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·Perapalas otelin-
de· bir infllAk oldu 
. ·ıki polis memurile bir kadın 
öldü, bir kaç kişi de yaralandı 

Adliye ve zabıta tahkikatle meşgul 
fıtanhul C. Müddeiumwniliğindeıı 

tebliğ edilmiştir: 

Martın 1 \ nci günü saat 21.35 de 
Beyoğlunda T epebaşında kain Pe· 
~apalas otelinde vukua gelen bir in

filak neticesinde hinaının 1ç mahal· 
Jinde kısmen tahribat vukua gelınit 
!Ve bu meyand a b irkaç kişi yarala· 
lıarak berayı tedavi hastanelere kal• 

d lmış v e iki polis m emuru ile otel 
1~·

1 

terilerinden bir kadın aldıklan 
mut • ·· ı .. 1 eli }ardan müteesaıren o muı er r. 
yara d . ____ •ı •L 

Hadiseye müd eıumUilllll& ve za-
bıta derhal el koyarak tahkika ta 
baılanınııhr. Hadisenin mahiyeti 
tahkikatın inki§ahnda tebellür ede-
ektir. Henüz keşif ve tahkik mua

~eleleri jkmal edilmemit olduğun
daın fazla tafsilat alınamamııtır. 

Piyasaya y e n iden 
300 çuval kahve 

çıkarılacak 

ÇARŞAMBA 12 Şubat 1941 Sah!bl: Necmeddln Badalf - Ne§riyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

B. Roosevelt 
ingiltereye 
yardım 

kanununu 
imzaladı 

Müinessiller meclisi 
kanunu 31 e karşı 317 

reyle tasvib etti 

B. Rooseveltin, henüz 
imzası kurumadan 

alacaği tedbirler dünyayi 
hayrete düşürecektir 

İngiltereye 75 
muhrip veriliyor 

Vaşington 11 (A.A.) - Mümessiller 
meclis!., demokrasilere yardım kanunu 
projesini, il.yanın tadillert ile beraber, 
ı 7 reye karşı 3 ı 7 rey lle tasvib etmiş
tir .• 
Vaşington 11 CA.A.) - B. Roosevet. 

bu akşam, demok:rasllere yal'dım ka
n unu projesini imzalam~tır. 

Nevyork 11 (A.AJ - New - York 
Post'un VruJingtondakl muhabirinin 
kuvvetle iddia ettiğine göre, daha ye
ni kanunu tasdik etmek üzere B. 
Roosevelt tarafından konacak imza
nın mürekkebi kurumadan evvel İn
glltereye yardım etmek için B. Roose

• BU SABAHKi 

TELGBAl"L.A.B 

Yugoslav 
saltanat 
meclisi 

Fevkalade 
lçtimaa çağınldı 

Bu içtimada Yugoslavya
nm mihvere girmesi için 

bir karar verilecek 

Lond.ra 12 (A.A.) - (B.B.C.) Belg
raddan gelen haberlere göre kral nal
bl pren.s Paul saltanat mecllsinl bugün 
fevkalade bir içtimaa. çağırmıştır İç
timada bütün siyasi partiler. ordu, do
nanma ve hava şefleri. hazır buluna
caıklardır. 

Bu içtimaa büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Bu toplantıda Yugos
Iavyanın mihvere iltihakı hakkında 
bir karar verileceği zannedilmektedir 

Habeşist anda harp 
6000 kişilik bir İtalyan 

kolu ricatte 

velt'in alaca~ tedbirler dünyayı hay- Hartwn \ 2 (A.A.) - B. B. C. : 
rete düşürecektir. Muhabirin haber Dembaşayı Sudan ve Habeş kıtaatı 
verdiğine göre, Amerika ordu ve do- işgal etmişlerdir. 6,000 ltalyan 
nanmasının ellnde bulunan stoklar
dan beş milyar dolar kıymetinde harp Debra Marcosa ricat ediyor. Düıı-
malzemesin!n İnglltereye verilmek man ağır zayiata uğramıştır. 
i.ızere tefrik edildiği öğrenilecektir. 
Bunu müteakip Relsicümhur 10 mil
yar dolarlık bir siH\hlanma. progra· 

rcm.ına alt bir bütçe teklif edecektir. 
==-ı:=-----==-==-m::ıım:=zr istenilecek olan bu yen! tahsisatın 

işgal altındaki 
yerler 

ltalyanlardan 
3,000 esir 

alındı 

İtalyan zabitleri ricat 
eden askerlerini mitral
yöz ateşine tutuyorlar 

Atina 12 (A.A.) - CB.B.C.) Diin res
men tebliğ edlld!ğlne gör~ son b.;ş gün 
zarfında Yunanlıların Italyanlardan 
aldıkları esir miktarı 3 binden fazla
dır. Yunanlılar, merkez mıntak:ısında 
zaptettiklerl yerleri tahkim ediyor
lar. 

İtalyan zabitleri muharebeden çeitl
len ve l'lcat eden a~kcrlerinı mltrnly{ız 
ateşine tutuyorlar. ltalyan estrlerı üze
rinde bulunan vesikalarda e lr yak:ı
Iayacak Italyan askerlerine mli!{fıfat
lar vadedildiği görülmüştür. 

Dün de dört yüz elli 
esir alındı 

Atina 12 (A.A. l - .B.B.CJ Yunan 
resmi tebliği: Düşman, şiddetle mu
kabil taarruzlarına devam etm!.ı ise 
de hepsi de İtalyanlara fevkallde a~ır 
zayiat verdirilerek püskürtülmüştür. 
Aldığımız 450 cslr arasında yi.ıksek 

rütbeli 3 zabit vardır. Yuno.n hava 
kuvvetleri, harp meydanmdak, he
defleri muvaffakıyetle bombaı dmıc.n 
etmiştir. Bütün tayyarelerimiz üsleri
ne dönmüşlerdir .• 

İki Yunan köyü 
bombalandı 

Atina 12 (A.A.) - CB.B.C.) Yunan 
Emniyet nezaretinin tebliği: İtalyan 
tayyareleri askcrl hnrekM sahasından 
çok uzak iki köyü bombardıman et
m4tlr. Telefat ve hasarat yoktur. 

Arnavutlukta 
ınuiJiz tayyareleri 

Yunanlıların 

mahirane bir 

yarısı 28 buçuk milyar dolara ba.l.iğ 

olan Amerikanın şimdiki slliihlanma 
programına munzam bütçe olarak 111-
ve edilecek, diğer yarısı da İnglltere
ye ve demokrasllere yardım için kul
lanılacaktır. 

75 muhrip veriliyor 

Yunan kıtaatına müessir 
İngiltere istila edilemez- bir yardım gösteriyorlar 

se buralarda mühim 

manevrası 

İtalyanların gerisine ge· 
çerek bunları teslim 

olmağa mecbur ettiler 

ltalyan ordusu biran 
evvel ltalyaya dönmek 

istiyor 

Vaşington 11 (A.A.) - Reuter : 
Ödünç verme ve kiralama kanunu~-
zalandıktan sonra B. Roosevelt'in In
giltercye 75 muhrip dcvrlnl temln 

hadiseler çıkmasına 
ihtimal veriliyor 

edecek b)r anlrujmayı ilin edeceği NevyOl'k 11 (A.A. ) - Nevyork 
söylenmektedir. Poııt gazetesi şunlan yazıyor: H;tler 
VaşJngion 11 (A.A.) - Yeni kanun 

mucibince Amerikanın İngiltereye İngiltereyi harp harici etmek kara
yapacağı yardımların ilk tezahürü. rını vermiştir. Bu seb'!ple bugün bu
ufak kruvazörlerin, destroyerlerin ve lunduğu vaziyette kalabilmesine im
torpidolarm verilmesi olacakt1r. An- kan yoktur. 
cak Amerika filosunun küçük harp Hi ı ı 
gemileri ile İngiliz donanmasının bir ' ter, en esas ı addettiği ıiti ba-
lkı büyük gemisi arasında mübadele şarmadan önce Avrupada zaptettiği 
hususunda bir anlaşma yapılıp yapıl- yerlerde vaziyetini takviye etmek 
mıyacağı meselesl büyük bir aHi.ka zaruretindedir. Eğer Almanlar bu 

Londra 11 (AA.) - Times gazetesl- uyandırmaktadır. • sene İngiltereyi istilaya muvaffak 
n1n Atina muhabiri yazıyor: Londra 11 CA.A.> - Vaşingtonun 
Yunanlıların, fena havalar yüzün- muhtelif membalanndan gelen tel- olamazlarsa nazilerin işgali altmda 

den mecburi bir tevakkuf devresi ge- graflara göre Rooseveltin tamir edl- bulunan yerler ahalisi menfi muka
çirdikten sonra tekrar taarruza başla- len 45 to~ido muhribi ile birkaç kru- vemeti daha ziyade şiddetlendirerek 
malarl üzerine elde ettikleri mu'"''ffa- vazörün Inglltereye devredilece11>ini 

'a. 6 açıktan açıgv a isyan edebilecekleri layet son haftaların en parlak muva!- ödünç v-erme ve kiralama kanunu 
fakıyetlnl teşkil etmiştir. İtalyanlar projesinin bu hafta imzasından son- güne intizaren sab~taj hareketlerini 

At ina 11 (A.A.- - Yunanistandaki 
İngiliz hava kuvvetleri umumi k:ır.ır
g&hının tebllğl: 

Glava - Buzl yolu üzerinde dü~ma
nm motörlü nakliyatı ve kıtaat te
cemmüleri, Yunan kara kuvvetlerine 
müzaheret .suretne, bombardı:nan 
edllmlştlr. Bazı bölgelerde dAfl batar
yalarının devamlı ateşi ile karşıl:ışıl
mı.şsa. da, tayyarelerimiz dü.şmanı 
bombardıman ettikten sonra alçala
larak motörlü nakliyatı ve yol boyun
ca hareket halinde bulunan kıtaatı 
mitralyöz a~lne tutmuşlardır. Bütün. 
tayyarelerimiz üslerine dönmilşlrdlr. 

İngiltere ve Y unanistana 
harp malzemesi 

Vaşington 12 (A.A.) - CB.B.C.l De· 
mokrasilere yardım kanunwıun t.ısd1-
kinden sonra B. Roosevelt, Ingiltere 
ile Yunanlstana ilk parti harp malze· 
mesinin gönderilmesine müsaade eı. 
mlştıi. muannldane mukabil hücumlarda bu- ra derhal bildireceği zannedilmekte- a•·hracaklardır. 

lunmuşlarsa. da, Yunanlılar mahirane dlr. Kruvazörlerin 34 mil sürat! olan 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-
bir manevra ile düşmanın gerisine ge. Omaha sınıfından olduğu söylenmek
çerek, İtalyanları teslim olmağa. mec- tedir. 
bur etmişlerdir. Bu harekat başlıca ( Devamı 7 nei sahifed e ) 
üç noktada aynı zam.anda başlamı.ş =============== 
ve 8 martta ayni usul ile tekrar edil
miştir. Yunanlılar dağlardaki müs
tahkem mevzileri b1riblrl arkasından 
zaptetmlşlerdir. Düşman ilk defa ola
rak cephede bu kadar fazla asker kul-

lllt.i.kka~Ie:ra 

Kontrol 
lanmış ve gene ilk defa olarak bu de- Bir haber:- --- -
rece fazla zayiat vermiştir. 
İtalyan ordusu harbet- «Belediye müfettişlerinin her nevi 

kontrolları devam ediyor. Müfettiş-
mek istemiyor ler, alb ayda 70 ceza zapb tanzim 

Atina 11 (A.A.) _ Atina ajansı bil- et:mişlerdir. Kadıköyüode 6, Emin· 
diriyor : Resmen tahkik edilen haber- önünde 2, Beyoğlunda 5 dükkan 
!ere göre, ~talyan ordusu harp isteme- pazarlıksız ıatq kanununa aykırı 
mekted!.r. Itaıyan askerleri harbin ya- hareketinden dolayı cczalandırılmıı· 
kında bitmesini temenni etmekte ve br.» 
işlerine, güçlerine dönmek istemekte- Ne rcl<amlar .•• 
dirler. Askerler tamamlle haksız ola- Faaliyetin derecesi görünüyor. 
rak Yunanıstana açılan harbe faşist Halbuki camekanların yiizde dok· 
zJmamdarlarının ihtirası sebep oldu- sanı, _ mallar fiat etiketlerini ta
ğunu söylemektedirler . İtalyan ordusu •unadıklan ic;in _ pazarlıksız sabf 
başkumandanlığı takviye kıtaatma v 

mensup e!rad lle cephede bulunan ef- kanununa isyan ebıliştir. Bunların 
rad arasında bir temas olmamasına teabiti ic;in belediye müfettİ$1eri teş
çalı.şmaktadır. Fakat bu tedbire rağ- kilabna bile ihtiyaç yok. Muhakkak 
men, memnunlyetslzllk devam ebnek- ki alb saatte aiti aydan ziyade faa
te ve cesaretsizlik her tarafa sirayet Jiyet göstermek mümkündür! 
eylemektedir. 

Cephede bulunan İtalyan ordusu
nun iaşe vaziyeti pek !enaclır. Umu
miyetle askerlere üç günde bir bisküi 
He küçük bir et kutusu verilmektedir. 
Askerler, bunlan bir günde yemekte 
ve diğer iki gün aç kalmaktadır. Aç
lık bir dlsslpllnstzlik doğurmakta ve 
zabit ler şiddetle h areket etmek mec· 
burtyetinde kalmakta.dırlar. 

Bugün dördüncü sahifemi2de: 

Şair 

François Petrarque 
Yazan ı İZZET MELİH 

· - Mehmed, misafir baya bir arpa! •.• Yanında su da ols unf .. 
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'l'ELGB.4.PLAB 

Yugoslavyaya 

Alman ültima
tomu verilmedi 

Alman sefiri dün Hari
ciye Nazırile görüttü 

Belgrad 12 (A.A.) - CB.B.C.) Alınan 
sefirinin dün sabah Yugoslayya. Hari
eiye Na.zınna bir ültimatom verdiği 
tekzip ediliyor. 

Belgrad 12 (A.A.) - CB.B.C.) Alman 
sefiri dün Yugoslav Hariciye nazırlle 
görüşmüştür. 

Brlgrad 12 (A.A.) - CB.B.C.) Bita
raf mahfiller Yugoslavya Başvekilt Ue 
Harlclye Nazırının Almanyaya. gide
cekleri fikrinde bulunmalarına. ral?
men iyi malümaUı roaha!ilde Yugos
lav nazırlannı Almanyaya götürecek 
bir Alman tayyaresinin geldiği tekzip 
ediliyor. 

Trahlusgarp 
limanına hücum 

Liman tesisatı ve tayyare 
maydanı muvaffakıyetle 

bombalandı 

Kahire 12 (A.AJ - <B.B.C.) Neşre
dJlen fevkalade bir tebliğde İngiliz 
tayyarelerinin Trablusgarpteki Ilınan'.' 
tesisatile oradaki gemileri muvaffa
kıyetle bombardıman ettikleri beyan 
edilmektedir. Trablusga,rp hava ı.ney
danı da bombardıman edilerek lld 
tayyare tahrip edilmiştir. Bütün İtı.gi
ltz tayyareleri salimen dönmü.şlerdır. 

Bir ltalyan vapuru 
torpi ilendi 

Va pur İtalyan asker ile 
dolu id i 

Londra 12 (A.A.) - (B.B.C.) Bahri
ye nezaretinin tebliği: Bir İngiliz tah
telbahir! Slcllla sınıfından 9646 ton
luk bir İtalyan vapurunu Ak.denizde 
torpillemiştir. Vapur İtalyan askerle
tile dolu idi. 

Harp tebliğleri 

fngiliz tebliği 
Kahire 11 (A.A.)- Orta Şark İnglllz 

t.uvvetıert umumi karargahının bu
günkü tebutl: 

Libya ve Eritrede tayde değer mü
hlm bir şey olm~b.r. 
Ha~lstanda imparatorluk: .tuvvet

lert Afodu'yu almışlardır. Bu kuvvet
ler şimdi .Mo&'ya dotru tıerlem~kte
dfrler. DÜ§man çekilirken dört top ve 

Başvekilimizin Parti 
Grupunda izahatı 

Harici hadisat ve mesane dair verilen 
mufassal izahat Gurupça tasvib olundu 

blr zırhlı otomobllle başka teçhizat Ankara l 1 (AA.) - C. H. Par• Batvekili müteakip ıöz alan bir 
bırakmıştır. tisi meclis grupu b ugün ( 11 /3 / çok hatipkr tarafından b u hadisat 

Daha ~rkta Ha.beş ntanperverle- 94 1 ) .alı günü aaat f 5 d t> reis veki- ve ıneaaile dair serdedilen fikirlere 
rinhrd~n. muteşete~l kud~tBier k.uDambta.şlear li Trabzon mebusu Hasan Sakanın ve bu izahat arasında lıük.Gmete tev-
§e ını zap ~er ır. u vve . liw· d 1 Ce,_ ılır ih t''-1 • 11 }"' '- d V '-'' Debra Markos'a doğru çekilmekte olan reıs gın e top anmıştır. uıe aç c et ı&._en aua ere a ~a ar _eıw• 
İtalyan kollannı takibe devam etmek- açılmaz ilk defa ıöz alan muhterem ler v e bızzat Bapek.il tara.fıiıdan 
tedirler. Burada da. iki top ve başka Ba.şvelilimiz doktor Refik Saydam icap eden cevaplar vuilmi§ ve mü-
harp malzemesi iğtinam edilmiştir. Büyük. Millet Meclisinin Lıt tatiline temmim izahatta bulunulmuştur. 
İtalyan Somallsinde, Habeşi.standa- karar verdiği tarihtenberi geçen ild Ru:mamede bqka müzakere edi

k:i lle~i hareketimiz memnuniyeti mu- aydan fazla müddet zarfında mem- lecek madde olmadığından B8§Veki
c1_P bır ~~ette devam etmektedir. Ye- leketi alakadar eden bütün harici limirln izahab tasvip olunarak saat 
nıden yuzlerce esir alınmıştır. Bunlar .. . . . f l 19 ı o ı ih il 
arasında bir llva kumandanı ile bir hadisat ve mesailc. daır mu assa u geçe ce seye n ayet ver -
vali ve maiyetlerindeki kimseler de izahatta bulunmu~tur. miştir. 
mevcuttur. 

Alman tebliği 
Berlin 11 <A.A.) - Resmi tebli~: 

Alman hava kuvvetleri her tarafta. 
İngilizlere karşı mücadelesine muvaf
fakıyetle devam etmiştir. Dün gece 
savB..1 tayyarelerinden mürekkep kuv
vetll hava filolan Portsmouth'ta dok-
1:.ı.ra. ve liman tesisatına saatlerce sü
ren bir hücum yapmışlardır. Büyük 
hasar vukua gelmiştir. Limanda ve 
tezgahlarda büyük yangınlar çıkmış-

Türk. bayrağı altına 
girecek vapurlar 

Nizamnamenin 
bir fıkra 

ücüncü maddesine , 
ilave edildi 

tı~ va kuvvetlerimiz İngilterenin ce- Ankara 11 (Telefonla) - Türk müşkül olduğu takdirde esas nl
nubu şarki sahilleri açıklarında ve bayrağı altına girecek vapurlar zamnamenin birinci maddesin
Bristol kanalı önünde milteaddlt tica- hakkındaki nizamnamenin 3 ün- deki vesikaların tedkiki ile bera
ret vapurlarını bombardıman etmiş- cü maddesine t:"!l fıkra ilave ber geminin muamele esnasında 
ler ve iki ıilebi hasara uğratmışlardır. -t-

Hawl:ings tayyare meydanına karşı olunmuştur: sallllıiyetli ve fenni bir merci ta-
yapılan blr hücum esnasında hangar- «Memleket içinde ve dışında rafından muayenesi icra oluna-
lar ve sığınaklar tahrip edilmiştir. h f be lik ! be liv ak vıamııv .. f ka 
Yerde bulunan müteaddit düşman arp, se er r ve se er r ge r sag:ı gı ve seyruse er -
tayyarelerine de t:ıhrip edilmiş naza- hazırlık ve iktisadi buhranlar biliyeti bi r raporla tesbit ettiıil
ril"l bakılablllr. gibi fevkalade hallerden dolayı dikten sonra Münakal.At Vekili-

Alman hava filoları Ma.ltada La • • . . . 
vaıette ıımanına ve Lucca tayyare tayın edilen yaş haddi dahilinde nın karan ile bu haddan yukan 
meydanına hücum etmişlerdir. Atılan vapur alınması 1mkAns.ız veya vapurlar dahi satın alınabillr. ı. 
orta ve büyük çapta bombalar ağır 
hasara sebebiyet vermişlerdir. 
Şimali Afrtkada Agedobia civarın- B Matsuoka 

daki İngiliz kıtaat tahşidatı ve motör- • 
lü kollan bombardıman edilmiş ve 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. Müte
addit tanklar ve sair arabalar tahrip 
edilmiş veya hasara u~ratılını'}t.ır. 
Düşman dün gece Garbi Almanyada 

bir şehir üzerine bombalar atmıştır. 
Askeri hedeflere isabet vaki olmamış
~. da. evlerde ve bir hastanede ağır 
hasar vuku bulmuştur. Siviller arasın
da birkaç ölü ve yaralı vardır. 

İtalyan tebliği 
Roma 11 (A.A.) - İtalyan orduları 

umumi karargahının 277 numaralı 
tebllği: 

Avrupaya 
geliyor 

Berlin, Roma ve Mosko
vayı ziyaret edecek 

Tokyo 1 1 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: Japon Hariciye 
Nazın B. Matsuoka gazeteciler top
lantısında da bildirildiği veçhile 

Yunan cephesinde 9 uncu ordu 
mıntakasında topçu faallyeti ve mev-
zii piyade harekatı olmuştur. Mançuko ve Moskova tarikile Ber-

Holanda 
Hindistanı 

İngiliz tebaasına yiye
cek, benzin biriktirmesi 

tavsiye edildi 

İngil terenin Moskava T~yarelerimiz Maltada kain Valet- lin' e gitmek üzere yarın akşam Tok-
tn. deniz üssünü bombardıman etmiş- yo' dan hareket edecektir. 

Nevyork 11 (A .A.) - (Tagş) 
United P ress'in verdiği bir ha
bere göre. İngiliz konsolosluğu 
Hollanda Hindistanında ikamet 
eden bütün İngilizlere fevkalad e 
hadiselere kar$ı konserve. ben
zin vesair maddeler ihtiyat bu
lundurmalarınr tavsiye etmiştir. 
Konsolosluk, hava akınlarına 
ka"'ı büyük sıimaklar yaptır
maktada. 

sefiri lerdir. Alman hava kq,netıerine men
sup tayyareler, Malt:ı üslerinden biri-

Moskova 12 (A.A.) - B. B. C.: ne karşı pek alçaktan uçmak suretne 
lngiliz sefiri sir Stafford Cripps dün yapmış oldukları bir akın esnasında 
hariciye komiser muavinile goruş- iki büyük deniz tayyaresini ağır hasa-
miiştür. , rata uğratmışlardır. 

lngilterenin Sofya 
elçisi ş 1 hrimize geldi 

Şimali A!rlk:.lda Djaraboub'da düş
manın yenl bir taarruzu püskürtül
müştür. Alman tayyareleri pek alçak
tan taarruz etmişler ve Sirenaik'te 
birkaç müsellAh tankta ve düşmanın 
motörlü nakil vasıtalarmd:ı. yangınlar 
çıkarını!jlardır. 
Avcı tayyarelerimiz, Blenheiın tipln-

d.: bir tayyareyi düşürmüşlerdir. (Baş tarafı ı nci sahifede) 
Şarki A!rikad:ı. şimal cephesinde ke

bulunan erkanı ile lngiliz tebaası ve şif kollarının büyük faaliyeti görül
Belçik~nın Sofya elçisi olup bir gÜn müştür. Tayyarelerimiz, İngilizlerin 
evvel Jsta:nbula gelmiş olan B. An- motörlü nakil ıvasıtalarııta çok yakın-

Tokyo 11 (AA.) - Hariciye 
Nazırı B. Matsuoka bugün impara
tor ve imparatoriçe tarafından ka
bul edilmiştir. Bu kabul, bugün im
zalanan Hindiçiıni - Siam sulh mua
hedesi ve B. Matsuoka'nın Avrupa 
seyahati ile alakadardır. Japon Ha
riciye Nazırı Beri in" e gitmek üzere 
17 martta Sibirya ekspresine Man· 
çuli istasyonundan binecek ve Mos
kova' dan geçecektir. 

Domei ajansı, B. Matsuoka'nın 
Berlin ve Roma' dan başkaca Mos
kov&'yı da ziyaret edeceğini bildir
mektedir. 

~-------------J 
Kolonyaya yeni 

bir hücum 

İngiliz tayyareleri 
muvaffakıyetli neticeler 

aldılar .... . 
d Mott t f d · ikb l dil dan taarruz ederek bunlardan 30 ka- Roma 11 (A.A.) Stefani 

re c ar< ın an ıst a e - - b d L d 11 (A.A.) - fngı"lı"z ha-mişt-'r. darında isabetli endahtlar neticesinde ajansır.da..,: Resmen il irildiğine on ra 
B. Rendeli seyahatinin tabii bir yangınlar çıkarmışlardır. Hava üsle- göre, Japon Hariciye Nazırı, Faşist va nezaretinin tebliği: 
k ıd . ld rlnıizden birine taarruz etmek tcşeb- hu"·kuAmetin daveti üzerine yakınlar- Dün gece, bombardıman tayyare-ıe i e cereyan etmıj o uğunu söy- b- ·· d b l 

usun e u unmuş olan düşman tay- da İtalyayı ziyaret edecektir. B. !erinden müteşekkil küçük bir hava lemiş, Bulgar memurlarının kendisi- y:ırelerine karşı mu1·~bı1 taarruz ya- ı K J 
,.... M t k R ·· ·· ·· d k" · fi omuz o onya şehrinin sanayi ne kaışı gayet nazik davrandıkları- Pılmış ve bunlar, Blcnheim tipinde bir a suo a, omaya onumuz e ı nı-

nı ve kr&l Borisin B•ılgar hududuna bombardıman tayyaresi düşürmeğe san ayının ilk günlerinde vasıl ola- merkezi üzerine muvaffakiyetli bir 
1_ 1 muvaffak olan avcı tayyarelerimiz ta- caktır. hücum yapmışhr. Hava şartları iyi 
~ad~! kend; hususi vagonunu ngi- rafından kaçmağa icbar edilmişler- --·- - olduğundan elde edilen neticeler 
·z e çis.in~ tahsis etmiş olduğunu ila- dir. Sovyetler Birliğinde kolaylıkla tesbit edilmiştir. Mütead-

ve etrr.ıştır. dit bombaların Hohenzollern köprü-
B. Rendcll gazeteciler tarafından B. Vıedal yeni tayinler sü başında patladığı ve yangınlar 

kendisine tevcih edilen suallere ce-
Moskova 11 (A.A.) ı:ass ç1ktığı görülmüştür. Bu sanayi mer-

vap verrrekten imtina etmiş ve fa- ajansı bildiriyor: Sovyetler Birlig~i kezinde diğer birçok yangınların 
lat Bulgaristanın bilfiil Almanlar N d ' 1 '' e lffl Or yiik$ek Sovyet meclisi riyaset divanı çıktığı ve müteaddi. infilaklar vukua 
tarafından işgal ed·ilmiş olmasından devlet planı komisyonunun reisi B. geldiği de müşahede edilmiştir. 
dolayı İngilterenin siyasi münaseba-
hnı katt!tmek mecburiyetinde kaldı- Voznesensky'yi ekonomik koınsey Diğer bombardıman tayyareleri
iını söyliyerek Bulgaristana gelen Radyo difizyon postalar} için Sovyetler Birliği halk komiser- mizden mürekkep filolarımız da iş
Alman askerlerinir. cenuba doğru müdürlüğüne tayin edildi leri he) eti birinci reis muavinliğine gal altında bulunan arazideki Alman 
ibrll.:mekte olduklarını ilave etmis- tayin etmiştir. B. Saburof, devlet 1 deniz üslerine hücum etmişlerdir. 
tir. ~ Ankara l l (Telefonla) _ Rad- planı komiı;yonu reisliğine ve Sov- Fransız sahillerinde hava şartları 0 

'
. ·ı· 1 yetler Birliğ halk komiserleri reıs kadar iyi o1mamakl-ı beraber Bou-ngı ız e çisi Sofyada yaptığı mü- yo difizyon postaları müdürlüğüne 

lakat esnasında söyliyebileceği şey- B. Vedat Nedim Tö. tayin edilmiş- rr .ıavinliğine tayin edilmiştir. logne' da iyi !lleticeler alınmış oldu-
lerin hepsini söylemiş olduğunu ve tir. Yeni müdür vazifesine başlamış- ğu görülmüştür. 
buna başka bır şey ilave edemiyece- tr. Radyo programlnnnda mühim Budapeştedeki Amerika Bu harekata iştirak eden tayyare-
ğini beyan ettıktcn sonra İ..ıgiliz me· yenilikler teminini V'! radyo idaresi- f" • d .... . . l lerimizden biri Üssüne dönmemiştir. 
nafimin Sofyada Amerika elçisi ta- nin daha ahenkli bi işbirliği ile ça- se ırı egışıyor Başka bombardıman tayyareleri-
rafından muhafaza edileceğini ve Iışmasını temin edecek tedbirler Budapeşte 1 l (A.A.) - Stefani miz Cherbourg ve Brest doklarına 
Amerıka elçisinin kendılerile ben.ı.- alınmaktadır. ajansından: Budapeştedcki Amerika ll hücum etmişlerdir. Tayyarelerirniz-
ber Bulgar hududuna kadar geldiği- sefiri B. Montgoınery0 nir. Macaris- den biri dönmemiştir. 
ni ila ·..: ctm~ştir. . . .. General Weygand tanı t:rk~d:ce~i ve yeri_n~ Amcril:~- ı Muhare~e tayyarelerimiz ~i~ali 

B. Rendeli lst .. nbulda ıkı gun ka- Cezayir 11 (A.A.) _ !<' h"'lclL nın şımdıkı Lızbon scfırı B. Pell m Fransr.dakı tayyare meydanlan uzc-
lacaktı... ~und~n son;a. hükılmetin- metinin umumi murahh~~sızge~er~l getirileceği bildirilmektedir. ı r~nde ke!!if. ~çuşları . ~ap~ışlard:r. 
den alacı: gı talımatı:ı ırıtnar etmek j Weyg::ınd, Vichy"den Cezayire ·n-ı B. Pell, Budapeştcye bu ayın so- l ayyıuelerımızden bm donmemış-
üzere A11karaya gidecektir. müştür. nunda belecektir. tir. 

lngiltere 
Balkanlarda 

harekete 
geçecek 
Timea'e göre 
Almanyanın 
taarruzunu 

beklemiyecek 
Londra it (A A. ) - Tunca baş

makalesinde d iyor lci: cBalkanlarda 
İngiliz hükumeti ta.rafından §U gün
lerde mühim tedbirler alınacaktır. 
Bu tedbirler belki de alanmıştır. Hit
ler, :Vunanistanla Türkiyenin muka
vemet kuvvetlerini tecrübe etmek 
istediği takdirde şimdiye kadar Bal
kanlarda tesadüf ettiği vaziyetten 
büsbütün başka bir vaziyet kar~ı.sm
da buluınacakbr. 

Müdafaa vaziyetinde kalmak, 
Hitlerin Ütediğini yapmak olacaktır. 
Buna binaen fngilterc elindeki te
şebbüs avantajlarını bırakarak düş- j 
manın ilk hareketi yapmasını bek· I 
lem.iyecektir. Şarki Akdenizdek.i bu 
günkü vaziyeti İngıliz hava filolan
nın ikinci tctrin iptidasında Yuna
niatana j)k geldikleri zamanki vazi
yetle mukayese etmek kafidir. Bu 
mukayese fngilterenin mütemadiyen 
artan kudretini lcafi derecede göste
rir. lngiltere Şarki Al.denizde hava
ların fiilen hak.imidir ve fazla olarak 
Yunan topraklarında iyi tesis ve 
müdafaa eclileın üslert malik.tir. 

Son aylar zarfında kazanılan bu 
avantajlar, Hitlerin ke~mekeş halin
de bulunan Romanya ile ancak yan 
yan ya muvafakat etmiş b ir Bulga
rlı.tanın işgali ile elde ettiği avan
tajların çok fevkinded ir.> 

News Chronicle'in bir 
makalesi 

Loaıdra t 1 (A.A) Ncws 
Chronicle gazetesi fngi!terenin, düş
n.anlannın k im ler olduğunu bilmek-
te çok ağır davrandığından şikayet 
ediyor. Gazete, misal olarak Ro-

l
manya ve Bulgaristanı göstererek 
İngiliz bombardıman tayyarellrinin, 
Alman işgali altıı.."ldaki bu memle
ketleri neden bombardıman etme
diklerini soruyor ve diyor kh 

cİşgal altındaki petrol saha1anna 
veyahut Yunarı - Tiitk hudutlarına 
doğru yürüyen Alman makineli kol
larına yapılacak bir akının Balkan
larda manevi bir tesiri olacaktır.:> 

Fransaya 
yardım 

İngiltere, hu imkanı her 
zaman nazarı itibara 

alacaktır 

Londra 11 (AA.) - lngiliz ik
tısadi harp ı.ezareti namına beya
ne tta. bulunmağa mezun bir zatın 
bildirdiğine göre, ayni zamaında Al
manyaya yardım etmemiş olmak 
şartile İ~gal altında bulunmıyan 
Fransaya herhangi bir suretle yar
dım etmek imkanı olursa İngiliz hü
kumeti bu imkanı nazarı ·itibare a1-
mağa her zaman amadedir. Fakat 
şimdiye kadar böyle bir tkelifte bu
lunulmamıştır. 

Sözcü beyanatına şunları ila\'e ey
lemiştir: 

Almanya Fransız topraklarının 
i.stihsalatını kendi ihtiyaçları için alı
koymazsa F ransada hiçbir suretle 
yiyecek eksikliği hissedilmiyecektir. 

Londra 11 (A.A.) - Fransaya 
gidecek iaşe vapurlarına İngiliz ab
lokasmı yarabilmeleri için Fransız 
harp gemilerinin refakat edeceği I 
hakkında amira! Darlan tarafından ı 
yapılan tehdid. B. Churchill'in A
vam kamarasının ilk akdedeceği cel
sede cevap vermesi muhtemeld-it. 

Vaşington 11 (AA.) - Fransız 
ticaret vapurlarına muhtemel olarak 
harp gemilerinin refakat edeceği 
hakkında amiral Darlan tarafından 
yapılan beyanat Birleşik Amerikada 
şiddetli bir dksülamel hasıl etmiştir. 1 

' 

.A.Li ile VELi 

Artıni yanlış kullanan 
amirler ve memurlar 

Ali - Borsa yine açılacakmu,ı, 
Veli! 

Veli - Halbuki bUIJldan üç 
ıene evvel İstanbul borsası l.;a
patıl~; bu suretle de 'İşlerin 
görüleceği farzed ilmi§ti. 

- Başka bir haber: Mısır çar
ftsını istimlak için 300,000 lira 
Un sanılm!f- Halbuki 1,030.000 
lira sarfedilmi~ de istimlak işi 
Lala tamamlanmamış. 

- Ona da bravo! 
- Bu işlere ne dersin, Ve-

li 1... Bir amirin bir projesi, üç 
memurun esassız bir hesabı mil
leti hayli zararlara sokuyor ... 
Y.anhş hesap Bağdattan dönii
yor amma, nice nice vatandaşla
nn canını yaktıktan sonra ... 
• - Doğru iş gören amirler, 
memurlar terfi ediyorlar; bu gi
bi yanlışhkları yapanın hiç de
ğilse Faaliyetleri~i matbuat va
Sttasile tenkit etmek asgari ceza
landırma adetlerimiz arasına 
girmelidir ... Tabii, bu, casgari> 
ceza ... Daha fazlasırun, azamisi
nin ne olacağını da vazı kanun 
düşünsün ... 

A1iveli 

Yugoslavya 
beyanname 
neşredecek 

Bitaraf kalacağını, taar• 
ruza uğrarsa kendini 
müdafaa edeceğini 

bildirecek 

Londra 11 (A.A.) - Times'in Bel
grad muhabiri yazıyor: Yugoslavya
nın harici siyasetine dair bl.r beyanat 
henüz neşredllmemlştlr. Umumi ka
naate göre, Yugoslav hükümet.l Tür
kiye Başvekilinin yapacağı beyan:ıtı 

beklemektedir. 
İyi haber alım mahfillerde Yugoslav 

beyannamesinin, memleketin kati bl
t::ıranı~ııu teyid ederek tecavüze 1ığ
radığı takdirde kendlsinl1 müda!a::ı. 
edeceğini sarahatle bildireceği zaıme
dilmektedir. Bittabi beyannamede. 
mihver devletlerine karşı Yugos!avya
nın beslediği iyi niyetler de ifade edi
lecektir. 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Afrika da 
İtalyan ha va kuvvetleri 

gündüz faaliyette 
bulunmuyor 

Lon<lra 11 < A.A.>- İngiliz Hava Ne
zaretinin istihbarat bürosu. İtalyan 
h::ı.va kuvvetlerinin bir müddettcmbnl, 
'lece bombllrdııııaı:ııarı müstesn~ ol
mak üzere, Şarki Italyıı.n Afrlkasında 
her türlü hava faaliyetinden fiilen te
vakki ettikleri hususuna nazarı dık
kati celbetmekted!r. Ara sıra Italyan 
tayyareleri, ingillz keşif tayyarelerine 
hücum etmeğe teşebbüs etmlşler~c de 
k~ra kuvvetlerinin harckll.tına hiç 
yardım etmemişlerdir. Ingllizlcr bu 
mıntakada elde ettikleri bu hava üs
tünlüğünü, kısmen Trablusgarptc tat
bik ettikleri parlak tftblye ile :nıuvaf
fakıyetıer kazanan Cenubi Afrik:ı ha
va kuvvetlerine medyundurlar. 

Geçen ayın son günlerinde İtalyan 
Somallslnde Cenubi Afrika hava kuv
vetleri sonradan işgal ettiğimiz tay
yare meydanlarında bulunan d~ışman 
tayyarelerindeıı o kadar çoğunu tah
rip etmişlerdir !ti bu zayiatın düşma
na ağır bir darbe teşkil ettiği şüphe
dir. 

!le demeli? 

Şöyle bir mektup aldık: 
Gazetenizde büyük harflerle 

yaz1lmış şu ibareyi okudum: 
«Mimar Sinanın eseri olan Mu
radiye camisi .. .> Böyle deme
meli; «Mimar Sinamn eseri o1nın 
Muradiye camii demeli. 

AKSAM: 
Fikrimizce ccamii> demek, 

e:;kirni~ bir tarzdır. «Ayın> harfi 
zamanından kalmadır. Eski 

harflerle birlikte ölmiiştür: cCa-
mi~ kelimesi, eskisi gibi cayın>
la değil ci:. ile bitiyor. 

<ı:Muradiye camii)) 

dememeli; 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Tarihi abidelere 
birer küçük kitabe 

( Ş E Di R B .&B B R LERi )11 .... ~_, • .,. .... ~ 
............................................................................... _,_ Bir yemek ve 

Bebek bahçesi Umumi meclis masraf Yeni tip ekmek bir netice 
Sokak isimlerini gösteren tabela· 

lara gözüm il.ittikçe yüreğim sızlar. Lük' . h 1. k b Belediye tecrübelere Öğle zamanı idi. Yemek vakti. 
Bundan kısa bir müddet evvel ya- S gazıno a me b •• t e e 1 tt • Pek kalabalık olmıyan. temiz. kul-
zılarak yerlerine asılm11ıtdar. Hey- konacak u çes ı n ı a u e ı devam edecek landığı ,Yağı iyi bir lokanta arıyor• 
hat, ne fena malzerr.ıeden yapılmıı· duk. Arkadaşım: 
larl ÇaüadıJar, ötele~ berileri düş- ft... Yeni tip ckme~ın rıktı'" gündenberi . - Gel, dedi, tandır keL-bı yiye-

altl d 
· 'nk tt k Belediye, şehir dahtllnde lüks g-..- & ,. t>• l ua 

tü, ann an grı çı o sın lj e • no, lokanta ve otellerin adedlnl ~ u " f kA 4 515 618 I' tınnlıı.rdan 901 ekmek nümunesl alı- unB .. 
ıeriyetle harfleri okunmaz oldu. ğnltmak istiyor. Taksim Belediye gaı- mum 1 masra ye unu ' ' ıra narak tahlllhaneye gonderllınlştir. u fikir bana da yerinde göründü. 
Halbuki en azı ( 1) bir çeyrek asır, zlnosundan sonra eğlence ve mesire 901 ekmekten 334 ü tahlil edilmiş, Yola. ç.1ktık. Arkadaşım beni bir so-
yarım asar dayanmalı deiil miydi- yerlerinde de lokantalar vücude ge- 28 inln hamur halinde ve dlğerlerln1n kak ıçınde, izbe gibi. k 1 k b" 
ler? Güneşe, yağmura, soğuğa mu· tlrllecektir. Bebek, mesire yeri olmak- Bu H d matluba muvafık olduğu görülmüştür. dükkana soktu Sall t r~~ 1 .. 

kavemeüeri hesaplanmalıydı. la beraber bir ecnebi uğrağıdır. Deniz sene ay arpaşa, Selimiye ve Hamur ekmekler müsadere edilmiş, Din başında s. sak anı ı ır .mua-

On
un irin, naagv ıkı' fikrımın' • ifad-- kıyısında bulunan Bebek l>ahçeslnln sahlplm-1 cezaya çarpılmıştır. lelere turduk art • ' ırıcırtıh iskem-

...-· ...,. .. - .. ft_wı~ı bura M d • J Fırınlarda yapılan kontrollar de-
0 

• • çmde bulunduğu-
sinef şöyle ba,layamıyl\caiun: :~11~~;a;!~~al';;t;n:ı~ ka: 0 a ClVan ağaç andırılacak vam etmktedlr. Nümune olarak alı- :;ıuz d~kor bbır lokanta için ancak ba 

« stanbuldaki ve Türkiyenin diğer rarlaşmıştır. Belediye bütçesinden ya- nan ekmekler tahlllhaneye gönderil- ~ece e erbat olabilirdi. Lakin 
taraflarındaki meşhur abidelerin pılncak yardım sayesinde Bebek bah- mekte, tahlilleri neticesine intizar bız tu sallantılı maaa ile tu sanak 
- camilerin, çe,melerin vesaire- çesl yeni yaz mevsimine hazırlana- İstanbul Şehir meclisinin dün- ilkokullar sağlık müfettişleri, öğ- edilmektedir. iskemleyi bir talih eseri olaralı el 
nin - münasip birer yerine, sokak caktır. kil toplantısına İstanbul Vali ve retmenlcrl ve memurlan maaşı Bir çuval undan 9.f yerlne 96 ekmek geçirmiştik. Çünkü )eyi" ek e 
isimleri mbi birer tal:ıe1a konulıiıalı- . elde etmek için yapılan birinci tecrü- mekhanelerini andır ı m tep ye-

... Belediye reisi doktor Lutfi Kırdar 1716595, okul doktorlannın sene- benin müsbct netice vermedlRini yaz- masalarda bil an uzun uzun 
dır.• Tenekeler nasıl tevzi riyaset etmiştı·r. Ruznamenı·n mu··. ı·k ·· mıştık. Yapılan lktncı tecrübede bir . •. ~ e tek yer yoktu ve 

H 1 kil d nık ı ucret tutan 9840, müteferrik bırçok m 11•ter ı ... _ k ayar, öy e sa ve aya sız k çuval undan ancak 94,5 ekmek elde . .... 1 
er a°'a ar aya diziJ-

bbelalar değil ,üphesİl: ••• Güzelliğin edilece zakeresinden sonra İstanbul 1941 müstahdemin ücreti 8940, pansi- edilebilmiştir. Belediye, daha fazla llll4 bo,alacak yerleri !(Özleri ile pey-
yanında çirkinliii. baka'nın yanmda ithal edilen tenekeler tevzi edilme- mali yılı vilflyet masraf bütccsi yonlu ilkokullar müstahdemin ekmek elde edlleblleceğl kanaatinde- lemi.fler. bekletiyorlardL 

f il. . · k 'd mlş Tlcaret Vekaletinden bu hususta h kk d ·· ·· · dlr Yakında bir te rübe d h ı Bu kalabalık b • b b an ığı temsil etmıyece nevı en, malümat istenmişti. VekiUetten lbım a ın a butçe encumenl esbabı ücreti 3240, ilkokul b~muallim . c a a yapı a- ' u ız e. u ht!rbat 
üslüba uygun kitabecikler... gelen dlrektlf alınmıa oldu~tından, mucibe mazbatası müzakere ve .. tl ri cak, 17 çuval undan bir fınnda ekmek dekora bu derece raibet nedendi? 

Ve bunlardan habirinin üzerine, .. tak munzam ucre e 62000, hademe çıkarılacaktır. Yoksa burası pek mi ucuz bir yerdı'"· 
teneke tcvzline başlanmıştır. Mın a kabul edilmic:tlr. Mazbatanın mü- fer ti 119000 öğ. t ı · t Ön.. k 1 

fU tanda tafsilat: Ticaret müdürlilğünden teneke ıstı- l/ •• t e ' re men enn e- ume onu an el yazmasa listeye 
cValde camü - Falanca padi- yenler evvela Ticaret odasına müra- zakeresi sırasında munakaşalar davi ve yol masrafı 500, mesken Ferah sineması yangını töyle bir göz attım. Tandır kebabı 

•ah tarafından. falanca tarihte, fa- caat edecek, bundan evvelki üç sene- olmuştur. bedeli 112500, ilkokullar müte- tahkikatı 40 kurut ... insan bunun arkasından 
lanca mimara, fU kadar sene zarfın- lik teneke sarfiyatının tevsik edilme- .. t ' . . .. nevYi masrafları 22500, kırtasiye F rah s1 da 20 kunıtluk bir başka yemek 
da yaptırılmı$tır. lntası İçin fu kadar sini istlyecektır. Ticaret odası ~endi- Bu çeye 2200 Iıra tamıratı mu- . ki ~üdde!~~~1ti'a~'fı~:ka~~~~~ yese, 15 kuruta da bir tatlı istetse 
para sariedilmittir. Emsali arasında sine müracaat eden firmanıo uç se- temadiye masraf konmuştu. Aza- masrafı 5000, tenvır ve teshin be- etmektedir. .ınkü tahkikata göre 75 eder. Ekmekle ve su ile 85; yüz-

'

u, fU, fu hususiyeti vardar. nelik teneke sarfiyatını tesblt edecek dan B. Abdülkadir Karamürsel 1 deli 40000 atelye vesair masraf yangının yn bir sigara. veva soba ve de on garsonla 94 kuru, .• 
ve tüccar bu vesika lle Mıntaka Tlca- 10000 k · ., , tk· Efsanesi: • ret müdürlüğüne müracat ederek his- bu miktara itiraz etmiş, tamiratı , almaca kıtaplar masrafı yahut mangaldan sıçnyan ateş yü- ı yemek ve bir tatla için hiç ucuz 

ismi geçen padişah, uyandırıhnca sesine düşen tenekeyi alacaktır. mi.itemadiye faslına daha fazla 500, tamirat masrafı 50000, ilk- zünden vukua geldiğinde ittifak edil- bir yer deiil... Bilhassa bu dükkan 
k d d.. h tti mektedlr. Henüz zan altında bulun- · · · • ızarmlf. Uyan ıranı over, a para ayrılması muvafık olacagvı okullar kira bedeli 15500, çocuk durulan kimse yoktur. Yangında bir ıçm, so~a msanıiln tep"sınde bekli-
öldürürmüş. Fakat: T k • d 1 yen yenı müşter er arasında ... 

«- Bir tarafta yan1t1n olursa a Sim mey an 1 mi.ital~asmda bulunmuştur. Na- kamplan tesis masrafı 5000, pan- kast olmadı!;ı :ı.nlaşılmıştır. Bunun için ~österil"n bu büyük 
mutlaka bana haber veriq» ferma· fia müdürü bu itiraza cevap ver- siyonlu köy okullarına yardım rağbete pek hayret etmiştim. 
nını da buyunnut. miş: 4000. kimsesiz çocukların pansi-l T epebaşı Arkadaşıma fikrimi söyledim. Gü-

Tam uyumaia bqlayınca bir ge· Buradaki bahçe yeniden 2'>00 r basit . l .. dl yonlu ilkokullarda okutma mas- lümsedi: 
ce vangın çıkmasın mı? Bunun üze· <ı ~ ıra ış er ıcın r. f 1 000 · dı - Tandırlar aelsin • Ondan son· 

t . d·le ek N f. t . t ··ı ~ad. ra ı 5 hra r. .. rine maiyetindekiler, korkmu$1ar: anzım e ı c a ıanın arnıra ı mu em ıye E k. b h ra görl4türüz ... dedi. 
- Biz uyandaramayız. Öldürür! - masraf karşılığı 42 bin liradırıı Ziraat işleri ~ ı a çe çocuk bahçesi Ve tandırlar geldi ... Bu, hakika· 

demişler. İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. dem;.,..ir halı"ne konuyor ten harikulade nefasette bir yemek-
Valde Sultan bu endişeyi duya· LQttl Kırdar, yanında şehircilik mü- ;" · . Ziraat işlerine ayrılan tahsisa- ti. Doğranmış kutb&fl ciğer parça-

rak: tehaMısı B. Prost ve Fen heyeti mü- Agaçland.ınnaya 1500 lira ay-1 ta göre 1941 senesinde meyva lan, hiç yai yemiyenlerin bile ilti-
- o iti bana barakın! • Araya dürü olduğu halde, dün sabah Fatihe nldığı görülüyordu. Meclis aza- ıslah istasyonu masraf 28000 Tepebaşı tiyatrosu ile Perapalas fatlarını esirgemediklf'ri tandarlan-

gİrmİf ve: - Aslancığım! Aslancı- giderek Bahr!slyah medresesini tekrar larından bir karı bu yekfına da 1 ı ' oteli arasındaki saha Çocuk bahçesi Dl1' ya;;lı kuzu eti... Taba;;.. .. kena-
w 

1 
k" ı· · ge .. zmiştir. Vail, medresenin tn!!1ı.r.atını . . , . . "'. 1 köy ağac.lama işlerine 1500, hi- haline konacaktır. Burasının tanzlm ~ ..... 

gun - diye, hün arın omuzuna e mı -~ t ed V 1 ı h t ışı d dil k nnda Y""'il yapraklan kesilmia b::.. d w d. . gozden ge~irmlş. medresenin onunde-ı ı :ıraz ınce a ı şu za a ı ver-

1 

maye masrafı 4900 çekirge ve ne evam e me te, yazlık sahne -.. ... .. 
el( 1nn1t. ki bahçenin tanzimini ve buraya in- ıniştir· · .. • . yıkılmaktadır. Tiyatronun Asri slne- tane taze soğan ... Catalınızın ucunda 

Deidirmesile. sinir!\ pac.Iİ$ah ttö· şaat yapılmaması hususunun temini- · yabanı domuz mucadelesı masrafı ma tarafındaki bahçesi yazlık bahçe nğzınıza gitürdüğünüz et parça.sa 
zünü açma,; adeti üzere biddetlene- nl Fen heyeti müdür~nden is- «BU sene on beş köyde örnek 2500 Beykoz ağaçlama fidanlığı olarak kiraya verileceğlndcn, burası adeta eriyor. Tandır kebabı mı~ pa· 
rek, anne falan tanımamış; ihtiyar tem iştir. Buradan, . evvelki gün ağaçlandırma teskilfı.tı vücude 1 trı.mlrat masrafı 2500 liradır. olduğu gibi bır:ık~ı.ştır. muk mu? .. YumUfaklılc bakım.;.dsn 
kadına bir tokat indirmiş. lndirmit yanan şehzadebaşındakı Ferah sine- t• .· . A • • A • • 1 • • • • bunlan farketmenin imkanı yok ... 
amma, asabiyeti geçince, fena halde masma gidllmı.,, sinemanın arkasın- ge 1 :ıyoruz.v. Bıhıhaıa teşkıhı.tı Damızlık aygırlara ıaşe bed~lı Eskı çorap ıplıklerınden ı Kebabın lezzeti size etrafınızı sa-
ü .. ülmüs. Kusurunu affettirmek için: daki bahçe yert gez!lmlştlr. tevsı edeceğız. Ayrıca yol Iaslın- 1 ssoo, hayvan sergilerinde derece ld • t · f d ran izbe dekoru tamamiyle unuttu-

- Dile benden ne dilersin. an- Mü~eakibcn Taksim meydanına gi- da yollann ağaç~andırılmasına, kazananlara verilen para miktarı ne yo . a ıs 1 
a e ruyor. O k~d~ ~i elinizdeki kur-

nev! -alddem
5

i$.
1
t .. 

1 
• den Vali, burada alelacele tanzim ed!- 3000 lira ayırdık. Ilk olarak Si-l SOOO, at koşulan ikramiyeleri edılecek tun ve en adı cınste'l çatal, ai· 

e u an fOY e cevap verm11: len bahçenln bozularak yeniden tan- li . ğ Kadın ve erkek çoraplarının ım:ı.U zınaza getirdiii her lokma ile sizi 
_ Benim adıma bir cami yapma- zlm edilmesini B. Prosttan istemiştir. vrı yolunu a açlıyoruz.ı\ 1 3000 liradır. I mid • 

l 
lçln muhtelif t.lpler vücude getlrlldlR-1 evi zevklerın en büyüğüne ulat· 

nı i.ste!"İm evladım. Domuz ve tarla fareler ile mü- ı M.. f .k h . yazılmıştı. Çorapçılann elinde birçok brıyor . 
• h N ~ Emr • • ... d ı . . b 2500 ıı ute errı ta sısat ı ık rd ı llkl ı ı / - Hay ay... ereye •.•• et .•• Mısır çarıısmda ıstımlak ca e e ışıne u sene ra 1 P ı va ır. Bu P er yen t P ço- Yavaş yavaı bu berbat dükkana 

- Simdi sövlerim. b ~ 1 Mısır çarşısındaki lstlmllk muame- ayrılmıştı. B. Mehmed Ali Gök-1 Vil~yet ~onağının mefruşatı- ~~~!~":ıpı~~:~~~::r::ı1;~;:ıaatı;:iı::~ k-...ı gösterilen raibeti anlıyorau-
Namazım kıldıktan sonra, at or· leleri çok ağır gitmektedir. İstlmllk çen tahsisatın yerine masruf ola- nın ıkmalı ve telefon masrafı edileceği tedklk edilmektedir. naz. Etrahmzdaki müşterilerin hep• 

tüsünü rüz1?ara bırakml$: • işlerine başlamadan önce istlmtak be- mıyacağını, domuzlarla mücade-
1

21JOO, vilayet hizmet otomobili -- - sinin kalantor insanlar olduiu gözü-
- Dü,eceii yerel - demıt .. .. deli 300 bin Ura olarak tahmlı: edil- le işini teşkil5.tıandırmanı do~- dairrıt masrafı 9000 idarei husu- İki tacir hakkında nüze çarpıyor. Kimi meşhw bir avu-
Rüzgar örtüyÜ bir Bulgar koyu- mlştl. Halbuki şimdiye kadar bır mil- n ° ' . kat, kimi bir tirket müdürü. kimi 

.. t • dak. • aöacın dallarına yon otuz bin lira harcanmış, Mil ıs- ru bir tarz olacağını ileri sürmüs, siye emllk, sigorta vesaır masrafı tahkikat yapılıyor b' .. ... _ nun or asın ı ... 
1 1 

biti 
11 

D' tuccar ••• J"V&ID'a ayni zamanda 
takm • tlınlıik iş er r ememiştlr. A,·cılar birliği ile teşriki mesai 

1 
15000, bina vergisinden hazineye / Bir Musevi vatandaşın Yeni p,osta- tandırı kendi elile pQiren dükkan 

BU:un üzerine. Bulgarlara, miri r l edilmesi temennisinde bulun- 1 verilecek hisse ile tadil ve tahrir ne arkasındaki bir depoda .mühim sahibine sesleniyorlar: 
araziden toprak vermışler. Böylece Karilerimizin muştur. Vali, Mecliste müzakere- 1masraf kıırsılığı 377739, şenlik miktarda manifatura eşyası sakladığı - Yahu tu kurtun çatallan, ta 
boşalan o yüksek mevkie Valde leri takib etmekte olan Ziraat masraflnn 5000, Darüşşafakaya görülmüş, Flat mürakabc bürosu me- berbat masaları, iskemleleri dMi.. 

kt 1 
murlan tıırafmdnn yapılan kontrol - ...... 

camii bina olunmuş (2) . me u p an müdürüne bu hususta Avcılar 1 muavenet masrafı 5000, ekalliyet esnasında saklı mallar tamamen mey_ tir, ŞU dükkinı bir bale yola koy-
"'"""' 1 birliği ile temas etmesini söyle- mekteplerine mua~net 10000, dana çıkarılmıştır. Bunlar yarından san a ..• 

Hikaye gibi anlattığım bu efsane J itibaren büro memurlarının nezareti O tandırımn nefasetinin verdiii 
tabl&tile bir kitabe üslubun• sokulur Devlet deniz yofla- 1 m~tir. Halkevlerine yardım 60000, has- altında satılacaktır. bir kuvvetle kalantor miitteriaine: 
da öyle yazılır. j Şehrin ağaçlandırma iŞlerine taneler i~timl!k ve inşaat m~srafı Makara tüccarlarından blrl, istan- - Aldırma, diyor. dumanı doi-

F d 1 ak 
ı.: ihtun' al rında yemek derdı" 1300000 ıı t ta dad v ıA bula mahsus mntarnıan diğer vlllyet- ru -•·sın! .. ay aıı su o ac tır - bu sene ayrılan tahsisat 2500 li- ra u nn ır. 1 o.ye- ~ 

bövlelikle, ha'kımıza, bahusus ço- ı· ad· ı~ . !ere göndermekte, toptan olarak pe- Su manzara e&teriyor. cemıy· J 
radan ibarettir. Bu faslın müza- ı ın °' 1 ve f evka ııde u. mumı mas- rakende flat üzerinden satmaktadır. • ~ ... 

cuklarımıza. tarihi yapıların, ecdat ., uh t k ü aman kitlesi. sanatkar denilen mab-
d 
.• 

1 
ıl ak . rl 

1940 
ta "hll keresi sırasında Vali şu izahatı 

1

r.aL· m . assasa. ı ye unu 4515618 Fiat m rakabe bürosu ~mlrllğl bu l""'-un b- ... .n .. ı· h- .. 0 •• ru .. yor, L-

ya ıaar ıırının sev Kİii at anac •·· ı 14 birlnciteş n rı t a h" kk dA tahkik t kt UJ1. ...... r-.1 -· - .. ner 

M b
• ı lA h l vermı'ştlr.· lıradan ıbnrettu·. ucc r ~ ın .. a yapma a- kah tab ül _ _.. 

ahallcli. kendi yanı bafmdaki i ı-
1 

nüshanızda gene ayn ser v a ı dır. nna arnrn · ~ıyor. 
denin kıymetini anlayarak onu ko· ı bir dilekçe yazmıştım. < Ş('hirdc teşçlr işini bir proz- Amma sanatkar olunuz da baqi 

Bu ·tarlhten sonra İzm!re yap- ~ 1 p· --L d 
ruvacak... : tığım müteaddit seyahatlerde rama bağladık. Her semti ayn KÜÇÜK HABERLER ıyasaya yeniden 300 :wuıa a olursa olsun. .. Velev ki İşte 

Yoksa. bakıyorum: Eakidm: ı güverte lokantasında hiçbir deği- . ğ 1 k h k l k böyle bir tandır kebabı üstadı, 
«Kirletirsek çarpılırız!» korkusu ' şlkllk olmadığını ve yolcuların bu ayn teşçır edece iz. Bu seneki çuva a ve çı arı aca sanatkar bir kebapçı olsanız bile ... 
v~rdı; ,imdi 

0 
kalktı. ~erine başka 1 yüzden bir hayli sıkıntı çektiğini tahsisatı Haydarpruja, Selimiye * Zaman zaman Hal idaresi ile Perşembe gl\nü İst:ı.nbul piyasasına Zira 0 berbat lokantada. hatti 

b ... manevi zabata kaun 01-madı. r.sefle gördüm. ve Moda civarına harcnyacağız.ıı kabzımallar, k:ı..bzımnllnr!a hamallar yeniden üç yüz çuval kahve çıkarıla- vakitleri gayet hesaplı birçok ka-
0 manevi zabıta, «kıymet bilmek ı Anlaşılan bu lokantanın zen- 1 Meclis, cuma günü toplanmak arasında çıkan ihtilafları kökünden caktır. Kahve tevziatı muntazam şe- lantor kimselerin ayakta - k1111ua 
şuuru» dur ki. sanırım, gönültere ı ginleştlrllmesi lmkı\n.sız. Hiç ol- halletmek için bir hakem komitesi kilde yapılmndığından, birçok semt- çatallarla yemek yemek için - sıra 
Yerlettirilmesinin en iyi usulü bu 1' mazsa Den!zyolları idaresi güver- ürere dağılmıştır. kurulmuştur. Komite, Belediye İkt!- !erdeki halk ve kahvehane müstecir- beklemeleri ancak böyle izah edi-

l 
v tc volculan arasında temiz ve M il l lerl kahvesiz bırakılmaktadtr. Kahve- 1 bilir 

an attıgundır. (Va _ Nu) 1 ıezz~tll yemek yemek lstiyenlere ua im erin kıdem snd işleri müdürünün riyaseti altın- eller cemiyeti, Kahve llhallt birliğine e . 
müsaade buyursa da 2 ncl mevki- dadır. Komite dün toplanmış. muh- müracaat etmiş, kahvehanelere lıizııl) insanlar İyi eser kartısında OD9 

in salonunda tabldot yeseler. zammı telif şlklyetleri tedklk etmiştir. olan kahvenin cemiyet tarafından yapan sanatkarın birçok kuaarlan-
(1) e:Lı\akah diyecektim; fakat bu · Yolcuların rahatını daima göz 1 İ tevzllne müsaade lstemişU. Cemiyetin na aldınnıycwlar. Dünya edebiyat 

ta"'lr bl k ı ı sı·nırı·ne dokıınu-ı stanbulda 1941 .senesinde kı- * İstanbul 0 ftledlye re•ft muavlnle- t l bl f k il ,u r ar em n önünde tutan Devlet Denlzyol- 1 1 °" .,. a e ne muva ı cevap ver memiştir. tarihinde nice büyük dibiler yardJr 
Yormuş. Onun için ecn azıa diyorum. tarı idareslntn ikinci defa olarak I dem zammı almağa hak kazanan 1 rinden B. LOtfi Aksoy dün de teftişler . Ç~klrdek kahvenin kilosu elden e!e ki İman olmak ib"barile pek kötil 

<21 Bu efsnne. Üsküda;dakl Valde 1 umumun m~nraatl namına ve 1007 ilkmektep mualliminden yapmıştır. Ka.bataşta rıhtım inşaatı- gı1Jı olarak 400 kuruşa satılmaktadır./ aot alırlar Fak t c:emiyet ....ı 
camisine aittir. o mevkideki Bulgnr. bilhassa deniz seyahati yapanlar 750 sine kıdem zammı vermek nı tertı., eden B. LflUI Aksoy, mfitea- Çekllmlş kahveye ra~bet eden pek az- ı d beri • •.deta ta 1-:-
köyu de Kısıklıya nakledilmiş imiş. ı içtn, nazarı dlkk:ıtlnl celbederlm. k.lb ri dır. Bir miıddettenberl Balıkpazan an • • _ par.. ! 4! 
Bulg 1 b"" il ı k t l ld ,.. kabil olacaktır. Kıdem zammı en As mezarlığa gitmiş, yol inşa- ı d k l etıı •· no- kebapçı da aanatkirlılr: macazeanu ar ar oyle k e ıs ırı mış o u- ••· B. c "·arın a nvru muş ve ç m~ '-enci· d '- baL-_. 
ğu için yeni yerıerinln adına boyle tahsisatı bu sene 140000 liradır atını görmüştür. Mezarlığa 200 se"i hudun kilosu fO kuruştan açıkta sa- • ı tan ... e UllK'a ıöstermifti. •• 
denmiş imiş. · fidanı dilcllm~tedlr. ı tılmaktadır, Hikme. Feridun Ee 

Ba:y Amcaya göı-e ••• 

bi - Kadın çora plan çok şükür 1 ... Bundan sonra piyasadaki ı 
r karara bağlandı bay Amca... biıı bir çeşit çorap yerine ..• 

... Salon çorabL .. ... İnce çorap ... 

1 
... Gündelik ç.'.>rap diye üç çeşitj B. A. Tabii gene her yeıde 

kadın çorabı bulunacak... salon çora satılacak!. .. 
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Fikir ve San'aii 
IANKARA RADYosul ( Halkımızdan gördüğü büyük. rağbet üzerine 

A ~2! K O T'=!.~1~N 
François POtrarque 

Şair hakkında yeni bir kitap 
p etrarque' ın hayab, aşkı ve 

eserleri - Şahsiyetinin ve 
felsefesinin tahlili 

-

Yazan: iZZET MELiH 
Kortu, şiddet ve ölümün kapattığı 

yollardan arası~ blrta.ç kita.p g~llyor. 
Fransa'da, şimdiye kadar bilmediğimiz 
taşra matbaalarında basılanların san
ki elemden solmuş bir rengl var; es
mer zayıf kağıdları adeta. vesika ek
meğlnin hamurunu andırıyor! Heııri 
de Ziegler'in ııPcrarque:u ı ise, temiz 
yüzlü, güzel kağıdlı bir eser; henüz 
harp telaketını gormemlş bir memle
ketten, i.sviçreden çıktığı belli... 

Zlegler, ronıan1an ve etüdlerıle ta
nılmllJ, zaımederlm CeneY'te'U, güzide 
bir ediptir. irfanının genişliğini ve ze
kasının inceliğini gösteren son kitab1 
miinasebctlle karilerime Pelrarque'dan 
bahsetmeği düşündüm ve bu ölmez 
şairin, asli ruhlu ınsanın bazı "'Serle
rinl tekrar okudum. Plelade'a dair 
makalelerimdcn sonra sozü, Cıuızonie .. rançois Petrarque 

re mübdiine getırnıem pek yerinde 1 L.ıLince: Anibal'i ve Kartaca'yı 
olacaktır, zira biliyoruz kl o Fransu yendikten sonra vatanınm nankörlü
.şair zümre.si Petrnrque'dan misal ğüne çarpılarak menfada ölen oıAfrl-
ve ilhan1 almıştır. kalı Sclpion.dan mülhem ı\frica dc.s-

••• tanı; muhavere şeklinde bir vicdan 
Sıyasi te!rik.a.lar üzerine Dante He imtihanı, hissi ve ahlaki bir illrafna

beraber Floransa'dan stirfılcnler ara- me teşkil eden Secretum !1343); ta
sında. noter Ser Petrncco da vardı. Bu savvufl bir felsefe kitabı olan De re
diırüst ve hamiyetli adam, ailesile mediis: yüzlerce risale ve mektup ... 
beraber Toscane eyaleilnde Arczw'ya. 2 Italyanca: Canzonicre başlığill'! 
yerleşmişti. Işte Fransesco, 20 temmuz birleştirilen Rime ve Trionfi şlirlel'i 
1304 tarihinde bu şehirde doğdu. <Ço- ı ki ekserisi Laure için yazılnuştır. (Şa
cuk büyüyerek şairliğe ba§layınca ir asıl ıatince destanına. ve yüksek 
Pransesco Petrarco, yahud !renk şive- 1 m~v-. .mlu diğer eserlerine ehemmiyet 
sile François Petrarque ismini aldı.) verirmiş; halbuki tallhln garip bir cil-

Ser Petracco bir müddet de Pise'de vesile, bugün en canlı duran, Canzoni
yaşadı ve o zamanlar Papa.lığm mer- ere'sidir.l 
kezı olan Avlgnon'a hicret etti. ıMa- PCtrarque, bu şiir mecmuasında en 
liımdur ki Papalar 1309 dan 1376 ya ınce, en mahrem hislerini anlatır. Mi-
~~dar Fransa'da kaldılar.> sal olarak iki ısone. nakledeyim: 

Franseı:co, tahsilini $lir dereceye ka- Bazen, ba:ı.ka ~admlar a!'8-~~~a, 
dar Carpentras ve Montpellier kasa- AŞK onun g'llzeı !';ımasında ıorunun
balarında yaptıktan sonra hukukunu I ce her birinin hüsnü anı onnn kar
lbnal için İtalya•ya gitti. 1'"'akat 1326 şısında silinir ve beni alevlendi~n ar
da babası öliince, tekrar Avignon'a zu o nisbette artar. 

12 l\lart Çarşamba oğle ve akşam 
12,30: Program, 12,33: Köy türküle

ri, 12,50: Ajans haberleri. 13,05: Ham 
şarkılar, 13,20: Salon orkestı·ası, 18: 
Proğram, 18,03: Bir konçerto (Pl.), 
18,30: Konuşma (dış politika hadise
leri), 18,45: Çocuk saati, 19,30: Ajans 
haberleri, 19,45: Küme sazı, 20,15: 
Radyo Gazetesi, 20,45: Fasıl heyetL 
21,10: Konuşma, 21,25: Unutulmuş 
şarkılar (Pi.), 21,45: Riyaseticümhur 
bandosu, 22,30: Ajans ve borsa haber
ler!, 22,45: Müzik: Cazt>and (Pi.). 

, 13 Mart Perşembe sabahı 
8: Program, 8,03: Ajans haberleri. 

8,18: Hafif parçalar (Pi.), 8,30: Ko
nuşma: Ziraat takvimi, 8,35: Hafif 
parçalar (Pl.l, 8,45: Ev kadını. 

Taşovada tütün 
satı§larına başlandı 

Erbaa (Akşam) - Müstahsilin 
ehemmiyetle beklediği Taşova tü
tün piyasası kalabalık bir halk hu· 
zuriyle açıldı. Satıı mahalline geti· 
rilen tütünler İnhisarlar ve diğer fir
malar eksperleri tarafından muaye· 
ne edildikten sonra İnhisarlar eks
perleri tarafından 6 denklik bir ko
çan muhtelif Hatlerle mübayaa edil
di. Bunu takiben diğer koçanlar da 
gene İnhisarlar tarafında.n alındı. 
Fiatler 6 kurnştan 7 8 kuruşa ka
dardır. 

Kıta randımanı, nefaset, işleyiş 
bakımından pek iyi olan bu tütünle
rin nevileri üçten yediye kadar git
mektedir. 
Yakında piyasaya Mithat Nemli, 

Austro Türk, FelemeTtk Türk firma
larının da iştirak edecekleri kuvvet
le muhtemeldir . 

Teşekkür 
Sahne emektarı Karakaşm hazin 

olümü dolayısile, cenaze merasimine 
bizzat iştirak etmek veya. çelenk gön
dermek lfıtfunda. bulunan sayın ze
vata. ve kıymetli matbuatımıza can
dan te.şekkürlerlmizl arzetmeyl borç 
bllirlz. 

Karakaş'ın meslek arkadaşlan 

-YILDIZ~ 
Sineması 

VEDA 
ŞARKiSi 

RUMCA SÖZLO ve SARXILI 
filmin 2 nci haftasına 

dôndü ve artık uzun seneler, hıristf- Gözlerimi bo kadar yii.kbek bir ıa
yanlığın bu muvakkat payıtahLından yeye doğru kaldırclığun yeri, zamanı 
ayrılmadı; daha doğrusu birçok defa, , ve saati takdis ile derim: .'.'Ey b_e~im ..._ 
hususi veya resmi sebeplerle ayrıldıy- ı r~~~m ! ~yle bir _s~~fe layık ı;orıın- ~,.!!!!!~!!~B~A~Ş~LIY!::!~O~R.~~!!~~~ 
sa da daima oraya avdet etti. Petrnr- dugune ~ukretm~~ısm. 
quc, hem zarif ve kibar, hem de fev- Aşıkane ~fe,!'lmr sana ond~u ~Lau- Tepebaşı dram kısmı 
kaHide çalışkan bir ömür sürerken, re'dan) g-elir; aşıkane tefekkur in onu gece saat 20,30 da 111111111111111 

~i~ ~,;~:ı~~r:I:f ~;~ ~~: ~~~;;&:~:;.~~~~:::::: ,:'.~/: ı ı._,ik:~ıı~%~me· ı ıııı ıııı 
rarque, ciinanının güzelliğini ve aşkı- Seni ıoklere, dotru yoldan çıkaran dı kısmı gunduz saat 
nın heyecanını terennüm ederek söy- ~sil ce~are~ ondan _ıe~ir~ o kadar ki t 4 de çocuk oyunu 111 
}ediği ıtaıyanca .sone. ıer ve şarkılar ıçlm, şımdıden ulvı umıdlcrfe dolu- gece saat 20,30 da 
lle, latınce yazmakta olduğu Afri<'a dur... PAŞA HAZRE1l.ER1 11111 111 
destanlle o kadar parlak bir şöhret - ---
... d ki 1341 d k dl R ' ••••••••••••••••••••*••*•••••••11••••iu .. azan ı e, a m omanın Ey ölüm! En güzel yüzü soldurdıın, 
Capitole'ünde merasimle tesld edildi ve en nerıs ıöderi söndürdün ve en latif, 
başına en büyük şair eklili kondu. <Bu en a.henkli ricodden, fazilet ateşile 
şeref, bin senedenberi hiç bir şaire en çok yanan ruha koparıp aldın. 
nasib olmamıştı.) Bir saniyede tekmil milkimi ~bet-

Zaten kiliseye mensup muhte!ıf ma- tin; en tath nağmeleri susturarak gön
kamların aid:ıtile refah içinde yaşıyan Iümü enin.lede doldurdun; ıördüğ-üm 
Petrarque artık her yerde hürmet ve ve işittiğim herşey canımı sıkıyor. 
itibarla karşılandı. Prensler, Papalar Dotrusu, derin acılarım içinde beni 
kendisine mühim diplomatik vazifeler teselli için Hanımım bana gene ıörü
verdJler. Lakin şair bazen Fran- nüyor; onu merhamet rene yanıma 
sa'nın cenubunda, Vaucluse'deki evi- ıetiriyor. İşte dünyada bu1du:Um tek 
ne çekilir, bağlar ve bahçelerde mün- yardım. 
zevi dolaşır, düşünı.ir ve çalışırdı. Ni- Bana hitab eden sözlerini tekrar ve 
hayet 1353 da, Vaueluse'den bütün bü- tiizelliğin.in şa'şaasmı tasvir edebil
tün nynldı (yakın olan Avignoıı'a ara- seydim, yalnız in~anlann değ-iJ, bp
sıra giderek ziyaret ettiği Laure beş laularJa ayıların da kalbinl sevgi ile 
sene evvel vebadan ölmüştü;> Mllan. tutu'?tu.rurdum. 
Vt'nedfk ve Padovada, ekseriya hüküm {Yukarıdaki iki manzume, Ronsard 
d:ır ve prenslerin misafiri olarak ya- ve du Bellay'nın csone.ıerlni hatır
şadı ve 19 temmuz 1374 de Padova el- latnuyor mu?> 
vannda Arqua'da edinmiş olduğu kü
çük maliklnede, man1.aralarını sevgi 
He tasvir etUğl ve sırlannı daima uya
nık dehaslle anlamaya uğraştığı kai
nata gözlerini kapadı. Rivayet ederlel' 
ki Petrarque, 18 temmuz gecesi, 3.deti 
vechile yazı odasında çalışırken ba
şı, önündeki latJnce el yazısının üs
tüne düşmüş ve ertesi sabah dostları, 
şairi bu -vaziyette uykuya dalmış gibi 
bulmuşlar ... 

••• 
itaıyan edib ve alimleri asırlarca e

aerıerinı ya frenkçe yahut cprovençab 
lehcesile ve bllhassa latince yazmışlar, 
italyancayı .avam dili. saymışlardır. 
Ancak on üçüncü asırda Sicilya'da 
başlayan bir san'at hareketi Floran
sa•ya sirayet etmiş ve .ilAht komed
ya. şaJri Dante'nln kudretli kalemin
de itaiyanca, ,aedebi llsanı> payeslnl 
kazanmıştır. Dantc'den sonra ltalyan
canın yükselmesine en çok yardım 
edenler, Petrarque ve dostu Boccace
dır. 

Petrarque'in eserleri ikiye ayrılabi
lir: 

••• 
Bu yazıma vesile olan Henri de Zieg

Ier'Jn eseri, tertibi biraz karışık ol
makla beraber, bize kıymetli malıimat 
veriyor. Kitaptan aldığım lntlbalan 
kendi fikirlerimle mezced.erek Petrar
que'in şahsiyetini, din ve hayat fel
sefesini, bu sütunl:ınn imlciru nlsbe
tınde tahlil et.ınek isterim: 

Frnnçois Petrarque, kalbin, benliğin 
Vt deruni Alemin şairldlr; tabiat gü
zelllkleriııln llk büyük şairidir; onda 
hislerin tahlili ekseriya manzara tas
vlrlerile ifade olwıur. Petrarque, atik 
devirlerle Roma'nın da şairi, en ate.şll 
ve en uyanık bit hamJyetten ilham 
alan bir vatan şairidir. Dii1;er cihetten 
Pctrarque, ilme, tarihe, beşer fanllye
tlnln her şubesine merak ederek ı.a
ma.nının her bilgisine ermlş bir fikir 
adamıdır. O derecede ki ilk Italyan 
(Renalssance)ını o kurmuş, bilha.<;Sa 
on altıncı asrın ba.şından lUbaren 
garpta yayılan san'at ve 1r1an teced
düdünü o hazırlamıştır, deneblllr. 

Her zengin mizaç gibl Petrarque'in 
hüviyeti de tezadlaria doludur: Lau-

Senenin en nefis ve şahane filmi 

re'u saf, eslrl bir aşkla sever; fakat ~1-
tm saçlarının, muhteşem kametinın 
cazibesile yakıcı hevesler duyar. Din
dardır, hatta cmlstlk•tlr; amma tabi
atın sırlı sonsuzluğu ve hilkatin vah
şi insafsızlıkları karşısın~ şüpheye 
düşer, vicdanı, elim mucadelelerle 
kanar ... Bazen hüzünlü ve bedbindlr; 
kalabalıktan kaçarak yalnızlığı arar; 
bununla beraber yaşayışın bln bir şek
Hne, parlak renklerine meclıiptur. Ci
handan :zevk almak ve berşeyl görüp 
anlamak için seyahatler eder, dostlar
la buluşmayı, gü7.el giyinmeyi, .şan ve 
şerefle selamlanmayı diler... Esasen 
inzivasında bile yalnız değildir. Zihni 
o kadar faal, hayali o kadar vasidir ki 
Vaucluse'deki evinden şöyle bahse
der: 

« ••• Burasını benim Roma'm, benim 
Atina'm, benim vatanım yaptım. Yeni 
Vf; eski bütün dostıanmı bu dar vadi
ye topluyorum. Yalnız gözümle gör
düğüm, hayatıma. kanştırdığun dost
lar değil, asırlarca evvel yaşamı~ olan 
dostlar ... Kitap sahifelerinde tanıdı
ğım, hareket ve seciyelerine, yaşayış 
ve li.detlerine, yahud sözlerine ve de
hAiarına hayran olduğum dostlar ... 
Her zaman ve her mt>kA.ndan gelen 
muhtelif dostlar ... • 

PaganJzm, hırlstiyanlık, kadinı fel
sefeler, orta.çağ fJklrlerf, ileriye atılan 
hürriyet ve adalet ınethumlan Pet
rarque'in eserlerinde kayna.,ır ve ba
zen biribirlerile cenkleşlr. DeMsı dal
ma Jnsanı yükselten, gönlünü güzel
leştiren ulvi kuvvetleri müdafaa ve 
lnsanı şaşırtarak doğru yoldan çevi
ren kötü tesirleri mahvetmeğe çalış
mıştır: Talihin darbelerini istihkar 
lle, pervasızca ölüme doğru yürümek. 
işkenceleri yenmek, azabı ayak aıtma 
atıp çiğnemek, hürriyetsiz ve şerefsiz 
bir ömür sürmektense ölmeğe razı ol
mak .•. İşte beşere yakışan düsturlar! 

izzet Melih 

r AY DOGARKEN 

Sinemalarımın büyük fedakarlıklarla temin ettikleri 

BİR TÜRKE GÖNÜL VERDİM 
Türkçe sözlü, musikili, şarkı ve danslı, mevzuu kahramanlık sergüzeşt, Aşk ve Zafer filmini 

Bir hafta daha göstereceklerdir 
Uvertii!- musikisini hazırlayan:Üstad EYUBt RIZA «Bir Türke Gönül Verdim> ve Final şarkılarını 
hazırlayan da üstad SADETTiN KAYNAK ... Memleketimizin tanınmış sanatkarlarından 45 lı:i§ilik 

SAZ 27 ki§ilik KORO Heyetleri ... Milli parçalar zengin aahneler. AYRlCA: 2 ırinemada ilave olarak: 

TURA N'da 1 1 AZA K'da 
SONSUZ INTlKAM - Bob Steel MA vt TiLKi - Zarah Leander 

Marmara' da 
Bütün Türkiyede il1' defa 

gösteril-en ve 
Her seansı dolup taşan 

K 
A 
N 
L 
1 

BALALAYKA 
Bu harikulade rağbet üzerine 

bugünden itibaren 

BİR HAFTA DAHA 
gösterilecektir. 

Programa ayrıca: Meşhur yıldı 
Mtıu:tLLE BALLIN -

GlNETTE LECLERC 
ERlC von STROHEİM'in 

Eseri 

TEHDİT 
~-- ilave olunmuştur. --~ 

Sevenler, Sevişenler 
Hayatlarmda Aşk heyecanı 

duymamış olanları 

BU HAFTA 

~ve Alemdara 
Koşunuz. 

Claudette Colbert • 
HENRY FONDA 
nın m~li görülmemiş fırtınalı 
bir Aşk macera.sile dünyaya 
çılgın bir heyecan yaşatmış olan 

bnştan ba!}a renkli 

VAHŞi 
KOŞU 

yu görünüz. 

Ayrıca: 

ROBERT YUNG'un 
Heyecanlar harikası 

ÇAM SAKIZI 
BUGÜN Matinelerden itibaren 

OPERA 
Sinemasında 

Emsalsiz renkleri ... Mükemmel 
musikisi ve nefis şarkıları yeni 
ve hissi mevzuu ile bir sinema 

mucizesi olan 

Billur Köşk 
JUDY GARLAND -

FRANK MORGAN 

ve ekser.isi Cüce olmak üzere 
9000 figüran 

AYRJCA: 
Arzuyu umumi üzerine 

Leyla ile Mecnun 
filmini üç gün daha 

gösterecektir. 

Beyoğlu Halkevinden: 

Bugl.n matinelerden itibaren 

A 
L 
K 
A 
z 
A 

Her safhası, her aah.neısi. her kısmı 1001 entrika. 
1001 heyecanla dolu insan havsalasının erişeıniyeceği 

meraklı büyük bir mevzu. 

ÇEMBERLiT AŞ Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

iki şaheser film bU"den: 

1-UZAKLA$AN MELOOi 
BRljlTTE HORN - VILL Y BİRGEN 

2-GEL BARIŞALIM 
(Fransızca Sözlü) 

IRENE DUNNE CARY GRANT 
tarafından çevrilmiş. Programa ilaveten: Paramunt Jurnal en son 

' Harp ve dünya haberleri 

--- Kanuni Süleyman Devri 
Avrupa ortasında Türk medeniyet devri, 

Tarihte Aş1' ve füsun devri; bu devirleri 

adalet ve saadet devri, 

yaşatan, aşağı 

tarihi ve klasik ruhrııvaz.Türk musikisini terennüm ve teganni eden 

Aşk ve azamet filmini bekleyiniz 
Bu şaheser Türk sinemacılığının en son muvaffakiyetidfr. 

Pek yakında Beyoğlunda 
iki bUyük sinemada 

Bütün Dünya Matt>uatı ..• 

KATE DORCH ve PAUL HÖBİGER,in 
temsil ettikleri 

Ana iztirabı 
JEANETTE MAC DONALD - NELSON EDDY 

MELEK sinemasında gördüğü büyük rağbet üzerine daha bir kaç gün temdid edılmiştir. 

~--------------------------------------' 

ı - 13/3/941 Perşembe günü saat 
18 de EvimJzin Tepeba.şındakl merkez 
binasında. muharrir Refik Ahmed Se
vengil tarafından «Edebiyat tar1h1-
ml.zde bir gezinti» mevzuunda. milhlm 
bir k~ans verilecektir. 

2 - ıterkes gelebilir . 

filminin şimdiye kadar gönnediğjıniz en mükemmel film olduğunu 1 
aaıylemekte müttefiktirler. 

Bu cuma akşamı Ş AB. J[ sinemasında ' , 
• 
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~R AKŞAM 
BİR HİKAYE Yü·z ü k !-l~rpte köpekle~ 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 

muhım rol oynuyorlar Tefrika No. 64 Yazan: İSKENDERF.SERTELLI Adnan gülümsedi: f da sevimsiz bir kadın değildL Adna-
- ışte, hayatta en kıymetli eşyam na: 

bunlar ... dedi. - Ben bu kadında bil\ fevk.aledellk 
Büyük, geniş bir camekanın önünde görmüyorum!-. dedim. O hayretle yü

duruyorduk. Bunun içinde bir sürü züme baktı: 
yüzük vardı. Bu yüzüklerin çoğu pek - Am~~ .!aptm ha ... dedi, pa!ffia-
acalp şeylerdi. Arkadaşım hayran ğındakl yuzuğe baksana ... 
bakı.şlal'mı onların üzerine dikmişti. o zaman gözleriml kadının ellerine 
çeşld çeşld yüzüklere Meta aşkla, çevirdim. d 1m te 
hayranlıkla bakarken: insanda balmumun an yapı ış • 

- Benim şu yüzük koleksiyonuma slrini uyandıran bu ellerin parmakla.
harpten evvel bir Amerikalı koleksi- rından birinde hakikaten aca~~ ~ekil
yon meraklısı tamam 25 bin dolar de bir yüzük vardı. Bu pek buyuk ve 
verdi. . üzerinde bir t?;k~ ~arlp kabartma.~ar 

Her şeyin motörleştirilmesine rağmen 
köpeklerin cephedeki faaliyeti 

çok iyi neticeler veriyor 

- o halde neden kalkamadın halli? 
Ayaklarını dağlamussın ya ... 

- Bilmiyorum ... Bunu ben de merak 
ediyorum. Vücudümde öyle bir kırık
lık, dizlerimde öyle blr dermansızlık 
var ki .. 

- Ben sa.na buranın eski blr adeti 
olan derleme tandır11 getireyim ... 
Kendini yerliler gibi bu tandır içine 
sokup terlersen, bütüu hıı,.,,--talığını sil
kip atarsın ... Birşeyciğin kalmaz, Sal
de l 

maya göndereceğim. Hele birkaç gün 
sebrctl 

••• 
Saide padişahın huzurundan çıkar 

çıkmaz odasına döndü. o gtln hlç kim
se ııe konuşmadı. Kafasının içinde 
yerleşip kalan bir şüphesi vardı: Aca
ba padişah kendis1nl aldatıyor mu? 

Çünkü, Çelebi Mehmed, Saldeye bu 
vadını birkaç kere tekrarlamıştı. 

Saideyi Edirnenln havası bo~uyor
du. 

N" · d" ? bulunan bir yuzuktu. Arkadaşım goz-
- ıçın verme ın "· d yıramıyor hayran hay-
Adno.n bana acıyormuş gibi baktı: ıerlnl on an a 
- Hanı bir horoz. çöpiükte gayet ran: 

kıymetli pembe inci bulmuş. Bunu - Ne yüzük, ne yüzük ... Bir kitapta 
•' 

, - Pekala. Biran evvel kalkmak için 
* hcrşeyi yapmaıta razıyım. Çok bunal

dım artık burada. 

Saray, entrika, zindan, para... Ve 
bütün bunların üstünde gelen mutan
tan eğlenceler Saideyi hergün hayret
ten hayrete, endişeden endişeye düşü. 
rüyordu. Birlblrlne zıd bu şeyler Sal
deyl bunaltmıştı. 

- Ne o ... Kalkınca gitmek mı isti
yorsun? 

- Evet. Edirne beni pek sıktı. 
- İyi amma, sen bir esirsin ... İst.edi-

götürüp bir tek nohud tanesile de- meşhur Lükres Borjiyanın yanında 
ğişmiş ... Eğer bu nefis kolek~iY?_nu taşıdığı zehri içine koyduğu yüzüğün 
25000 dolara satmış olsaydım, çoplük- resmini görmii.ştüm. Bu yüzük onun 
te bulduğu inciyi bir nohud tanesine bir eşi... Muhakkak bu da çok eskl blr 
değişen horozdan hiç bir farkım knl- zehirli yüzük ... Ah yarabbi, .şunu ell
mazdı. Bu koleksiyon 25000 dolara me almak, muayene etmek için neler 
verlllr mi azizim? vakıfl bunları ma- vermezdim ki .. Kimbllir hangi asır
den olarak satsan hepsi 25 lira bile et- dan kalma?... Muhakkak k.I benim 
mez. Çiinkü içlerinde yalnız. iki tane 25000 dolar verilen koleksiyonumda 
altın yüzük var. Geri kalan bep .adi, bile böyle fevka!Ade bir yüzük yok ... 
harcı il.lem madeni yüzükler ... Lakln Şunu elime alıp muayene etmek im
böyle koleksiyon şeklinde olması. on- kanını nasıl elde edeblllrl.m bilmem 
farın kıymetini arttınyor:. ~Ic~el~. ~u ki... 

, ğin zaman, lstedlğin yere nasıl gidebi
lirsin? 

Saide bir gün sancak beylerinden 
birile konuşurken sormuştu: 

- Senin karın yok mu? 
- Var ... Hem de üç tıı.ııe. 

köşedeki kocaman. taclı yuzuğu goru- Vapur adaya gelinceye kadar Ad
yor musun? Bu o~açağdan knı:n~~ ~lr nan gözlerini kadının ellerinden ayı
yUzüktUr. Blr ş~valyenln . yuzuğu ... ramamıştı. . 

Kua bir raporu geri hatlara götünneğe hazırlanan bir köpek 

şu kenard~k.~ ac~_ıp .?lr kc,mıkten ya- Adaya çıktık. Herhalde acalp yil
pılmış yüzuğu gordun mu?... Bu da zükıü kadın da. ev arıyordu. Çünkü o 
Balina kemiğinden yapılmış bir yü- d:ı bizim gittiğimiz ev tellaline uğradı. 
zii'~tür. Buna benzer yüzüklere dünya- Tellal hem bize. hem ona birkaç evin 
nm ynlnız kutup havallslnde mesela sağlığını verdi. Buraları gezdik. Fakat 
Izlandada balıkçı karılarının par- işimize gelmedi. Genç kadın da ke~
mnklarında raslamak kabildir. Ba.~ka disi için bir ev beğenememlştl. O uç 
yerde bunları bulama7.sınız. İşte bon- dört odalı, denize .k:ırşı. sarnıçlı bir Bugünkü harpte en modern te~-' h_avlayarak sıhhi teşkilata haber ve-
cuk rengi mavi taşlarile bütün Amerl- yer arıyor. Tellal kendlslne: nik vasıtaların kullanılmasına rag- j rıyor. 
kada pek meşhur olan kırmızı derili- - Eğer salı günii teşrif ederseniz men, cephelerde hayvanların hiz· ı Cephelerde kullanılacak köpekle
lerln yüzükleri... Şu kenardakilere size istediğinize yakın bir ev bula.bile- metlerinden d~ istifade edilmekte· re evvela talim gördüıülür. Muha-
br.k ... Onlar koleksiyonumun en na- ceğ'iml sanıyorum ... Bfr yer var, geçen d" B h 1 k 1 1 her . 1 k"" k b 1 d . 

Seneki klrncıl"nıı gelip "elmlyecekle- ır. u. ayvan ar, as er er e rıp er, ope ta ur arı vücu a getı-
dlde parçaları._ Zehirli yüzükler ... <?r.: .. b k l l 
taçağda Avrupa saraylarında bir suru ri henüz malüm değil. Salıya kadar mahrumıyete katlanma ta, on ar a rebilmek için geçen sene bütün kı~ 
entrikalar çevrilirmiş, güzel prenses- belli olacak... berabtr yanyana ölmektedirler. ve bu sene kış esnasında çalışmışlar-
lcr, prensler aşk uğrunda biribirlerini Cevabını verdi. Kadın: Cephelerde hizmet gören hayvan- dır. Talimlerin sonunda köpekler 
zehirlerlermlş. Ekstrlya bu yüıüklerin :- Peki, dedi, salı günü gelir~!..... ların başında köpeklerle güvercinler bir imt-ihan geçirirler. Köpeklerin, 
taşlarının yerine küçürük bir zehir Istar.bula da ayn~ ~-apurla donduk. gelir. Atların mühim rolü de malum- tüfek, mitralyöz, top, bomba ateş 
hazinesi yapılırmış. Bu suretle ortaçağ Yolda Adnan hep yuzukten b:ıhsedl- dur. Bugünkü ordularda, süvari, ve infilaklar esnasınd:ı. çıkan bütün 
insanları en şiddetli zehirleri parmak- yordu: 1 ı ·· · d"I ki 1 1 !arının üstünde taşırlar, lüzumu olun- - Azizim. diyordu, bazı erkekler blr topçu a ay arı molorız.~ e ı me e ses ve gürü tü ere, tayyare uğultula-
ca hemen kullanırlarmış ... İşte şu yü- kadının güzel gözlerine, bazıları mese. beraber topların traktorlerle çıka- rına alışık bulunmaları, korkmama
zük vaktile prenseslerin parmakların- la dudaklarına, yahud saçlanna veya. madıkları yolsuz fena arazide atlar- lan ve ürkmemeleri lazımdır. Sırt
d:ı dolaşmış, klmbllir onların ne müt- vücudüne bakarlar. Bunlard'.ln hiç bl- d:m çok istifade edilmektedir. Top larında ve boyunlarıında yük taşı· 
hiş ihtiraslarına, ne kanlı intikamla- rl ben~ alakadar etmez. Ben -~~~la- ve makineli tüfek kısımlarile yüklü mağa alışmış olacaklaıdır. Çok de
rma hizmet etmiştir. rın daıma parmaklarına ve yuzukler1- beygir ve katırlar en fena, en yük- falar böylece alıştırılan köpeklerin 

Adnan kendi.sinden geçmiş. bana ne b:ı.kanm .. :o k l k b·ı· 1 • 1 k se yer ere çı a ı ·ıyor ar. sırtlarında te efon ağı ma arası ve 
koleksiyonundaki yüzükler hakkında 
bir sürü lzahut veriyordu. Vnkıfı. ko.pı Salı günü ben adaya gitmedim. Ad- Bugün cephede askerle beraber boyunlarında fişek taşıdıkları görül-
tokm.n"ı. anahtar, gu-011-u··nı, Ie"en ko- nan yalnız gitti. Acaip yüzüklü kadını k"" k d d.. .. kt d" p 1 müştür. Top ve mitralyöz ate .. ine 

b "' gene görmüştli. Hatta tanışmış ve ah- ope e ov~şme e ır. 0 onya, " 
lekslyonu yapanlar oldu~unu bUir~i~. bap olmuştu. Fakat 0 kadından değll. Hollanda,. Belçıka, .N.orveç v~ Fran- rağmen, köpek, bu yükile yerden 
Fakat böyle yüzük biriktiren. yuzük. yüzükten bahsediyordu: sa harplerındc her ık. muharıp taraf yere atlayarak ve dikenli tel örgü-
kolekslyonu yapan bir lnsana iLI( defa k b 1 k 11 1 d l d k · b d re rns geliyordum. - FevkaJade bir yüzük ... Harikul~de Öpek ta ur arını u anmııı ar ır. er arasın an geçere ' ıca ın a ye 

bir "CY-· dı"yordu. Köpekler, muhaberatta, fi.,ek, leva- yatıp gizlenerek yollandığı yere Adnanın sözlerinin uzun sürece~inl " - .. d h 
Bir ay yüzilklü kadınla gezip to7.- zım, ilaç veeaire ta.ı.ımakta büyük muvaffakiyetle varır ve ·imda ı, a-

anladır;ım tçln ona: b · 1 • · • Ç k d f 
_ Adnanclğlm, dedim. e~er Adaya duk.larını işittim. Beş halta sonra da. hizmetlerde bulunmuşlardır. Şiddet- erı ace e yetıştırır. o e a mu· 

ev bakmağa g!dereksek hemen kal? evlenmeğe kara: ve:.znişlerdl. Adnanın H çarpışmalarda askerle beraber harip köpeklerjn, düşmana gorun
kalım. Vapura pek.az zaman kaldı. yeni nişanlısı bır gun: köpekler de tecavüze geçerek kar- memek ve düşmao.• ateşinden !ıakın-
Halbukl sen yüzüklerin bahsini bir - Tuhaf şey, dedi, şu parma~ım- şı tarafın Üzerlerine atılmışlar yaka- mak için 2-3 .kilometre yolu karnı 
türlü kapayamıyorsun. \dakl yüzükte garip bir uğır var. Bl- ) b"ld.kl · k ) · 'ı üzerinde sürünmekle ge,..tig"'i vakidir. 

1 il d b - - ~- lh~ ge aya ı ı en as er erı ısırmış ar ve ... 
. - Nasıl kapayayım kardeşim? Nasıl z m a e e u yuzubu parmaı:..ı.ua - .. f .... 1 le b 1 d h Köpekler sırtlarında güvercinle 
kapayayım? Buna imkan yok ... Her- çiren evleniyor. Ben otuz beş yaşına tu egJ e ~u ~ ~ t: ~ e? as~ının d 1 k f 1 d b. f d""' 
kesin bir ihtirası vardır. Benim lhtl- kadar evlenmeği aklımdan bile geçir- koluna dışlerını geçırmışler, boyle~ 0 u a es eri e ır tara tan ıger 
rasım da bu i.şte ... Yüzükler ... Azizim mezken bu yüzüğü taktıktan blr bu- likle kendi tarafının, askeri yetişin- tarafa taşırlar. Tek b\: köpeğin, va
ben bunların uğrunda nişanlımla. bo· çuk ay sonra Adnanla nl.şanlandıın... ceye kadar düşmanla boğuşaraJc ziyeti sıkışmış olan bir alay askere 
zuştum. cBu Nuh zamanından kalmış Acaba keramet yüzükte mi? hasmı oyalamışlardır. Taarruzda güvercin yetiştirrnesile o alayın ha
yüzüklere ne lüzum var?• deyip hep- Hikmet Feridun Es kullanılan kurt cinsinden iri köpek- yatını da kurtarmı' olduğu görül-
slni. camekanları Ue beraber evin alt , ....................................... lerdir. Askerle beraber köpekler de müştür. Netekim, alay. müşkül va-
katına, bodruma atmak istiyordu. Bu l'ENİ NESRiY·\'l' hava ve topçu bombardımanlarında ziyetini derhal köpeğjn getirdiği gü-
"'lizden aramızda kavga çıktı ve ay- - · 1 kendı· tarafın n kA h "' vey" mitralyöz ate .. i altında ölmek· vercın e 1 er anı arp 
nldık. Görüyorsun ya, onlann hayatı- .. y 1..... h b"ld" · d 

·· "k k'l ten çekı'nmernı".,lerdı·r. reis ıgıne emon 1 ırmış, gön eri-mm iizerlnde ne buyu mev ı var... Şaşı Hafız ve maruf nüktedanlar .. d · d 1 
Sıhhi te .. kilatlarda çalı .. an köpek· len im at saycısın e a ay hezimetten 

- Aman Adnan vapur kaçıyor... Divan edebiyatının son ilstadlann- .,, " kurtarılmıştır. 
- Haydi, haydi... Fırlayalım... 0 Allh S 1 1 lerin, cephelerde kuytu kötelerde 

dan B.""" a m Unar, dEYVTl.n n ta- h l k · Acele paltolarımızı, şapkalarımızı kaybolan aö-ır yaralı askerlerin a- şte, as erın en sadık arkadaşı 
runmış şair ve nüktedanlan için bir ... ı k 

giydik. Yolda Adnan gene bana yü- seri neşretmeğe ba..şlamış ve blrlncl- yatlarını kurtardıkları her zaman o an öpeğin hayatı cephelerde 
züklerden bahsediyordu. Onun lçln slnl yukarıdaki lslmle çıkıı.I"DWJtır. vakidir. Çalı veya dere diplerindeki, böyle geçer. Köpek, hayatını feda 
dünya muazzam yekpare bir yüzük- Fiati 15 k~tur. uçurumlara yuvarlaomıt yaralıları, eder, askeTi bırakmaz. 
ten ibaretti. Hayata sanki blr yüzü- köpekler kokularından, izlerinden Köpekler, orta çağ zamanlarında 
ğün içinden bakıyordu. h d l k d h 1 

Ada vapuruna girdik. Hala bahsimiz * Türkiye Kızılay Cemiyeti Emin- bulmakta ve ilk ınh i yar ım o ara a cep e erde kullanılmışlardır. Bu 
yüzük etrafında. dönüyor ... Adnan bir onü Kaza İdare Heyetinden: Türk.iye yaralının sırtında bulunan bezi, al- maksadla en irileri toplatılarak cep· 
aralık gözlerini kaldırmış, karşısında Kızılay Cemiyeti Eminönü kazasının kol. tentürdiyot, pamuk vesaire gi~ helerde dü~mana saldırtılmışlar. O 
oturan bir kadına bakmıştı. Birdenbi- senelik umumt meclisi 15 Mart 1941 bi sıhhi levazımı alması için yanı- zaman düşmanı korkutmak için kuy
re beti benzi uçtu: tarihine r:ıslayan cumartesi günü sa- aa yatmaktadır. Yaralı donmuş ruklanna tenekeler bağlanıyormuş 

- Aman, dedi, karşımızda oturan at 14,30 da Bahçekapıda Dördüncil is: ~~u ~sıtmak için yüzünün'.. elle:i-1 ve .. havlay.arak. saldı.rdıkla.rı zam~n 
kadını görüyor musun? Vakıf hanında Ticaret ve Sanayi oda- nın uzerme yatıyor. Bunu muteakip du .. man siıvarı ve pıyade~ınde panık 

dının öyle mühim bir fevkaladeliği mıntakasında Kızılaya kayıtlı olan yaralıyı en :l'.a. ın sı hl postaya, ha- husule getiriyoclarrnı~. Bu inhilal es· 
Baktım, onun karşısında oturan ka- sı salonunda toplanacaktır. Kaza. k h ı y 

yol~tu. Otuz beş ya§larında kadar var- llzanın toplantıya teşrifleri. rlca olu- ber vermek ıgın koı:ıuyor. Uçurumd!!- nasında diğer taraf galip geliyor-
dı. Güzel olmamak.la beraber o kadar nur. kalan yaralıya yetişemiyeceği zaman muş. 

Tefrika No. 12 

Giizel Gözlü Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va - Nu) 

~~---+----...-~-~ 

- Ben de böyle düşünmüştüm. 
O herif senin güzellığine iyice abayı 
yaktı, anlaşılıyor... İşini tıkırına 
koymuşsun ... Tüyüyorsun ... Şık bir 
mahallede yaman bir apartımaaı. · · 
Asansörlü falan... Arzı tebr~kat 
ederim, hanımefendi... Haydi ha· 
kalım, şimdi beni sıkıntıya sokma
dan, heyecana düşürmeden, tafsila-

tını anlat... Sen iyi kalbli bir kız
sm ... !>endin lüküs hayata gidersin 
de beni sefalete bırakma:zışın el-
bet... Bu nimetin 'İçbde benim de 
küçücük bir hissem olacak. 

- Bahsettiğin erkek, bana karşı 
senin tasavvur ettiğin hisleri asla 
beslemiyor. 

- Demek bu Allahın kulu alem
den başka türlü yaratılmış? ... 

- Cemal Nermi, içinde bulun
duğum bu vaziyetten beni çekip çı
karmak istedi. 

Recep, daima alayc:: 

- Yok canım !_>e.,. • dedi, 

Fakat mu ha verenin eürükkndiği 
zeminden biraz da h-ıyrete düşme
miş değildi. 

- Demek ki bu adam borsacı 
değil... Henüz mektep çocuğu ka
dar saf... Bak hele yaptığı işlere .. , 
Aklı fikri nerelerde ... Umanm ki 
teklifini kabul etmişsindir... Böyle 

enaiye edilen vaadlerden bir kadın 
hiç bir şey kaybetmez... Gene bil-
diği yolda yürür... Ondan paraları 
sızdırır, durur .•• 

Kadın: 
- Evet kabul etl:!im ... Fakat onu 

aldatmam~ğa da karar verdim. 
Recebin kaşları çatıldı, yumruk

ları sıkıldı, ağzı çarpıldı: 

- Yavrucuğum ... BCOl ne istersem 
o olur .. , Emrimden dıııan çıkmıya
caksın. .. Henfin sana ettiği teklif
ler fena değil ..• Onlardaaı istifade 
ederek kazı adamakıllı yolmalıyız.,, 

Leyla: 

- Çema! Nermi !?_eye a§:ı: yer-

dirn ... Senden ayrılacağım ..•• diye 
kesip attı. 

- Hay ahmak hay... Verdiğin 
bu ıöze de inandı, dernek ... 

- Ben bu ıözü ona ciddiyetle 
verdim. 

Erkek, metresine hiddetle baktı. 
Çene kemikleri kısılıp açılıyordu. 
Yanağında korkunç hareketler olu
yordu. Muhatabının üzerine ablıp 
onu ısınna.k, boğmak istediği belüy
di. Lakin kendine bakim oldu. Tatlı 
bir ifadeyle: 

- Bu fedakarlık için plato~lc: 
qığın ne tıeküf ediyor} . . • Öğrene
bilir miyim~ ... 

- Namusltar bir kadın olup oğ
lumu bulmak imkanını bana veri
yor. 

Recep omuzlannı Jcaldırdı. İstih
za •ile: 

- Korkanın, hayatta yapamıya
eağın ıeylerc kalkıııyonun kızım ... 
Sen, orospu tıynetinde yaratılm11· 
sın ... Bu yolda gideceksin ... Baıka 
çare yoktur. 

- Hayır .•• 
- Oğluna gelince .•• Yumurcak 

nerede şimdi) . . • Hangi koğukta > .•• 
Bulabilecek misin}... Ne gezer) ..• 
liem farzedelim ki, J!uld~ .. , Ba-

kalım senin gibi annesi olduğu için 
o piç memnun mu kalacak} ... Yok
sa, bir kibir, bir azamet mi takına
cak ... Bence doğru yapmıyorsun ... 

- Bence de ıen doğru düşün
müyorsun... Mademk.i peşime dü~
tün, buralara kadar geldin, bu 
bahsi bir an evvel n~iceye bağlıya
lım ... 

- Demek aramızda her ıey bi
tiyor} ... Beni bırakıyorsun} ... 

- Sonuncu defa karıı karşıya bu
lunuyoruz. Artık birbirimizi görmi
yeceğiz ... 

Hainane bir istihza ile, er.kek: 

- Demek param olmadığı için 
beni bırakıyorsun... lı mevsiminin 
gelmesine, para kazanmama kad"r 
sabretmiyorsun >... Halbuki çalı· 
şmca sana hediyeler getirdiğimi de 
biliyorsun ... 

Kadın, yumuşak yumuıak ı 

- Dinle, Recep ..• - dedi. - Se
mn fenalığını istemem ... Şayet el~m
den bir iyilik gelirse maalmemnuni
ye yaparım ... Yarın hareket etme
den evvel sana, 40 - 5 O lira yolla
rım... Can sıkıcı vaziyetten böy
lelikle kurtulursun ... 

Erkek, homurdanarak: 
- Biz 1ıaco para.silo yagıy.ın 

- Efendimiz beni donanmada çalış
mak. üzere Ak.denize göndererektl. Ar
tık oraya gitmenin sırası ve zamanı 
geldi. Ben oraya gidersem, çok büyük 
işler görebillrlm. 
Haremağası, Saldenln başı ucunda 

oturuyordu: 
- Burada gördüğün işlerde büyijk 

değil mi? dedi. Samsuna giderken 
Kara.kl)ytınlulan nasıl çil yavrusu gibi 
dağıtıp Eızuruma. kadar sürdliğüııü 
görenler ve bu akınları tatlı, heyecan
lı birer masal gibi anlatanlar var. 
Dinledikçe senin hesabına göğsii.m ka
bardı doğrusu, Allah senden razı ol-
sun. • 

Saide: 
- Btrna vadettiğin terleme tandın

nı ne zaman getireceksin? 
Diye sordu. Haremağası derhal koş

tu, uşakların odasından bir tandır alıp 
getirdi. .. İçini ate!}le doldurdu ... Ve et
rafına yorganları sararak: 

- Haydi gir bakalım şunun içine, 
dedt, ben sana yardım edeyim. Çabuk 
iyileş de kalk! 

Saide ayaklarını tandırın içine sok
tu. Ba..şını iyice s:ı.rdı. Harema~ası, 
Sa.ide terleylnceye kadar odasından 
ayrılmadı. 

- Biz de soğuklara alışamadık, gö
züm! Buraya geldiğimiz gündenberl 
hergün hasta gibiyiz... Hastalığımm 
ayakta geçiriyoruz. Bursa.da iken bu 
derece soğuktan şlkayct etmezdik. 

- Bursa burası kadar so~k olmaz 
mı? 

- Hayır ... Edlrneye nlsbetıe çok mu
tedildir. 

- Efendimiz bugünlerde beni sordu 
mu? 

- Evet. Dün de sordu. ıŞu kıza iyi 
bakın da çabuk iyileşsin.-. dedi. İyi ki 
sana uğramı..şım. Yoksa, doğruca he
kime gldecektlm. 

- Padişah çok ve!alı ve merhamet
li bir insana benziyor. Gözden k:ıybol
du~um halde beni unutmamış. 

Saide bu sırada buram buram ter 
döküyordu. 

Harem ağası o gün akşama kadar 
onunla me.şgul oldu. 

Saide bir lkl gün sonra iyileşip kalk
tı. 

Saide ayağa kalkar kalkmaz, ille işi 
padişaha yüz sürmek olmuştu. Çelebi 
sultan Mehmed. Saideyi görünce, ken
di evladını görmüş gibi sevindi: 

- Öleceksin diye korkmııştum, Sai
de! İyileştiğini duyunca memnun ol
dum. 

Saide, padişahın ayaklarına kapan
dı: 

- Buranın havası beni bugün değll
se yann tekrar yatağa düşürüp, gü
nün birinde mezara kadar götürecek, 
şevketUml Ölümden korkmuyorum ... 
Blr gün hepimiz öleceğiz. Fakat. ben, 
efendlm1ze büyük hizmetler görmek 
emelindeyim. Beni Akdenlzdekl do
nanmaya göndereceğini vald buyur

- O halde, onlar yetmiyormuş gibi, 
hergün sa.rayda cariyeler peşinde ne
den koşuyorsun? Çoluk çocuğunun 
yanına gidip otursan, onları sev .. p 
koklasan olmaz mı? 

Saldenin kabilesindeki erkekler bir
den fazla kadınla evlenemezlerdi. Sai
de Edimede her erkeğin iki ü;; karısı 
ve bilhassa zE-nglnlerln ayrıca blrko.ç 
cariye ve odalığı bulunduğunu cör
dükçe şaşıyordu. 

O gün akşama kad:ı.r odasından dı
şarı çıkmayan Saldeye akşam üstü !lir 
ziya.retçi geldi: Çmer baba. 
Alaşehir sancaktarı iken padişahın 

yanında kalan ihtiyar Ömer baba 
Samsun dönüşünde Çelebi sultan Meh
medin lıit!unu görmüş ve itiınadma 
mazhar olmuştu. 

Saide son günlerde Ömer baba ne 
sık sııc görüşmeğe başlamı.ştı. O. her
kesle konuşama~dı. Snldenln konu~
mak gülmek, eğlenmek için eşref sa
atleri vardı. O, günün her saatinde 
herkesle konuşmaz her eğlentiye iştl· 
rak etmez ... Fakat, Ömer baba ile ko
nuşmak için vakit ve zaman aramaz
dı. 

Ömer baba, böyle olmakla berab~r. 
Saidenln huylarını yakından bildiği 
için ona daima takılır: 

- Konuşmak için izin var mı? 
Diye sorardı. 
Ömer baba. o akşam geldiği zaman 

pek neşeliydi. Saidenin odasına girer
ken: 

- Konuşmak için eşref saat hulül 
etti mi d1ye sormuyorum, Saide! dedi 
görüyorsun ki bugı.i.n izinsiz girdim 
içeıiye. 

Saide ihtiyar akıncıyı güle:ek kc.r
şıladı: 

- Sen, benim babamdan d:ıha ihti
yarsın! Ven edik korsanları babamı 
parçalamışlar. Ondan sonra ben, her 
gördüğüm ihtiyara - babammış gi
bi - hürmet ediyorum ... Bilhassa sa
na karşı duydu~um bu sevgi ve say~ı
nın derinleştiğini gördiikçe seviniyo
rum, Ömer baba! Çünkü ben, hayalt:ı 
blr babaya pek muhtacım. 

- Ölenin yerini hiç kinıse tutam 7., 

kızım! Gidene Allah rahmet etsin. Bı
rakalım şimdi eski derd1erl. Yeni l~i
ml:ze bakalım. 

- Hangi işten bahsediyorsun? 
- Blrşeyden haberin yokmuş gibl 

davranma! Ben herşeyi biliyorum. Ya
kında beraber yolculuk yapaca~ız. 

- Gene uzun bir sefer mı var? 
- Yok canım. Seferden bahs~tm'?-

dlm. İkimiz bir yolculuk yapacağız di
yorum ... Hala anlıyamadın mı? 

Saide, ihtiyar deniz kurdunun göz
lerine baktı: 

- Yoksa Çalı beyin yanına mı gidl
yoruz? 

- Ha şunu bileydin ... Evet onun 
yanma gideceğiz. Hem de üç gün sonra 
gidecek katileye katılarak. 

Saide sevindi: 
muştunuz. Müsaade ediniz ... Oraya gi. - Padişahın bu üçüncü vad! !r.şal
deylm. Yararlığımı asıl o sahada gös- lah üç gün iç.inde suya düşmez de yo
terebileceğlmden emlnim. la çıkarız, Ömer baba! Ben bur da 

Dedi. Çelebi Mehmed, Sa.ideye ııcıdı: çok bunalmış boğulmuş bir haldey.m. 
- Orada fazla yararlıklar göstere- - Hiç merak etme, kızım! Zıı.t:?n s"

'bileceğlnden ben de emJnlm. Fakat, nin padi.şaha yakın oluşundan he-nPn 
seni gÖ'ZÜınün önünden ayırmak iste-[ hemen hiç kimse memnun cteği!d r. 
mJyorum. Maamafih çok yakında seni Hatta Beyazıd paşa bile. 
Venedlkliler üzerine gidecek donan- (.\rkası v~r) 

jigololardan değiüz... Senden 1:-ir 
arkadaıılık istedimse, niyetim borcu
mu sonra ödemekti ..• 

Sonra, o da yumuşadı: 
- Demek seni o adam başkıı 

bir şehire götürüyor"? 
- Müsaade et de bu sualine ce

vap vermiyeyim ... Şimdiden ıonra. 
seninle benim hayatım ayrılıyor ... 
Ne yaparsam yaparım, nereye is
tersem giderim, üzerine vazife de-
ğil ... 

Recebin dudakları kısıldı. Büyük 
bir hiddetin benliğini sarmasına 
rağmen mümkün mertebe sükunla 
cevap verdi: 

- Bu mevzula alakadar oluşum 
sana karşı doatluğurndandır, emin 
ol... Alem ne derse de-sin, erkekler, 
kadınlara kartı daima hami vaziyet
tedirler .. , Ben de bu maksadla öğ. 
rerunek istiyorum. 

- ... 
Leyla sustu. 
Recep devamla: 

yüzünden tepetaklak olmuş... lrı·, 
etti diyorlar ... Sözde milyoner ol n 
o adam, seni alıp götürmek için 
muvafık zaman seçmemiş ..• 

Leyla, hürmet ettiği Cemal Ner
mi hakkında karşısındakmin bu 
tarzda konuşmaııını muvafık bul
muyordu. 

Baııını azamatle kaldırıp dedi ki: 
- Cemal Nermi bey borsada 

kaybetti, biliyorum... F al.:at gene 
de birkaç bin lira parası var ... 

- Birkaç bin lira ... F cna değil... 
Eğer bun lan sana verirse i~in iıı ..• 
Amma verir mi bakalım"? ..• 

- Bu parasını alıp ecnebi memle
ketlere gidecek... Yeniden servet 
yapmağa uğraşacak ... 

- Oooo ... Demek romanlardaki 
gibi terki darü diyar!... Sen de mi 
beraber gid~yorsun "? 

- lzmire kadar, falan .•• 
- Ne zaman hareketiniz} 

- Yarın akşam. 

- Öyleyse artık görü~miyeceğiz. - Bilirsin ki, l:ier yerde dostla
rım vardır. Senin bu zab ıerif hak· 
kında onlardan malUmat aldım, Görüşmenin ne kıymeti 

_ E> var>... Mademki bundan sonra 

B 1 d K d 

1 
biribirirniz için yabancı iki insanız ..• 

- en tın sam o a arun e· 
ğil... Bugünk" }!oraa muameleleri (Arkuı var) 
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Balıife 7 
' 12 Şubat 1941 

Finlandiya harbin açtığı 
yaraları kapatıyor 

Memlekette harabe kalmadı, 
bütün muhacirlere iş temin edildi 

lngiliz 1 Günlük Borsa 1 Heyeti umumi7eye Da•et -.. 

h 1 
v _ Bre7.ilya kahvesi 

avacı ıgı . URAM.,. r.uıvtı.lT- KAMBİYO B ~Anonim Şirketinden a 

k ti 
• " NDt1D l'l&n.at . r~· kahvai Türk Anonim u vve en ıyor ____ ı_ı _111aıt_uu ____ Şırketı bi..eda.rları umumi heyeti Si 

m~ 1941 gününe dü~en pazarteli 
DSVLICT BOB(:L&IU f!:Wd! 16, 30 (on altı buçukta) 

Yeni cKartal• filoaa 
faaliyete •eçmek üzere 

L. it. hanında ~~ebpac:la 4 ncü valaf 
" '1.10 933 ~ borcu L D. m. 11.IO . d d ıırketin idare merke-
• • 1131 ıtramlJtll 1t.'IO ~k • a t eurette toplanac:atındaın. 
• • ım tkramtJtıı DIUI fll' e t ... mukaveleai "bince 

1800 J••liz fa.;var•.:- A. B. C. ıo.OD h~ amumiyeye ittlrik mu:. ek 
.. ._. .,.,. ---- • T 1tH 8lTU-&nunuııa 1 11.21 olan hiueclarların hamil '-·-' ec 

rnah6il 42&0 Alman, • • 1114 8l'fu.a sa1am M ıı_. lan hiw Mnetlerini bunduk· 

1100 
ı .. _ıvaft ._VVlflfl',...: • 1 ım Kulne bonolan IO.IO bit v...W içtima_.._•~-ana müe-ııca,-- ... ,.,__ • • 1ISt • • J.l.IO Ufta el ..... &n ..... enazhir 
falrrİp edildi • • ıtll • • .., "JlkL:.. ~ Ba~ket .:::--- vqa b- • - • • U.tl ..... . __ .... ... ...... 

Malôllere de iş bulunmllfbır· Bütün Fiolindiyada müe Lı-. ı ı (A.A.> _ Anm ı..- .&. ~ ~ ı-:z ::! !:.~! .. -:-~ 
beden çalışamıyacak ancak 300 harp malUl.ü kalacaktır :::.:-..=.~Na°'! ~:-"- ~ ~ ~.~:'.".ı;,.. üw. aı..... B. SiDclair 1ıir natuk .a;rleaüt B. Umam mtmlllll imldl ._. MOzAKERE RlJZNAMESI 

peea .... Çnde t..mz haya ~~ lltla ~ 1 - idare meclisi n maıakıp r .. 
ntlednia faaliJeti Uldancla ta&ill.t T O. porlannm okunması. 
••dikim 80dra, l nllm&zdeki wıe- T: İl ::: !:i!':aharrlr 1:.11 2 - 1940 ı~eai bilanço ve Ur 
aill Oıtimal ve imklnl•nm haJüa T. ft bankam (lwnlle alt) ıo:Ü ve zar•! heubil~. ~enei . lıeaabiye 
mevzuu ederek demittir kh T. İf bankası mtlmeull hl& lOS.- muamelah raet~yıcanı.n t~ıdıki ve bu 

lnsiü lı.va kuvvetlerinin kudretJ. A. Dem1r)'oUan flrtetl (" IO) 2U5 husuıta karar ıttiliazıle ıdare mediıai 
JMbük muharebelere n devamlı b ir A. Demlryollan flrtetl "' 100. 17.50 ve murakıbın jbrası. 
taarruza raimen. balen seçen .p.. J!st1blııa)! çimento flrketl ,,95 3 - Esa!ı mukavelcnamenin 2 7 
tatta lasikere mubare'beainiıa bqla Şlrtetı BayrlJe 2t- inci m•ddeai mucibine~ inhilll eden 

. dıiı ZNDl'nlrinden ~k daha b&yiik: Şlrtetl HayrlJe temettü 21- iki ~z~lığa m.uv~Jdcaten intihap edi-
tiir. Tan.uc. adedi hakımmdua 'bn- BCMDI TABVtLl.Dt len iki zatın ıntihabının taıdiki. 
71ktür. ilk aaf pilo~ ı..kımından 4 - Esas mukavelenamenin 26 
~r. ih~t tanue halmmn- Kredi Poml1'9 llOS Cslıortab) ı•.50 ncı m•ddeei mucibince müddetleri 
dan bU,-iiktiir uıtrmman sörmek· : : 1111 lOl.- nihayet bulan idare meclisi azaları 
te olan pilot • miktan bakımından • • = ~:JS yerlerini aza intih~~ı. 
büyüktür. Yalnız mutlak adetler ha- S ::- ~are meclıaı azuına verile-
kmımdan deiil fakat Almanyanm NOIUJT ~ek ucretın tesbiti hakkında karar 

han kudretine niabetle de daha Tllrlı: altını 2U5 ıttihuı. . . . 
b üyüktür. Killçe altın bir sramı 1.03 • 6 - 1941 ıenesı ıçın murakıp in· 

Bence, harp, daha feci bir eafba- Osmanlı bantaaı (banltılot) 2.50 ~ı:bı w tahsisatı hakkında karar 

7a girmek. &zeredir. Nazi Almanya- ittihazı. •W • • • 

anı yenmek kolay bir if olmıyacak.· IUMUYO 7 :- D.ıg.er ıdere meclısı azalarma 
tır. Fakat bu mümkündilr bunu Tlrk llruı oldugu gıbı ruznamenin üçüncü ve 
yapmak. lazımdır, bu yap0ılcaktır. Londra tzertne 1 sterlin l.H d.örd~ncü maddeleri mucibince se-
(Alklflar). Nevyort tlzertne 100 dolar 121.20 çilen ıdare mecnıl azalarına da esas 

lngiliz bava kuvvetlerinin harp Cenevre berine 100 frank 21.811 mukavelenamenin 38 inci maddesin-
b..-rılan üzerinde fazla durmıyaca· :C,~ =~~"'11':, ~:mı 0.9975 de sayılar. bütün izin ve selihiyetle-

Geçen kıt çetin bir harp seçiren f"mlindiya markı. mal sahiplerine darik etmiflerdir. Bu faaliyetin mah· i:m. Bunları bütün dünya biliyor. Madrld tızertne 100 pezeta 1~::~ rin verilme8i. 
Finlandiya timdi bu harbin açtıiı' daiıblm11tır. llllleri. büyük tehirlerde açılan ma- (Allutlar) Belgrad tlzerlne 100 dinar u75 -------------
yaralan kapatmak için büyük bir 1 Kareli ve Sall• mmtakalanndaki iualarda satılmaktadır. Son on ay zarfında. iki harp ah- Yotobama üzerine 100 yen 11.1315 Hali taa.fiyede Gazetecı· • 
faaliyetle çal1J1yor. Harp biter bit· kooperatif undıklan, sandıklann· Bir milletin milıek tqı, en senç nesinde, incili: hava kuvvetleri. çok Stotholm ilzertne 100 kuron 11.005 
mez marqal Mannerheirn Fin mille- 1 da bulunan bütün paraları büyük dn~. ~i~et ve haleti ruhiyeai· büyük kuvvetlere kaqı munffalü. lik Ye Matbaacılık T ürk 

m'f ve kalk .. ma pi.....,. ....ı. m..ı...du. rilen mkkat n mna pek büyüktür. göriilnüyen avcı· ta1Jarelerim~' onİnı Şirketi tasfiye ~e hitaben bir beyanname nqret· 'ı küçük mevduat aahipierine daiıt- ır. Fmlaındıyada çocuklara göste· yetle çaıpıımlftır Bilhusa . r Bu L M A c A M 1 z An 
batlannı çizmifti. Bütün rm milleti. Muhacirlerin çoğu, köylü ve çif- . it ~ bulmakta müfküli~ çeken faaliyeti neticainde. l:ııu müddet= 1 2 3 4 5 6 7 8 g IO memurluğundan 
aiyui akidelerindeki içtibad farkla- çilerden mürekkeptir. Yaz esnum- llilelttın çocuklan modern çocuk fında 4250 kadar Alman tayyaresi 
nnı bar tarafa bırakarak milli lcal· ! da bunlarla kolaylıkla it temin et· yurdlanna muvakkat bir zaman için ve l j 00 ltalyan tayyares · tahri 

1940 senesi hesap ve muame
lAtıru tetkik etmek üzere hisse
darlar umumt hey'eti alelade ola
rak senelik içtimaını yapmak 
için 28 Mart 1941 CUMA günü 

bnmaya dört elle sarılmıı ve bu miştir. Zira yazın birçok sınıflar ıı- kabul ediliyor, burada yiyorlar, iç'- edilmiftir (zun alkıtlar)
1

• sm! 2 
sahada harikalar yaratmıştır. pa1ı altmda tut_ul~uğu cihetle, çalı· yorlar, ~atıp kal~orlar. 15 - 1? \kayıplarımız ise l 800 tayyareden 3 

4 Baılıca Finlandiya şehirleri, bu şacak ameleye ihtıyaç vardı. yaıındakı gençler ıçın çalı§ma kamp- azdır. 
azimli çahıma sayesinde, harbin ha-I Kıı esnasında mayi mahrukat ve ları açılmıştır. Şimdi bu kamplar- B. Si.,daır, nutkunun bu kımunda 
rabeleriııi ortadan kaldırmlfbr. Bu- maden • kömürü bulunmadıjmdan dan 12 tane mevcuddur. domJıyonlann ve naütteWeıia yaı-
giin rınl&ndiyayı ziyaret eden bir F"mlhcliya or_manlarmdan odu~ Yaralılann dokuzda biri nisbetin- dmunı Mil& ettiktea eama .a..u,ar 
ecnebi, bazı malUlleıden ve göğüs- kesmek zarureti hasıl olmııı ve eli de çok oaln barp maIUllerinin de ki: 
Jeri madalyalarla IÜllÜ kimselerden kolu eailam bütün ipizler, odwıcu vaziyeti Finlindiya hiildlmetinin Avam kamaruınm çok eçmecl 
hatlta bu memleketin üzerinden bir ordusuna kaydedilmitlerdir. ehemmiyetle dikkat nazarını çek· batJta bir bava fi1a.anduı ~ ~ 
)'11 evvel müthiı bir harp kasırgası· Şimal ve prk şimendifer iat..,· mittir. HükGmetin prenaipi, jpizliie sedildiiini ititeceimi uber a ek 
... geçtôiinJ haıulata<ak lüç bôr.,;. yonlan odun keomei• 7...tan bin- •• atalete ıdıammül eımemektU. ......... lk mo, Amerikan :.a; .... 
taneye rulamıyor. Metodlu, azimli )erce ve binlerce eıhas ile dolup ta- Harp malUllerine nakdi yardımc!a larının İcUre edeceii Hurricane tay· 
çal u· b' 

11
yor. Ş1111u da kaydedelim ki. odun bulauıulmakla iktifa edilmemit onla· yarelerinden mürekkep cKartal• fi.. 

lıa;f:~ir. Fin milletinin mi 1 ır san.,ii. rınlindiya endüstrisirün ön ra malUliyetlerine göre. yeni meelek losudur. (AJkıtlar) . lngıJiz hava 
H safında gelir. Lokomotifler ve ot~- ve çabpna sahaları temin edecek kuvvetleri, kendi saflarına siren bu 

aı:!>t~n ıonra Finler için doğa? aıobiller, odunla veya odundan ıs- kurslar da açılmııtır. Bu maksadla cesur erlere cHoı geldiniz> der. 
;;'it rn~ ve müstacel meseleyı, tihsal edilen gazla işlemektedir. Helsinki ıehrinde kurulan enstitüden B. Sinclair pmdiye kadar gelen 

r edılm11 olan topraklardan hic· Görülüyor ki. Fin hüklimtinin en memnuniyet verici neticeler elde Amerikan ta~areleri hakkında taf· 
ret eden 460 000 "f · kA • ·zt · t · dli · · B' k 1 d h lı , nu usun ıs aaıı, b Uibaılı kaygusu, 1pı ere ıı emm e Rllfhr. ır o un an ma rum ıilit verdikten ıonra ıözlerine ıöyle 
-~~ip Y~ralılari:e malullere yardım tme ktir. rınllndiya kadınlanna kalan marangozlar, diğer tek kolla· ~evam etmiıtir: 
ICQI tneııı v . . k 1 1 . . • e e :t... L ·ı l w •. w . 1 d" L f" . e ı~ız a an ara ıı teınını h tlannı geniı bir m ... ,asta a.a· ne ça ıımagı ogrenmış er ır. Herr Göbbels, kendisine inanan 
uy ıyetı t itil ed" d aya · d"l · ti Y 1 h · 1 ·· b l Öt d beş. ıyor u. zanmak imkanları temın ~c ~ mkaşd r. l apı a~ t~ md ınb~~~. goFr~ IA ud' ça · saf dillere Amerikanm ngiltereye 

e en erı Fm bükıimeti, işsizle- e· k ıirketler. itçi ve ÇUÇ'l a ın ııma neticesın e utun ın an ~ya- yardırr:nın geç kalacağını temin edı· 
be tnaaı vermekten ise onlara iı b;~leri ifliz ve muhacir. kadınlara da müebbeden çalııamıyac~k vazi· yor. Fakat Avam kamarasına ıunu 

dulrnanın müreccah oldugwu fikrin· d"'-" --'-·- ınakinelen sabn al· yette ancak 300 harp malUlu kala- bıldirir:m ki bu muazzam birinci 11-

e id' H ı&.lf ve ~ ak ' bir .. 1• er erkek ve kad
111

, haklı mak için ınaaz%&1D aennaYeler te· c br. nıf Amerika tayyareleri, buraya za· 
İlfdu~et rnukabiliade kabiliyet ve manında gelecektir. 
Dl l ita ına uygun bir iı sahibi ol- R ıı ı· ı ite 1 Yugoo ıavya beyan Yeni lngiliz bombardıman tayya-
rak ~~buriyetinde idi. Fazla ola· Bı ooseve nu • il • releri ı.ıodeJJen iae, bundan evvelki 
. hütun vatandaılar, mmılelcetin herhangi modelden iki defa daha 

:M'ic~a ya~dım etmekle mükellef reye yardım kanununu name ne~redecek bü~ült~r ve bundan evvelki model-
cek u .. •n c.ıhetle, ltendılerine verile- 'l lerın gıdeceği yerlere üç misli bom· 

1 
saat (18) da lstanbulda Bahçe
.kapıda ft hanındaki (1) numa
ralı tasfiye merkezinde toplana
caktır. 

İçtimada hazır bulunmak iste
yen hissedarların toplantıdan ev:. 

_._._._.-...-.-..w ı vel sahip oldukları hisse senetıe-
Soldan .... ft ~ ...... : rini b"" 1 _ Etmete bn§tınluı bir nevi urornuza ibraz edip muka-

un. bllinde duhuliye kartları almala-
2 - iıım. nnı rica ederiz. 
3 - Çok tanen. 
4 - Tersi bu da Oyle demettir. RUZNAME: 

Giyinmiş. 
5 - Hamamda kullanılan ~enı 1 - 1940 senesi muamelAtına 

su lta.bı - Bir yerde lltamet edenler. aid tasfiye hey•ett raporu ile mü-
8 - Yapılan. rakip raporunun okunması. 
7 - Çatının dıpn taflUl kenarı -Kuriıan edilme. 2 - 1940 senesi bllAnçosu ile 
8 - Tersi ince demir lA.vhadan bo- kAnı zarar hesabının tetkik ve 

rudur. tasvibi 
9 - Bmç - Kiiçik ıımat. . 
ıo - ııun.fatat et - Datan. 3- 1940 senesi muamelltın-

s l.a~~,_....,wnı 11a11i dan dolayı tasfiye memurlan ıle 
0 UAD -- ft ,,.aı.ıan apil: -ı - Mavllltız. 2 - Avunuyorum. müraldbin ibrası. 

3 - Vurabalıya, 4 - İııa.Jüab, 5 - 4- Mürakib tayini. 
Lubak, Ta, 8 - İyab. Ogurt, 'I - Ko-
laygele. 8 - Inb, Uluma. 9 - Zuy ---- -----------

Tremöc, ıo - Masat, Acı. ' .. ••••Doktor ••••• 
aay 1!1 d red~~demezler. Bu düstur 

1 
d (Bq tarafı 1 nci sahife4e> ba taşı~aktadır. 

Yeri'? ~ hukUnıet ipizleri. yıkık ı•mza a 1 Londra 11 <A.A.) _ Tlmes diyor kl· . B. Smclair. nihayet, ıivil tayyare-
bu erın dınşasında isbhdam etmİ§ ve cYugoslavyanın şereflneve ordusunu~ c~lik saha11nda rlınali Atlantilt üze- ZAYi - İstanbul Mıntaka Liman 
kal~e e hem harabeler ortadan (Bat tarafı 

1 
nel sablfede) cYugoslavyanın şerefine ve ordusunun rınden hava ıteferlerine yeniden bq- relsllğhıden aldıtun 8/188 slcll numa-

geç'l 1!-. hem de ipizliğin önüne 11"Y--.• .AmerfUn ııarp gemileri ne Ia.cağuu, Alınanlar tarafından Yuna- le.nacağı ümidini izhar etmiıtir. ralı liman cilzdanımı zayl etUm; ye-

Bahad din LOtfi 
V a rna h 

OPERATöR CROLOG 
1 rnıttir. .ı:ıa& ... _.s.,., ... mın miibadele edllece- nistana hilcum etmek lçln bitaraflıtı- F n1slni alacaRundan estıslnln h~ii 
1940 senesi m d F. h··k· İnglllz ~- da bu ha na tecaviiz edilmesıne mutavemet ranaanm Pariıteki 1ottur. meti, 3

45 000 

ayııı~ . a • ın u u· cett bahis ınevzuu olmUIA - edeceğini gösteren birçok allmetıe'r 311 tevelliidlü, Aksu npanı makine Böbrek, mesane, idrar ve 
kesı iltina~ ri mahacr.-ı ıate eder- ber clddt esasıart. ıstınıui etmemekte- vardır. Yugoslavya bu armlni muha- m~ahhaaının seyahati lostromosu Mehmed Ali Demlrbancı tenasül yallan bastahJrJan 
Jaıı.a d Cf n sonunda bunlann dlr faza ve kati surette izhar ederse. te- P•ıa 11 (A.A.) - D.N.B. ajan-
güç \~~ fazlası, Finlindiyada İl inetııerentn v~daki bilyiit cavüz vukuu çok ıüphelldir.• il bildiriyor: Fransız hültUınetinin ...... Prof D m(lteh&SSJSI 
,. ;,• ' ' olma;;a ve munlaZem bh eı,ı.ı ıonı ııautas. DaJlJ Ske~b mı:; Da1ly Telegraph. diyor ki: .suı .. r Öfgal elt•ndald mmtaka mmahluw • '· ~ 

ra· e çalışmağa baılamışh. ııablrlne yapbll be}'anatta böyle hilldDnethıln tendi mllletlne, komşu- B. Brinon dün Parİlten Franaanın Kemal Cenap Beyoğlu. IŞ Banlram tarşı· 
rn ırçok huıusi müeaeaeler, biikd- mübadeleye alt hloblr pro_!~~: tedkik ıa.ruıa yaptltı lhanet Yunan nıhunu cenubundaki metcul mmtakaya ha- amda. Bmtr NemJS IQtalı. 

ete bu ağı · t d • I mefZUU otmadJIJ.nı söyle....., · zaafa utratm&mıftır. Nazi tıtaıan k • . . Panalva. aprt. No 2 dir H··ı_ r 1f e yar ım etmıt er• --· ....__ ... n inglltereye ae-,tedll· a..ı .... ..ı ........ da --ı.·te y re et etn:ifbr. Bir hafta sürecek olan DolU Palaa 2. LamarılD cad. D .ı- · • 
• uııı:tiınet muh • l .. k"I- ....,. ... ~- 1zeme ara- .,.,...___ .,...,....... n, unan or- b ah ..ı_ B ..._,_ ... _ eı·• -- Tel 42203 

de nıuav • . acır ere uç ıe ı mek o.re sıra bekllYeD mı dusu merkez cephesinde İtalyanlara u sey at eanuına&. • de Brinon, ... ~ T ~on:" -- llm•••••••••••• 
1 

enet edıyor: sınd& Ult gönderil~ partlnln cSlvrl- tlJ1ı yeni bir taarruza geç.ml§Llr. Al- Eayonne, Bordeaux ve La Rochel- •••••••••••• .. 
Bu - Muhtaçlara ferdi yardım ..• atneb ı.smt yerilen :ı= ~~= manlara buıulan gilzel btr cevap ola- l~ vr.lileri ile göriifecek.tir. ·,---------------------------., 
biilt Y&rdundan istifade eden phıa, ının.tı olan miihlm e ti malfmı- ma21dı.• _,,_,,_________ İ•tanbul Belediyeıi ilinlan 
nez::~ ~es_.abına eşhası hmu9ye t>otianndan teşekkill t 11 Romanyada Alman kuv- daJtl vaziyet hattında ıunıan yaz-

2 e ıakan ve iaşe edilir dur. lh • lO f k mcktadır: Tahm1n :l:ık 
d - Kollelttif yardım Bu ar- Bundan bafk8 AmeribD ordUSU f Ü vetı ır a oldu cHafta sonunda alınan haberler, laeclell tem.ınaı 
ınıdan toplu b" b ld • Y ttJatındaıl tefrilı: edilen uzun mesa e Nevyork 11 (A.A) _ Atı· Belgrad betlendJll gibi, Almanların Baltan-

bastanelerde ır ~ e kamplard~, bombardıman tayyareleri de 15 gtine dan New-York -s gazeiesı.ne bll: J.:..rdaki pllnlannı tatb1Jce devam et- H25,00 106,87 nıif olanlar,~~· ,..,ede cemedil· tadar göndnllec•k ..-me .......,. dlrllıllllne gOre. Almanya ile y.,.... utı-1 -• e,...ekledlr. Bir tam!· MOtemadl ıamtn.• "1-de tuJlamlmak üzere alınru:ak 
3 

_ '."""'de ..ı.,ı... da bulunmaktadır. Javya anuında pakim ......, •• -;;;.,. - ..._.. aüerlerl -da muhtelli ••·- 150 mWe mlkil>ı aucu. 
'-in Elbue Tennek -.e meoken Kongm>ln ,arın tanun pMJeslni test gfintlne"'"" •dllmlPlr· - taımye .-.., dil•• 1650,00 123.7S M_ütemadl tamıra• lllerlnde tuDantlınat uzere Kecldlyek6-
na e ~ekle beraber, nüfus bllJl· nihai olarak tabnl edeceti zannedll- Guetenln Vqlngtondan ~ndlil· taraftan nazı diplomaalsl Bulgarlsta- yu garajına telUm edilmek ıartne alınacak 10 ton Bltum IQ,ı~ lıi.lerde 12. , .. ,.ıa.da 9 fôn· mektedlr. Meclis ....,. B. soı moom ne nazann. Almanya tıalyanların na .....,. ....rueketıerde entrikalar l~.00 120,00 Mütemadi tamıra• ıoıerlrule kullanılmak üzere ıaec~ko-
öb •Y• ınada para dı d kanunun 2S muhalif• b'I' •ıD ebO· yunanh]an tendi lopmldanua ı>lb· ,..ırmektedlr. Bu entrikalar Turlderl :.:ı;:ı~~.~.':. edilmek ııartll• ahnacak 200 metre mıw,. kum Ye lllD 

ı arettir. yar D1ll1 an riyetle kabul edlleceğlnl tahmin et- türtmelerlnl temln 1çln Amavutlup oqamak ve Yunanlılann azmlnl lcır- Tahnıhı bed ll liükGın, . mektedlr. bava kuvvellerl ve en modem malse- mak için Yunanıstanda bir takm> ..- e erl ile teminat mlkdarlan yukarda yazıh mevad '""" 
gôç ed ~ terkedılen Y••!Pden • • d • et me gimdermete bazırlamnaklador ,.ıaıar "karmak .uretlle yaptl• or. Te- :~::."fa";" M~~m. ~~f~!"'~~~':ı~lmu tur. Şartnameleri Zabıt 
b•Yv•nl en •halin;.. eşyalann•n ve ArJantin e memnunıY New • Yorlt Herald Trlbune ~te- remm .. •" .. rlh bk ""bil n ... mek- gunti saat " de daimi encüm d yaptl eattı:'· Ih le 24 3 ... pazartesi 
•••He ;nn"! nakU öç;n Türk P•· .... ., • Aı..a 11 (A.A.l - DemOk_· sinin Belgraddakl muhalılrl. Roman- le berober. Y....,...vya Sıinde bir buz veya mektup n " 941 ' t . T plerln k in t malt· 

MuL ~ m•IYon füa •••letnüıfü. ruııere yardım tanununun kabul•. yaya tue kuvvetler gelmekte ve olnıdl t.z>:.tk :..ı>tlıh!O mubakl<alttır. muanen tte dalnu encü b • t odam ' kala e lbal gunD 
liye ·~lere yardım merkezi tah· Arjantlnde büyük bir memnuniyet Alman kuvvetleri yekillıunun 30 fırka.- Bu!ült YugoolavYa ~telerlnden __________________ n ____ ,.!. _ _:<.:.17:.:.:.7:,i --
liy ;1alen eraziden kledil ' 1t··ı doturmu§tur. Buktıme\le sıkı teması ya ballğ olmakta bulundutunu yazı- Polltıka, vaziyetin fevkalade huzursuz 

et ı CTzalt ve h~ 
1 

• en u • olan mahfiller bu tanunun Birleşik yor. olduğunu kabul etmekte, fa.kat Yu-
ve bedellerin· ~a ıre erı satmak Amerika devletlerinin I.Atın Amerika Al l f }" • goslavynnın sulh styascUııe sadık ka.-
mekle rne J ·~hıplerine tevzi et- memleketlerine harp matzıemesl ~er- man arın aa ıyeti larak başka memleketlerin yaptıır, 
llWıe edile.a ııuldur. Bu satışlardan mcslne mlnl olamıyacatı kanattnde- Loncı.. 11 (A.A.) - Tlmes ga:ııetesl- harbe iştirak etmlyeeeğln\ tebarüz 

paralardan 80 milyon dlrler. nln dlplomatıt muhabiri Balkanlar- ettlrmktedlr.> 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden: 
Amer ka tal pl rınd"n - :ıı ı-ıs _ Nl 

çıkmıştır. Zamanınd :ılıp k ı ı nı l n 
al!'ıkadarlann derhal mu de v k a ıı alnı 

1 



Sahife 8 :AKŞAM I 12 Şubat 1941 

Dünyanin En Mükemmel Di§ Macunudur. 

(b 

[(_"ansız genç anne! 
Y•vruıunun sü!OnQ, on• y•t.c•k mlkt•rd•, veremut 
OEŞ'l'EN k•n kuııvet furubu k•nın nokseıunı temam• 
l•dıkce hıyatın bu cın k•rneQından kendi ııhh•h 
kader r1111rusunun biricik gıdası olen ıııto d• f•rd• 
9örilr. Anne kuvvetlenir, Yavru gOrbüı:lenir,., Bu lfU• 
v• H•detinin kendisidir •••• 
Emzikli ennelore. DEŞYEN'ın kan kuvvet fllrutııı. 

__ ... _ 

I 

'"""" . ""ı.vA 

& 

1941 IKRAMIYELERJ' ~ 

T. iŞ BANKASI 
ı adet 2000 Liralık = 2000.-Lir 
3 .. 1000 ... = 3000.- .. 
2 .. 750 .. = 1500.- .. 
4ı .. 500 ., = 2000.- .. 

1941 Küçük 8 .. 250 .. = 2000.- .. 
35 .. 100 .. = 3500.- .. 

Tasarruf Hesaplari 80 .. 50 .. = 4000.- .. 
300 •• 20 .. = 6000.- " 

ikramiye Planı Keşideleri: 4ı Şahat. z Mayıs, 1 Atas 
tos, 3 İkinciteşrin tarihinde yapılır 

Maltepe Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Topkapıda Maltepe askeri llsesl için sa.a.t başın& veya aylık ücretle 

kimya ve fizik öğretmenlerine ihtiyaç vardır. istekillerln şartlan öğrenmek 
üzere mektep müdürlüğüne müracaatları. (2065 - 1'175) 

Bugün çıktı ... 
56 ncı sayısı Rrijinal resimlerle 

SÜl1Ü ~ ~ugün çaktıj.. 

YILDIZ'ın bu sayisıncla Don 
Ameche - Türk San'atkar1arı 

hakkında enteresan bir yaıı -
Holivutta Jön Prömiye kıtlığı -
William Powell yine mi boşa
nıyor- - Yıldızlann sıkıntılı aaı

larr • Sinemanın günahkar 
melekleri - Büyük bir Dansöz: 
Vera Zorina - Roman: Deniz 
Kartalı • Film hikayesi - Hika-
Y'e: Fırtınadan sonra - Dert 
Ortağı, BiografHer ve saire ... 
'- Heryerde 15 kuruş _, , ' Fabrika ı>e matbaaya 

elverişli bir BI NA 
SATILIKTIR 

Cağaloğlunda fabrika ve 
matbaa ittiliazma eıverişli 

1 
betonarme yeni bir bina sa
tıhktır. «Akşam» idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 " ., 
0011.k rı · ı İçl lastlkll, dışı ipekli kumaş-
tan yapılmış çocuk doolan ve 
çocukaltı muşambaları çok da
yanıklı ve cok zariftir. 

1 Mark.asma dikkat edip he!' yer
de arayınız. Toptan satış yeri: 
Sirkeci Orhaniye Cad. ;No. 30. 

' 1 

ii
••Tllle111: 20992. Telgraf adrell: 

İstanbul - Ateş •••ii 
ALMAN mektebi idare 

cemiyetinin senelik 
içtimaı 

27 Mart 1941 saat 18,30 da 

Totonya Alman k.lübünde 
Ruzname: 
1 - Geçen seneki içtimam raporu-

nun okunması. 
2 - Reisin raporu. 
3 - Veznedann raporu. 
4 - Ayrılan idare heyeti ilzalarınm 

yerine yenilerinin intihabı. 
5 - Mürakıplann intihabı. 

6 - Muhtelit arzu, soru ve talepler. 
İdare Heyeti 

ZAYİ - Karadeniz Ereğli kayma
kamlığından aldığım !akrü hal maz
batasını zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan. eskisin.in !ıükmü yoktur. 

G 
A 
y 
E 
T 

Kemal Kasab 

TAM AYAR. ,..--;......--__, ... 

ş .. 35 ttld 
1 • i" MU~AFAT 

l{RALCO 
M AK S i M de 

AFIY E ve 20 kişilik SAZ heyeti 

Yeni 40 kişilik büyük 

G N Revus·· iR 
Görülmemiş muvaffakiyetler kazanmaktadır. Zengin kostümler, gözleri 

kamaşbran dekorlar.-----------~ 

I stanbul LeıJazün 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

Beher kilosuna. 600 kur~ ta.hm.in 
edilen 2000 kllo balık atı ipliği alına
caktır. Pazarlıkla ek.slltmesl 13/3/941 
perşembe günü saat 14 de Tophane
de Lv. Amirliği satın a.lma komlsyo
nunda. yapılacaktır. fil temlııatı 900 
liradır. Nüm.unesi komisyonda. görü
lür. İsteklilerin belli saatte komJsyona. 
gelmeleri. (966 - 1768) 

••• 
Adet 

.175,000 galvan.izll köprülü sürgil. 
175,000 • köprüsüz • 
160,000 • kesme kanca.. 
Yukarıda yazılı üç kalem malzeme 

13/3/941 perşembe gilnü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amlrliitl satın alma 
komisyonunda mütea.hhid nam ve he
sabına satın alınacaktır. Tahmin be
deli 14,825 lira ilk tem.lna tı 111 lira 
87 kuruştur. Nümuneleri komisyon
da görülür. İsteklilerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (964 - 1766) 

••• 
Sirkecide ask.er kona~nda mevcud 

iki kazanın perçinll bakır diplerinin 
yapılması ve beş rulet kazanın kulp
Iannın takılması ve perçinlenmesi ve 
üç adet zincir ile vaziyeti 13/ 3/941 
perşembe günü saat 15,30 da Topha
nede Lv. amirliği satınalma komis
youunda pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. Taliplerin kazanlan ma
hallinde görmesi ve ona göre 
fiat teklif etmesi lazımdır. Tallplerin 
teminatlarile belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (973 - 1847) .... 

6 ton uytln danesl alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 14/3/941 cuma gü
nü Siat 14,30 da Tophanede IN. ~mir
liği satınalma kôlllisyonunda yapıla
caktır. Tahmln bedeli 1530 lira kati 
teminatı 229 lira 50 kuruştur. İstekli
lerin belli saatte komisyona gelme
leri. (971 - 1845) 

••• 
452,000 adet küçük kopca. 11,500 

adet büyük kopça pazarlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 14/3/ 941 cuma 
günü saat 14 de Tophanede Lv. amir
liği satınaima komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 1170 ilra 25 
kuruş kati teminatı 175 lira 54 kuruş
tur. Nümuneleri komisyonda. görülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gel
meleri. (979 - 1848) 

••• 
110 Atmosfer tazyik verebilen bir 

adet kompresör alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 14/3/941 cuma günü 
$aat 15 de Tophanede Lv. amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kataloğ, evsaf ve teminat
larile belli saatte komisyona gelme
ler!. (975 - 1849) .... 

Beher kilosuna 2950 kuruş tahmin 
edilen 25 kilo nitrad darjan müteah
hid nam ve hesabına a.lınacaktll' Pa
zarlıkla ekslltmesi 18/ 3/941 salı gü
nü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amtrliğl. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 737 lira 
50 kuruş kati teminatı 110 llra · 63 
kuruştur. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (980 - 1881) 

••• 
Sirkeci rıhtımından Demirkapıda

ki anbara 400 ton arpa veya yulaf 
naklettlrilecektir. Pazarlıkla eksilt
mesi 14/3/941 cuma gunu saat 
15.30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 500 lira kati te
minatı 75 liradır. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

(978 - 1879) 
••• 

Zeytinburnunda asker konağının 
hamam kazanının delinen kısmının 
pazarlıkla. tamir ettirilmesi 14/3/941 
cuma günü saat 15,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyoniın
da yapılacaktır. isteklilerin mahallin
de kazanı görerek belli saatte teml.
na tlarile komisyona gelmeleri. 

(977 - 1880) 
••• 

On beş milyon şim.şir veya çinko 
madeni düğme alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 18/ 3/941 salı günü saat 
14 de Tophanede İs. Lv Amirliği sa
tın alma komisyonunda. yapılacak
tır. Tahmin bedeli 30,000 liradır. İlk 
teminatı 2250 liradır. Nümuneleri ko
misyonda. görillür. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(972 - 1846) 

Fatih Fevzipa.şa caddesindeki 

TERZ~ NiMET 
Ed.irnekapı Top sahası 
sında Muhtar Yekta ·s. 

eve nakletmiştir. 

karşı-

1 No. 

• 
DIŞ iVIACU N U 

BotGn dfş ve diş etlerlnfn enzalarım. giderdikten 

başka ağız kokusunu da izale eder • 

Hef' rerde O E N T O L diş macununu era1ır11ı. 

Tiirkiye Oümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurultl§ taı1h1: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Uras:ı. Şube ve 

ajans adedJ: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para binKtirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor • 

ZJraat Ban.ı:a::·n,..'l. .ımmbaralı ve ıhbarsız tasarrut hesaplannda en 
~ 60 lir.ısı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plina. 
~ore ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 llradan aşa~ 

diişmiyer.lere ikramiye çıktı~ ta.kdlrde % 20 fa.zlaslle verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eylfil, 1 bfrincikanun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz blr kul'1ll]luklann yerine Dantelli bir kuruşluklar dan> ve pl

y~saya kafi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 
31/ Mart/ 941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Dantelsiz blr kuruşluklar 1 nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etnı.iyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal san
dıklarne Cumhuriyet Merkez bankası şubelerince ve Cumhürlyet merkez 
bl\Dkaın ııubesl bulunmayan yerlerde Ziraat bankası şubelerince kabul edi
JeJ:ıilecekt!r. 

Elinde dantelsiz bl.r kuruşluk bulunanların bunları mal sand.ıklarlle 
Ciimhuriyet merkez ve Ziraat ban.kalan şubelerine tebdil ettirmeleri ilAn 
olocur. (9035 - 12523) 

İstanbul Hava mıntaka depo amirliğinden: 

Bir Makinistle bir Mar~ngoz 
alınacaktır 

1 - Depomuzda ücretle çalışmak üzere bir tayyare veya otomobil ma.
ldnlstlle blr marangoo ustası alınacaktır 

2 - Askerlikle alakası olmıyan isteklilerin imtihan gün ve şeraiti an
lamak: üzere en geç 15/3/941 tarihine kadar Yeşilköy hava mıntaka depo 
amirliğine müracaatları. 

3 - Sanat okulu mezunu tercihan alınacaktır. (1829) 

D. D. Y. 3 üncü işletme müdürlüğünden: 
2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin L. fıkrasınca işletmemizce ayn 

ayn pazarlıkla satın alınacak olan ve mahal, miktar, muhammen bedel ve 
muvakkat teminatları a.şa~da yazılı Bala.stlar pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 14/3/ 941 Cuma günü saat 16 da işletmemiz binasında topla
nacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarile birllkt.e ko
misyona müracaatları. 

Klın. 172 
KlDı. 214 
Klm. 258 - 268 

MahalU 
Ocak 
Ocak 
Ocak 

Miktan 
5500 M3 
5000 M3 
7500 

~luhanınıen bedeli 
Beher M 3 

180 Kr. 
110 Kr. 
130 Kr. 

Maarif Vekaletinden : 

M. Teminat 
Lira 

742.50 
412.50 
731.25 

(1435) 

Orta okullara matematik, tabliye, fransızca, almanca ve ingillzce ders
lert için öğretmen muavini seçilmaık üzere İstanbulda yüksek öğretmen 
okulunda blr imtihan açılacaktır. İmtihanlar 24/3/941 tarihinde başlaya
caktır. Lise veya öğretmen okulu mezunu olan taliplerin bulundukları ma
hallin maarif idarelerine müracaat ederek imtihanlara girme şartlarını öğ· 
rendikten sonra 18/3//941 •:ırlhine kadar Vekilliğimize müracaatları nan 
olunur. (1137} (1544) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 

Açık Eksiltme ilanı 
7/3/941 tarihinde açık eksiltmesi yapılaca~ ilan edilen 9770 lll'a. 4 ku

ruş keşif bedelli İstanbul - Edirne yolundaki Çıkaklar ~atının eksilt
mesine talip çıkmadığından 2490 sayılı eksiltme kanununun 43 üncü madde
sine tevfikan eksiltme müddeti on gün uzatılarak açık eksiltmesinln 
19/3/941 tarihine mi.isadif çarşamba günü öğleden sonra. saat 15 de İsta.n-
bulda Cağaloğlunda kain Nafia Müdürlüğü binasında. eksiltme odasında 
yapılacaktır. · 

Mukavele. eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni şartname-
. İstanbul asliye on ikinci hukuk hl- leri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle-

kıml.lğinden: Malıkememıztn esas cektir. 
940/654 ve karar 941/ 116 No. sunda Muvakkat teminat (733} liradır. 
kaYltlı Nasiha tarafından koca.sı olup isteklilerin en az bir taahhütte (4000) liralık bu işe benzer 1ş yaptığına 
Fatih Sangiizel Hasan Halile ma- daiıı :darelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine 
hailesi Akdeniz caddesi No. 89 da mu- müracaatla eksiltme tarihinden 3 gün evvel alınmış e'hliyet ve 941 yılına 
kim iken halen ikametgaru meçhul ait Ticaret Odası veslkalarlle mezkılr gün ve saatte gelmeleri lfi.zım.dır. 
Osman aleyhine açtı~ ihtar davası- (1872) 

nın muhaıkemesı sonunda: Davalı ko- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
] 

canın bir ay zarfında hanel zevciyete ı D • L S t Al K • ·ı " l -avdetine 19,12;941 tarihinde karar ve- enız evazım a ın ma omısyonu ı an arı 
rilmiş olduğundan işbu hüküm tari- 1111111111111111111111111111111111" 111111111111111111111111111111111111111111 

hinden itibaren bir ay zarfında. ha- 500 kilo a .. spestos bez unümunesi gi bin 
nei zevciyete gelmeniz lüzumuna bi- 200 adet siyah cam ıı:lOXlO s/m X3 m/m on santim murabbaı ve ü~ ml-
n~en sadir olan işbu hükme on beş limetre kalınlığında» 
gun zarfında ya. şifahi veya tahriri Yukarda yazı1ı iki kalem malzemenin 13/ 3/941 perşembe günü saıı.t 
olarak mahkememize müracaat etme- 15 de Kasımpaşada bulunan deniz levazım satın alnın komisyonı.uıda pa.
nl.z aksi takdirde hükmün kesbi kati- zarlığı yapılacaktır. 
yet edeceği tebllğ yerine geçmek üze- isteklileri belli gün ve saatte mezkfır komisyona müracaatlan ntuı 
re llA.n olunur. olunur. d895• 


