 
kabul edileceği ve maktu Ucret tarifesi ahkAm ve şartlan hakkında 

taf'sllAt için IRtasyonlara müracaat edilmelidir. (1179) (1633) 

Hava Gediklisi Alınıyor 
Türk Ha\ '& Kuruma <ttdlkll J"U\'ıısma 1edlkll namzedi alınacaktır. 

Kabul şartlan ,.e müracaat usulleri hakkındaki mufaıııııal talimat Türk 
n a,·a Kurumu şubelerlnde mevcuttur. 

Yuvaya girmek Jıııttyealerln bulandakJan mahallin Hava Kurwnu 
şubelerine mllracaatıan. (2064!) 

Tercih t.diimes:ndeki SebeP 

GRiPiH 
BCtün ağrılara, 
hastalık başlan

gıçlarına karş ı 

ve hiç zararsız 

r 

en kuvvetli 
müsekkindir 

G iPiN 
Nezle, soğuk algmlığr, grip rahatsızlıklarında, baş, dlf, ~ 
romatizma, lsap ve adale ağrılannda ~ lüzumunda gUnde S ~• 
alınır. Ta.kliUerlnden sakınınız ve her yerde pullu kutuları ~ 
isteyiniz. 

KOLAYLIK EVİ 
Ummn EnılAk ve Arazi alon, eatım, kiralama ve fclattıııl 

CEZBi ÇE TINTAŞ 
Sabık Kadastro ve Kartal Tapu memuru. Kartal HUkQmet Cac!. ?(O. 

.................................. lllll"'iı 
Maliye Vekaletinden : 

Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavüld 
Kaldırılması Hakkında ilan 

Dantelsiz bir kuruf}ulclanD yerine dantelli bir kW'U.9luldar d#I 
piyasaya ki.fi mllr.t&rda çıkanlm1' oldtJSundan dantelıdz blr 
1ann 31 Mart 9U tarihlnden sonra tedavülden k&ldınlnıuı ..... __,, ... 
tmımıfbr. 

Dantelsiz bir kuruf}uklar ı NINn 941 tarihinden itibaren artı1' 
vW etmlyecek ve bu tarihten il.ibare• aııoak bir aene mOddeUe 
mal sandıklan ile Cümhuriyet Merkez Bankam şubelerince ve 
rlyet Merkez Banka& JUbeal bulunmıyaıı yerlerde Zlru.t Bankall 
lerince kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir k~luk bulunanların bunlan mal sandı 
CUmhuriyet Merkez ve Ziraat Bankala.n JUbelerlne tebdil et 
ilAn olunur. (9033} (12523} 

lstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonun 
Edebiyat Fakllltcsl binasının lOU.96 Ura keşl!ll tamir işi 11-~ 

perşembe günU saat 15 de rektörlükte açık eksiltme ne ihale edil~ 
tateklilerin 79 liralık muvakkat teminat makbuz.lan ve bu gibi fflet 
t.ıklarına dair İstanbul vilAyetinden 1000 liralık vesika almaları 1' ~ 
yılma ait Ticaret odası klğıtıannı göstermeleri lAzımdır. Keşif, ~ 
mc. mukavele projesi her gUn rektörlllkte görUlllr. ( 

vesairenin tahlillerini yapar. Di
vanyolu ortasında. Tel. 23334 COmhuriyet Merkez Bankası 

ıuatııuat Tokniıılyenlerl Birliğinden: 

Birliğimizin mutat senelik kon
gresi 6/Nisan/ 941 pazar gilnU •aat 
14 de Emin!SnU Halkevi salonlann
da. aktedileceğtndon aza.mızın be
hemahal hazır bulunmalan ehemmi 
yetıe rica olunur. 

VATO 8uet.a 
lLAN riYATLAJU Kur· 

BA9I* makta olmak , .. 
1 IDıd Sa)"la Saatimi ... 
2 > > » MI 
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- Dr. lHSAN SAMİ -

Gonokok Aıısı 
Bel.soğukluğu ve 1ht11Atıarına 

karşı pek teslrll ve taze aşıdır. 
Dlvanyolu Sultanaluned ttlrbest 

No. 113 

1 1 
la MART 19U 

Sterlba 
Dolar 
bvl~re Frac. 
Drabml 
LeVa 
Peçıeta 

Dinar 
Yen 
~·Ci> Kronu 

- · l,H 
112,20 

29,98 
0,99111 
l,622.S 

1%)9375 
1,115 

3 1,1875 
61,0975 

S&hlbl ve Ncşr.yat • • UU r u: .Uww. 
l;m1D ~ALMAN - Basıld!ıft yer~ 

VAT.AN KATBAA81 

8 MART 1941 VAZIYET/ 

AK T IF 
Kua: 

.Altın: Safi kilogram 
Banknot. • • • 
Ufaklık. • • • 

• 
• 

72.603.010 

• 
• • • 

TQrk Liruı. • • • • • 
Hariçteki Mababirllr: 

Lira 

102.121.954,21 
7.868.997,-
2.233.124,63 

310.658,73 

.Altın: Safi kilogram 5.2•8.822 7.382.887,54 
Altm& tahvili kabil 8el'best d:;vı:.:er - - -
Diler d6vialer ve Borçlu klirinc 
bakiyeleri • • • • • • • 40.403.283,02 

l!uiae Tab.m.ri: 
Denıhte ecU. evra.kI ~ lı:&rşılıfl 158.748.563,-

Kanunun 6-8 ind maddelerine tevtl- 1 
k&D Jwdııe tanım.dan Vaki tedlyat . 20.149.137,-

5-edat Obdawı 
Ticaıt 9ell8tler • • ı ı • • 

Ealaam Te Tü.ilit CW...: 
(Deruhte edilen evrakı nakdi

• - (yenin kal'Şılığı e8l\am ... tah
(vilAt (ltibarl kıymeCe). • 

8 - Serbeılt eebam .. tab'rilt.t • 

Avamlar: 
Altın ve dö.U Qzerlne avans • 1 

TahvilAt Ozerine &Tan.S • • • • 

l:IUiDe)'e JaA vAdc!1 • Yana • • • 

Hazineye 38~ No. ıu Kanuna &'aro 
açılan &ltm karf11ık1ı &V&U • • 

267.361.688,89 

45.83U518,93 

7.926.606,54 

8.943,74 
7.808.722,-
7.202.000,-

114,384.928, 75 

Lira 

112.224.075,84 

810,658,73 

47.786.170,56 

138.599.426,-

267.861.686,89 

53.758.123,47 

129.604..592,49 

4.500.000,-
~: .............................................. . 

__ La-1~ 7.706.671,02 
u~: .................................................. •------ıı 

Y•iııa 761.851.(05,-

PAS IF 

S.,..ye: ••••••••••••• ,.,... •.• .,. . ........ . ... . .............. . 
lhti,.at Akçeai: 

Adi ve fevkal.Ade • • • • 1 • 

Hu.su.st • • • • • 

T edarildelıi Banbotl.ı 
Deruhte ~en evrakı nakdl)'9 • • 
Kanunun f-8 inci mat':jeJerine teYft· 
kan hazine tarafnıd&n v&ld tedlyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye baki
ye.si • 

K&rfllıtJ tamuıen altın cılu'alE 
tl&veten tedavüle vazedllma • • • 
Reeskont muhNll ll&veten teda'1ll• 
vazedilen. 

Ha.zlneye yapılan altm lı:arfWklı .. 
varuı muk&blll 3902 No. lı kanun mu
clbinee llAfttea ted&v1lle .,......._ 

Mevd...aı 

Tl' · ' : r,•~"!Z • • • • • • 
Altın: Safi Klg, 876.809 

3850 No. lu kaDDa söre -....,. 
açılaa a...a mukabm t.eYdJ oıımaa 
altınlar: 

Safi kllg ~.541.930 

l)övi.& T...W.iicl.lu 
Alt.m& tahVW kabil d5visler • 1 

Diler dövtzıer ve •lactıkJı Jdlrtnc 
b&Jdyeleri • • • • • • • 

6.188.668,15 
6.000.000,-

1158. 7 48.:583,

ı~l49.137,-
138.599.426,-

17.000.000,-

2SO.OOO.OOO,-

'14.994.479,78 
1.233.302,56 

'18.124.167,90 

- - -
21.486~1!5,80 

Muhtelif: . .................... - ...... ... 
~ --·--····· 

l Tema n:.: 193! tarihinden İbMreaı 

.t.koato haddi •J.4 Alla ......... ,. 


