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Almanyanın gayesi, 
lngiltere ile ~oy ölçüş
meden evvel bütün 
Avrupayı işgal etmek 

olabilir 
-·-

Necmeddin Sadak 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Yunanlılar Selôniğin 
garbincle bir müdafaa 

laath kurmuılar 

Amerikalılar F ele
menk Hindiıtamndan 

acele aynlıyorlar 

Hareket için Uiplomatm 
gayretlerin inkitafl 

bekleniyonnuı 

Gazi köprüm 

İatanbalan ötesinde, IMriainde 
imar hareketleri... K•sm•••r Cllhm
Yor. meydular açabyor ••• cAft1IPll-

NnyOl'k 9 (AA.) - Tua: d• harp nr> ~ ümnmn darmua· 
Aaaociated Pre.a'in verdiii bir ı:a zaten tanEt.. dejildik. Londn 
L-L- •• L• -L a. __ .. __ ı_ bile. bİr 7llDllaa 7lkdJD Öle ,.-... 
_., ıore. u .. ~ ~ ,. __ :.. --1:1:..or. n!__!_ -:.Jı;. de _ _.,_ 
lar Hollmd• Hindiatanma terk- ıı.aılltl" vuuıı7 DUllD ...... pça 

~·~d ... ebnektedir. Bunlm d ... hir eoiu ... 
tayyare ile Avmtnly•ya gitmek- Ancak turUl •ar: Koskoca Gazi 

BeJzrad g {A.A.) - United Prcss te. oradaı. da npurla Amerika- köpriiaü. milyonluk milli aerveti ye-
muhablrlnln iyi haber a lan mahfll- ya dönmektedir. mq; durduğu yerde senelerdir pinek-
Ie.rden öğrendlğlM göre Yugoslav leyip eskiyor; biç birimizin istifade 
bilkfımetl salı gUnil Berllnde Alman- ettiiimiz yok. Çoğumuz bir kerecik 
ya ne bir ademi tecavUz paktı lm~- Y . b" h h ? dahi semtine uğramadık. Gala ta 
uyacaktır. Diplomatik mahfiller - enı ır arp ıa ası mı. k"" •.•. d L etil b"'tün .. 

k yakında Yunanlstana opruaun en ~e sur e u 
manların pe kt d. Vaşin .. ton 9 (A.A.) - Ticaret neza- lıtanbul sıkınb. sak••ıldık i.r:ndedir. tecavüz etmelerini bekleme c ır. .. . ... ....... 
Yunanlılar Trakyanın sivil halkını retlnin Amerlkadan Ingillz imparıı- Bütün kazmacılan. meydan açıcı· 
şimdiden tahliye etmişler ve Selfı.nl- torluğuna lkinclkıin.~n ayında gonde- ları, kaldınm yapıcdan ber,eyden 

b da. bl .. müdafaa hattı t~sis rllen tayyarelerin uçte birinin Altun 1 eaz· k.. .. .. • d 
ğin gar ın • sahile gönderilmiş olduğu hakkında- evv~ tu • • 1 oprusu • cıvarın a 
eylemişlerdir. Yunanlstana karşı ya- ki beyanatı İngilterenin yakında yeni faalıyete KetirlD oraauıı bar kullanır 
pılacak Alm_an taarruzunun Sela~IRe bir harp sahası ihdas edeceğine delil bale soksak en akıllıca iti batannıt 
bir hava hucumlle başlaması mum- telakki edilmektedir, •Jdmu mırm? 
kündür. 

• BU SABAHKi 
TBLGBAPL•B 

Yunan taarruzu 
muvaffakıyetle 
devam ediyor 

Yeni İtalyan mevzileri 
zaptedildi 

İtalyan Somaliıi seferi 
de fülen ıona erdi 

P retoria 10 (AA.) - (B.B.C.) Cenu
bt Afrika. başvek:lll general Bmuts Ka.
hlreden Pretorlya.'ya dönmil§tüt. Reu
ter alansının muhabirine beyanatta. 
bulunarak general Smuts İtalyan Bo
mallsi seferinin fillen sona erdltini ve 
Habeflata,n m~ IOll aa.fha. 
sına ctrmelc tlzere oldulimu 8GJlemJ.t
tır. 

lngiltereyi istila için 
Havaların düzelmesi 

bekleniyormuı 

Balkanlar 
ve Türkiye 

Sunday Times gazetesi
nin bir makalesi 

Londra 10 CAA.) - Sunday Thne9 
gazetesinin dlplomatılc muharriri ya
zıyor: Yunanlılar ve müttefikleri tn
gil!zler bir Alman taarruzunun teokQ. 
edeceği tehlikenin genlşliğlnl tama.
men !11Üdriktırler. Fakat askeri bakım. 
dan Italyad~ çok kuvvetıı olan daha 
büyük bir devlet tarafından vuku 
bulacak bir taarruz tehlikesi, Elen 
milletinin takdir ve hayranlığa Ifiyıt 
olan ruhunu sarsmamıştır. 
Yunanlstanı korkutmağa ve onu blr 

mütareke akdine mecbur etmcğe ma
tuf propaganda Yunanlılar üzerinde 
hiç bir tesir yapmamaktadır. Zira Yu. 
nanlılar da tıpkı Türkler gibi Nazile
rin vaıaıerlne inanmamaktadırlar. 

B. Eden ve general Dill'ln Ankara ve 
Atlnada. yaptıkları müzakereler esna
sında alınan kararlardan pek nz kim. 
se haberdardır. Bununla beraber, İn
glltcrenin Yunanlstana mümkün olan 
azami yardımı yapacağı muhakkaktır. 
zira Yunanistan mukavemet arzusun
dadır. 

Eden ve Dill Anka.rada Türk devlet 
adamlarnın kendllerlne karşı göster
dikleri itimattan ve Türk mllleU tara. 
tından büyük Brltanya hakkında 1z
har edilen sevgi tezahüratından pek 
mütehasslstırler. 

Türk mllleti ve Türk hükümetı, Al
manların Balkanlarda.ki son hedefinin 
Yunanistan olmadığını ve Alman lhtt. 
raslannın çok daha uzaklara gitmekte 
olduğunu tamamen müdrik bulun
maktadırlar. 

Türkiye, yalan valdlere kapılac* 
bir devlet deRUdlr. 

lngiltereye 
yardım 

Bu hafta bir milyar 
dolarlık mühimmat ve 
malzeme gönderilecek 

NeyYork 10 CAA.) - Reuter: New
Yorlt .Toumal And Amerlcan gazeteal 
yazıyor: 

B. Rooseveıt, borç ve ariyet vı:,rme 
llylbası imza edilince bir milyar kıy
mette harp gemlsl, şilep, tayyare, tant 
top, miihlmmat ve yiyecek maddelert 
devretmek suretlle İngntereye yapıla. 
cak yardımı tesrle amade bulunma.lt
ta.dır. Relslcümhurun kongreden ba 
hafta zarfında 5 milyar dolar nakit
ten başka 5 mllyar dolar kıymetinde 
mukaveleler akdi için salflhlyct ıste
yeceRI blldlrllmektedir. 

Reisicumhurun, milli müdafaa ve 
İngllterenln müdafaası için olan lstlh
salat tesri maksadlle milli hayatta 
.müstacel vaziyet. esasını tatbik eden 
bir beyanname neşretmesı muhtemel. 
dl:-. 
s~~h\~ettar kaynaktan blldirlldlğl

ne gore, Inglltereye yardım için yapı
lacak münzam tahsisat t:ılebi 28 mil
yarlık mllli müdafaa programına ııave 
edilecek tir. 

- Bak bakalım şu gazeteye, bugün ekfl.birdeıı kimler gel
miş? ... 

- 749 çuval kahveyle 500 otomobil lAstiği! ... 
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l Dün Geceki ve Ba Sabahki Haberler J 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 9 (A.A.) - Orta şark İngi

liz hava kuvvetleri umumi k:ırarı;a-

. 
Amerika mih-

vere karsı harbe 
' 

hazırlanıyor 

Nişan merasimi ismi altında 
eğlence tertip etmişler! 

hından tebliğ ed~Ur: · .... ı·ıız New-York Sun•. cBu mu- K J k IJbyacıa. 1ıs m:ırt gecesJ, ın ira ı 
hava kuvvetleri Trablusgarp ıımanını hakkaktır mesele hangi 
bombardıman etmişlerdir. Demiryolu t "ht hır be • ·ı ..,. 
tizerlnde bombaların patladığı görill- arı e ar gırı ecegı-

gelin, damad ve yirmi kişi 

dün polis tarafından dinlendi 
müştür. Keza Trablusgarp vilayeti d• d• 
dahilindeki ha,·a meydanları da bom- ır:t ıyor 
bardıman edllmittlr. . - Dün Şehzadebaşında Letafet ettikleri blr eğlence olduğunu 
Doğu ıtalyan A!rlkasında, Jngtllz Nevyork 9 {A.A.) _ Nevyork 

bombardıman tayyareleri Keren _ /.3- Sun gazeteai yazıyor: Kongrenin apartımaru .salonunda garip bir haber ve~tir. Bunun ilzerine 
mara yolu üzerinde çok büyük hasar 1 1 . . ı. d R hadise cereyan etmiştir. polis işe vazıyed atını .. , parmağı-

l~•rl K ..:.1 AA•-- uzun ce se erımn ar .. asın an oose• .. "il 
-.ukua get '"'""l er ve eren uu g=ı.u ı h k Mih d 1 ti Bir kaç gun·· evvel, bir adam na yuzu·· ··k takılan mu··stakı......ı ge-dck.l düşman latalıın ve mevzilerini ve t Ü Uınetiıün · ver ev e eri- uı;-
bombardımn.n etmişlerdir. , ne kar~ı açılı: bir harbe doğru sürük- polise müracaat ederek Letafet lln sorguya çeklldili sırada ken-

Dün ccnub Afrlknsı avcı tayyare- lendiği görülebilir. Hüku~ette, ordu apartımarunın Halk partisine disinin haldkt bir gelin olmayıp 
lerl Asnıaranın cenubunda iki ben- donanma ve kongrede yuksek mev- afd salonunda bir nişan merası- .. 
zln deposu ile bir kamyonu ateşe ve- Jo.i işgal edenler pek mantıki olarak . .. bu işi gonnek üzere para ile tu-
rerek: tahrlb ctm!4lerdir. h d h" b" db". ı.Afi mı yapmak için müsaade iste- t ld v yındaki ..n;oPi1 arp ten maa a ıç ır te ırın -.a . . u ugunu, parmag 3 .......... -

Bütün bu hareUttan tayyareleri- olmıyacağı ve borç ve ariyet verme mıştir. Kendisine bu müsaade ğ"" N atini yüzü' • ğü ld ğun 
mlz salimen dönmüşlerdir. rilm" d" ·· takbel ll un ec n O U U 

kanmıunun da nihayet bu zaruri ve ış ve un mus ev - . • 
neticeye eevkeden yolda baıait bir lerle davetliler salona toplanıp söylemiştir. Polis Necatiyi ve 
me~hal.eden bqka Lir ıey olmadığı nişan merasim.ini tesfd etmeğe toplantıda bulwıan yirmi kişiyi 

Bcrlin 9 (A.A.) - Alınan orduları netıusıne vannıı~rdır: . başlamışlardır. dinlemiştir. Toplantıda bulunan-

Alman tebliği 

B~twn:ındanhtuıın tebli~: I>enlz!l- Kongre me.e~e.nın .B•r!cşik v.Ame- T b rada biti Be a d tar buraya davetiye ile geldikle-
tı gemllerl, ceman 18 bin tonluk duş- rıkanın harbe gırıp gırmıyccegı de- am U 81 Y Zl 
m:ın vapurlannm tahrlb edlldlğlnl ğil. hangi tarihte harbe gireceği me- karakoluna müracaat ederek rinden kendilerinden para alınıp 
haber veriyorlar. 

1 
rl selesi olduğu kanaatine varmııbr. Letafet apartımanındald toplan- alınmadığı tahkik edilmektedir. 

Lo~:a g~~= te~~1:~:~o't- . Geçe~ ~er gün Amerik~ h~ku.me- tının bir nişan toplantısı değ!l, Bu husus henüz anlaşılamanuş
lann:ı şiddetli bir taarruz yapmışlar- !'?e ıu ıkı muazzam vazıfenın ıfası bazı kimselerin aralannda tertip tır. 
dır. Müteaddld büyük ''e bir çok kü- açın munzam hır zaman kazandır~ 
çük yangınlarla infilaklar taarruzun maktadır: 
muvaffak olduğunu göstermiştir 1 - Biıleoil Amerikanın .istik-
Londranın şimalinde, İskoçyanın halde Mihv~r devletlerine yapmağa 

~rk sahilinde ve Orlrney adalarında mecbuı kalt.bileceği her türlü ihtarı 
tayyare meydanlarına dıı. tesirli t:ı- silahla takviye edebilecc §ekilde 
arnızlar yapılmı.ştır. Hangar ve kış- 1 hl ı. 
lalar bombalarla tahrib Olunmuştur Si a anma.ır., 

Portsmouth Umanında da mütead- 2 - Efl:arı umumiyeyi, me.fcu-
dit hedeflere isabetler kaydedllml.ştlr. di.tetinde en mühim oeyin nazileri 

Alman hava kuvvetleri SatntGeorge durdurmak olduğu kanaatine var
k:ınnlında bir kafileye dahil bu- dırmak. 
lunan 10 bin tonluk blr Inglllz vapu- Birl-:ıilc: Amerika hükumeti bu iki 
runu batırmışlardır. Vapur bir kaç vazifeye bütün kuvvetile bağlanmış
daltlka içinde batmıştır. 

Atlantlk denizinde ve İngllterenln tı:. 

Habeşistan 
içlerine 
doğru 

İngilizler 200 kilometre 
ötede bir mevkii 

zaptettiler renubu .ş:ırki saıım :ıçıklannda lld V8finaton 9 (A.A.) - Dün 
vapur kafılesıne yapılan taarn1zlarda ayan meclisinde kabul olunan harp 
iki büyuk ''apura bombalar isabet et- malz'!mesi kitıı layiha!!tnın pazartesi Kahire 9 (A.A.) _ Orta Şark 
mıştlr. Bu v:ıpurlarm yana yattı~ veya salı günü kanuniyet kesbetmesi l ")jz A k -h t hı·~·. 
görülmüştür. muhtemeldir. Tncıbl umumıE .•r::ıga k ~ ed ':_iP. 

Alomn stwnş tayyarelerl, Llbyahdlı:ı Bu kanun İngiltereye Amerikadan b"ra wıtau:e r;tr e ay e eger 

Bir ltalyan 
generali 
esir oldu 

Esirlerden baıka pek çok 
ailala ve ganaim ele 

geçirildi --
Atina 9 (A.A.) -Atina radyosu 

bir balyan dağ fırkasının kumanda
nı olan general Ciurati'nin Arnavut
lukta esir eclildiğiıü bildirmiştir. Alm El Gad'ın şarkında İngillz zır hemen hemen he. çqit harp malze- ırHşeby ~ amdlf ıBr. . 

otomobillerini bomb:mhman etmiş- . im . 
1 

,_ ..ı' a eşıstan a, urye gamızonuna 
ı ,. mcaı a aanı temın ey eme11:teQ.lr. 1 L! L l 1 ı y t bl•"' • ercar. U "h J }ı. d eU • mensup G Up nf&f etmede O an ta • UDan e lgl 
Zayıf du..'\II\an teşekkülleri !Kal al- Y'1 • e 111 e rey v~~en • en: yanları Habeş 'lFatanperverleri ıid- Atina 9 (A.A.) - Yunan ordu-

lngilterede 
tayyare inşası 

hızlandı 

İngilizler bir rekor 
yapmağa muvaffak 

oldular 

IAlldra 9 CA.A.) - inglltere, bava
eılık t.np.atında .eon günlerde blr re
kor ~tu'. ôtrenlldllfne göre, 4u
bat ayı zarfında !nta olunan tayya
nlerln mecmuu, tınunu.aanl ayında 
1Il§& edilen mikdan m.ilhlm surette 
geçmektedir. Klnunusanl inşaatı ra
t.amı ıse. dünya rekoru tetkll eden 
1918 tC§rinienrell rakamlannı tecavüz 
etmekte 1dl. 
Şubat ayı in§aatı arasında, halen 

glzll tutulan \iplerde bombardıman 
tayyareleri ile yenl Shoıt Stlrllng 
bombardıman tayyareleri, Whlrlwlnd 
tayarelerl ve lk1 bin beygir kuvvetin
de motörle müteharrik Hawker Tor
nado muharebe tayyareleri ~ardır. 

Harp gemisi İnfaaı 
Londra 9 (A.A.) - Amll'a.lµ daire

.si mali müsteşarı B. Wlrrender, dün 
aöyled.lği bir nutukta, bahriye ~aatı 
sa.bumda İngilterenln yapmakta ol
dutu milli gayretlerin büyüklUğünü 
tebarüz ettirmiş ve demlftlr ki: 

En geç bu ay nlhayeUnden evvel, 
on 1kl aylık devamlı milli gayretlerin 
neticesi olarak, küçük ve büyük, as
gari .ao harp gemisinin lnşantı bltl
rllml.ş olacaktır. Bu rakam, deniz 
inşaatı programının tatblltlne başla
nılmasındanberl her hangt sene lçln
dekl gemi lntaatının beş rolslldlr. 

Bundan başka eski gemiler de ta
mir edllmektedlt. Bu tamlr, o de
rece mükemmel yapılmattadır ti bu, 
beklenmlyen neticeler vermektedir. 

B. Warrender. İnilllz destroyerle
rinden birinin. harbin llk senesi zar
fında 274 gün açık denizde gezmı., 
n tl2 bin mil yol katetmiş olduğunu 
ll~ve etm~tlr. 

---~--------
lngiltereye ha· 
va taarruzları 
Şubat zayİab diğer 
aylardan pek az tındakl topraklara bombalar atmış- yet ~9 ~.emo~rat, 1 O" cumhu~ıyetçı detle tıok.ibo devam etmektedirler. lan başkumandanlığı tarafından dün 

farsa da pek büyüi: hasarlar yapama- ve hır mustakilden mureldceptır. 13 Hahe,~anda kıtalanmız Moga- akşam 0 ,..,rcd.ilen f 33 numarala re5-
mışlardır. demokrat, 11 cümhuriyetçi ve bir d" . H l d M b A •w..... ~ •• Londn. 9 (A.A.) - İnglllz hava TC 

1 kk• 1 h r·'-· v·rmı··- uıcıo • arrar yo un a a ro- mı teblıg: Dunlı::u harekat aynı mu· dahili emniyet nezareUerinln tebllıı.!: 

l b l • . tera ıperver a ey te .. ,, ... .,, d • · · l · t d" " f Q yan f e lğl J d" arre yı ışga etmış er ır. vaffakıyetle bugün de devam eyle- Dün gece bastıktan sonra, dÜ§Dlall 
er ır. Diğer cephelerde iıgal edilen mın· miştir. Şiddeti; ve çetin bir muhare- tayyareleri Londra mıntal:.a.!Ula ta-

Roma 9 (AA.) - lt:ılyan ordulan takalar gen~lemelc.te ve yeniden bir beden sonra y.-:ni düımar mevzileri arruz etml§lerdir. Taarruz a.ruıra 
nmuml kar:ırgAhının 275 numaralı Leander çok eıir alınmaktadır. işgal edilmiştir. Bugün de yeıüden 4iddeUenmlş fakat gece yansından 
tebliği: (Mabrodarre ıehri Hahepıtanın 1000 den fr.zla esir aldık. Bir çok pek az aonra nihayet bulın\lftur. in-

Yunan cephesinde düşmanın 11 el 200 lUJometrt. kadar içlerinde ve otomatilt silahla havan toplan ve anca saylat Londre. üzerine yapılan 
ordu mıntakasında yaptığı taarruzlar kruvazo•• ru•• M d H I .son taarruzıardaklnden biraz daha mukabil taarruzlanm17la sarahaten oga iscio • arrar yo u üzerin- mebzul miktArda diğer ıilahlar iğti- fazladır. Bu zayiatın büyük blr kısmı 
geri püskurtulmiiftür. Düşman olduk· deki Ourakai fChrinin 25 kilometre m.m ettik. münferiden çıkan lkl yangında ol-
fa büyüle ır.ayiata uğramıştır. Hava • • • şimalinde bulunmaktadır. Harrara Hava kuvvetlerimiz muharebe muştur. 
blrl!ltlerlmlz dilipnan tesisatını. ba- İtalyan korsan gemısmı ol8'l mesafi 360 kilometredir.] sah?smda askeri hedefleri muvaffa- İngilterenln cenub, cenubu şarki n 
taryaıarını ve ıutaıarını kesu bir bom- nasıl babrdı? Somalide İngiliz zayiab kıyet1e bombardıman etmişlerdir. şartında da bir takım noi:taıara bom-
bardımana t.!ıbl tutmuşlar ve mitral- B 1 1 . d"" balar atılmışsa da pek az yerlerde ın-
yöz ateşi altına almışlardır. DiŞrıa- 150 kiti ~-tün t~yyare erimiz üs enne on- sanca zayiat olmuş ve hasar umuml-
nın mühim üslerine isabetler kayde- Londra 9 (A.A.) - İngiliz Bah- Moeadİlcio 9 (A.A.) _ Reuter 1 mu~lerdır. yet itibarile a~ır olmal1Uftır. . • 
dllmlştlr. riye nezaretinin tebliği: 1l7 mili· ajansının husuai muhabiri Lildiriyor: Atina 9 (A.A.) - Yunanistan- . Londra 9 ~~·A.>. -.- ~~lı ~-
Şimali A!rikada tayyarelerimiz Bin- metrelik .of topla mücehhez olup Reami makamlarca henüz neşredil- daki İngiliz hava kuvvetleri umumi 1 ruyet Neza.re. tının bıl~ırdıgıne •. go.re, 

gazide askeri tesisatı ve Slrenaikt.e H" d d · • d ı_ J L t S " b t d 1 lt ın enızm e &orsanı~ yapan memi• olmakla bernber talyan o· karargahının teMigvi: ,.u a ayı ıçın e ngı ere uzerıne 
du .. manm blr hava wısünü bombardı- l ı · · " J d h h J d 
man etmişlerdir. Şarki Afrlkadıı. bir çok seri bir ta yan ticaret gemısı, maliaindle cerayan eden harekat ca· Yunan ordusunuın harekatına mü- ~~~~il ~.~m~n av;'o6~cu.m.trın a 
müfrezemiz Keren mıntakasında bir 1 yeni Zelanda filosuna mensup nasında ngiliz zayiabnın 15 O ile 200 zahereto devam eden İngiliz bo~- 1 aıv oÖml uı v78c.9 L. "dsıvı 3y8a3r~: 
düşman mufrezeslne hücum ederek Leander kruvazörü tarafından ba- arasında olduğu öğrenilm~cir. bardıman tayyareleri. avcı tayyare- anmışbr. ~n .. lfl. en u 
dağıtmıştır. tmlmışhr. Zayiatın bu kadar az olması, bir- J.erinin himayesi albnda, İtalyan kı- crkelı:, 312 v il kadın, 91 ı de 16 ya-

Somallde bir mıntakada tayyarele- ltalyan hükumetine ait olan bu likte hareket eden tayyare topçu tal t emmülerine ve Tepe- şından aşagı çocuktur. Yaralılann 
rlmiz Ingillz mot.örlü veaitınl ve gemiıün adı Rarnb Un' dur. 3667 ve tanlı: kuvvetlerinin düpn~nın ma- d ;uının t~ası ile Alava _ Buz.i yo- 598 i erkek, 365 şi kadın, 105 ti 
ta.nklannı bombardmum etınl.şUr. tonilatolulttur ve sürati 19,S mildir. cıeviyatıru bozmama Ye kıtaatm 1 ede~.~ atörlü nakil vasıtaları a de 16 yaıındaın aşağı çe<:uktur. 
Düşman tnyyarelerl Erltrcde bir mın- r -~-d L •• - f _ ..ı un ıuu mo n Şub d .k" · · 789 
t:ıkavı bombardıman e•-'•lerdlr. N~ L..Cail er .nıvazoru tara uıoan ya- fundalık arazideki muharebeler için h"" tmı"•lerdir Dü•man b" ··ıc at ayın • ı zayıat yanı .,. ,,,,......, u-•-] dv ,_ •. b v ucume., ... uyu .. ı·· 1068 l 1 
fUN;a zayiat \"e hasar yoktur. Alman &a an ıgı va .. ıt tıcarct ayragını ta- iyi yetiştirilmiş olmasına atfedilmek- zayiata uğramıştır. o u ve yara ı g~çen •>: ~ra na· 
hava kuvvetJeri 7 martta Maltanın pyordu. tedir. B"'tü tayyarelerimiz üslerine zaran pek azdır. Eylul, teşrınıevvel, 
askerl tesisatını bombardıman etmiş- Ram Un vapuru «dur> İ§aretini d'" ~- l:rdir. tqriniaani ve kanunuevvel ve kanu· 
ıerdlr. alır almaz derhal İtalyan harp bay- Mecıı·s bugu·· n <>ınmU§ nusanide sırasile 6954. 6334. 4588. 

rağını çekmiş ve toplarile ateo aç- Preveze bombardıman 3 793 ve 1503 kişi ölmüş ve yine 

B M t k mıştır. Leaııder kruvazörü hemen d"ld• bu aylar içinde sırasile 10,615, • a SUO anın mukabele etmiştir. Kruvazör beı toplanıyor e 1 1 
8695, 6202, 5044 ve 2012 kişi ya-

aalvo attıktan sonra Ramb Un bay· Atina 9 (AA.) - Emniyet ne- relanmıştır. s e ya ha tı ıağını indirmiştir. Bu vapurun 11 SU• ı.: retinin resmi tebliği: Düşman tay- ---------
ha 89 k . 1ı:: fı yareleri dün rrevezeyı bombardı- Fransız kuvv ·nflerı· ~ k:rtanh:ı;r~e h:~~z:irit:i:r:k Baıvekil yann Parti ~~- rnan etmişlerse de vukua getird-ilc.leri (j 

Ja~nya, Sovyetler Bir- ahnm11tır. Bunlann arasında beşi punda, çarşamba gunu h<"sar çok ehemmiyetsizdir. Keza 
yaralıdır. Ramb Unda Lüyük bir Mecliate beyanatta Argostoli'ye de bomba atılmışsa da Afrika imparatorluğunu 

her taarruza kartı 
müdafaa edecek 

liğile ademi tecavüz yangın çıltmıt ve SO dakika kadar b I _ 1_ ne insanca zayiat, ne de maddi ha-
paktı yapmak istiyor ıonra batmlflı". Leander kruvazö- U unacaa sar nrdır. 

Tokyo 9 (A.A) - Siyaai mü§a
~ıitlcr B. Matauokanın Avrupa se
yahatini Japonyanır. Sovyetler Bir
liği ile bir ademi tecavüz pakti akdi 
için sarfettiği gayretlerin ton merha
lesi telakki etmektı.: müttefiktirler. 

B. Matsuokanın Hirı diçini ile Siam 
arasında ..aulh rnuahedenameainin 
imza merasiminden sonra yola çıka
cağ, zannedilmektedir. Bu imza me
ıasinünin bugün yahut yarm yapıl
mnsı mı...hteıneldir. 

Fransız - Siam anlatması 
bugün imza ediliyor 

Tokyo 9 (A.A.) - Japonlar 
Hindiçini ile Siam arasındaki ihtila
fın halli için Japonya tarafından 
taanzim edilen muvakkat barış an
laımasmın bu altpm parafe edile
ceiini bıildirmİ§lerdi. Son dakikada 
hu .itin )'an.,ıa bırakıldııh tebliğ edil-

~-~-!.-..-· ~------~~-

ründe ne basar, ne de inaanca zayiat -----
Ankara 10 - Bilyilk Mlllet Meclisi • {A A ) H · vardır. bugün öğleden sonra on be§te toplana- Ankaraya giden birlik Vichy 9 · · - avas aıan-

Romanyada 
Petrol kuyularının bom
balandığı tekzip ediliyor 

Rükrcş 9 CA.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: Bazı İsviçre gazeteleri, 
Romanyıı. petrol kuyulnnnın bulun.: 
duğu mıntakanın geçen pazar günü 
bombardıman edildiğine dair Ameri
kan kaynaklanndan lşaa edile haber
leri nakletmlşlerdlr. Rumen resmi 
mahfilleri bu haberlerin gülünç ve 
uydurma olduğunu beyan etmek-
tedir. • 

Moskovaya bir Norveç 
ticaret heyeti gitti 

Moskcma Si (A.A.> - Tass: Bir Nor
veç tı_cart hqett 'l martta Moakova-

cak:tır. Rm:namtde bazı hesabl kati aı bıldiriyor: Marqal Petain tara-
lAylhalan vardır. mümessilleri geliyor fmdan g.irifilen teahhütler ve müta· 

Parti grupu, yarınki salı günü top- . H 
1 

t bll reke tartlarının çerçevesi dahilinde 
ı u- d b kil am kauçuk, otomob l ve o oıno 1 k Af ·L • 1 v h la.nacaktır. Grup Çvuııaın a aşve lastıg· ı k .. ~ d .. A • aatu- o ara rııı;a ımparator ugunun a-

ll H rtcl kilinin beyanatta bulun • u6ı ve mu_..v~a. manu · 1 b'I k 1 h h · b" e a ye ve - ra, deri, çay ve kahve, çuval ve ka- rıçten ge e ı ece o .~n er angı ır 
malan bekleniyor. Kuvvetle tahmin naviçc, madeni eşya birliklerinden taarruza karıı mudafaası yalnız 
edllditine göre Başvekll B. Refik Say- seçilen mümessillerin temaslar yap- Fran91z 1'uvvetleri tarafından kati 
dam, meclls1n kı.o tatııı esnasında ce-
reyan etmiş olan slynsi vakalar hak- mak üzere Ankaraya glttl~I ynzıl- bir surette temin edilecektir. 
kında. çarşamba günü mecliste bey:ı- rr:ıştı. Heyet bugün istanbu.la döne- Bu husus, Baıveldl muavini ami
natta bulunacaktır. c~_ktı~. Birlik mümessilleri Istanbula ral Darlan"ın, Fraınsız hükumetinin 

dondukten sonra blrllklerlnln toplan- Af ik d • hh J 
ıngı'lt •• • d d'. •• tıl:ı.rında bulunacak, Ankaradnkl te- Wr a ad umumf. 1 mura . aslıdg~ne~~ ere uzerın e UŞU• maslardnn nrkad~lannı haberdar eygan şere ıne vermıı o ugu ınr 

rülen Alman tayyareleri edeceklerdir. öğle yemeğinden sonra vukubulan 
Londra 9 (A.A.) _ 8 mart gece ya- Birlik mümesslllertnln Ankarada toplantı esnasında teyid olunmuıtur. 

nsı hitam bulan hafta Ulrfında Al- bulunmaları münasebetile Ticaret Ve- Bu öğle yemeğinde Harbiye Nazırı 
manlann İngUtere üzerinde kaydet- taletı bu zevatla birliklerin çalışma- general Huntziger, Müstemlekat 
tikleri tayyare zayiatı aşatıdadır: tarı etrafında görüşmüştür. Yeni Tl- Nazırı amiral Platon ve Hava müs-

2 martta ı tayyare, 3 martta 3 tay· caret Vekili, Vekll olduktan sonra I t'e§an general Bergeret hazır bulun· 
yare, f martta 3 tayyare, a martta. 2 henüz İst..anbula gelmemiştir. Veklllıı, mutludır. 
tayyare, yckün: Si tayyare. İstanbula gellnce, buradaki tedklkle- M'" k'be k h 1 t ı t 

Bunun .sek.izi bombardunan ta}'Ya- rinden en mühlmmlnl blrllkltr tetltll utea 1 n vu u u an op 811 ı· 
residir. edecektir. Vekll birliklerin vaziyet! da Franaız Afrikasını alakadar eden 
Aynı dene ıartında İoglllzl.er; bir hakkında; m~erden maıtmat muhtelif aiyui, iktisadi n ukeri - ... - ... . ~ .. . ...... .... -· .. -

ALj ile VELi 
Eyib vapurlarının 

ve Eyib'in yüz 
kizartıcı hali 

Ali - Avrupada harp olma
sına rağmen Türkiyede ecnebi 
eksilt değil, Veli... Almanı da 
var, İngilizi de... Franaw da, 
Lehistan firarisi de ..• Geliyorlar, 
gidiyorlar ..• Bunlardan bir ka
çıyle ahbap olduk: cAman, ki
taplarda o kadar, okuruz; ne 
olur, bizi sizin ıu meşhur Eyib"e 
götürün; o dillere dastan uhrevi 
beldenizi görelim ... > dediler. 
Kösemenlik ettim. Aman, ne 
mahcubiyet, azizim, ne mahcu
biyet .•• Yerin dibine geçtim ..• 
Evvela Haliç vapurlarında çalı
ıan biletçi, çımacı, iskeleci tar
zında işçilerin kılıklan 1 ... Nedir 
o öyle... Plaspareler, sırtların
dan dökülecek... Şunlara mü
esaeae kasasından birer üniforma 
yaptırılsa yahu ..• Hatta muayyen 
günlerde biletlere onar para zam· 
medilip bu masraf kapatılsa razı
yız ... Sonra Eyib'io sokaklann· 
da gözü, genzi, tabanları isyan 
ettiren o pislik, o intizamsızlık ... 
Hülasa ağyara karşı yerin dibi· 
ne geçtim ... cBuraııı mı)> dedi
ler. cfıurasıl> diye boynumu 
büktüm ... 

Veli -Sen utanma ... Orasını 
göklere çıkııran, meşhur eden 
garplı müellifler utansın .•• 

- Şakayı bırak, Ali ... Eyib"i 
methedenler, bizin• mezelletimiz 
el-iye değil, mevzii hususiyetimiz 
diye: sena etmiş ... 

- Öyleyse. ecnebileri davet 
ettiğin gibi. bir gün de belecliye
cilerimizi, idare imirlerimiz.i va
pura bindir, ayni yerde gezmeğe 
götü.· •.. 

AliYeli 

Yunanistan 
garbiTrakyayı 

da müdafaa 
edecek 

Katimerini gazetesi 
müdürü, B. Hitler'e bir 
açık mektup neıretti 

Atina 9 (A.A.) - Katimerini 
gazetesi, müdürü B. Yorgi Vlahos· -
un Hitlere hitaben yazdığı bir açık 
mekubu neşretmiıtir. 

B. Vlahos mektubunda YU11anis
tanın harbin dııında kalmak için 
sarf ettiği gayretleri hatırlatmakta, 
fakat birdenbire taarruza uğrayınca 
yaptıklan müracaate rağmen Al
manyanın seyirci kaldığını görerek 
hava kuvveti, harp malzemesi, pa· 
rası, donanması olmayan Yunanista• 
mn İngiltereye mürac.sat ettiğini ve 
bu memleketin bütür kuvvetile yar
dıma lc.o§tuğunu yazmaktadır. Bun• 
dan sonra muharrir sözü ıon vuku
ata getirerek B. Hitlere şöyle hitap 
ediyor: 

.Bugün bütün dil:ıya radyoları Al• 
manlann Yunnnlstanı istila edecek
lerinden bahsediyorlar. Ben slze soru
yorum: Niçin? Eğer mihver için Yu
nanlst:ının Lşgall bir zaruret 'dl ıse 
bu istila dört ay evvel Orazzl'nln sa,.. 
bah zlyaretlle başlallll§tı. İtalya ve 
Almanya aynı zamanda birer ültima
tomla müracaat edebntrlenU. Bu ül
tıma tomlann metin Te meallerlnbı 

(Devamı 7 Dcİ sahifede) 
• 

Rasıl 7asmalı 7 
Tasviri Efkar gazetcai, tanın• 

mıı Fransız: kralının adını dünkü 
nüshasında iki yerde XV Lüi 
diye yazıyor. Bu da ne imlaya, 
ne de telaffuza uymaktadır. Te
laffuz Lui ve imla Louis olduğu
na göre 

XV Lüi 

diye yazmamalı; 
cXV. Louiıı> yahut cXV nci 

Louin ' 
diye yazmalı! 

Not: XV. yazıp XV nci oku
mak, Almanlann kullandıkları 
bir usuldür ki, bizde de ıon za
manda taammüm etti: XV. uır 
gibi. 

" 



10 Mart 1941 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bunci.an tin sene 
evvel Selaniğe 

müthiş bir hücum 41 köy okulu 
yapılıyor 

Köylüler arasında okul 
inşası için yarıt var 

cva. - Nu) 

:AKŞAM 

ws•m 

1 LB • 
1. ~) 11 lBir ~.a.rp:1 clla il 

Şark erkeklerinin 
mühim bir söhreti - ••• 5 

Boğazın imar plinı 
Kuruçeşmedeki kömür depolan daha 
bir müddet bulundukları yerde kalacak 

Rüstü Saracoğlunun 
cenaze merasimi 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun balosu 

Çocuk Eslrgeme Kurumu İstanbul 
merkezinin senelik balosu 15 mart cu
martesi günü akşanu Taksim Bele
diye gazinosunda verilecektir. Herse
ne çok neşeli geçen bu balonun bu 
sene de ayni muvaffakıyeti elde et
mesi lçln büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Karilerim izin 
mektuplan 

Şahinpaşa otelinin 
önündeki tramvay 

durak yeri 

Tramvay durak yerlerinin ba
zıları kald~. bazıları da nak
ledllıniştlr. Tabii vaziyeti hazıra 
dolayıslle buna bir diyecek yok. 
Fakat Sirkecide Şahlnpaşa durağı 
tam muvafık bir yerde iken, bu
rayı da.ha yukarı kaldınnak yer
siz ve tehlikelidir. 

Çünkü; evvelce durak olan yer 
hem otellerin merkezinde hem .sl· 
nemalara yakın idi. Aynı zaman
da iki mühim geçit sokağının ba
şında olduğundan her hangi bir 
kazanın vukuuna. mani oluyordu. 
Tramvay idaresinin nazan dikka
tin! civar halkı ve biz evlat sahibl 
babalar naınına celbetmenlzl rlca 
ederim. i. Ş. Bakar 

••• 
AÇIK MUHABERE: 

1 
B. Necdet Çobanlıya~ ŞikayeU

nizt İstanbul posta müdürlüğüne 
mektup yazarak bildiriniz. 

L J 
* Cemal lsınlnde biri, Küçükpazar

da bekçi İsmall tarafından sarhoşluk 
suçile karakola götürülmüş, Cemal 
burada zabıta memurlarına bazı ha
karetamiz sözler sarfetmi.ştlr. Cemal 
dün bu suçtan dolayı asllye dördüncü 
ceza. mahkemesinde muhakeme edll
mlş, bir ay hapse mahküm olmuşsa 
da. 'bekçinin, tahrik edici mahiyette 
hareketlerde 'oulunmuş olması dola
yıslle Cemalin bu cezası Iskat olun
muştur. 

Bay Amca.ya göre ••• 

Ekmek 
ucuzluyor 

Bugünden itibaren 12 
kuruş 30 paradan 

satılacak 

Tramvaylarda tek bilet 
usulünün tatbikine 

başlanıyor 
Tramvaylarda tek bilet usulü bu

günden itibaren tatbik olunacaktır. 
Yeni ücret tarifesine nazaran kıta 
farkı kalkmakta, birinci mevki yedi, 
ikinci mevkiler beş kuruş olmakta
dır. :rramvay idaresi, mevcud eski 
biletleri üzerinde sursaj yaparak kul
lanacaktır. Aktarma biletler de dört 
niSandan itibaren ta.tbik edilecektir. 

Belediye bütçesi 
Muhtelif vergilerin 

tahmin edilen miktar! 

.. 
1 700 - 1720 aeneleri arasında İi

tanbul'- ziyaret eden bir seyyah o 
vaki~. Türk. erkekleTİnin sevgilile
rine gonderdikleri pek dikkate de
ğer, orijinal aşk mektuplarından 
b~ııeder.~ _Bu mektupl8J' bildiğimiz 
ıekilde kagıtlara yaz·•-·- fJ ....... ....,. ve zar a· 
ra konulmuş değildir. O zamanki 
erk~~· sevgililerine içlerini dök· 
mek ıçın onlara birer kü ük t b .. d . 1 • ç or a 
gon enı: ~mlf· B.u torbalar açJdığı 
znmnn ıçınden bırçok 'eyler çıkar· 
mış; Mes.el~ solgun bir gül, çekird ~k 
halmde i.ln tane kahve. bir kağıda 
sarılmış bir tutam tarçın. bir hasır 
parçası ••• 

Bunlardan herbirinin. hem de 
manzum bir cümle halinde, birer 
manası vannış. Mesela gijl «hen ağ. 
lnyayım, sen gÜI •• ~. kahve: «Bu a.Jc. 
şam gel eve .. » demekmiş Eğer ilci 
kahve olursa handan saat ikide gel 
n:anas. çıkarmış. Kahvenin adedi 
~ığın geleceği saati !lÖsterirmiş. Ha
sar «olayını sana esir». darçm, «sen 
gü), ben çekeyim senin harcın» ma
nasına delalet edermiş. yani aşık 
bu suretle «gel, yol paran benden.» 
demek istiyormuş. 

Okuma yazmanın pek lüzumlu 
telakki edilmediğ: devirlet<de aşıklar 
hislerini anlatmak İçin ışte. böyle eş
yanı• lisanından İı.tifade ederlermiş. 

MeşhUJ' Ladv Monlague bize dair 
yudığı y&ztlarda bu kabil aşk mek
tuploı.rından uzun uzun bahseder ve 
bir çok şeylerin han!fi manalara 
- hem de manzum cümlelerle -
geldiğini anlatır. Bu aşk lüga~çesine 
göre de torbadan armut çıkarsa bu: 
«Ver bana bir umut», kömür çıkar
sa «Ben öleyim, size ömür •• ,, demek
miş. Daha bmılara störe neler. ne 
manalı mısralar var. 

Lady Montaque diyor ki: 
«Türk erkeklerinde bu çeşit mu

habbetnamelerde kullanalmak üzere 
bir milyon mura var. R€!nk, ot, çi
çek. meyva, çalı. çakıl ~aşı. tüy yok
tur ki buswıiyetini göstererek tanzim 
edilmiş bir mısra olma.sın. 

Bir damla mürekkebe muhtaç ol· 
madan bu suretle serzenişlerde bu
lunmak, kavga etmek. dostluk gÖs· 

İstanbul belediyesi muhasebe mü- termek. yahut hatır sormak hatta 
dürlüğü vergi tahsilatına büyük havadislerle dolu mektuplar1 go"n· 
ehemmiyet veriyor. Yeni sene varl-
d'.l.t bütçesi hazırlanırken bu husus dermek mümkündür.» 
göz önünde tutulmuş, 1941 senesi mu- Bizim erkeklerin içinden en üstad 
hammen vergi varidatı geçen seneye i.şddarın çtktığmı yalnn: Lady Mon· 
nazaran daha fazla hesap edilmiştir. taqa-e'den işitmiyoruz. .1, ~ 
Bina verglc;l muhammen yeni sene Bütün dünyada şark ~k beldesi 

1 
varidatı 3.250,000, buhran verglst va- ve şark erkekleri en iyi işık olar-'
ridatı 1,185,000. erazl verglsl varidatı ... 
250,000, ferağ ve intikal harçlnnn- add .... -dilir. Meseli Amerikada İyi ve 
dan vHAyet hissesi 52,500 lira, fasıl Üstad aşık olan erkeklCT söyle tas· 
yekünu 4,737,500 liradan ibarettir. nif edilir: Birinci nevi aşıklar: Ame
İspirto ve ispirtolu içkiler 1nhls..ı.nn- rikalı erkekler, ekıtra aşıklar: Avru
dan vllliyet hissesi 60,000 yol parası palılar... Bunların fe"•kinde bir d 
(nakdi) 790,000 yol parası (lx>deni> Ekstr ek tr • ki e « a s L &fi ar» vardır ki 
800,000 olarak kabul edilmiştir. bunlar da şark erkekleridir. 
Taş ocakları h:ı.sılatı 20,000, emlak G ol d 

!can ve gayri menkul fera~ bedell eçe er e yazı makinesile qk 
17,000, fidanlık enstitüsü varidatı mektubu yazılma.sının manasızlığ10 • 
15,000, f:ısıl yekunu 32,0-00 llradır. dan bahsetmiştim. Bunun üzerin 
Satılan e.şya ve enkaz bedeli 2,000 yaşlı bir okuyucum bana YU.dı; 

lira, mütenevvi ve müteferrik varidat mektupta aşk mektuplannm tarih 
300 liradır. sinden bahseden v~ Beyazıt kü~~ 

Tanzifat vergisi 400.000 tenvlriye hanesinde bulunan iki kitabı tav • P 
resmi 210,000, lıibiyat resmJ 100,000, etmişti. Şimdi anlıyorum ki, hk~: 
fenni t.emJzHk resmı 2,800, tente, si- «Aşk mektubu» denilen mev~u l 
per ve saçak resmi 12,000, pazar yer- alınsa gayet ıırüzel bir tedkik e ~ 
lerl işgal resmi 30,000, levha ve il/ln eser 
resmi 40,000, ölçü ve ölçüler resmi meydana çıkacak... 1 

1,000. kontrat resmi 162.000 kantar Lakin bugiin eski torba usuliJ 
resmi 20,000, iht1sap resmi 50,000, aşk mektubu sröndermek pek mü e 
dellaliye resmi 75,000, deniz nakil va- kül olacak... Mesela «akşama 'i 
sıtalan !er~isi 19,000, şere!lye res~ eve •• » demek itin torbaya kah~: 
60,000, kopruler resmi 1,323,000, müş- koymak lazım... Kahve bolmak 
ten madeler istlhlik resmJ. 200,000, kadar kolay değil ... Torba h 0 

menba sulan resmi 42,000 lira olarak koysan L--k ana rya rıo ut 
aynlmıştır. ~ a ~ .•. Y• ge ır ••• 

1941 IZMIR 
Enternasyonal 

· Fuarı'na 
Şimdid-er. ha.zırlanıı .. z. Bir 

1 
milyon müşteri, lzmir Enter
aıasyonal Fuannda mallarnnızı 
görecek ve satın alacaktır. 

20 Ağustos - 20 Eylw 1941 

Sonra sevgihnuın beyazlıihnı 
methedeceksiniz. Beyaz peYnir «sil· 
na kardan beyaz denir» m!lnasına 
gelirmiş... Halbuki beyaz pey11ir 
meselesi daha halledilmedi ki ..• 

Hikmet Feridun E.a 
•.-tınuunu1111111ntn1111n11nmuurn11m111111ıu•ntu1111111u 

Kongre tehiri 
Bursa kız - Bursa erkek liseleriıı.clo.s. 

yetişenler tarafında.n dün Enıinbnil 
Halkevinde yapılacnğı haber verllen 
yıllık kongre !\za ekserlyetln!n gelme
miş olmasından 16/3/941 pazar g{i
nil saat ona tehir ecl.llmjştır. 

t 

1 

B ~ daha zıyade genç edipler\ ... Bunlar bir mektuba başlarken 1 ... Satırları dolduran kelimelerin 1 ... Jmzalanmn üstüne de mutlaka\ B A _ 1 b LI v ksa ,Ed-. · muaşere . . . un.. , . . . . . . . ~a e . . . ı o 
- Biri~ devrım~de vardl bay arasında raslamrdı... bile en edıbane kelımeler bulup ya· p.ırlanta ıle ışl~nmı;, bırer sanat ese- bir «Eddab çmktınrlardıl... Şimdi dai:. yerini cEddahh ye bırakırdı! .. 

adabının hır de yazı faslı zarlar... rı olmanna dıkkat ederler... böyl-e heveskarlar k.almadll ••• 
Amca ... 



' • • tutar 
ıııu~ıaı ı 

yerını 

Bu sıcak olsun, serin olsun U~ç .· 
yerine kullanılabilir ve birçok ra
hatsızlıklarda evde bulunnuyan 
IIAcın yerini tutablllr. 1 

Fenerbahçe, Galatasarayı 2 -O, Beşiktaş, 
lstanbulsporu 3 -O mağlup etti 

Sabah uyanınca tahammül 
edilebilen sıcaklıkta bir bardak 
m içine ild, üç yuvarlak kesilmiş \ 
limon parçası atarak bu suyu yu
öum yudum içmek karaciğer için 
çok faydalıdır. j 

Sabah aç karnına ve gece ya
tarken içilen birer bardak serin . 
su börekleri yıkar, barsaklan kuv
vetlendirir, inkıbaza mruıt olur. 
İçilen su mai mukattar olursa vü
cuttaki asit ürik de temizl~nmiş 
olur. 

Öğle yemeğinden bir saat evvel, 
ikindi vakti, gece yatarken yu
dum yudum ve beş daldkad~ ici
len birer bardak serin sn cHdi 
şeffaflandınr. Mevsimde giyilecek tayörıerin şan icabında başa gcdrilmekte-

Ba.cş yıkandığı zaman saçlan genç kızlar için arkası kloş olan- dir. 

Llg maçlannı dördüncülüğe kadar 
nihayetlendiren Bc:şıktaş, Fenerbah
çe Galatasaray ve Istanbulspor klüp
lert arasında milli kümeye hazırlık 
ma.hiyetlnde tertib edilen kupa maç
lamıa dün Şeref st.'ıdında başlan
mışt.ı.r. Havanın. futbol maçlanna 
çok müsaid oluşu ve milli küme ari
fesinde takımların yen! kadrolarını 
öğ'renmek merakı stada sekiz bini 
aşan büyük bir kalabalığın toplan
masına sebeb olmuştu. 
Yapılan her iki karşılaşma maale

sef futbol zevki vermekten uzak bir 
şekilde geçmiş. heyecansız ve gel.işi 
güzel bir oyundan sonra Beşiktaş, Is-
tanbulsporu 3-0, Fenerbahçe, Gala
tasarayı 2-0 mağlfıb etmiştir. Maçla· 
rın tafsilatını sırasile veriyoruz: 

Beşiktaş .. lstanbulspor 
Günün ilk maçı Beşiktaş ile İstaı~

bulspor arasında yapıldı. Hakem Mu
zafferin idaresinde sahaya çıkan ta-
kllnlar şu şekilde dizildiler: .. 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Yav~, H~s
nü - Rifat, Ham, Sabih - Sabrı, Samı, Dünkü maçta Galatasaray lialecisinin Fenerli Yaşarla mücadelesi çalkalarken bir tas sıcak su, bir Iar tercih edilmektedir. Resimde 3 .. _ 4 - Açık ıhlamur yeşili 

tas soğuk su kullanmalı, ve son görülen modellerin ikisinin de ce- Yfuılüden tayör: Etek plise so
tas soğuk su olmalıdır. Bu kRnın ketlerinin Jçi bliizun kumaşın- leydir. B111zu menekşe rengi üze
devcranım arttınr ve bu suretle dan kaplanmıştır. rine ıhlamur yeşili kareli krep sa
saç köklerini kuvvetlendirir. ı - 2 - (<1rfü1öl dımilen renkte tendir. Düğmeleri, kemeri, eşarpı 

Memduh, Şeref, Şiikrü. ı 
i. Spor: Fikret - Hayri, Sefer - .. Mu- llflm-------------.... 

zaffer, Rüştü, Celal - Fahri, Sule:r
ıner hemen iki d:ıkika sonra. atlattı
lar. Ceza çizgisi üzerinden Saldhad
dinln bomba glb1 bir şülle çektiği ta
vulü Cihad adeta uçarak kornere at
mağa muvaffak oldu. Korner avut.la 
neticelendi. 20 nci dakikadan itibaren 
Galatasaraylılar nisbi bir üstünlük 
teminine muvaffak oldular. Müda
f~anın desteklediği muhacimler k:ı
le önüne kadar çok seyyal bir şekilde 
geldikleri halde burada bir türlü ne
tice alamıyarak pozisyona giremiyor
lardı. 35 ine! dakikadan itibaren oyı'.m 
tekrar mütevazin bir 13ckle girdi. 

Geceleri yatarken soğuk suya yünlüden tayör: Bliizu lacivert menekşe rengidir. Ceketin içi ay-
bat.ınlı~. sıkı~ _bir küçük hav- 1üzer~e JX'.~be çizgili krep .saten- ni ipeı:u~en ~aplan~ıştıı:. Ce~i
Iu ıle gozler iızenne kompres ya- dendir. Dugıneleri pembedir. Ce- ne aynı ıpeklıden enlı bır bıye 

pılırsa gözlerde yorgunluktan ketin yakasını teşkil eden kapü- konmuştur. 

man, Mükerrm. Cihad, İsmet. 
Oyuna Beşiktaş başladı. Soldan açı~ 

l2n bu hücum :ı.vutla neticelendi. Mu
kabil İstan'bulspor akınını Beşiktaş
hlar kornerle kestiler. Çekilen kor
neri kaleci kurtardı. Dakikalar ilerle
dikçe oyunun mütevazin geçtiği ve 
her iki kalenin müsavi bir şekilde 
tehlike atlattığı görülüyordu. eser kalmaz. Havlu birkaç defa 

soğuk suya batırılıp değiştilme

Jfdir. 
MitŞKÜLLERE CEVAP 

' 

Bu akınların birisinde Mehmed All
nin mütercddid davranması pahalıya 

------------- maloluyordu. Fakat Fahrinin Mehmed 
Yediğini iyi hazmedemiyenler, Bir çeyrek saatte yapılan ka-

rnide ağrısından. şikayet edenler Jay ve lezzetli bir btsküi: 
yemek üzerine yarım bardak sı- ıoo gram lnce t.oz şekeri, 100 
cak suyu yudum yudum içerlerse gram un, bir k~k rhum veya 
rahat edelrer. konyak, bir yumurta, bir tutam 

Öksürükle, boğazda gıcık o!du- toz vanilya almalı. 
~u. zaman sıcak şı>kerli su tesir- Şekerle yumurtayı bir arada 
lıdır. , beş dakika kadar telle çırpmalı. 

~c.rmakta çıkan d~lam~, d~~ I Sonra rhum veya konyak, vanll
iptıdasında tahammut edilebıldi- 1 ya, ve azar azar unu ilave et
ğ'ı kadar sıcak suya batınhrsa ve meli. 
giinde iiç dört defa bu ameliye .k k t rd kt _ Beş dakı a anş ı ı an son-

Sertleşen yün tanilclere eski 
yumoşaklıfı nasıl veriUr? 

Taksim U.martln caddesi. V. S.: 
Yıkanarak keçe haline gelen yün fa
nlleleri eski yumuşaklığım temin et
mek mümkündür. Şöyle yapmalı: 

Aliye nazire yapar derecede bati 
hareketi bu muhakkak gole mani 
oldu. 

Onuncu dakikadan itibaren İstan
bulsporlular çok canlı çalışarak oyu
nu Beşiktaş nısıf sahasına intikal et
tirdiler. Üstüste tekrarladıklan akın
lar Beşiktaş kalesini her an tehlikeye 
sokuyordu. 

Garip bir karar 

Dörtler kupası maçlannın mllll 
kümeye ayrılan dört klübü tara
fından organize edllditl maHlm
dur. Milli küme maçlarına hazır
lık. mahiyetinde olan ve daha. faz
la gelir temin etmek gayesile ter
tib edilen bu karşılaşmalar dola
yıslle organizatörler tarafından 
verilen bir karara işaret etmek 
ıstJyoruz. 

Dün stad kapılarını kontrol 
edenler beden terbiyesi direktör
lülffinün spor idarecilerine vermiş 
olduğu hüviyet va.rakalanm tanı
madılar. Hatta Türklyedeki bü
tün spor sahalarına girmek hak
klllı haiz resmi futbol hakemlert
nı blle kapıdan geri çevirdiler. 

Spor teşkilatına bağlı bulunan 
klüplerin bu şekilde hareket et
melerini teşkilatın otoritesi bakı
mından doğru bulmadığımız 1çln 
aliık.adarlann nazan dlkkatınl 
celbe deriz. 

Fenerlller de arada sırada yaptık
lar. ani akınlarla Galatasaray mü
da!aasını zorluyorlardı. Fakat bu hii
cumları daha fazla sol taraftan Re
b11 lle yapılmak istendiği .için müeı;sir 
olamıyordu. Çünkü Rebiinin tehllkeli 
bir oyuncu olduğunu bilen Galala
sar~y müdafii Faruk bilhassa. RebH
Yl marke etmişti. 
Diğer Fener muhacimlerhıiıı, sol t.n

rıı.fta Rebilniu tutulduğunu gördük
ten sonra sağ tarafı ihmalde Israrları 
aleyhlerine oluyordu. Bu şekilde ve 
karşılıklı akınlar altında geçen birin
ci devre bütün çahşmnl:ıra rağmen 
O-~ berabere nihayetlendi. 

tekrarlanırsa dolama . dağılır. -
1 

b. te i kü ük 
N czle ve baş ağrısı başlangıcın- ra yaga nmış ır ps ye ç 

Altı litre ılık suyu derin bir leğen içi
ne koyarak içine sabun atmalı, kö
püklü sabunlu su hazırlamalı, iki 
tatlı kaşığı amonyak kanştırdıktan 
sonra. fanllelerl içri.sine bastılmalı. 
Fanlleler bu su içerisinde beş saat 
kalmalıdır. Arada bir leğene az ılık 
su ilave ederek dalma ayni hararette 
kalmasını temin etmeli. Beş saat son
ra soğuk sa.bunlu bir su içerisinde fa
nileleri çalkanıalı. Nihayet bir litre 
suya on gram amonyak hesap edile
rek hazırlanan üçüncü su lçlne fani
lelerl koymalı. İki saa.t kaldıkt.en 
sonra bol suda çalkalamalı ve sıkma
dan asmalı. 

Bu akmlann birisinde Cihad Beşik
taş müdafilerini atlatarak kaleye gi
derken Yavuz arkasından yakaladı 
bu sırada topu yakalayan ismet sıkı 
bir şütle bunu kaleye sokmu.ştu. Fakat 
hakem bu pek bariz avantajı kabul 
etmiyerek Yavuzun arkadan yakala
ma.sından dolayı favul verdi ve pel~ 
tabii olarak da :favul avutla netice- ~--llİlll _________ ., !kinci devreye her iki takım tadilat 

yaparak çıkmıştı. Galatasarayda S:ı
lahaddinin yerine, Mehmcd Ali , Os
manın yerine Saim girmişti. Fener
bahçede de Fikret santrhafa, Ömer 
sağ hafa geçmiş ve Nazifin yerine de 
Kadri sağiçe alınmıştı. 

d h t k 1 · · kt kaşıkla hamurdan alarak dizme-a, ya u aya yo yurumP en .. • · 
sismişse ayaklar cok sıcak su içe- ll. Kızgın fırında uzerı pembe 
· · k ·lı. k t oluncaya kadar pişirmelidir. 
nsınc onur ve ır çeyre • ~aa 

Badem sütü, badem ezmesi kadar, durursa büyük hafiflik 
Kahve yerine şeker! Ankara. Ülker 1 - Cildin güzelllği 

1 

Kahve tiryakisi olanlar için ha- 1~in __ kullanılan P~k meşhur badem sü-
T b . .. tunu yapmak lçın 250 gram ıc bade-
ı~aş sa unu lis kahve bulamamak bilyük bir mı sıcak su tçine atarak zar gibi olan 

Erkeklerın kolayca tıraş olma- ,mahrumiyettir. ~ce kabukl~ı ayıklamalı. Mermer 
Jarı için evde tyi ve ekonomik bir Sabahlan içilecek si\tlil kahve- hır havanda dovmeu. 

tıraş sabunu hazırlamak kabil- 1 nin lezzet ve renk itibarile haki- 750 gram süUe <sütü azar azar Hl-
dir ı . . 1 ve ed_erek) bademi ezmeli. Gayet ince 

· . . . kt kahve ile yapılmış gıbı olması 1 bir suzgeçten süzmeli ve a~ koya-
50 gram ıyı cıns beyaz sabunu için bir çorba kaşığı kristalize şe- rak kaynatmalı. Bu badem sütü kay

rcndeliyerek 100 gram 60 rlerece- keri bir kap ic.erisine koyarak myarak yan yanya kaldığı zaman 
J"k · t ı i ateşten indirmeli ve şişelere doldur-
1 ispirto içerınee a ma 1 ve er - a~te karamel vaprnalı. malı. Yüz yıkandıktan sonra temiz 
mesi~i. bekl~eli. Şeker, içine ·hiçbir şey ilbe bir pamukla bu sütten yüze sürülürse 

SOE1.1y~nce.· .guzelce çal~aladıktan edilmeden ateşe konursa sulanır cilt cok güzellşir. 
e d ı 2 - Badem ezmesi: Yanm kilo iç 

t nı a _ ıc ı ısıne arzu e ı en ~sans- ve pişer; açık kahve rengi olun- bademle on tane acı badem! sıcak su-
a.n bırkaç damla atarak hır .ko- ca a~ten indirmeli icine bir çay da iki dakika. haşlıyarak süt :tabuk

ku vermeli. Gene çalkadıktan fincanı sıcak süt İıive etmeli. !arını ayıklamalı. Bu bademleri ha-
k.. .. k · ı d ld ak vanda döverek ezmeH. Arasıra bir 

sonra uçu şışe ere 0 urar Sütlü kahveden farkı olmaz. iki damla gül yahut çiçek suyu dam-
ka "aklarını sıkı kapamalı. la.t~ bunu hamur haline getir-

Tıraş olunacağı zaman tıraş Kıvırcık saçlar mell. Iy1ce ezilince bir kllo pudra şe-
hrrasını sıcak suya batırdıktan keri ile karıştırmalı ve gene dövmek-

$ 1 k k Parlak 01 te devam etmen. .. . b. k d t ac ann ıvırcı ve -
sonra uzerme ır aç amla akt - - k kl Badem ve şeker tamamen hallolun-.. ·· ı· G t ması genç kız ve genç er e er 
malı ve yuze surme ı. aye ~a- .. ca yumuşak bir hamur olmalıdır. 

b k k .. .. .. e sıl1h" b" b arasında pek modadır. Başa su- Bunu sucuk şeklinde yuva.rıamaıı ve u • opurur v ı ır sa un-
d nüen pomatlar içerisinde kolay- bir ı>a.rmak eninde parçalara takslnı 

nr. ea bayatlıyan bazı maddeler bu- etmelldir. 
~--~~--~~--

Tuzun sulanıp kuruma- lunduğu için bazısı saçları döke- F 
areleri kaçirtmak için ması için bilir. 

tntubet olan yerlerde tuz yaş- Saçlan iyi parlatan ve kökle- .. B~an ,.farelere karşı kullanılan 
J::ınır. Pek kuru yerde ise kü?çe rini de kuvvetlendiren şu ilAç- butun ilaçlar, kapanlar faydasız 
h~line gelir. Her iki surette de tır: kalır. Fareleri kaçırmak fçin bir 
kulJanııması güçleşir. Buna çare 200 gram saf 90 derecelik ispir- pamuk parçasını (terebentine) 
bfr kilo tuza alb gram saf glise- to içerisine 20 gram glisel'in karış- ~una. batırmalı ve farenJn çık
rin ilAve edip karıştırmaktır. tırıp halletmeli, sonra güzel bir tıgı delığe tıkamalıdır. 
Tmda hiçbir değişiklik olmaz ve koku vermek için birkaç damla Fareler bu kokudan hoşlan-
gayet iyi muhafaza edilir. limon veya bergamot ruhu illve ~adıklan için kaçarlar ve bu de-

lendi. 
BeşiktaşWar eksik bulundukları ci

hetle çok bozuk oynuyorlar ve bundan 
istifade eden İstanbulsı:>or akınları 
aeşlktaş kalesinden eksik olmıyordu. 

otuz üçüncü dakikada ant bir akın 
yapan Beşiktaşlılar bir penaltı ka-
zandılarsa da Yavuzun şütü kalecinin 
ayağına çarptığından kurtuldu. Dev
renin sonlarına doğru Beşiktaşlılar 
biraz toparlandılar. Yerden oyıuyarak 
İstat-bulspor kalesini sı~tınyorlardı. 
Bu hücuınlımn birisinde ve « üncü 
dakikada soldan yapılan seri bir hü
cumda önündeki müdafileri atlatan 
Şükrü yavaş bir şiltle takımının birin
ci golünü yaptı. Biraz sonra da birin
ci devre 1-0 Beşiktaş lehine kapandı. 

İkinci devreye İstanbulspor başladı. 
Yaptı.klan llk hücum Hüsnün~n fe
dakar bir hamlesile atlatıldı. Istan-ı 
bulsporlular üstüste yaptı.klan akın
larla hakim1yeti muhafaza ediyor
lardı. Bilhassa kumaz birer oyuncu 
olan Süleyman ile Fahrinin güzel bir 
anlaşma ile sa~ taraftan yaptıkları 
a.lanlar Beşiktal} müdafaasını müş
kül vaziyetlere sokuyordu. Fakat bü
tün yapılan bu akınlar ortada oynı
yan oyuncuların yavaşlığı yüzünden 
netice.siz geçiyordu. 1 

25 inci dakikadan itibaren Beşiktaş
lılar canlandılar. Soldan açılan seri 
hücumlarla istanbulspor kalesini teh-ı 
did ediyorlardı. Nihayet 40 ıncı daki
kada. kazanılan blı:: kornerden Sabri 
kata ile Utlnct golü yaptı. İki dakika 
aonra Şülaiinün kaleyt bulan neus 
bir ortasından Saim .sıkı bir oütle 
üçüncü golü çıkardı ve bundan son-
raki çalışma.lar net.1ceyt değlştlrme-
dltınden mi.isalbab. 3-0 Be.şlkta.şın 
galebeslle nlha.yet buldu. 

man, zaman her iki kale de tehlike 
geçiriyordu. 

10 uncu dakikada küçük Fikretln 
sağdan sürüklediği topu hiç beklen
medik bir şütle kaleye havale etmesi 
Galata.saraya ilk gol tehllkeslni ya
rattıysa da Osmanın elinden kaçan 
topu Adnan kaleye girmek ftzere iken 
kurtaırdı. 

Aynı vaziyette bir tehlikeyi Fener-

. Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 
Dk anlar blrlnci devrede olduğu 
gibi müte"azin ve her iki muhacim 
hattının müteaddid fırsatları öldür
melerlle geçti. Onuncu daklkadun 

(Devacıı 7.nci sahifede) 

Yarın ak§am: SUMER Sinema~rnda 

~~k Mali rezaletler nasıl meydana çıkar">... Hepsi bir kadın 
lÇ'llll... Ve her ~ey para için .•• R l Y O cennetinden geçerken 

Paris salonlarında G\ıy:ı.n Ha
pishanesine .... İşte SİGRİD GU- ,, 
RIE - BASİL RATHBONE ve 
VİCTOR Mc. LAGLEN tarafından 
yaratılan ve RİYO De JANEİRO 
gecelerlnlıı sıcak muhiti arasın
da cereyan eden 

R i Y O 
YILDIZI 
Büyük ve ihtirlıslı aşk 

süper filmi 

ANA IZTIRABI 
cArabacmın Kizi Dunyaıka:. yi vazi ıaline eCle 

----- etmelidir. likten artık çıkmazlar. 
Dik ve zarif yürümek 

F enerbahçe • G. Saray 
sıra günün .ikinci "e miihlm maçı

na geldili zaman 9e'Jlrcllerdekl he-
7ecan a:ıamJ haddini bulmuttu. Ni
hayet 16,45 de halkın sOrelcll a.lkı§lan 
a,ra.sında. takımla:ı: görO:odü. Bir 1enl
Ja yaparak ı~ıc Santırmm gömlelc-

:ferıe sahaya çıkan Galatasaraylılar ~--••••••••••••••••mııiİlll•••lllll" fU aekllde dlıdldller; 

GUSTAV UCICKY'nin şaheseri 

Dik ve ıarif bir surette yürü- Gümüş takimlari temiz-
yebilmek için Hollivutta sinema lemek icin sabun 
artistlerine talim ettirilen basit .. .. ~ t · 

1 
k 

bir usul şimdi bütün Amerika Gunıu.ş takımlarını emız eme 
kadınlan tarafından tatbik edili- için evde yapıJan ve pek ucuza 
yor: malolan bir sabuıı tertibi: 

Başı üzerine ağır bir kitap koy- 80 gram rendelenmiş sabun, 

Osman - Farak, Adnan - 11-. ED
Kadıköy Halkevinde nr, Eşfak - Mmtaıa, 8allbad4hı, 

llftno, Salim, Saratiın. 
konferans Buna mukabil Fenerb~eı Jl'M.d 

l!/J/9'1 çaı'Şalll)a akş.uni saat Te Niya.zklen ~brum olara.k fil tekil-
20,31 da bay Fümsan Teldi tarafın- de yer aldılar·. 
dan (Spor miisahabelerl) nıenuta bir Cihad - Taeı, M'lll'a4 - Null, ömer, 
konferans verUeelltir. Berkeı1 rel&- Lebib - FJkret. NMJ, Yap.r, l'Ocret, 
bilir :Kebli. 

• Ha.kem Samilılıı idare eWl1 OJUDa 
.du}{tan sonra çıplak ayakla par- 15 gram manyezi kal.sine, ve bi
makıaıın ucuna basarak müva- raz su ilave ederek porn.3t yap- lıtiklal ca"ddesi kome-

J'enerlilerin .olda.nı ~ ler1 b'Jıl hft
cunı1le başlandı. Gala'8aray: maıtıa.
faaamda. millen bu htloum cledıa.l 
~ mukabele cö.rdtıyıt& de Sa.

zeneyi muhafaza ile böylece bir malı ve saklamalı. dl kısmı 
çeyrek saat yürümek... Bu sabunun içine nalburlarda gece ıaat 20,30 Cla 

Her sabah oda içinde yapılanlsatılan (poudre rouge d'Angle-
bu yürüyüşten çok istifade edili- terre) na.ve edilirse gümüş ta- KİRALIK 
yor. kımlan daha parlak olur. .ODALAR 

ır 

ıtm.tn tDttı avuta. 11.ttl 
DaJdJaııa:ı:ı Uerled.lkce O)'Unun ~11-

tıeva!ıQ ~ Te ~afi tıılın
v1*'11 tenıln-etmek - IU'feCıQ1 car:- ..... 
retlerin boşa gitt1fl gOrB!lbvl ft •· • 

J 
1 Bütün .lsTANBUL'" yerinden Gr-

.·~ ,aıtacalt en ~67ük ainmıa Mıdlleci. 

1 KARA ÇAYLAK 
Bu Çarıamba gününden 

itibaren 

ALKAZAR'ın 
Büyük Şeref haftaai ı 

olacaktır. ________ , 



SÖZON GELiŞi 
Gece dönüşleri 

D ün gece kız, erkek beş aftı kişilik bir grup halinde evden ~
karken annelerle babahtr arkanıı2dan: ({Çok geç kalmayın.• 

di e sıkı sıkı tenbih ediyorlardı. Erken döneceğimiz belli olma· 
m!kla beraber utabii erken döneceğiz, dedik, fakat siz uyuyun, 

bh:i beklemeye kalkmayın!» " 
Nasihatimizin beyhude olduğunu biliyorduk. Sokaga .. ç~~-

ğımız :ıaman herkes gecenin hangi saatinde eve dönerse donsun 
aima ya annesini 

1

yahud babasını oturmuş kendisini bekler 
• - birşey bulduğunu hayretle anlatıyor, bunun kadar ~ .~en. 

olmadığını söylüyordu. Bu bahis bana Auguste Breal ın kitabın
daki bir notu hatulattı. Anlan yakalamaktaki ustalı~ hayran 
olduğum Breal ilk gençlik günlerine aid bir Jıatırayı şoyle can· 

l;mdmr: b hi 
• "h • 1 d anar. babam bazı a s• 

cBenimle konuşurken daıma 1 liyat 1 avr l ki b bCT Tuhan 
ler veya va:tiyetler karşısıında pek m~hçup 0 ma :ıı ~~ tle karşıla
genc; kalmış, bütün hissi mevzuları musamaha ve m .. ad e b' r d 
an bir adamdı. Dışarda geçirdiğim ilk gecelerden bırın e, ıT e ım e 

iunduralanm, öteki elimle duvarlara tutuna tu~a, .~~akls.nmın ucun~ 
f k li .. "it" yapmadan odama gırdıgım zaman baba 

basarak en u a ır guru u ki .. d" 1 k nu 
mı, beni beklemek için ot~r.duğu koltukta uyu ar gor um. ~ı o 

u ·andırdı. Karşı karşıya ıdık. . ) d d' 
li Bir sükut amndan sonra babam: cNereden gelıyorsun > ~. ı. 

G 
·1 · ı'nd ... n· a..r vakte kadar çalıştık da.> - cYalan soy-c. erır ev .., • .. -.,.. f k d · · _ _ı -:- ... T b .. yalan söylüyorum; a at ıen e nıçın nerC"Oen 

luyorsun. > - < a 11 

~el<llğimi sordun)> ··1· · b. "l" 1 lin' O k" b b müteheyyiç, müstehzi ve mu ayım ır gu uş e e ı 
va kıt a ak~ ,\'ah zavallı yavrum 1 dedi, bütün o sıkıntılara 

omuzuma oyara · C d 
· d" d Ben sıramı ıı:.v ım.> katlanmak ~ırası şım ı ııen e .. • . · y ... ·· ünde 

Başka hiç birşey söylemedeuı odasına gırdı. atag~lll;~n .. on za 
uzun blüddet hareketsiz kaldım. taf~k ıödküyokrdu. B: doku~~):~ ye: 
man hatırlasam o ak.,am kafamı altüst e en arma arışı ı 

niden duyarım.> . ban dır' Hızla akan bir 
Yukarıdaki sahne acaba kıme ya cı : • •. .. 

hri ularmdan keıldin\ kurtaramamış gıbi bır turlu mani 
ne n s · d" d ....... 
olamadığı bir geç kalmadan sonra hangi çocuk, evıne _on ugu 
ı:aman, kendisi için anlaşılmaz bir endişenln uyu~dıgı ~ 
yahud babasile karşılaşmadan yatağına gireb~ş:. bangı an 
im han!!i baba oğul hayatın-, birini bırakıp oöunınu alarak de-

' tt~-ini haber Teren bu hüzfinlü dakikaJan yaşamamıştır? 

KUS BAK/$1: 

Yunan milT gençlik 
teşkilatı nasıl 
çalışıyor? 

Yunanistanda cMilli gençlik tq
kilab> namı altında bir tqekkül 
vardır. Memleketin her tarafında 
§ubeleri bulunan bu teşekkül, har
bin baıladığı gündenberi cephedeki 
askerle bunlann aileleri arasında ir
tibat temin etmek, askere hediye 
toplamak sure•ile mühim hizmetler 
görmüştür. Ayni zamanda yardıma 
muhtaç ailelere yardıma koşuyor, 
bunlnrın işlerini görüyor. 

Geçen hafta, gençli.le teşkilatının 
emrine verilen 16 kamyon, asker 
için hediyeHk paketlerle dolu ola
rak Atinadan cepheye hareket et
miştir. Bu kafile ile birlikte seyahat 
eden bir İsviçreü muhabir diyor ki: 

cKafilemiz binlerce ve binlerce 
hediyelik paket naklediyordu. Her 
paketin üze.rinde büyük: harnerle 
şu kelimeler yazılı idi: lNAN, ÇAR
PIŞ. MUZAFFER OL... Paketi 
açan bir er evvela kral Jorjun bir 
mesajını buluyor. Mesaj şu satırlarla 
nihayet bulmaktadır: cSizinle iftihar 
ediyorum v<. 194 1 senesinde zaferin 
ve ,an ve şerefin sizinle yanyana 
yürüyeceğini biliyorum.> Bundan 
sonra müteveffa Başvekil Metaksa· 
sın cOğlum> diye başlayan bir me
sajı geliyor. Bu mesaj şu satırlarla 
nihayet buluyor: • cBir gün iftihar 
içinde evine dönmeıni ve ıuhlperver 
bir Yunanistanda mesut yaşaman1 

temenni ederim.> 

Gizli silahlar var mı? 
-2-

Yangm çıkaran pliklar, tayyarelere karşı 
tuzaklar, faraziye halinde bulunan 

Uraniurh bombaları 

İngiliz sahillerindeki uzun menzilli toplardan biri 

[Dünkü nüshamızda !iki muharip nın yegane mahzuru, bombardıman !dır. Aıimlerden biri: cF.gwer b t _ 
tarafın kati bi: netice elde edebil· tayyarelerinin çıkabilecekleri yük- ıübe muvaffak olur!a arz . u .. ec 

k · 'b' ı·ht k il d ,_ kl'kl · 1 · · '\le guneot me içın ne gı ı si a aT u an ı ... - se ı ere erışmeme ennden ıbaret- manzume!Iİ mahvoluu m .. ı ı· 
Her paketin içinde şunlar vardır: !arını veya kullanacaklarını tedkik . u a aasın-

Bir küçük takvim (takvimin her tır. da bulunmu~tur. " 
y d -ı 1. f k I k . ederken planörler, nakliye tayyare- Maamafih balon barajlannın pike F'lh L·k U . 

yaJ:;Tagın a eg ence 1 ı ra ar, atı· leri, uçan ve yüzen tanklar, deniz t'lyyare hücumlanna kar,ı çok mü- ~ . a~ a ranıumun cüz'lere 
kdaltübr~er kbvh:nmaktadlırk.) b 3 menk- hücumbotları, torpil tayyareleri e~si. bir silah olduğu muhakkalttlT tefrıkınclen ha~"ıl olacak enerjinin 

sııııımrrııııırumırııwumıınunnmını,.,.,....ımıt\llllllllllllllDilımmııı•--·""'-nmı..,...ı- i ' ır ça 1' igne ve ip i ' ir tara ' hakkında izahat vermiştik. Bugünkü İngilizler, bu silahı anavatanda mü- arzı sı.rsm.ası.n.aan ve hasıl olacak 

1 

3 paltet eigara, bir şişe le on yak, Ti· yazımızda da yangı.1 çıkaran plak- him hedefleri korumak. için çok: ge- mukazzfam ınf ılakların arzı parçalıya-

wm e ıg şevket Rado 

'™ ~~ı~~~ ~~~ nos madonuınun mada]yaın. lar, tayyarelere kar~ı tuzaklar ve ni~ bir ölçüde kullanıyorlar. ra "zaya paramparça avurma-
• ~ . 4 

{) • Kafilemize rnetahasın kızı rna- henüz fara:ziyf" halinde bulunaı."l Ura- Jngilizler. hava hücumlarına kar- ~ın~an korkuluyordu. Bu miıthiş 
<> *- :\. 0 

• o ~ dnm Mantzouphas reislik ediyordu. mium bombaları hakk.mda karileri- şı Amerikalı Klager ile Carles'in, ı~tımal'.~~ ~a~şı~ında Fıansız alimle-
.~ i - Maiyetinde koyu lacivert bir ünifor- mizi tenvir edeceğİL J havada patlayıı;ıca, etrafına çelik rı tecru e erın el' vazgeçmışlcrdir. 

Ko. ·pek kılından kumaş! ma giymiş 6 genç kız bulunmakta Yangın çıkaran plaklar teller savuran obüsünü, fer~ah fer- Bu korkunç keşfin Ş'iındi. harbin 
idi. Atinadan cepheye kadar seya· sah geçen yeni bir usul tatbikine hizmet:.ne yaz.edilmesi düşü;ıülmek-

lı:ıl alınabiliyor. Bu kıl koyunun kıl- hat 3 gün sürdü. Her geçtiğimiz Muharip orduların elinde bulu- ba~lamışlardır. tt.., laboratuvarlar, buna çalışma.k-
HoUandada yün buluna~ıyor: 

~ka madde ile yünlü kumaş ırna~ı 
için mrçok tedkik]er yapılmı_ş. '?c~ı
eede mavaffakqet elde edilmıştır. 
ise>n haberlere göre Hollandada kö
pek kılından kumq yapılmaktadır. 
Orta boylu bir köpekten 150 gram 

lan rrôi muamele görmekte, bu su- yerde halk yollara diziliyor, nereye nan müessir silahlardan biri de bom- İngilizler, havaya kauçuk balon-ı tadır. İnsan, hiç bir zaman bundan 
retle kumaı dokunacak hale getiril- gitl':ğimizi öğı-enince büyük tezahü- ba]ardı.·. 191-4 - 1918 harbinde el lar salıveriyorlar. Stratosfere karşı daha büyük bir mfilak maddesi el

ratta bulunuyordu. Herkes, götür· ıbombaları, yangın çıkaran kurşun· yükselen bu kauçu~<: balonlarda de edemez. 
mcktedir. düğümüz paketlerden birinin oğlu- lar, alev saçan makineler kullanıl- mevcud paraşüte bağlı biı kilometre U · , kk t b. 

u ·• k" h d b h · 1 ranıuınun mmı a a ır zaman 
Köpek kılından fanila, çorap, ör- na veya kardc~ine verileceğini ümid mışh. ougun u arpte e u ta rıp uzunluğund· çelik bir tel sarkık bu· 'l·r.:n t · · k b"I ld - f d" · · · . . ı ·ı·hl 1 F k · 1 .. • • • y ecezzısı ·a ı o ugu arze ı-

tü vesaire yapılmıştır. ederek sevmıycrdu. Geceyı geçırdı- 111• a arı unutu ma~ışl tır. a at şır~- ı lunuyor. Bu telın ucuna b.rkaç lirse bu maddeden ) üz kilogram 

• 

Balıklan da 
Son zamanlarda yapılan tedkikler 

L'.aJıklan da deniz tuttuğunu göster
~tır. Meşhur biyolojist Macken
.en Kıınadada Halifax §ehri akvayv 
yomu için birçok nadir balıkları 
cötürürken ~iddetli bir fırtına çık· 
iDi§, vapur sallanmağa b~lanu§tır. 
Alim, balıkların birden bıre fena-

deniz tutuyor! 
Jqtıldanru, rahatsızlık alametleri 
gösterdiklerini görmüştür. Fırtına 
durunca balılı:lann rahatıızJıiı geç
miş.. akvaryomda hirer köşeye çeki
len ve takatsız bir halde •erili du· 
ıaın bu heyvanlar tekraT canlanmı~
br, ıuyun içinde neşeli ne~H yüz
meie başlamtf]ardır. 

ğimiz Misolongi' de halkın şevki bü· dı &te~ yerden degı • havadan yag- bomba bağlıdır. Tele takılan veya, bir sene zarfında bütün lsviçre şela
yük bir nümayiş halini aldı. Yunan dırılm~~ta.?ır. çarpan tayyare, ucu:ıda bağlı yük- lelcrinir. doğurduğu enerjiden bü-
lstiklal harbinde büyük bir rol oy- Bugunku haı:pte .lıaıllanılan. bo~- sek infilaklı bombaların i~tialinden >Ük bir enerji elde edilmiş olaca'klı • 
namış olan bu ıehirde gece geç balar, muhtdıf tıp ve nevıdedır. haran olup dü .. mektedir. a· k ·ı· 1 b" •I ,··th· b} · 

--------
Fransanın en meşhur koşu atı 

F b •·t·• d''nyanın en hıslar tarafından a~ırılmı§tı. 
ransanın ve u un u 

mC§hur koşu atlarından biri olan Bu koşu atı~:~· s~yya~ ~ana~ 
Epivard, Fran~ız zabıtası tarafından nasıl eline geçtigı hır turlu tenvu 
Yichy şehrinde seyyar bir manavın edilememiştir. Yalnız zabıta atın ça
arabasmı çekerken bulunmuştur. lınmış olduğunu tesbit etmİ§ ve za-

Yapılan tahkikata gÖTe bu. T?~ş- yıflamı~ e.1ki güzelliğini ve çalikli-
h k 1. p ·s·n ıstılası ' ur ve ıymet ı at, ar; 1 

v• • kaybetmiş olan bu zavallı ah, 
sırasında ortadan kaybolmuşh ~e 0 g~ ahibint: iade etmi§tir. 
hercu merç esnasında meç u şa· es s 

Nev orkta ışıklan maskeleme 
Y . k't d n karanlıkta bırakılması mahzurlu 

Amerika hükumetı Nevyor a ~ .. 1 u"şt·u·r Şehir muhtelif kısım· 
··b · apmrı.- goru m · 

ıı,ıkları maskeleme tecru esı Y h b' ) k . her kısımda ayn 
w k · · A . pa ar ı, 1- ra ayrı aca ve ga ·arar vermıştır. vı u .. .. 
Uzak Şarkta vaziyet;n karışması ayrı zaman!arda tecrubeler yapıla: 
bunı:. sebep olmuştuı. Nevyork, caktır. Dünyanın en aydınlık yen 
dünyanın en J üksek binaları bulu· ) Broadway ile 'f.imes Square en 
nan memlekettir. Burada ışıkları :o:aya bırakılmıştır. Belediye, po
ma~kelen ~. j.,.j ba?.ka yerlerd~n ayrı )is, itfaiye teşkilatı, nakliye i~lerin· 
tertıbata )uzum gostermektedır. .. d alısanlar şimdiden hzaırlanmak-

AY'lli zamar.da Nevyork çok bu- ed ç ' 
vük okluğund<n her tarafının bir· t~ ır. 

Erzincanda inşaat 

F k .. · 1 · -k " ııço a un er, oj e n.u ış 1 val..te kadar musahabeler yapıldı a at en muessır erı yanga., ve yu - U , bo b 1 .. 'st'h I" . k" d . ,. 
Bu konuctma)arda hep bugünkü mu: selı: infilak bombalandır. Yangın ranıum m a arı e.:ıd~TJI ~, 1 spa 1 fım .. anınjı re "'e ınkar 

,,... b b 1 .. .. 1 G h f · 1 I k ı·d e ıyor ar. ro esor acques T'1 • 
h b . . tikt~• h b. k be • om a arı yer_ duşunce etraf arına eçcın ata aıan-; ar, ev a a e '!b d b. . b b ı nı-are cnın ıs aı ar ıne ço n J .. k '- b ' h . . h k au ır urnnıum om nsı y 

d·w· d b h edT d yakıcı maddeler savuruyorlar. ngi-ryu se"' ır ıa rıp ve ım a uv,·e- ı ' y h . • apma-
ze ıgın en a s ı ıyor u. !izler, Londrayı ve diicr şehirlerini tini haiz olan yepyeni bir bomba- ı nın - eger una ım~.dn hasıl olursa 

Yunan n~lli oenrlik t~ .. kilatının · t.' k il 1 'h · ı· çok uzun senelere mutevakk f b' · • ... -v yangın bombalannın çıkardık.lan nın ımarı ve u anı ma<11 ı tıma ın- y .. .. , • ı ır ış 
her tarafta şubesi bulunduğundan 1 d k le • • b- -k f den bahsetmişler ve buna Uranium oldugunu soyluyo•. Na:ı:an bir su-

1 ıd w h d yangın ar an oruma ıır,;ın uyu . . . . . rette bunu mu"mku''n . a d 1 . 
vası o ugumuz er yer e oranın itfaiye orduları vücuda getirmişler, bombası ısmını vermııılerdır. Bun- 1 b ~ .nne en er bı-
teşkilat mümessilleri bizi karşılıyor· k . . . I I I d d .. 1 F ·r ı · e, u bombanın ma0 lup "e gat· 1 
du. Cepheye yaltlaşhlcça bu teşek- ve 'ıço .. .''Yı'ı ndetıce er a mtk§ ar ır. l"k dan uçj11elnl.e ·.ev~le rCan~ız a ımdedrın: ri ayni zı..mandn mahvedeceg~i ıpf'ke-

ngııız er e yangn çı aran p a ·- en o IOL ı e urıe ma cyı . b ı ·-
külün yaptığı hizmetleri daha iyi lar imal etmişler ve muvaffakiyetle tecezzi ettirmek için geni, mikyaot- rınde ulunuyorlar. 
takdir ediyorduk. Cepheye yakın kullanmışlardır. Bu yangın plakları, ta tecrübelere kalkışmışlar ve bu- Herhalde uran'İum bombası istik
yaralı nakleden Kızılhaç ara~~ları: çok küçüle ve birkaç gram ağırlığın- n_u~ içi., de Uraniuır ato~un.un tah- bal. ~arplerine ait bir iştir. Ölüm ~u
n~ .rasladık. Her t~ra!ta gençlık teş 1 dadır. Bu plaklar, etrafı küçük bir rıbınden hasıl olacak muthış ener- aı ıçın de ayn· şey söyienebilir. 
kıl~l! .~ene~pları, ızcıler b~nlara sı· ıpamuklu ve sellülo:d tabalutaile ,jiyi kulknmağı düşünmüşler, bu Şimdiye kadar nazariye itibarile 
cak aut verıyor~u. Cenç1erın yalnız mestur beyaz fo,..fordan yapılmak-ı tecrübelerin; birkaç miligram üze- mümkün görülen ölüm şuaı Üzeri • 
Yunan aııkerlerıne yardımla kalma· tc:.dır. rinde değil, bir metre kutrunda bir de :rapılmış olan birçok t ··b in 
d w .. d" A le d b 1 1 ] ecru e er 
ıgını ~or .um. r a a uın a~ ~~: Plaklar çok küçük ve çok hafif 1 sa.hı-. üzerinde yapmağı tasarlamış- mü~bet bir netice verememiştit. 

ya~ esırlnıne portakal ve hıskuvı o]dui:undan bir tayyare, bir uçuşta lar ve tehlikeleri bertaraf etmek Muhariplerin kullandıkları yeni ve 
da~ıtıyordu. bunlardan binlerce ve binlercesini İçin tecrübelerine Sahrayıkebir or- eski harp vasıtaları, muazzam mad

Cençlik teşkilatı mensuplan has- çok geniş bir saha üzerine konfeti tasında devam edeceklerini söyle- di huarala sebebiyet vermiştir. ~. 
tanelerde de kıymetli hizmetler gö· gibi serpmekte plak İçinde pamuk mislerdi. Bundan sonra keşfedilecek yeni 
rüyorlar. Bombardımanlarda sivil kuruyunca içindeki fosfor parla- Fakat bazı alim arkadaşları bu harp aletleri de bu maddi hasaratı 
analiyi kurtarma işile meşgul olu- makta ve takriben 70 saaıl'İmctre ihtiyat tedbirini kafi görmemişler- daha ziyade artıracaktır. 
yorlar. Bombardıman edilen bir uzunluğur.da çok yakıcı bir alev çı· 
köyde te~kilata mensup bir gencin, karmaktadır. PaketlCTe yapışık olan 
mitralyöz ateşine rağmen bir ihtiyar iki kapsülden birinde hamız, diğe
kadınla iki küçük çocuğu emin bir rinde Liınyevi bir madde mevcut
tyere yerle~tirmelc için uğra~tığını tut. Kimyevi madde, hamızla temas 
gördüm. Delikı nlı, ancak bu i~i bi- eder etmez, parlamakta ve etrafın
t:rdiktem sonra kolundaki yarayı daki eşyayı tutuşturarak yangın çı
sardırmağı düşündü. karmaktadır. Tayyarelerden çok ge-

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 

Nasreddin hocanın hayatı 
Yunan milli gençlik le~kilatına niş sahalara ıerpilen bu yüz binler- Gün geçmiyor ki Nasreddln hoca-

menıouç. gençler, bu hürriyet ve is- ce plakı, parlamadan evvel topla- nın bir fıkrası gazetelerimizde intişar 
k -'- _ '-l 1 etmemn. Fakat tablatlle bu hlkaye-

tı.kla! mücadelesine iştirak ettı'lı:le- ma ve Ç1&.arac- arı yangın arı ciklerden bir kısmı hakikaten ona 
rinr!en dolayı büyük bir gurur du- sönduf"rmek çok güç hntta imkinıız- aid, bir kısmı da. sonradan uyduru-

&z' can {Ak~am) Bu sene yu} orlar, cedleıi gibi me~akkate, dır. ngilizler, bu yangm çıkaran lup kendisine 1511ad edllm1ısUr. * Şehrimizdeki orta tedrisat mck- k :en yıla nazaran çok hafif mahrumiyete tahammül gösteriyor- plakların terkibatını çok gizli tutu- Hocanın bundan 733 sene evvel do-

KÜÇÜK HABERLER 

Buna nazaran hoc:ı Slvrlhls:ınn ' 
Horto köyünde do~muştur. Babası 
Abdullah efendi buranın imamıydı. 
Hoca o aralık o taraflarda bür.ii.k 
~lnet kazanan Scy!d Mehmed Hay
rani ve seyld Hacı lbrah!m ruıtru1a 
Jntlsab etmek 1çln köy imamlığını 
Mehmcd is1mli bir vekiline bırakıp 
Akşr.hlre hicret etmiştir. Orada da 
ölnıÜŞ"" ve gömülmfuıtür. Konya ıned
resesinde tahsil ettiği, bir aralık mu
derrisllk ve kadılık yaptığı da rivayet 
olunur. 

teplcrindc '-'ardımcı öğretmrnlik y:ı- 1
' g. t'r Havaların müsaadesi nis- Iar. Bunların mesaisi, fedakirlıgyı, yorlar. Almanlar, ormanlarını ve · ""·t 

1,, 1 h .. b t maa .. la geçını~ ı . al' . d . . d h k . . k tarl~ları b 1· k1 '- w ğup '15 sene hayat .sıird .... en sonra 
pan muall m er enuz şu :ı "' - . d · t fa ıyetme evam ıt:ma ı er esın manevıyahnı uv- • nı u P a arın çıııı;aracagı vefat ettiği tesb!t olunmuştur. Ml-
rını almam1*1ardır. İki aydan beri bu 1 be~n .e. moYaem Erzincan şehir ye- vetlendiriyor. Umumi kanaat bu yangınlardar. koruyacak bir usul Jldi 1208 - 1283 seneleri arasında y:ı.
nıiyet tekerrür _etti~i .. c~e~le b3:~~ e.d~lmı!tı.r. tik muamelesi tekemmül günkü çalı~manın ve fedakarlığın keşfetmek üzere bulunduklarını id- .şa1ll14tır. 
mu.allimler maarıf mudurluğune mu rınlD ıstı~ bo~ olmıyacağı ve yannlci nesle hür dia Mliyorlar :ise de bu iddianın ne Osman Gazi 1258 le 1326 arasında 
rac:ıat ederek vaziyetin Vekfıl:te bil- etmektedır. . . . ' b. b k 1 y deıeceye k.adar do v ru ıkaca vı belli y~adıfına ye 1281 de Aşiret reisliğine 
dirilmesini Iı;tem.~ilerdir. Tahmın edll- Vali ve beledıyt reısı doktor v~ ı;r.e~ut. ır vatan ıra 1 acagı mer- d•V'td· g ç g geçtiğine ıtöre, Nasreddln hoca Os-
diğlne göre. muallimler bu ma:ışl~rı-

5 
.. k.t' Tökelin himmetile ;!ehrin k:zındedır. ..gı ır. numlı dev1etı kurulacağı sıralarda 

nı martın on beşinden sonra. nlnbıle- u u 
1
• hayatındc.. büyük bir inkişaf Tayyare tuzakları vc!at etmiş demektir. Binaenaleyh. 

erklerdir. um~mı Her sahada ileri hareketleT Sağır ve dilıiz]er cemiye- 5 te~rinievvel 1918 tarihinde ona lsnad edilen cTimurlenk ve l'tck 
* Sabıkalılal'dıtn İbr:ıhlm ve .Ah- v~r -ıır. k d' Halkevi salonu bü- t" • k • d'• Klager ve Carles namında iki Amc~ ayale üstüne duran kazı ve cey ca-

Eskiden türbesinin duvarları ~·ıkık 
fakat kapısında bir koc~ kilit 9sııı' 
olduğu için e:hocanın ruhu bile zıyıı
retçileri güldürüyor11 denirdi. Sonra
dan tnrbe tamir edilmiştir. 

. · · !k k' · Mükerrem goru rr e te ır. ının ongreıı un 1 maat hazır olun cenaze ıı med ısımlerınde 1 ışı . _ .. .. ı · w u una toplayan riltalı tayya:elere kar,ı bir nevi obüs n mazma-. 
isminde bir kadının çantasını gasbet tun nıunevver.erı ag ' toplandı k f ' ikl . . .. . •. .. 1 t:ırzındaki hikayeler de sonradan uy- Ed• d k 

k . · ı .. 1 nmış dün adliyeye b'r içtima yerı olmu,tur. Her hafta . eş ett ennı ııerı surmuf er ve bu dı·nılmadır Çünkü Timur 1336 1405 ... ırne e ır koctusu 
mc suçı e ya ... a a • · . 1 1 d Sağır ve dllsızler cemiyetinin kon- k ·n · · 'h · b · · d ı ' · · - ~ 
verilerek birinci sul~1 ce~:ıd'.1 sorgu- pazar akşamları aıle top antı an a gresi dün Eminönü Halk.evinde ya- e~ı erının, ı t~ra eratını a a ~~ş- arasında yaşamıştır. Aksak Timur ho- Edirne 9 (Akaşm) - Tekirdağ. 
tarını müte:ıkib tevkıf edılmıştlr. yapılmaktadır. pılmıştır. Dünkü toplantıda İzmlrdeki lardır. Ha·rndc. patlayan ?u obus- canın vatanı ?lan Akç~şehri ~ldı~ K ki 

* Hüseyin J.mılnde bir hırsız, ta- Bu sene ağaç dikimi işlerine aza- sağır ve dllsizl<'r cemiyetlle birleşmek luden etraf~ ya!ılan çelık teller, vakit orad~ şaır Ahmedı diye bır zat ır. arel'., Edirne bölgeleri arasında 
TIIkçu AlPks:ındrm paltosunu çal~!- • h . t "lmektedir. Ziraat meselesi görüşiilmüs, fakat İstanbul- tayyare motorlenne sarılmakta ve vardı. Bu 'e eıns:ı.U hikayeler de ona terl'ıp edılen 6000 metrelik kır ko-
ken yakalanmış. polis tarnf~ı:da~ d~~ ~ı ke.le~~ıy~ö~e:~ne evvel kurdu-ı daki cemiyetin yedi )üz, İznılrdekinln bunları düşürmektedir. ald olsa gerektlr. §usu bugün yapıldı. Koşu çok J.e\·r-
adllyeyc teslim dilmiş ve bırın~ı sıı _ w e a e ı~ın _ H h) ka ısı fidan- otuz dokuz :\zası bulunması dolayı.si- Pilotlar, gök yüzü bulutlan ara- Bursalı 'l':ıhir bey, Nasreddin hoca- canlı . , . . '>" 
ceza ınahkcmcsfnde sorgusıı japıla gu (Erzıncenb' al f'd y .

1
• t le böyle bir tevhide lüzum görülme- sında bulunan göriinmez tuzaklara nın hayatını yerinde tedkik etmiş· geçtı. Neııcede Tck~dıı.s:lı 

rak t<>\•kl! olunmuştur... . lığı~~an 40 .. t.'l a!:ı 1 lıi an vı aY_e -1 mlştir. çarpmaktan tavahhuş ediyorlar. Bu elde ettljp malUmatı Fuad Köprülüy~ Vnhid birinci, Edirneden Nıhıı * Dün ynpılnn seyrusefer kontra- dahılınde dagıtılacaktır.v Muhtn_c; çıf Muhtaç sağır ve dilsizlere haftada kabus mua en hedefleri hava vennlştır. ? da hocanın fıkralannı ikinci, Halil üçüncü, İbrahim dt. 
Iunda, muhtelif suçlarından dolayı çiye ilkbahar tohumlugu venlerek 

1 
elllscr kuruşla birer paket sigara ve- • YY • • manzum bır halde ya.ıı:arak, neşret- J·· .. . . . -

on dokuz şoför cezalandırılmışlar, y~Tdım edilecektir. Yeni şehrin rilmesl ve gelecek sene bir dilsizler 1 bmbardı.manlann?an ~orumak ıçın 1 tlği kitabın mukaddemesinde Nnsred-1 uncu geldı. Takım tı.~nıfınde 11~. 
tramvaylar yiirürken Jnlp binen o~ a..; a .!anma işine hususi ehemmiyet 1 mektebi nçılm:ı.sı teknrnır ederek !ç-ıyere. çelık teller ıle bag~ı bulunan din hocayı anlatmıştır. En doğru 1 ne 9 puan ile birinci, Tekirdıso• 
üç kişiden birer lira para cezası alın "~rijiyor. tlma:ı nihayet verilmiştir. baraJ bal<>.,larıdır. Baraı balonları- mcnba bu olsa gerektir. puan ile ikinci oldu. ırica 
mıştır. , 



Sahile 6 ~KŞAM 

Yeni bir Arsen Lüpen t ~~ =i~ I MEMLEKET YEMEKLERi ]
1 

,Yer yüzünde gezip dolaşmadığıl - Tatlılardan da aşureye bayılı- Versailles ağırceza mahkemesi, şatoları 
memleket kalmamıştı. Daima garip rım. Bu aşure buğday, nohut. hak- b• h h k d k 
garip hikayeler anlatırdı. Kendisini la, fasulye, incir, üzüm, fıstık vesa- soyan lf lfSlZl mu a eme e ece 
tatlı tatlı dinletmesini de çok iyi ire gibi ıeylerden yapılır. İçine 41 
bilirdi. O günü bize hayatında ge- türlü şey koymak kabildir. Hele aşu
çirdiği en zevkli günün hangisi ol- renin kestanesine biterim, mahvo-
duğunu alatıyordu. !urum .•. 

Hikayesine şöyle başladı: Güzel arkadaşım sözlerimi gü-
- Bundan dört sene evvel lstan· lümsiyerek dinliyordu. Aaradan iki 

bulla arasında tamam ı;;n bir buçuk gün geçti. Bir gün o beni oturduğu 
saat farkı olan çok uzak bir şehirde evfoe davet etti. Akşam yemeğine ... 
bulunuyordum. Yani öyle bir şehir Bu nezaketine teşekkür ettim. Ertesi 
ki İstnnbulda sabah olurken orada günü akşam Üstü kalktım. Verdiği 
gece başl~yordu. Yalnızdım ve mev- adrese gittim. Beni evvela misafir 
sim yazdı. Bulı.:.nduğum şehir büyük odasına aldılar. Evde gördüğüm 
Okyanus kıyısında idi. Üstelik :ncak şark halıları pek ziyade dikkatimi 
bir yerdi. Bunun için boş vakit bul- uyandırmıştı. 
dukça plaja gidiyordum. Miso.fir odas'1idn bir papağan 

O günü de lstanbuldan ~anıdığım vardı. Ben bir koltuğa gömüldüm. 
bir arkadaşımla berttber plaja git· Pap:.ğanı seyrediyordum. lııte· bu 
miştim. Bir aralık çok güzel bir ka· sırada papağan bana türkçe olarak: 
dın dikkatimi çekti. Uzun boylu idi. - Safa geldiniz efendimi! ... 
Harikulade biçimli vücudu gÜıneşten Demez mi? ... Hayatımda bu de-
yanmıştı. Gözlerine siyah bir Bi>zlük rece şaşırdığımı bilmiyorum. 
takmış, kısa mc.yosile kuntl:ırın üze- Bu papağan nasıl türkçe konuşa
tine uzaıımıştı. Baş ucunda küçük bilird·i? Güzel ahbabım içeri girince 
bir şemsiye vardı. Bunun yalnız ilk işim ona bunu sormak oldu. 
yüzüni.i kaplayan gölgesinde sigara I Genç kadm evvela hafifçe bozuldu. 
İ~iyordu. ~enç kadının yanından Sonra: 
geçerken l:ıtanbuldan tanıdığım ar· - Haaa. .. Bu papağan mı} ... 
kadaşımla öteden bf'!riden konuşu- Evet türkçe konuşur. Çünkü ben
yorduk. Bir aralık arkadaııım: qen evvelki sahibi lstanbullu idi. 

- Beııim şehirde bir randuvum O:rn kendisinden aldım. 
v;t;. Erken gitmeliyim... diyerek Gülümsedim: 
b!!nden aynldı. Plajda yalnız kal- - Lakin güzel türkçeye o kadar 
dım. Ne yı..pacağımı bilmiyordum. hasret kalmışım ki lisanımı velevki 
Bu gülen eğlenen bir sürü insan bir papağanın ağzından işitmek bi
iç:nde kendimi pek ya)nıı;, pek kim- le bana büyük bi:- zevk veriyor. 
sesiz hissediyordum. O yüzüme dik dik bakarak: 

Bir aralı~ garip bir şeyin farkına -.- Çok mu m_emleket hasreti his-
vardım. Şemsiyesinin gölgesinde si- sedıyorsunuz?. dıye sordu. 
garasın : içen, yanık vücutlu kadın Cevap verdım: 
bana karşı alakasını arttırmış gibi - Evet ... Pek ziyade!. .• 
idi. Gözlerimiz birbirini bulunca Nihayet yemek zamanı gelmişti. 
başını başka tarafa cevirmiyordu. O önüme düştü. Ben: yemek odasına 
Adeta aramızda bir ~hbaplık baş- götürdü. Sofraya oturduk. ilk gelen 
lamasını bekliyor denilebiHrdi. Ll- yemek ne olsa beğenirsiniz? Nohut
ku, bu vaziyet karşısında birdenbire lu işkembe yahnisi 1... Sonsuz bir 
ıon derecede toylaşmış ve nasıl ha· hayret içinde kalmıştım. Masa kom
rekct edeceğimi şa,ırmıştım. şum gülümsüyor bana izahat veri-

1..akin yüzümü kızdırdım, bütü.n yc-rdu · 
cesaretimi toplayıırı-k ilk vesilede - Bu yemeği szidcın işitmeden 
onunla ahbap oldum. lngilizceden evvel İstanbullu ahbabımdan yapı
başka fıansızca da konuşuyordu. lış tar~ını öğrenmiştim. Hatta Türk 
Benim ecnebi olduğumu anlamıştı. yemekleri hakkında bir de İngilizce 

- Hangi millettensiniz) diye sor- kitap buldum. Nasıl olmuş işkem· 
İu. Türk olduğumu söyleyince ala- beli nohut?··· 

Fransadaj Versailles ağırceza ı kolleksiyonlar ve baha biçilmez 
mahkemesi bu hafta, Arsen Lü- biblolar a.şı.rmışlardır. 
peni hatırlatan bir hırsızın mu- Bundan sonra İsle Adam kill
hakemesine başlıyacaktır. Hırsız sesine girmiş, buradan birçok 
36 yaşında Amire Buffet adında kıymetli eşya a§ırnuşlardır. Aynt 
biridir. Buffet şık, çok zeki ve se- zamanda kiliseye yakın bir mü
virnli bir adamdır. Şimdiye ka- cevherci dükkanından da ba7.l eş
dar yalnız şatoları soymakla mrş- yayı alıp götürmüşlerdir. Bun
gul olmuş, ufak tef ek hırsızlılt- don sonra sıra.sile kont di Bargo
lara tenezzül etmemiştir. Kendi- nun Saint Fargeau şatosunu, As
sinin Barjonet adında 1899 sene-l sonville, Lcbaudy, matmazel 
sinde doğmuş bir muavini de Deutch de la Meurthe'ün ve duc 
vardır. de Tonerre'in şatolannı ziyaretle 

Buffet, şato hırsızlığına 1934 birçok kıymetli e.sya asırmışlar
senesinde ba§larruş, 49 şat.o soy~ dır. 
muş, yahut soymak teşebbüsün- Bir müddet tevakkuftan son
de bulunmuştur. Şık hırsız ve ra Cheverny, Gra~?nt şatolan
muavini işe 28 şubat 1934 gecesi ru, baron de ~~~~ld ın şatosu:m 
b. jd k k ti' b. t , sovmuslar ve bu tun bu hırsızlık-
ır gara an ço uvve ı ır o o- · .• . 
b·ı ım kl b 1 1 dı lan hiç kırnse tarafından rahat-mo ı ça a a aş amış ar r. . 

Ot b·u ldıkt 1 SlZ edılmeden yapmışlardır. Bun-omo ı ça an sonra o c - · , 
varda öulunan bir elmasçı dük- dan sonra Gould un şatosunu 
k,. d d 50 bl f nk kı soymuslar ve mukavemet etmek urun an a n ra ymc. . . - . w 

t' d 
1 1 

d ıstıyen bekcıyi baglamışlardır. 
ın e e mas aşırmış ar ır. Nihayet marki de Ganay'ın şato-

Buffet, ilk defa olarak 5 mayıs sundan birçok kıymetli eşya ve 
gecesi şato h.ırsızlığma başlamış- gümüş takımları aşınnışlardır. 
tır. Girdikleri şato, bir doktorun Polis 1935 kanunusanisinde 
malı olan Christ şatosu idi. Bu- Barjonnet'yi yakaİamıştır. Hırsız 
radan birçok kıyın.etil eşya ve hapishanede ölmüştür. Bir müd-
9000 franklık gümüş takımı aşır- det sonra Buffet de yakalanmış, 
rruşlardır. Ertesi gece kont ilk muhakemesinde mücbbed kü
Rouge'un şatosunu ziyaret et- reğe mahkfun edilmiştir. F·ak:ıt 

mişler, birkaç akşam sonra da şimdi ba.şka cürümlerinden dola
duc de Lynes'in malı olan Dam- yı yeniden muhakeme edilecek
pierre şatosunu soymağa teş~b- tir. Buffet: «Ben sadece hırsızım, 
büs eylemişlerdir. Fakat birkaç ı kimseye dokunmuş değilim. Esa
köpeğin havlaması üzerine bun- sen yanımda hiçbir zaman silah 
dan vazgeçerek çekilmişlerdir. Fa- I bulunmazd1ı> diyor. Muhfl.keme
kat birkaç ay sonra, eyh1lde gene 

1 
nJn uzun süreceği anl~ılmakta

bu şatoya gelerek çok kıymetli dır. 

ı büsbütün arttı. - Y aaaa ... Şaşılacak şey 1. .. Fa
• rtık o günden sonra hemen her kat bu yemek fevkalade olmuş ... 

ıam üstü buluşuyorduk. Tamami- Kitaptan tarifini okuyup bir yeme· 
yabc>ncısı olduğum bu şehirde bir ği bu kadar Üstadane bir tarzda pi
f.P· hem d< c;ok güzel, çok can- 1şirmek1... Doğrusu bunu aklım al-

1. bir ahbap bulduğuma pek se- j mıyor. Nohutlu işkembeden sonra 
ıif1 ordum. Baza·n onunla karşılıklı sofraya zeytin yağlı patlıcan dolma
fnek yerdik. O zamanlar bende sı gelince artık şaşkınlıktan budala-

Jehşetl. bir memleket hasreti ba~- !aştım. En sonra sofraya aşure gel
/ıı:r.ıştı. Hele bizim meşhur yemek- mişti. Cüze! arkadaşım bu esnada ' 
er gözümde tütüyordu. Yeni ve gülümsedi. Fevkalade bir türkçe ile: 

güz•I ahbabımla yemek yerken dai- - Bakalım aşuremı beğcınecek 
tna Türk yemeklerinden bahseder, misiniz? dedi. 
durcrdum. Mesela derdim ki: Artık beni şaşkınlıktan şaşkınlığa 

- Ah Türk yemeklerini ne ka· düşürmekten vazgeçmiıtri. Hakiki 
(far öziediğimi tasavvur edemezsi- hüviyetini bar.a söyledi ve: 
rı"z. Mesela bizim patlıcan dolması _ Ben de sizin gibi İstanbullu
diye bir yemeğimiz vardır. Gözüm- yum, dedi, si,zi plajda arkadaşınız
de tiitüyor. Geceleri rüyalarıma giri- la türkçe konuşurken işitince pek 
yor. Olsa da yesem... ş~.şmıştım. Bu uzak ıehirde bir 

Onun sözlerime karşı alaka gös- memleketlime raslamam beni çok 
terdiğill'i görünce daha fazla izahat memnun etmişti. Lakin türkçe bil
• .:trn,., bütün ıevdiğim yemekleri diğimi gizliyerek sizi daha yakında:ıı 

·rdum. tedkik etmek istiyordum. Lakin si· 
lcukluğumdanberi cın çok zin memleket yemeklerine karşı de-

yemeklerden biri de nedir rin hasretinizi görünce dayanama-
•• urısıniz? Söylesem ,a,arsınız. dım. Evime yemeğe davet ettim. 
s(ohutlu işkembe yahnisi ... Tabi- Şi:ndi kim olduğumu anladınız. 
k,u ya ... Ben bu yemeğe bayılt- Y~r yüzünde birçok kadınlar ba-

' Nohutlu işkemhe yahnisi. ismi na birçok sürprizler yapmışlardır. 
inde, nohutla ve işkembe ile ya- Fı:.kat ben bunun kadar tatlı bir 

tın bir yemektir. sürprizle karşılaştığımı, hu kadar 
o:o vgilım sözlerimi pek enteresan 1 zevkli bir gün geçirdiğimi bilmiyo· 
rr yor, sevdiğim yemekler hnkkın-ı rum ... 
l Jaha fazla izahat veriyordum. Hikmet Feridun Es 

Tefrika No. 10 

Giizel Gözlii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va • Nu) 

---~;..:__...-... _..--~~ 
- Hayır... Son zamanlarda ba· 

na fena bir insan tesiri yapıyor ... 
Fakat .. . 
-E~ 
Cüze! Gözlü Kız mahcubane önü

ne baktı: 
- Fakat pençesinden yakamı sı

yıramıyacağım diye korkarım. 1 

- Sizin üzerinizde ne hakkı var 
onun? 

- Kendisine _ verdiğim haktan 
b3.§ka hakkı yok ... Fakat gün geç
tikçe üzerimdeki tesiri arhyor ... Şim
di size söylediğim bu lafları kimseye 
açılınarnışımdır. Bu tarz insanlar. be
nim gibi zayıf karakterli mahlüklar 
ii:!Crınde adeta büyüler gibi bir te-

• bıraklrlar. Yaşadığım bu hayat 
zen ki. yanı başımızda behemehal 
çeyıte alakadar bi: erkeğe lüzum 

He!·.. Düşü.nün: Hayatta nasıl 
bu ~ JZ ka~ayım... ?.>'le haz!~ 

yon.ur k:... Ah, dunyada bırı 
yor, .ınP yardımda bulunsll ... 

~r. 

Bunun için işte ben varım, 
Leyla ... 

-Siz mi? ... 

- Evet ... Şayet maddeten ve 
manen sizi üzen bu vaziyetten kur· 
tulmak isterseniz, yanı baıınızda 
daima beni bulacaksınız. 

Cenç kadın samimt bir hamleyle: 
- Ah, evet, evet. . . Allah nza.sı 

iç;n ... Kararımı verdim bile ... - de· 
di. - Esasen bu adamın pençesinden 
yakamı sıyıramazsam beJl'i korkunç 
vaziyetlere sürükliyecek sanırım ..• 

Cemal Nermiye, latif gözlerini 
çevirerek ondan istimdat eder gibi: 

- Bilseniz ... Bilseniz ... Ve emin 
olun ben, hayattan o kadar fazla 
bir şey bekliyen bir insan değilim. 
Arzu ettiğim şey aıncak aakin bir 
hayattır... Demin de söyledim ya: 
Maaleı!lef sıhha~im iyi değil... Sükii· 
na ihtiyacım var ... Emin olun şayet 
benim ... Şeyim ... Şeyim olmak is· 
terseniz, benden bir şikayetiniz ol-

Kandıra dokumacılık kursu talebeleri muallimi erile bir arada 

Kandıra (Akıam) - lktısad Ve- için de yalnız keten ve pamuk ol
kalel'i tarafından Türkiye sanayi mak üzere malzeme tedarik edil
mıntakalarına yüzlerce dokuma tez- mel<tedir. 
gahı verilmektedir. Bu arada kete- Kursun, kadın ve kız talebeleri 
nin sıklet merkezi Kocaeliye de gündüz, erkek talebeleri de gece 
200 dokuma tezgahı aynlmıştı. İlk derslere devam ediyorlar. Bilhassa 
parti vilayetimize ayrılaın 30 tezgah kızlar tezgah ve çıkırık işlerinde pek 
dokuma muallimi ile beraber bura· ziyade hassaıriyet göstermektedirler. 
ya gönderilmiştir. Kandırada bu iş Memleketin iktısadt temelini teşkil 
•için Halkevi ıalonu münasip görü- eden ketencilik ve dokumacılığın 
lerek dokumacılık kursu açılmıştır. da.ha iyi bir surette mamul hale ge

Ketencilik ve keten sanay'iinin ka- tirilmesi memnuniyeti muciptir. 
zamızla çok alakası bulunduğundan 
burada dokumacılık kursunun açılı- Kursta dokwnacılığın ameli ve 
at fevkalade isabetlidir. Talebe~ nazari kısımlan ayrı ayn gösteril
lerin çalışma.lan da takdire şayan- mektedir. Kursun hitam•nda talebe
dır. Bugün pamuk ipliğindea muh- ler kendi tezgahlannda bütün iç ve 
te~if dokumalar ve çarşaflar imaline dış giyeceklerini mükemmel bir su-
başlanmıştır. Elbiselik dokumak rette dokuyabileceklerdir. 

mıyacaktır. 
Erkek, bir el işareti yaparak mu

hatabını susturdu: 
- Yanılıyorsunuz kızım... Sizi 

himaye edişimin şekli tahmininiz 
gibi olmıyacalttır. 

Kız, yeni bir hayretle karşısında
kini ıüzdü. 

- Vallahi. ıöyledilı.:lerinizden 
hiçbir şey anlayamıyorum öyleyse ..• 
Bııına vereceklerinize karşı, borcumu 
nasıl ödeyeceğlm} 

- Borç mevzuubah9 değil. 
- Benimle niçin alakadar olu-

yorsunuz öyleyse? •. . 
Erkek, kısa bir tereddütten eon

ra, aheste aheste anlattı: 
- Zira aiz, siz... Kaybettiğim 

v~ çok sevdiğim bir hemşireme 
benziyorsunuz. 

- Sahi mi> 

- Evet ... Çehreniz hana onu 
hatırlatıyor. Öyle ki, konuııtuğunuz 
zaman yanımda o varmış hissine ka
pılıyorum ... 

Cemal Nermi'nin heyecaau Leyli.
ya da sirayet edivet"di. 

Demin bu odaya kırıtarak giren 
o kadın ııimdi erkeğin karııısında 
hürmetkar bir vaziyet almıştı. 

- Anlayamadıklarımı şimdi an-

lıyorum, beyefendi... Hakkınızda 
verdiğim hükümde yanılmışım. Bun
dan dolayı beni affedin ... Fakat ne 
vaziyette yaşa.yan bir kız olduğumu 
biliyorsunuz... Onun için affeder
siniz ... 

Oetnal Nermi, ona elini uzattı. 
Leyla, ne yaptığını bilmeden, bu 

eli tuttu. Dudaklarına götürdü. Öp
tü. 

Borsacı: 

- Haydı bakalım IU projemıu 
yapalım ... ~dedi.- Gerçi aiz bana her 
şeyi s~led:iniz. Fakat ben henüz va
ziyetimi anlatmadım. Dün size ge· 
niş mikya.sta yardım edebilecek hal
deydim. Ne yazık ki şimdi öyle de
ğilim. 

- Anlayamıyorum. 
Erkek, hazin bir tebessümle: 
- Anlatayım! - dedi. • Ben, if

las etmiş bulunuyorum. 
- Siz mi? 
Borsacı, karakterindeki doğruluk

la, bir kaç kısa cümlede, genç kadı
na o günkü borsa hadisesini anlattı. 
Bir kaç saat içinde nasıl mahvoldu
ğunu söyledi. 

Leyla, perişan bir halde, başını 
önüne eğmişti. Demek güzel hayali, 
ancak bir kaç dakika dimağında 
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- O halde kendlslni ,.e mürldlerinl 
g~ hapsine aldırmak Hizundır, ha,,
metmeap! Böyle bir adamın yarın 
saltanat iddiasına. kalkışması da bek
lenir., 

- Za.ten damarlarmda bu kan var. 
Kendlsi Selçuk hükümdarlarından 
birinin neslindendir. Ecdadının lhtl
şaınlı devirlerini andıkça, halkı başı
na toplayıp kendisine bir taht kur
mak sevdasına d~üyormuş. Ben 
kendisini bütün kusurlarına rağmen 
affederek İznik'e göndermlştinı. Ora
da da rahat durmuyormuş. 

- Lfıtuf ve ihsanlarla yola gelml
yene şiddet göstermek gerektir, haş
metmeap! 

- Edirneye varınca ben de ayni 
şeyi yapacağım, Leonldls. 
Bizanslı filozofun at üstünde faz

la. rahatsız olduğwıu hisseden Çelebi 
Mehmed birdenbire alayı durdurdu: 

- Haydi bakalım, buradan geri 
dön .. vakit geç oldu. Yoruldwı. Bu 
sohbetlerimizi ve misafirperverliğin! 
hiç bir zaman unutmıyacağım, Leo
nidis! Gerek Bizans imparatoru, ge
rekse bütün Bizanslılar seninle ne 
kadar iftihar etseler yeridir. 

Çelebi Mehmcd vedalaşırken, filo
zofa hançerinin sapından bir kıymet.ıı 
taş koparıp verdi, 

- Bu küçük hediyemi al. Bun:ı bak
tıkça tehattura vesile olur. 

Leonldls padlsahın kndisine bu de
rece iltifat edişine pek mE>mnun ol
muştu. 

- Bu lütfunuza nasıl mukabele 
edeceğimi bilemiyorum. haşmetmcap! 
diye söylrnlrken, Çelebi Mehmed. fi
lozofa: 

_ Senin bende p~k çok hediyele
rin vardır, dedi, beni beş on gün için
de tenvir ettin.. beni sıkmadın. Bi
zansta geçen bu ho., günleri unuta.bi
lir miyim? 

Leonidis yolun kenarına çıktı. 
Padişahın alayını gözden kaybolun

caya kadar seyrettikten sonra, tek
rar Romanos Porta.s'a döndü. 

* Yolda .. 
Saide, padişahın atının arkasın

dan gidiyordu. 
Çelebi Mehmed başını arkaya çe

virdi ve Saideyi çağırdı: 
- Şöyle yanıma sokul bakayım ... 
Saide atını sürdü. Padişahın atının 

yanında gltmeğe başladı. 
Çelebi · Mehmed çok heyecanlıydı. 

Şeyh Bedreddin ha.dist!si bir türlü 
zihninden çıkmıyordu. 

Saide ye sordu: 
- Ey, Bizansta neler gördün .. ne

ler duydun? Anlat bakalım . 
Saide, geçld resınlnde gördü~ü reza. 

ıtten b~ka söylenecek mi.ıhlm bir şey 
olmadığını bildirdi. 

- Bizanslılann hilelerlnl anladınız. 
değil mi şevketı!nı? 

- Evet. Sen söyledikten sonra ben 
de uyandım. Fakat, bu hileyi bir tür
lü hdlA. kafama sığdıramıyorum. O 
gün nasıl oldu da bir alay askeri, bir 
ordu seyreder gibi saatlerce takip et
tim? Buna .şaşmamak kabil mi? 

..... Macar iline, Sırbistana kadar 
uzanac.ağınıza, şu kapınızın eşiğinde 
duran ufacık kr-allığuı tahtını yıkıp, 
bu güzel şehri zaptetsenlz fena olmaz. 
Adeta Bizanslılann gözünden de, bu
nu beklediklerini sezer gibi oldum. 

- Nereden anladın bunu? 
- Çünkü herkes imparatordan ve 

onun zalim memurlarından şikayet 
ediyordu. Vaziyeti müsaid olmıyan 
fakir halkın yemek pişirdiği tencere
sinden yattığı yatağa, örtündüğü yor
gana kadar satıp, parasını vergi dlye 
alıyormu.,. Alacağına. bu kadar sad\k 
olan hükümdarın her hususta Mil 
olması lcap ederken, hırsızlık, dolan
dıncılık, rüşvet yemek, ba..şkasının 
~lına tecavüz etmek gibi hallere de 
tamamlyle lAkayd kalıyor ve mücrim
leri cezalandırmıyormuş. Bu derece 
muztarip bir halka ancak efendimiz 
adalet ve refah götürbillrslniz, şev-
ketlim! • 

Said enin söyledikleri boş ve mana -
sız sÖ'Zlerden ibaret değildi .. O, haki
kati söylüyordu. Saide Kostantanl
ye'de kaldığı müddetçe şehrin her kö
şesini gezmiş, her sınıf halkla temas 

yaşayıp sonra sönecekmi2. 
- Benim talihsizliğim . .. 
- Mukadderat, kı.zıll'... Şimdi, 

bütün servetimden bana kalan iki 
bin küsur liradır. Bunu ikiye ayıra
cağım. Yarısını karımla oğluma bı
rakacağım. Öbür yansını da sizinle 
bölü~eceğim. 

- Nereye gitmek niyetindesiniz} 
- Henüz bilmiyorum ... lstanbul-

da kalmıyacağım her halde ... Ana
dolunun bir yerine mi giderim, Su
riyeye mi, Mısıra mı, bakalım ... 
Belki de Amerikaya... Bunu gizli 
tutuyorum... Beni tanımıyan insan
lar arasında mütevazı şeraitle çaba
layarak yeniden bir servet yapmağa 
uğraşacağım. Çok azimkar ve bece
rikliyim... Feleğin bileğill'i bükece
ğime eminim. 

Leyla, heyecaınla: 
- Peki ben? ... Bana deminden

beri ettiğiniz vaidler... Hani beni 
hayatta himaye edeceğinizi söylü
yordunuz~ 

- Telaıt etmeyin ... Bu vaadımı 
yine de yerine getireceğim ... 

Kız, heyecanla: 
- Beni de beraber götürün ... 
dedi - Eğer götürürseniz, göre· 

ceksiniz... Emin olun oralarda beni 

Yazan: iSKENDER F. SEP.Tft'LLİ 

etmiş, herkesin tıkır ve düşüncelerin. 
yakından gorüp dinlemişti. Hüküm
darlarından ve onun memurlarından 
bu derece bezginllk gösteren Blzanslı
lan avlamak ve şehri zapt ve tcshır 
etmek için bundıı.ıı daha müsald bir 
zaman ve fırsat ele geçemezdl. 

Çelebi Mehmed, Saldeye bir §ey söy-
lemedi. • 
Dalgın dalgın atını sürerek yoluna" 

devam ediyordu., 

* Bizanstan ayrılışlarının lkincl gü-
nüydü. Paza.s (şlmdlkl H:ıdımköy> cl
varmda konaklamışlard•. 

Çelebi Mehmed burada dolaş:ın bir
kaç köyü!ü yolundan çeviı ttl. Bunlar, 
Bizans mölhakatından o civardaki 
köylerde ya.şayan Rumlardı. Hepsi de 
ağırbaşlı ve yaşlı adamlardı. 

Çelebi Mehmed bunlardan biruıe 
sordu: 

- Ne iş yaparsın sen? 
- Çilçiylm .. 
- Çoluk çocuğun var mı:, 
- Beş çoeuğum, bir karım var. 

Anam da sağ ... 
- Hepsine sen mi bakıyorsun? 
- Evet. 
- Kraldan memnun musun? 
Çitçi içini çekti ve önüne bakarak 

cevap verdi: 
- Benim kral Be bir alış verişim 

yok .. Belki iyl bir adamdır. Fakat me
murlan çok zallm. Vergi veremediği
miz zaman, altımızdaki yatağı bllf! 
alıp satıyorlar. 

- Şikayet etmiyor mu.mnuz? 
- Ağ-zmı açanı kamçılıyorlar. D.ı-

yak yemekten usandık artık. .. 
Çelebi Mehmed, biraz geride duran 

bir köylüyü çağırdı 
- Arkadaşının söyled!kleri doğru 

mu? 
- Yalan söylemiyor. Gçen gün 

benim yatakları da alıp yok ;>aha!!l
na sattılar. Bir ay bekleselerdi, ekin
lerden para alıp vergi borcumu vere
bilirdim. Şimdi çoluk çocuk hepimiz 
toprak üstünde yatıyoruz. 

- Bu zulümden kurtulmak için ne 
yapmalı? 

- Onu Allah bllir. Biz köylüyüz .. 
böyle şeylere aklımız ermez. Başımı
za adil bir hükümdar gelmesini ve 
memleketi refaha kavuşturmasını is
teriz. Fakat, bu dileğimizi klmseye 
söyliyemeylz. 

Bu sırada Saide bir kenarda ayak
ta duruyordu. 
Padişah, Saidenin yüzline bakarak 

güldü: 
- Hakkın varmış.. herkes kraldan 

ve onun memurlanndıı.İı şlkftyetçl. 
Köylüler çekilince, Çelebi Mehmed 

kendi nıniyetı ile başba,-,a knldı. 
Hızır bey: 
- ŞevkeUim. dedi. Blz:msı fethet

mek için bundan daha müsald bir z:ı.
man olamaz. Şeyh Bedreddin hadi
sesi kücük bir fırka ile halledilir bir 
1.ştlr. Bu yıl, Bizansa hücum etmek 
lçir. hazırlıklarda bulunursak, elı aya
ğı tutan herkes bu savaşa ıştırfık 
eder. Yüz binlerce k~lllk ordunuzun 
başına gçlp Bizans surlarına daya
nırsınız! Iyl bir tesadüf eseri olnrak . 
Bizanslı raWpler arasında da bliylik 
ihtllıiflar. din \e mezhep k:ngaları 
vardır.. bu kavgalardan da istifade 
edebiliriz. Bizanslılar, bugün olduğu 
gibi, hiç bir zaman bu derece dağı
nık, bezgin ve muztarip değillerdi. 
Halkın bu maneviyat bozukluğu da 
şehrin çabuk ellm!ze düşınt>slne yar
dım eder. Biznns, evimizin kD.uısı d?.
mektir. Yurdunuzun, evinizin k pı
sını yabancılar elinde bırakmak doğ
ru olmaz. şevketlim! ........................................ 

7 • 
ncı kısım 

Çelebi Mehmed, Bizans
tan Edirneye gelince .. . 

Çelebi Melunedin Blz:ınstan dônil!iıl 
çok fena bir zamana rasladı. Gerı;e, 
Anadoluoun göbeğinden Karakrıyun
luları sürmeğe muvaffak olduysa d , 
bu muvaffakıyet padişah! kırn b.? 
müddet için olsun sükün ve istlrah!ı-
te sevkedemedi. U\rkası var> 

kimse taınımıyacaktır.. . Hem bun
dan sonra gayet baqit gıyınırım ... 
İsterseniz çarşaf bile giyerim .. O 
müstekreh Güzel Gözlü Kız·a ben· 
zemem... İsterseniz hizmetçiniz de 
olurum ... Yanınızda bulunmam yü
zünden çok ma!lrafa katlanmazsı· 
nız ... Üçüncü mevkide, hatta güver
tede seyahat ederim ... 

Erkek, onu bir jestle susturdu. 
- Yok, olmaz çocuğum ... Tasav

vur ettiğiniz vaziyetler kabil değil ... 
Aı:ıcak şunu yapabilrrim.. . Yarın 
hareket etmeden evevl eize bir mik
tar para bırakırım... Bu da o ada
mın eHnden kurtulup yeni ve na
muskar bir hayata ba,lamanıza İm· 
kan verir. 

- Ah, beyefendi, kabil değil ki ... 
Ben, zayıf ahlaklı bir kızım ... Elim· 
de bu para ile İsatnbulda bulunur
sam, ya hepsini çarçur ederim, ya
hut birine kaptırırım ... Tekrar iste
rniyerek eskisi gibi fahişeliğe dü~e
rim... Kuzum ne olursunuz, beni 
İstanbulda bırakmaym ... 

- Başka türlü nasıl hareket ede
lim}... Ben kendim bir hafta sonra 
nerede bulunacağımı bilmiyorum 
ki. .• 

(Arkuı var) 
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Almanyanın gayesi, 
İngiltere ile boy ölçüt

meden evvel bütün 
A vrupayi işgal etmek 

olabilir 

Alman 
hazırhğı 
artıyor 

(Bq taralı 1 nel salıifede) 
(Baş tarafl 1 ncl sahifede) 

için kuvvetli bir tazyik icra ediyor
doğru olur. Bu su.retle, Avrupa- lar. Almanyanın Türlüyeye lngiltc-
nın hiçbir noktasında, ilerde in- reden aynlmuı için lokomotif, ma• 
g!lterenin Jataya Çlkmasına mü- kine ve iktiaadi tavizler teklif ettiği 
88.lt basamak, hatta. İngiltereye bildirilmektedi:. 

AKŞAM 

Dörtler kupa
sı maçları 

(Baş tarafı 4 üncü sahiftıde) 

ıtıııaren oyun eeıt blr şekil aldı. Bu 
~ küçük J'lltrete tekme atan 
Galatasaraylı Adnanı hakem dışın 
çıkardı. 
Galata.sarayın ıo k1ş1 lle oyuna. de-

BULMACAMIZ f ANKARA RADYosuı 
10 Mart pazartesi Öğle Te akşam 

12,30: Program, 12.33: Hatlt §arkı· 
lar, 12,50, AJa.ns haberleri, 13,05: Ha
tif şarkılar, 13,20: Kan.şık program 
~Pl.). - 18,03: caz orkestrası, 18,.C: 
Incesaz ta.slı, 19,15: Kllb:ı. havalan 
CPl.), 19,30: AJaruı haberler!, 19,45: 
Tek ve müşterek ~kılar, 20,15: Rady0 
gazetesi, 20,•s: Xllofon soloları, 21: 
Dinleyici istekleri, 21.30: KonU§ma., 
214.5: Radyo orkestra..sJ, 22,30: Ajans 
ve borsa. haberleri., 22,4!5: Milzllt: 
Camand (PIJ. 

11 Mart salı sabahı 

lSahife 7 

İICinci küme maçları 
Dün Fener stadınd:ı. yapılan ikinci 

küme maçlarında Galatagençler, Fe• 
rtköy 1 - O. Şişli Güneş, Fener Yılma
za. 2 ~ 1 galib gelmiştir. 

Şubeye davet * l'atlh askerlllt şubesinden: Fatih 
~ Açıklar sokak Cellil bey apar .. 
ımanmda. oturan yedek Banayil Har .. 

blye Astgm. Talha Lilttı oğ. Musta.
f& Şa.mllln çok acele şubeye gelıııeal 
llAn olunur. 

••• 
ınütemayı1 bir memleket bırak- Atina 9 (A.A.) - (B. B. C.) : 

Alman ıefirinin Yunan hükUınetine 
mamak istiyor. Diğer taraftan, bir ültimatom vcrdiii ve Alman 

vam etmesi Fenerlllerfn lıJine ya.n.dı. 
'()'stüste yaptıklan alonlarl& Galata· 
nı:ılY kalesini ta.zylka başladılar. On 
dotuzuncu dakikada. Nacl g~l bir 
sıynlıştan .sonra kaleci lle karşı kar
şıya kaldıysa da çektiği ~üt kalecinin 
kucağında. kaldı. 

1: Program, 8,03: Ajans haberleri, * \'atih askerlik §Ubeslnden All 
8,18: Ha.!ll parçalar CPL), 8,30: Ko- Nazmi ot. Mehmet Muzatter (1936) 

----~ D\1.ltlla.: Ziraat TakvlmJ, 8,35: Müzik 315 doğumlu acele şubeye müracaatı 
Soldan satan yakandan qap: (Pl.), 8,45: Ey kadını. 115.n olunur. Vaktiyle - kendine mahsus bir askerinin g(iya Yunan hududunu tc

sulh telakkisi ile - harpsiz al- cavüz ettiği hakkındaki haberler 
mayı tasarladığı hayat sahaları- tekzip edilmektedir. 

Blr dakika sonra Galata.sarayın 
yaptığı bir akıııda Fenerden Murad 
da saka.tıanara.l: çıktıysa da biraz 
sonra tekrar girdi. Dakikalar ilerle
dikçe her l.kl tara! da getışı güzel 
oynuyor ve oyun bu yüzden çok zevk
siz oluyordu. Otuz bcşincl dakikada 
Gr.latatarny kalesi yakınında top Sa.· 
limln eUne çarptı. Verilen frlkikI Jtil
çük Fikret çok ustalıklı blr vuruşla 
lraleye havale ettt. Fa.rujtun kaçın· 
mıı.sı kalecinin mütereddid kalıııaS1 
topun kaleye glmıeslnl temin ettJ. 

1 - TablJyywı me2heb1. r"!""--------------·--------
Devlet Deniz Y ollari lıletme Umum 

Müdürlüğü llanlari nı, zaten ayak üstü duran ordu- Almanlar hava !°"eydan
larile kolayca işgal etmiş oluyor. larmda yerleııyorlar 
Okyanustan Rusya ya, şimal kut- Londra 9 (A.A.) - Müatakil 
bundan Akdenize kadar bütün Fran11z ajan•ı bifcliriyor: Daily Te
A la askerl 'şgal al- legraph gazetesinin Bclgrad muha-
vrupayı evve • biri, Alm ların her ııeyden evvel 

tma, sonra, her yerde yavaş ya- Balkanların cenubunda hava üstün
\'as Nazi hükümetleri kurarak Jüğüııı.ü temin dmcğe uğra§tıklannı 
~yast nüfuz ve vesayeti alana tahmin etmektedir. Esasen Sofyaya 
alarak, Avrupayı tryeni nizamlı gelen nakil vas1talannın. _çoğu~~n 

·b· Al"""anya hizmetinde iiurinde hava kuvvetlen ı;ıaretimn 
mucı lnce ..... b · lı ,_ d" tngı·ı bulunma.91 da unu ıza etmeıı.te JT. 
teskilatlandırdıktan sonra - Bir çok kamyonların hava bombar-
terP.ye: ırAvrupa benim, yahut dımanlarına karşı yeşil lekelerle pe
bP.n Avrupayım, gel benj çıkar!» çelendiği görülmüştür. 
dP.mek istiyecektir. Türkiye vaziyeti dikkat-

Tatbikatının sadece günü gü- le takib ediyor 
nüne şahidi olduğumuz meçhul Londra 9 (A.A.) - İngjüz mat-
ve muazzam bir plan karşısında, buatı: Jngiliz gazeteleri Balkan va
hln tiirlü imkana yer veren in- zjyetile B. Eden'in Kahirede :~a.ı:
san ıa~avvunı bu yoldan da ha- makta olduğu mülakatlar~ en buyuk 

. ' . ul 1 ehemmiyeti atfctmcktedırler. Bu 

Fenerliler bu suretle birinci golle
rlnl kazandılar. Tam son daklkad:ı. 
yeni bir Fener hücumunda Rebiiden 
nefis blr PQ.S alan Yaşar sıkı bir TU
ruşla takımının 1klncl golünü de çı
kardı ve bu suretle Feneı-iller e21ell 
rakiplerini aynı aezonda ik1ncl de!a 
olarak 2 - O mağlftb ederek sa.hadan 
galib ayrıldılar. 

Atlama birincilikleri 
İstanbul dahlll atlamalar birinc1-

llkleri 9 mart Hl tarihinde Beyoilu 
Halkevi salonunda yapıl.mıftır. Mü
sabaklara tştlrak edenlerin adedi. 
43 tür. Birinci kategori teknik ne

dıselere bır .. izah. şe~li b maya gazetelerin bir kısmında Malta. üze-
çahşıyor. Boyle bır ihtimal kat- rindeki hava zaferi ile Habqıstan- Durarak uzun ntlama: 
ş1sında da Almanyanın hedefleri, daki orduların ilcrleyi~ hareketleri 1 - Halit D.L. 2.82 

tıcelr: 

bütün beşeri kudretler gibi, gene mühim yerler tutm~ktadır. . , 2 - Ömer B.J .K. 2.79 

zaman ve mek~n ölçülerile mah- Timeein diplomatik muharrın ga- ~.ttçN~iım at.aım::ulell 2.55 
. N tekim zetesindc §unları yazıyor: 

dut olmak lfızım gelır. e ' cGcneral Smut• Kahircdc Akde- 1 - Halit D.L 8.67 
AJmanyada, bunları yapar}ten, ruz· ve Afrika acvkulccyşlcri üzerin- 2 - Ömer B.J.K. 8.39 

2 - Yeni dünyada. 
3- Tartı lletlert. 

• - ~na. cM> gellrse :mektuplaş
ma demektir - Kırmızı. 

5 - Karadeniz .sahlll şehlrler!mlz-
d en blrl - Cariye. 

6 - Bir :tadın imı1 - İki kere bef. 
7 - Elı:1llrse kırmızı bir çlc;ek nrtr. 
8 - Başına. .o. gelirse göz olur -

Lütuf. 
9 - Ziyan - Alaturka. muslldde bir 

makam. 
10 - Bir eda\ - Tersi yumuşak 

de~l. 

Geçen lınlmaeamwn balll 
Soldan sap n yakandan aşağı: 

1 - Gala.tasara, 2 - Abayıyakan, 
3 - Lafazan, 4 - Ayak, N:ı.lle, 5 -
Tız, Eb, Cer, 6 - Ayanbeyan. 7 -
Sana, Yüzük, 8 - Ak, İcazett, ti -
Ra, Lenüt. 10 - Anber. Kilo. 

AKŞAM 
Abone ücretlerı 

Senellt 
6 Aylık 
3 Aylıt 
1 Aylık 

Tllrtıye 

1400 kuruş 
750 • 
.00 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 klttU§ 
1450 • 
800 • 

• k 3 - Nadi Kulen 8.20 
kuvvetlerini esirgemek aygısı de yapılan müzakerelere iştirak et- Yükse katlama: 

B k ı · Afrik d Posta ıttıhadına dahil olmıyan 
Yar. rniştir. ritanya uvvct eTI l a a ı - Nadi Kuleli 1.65 ecnebi memleketler: Senelltı: 

Necmeddin Sadak zaferden zafere koşarken ngiltere- 2 - Ömer B.J.K. 1.60 3600 altı aylıtı 1900. tıç ayhlJ 
nin müttefikine kar§ı gözükeın teh- 3 - Münür D.L 1.50 1000 ~ur. 
ditlcr, Alman ordu!an Yunan lıudu- Durarak uzun atlama (3 üncü ka- 'l·-------------1 
duna yığıldıkça tekasüf ctmeğe baş- tegorl) Telefonlarunıs: BafDlllbarrlr: 2 

10 Marttan 17 Marta kadar muhtelif hatlara kal
kacak vapurların isimleri, kalkış gÜn ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Jbn.denb hattına 

Barlın hattına 

Hudanya. hattına 

Bandırma hattına 

E.arabiıı;a hattına 

İmroz hattma 
A'T"ahk hattına 

Salı 12 de (Erzurum), perŞembe 12 de (Ege), ve pa
zar 16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Çann.kkale), cumartesi 18 de (Anafarta). 
Slrkecl rıhtımından. 
Pazartesi 9 da. (Mersin), çarşamba, perşembo v" 
cuma 16 da. (Trak), cumartesi 14 de (Sus), })a2ar 
t>.50 de (Trak). Galata rıhtımından. 
Not: 12 Mart 941 çar-şamba gününden itibaren 
Mudanya hattında evvelce olduğu gibi yeni va. 
purlarla her gün seter yapılacaktır. 
Pazartesi. çarşamba, cuma 8.15 de (Sus). Galata 
rıhtımından. Ayrıca çarşamba ve cumartesi 20 de 
(Saadet). Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19 da tSeyyar). Tophane rıhtı
mından. 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de rnursa) , cumartesi 16 da rG-ıgen). 
Sirkeci nhtınundan. 

İmılr sürat hattına - Pazar 11 de (İzmit). Galata rıhtımından. 
İzmir aralık pMtas1 - Perşembe 13 de tTirhanı. Galata rıhtımından 

(1814.) 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşağıda telefon mı· 
maralan yazılı Acentelerlmtzden öğrenilebilir. 
Galata. Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 423G2 

Müdürlüğü binas1 altında. 
Galata Şube • Galnta rıhtımı, Mıntaka Liman 40~33 

Rflsliği binası altında. 
Sirkeci • • Slrk.eci, Yolcu salonu. 22740 

1 İstanbul Belediy~si ilanları 

Ta.bmln bed. İlk teminatı 
---------

1 
Yunanistan garbi 

Trakyayı d~ 
lamır.tır. ~:phc yok ki Yunanlılar 1 - Yaşar B.J.K. 2.85 Yazı işleri: 20'165 - idare ıoaı 

""" 2 - Celil Kuleli 2.73 Mödür: 2149"1 büyük bir tehlike karşısında bulu-
3 

_ Neclp 13,20 0,99 FaUht.e Şeyhi Resmi mahallesinin Başmüczzin so-
nuyor1ar ve buna ezilmek bilmez bir Yüksek atlama: B.J.K. 

2
·
73 

Safer 11 - Kasım 123 kağında 94 üncü adn.da 2,64 metre murabbaı s:ı-
cesaret. Büyük Britanyanın muave- ı - Necdet Kabataş 1.55 S. 1 111. Oft. öt. İkf. Ak. Yat. halı arsa. 
netine ise tam bir itimad göstermek 2 _ Ya~ar B.JX. ı.so E. 10,12 12,rn 8,14 0,31 12,0G 1.36 180,00 12,80 Aksltla1!!"!:ngm Y~~~~~ İn;~e! nü1ahadlledsin~101 Tir 

·ı k b ı d' ı 3 _ cemil Kulell 1."-5 Va. 5,42 '7,20 13,24 Ul,41 19,10 2!).39 ya ~paşa so-..,Lil a unc a a n - me -
suretı e mu a e c e ıyor ar. .,. re murabbaı sahalı arsa. 

(Baş tarafı 
1 

nci sahifede> ~geT~e1n~n~ ~ar§~~lan bjr tedh~ik~~ te~~~rak uzun atlama. (-! üncll ta- İdarehane: BabılU clTan 53,00 6,98 Aksaray yangın yerinde İnebey mahallesinin Koçi-
- nın urıuye ıçın JJlilnası ne eme"-

1 
_ Necdt İst Acımusluk sokak No. 13 bt'y sokağında 64 üncü ad.'.lda 37/20 metre mu-

be.fka. başka olmalarında biç b:r mı\- olduğunu pek iyi takdir etmekte olan 2 _ Güncr · L. 
2

·
78 

· rabb:u .sahalı ar.sa. 
nt yoktu. .. aman Türkler ise vaziyeti büyük b.ir dik· 3 _ AbdüJltadlr ~utu 22'.~ 160.00 12,00 Fatih y:ıngın yerinde Şeyh Rcsnıl nınhallesinin Y:ı-

cBU yapılmfatt_:.~~a. .... ~~ ~ı: seter katle tedkik etmekte berdevamdır- j Yüksek atlama: 'VUZSCl!m sokağında 92 inci adada 8/ 1 numar:ı.If ve 
Yunanistan se e,ı;uu.u ~ J AJ 1 y 1 k . ı - oun-er Ist. Uzun kıt aecelerinde bo• Yaltit -12,24 metre murabbaı sahalı arsa. it ı~ıyor Acaba şlmdi b[r ar. man ar ugos avyaya ar,ı · L. 1·50 0 

.. 60C,40 37,35 Fa.tih yangın yerinde Hasanhallfe mahallesinin 
olmadı 1 an mıdır? · Nlçlri olsun? İn- her türlü vaidlcrdc bulunmakla bu 2 - Necdet. i.st. L. 1.5-0 geçirmek için mcohıu Çalap sokağında 99 uncu adada 1000,80 metre mu-
saruret ,.~rşı Balkanlarda bir cephe memleketi, tamamile iha.la oluna- 3 - Abdülkadir Kuleli ı.•5 A R s E N rnbbaı sahalı arsa. 
~ı lçbı mi? Böyle bir sebep rak üm.ic!.iz bir vaziyete düıünccye 400,00 ~0,00 Fatihte Hüssambey mahallesinin Cicmlcller soka-
masaldan başka bir şey değildir. Fil· kadar sakin tutmak usulünü. ~t: Kız atletlerin koıuau L u· . p E N Jında 76 ncl adada 18 numarataj numaralı \'C 68 
haJtika 6 mart tarihli resmi tebliğde mektedirler. Balkan1ann ıımdiki Eminönü Halkevl tarafından kız metre murabbaı aabalı arsa. 
de tasrih · edildiği gibi ve daha. kuv- manzarası iıtc budur.> sporcular arasında tertlb edilen ko§u Tahmin bedcllerlle Hk teminat mikdarları yukarda ya:.::ıh arsalar sa-
Tetll olarak mantığın ve aklıselim.in Manchcatcr Guardian gazetesi dün Giilhane parkı dahilinde 1000 t.ılınak 1lzere ayıt ayn açık arttınruı.ya kouulmuştur. Şartnameleri zabıt 

hil Yuna.nls Biiyfik ve beyecanb roman ve muameıa.t müdürlülü kaleminde görülebilir. 
de icab etti~diğt veç e ne a: yazıyor: metrellk biı: mesafede ya.pılmJ.§tll'. 80 ıeriaini olmyunud lıı:\le 21/3/84:1 cuma. günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
tanın, ne Turkiyen~. n.e yug().5}avy cAlman kuvvetleri gittikçe arta- kız sporcunun iştirak ettl{ti bu mü.sa- Taliplerin ilk ıemlnat makbuz veya mektuplarlle ihale günü muayyen sa:ıt-
nın ve hattı\ ne de Ingilteren~ ~~~- k B 1 a hududlarmda tekasüf 1 baka büyük bir intizam içinde geçmlş • te Daim! Encümende bulunmalan. (1724J 
faati harbi gen~ıet~ekte e r. ra . u g ' y 1 ve atletlerin he~i yan.şı muvaffakı-
Böyle bir şey ancak_ Italyanlan Ar- ettikçe AJman!~nın ugos avyaya yetıe nlbayetlendlnnlşler ve neticede Bu seri 6 büyük ve resimli ciltt~. 1 • e· . . H k k h Ak. ı..... . d 

. ti kta d;>ctütleri vaziyetten kur- kar~ı 0 ) 8111 tazyiki de artmaktadır, fa- Fikret birinci Güzin ikinci Be' ... - Beh il Zmlr . lrlnCI U U a IID ıgın en: navu u ...., T .. '-' .1 .. k"JA • , ... .., er c' din fiati 60 kuru~. 
tıı.rmak için istenebilir. , , kat Almanya ~rıuye ı e m_u~ u ata üçüncü olmuştur. 6 CilJlik takımi Dayacı hazineye izafetle \•eklll Bomava Ziraat mücadele istasyonu mu-

.Fak.at İtalyanlara nasıl ~aıdlm uğramaktaın çekinerek kcndısıne her - - - - temedi iken ölen ihsan Begenln aldığı avanstan zlınmetlnc gcçird ıği 444 
edilebilir? Ilk Alman askerl Y~~n türlü dostluk teminatı vermekte ve Basketbol mÜgabakaları birden alanlaJ' için lira 56 kuruşun fa!zlle beraber veresesi bulunan müddcaaleyhkr :ınası 
~r$na ayak b:ı.stı~ . anda ~: askeri harekatına karşı bitaraf kal- Eminönü H:ı.lkevlnin tertib ettiği liati: 4 liradır Kadriye ve heınşlrelerl Huriye ve Mes'udeden tahsili dava edilmekle c:ıri 
duny~ 8 mil.~onluk ~uçük bir tecavü- masını istemektedir. Almanyanın ta- basketbol m~bakalarına dün devanı muhakeme .sırasında: Müddeaaleyhlerden Mes'udenin İstanbulda Nlşant:ı-
4~ milyon nü!uslumilk Italnly~d1~er bir k"b cttigıv· ~e Türk.iyenin gerek Yu- edil~ ve Şim.şek, Kurtulu~ 3 _ 48, Tevzi yeri: AKŞAM matbaası şında Kodak sokağında 39 sayılı hanede ikamet ettiği blldirllmlş ~·e işbu 
%Ullden sonra 85 yo t.lA ~ ı k B .. yük B "ta Kollej, KurtulU§U 26-35, Galatasaray, tel: 20681 adreşe gönderilen davetiye varakası kendisinin bir sene evvet buradan çık-
kiitlenin yardımını 1steyişin1 ayıpla.- 1 nanistanla ve l!.cre u.. ~ıd n- Atletik Yıldızı 12_42 mağlfrb etml§tJr. •------------...a dıb ve yeni ikametgllunın meçhul bulundu~ bildirilmiş ve ahiren Mcs'u· 
mıyacak ınıdı,r? Eğer italyaı:ı.lar kur- ya ile olan bııglarını çozmesın en Yiizdt Jirmi iskonto kupona denin İstanl>ulda Taksimde Pannakkapıda. Bekar sokağında. 25 num:ır:ılı 
tulm:ı.k istiyorlarsa sizin ltalyan~ ibarettir. F G I Bu kupona kesip cAK.ŞAM e"/de oturduğu blld1rllmes1 üzerine bu adrese dahi yazılan davetiye Y:.l.roko.sı 
haysiyetini kıracak bir şekilde mu- Almııaı kuvvetlerinin Bulgaı.istan• ener - a atasaray B Matbaa!) Kitap servisine> ge- mumaileyha.nın burada dahi oturmadığı beyanile iade edilme~'lnden mah· 
d&halenlz şart mıdır? Blz. onlan şe- d t lanma•ı ılc takib edilen gaye- takımları . kemece: İlk davetiyede Mes'udenin ikametgahının meçhul bulunduğu ya 

b
ilJrlz BUnUll a op ., tırir veya gönderirseniz fiat ıı lııı -ı.1- b b rem bir surette kurtara. · b" . d Yu oslavya üzerine Dün ~ref stadında. büyük Dla"- zı o a...._ era er yapılan taharrlyata. rağmen 1kametgil.hmm mn1iım ol-

1çin İtalyanların Amavutluıtu t,ahliye Ierden ın ake y g . t ltaly ile .,, üzerinden size yüzde 20 iskon- m.adığı ve diler müddeaa.leyhlu tarafından dahi meçhul 1düıttı lfad~ edil-
nl 

nanıs anı a laı-dan evvel Fencrbahre lle Gala.ta- ) & ... 

etme
leri '·" ~idlr. Biz her yerde o a.- ••'"-'ik yapar u . . .,, to yapı acakbr. d1ğinden Mes'ude hakkında İstanbul gazetelerinden biri marifetlle ilfınen 

a.cı.ı __..,, d" k Alman saray B takımları arasmda hususi bl.r tın bizi yencliklerinl söylemelerine ve mütareke ak ınc sev .. ıçın - maç yapıJmış ve takımlar 2_2 berabe- tebllğat icrasına karar verllml~r. Binaena.leyh Mes'udenln mahkc:~enin 
&-'-'pten voruldukla.n için çekilip git- yapacagı· tqchbu'9lcrc onun k 1,.....,., kaldığı 2/4/941 tarihine mü.sadi! ça""-<>mba günü saat dokuz buçukta Iz-
N>.Al " •• de yanın kf B re a ... '""'llardır. Bundan evvel yapılan f••••••••••••• . .,,.. tiklerini iddia etmele~~e 

1 
musaa da i§tirakini temin hctme A1~· d u Beyoğluspor B ııe Alemdar A takım- _. mir asliye birinci hukuk hA.ldmliğlnde isbatı vücüt etmesi veya bir vekili 

ederiz. Fakat çekilip gıtsın er. IA • zamanda cm tina a, lan maçını Alemdar 3_1 kazanmıştır. AKŞAM • kanuni göndermesi lüzumu beyan ve aksi takdirde hakkındakl muhakemenin 
cFakat ekselans belkl bize ~unu P an dayınıB 

1 
adda takip olunmakta- « » neşrıyatı gıyaben icrasına karar ''~nıerek kendisine aynı veçhile gıyap kararı teblllt 

.sorıı.blllrslnl2: cHepst lyi, IA.k.ln Ingl- hem e c gr ROMANLAR edlleeeği bildJrlllr. (852 _ 1777) 
ıızıer· ne olacak?> dır. k . d . Bisiklet yarışları ı••Hn•ı1111111111111111••••••••nııııı111111111111111ıınıı11111111111111111] 

.Biz size şu cevabı verebiliriz: ··~- Yugoslavya hü~umet ~er ezm e Istanbul blslklet ajanlığı tarafın- Kuru§ Deniz. Levazım Satın Alma Komı"syonu ilanları 
gllizlerl Yunanlstana. biz getirmedik, 

1 
an bir çok şaıalara gore Alınan- dan ıertib olunan bisiklet hazırlık mü-

İtalyanlar getirdi. Ölülerinin kanlarl- dl 0 a~ War üzerinde müessir ol~ s:ı.bakal:ıruıdan ikincisi dün sabah Küçük lıinlar Va-Nu 75 111n1111nıuu111111111111111unınn11111uuHuH111111111111111111111111 
le sulanan topraklardan onları nasıl ar unan p ul'ün tavassutunu Mecldlyeköyü lle Hacıosman tepesi 1 Marmara Ü"'5Übabri K. satın :ı.lma komisyonundan 

iz? k irin prens a d •'-• d t · Kıvırcık P•-l:ovabllir . ma .,. d ı Alman1ann arasın :ı .ur..ı e a gıdip gelmek sure- -- Toz Şeker llinı 
•Ekselans, bazı çirkin hareketler temine çalı~adklilt~ jr •;·terenin va- tile ~ kilometrelik bir muafe dahl- Sermet Muhtar • 75 1 - Bır' kilosuna. tahmin edilen !l.,atı 37,75 kuruş olan 10.000 kilo toz 

vardır ki bunlan biz yapamayız. Bu- kullandıkları e 0 '? y · tana llnde yapılmıştır. 15 b1sikletç1nhı tş- Deli Selami izzet 30 " 
nu bizden ısteınek, sarih blr surette detriği fiili ınuavenetı. u?aırus .. tirak ettiği bu koşu çok heyecanlı ve Yalı Caplmıı §eker, pazarl.ı.tla. satın alınacaktır. 
•ere#ftlz hareket etmeınlzi taleb etmek untVaea~dır. Aynı dclıller Tu_: o nlsbette de zevkli olmtı<l ve neticede 2 - Pazarlıll ıı. Mart. 941 Alı günü saat 1-i de İzmitte tersane kapı-• ~ d d1rll yap~ • ..., •· . • f a- ._ft -. Burhan Cahit 30 sın.da.ki komisyon binasında yapılaca. ktır. 
olur Biz ne ölüleri ne e ert ko- ,_. • k ti olan vaziY'cbnı zaa a u.. Top-pı klübiinden Sabri 1 saat 23 Bu p-de-: .. -L--ınc:la hk ünü tnkarr- d k va.ın:ayız. Hiç Jdmseyl kovmıyacağız. ıuycnm i ~ Anlı.arada da ileri sürü]- daklkad:ı. blrlnci; Feneryılmazdan - - _._ % 1: nısı!~::a:~r~aıuıa:~. ~ e ece ihale bedeli üzerinden 
ve onlarla. bura.da tasırg'.!' .~~ip de ra~~k ~akat Türk.iye Almanların Nlyaz1 ildncı ve Kale klübünden Diiiün «Ceeaİ Z. I. 

40 
• - İsteklllerln bu 1.şle llglll ticaret veslkalarlle blrllkte muanen EÜ!l 

yeni blr güne§ln lllt ışığı goruniinceye muştur. taınarnile va- Ohannes üçüncü olmuştur. Yarış- ve saatte komisyona müracaatları. (1756) 
kadar yanyana duracağız. taJcib ettikleri gayeye 'b" da ln- tan sonra kazananlara madalya ve- Burhan Cahit 100 

cFakat siz ne yapacaksınız? Sizin lı:ıftu ve Yunanistan gı ı o. d dir rllmlştir. Sumer Kmı 8 k S Al K • d Yunanlstanı işgale teşebbüs edeceği- giJtere ile taın bir itUaf halin c .> lıkender Fahreddin 125 ey oz abn ma omısyonun an : 
nlz söyleniyor Fakat blz saf ve basit .................. ••••••••• l_ll!llll••••ıDoktor •••••• Aıyadan bir güneı doğuyor 1 

- '10 ton turu ot Beykoz parkı karşımıda sa.tın alına komisyonunca 
ruhumuzla b~a ınanınıyoruz. Alman ,............ . bu böyle o1mıYa- B h lıkender Fahreddin 80 l"l/3/941 günü saat 14 de münakasaya. konmuştur. 
ordusunun, düşmanları tam!mdan lebilir ıni_? .~ıt~b~ kiiçük bir yunan a addin LQtfi Pembe maşlabh Hanım 2 -Takarrür eden fiyat üzerinden 3 15 teminat alınacaktır 
da takdir edilen tarih v~. ~an~.~ caktır. Büyüit vc~k olursa, Epir'i mü- Varnaf ı Sermet Muhtar 70 3 - Evsaf ve şeralt her gün mezkiir komisyonda. görülebiltr .. U'l59) 
inkar ederek kendisini, kuçük duşu- ordu.su e~ a.la da. müda- k 
rücü bir hareketle klJ:lete~.ileceğine dataa. ettığl gib'NTra~ruecek diye OPERATÖR fJROLOG Bir kadm l'eçti Bey oz Sabn Alma Komisyonundan : 
inarunak istemiyoruz. Biz~ muthlş de- faa edecektlr~dae f; çarpışacak, öle- Selami lzzet 20 1 - 40 adet boş bidon 18/3/941 günü saat 14 de Beykoz parkı kar 
recede silahlanmış ve dunyada yeni sormayınız. o evvel meşaleslni Böbrek, mesane, idrar ve Devler kaldarıım da ııatınalma. ~~misyonunca münakasaya konmuştur. şısın... 
bir nizam kurmağa çalışan 85 mil-ı cek ve beş .sene da yakan koşu- fil yall talıkl Halit Fahri 75 2 -Takarrur eden fiyat ilzer1nden % 15 teminat alınacaktır 
yonluk büyük bir milletin hürriyeti Olemp'1n n;rıu ışı: çıkarmak için tenas an has an A.k ftrtmuı ' - Evsaf ve şerait her gün meı.kflr komlsyonda görilleblllr. · cı7an· 
uğrunda 45 milyonluk bir hnparator- cwıun elin e, yan haline .soktuğu o mütehassısı Muazzez Tahsin 50 
luğa 1ta.rşı mücadele eden küçük bir bir gazlı paçavrğ'u halde mesa.hası - 1 t b } J k K mnıetı arkadan vuracağına. !namımı- meş~e r:=:nev! büyüklüğü ölçü- Beyoğlu, İş Bankası karşı- Tevzi yeri: S 80 U 18 ODSOloslugv undan: 
yoruz. kilç olan Yunanlstanı tutuş- sı.nda. Emir Nevruz sokağı, AKŞAM matbaası l b cE.belaıuı acaba Yunanistan pfya- ıere ~dile Berlinden dönme- ~ u k~nsoloaluk makamında bulunan bilumum Irak tebauın-
de ve topçu tırkalnn yerine hududa ~intlzar edecektir. Evet, Yumınt.s- Panaiya aprt. No. 2. cAKSAM» karilerine mabaua dan 5daım~ .Ye ~uyakkat) ikamet eden1eıden. letanbul Irak konso-
kolsuz ve bacaksız kalmLJ 20 bin ha.rı> k:tlle bütün dünyaya. yaşamayı Tel. 42203 Tbde 20 temill.t kupon loa1uguna 1smılerıru ve adresleri havi bir mektupla bildirmeler· · 
maJUlü gönderecek. olursa ordunuz ne tan va tmışse bu.gün de n:ı.sll öl- 1111••••••••••••• ,llll••••••ll!llll••••• olunur. 

1 

rıca 
yapacak"r? Bu budud muha.!ızlannal nas2l11öATe ld'IH"l :uı.-t•ceWr• , l•llilıiıiiiii••••••••••••••••••••••••~I 
.sillh çekecek blr ordu tasavvur edi-ı Dl.ea. zmı ıe '" ... ~ .. ,.., · • 

müdafaa edecek 



Sahife 8 

EN BUYUK 511/IDET 

l stanbul Levazım 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

20 tlft kayak a.yakkn.bı.sı. 480 çift 
çivlll koşu ayakkabısı. 1550 adet atlet 
fa.nilesl, 1550 adet atlet donu. 1550 çift 
Iftstik ayakkabı pazarlıkla. satın alı
nacaktır. İhalesi 11/3/ 941 salı günü 
saat 15 de Tophanede İst. Lv. Amirli
ği satın alma komisyonunda. yapıla
caktır. Tahmin bedeli 16.600 lira llk 
temlnltı 1245 liradır. Nümunelerl ko
misyonda görülür. İsteklllerln belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(956) (1606) 
••• 

Adet 

175,000 galvanizli köprülü sürgü 
175,000 > köprüsüz • 
160,000 > kesme kanca. 
Yukarıda yazılı üç kalem malzeme 

13/ 3/941 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda müteahhid nam ve he
sabına satın alınacaktır. Tahmin be
deli 14.825 llrn ilk teminatı 111 llrn 
87 kuruştur. Nümuneleri komisyon
da görülür. İ&teklllerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (964 - 1766) 

••• 

10 Mart ı:141 

Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 

POKER 
T raş bıçaklarile 
Traş olmak bir 

zevktir 
Traştan sonra cilde yanıklık vermez. 

Yüz\; yumuıatır. 
Her yerde ısrarla POKER Traı 

bıçaklarını isteyiniz. 

Beherlne 76 kuruş tahmin edılen T • M o F u J 
elli bin ndet bez un çuvalı müteahhid ı 
nam \'e hesabına alınacaktır. Pazar- •••• 

1 Iıkla eksiltmesi 11/3/ 941 salı günü 
saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. 
.Amirliği satı!l alma komisyonunda 
yapılacaktır. Ilk teminatı 2850 llrn-

1 
dır. Nümunes1 komisyonda görülür. 
İsteklllerln belli saatte komisyona 
gelmeleri. (962) C1764) 

••• 
Elli bın adet bez veya Jut un çu-

(Abdest bozan) dediğimiz barsak ku.·tlarmm devasıdır. 
Bunlar sığır etile yapılmıı pastırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur kj bir çok tehli· 
keli hastalıklara yol açar. TlMOFUJ bu kartların en birinci devUl· 
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulunur. 
reçete ile satıla . 

valı alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmesl :::-'7===============================j=j 
~~3:9f:t ~~. ~~ı~rtsa~:O d!1~'i~~: 11 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
misyonunda yapılacaktır. İlk temı-ı Umum idaresi ilanları 
natı 2850 llradı~. Nümunelerl komls- g============================ yonda görülür. Isteklllerln belli saat-
te komisyona gelmeleri. 

!963) (1765) 
••• 

Beher kilosuna 600 kuruş tahmin 
edllen 2000 kilo balık ağı ipliği ahmı
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1313/ 941 
perşembe günü saat 14 de Tophane
de Lv. Amirl!ğl satın alma komtsyo
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 900 
liradır. Nümunesl komisyonda görü-

' lür. İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. <966 - 1768) .... 

20,000 adet çorap iğnesi alınacaktır. 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsi a.şa~ıda yazılı altı liste 
muhteviyatı malzeme, her liste muhteviyatı ayrı. ayn ihale edllmek üzere 
ve kapalı zarf usulü ile 17/Nlsan/ 941 perşembe günü saat 15 de Ankarnda 
Umum Müdürlük binasında toplanan Merkez 9 uncu komlsyoncn satın ah
ıı nca ktır. 

Bu ~e girmek isteyenlerin muvakkat teminatları Ue birlikte kn_nunun 
ta.yln ettlğl vesikaları ve tekliflerin! aynı ğün saat 14 e kadar mezkur ko
misyon relsllğlhe vermeler! l!i.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dalreslnden, Haydarpa
~a.c!D. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 
Liste Muhammen bedel Muvakkat temlnaı 
No. su Malzemenin ismi Llrn Llra 

ı AlAtı cerrahiye 
2 Fizik tedavl clhazları 
3 Hastane edevatı (Grup : 1) 

Perakende Satııı Yeri: ODEON Mağazası Is tan bul - Beyoğlu İstlkl al Caddesi No. 48-1 

Toptan Satış Yeri: Sultan Hamam. Hamdi B. Geçidi No. 48-56 

Pazarlıkla eksiltmesi 11/3/941 salı gü
nü saat 15,30 da Tophanede levazım 
amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmln bedeli 1400 lira ka
ti teminatı 210 liradır. Nümunesl ko-

4 • » ( • 2) 
5 • .t ( • 3) 
8 • .. ( • 4) 

17.487,50 
2.575,00 
6.366.88 

10.492.50 
5.~o.oo 
3.443.75 

1311,56 
193,13 
477.52 
786.94 
412.50 
258,28 

<1583) 

:4Yf.AABECTiKç-----· 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesaplari 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 Liralık 
3 • 1000 • 
z 

' 8 
35 
80 

.. .. 
• 
• 
• 

'750 .. 
500 .. 
250 .. 
100 • 

50 " 
300 .. 20 .. 

= !000- L 
= 3000.- • 
= 1500.- • 
= 2000.- • 
= 2000.- .. 
= 3500.- .. 

= 4000.- " 
= 6000.- .. 

K~idelerl: 4 Şubat, Z Mayıs, 1 Afus
tos, 3 İklnciteşrln tarihinde yapılır 

Beykoz Satın Alma Komisyonundan : 
l - 1500 kllo kösele Beykoz parkı karşısında satın alma Acomlsyonunca 

13/3/941 günü saat 14 de münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiyat uzerlnden % 15 teminat alınacaktır. 
3 ~ Evsaf ve şerait her gün mezkur komisyonda göriilebUlr. Cl760l 

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

lmllİTlieiiıl: 20992. Telgraf adjrıiıesiıiıliı: •ıi 
İstanbul - Ateş 

misyonda görüıür. (967 - 1813) 

Osmanlı Bankası 
Aile Sandıfı Piyangosu: 

Osmanlı Bankasınca ihdns edilen 
"Aile Sandığı. piyangosunun keşldesf 
25 mart 941 tarihinde İstanbulda icra 
edlllp atideki ikramiyeler tevzi edlle-

F abrika ve matbaaya cektlr: 
l adet T. L. 1,000-lık = T. L. 1.000 

elverişli bir BiNA 4 adet T. L. 250-lık = T. L. 1.000 
5 adet T. L. 100-lık = T. L. 500 

SATJLIKTJR 25 adet T. L. 50-lık = T. L. 1.250 
Cağaloğlunda fabrika ve 50 adet T. L. 25-lık = T. L. 1,250 

85 adet ikramiye için T. L. 5,000 matbaa ittlhanna elverişli 

1 
İşbu keşideye İlkteşrln 940 Mart 941 betonarme yeni bir bina sa-

aylık müddet zarfında C'Alle Sandığı. 
tılıktır. ccAkşanlı> idaresine 1 !Tasarruf cüzdanı) hesabında mat-
müracaat: Telefon: 20681 lubu er. L. 50 den aşnğı olmıyan her 

"'••••••-----~ mudi iştirak edecektir. 

Mühim bir ilan 
İstanbul belediyesi memurları kooperatifi 

(YAi'x İŞLETllESh l\lüdürlüğünden: 

Bazı tüccar ve esnaf elinde müessesemizin dört aydan evvel istimal 
ettiği etiketlere benzer (kurşun! renkte ve lAclvert yazılı) etiketler! havı 
yemek yaRt tenekelerine tesadüf edilmekte ve bunlan taşraya gönderil
diği görülmektedir. Müessesemiz, mezkur etiketlerin taklit edildiğini an-
layarak mütecastrleri hakkında takibata girişmiş ve bunları dört ay 
evvel iptal ederek piyasaya yeni etiketle tenekeler çıkarmıştır. 

İşbu ilan tarihinden itibaren tiznmt on beş gün zarfında ellnde eski 
etiketli tenekeler bulunan tüccar ve esnafın müessesemizin İstanbul Ba
lıkpazarı Taşçılar caddesinde 9 No.Iu satış deı>osunda tebdil için müra
caatları ve bunlann müessesemizce tahlilinden sonra hemen yeni tene
kelerle tebdil edileceği, aksi takdirde tevcih olunacak bilcümle mesull-
yetlerln işbu llA.na riayet etmlyene raci olacağı ehemmiyetle mm olunur. 

Baskül alınacak 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

l - Biner kiloluk 70 edet baskül bir veya bir kaç partide pazarlıkla 
s.-ıtın alınncaktır. 

2 - Basküllerln muhammen bedeli 22,400 Ura ve muvakkat teminat 
mektubu da 1680 liradır. 

3 - Pazarlık Ankarada umum müdürlük' binasında 17/3/941 tarihinde 
saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Tnllpler şartnameleri parasız olarak Ankara.da umum müdürlük 
binasında. Mübayaa komisyonundan ve istanbulda Orfsln şubesinden ala-
bilirler. 0202 - 1635) 

Maltepe Askeri Lise si Müdürlüğünden : 
Topkapıda Mn!tepc askeri lisesi için saat başına veya aylık ücretle Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

kimya ve !lzlk öğretmenlerine ihtiyaç vıırdır. ı.,teklllcrin şartları öğrenmek 
tızere mektep mudürlllğilne müracaatları. (2065 - 1775) 1 

• Muhammen bedellerlle miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (3) gurup te-
lefon, he11 gurup ayrı ayn ihale edilmek üzere (2513/ 941) Sah günü hi1.ala
nnda yazılı saatlerde Haydarpaşada Gar binası dahlllndekl komisyon ta.ra
fından açık eks!ltme usullle sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurupun hizasında yazılı muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesalkle blrllkte eksiltme günü saatine ka-
dar komisyona müracaatları lflzımdır. . 

Bu lş& alt §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - 50 adet manyetolu Masa Telefonu: Muhammen bedell 0700) ilra, 

muvakkat teminatı (127) lira (50) kuruş olup ekslltmesl (10,30) on buçuk
tadır. 

2 - 15 adet Manyetolu Portatl! Telefon: Muhammen bedeli. (14101 U
ra, muvakkat teminatı (105) Ura (75) kuruş olup eksiltmesi (10,45) onu 
kırk beştedir. 

3 - 25 adet Manyetolu Dıvar Telefonu: Muhammen bedell (800) !ıra, 
muvakkat teminatı (60) lira olup eksiltmesi (11> on birdedir. (1720> 

* 1. - Tam vagon hamu!eH tütün, pamuk, yün, yapağı ve tiftik nat'Jiya-
tına mahsus tarife, 1700 den fazla kilometreler için toı:ı başına 2,6 kuruş üc
ret alınmak üzere 1700 k.llometrden !azla mesafelere teşmil edilmiştir. 

2. - Ecnebi memleketlerde açılacak afuar. sergi, panayır, festMil ve 
kongre. lere iştlrfi.k edecek yolculara mahsus yenl bir tarife ihdas edilınış
tı:-. Bu tarifenin hangi münasebetlere ne şartlarla tatbik edlleceğl her 
defasında aynen tayin edilecektir. . 

3. - Haydarpaşa - Adapazarı, Sirkeci - Kırkinrell - Edirne ve Izmlr -
Denizli c Söke. Tire, Ödemiş şubeleri dahlb kı'smında, ıoo kilometreden aı 
mesafelerde fotoğrafla tevsik edilmek kaydı olmaksızın tam ücrete tabl 
"yolculara gidiş, dönüş bileli satılacaktır. Bu blletıerin dönüş kısımlarının 
mer'iyet müddeti yedl gündür. 

Bıı. hususa ald tarifeler 15/ 3/ 941 tarihinden itibaren tatbik edlle
cektlr. 

Fnzla tafs!li'tt; !cin istasyonlara müracaat edllmelldlr. «133h cl75&ıo 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
orısımızce satılacak unlann fırın lam. gidecek çuvallannı toplıynrnk ka.

blll istimal bir halde dlledlğlmiz fnbrik..'\lardnn birisine teslimi işi pazarlık 
suretle ihale edileceğinden alfıkadarlann martın 11 ncl salı günü saat ıs 
de Liman hun dördüncü kattaki ofisimize müracaatları. (1817) 

Türkiye Cttmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlht: 1888. - Sermayesi: 100,000.000 Türk lirası. Şube ve 

ajans adedı: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesaplarında en 
aı 50 llr:.ı~ bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 
ı::öre ikramiye dn~ıtılacaktır: 

4 adet 1.000 liralık 4,000 lira ı 00 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 16'' 20 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.vatı 

ctü0 m1ver.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlaslle verllecektlr. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eylul, 1 Mrincikinun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 


