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BU SABA.BK.İ 

TELGBA.FLA.B 
26 ltalyan 
tayyaresi 
düşürüldü 

• 

B. Filof 
Viyanaya mı 

gidiyor? 
lngilizlerin Arna
. vutlukta büyük 

Ankara 
konuşmalarının 

• • 
netıcesı 

Bulgaristan 
Uçüzlü pakta 

giriyor 

Von Ribbentrop ile 
Japon sefiri de 
Viyanaya gittiler 

bir muvaffakıyetl 

Ankarada neşredilen resmi teb
liğ Türkiye ile İngiltere. ar~~d~
kl münasebetlerin mahiyetıru bır 
kere daha katiyetle teyid ediyor. 
İngiliz Hariciye Nazırının ziyareti, 
dünya ahvalinin bu en karışık za
manında, gerek Türkiyenin, gerek 
İngilterenin iki devlet ittlfa~_a 
cıtaro bağlılıklarını» gÖSteren gu

e. Eden her sınıf halk tarafından gösterilen 
hüsnü kabulden son derece mütehassis 

olduğunu . s.öyliyerek dedi ki: 

Fransa, Japon 
tavassutunu 

kabul etti 
• ' •• • #' "' • 

zel bir fırsat olmuştur 
Diğer taraftan, bu ziyaret ve 

"Bu tezahürlerin Türk milleti tarafından Britanya milletine Mareıal Petain harbe 
mini olmak için bu 

kararı verdi 
temaslar, resmi tebliğde açıkça 
denildiği gibi, Balkan me~lel~~i- ~ 
nin İngiltere ve Türkiyenın mu~
teı ck menfaatlerini yakınd~n ala
kadar ettiğini ilana da ve~ile ha- -
zırlamıştır. Bütün g?zle~- B~
kanlarda beliren tehlike ihtımfü-
Jerine çevrildiği bir sır~~a:. orta
lığı şaşırtmak istiyen turlu pro
pagandalar yapılır ve yayılırken, 
Türkiye ile İngilterenin Balkan
larda müşterek menfaatleri oldu
ğunu bildirmeleri, ve bu ba.kııil.
dan Balkan meselelerinin, Ank~- ! 
ra müzakerelerinde ııusust bır ı 

duvulan hisleri tamamile ifade ettiğine kaniim,, .. ,~ 
~ ----

B. Eden'in 
seyahati 

Bir Sovyet gazetesi, 
İngilterenin Türk yardı
mına güvenebileceğini 

yazıyor 

Cenubi Libyada 
Fransız taarruzu 

Londra 1 <A.A.) - (B.B.C.) Vlchy'
den öğrenildiğine gore Fransa hükil
met.1 Slam ile Hindl~lnl nrasında .Ta
pon tavassutunu prensip itlbarlle ka
bul etmiştir. Mareşal Pctaen harbe 
marn olmak için bu karan vermiştir. 

Londra 1 (A.A.l - (B.B.C.) Mare- B il l (AA ) 
.şal Petaen bugün öğleden ronra .. razzav · ; - B. B. C. ı 
Fransız milletine radyoda bir hitabe Hur Fransız karargahı umumisinin 
i~ad edecektir. ~ebliği: Çad kuvvetleri, Kufra' dakl 
Japonya ile Siam mü te- Italyan ileri mevzilerine bir taarruz 
· k k "' . f yapmışlardır. Bazı hasarat yapıl-

B. Molotof, beklenen re as erı tedbırler mıştır. 
nutkunu /ngiliz elçisinin - alacaklar 
Ankaradan Moskovaya Tokyo 1 CA.A.ı - (BB.c.ı Bugün 

Japonya ile Slam hükumct.ı •rl, Ja-
dönÜ§Ünde söyliyecek ponya tarafından ileri sürülen ve 

Siam tarafından resmen kabul edilen 
sulh tekliflerini reddetmcğe devam 
ettıiği takdirde Fransız Hindlçinisl
ne karşı müşterek as1ceri tedbirler 
alacaklardır. 

Bir İtalyan gazetesi 
Eritre ile Somalinin 
terkedileceğini yazıyor 
Londra 1 (A.A.) - CB.B.C.) 

Popolo d"İtalla italyanlann Er.trc n 
Somallden tamamlle çel-Jlmelerl 1m
kfın dahilinde. bulunduğunu yazıyor 

· dikkat mevzuu olduğunu söyle
meleri başlıbaşına ehemmiyeti 
olan bir hadisedir. Bundan 3:°ıa
şılıyor ki harbin her türlü ~şaf
ları içinde ittifaklarına baglı kal
dıklarını tekrar eden iki devle
tin Balkan meseleleri önünde, 
ıne~faatıcri gibi, görüşlerinde de 
asla fark yoktur. Tebliğin bu 
cümlesi, gelecek vukuat ka~şıs~
da Türkiyenin alacağı vazıyetle, 
İngilterenin kararlan arasında 
- bazı düşman propaganda~an~ 
nın umdukları, yahut vehim k 
insanların korktukları - aynlı 
irnkfmına · hiç yer yoktur. Zira 
dki hükümet bütün bu me-1 

Bale 28 (A.A.) - Basler Nach
richten gazetesinin Budapeşte mu
habirine göre, İngilterenin Mosko
vadaki büyük elçisi B. Cripps'in B. 
Edene mülalci olmak üzere yaptığı 

General John Dill An.kara Bulgar ataşem.iliterile görütüyor seyahat Balkan mcmlek:etlerinde 
--===------....:...;...----~__.-------,büyük bir sansasyon uyandırmıştır. 

Vichy kabinesinin 
fevkalade içtimaı 

Gene ayni ILalyan gazetesi, ikinci 
teşrin Ue şubat arasında beş İtalyan 
asker nakliye gemlslnln batırıldığını 
itiraf ediyo-:. 

Resmi tebliğ 

seleler hakkındaki siyase.~lerinde 1 _Resmi tebliğ: .Ankaraya. 26 tubat 1941 
tam mutabakatlarını ınuşahede ı Ankara 2~ (~.A·~ elen Büyük Britanya Hariciye N&21n ekse-
etmişlerdir.n tarihinde. res'E.cızıyare ~aratorluk genel kurmay bqkuu general Sir 

Hakikatte, B. Edenin Anka. r.a IAn• Anthon~. • enRve. ·-,~-Lunı tarafından kabul buyurulmutlar v 
J hn Dill Türkrye eısıcumu • • Vekili Şükrü" •· C!-- •t 

ziyareti, yeni ahvalin icap ettırdı- o . • efik Sa dam. Harıcıye ._.-ııcog u ve gene 
O.ı· yem· fiki'r teatı'sı'ne çok fayda·l·ı Batvekil Dr. R ~ feV'zİ Çakmak ile görüımütlerdir. 
t:> kul'Jnay bafkam m~ tngir ittifakına tam bağlılıklannı 
bir vesile olmakla beraber, ne bu- iki hükumet Türk - lZ 

tün sağiattılığını muhafaza eden etnıiflerdir. Inıil 1 aziyet her cihetten mütalaa edilmit, Tiirkiy 
ittifaka bir şey ilave etmiş, ne de Bugünk~ beyne e .. ;erek menfaatlerini yakından alakadar ede 

t B .. •üJc Brıtanyanı;ı muş im 
bu ittifaka sadakatini ber fırsa ·- ve uy el 1 ·hususi bir dikkat mevzuu 0 u,tur. 

Balkan mes e erı .. .. b eseleler hakkındaki siyuetlerlııde tam mu-
ta ilan eden Türkiyenin duru- İki bükUınet butun u °!' • 
~unda bir değişiklik yapmıştır. tabakatlarını müşahede etnısşlerdll'. 
!ngiltere gibi Türkiye de ittifakı~ c::=---------7:-~::--....::--::::::: 
f!mrettiği kaışıhklı teahhütıerı. Ü .. dür şeh- şükrü Sar:ıçoğlu, genel_kur.~ay as_t>a.ş-
. tl Ankara 28 (A.A.l - ç ~ " k Bri- kanı orgeneral Asım Gunduz, Vekiller, 
Jki devletin müşterek menfaa e- . izde bulunmakta olan Buyu Eden Hariciye vekaleti umumi kitibl B. 
tine en uygun şekilde yerine ge- rım .~ Hariciye Nazırı AntbOn~a kanı Numan Menemencioğlu, genel kurmay, 
tirmeğe daima hazırdır. Esasen, ::~~paratorluk genel kuronJ?katl~rin- Milli Müdafaa Hariciye Vekaletleri 
iki memleketin hayati menfaatle- ~eneral sir John Dlll ile :ın şark in- erıcanı, Ankara vali ve B~lediye reisi 

de bulunmakta olan Y:ndanlığı kur- muavinler~! Ankara .. g~rnızoı;ı komu
li biribirine okadar bağlıdır ki iliz kuvvetleri Başkum Arthur Smith tanı Hüsnu Kılkış, buyuk eJçılerle el-
1cabında karşılıklı yardım için bir !ı.aY başkanı general is ma.re~ çiler, İnglltz büyük elçiliği ileri gelen
lttifak muahedesinin yazılı me- ~ eneral :Malla.bY, hava v1 bugün leri ve bu elçlll.kler kara, deniz ve ha-

tuı;;g Eımhurst ile maiyetler, . ·.,n va. m~arıarı, Ankılm merkez ko-

"lk. hükumet Türk - İngiliz ittifakına 
ta~ bağlılıklarını ve b~tün meseleler 
hakkındaki siyasetlerınde. tam _mu
tabakatı müşahede etmışlerdır,, 

Ayni muhabire göre, B. Molotof 
beklenen nutkunu yakın bir zaman
da ve ihtimal B. Cripps'in avdetin
den sonra eöyliyecektir. 

Moskova 28 (A.A.) - Reuter: 
Kızılordunun organı olan «Krasna
ya Svesda> gazetesi halen dünya 
dikkat ve alakasının B. Edenm An-

Vichy 1 {A.A.) - (B.B.C.) Kablne, 
dün saat ı 7 ç.e fevkalade blr içtima 
akde~tir. Içtimada bütün nazır
lar hazır bulunmuşlardır. Kabine, 
Tokyoda Fransa ile Slam arasında 
cereyan eylemekte olan sulh müza
kereleri hak.kında hilkümetin vaziye
tini tesbit etmiştir. 

Yeni tefrikamız 

&üzel &özlü Kız 
Aşk ve macera romanı 

kara ziyaretine çevirdiğini yazmak- Maltaya hava akım 
tadır. Malta ı (A.A.) _ B.B.C.: Dün 

1 

Bu yeni t.efri.kaını.zı bugün 
Caze.te . ~nkara görüşmelerinin sabah erkenden düşman tayyarele- 6 ncı sahifemizde okuyunuz. 

ehem~l'Y~~mı kaydetmekte ve İngil- ri. Maltaya bombalar atmışlar, ölü} 
terenın Turk yardımına güvenebile- ı ve yaralı vardır. Binalarda mühim Nakleden: (Va - NU:) 
ceğini bildirmektedir. hasarat olmuştur. '-------------' ...... ~······················································~~~········································· .. 

~ 

ttnıerine bile ihtiyaç yoktur. Tür- =~t 19 da hll.S1L9i trenlerı.ft:ı=etı .ınutanı ve em.niyet müdiliii taratm-
kiyenin İngiltereden ~a~l~~bi- ayrıJn.U§l~;,?~2~:ı' kurmay baş- _d$p-~_uğur...:..._ı~a-nm_ı.ş;_tır_. ___ ...__.....__ı ______________ ..cc~llc-j!iırıc>.J:.r.,.... ....... .d.a._.,.......,ı.w.,,u...a:.... _____________ __.....__ı...,__._ 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Bedin 28 fA.A.l - Resmi tebliğ: 
Bir denizaltı ceman 22 bin tonila

toluk diişman ticaret vapuru batır
mıştır. Uzun mesafe kateden ~uha
rebe tayyarelerimiz 26 şubatta Irlan
danın 500 kilometre garbinde ilerle
mekte olan bir vapur kafilesine hii
cum ederek ceman 58 bm tonilatoluk 
9 vapuı· batırmışlardır. Ayrıca 2 va
pur a~ır hasara uğramıştır. Bu va
purlara kaybolmuş naıarile bakıla
bilir. 

In<>iliz ı:ahlllert boyunca 27 şubatta 
yapı~n silahlı keşif uçuşla~ esnasm-· 
da Alman hava kuvvetleri Irlandanın 
garbinde 10 bin tonilatoluk bir vapur 
batırmışlar ve 12 vapuru da bomba 
ile hasara uğratmışlardır. Bunlar111 
da bir kısmına kaybolmuş nazarile 
b. kılabilir. 

Muharebe tayyareleri dün günduz 
İngıltcreniıı merkez ve cenubu sarki 
kısımlarında askeri hedeflere hücum 
ederek altı muhtelif tayyare meyda
nında bircok tayyare tahrip etmişler
dir. Büyük çapta bombalar atılmak 
ırnretıle hangarlara ve kışlalara isa
bf tler kaydcdilmistir. Bir tayyare 
fr bı ikasmdıı. tam isabet neticesinde 
bti}ük: bir infilak vuku bulmuştur. 

Dun düşman ne gündüz ne de gece 
Alınan ve Alman işgali altında bulu
nan toprak ÜZP,rlne akın yapmamış

tır. 

/ta/yan tebliği 
Uoına 28 ıA.A.ı İtalyan orduları 

nıırnıni kn:ı.rgahının 266 numarah 
tebliği: Yunan cephesinde işara değeı:: 
b,ısusi hiç bir !':ey yoktm Hava iisle
rı nızden birine hücum etmeğe çalı
şan bit düşman bombardıman tayyare 
filo.>u. avcı tayyarelerimiz tarafından 
yakr.lanmı~ ve Spitfiı'e tipinde bir 
dıı<man tayyare.si düşürülmüştür. Di
ğ<r bir tayyare de tayyare defi batar
y;:ı la ıı tarafından düşiırülmi.iştür. 

Malta adasındaki tayyare meydan
ı. rına karşı yapılan ve dünkü tebliğde 
hnber verilmiş olan harekat esnasında 
mezkür tebllğde mevzuu bahis tayya
relerden başka yerde 5 tayyare tahıip 
eclılıni~tir. 
Şimali Afrikada tayyarelerimizle 

Alman hava kuvvetine mensup tayya. 
reler, düşmanın zırhlı vesaitlni mües. 
.sır .surette bombardıman etmiş ve mit
ralyoz ate;ıln" tutmuştu!'. 

Kufrn ve Djourabub'da düşmanın 
blr\'uk taarruzları kıtaatımız tarafın
dan pü~kürtülınüştur. Şarki Afrika
da Kern mınt:ıkasında bataryalarımı
:ım fevkalade faaliyeti görülmüştiir. 

Somalide harp, şiddetle devam et
mektedir. Kıtaatımız, Mogadiscioyu 
tahliye ettikten sonra. bu şebrin şima
Jindeki mevzileı·de şiddetle harp el
nıektedirler. 

~~~~~~~~~ 

Roınanyadaki ., 

Leh askerleri 
2,000 subay ve er 

AJmanyaya teslim edildi 

Londra 1 {A.A.) - Pat ajansı bildi
liyor: Romanyada enterne edilen Po
lonya askerlerinin Almanlara verilme
li meselesi hakkında Hariciye müste
prı B. Butler tarafından Avam ka
ınaıaı:>ında yapılan beyanat üzerine 
.-esmi Polonya ajansının öğrendiği
ne gore bu Leh subay ve erleri ne bir 
ınlktar sivil şiddetli protestolara 
:rağmen A1manyaya gönderilmiş bu
hınınaktadır. Bunlar o zaman Polon
Janın muttefiki olan Romanyaya 939 
eylül ve teşrlnlevvelindc Utica etmiş 
2,000 kadar Polonya subay ve eridir. 

Polonya erlerinin düşmana teslim 
e<lilmeslnln yalnız beynelmilel hukuk 
Ye taammillün sarih bir surette ihlali 
de •il, ayni zamanda tamamen insani 
amkımdan görülmemiş bir hfı.dlse ol
duğu beyandan mUsta6'1lidJn 

/randa zelzele 
Muhammed Abad köyün. 

de 600 kişi öldü 
Tahran 1 <A.A.> - Doğu İranmda

Jtl Birkend'den bildirildiğine göre, 
Mohamıned Abadhan köyü şiddetli bir 
selzele neticesinde tamamen harab ol
muştur, Köyün 700 klşi olan halkından 
ıakriben 600 ü ölmüştür. Köyün bütün 
hayvanatı telef olmuştur. 
tnnu1111nr11111111111111ııt1ın1111111111111111111•11nuıırııuıN11ı ... 

.. :i.kka. ~Ier ı 

Sui,..istimali tahakkuk 
eden memurlar 

İhtilastan, tahriften dolayı bir 
lı:aç seneye mahkUır olan memur· 
lar. birkaç ay müddet de memurluk 
yapmak hakkından mahkôm edili· 
yorlar. Kanunlanmız böyle. hüküm 
de böyle oluyor. Fakat ballan hav-
nlası, böyle ağır ıuiistimalleri irti

kap ec!enlerin tekrar memuriyete 

lngilterenin 
Sofya elçisi 

diyor ~i: 
« Bulgaristandan hareket 

edersem burasi harp 
sahnesi olmak tehlikesi• 

ne maruz kalacaktır» 

Salyadan İstanbula 
gelmekte olan I ngiliz 

pasaport memuru 
kayboldu! 

Sofya 28 ı A.AJ - (Reuter) _İngil
lerenin Sofy:ı elçisi B. Rcndell Ingiliz 
ve Amerikan gazetecilere şu beyanatta 
bulunmustnr: 

ııBulgai·istan bitaraflık vaziyetini 
kaybedecek olursa bu tamamen Al
manyanın hatası yüzünden olacaktır. 
Ingiltere Bulgaristanın bitaraflığını 
ihlal etmek niyetinde değildir. Bu 
memleketin hal'be sül'iiklenmemesini 
temenni ediyor. Yüzlerce, belki de 
binlerce Almanın sivil olaıak Bulga
ristana girdiğinden şüphe edilemez. 
Bunlar mütehassıs adedinden ve Bul
gar ordusunun meşru muallim ihtiya
cından fazladır. 
Bulgaristanı, ancak bu memleket 

Alman kontrolü altına geçeceği, ya
hud müttefiklere karşı yapılacak lıa
rekat için bir üs olarak kullanıldığı 
zaman terkdece~im. Ben hareket 
edeısem Bulgaristan harb sahnesi 
olmak tehlıkesine maruz kalacaktır. 
Bulgarları böyle bir halden korumak 
için elimden gelen her şeyi yapaca
ğım.» 

Londra 28 (A.A.) -- Reuter ajansı
nın diplomatik muharriri yazıyor: 

İngilterenin Sofyada.ki elçisi B. 
Renden tarafından yapılan beyanata 
Londrada büyük ehemmiyet verilmek
te ve bu beyanat vaktinde yapılmış 
ciddi bir ihtar telakki edilmektedir. 
B. Rendell'in beyanatından sonra ha
len Bulgaristanı tehdid eden Alman 
işgali tahakkuk ederse, Bulgaristan 
artık mücbir sebepler iddia edemez. 
Bulgar hükumetinin Almanlarla işbir
liği yaparak ve Almanların nüfuz yol
larını kolaylaştıro.ra.k kendi isteğile 
onlara cüı-üm ortaı;;ı olduğu [~ikiı.rdır. 

Alman kurmay subayları için ev
ler hazırlanması, yol gösteren direk
lere almanca isaretler ve Tuna üzerine 
dubalar konu.ıması, hepsi Bulbarlar 
tarafından alınan tedbirlerdir. 

Bir çok asker ve mütehassısların 
yarı değ~mlş kıyafetıel"le Bulgarista
na. girdikleri ve Bulgarların buna mü
manaat etmedikleri de haber veril
mektedir. Binaenaleyh mücbir sebep
le iddiası muteber olamaz. Şayet in
giltPrA hareket scrbestisini ele alırsa, 
Bulı.nristaıı bunun hesabını ancak 
krııdinden ve Almanyadan sormalıdır. 

!stanbula gitmekte olan İngiliz kon
soloslu~ı pasaport memuru B. Greno
viç ortadan kaybolmuştur. B. Greno
viçin kaçırıldığından şüphe edilmek
tedir. B. Grenoviç"in hududa yakın 
bir yerde trenden kacınldı~ı zaımedil
mektedlr. 

İngiliz hükumeti Bulgar hükiın1etini 
siddetle protesto etmiş ve B. Greno
viç'in bulunduğu yerin ve nasıl kaçı
rıldığının sıiratıc tesbit edilmesini ta
Ieb eylemiştir. 

Avlo.nyaya 
büyük bir 

hava taarruzu 
Pek çok bomba atıldı, 5 

İtalyan tayyaresi 
düşürüldü 

Atina 28 (A.A.) - Yunanistandaki 
İngiliz kuvvetleri umumi karargahın
dan bildiriliyor: İngi\i;>; hava kuvvet
lerine ınensub bir bombardıman te
şekkülü «Hurricaneı av tayyarelerinin 
refakatinde dün Avlonya hava mey
danına taamız etmiştir. Ha.va mey
danına pek çok mikdarda bomba atıl
mıştır. Hangarlara ve diğer binalara 
bir kac kere isabetler olmuştur. Cere
y:ı.n eden muharebede düşmanın 5 av 
tayyaresi düşürülmüştür. Diğer iki 
düşman tayyaresi de uçarken çarpı
şarak parçalanmıştır. Tayyarelerimi
zln hepsi dönmüşlerdir. 

Atina 28 (A.A.) - Yw1an Başku
mandanlığının dün akşam neşredilen 
124 numaralı tebliği: Mahdud mahalli 
hnrekfit kaydedilmiştir. Cephenin bir 
noktasında, ateşimizc maruz kalan 
bir düşman kuvveti, ağır zaytatn uğ
rıitılnu.ştır. Esirler aldık. Hava kuv
vetlerimiz, frvkalil.dc mesud neticeler 
veren faaliyette bulunmuştur. 

alınmalarını kavrayaınıyor. Şayet Ad h 
vnzıı kanun da bu mevzu Üzerinde ene ava taarruzu 
bir kere daha düşünürse muvafık-1 Aden 28 (AA.) - Dokuz haf
hr: ta süren sükuttan sonra Adene dün 

Memurluk eden, tertemiz kalmak bir hava hücumu yapılmıştır. Ha-
lüzumunu duymalıdır. sar ve telef at yoktur. 

lngilizler 
Kerenin cenubu 
nu bombalaaı 

İtalyanlar büyüli zayiata 
uğradılar. Birçok ölü 

ve yaralı var 

Hariciye Vekilimiz tarafmdan Ankara Palasta verilen ziyafetten 
bir göriini~ş 

Sudandan ilerliyen lnii
liz - Fransiz kuvvetleri de 

ıimalde dü§manla 
"temasa geçti 

Kahire 28 (A.A.) Reuter: 

Yeni yıl bütçesi 
304,971,662 liradır 

Bingazi seferinden soııra istirahat 
etmiş olan İngiliz oıdusu, bugün. 
yeniden taarruza başlamağı sabır
sızlıkla bekliyor. İngiliz kıtalan, Al
manların yapabileceği her meydan 
okuyuşunu kabul etmeğe ve buna 
mukabelede bulunmağa hazırdır 
Suna intizaren, Libdayada ileri İn
giliz kıtalarına karşı faaliyette bu
lunan birçok Alman poike bombar
dıman tayyaresi düşürülmüştür. Di
ğer taraftan, Alman tayyarecileri. 
yalnız İngiliz avcı tayyarelerinin de
ğil fakat ayni zamanda gelişi güzel 
mitralyöz ateşine tuttuklan Libya 
kab•ilelerinin de hücumlarına karşı 
koymak mecburiyetindedirler. Son 

Bu yükseliş Milli Müdafaa ihtiyaç
larının temini dolayısile vukubuluyor 

Maliye Vekil inin beyana ti 

Ankara 28 CA.A.) - Maliye Vekili 
B. Fuat Ağralı, hazırlanmakta olan 
yeni biitçe dolayısile Anadolu aJansı
na aşağıdaki beyanatta bulunmuşlar
dır: 

u1941 mali yılı bütçesinin umumi 
yek\ınu 304,971,662 füa olarak tesbit 
edilmiştir. İçinde bulunduı,"'tımuz 1940 
senesine nazaran bu yekun 36,495,341 
lira bir fazlalılı: gösrınektcdh'. 

Her şeyden evvel şurasuıı tebarüz 
ettireyim ki bu yükseliş sivil hizmet
lerin gen~lemesinden mütevellit de
ğildir. Aradaki fark başlıca, milli mü
dafaa ihtiyaçlan için yapılmış veya 
bu ihtiyaçlara karşılık tutulmuş muh
telif istikrazlar mürettebatının düyu
nu umumiye bü~esine konulmuş ol
masından. ve bütün fevkalade me.ıa
biimizi münhaı;ıran milli müdafaa i~
Ierine tahsis edebilmek üzere demır
yollar in!illntı, nana ve imar işlerl gi
bi bazı hizmetlerin tekrar adi bütçeye 
alınmasından hasıl olmuştur. Maama~ 
fih adi bütçeye yapılan bu ilavelerin 
önümüzdeki senelere olan tesiri de 
he.sap edilınis ve fevkalade ahval zan 
olduğu zaman adi bütçe yekünunun 
normal varidatımızla k.arsılanabilecck 
mikdar dahiliı1dc kalması mümkün 
olabileceği neticesine varılmıştır. 

Uzun zamandanberi devam eden 
Avrupa harbinin bütçe bakımından 
memleketimizde iki türlü tesiri ol
muştur. Bir tarortan başta gi\ınrük 
vergi"i olmak üzeı·e lthalatla alakadar 
bazı varidat kalemlerinde mühim bir 
tenakus husule gelmiş, diğer tarnftan 
memleketimizin emniyeti için alın
masına lüzum görülen tedbirler devlet 
masraflarını ehemmiyetli nisbette 
yi.ıkseltm~tir. Bu iki taraflı müşkülat 

karşısında geçen sene bazı tasarruf günlerde paraşütle atlıyan iki Al
tedbirlerlne ilaveten, adi bütçe iı;ln man pilotu İngilizlerfo yetişip kendi
bir kısım veı·gi ve resimlere zamlar lerine \}'ardım etmesinden evvel A
yapılmış, fevkalade varidat menabii raplar tarafından öldürülmüştür. 
de, yeni karşılıklar bulunmak sureti- · 
le tevsi olunmuştu. Aldığımız tedbir- Kahire 28 (A.A.) - lngiliz ba-
lerin ve bu tedbirleri almakla istıh- va kuvvetleri karargahının tebliği: 
daf ettiğimiz gayelerin. memleketin lngilfa bombardıman tayyareleTi Ke
iktlsadi bünyesine ve halkımızın ar- renin cenubundaki dii~man mevzi
zusuna azami derecede uygun oldu- !erini bombardıman etmiş, çok bü
ğunu tatbikat tey!d etmiş bulunmak- yük hasarat vukua getirmişlerdfr 
tadır. Kıtaat arasında birçok ölü ve yara-

Umumi vaziyetin seyri, önümüzdeki Jı vardır. 
sene için~e de aynı mahiyetle . yeni Habeşistanda Dessie· de mühim 
bazı tedbırler alınmasu11 zanuı kıl- . . . • 
maktadır. Bir kısmı adi bütçedeki hı~. na~hye. parkı~a. ''e hır tamır 
fazlalığı, bir k :uı da m!lli müdafaa atolye!'lıne şıddetlı bır akın yapılmış-
ihtiyaçlarına .ısredilen fevkalade tır. 
tahsisatı karşLmağa matuf olan bu! Kahire 28 (A.A.) - Orta Şark 
tedbirlere ald layihalar bütçe ile bir- lngiliz um·ımi karargahının tebliği: 
likte Bü~.ük Millet M~clisine takdim Sudandan ilerliyen İn~iliz - Fransız 
e~nm.e~ ıızere Başvc~lete veri.lmiştlr. kuvvetleri Keren isl'lkam:etinde o 
şımdılık 83 milyon Jıraya balığ olan k d b .. ··k b" ·· ı ·ı ı · · 
fevkalade tah ·isat kısmen mevcud a ar uyu ır surat e ı er emıştır 
meııabi ile kı:meı} de son senelerde ki halen Kerenin şimalinde setir 
büyük bir rağbete mazhar olduğı.mıı mevzilerini tutan düşman kuvvetle
meınnuniyetlc gördüğiimüz dahili is- rile temasa g;rmişlerdir. Şehrin gar
tikraz tahvilll'ri ihracı ve buna mü- bindeki kuvvetlerimiz de mevzileri
şabih muhtelif tasarruflara plasman ni takviyeye muvaffak olmuslardır. 
bulınağa matuf kolaylıklar gösteril- JOOO • · 
mesi suretile karşılanacaktır. esır 

Sulhün korunmasında, emniyet ve Kahire 26 (A:A.) - Juba nehn 
istiklalimizin muhafaza. ve miıdafaa- bölgesinde harekatta bulunan cenup 
sınctaki kıymet ve ehemmiyeU takdir Afrikası kıtaları şimdiye kadar 3000 
eden h:ı.lkımızın, bu yolda aldığımız 
ve her zamanki gibi iktisadi bünyemi- eıı~r almışla_rd_ı_r_. ----
zin lcaplarına uygun olmasını azami 
derecede gözönünde bulundurduğu
muz yeni tedbirlerin muvaffakıyetle 
tatbiki için kendisine teV'ecciih eden 
vecibeleri seve seve ifa edeceklerinden 
eminim.» 

Amerikada silah altına 
çağrılanlar 

lnglliz Hariciye nazın dün Ankaradan aynldı 

Vaşington 28 (A.A.) - Harbi
ye Nazırı Stimson, 1 30 ila 15 O bin 
kişinin önümüzdeki martta ~ilah al
tına alınacağını ve bu suretle ordu 
mevcudunun bir milyon eri geçece
ğini bildirmiştir. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Muhl.erem misafiri Rei.sicümhur 
adına Riyaı:>eticüınhur baş yaveri B. 
Celfıl Üner selamlamıştır. 

Turk - Ingiliz bayraklarile süslen
miıı bullınan garda başta Riyaseti
cümhur bandosu olduğu halde bir 
kıta asker ihtiram resmini ifo. eyle
mek üzere yer alınış bulunuyordu. 

İngiliz Hariciye Nazm ile impara
torluk genel kurmay başkanı trenle
rine binmek üzere gara girdikleri za
manda ihtiram kıtasını teftiş eyle
mişler ve erleı iınizi uMerhaba asker,, 
diye selil.mlanuljlardır. Asker, sağal 
diye mukabelede bulunmuş ve garın 
peronlarını dolduran binlerce halk en 
içten tezahürlerle ve o:Yaşa varolı> 
nidalarile kendilerine kanıı duyulan 
sevgiyi ifade eylemişlerdir. Halkın J;ıu 
tezahürıitı bilhassa trenin hareketi 
esnasında son haddine varmış, dost 
ve mütteflk devlet mümessilleri bu 
samimi hava içınde şehrimizden ay
rılmışlardır. 

Misafirlerimiz bugü.n şehrimizden 
ayrılmadan önce de Halkeviııe giderek 
Evi gezmişler ve burada mektep talc~ 
belerme verllmekte olan temsilde ha-
7.ır bulunarak milli oyunları scyreyle
ml.slerdir. Talebeler müttefik devlet 
mümessillerini aralarında görmekle 
duydukları sevinci, kendilerini sık sık 
alkışlamak suretlle izhar eylami~Ier

olw1amaz. Ben, bütün bu tezahürlerin 
Türk mllleti tarafından Britanya mil
letine karşı duyulan hisleri tamamile 
ifade ettiğine eminim. Bu samimi 
nümayi~lere karşı gerek benim ve ge
rek gene,ral Dill'in içten gelen min
nettarlıklarıınıza tercüman olursanız 
bilhassa müteşekkir kalmm. 

Yeni Türkiyeden görebildiğim şey
ler bende pek derin int1balaı- bımk
mıştır. 

Bir milletin bugünkü şartlar içinde 
bu kadar büyük bir fedakfı.rlıkla is
tikbalini kurmağa çalıştığını görmek 
hakiki bir ilham eseridir. 

Relsicümhurla, Başvekllle ve diğer 
Vel:Lllerle olan konuşmalarımızdan ve 
halk ile yaptığım temaslardan gayet 
hararetli hatıralar götüreceğim. 

Tiirklyeye ilk defa 1921 senesinde 
gelnı~tim. Aradan geçen bu kadar kı
sa bir ınüddet zarfinda. ba.'jartlan 
munzzam terakkiler beni hayrette bı
rakmıştır. 

Sözlerimi bitirmeden evvel sizlere 
ve gazetelertlnize, memleketime olan 
bütün yardım ve muhabbetinizden 
dolayı bilhassa teşekkür etmek iste
rim 

Meis adası 

Bulgar 
selerberliğinin 

vüs'ati 
İngiliz elçisi Bulgar 
Başvekili ile görüştü 

Elçiye göre, seferberlik 
için şimdiki vaziyet ve 
şerait dahilinde hiç bir 

sebeb yoktur 

Sofya 28 (A.A.) - Reuter: İngiltere 
elçisi B. George Rende! bugün Bulgar 
Başvekili B. Filof'u ziyaret ederek ba
zı Bulgar gazetecllerile birlikte bir 
İngiliz gazetesi muhabirinin de tevkif 
edilmesini şiddetle protesto etmiştir. 
Bu teşebbüs üzerine tevkif edilenlerin 
hepsi scrbes bırakılmışlardır. 

Sefir Başvekil ile Bulgar seferbeı-li
ğinin vüsatl meselesi hıtkkında da 
görü.şrnüştür. Sefire nazaran bu sefer-

Kısa m:lllaka.tla.r 

Bilardocular federasyo
na girmek istiyorlar -
Sipahi ocağında heyecanlı bir 

bilardo maçı seyYettiğimi ev
velki gün bu sütunda yazmış
bm. Me~hur oyunculara bazı 
sualler sordum: 

- Türkiyenin en iyi bilar
docusu kimdir} 

- lüksemburg gazinosunun 
sahibi B. Nikodur. Birbirj ardı 
sıra 400 defa vurabildiği olur· 
du. Fakat ihtiyaralmak, göz 
ve eldeki hassasiyeti kaybettirir. 
Eczacı bay Hasan ve bahriyeli 
bay Fuad da en iyi oyuncuları
mız arasındaydı. 

- Balkanlılarla ve dünyanın 
meşhur bilardocuları ile kıyas 
edilirsek~ 

- Yugoslavya ileridir. Muh
telif vuruşlarda bilardo şampi
yonları çıkarmıştır. Orada bir 
de bilardo fabrikası var. Dünya
daki bilardoculuk vaziyetine ge
lince, hen ki Türkiyeniın en iyi 
genç bilardocuları arasında.yun, 
bir kere Almanyada laalettayin 
bir salonda oynamak İstedim. 
Karşıma çıkan genç, ardarda 
400 Ü çekiverdi. Oralarda ser
bes bilardo diye b;r şey kalma
mıştır. 12,000 müteakip darbe 
kaydedenler olmuştur. Tabii, 
uyuyup uyanıp devam ederek. 
Onun için, masaya murabbalar 
çiziyor, bilyelerden laakal biri
nin üç darbede bir bu murab
baların dışına çıkmasım şart ko
şuyorlar. Böylt. takyidatlı oyun
da bile, dünya şampiyonu Mı
sırlı Susa 634 daı be vurabilmis
tir, Bu adam, bahsi geçen şekil· 
de üç dört sene evvel 160 dar
be ile şampiyonluğu kazandı. 
Avrupalılar, 500 lü yarışlar da 
tertipliyorlar. Yani rakipler ara
sında bir sefer kazara 500 Ü ta
mamlamıyan çekiliyor. 

Ve bilhassa şunu yazmamı İs· 
tediler: 

- Bilardo ~htıyarlıkta dahi 
devam edilebilecek hafif bir 
spordur. Bunu federasvona der
hal ithal etmeli. Her halkevinde 
bilardo bulunmalı. Bilardo ku
marbazhğın, tavla ve ~kambilin 
önüne geçer. Faydalı bir oyum
dur. Asabı ve iradevi kuvvetlen
d'irir. 

L 
Yiirük Çelebi 

Eski ispanya 
kralı öldü 

J 

Sabık kraliçe başıucunda 
bulunuyordu 

Roma 28 (AA) - Stefani 
ajansından: Eski İspanya kralı 13 
üncü Alfons, vefat etmi~tir. Ölümü 
ıesnasında sabık kraliçe ile veliahdı 
Prince des Asturies, Dük de Sega· 
via ve prenses de T orlonia başı 
ucunda bulunmakta idiler. Kralın 
ölümünden biraz sonra preıns de 
Pjemont, beraberinde Diik de Ber· 
gamo vıe dük de Pistoia olduğu 
halde Grand otel gelmi!:trİ. 

[Kral Alfons 54 yaııında idi. Son 
zamanlarda göğüs anjininden hasta 
bu1unuyordu. İspanyada cümhuriyet 
teessüs ettikten sonra muhtelif mem
leketlerde ya~amışh. Kraliçe ile ara• 
ları açıldığından ayrı yaşıyorlardı. 
Gelen tel~raflar kraliçenin son da· 
kikalannda kralın başı ucunda bu
lunduğunu bildirmektedir.] 

Çivi ithali için 
müzakereler 

Mart ayı içinde nuıhtelif Avı-upa 
ve Balkan şehklerlndcn bin ton çivi 
ithal edilebilecektir. Amerikadan de
mir eytiı"en firmalar bµ demirleri va
purda teslim etmekten içtinab ediyor. 
Iar. Demirler Amerlkada teslim edil
mek isteniyor. Bu hususta. müzakere
ler ceııeyan etmektedir. Amerikadan 
ithalat için 615 bin dolarlık bir mü
saade vardır. 

dir. 

B. Eden'in beyanatı 
İngiliz kıtaları kendileri
ne verilen vazifeyi yapa· 
rak adadan çekildiler 

berlik için şimdiki vaziyet ve şerait ,.----·---------... 

Ankaı·a 28 (A.A.) - İnglltere Hari
ciye Nazın B. Anthony Eden bugün 
Ingiltcre büyük elçiliğındc saat 
15,20 de Türk gazetecilerini kabul et
miş ve kendilerile uzun müddet gö- Londra 28 (A.A.) - Harbiye 
l'iiiimüştür. Bu görüşmeler esnasmda ve Bahriye Nezaretlcıinin müş-

dahilinde hiç bir sebep yoktur. 
Sa.baht:ı.nberi yabancı memleketler

le telefon 1rtibat~arı işlememektedir. 

İsviçrenin Türkiye ve 
Bulgaristanla telef on 

B. Eden su beynnatta bulunmuştur: hrek tebligı-·· Sailı ·· ·· M · d 
«Her sı-mf halk tabakası tarafından IA;; ih . edi .. 

1 
guİnngill~ ekıs a at-- irtibatı kesildi 

bana karşı gösterilnı.!ş olan hararetli sına ı aç en z uvve . 
kabulden son de.rece mütehassis ol· leri kendilerine verilen aziteyi ~ ~8 (A.A:) --:- H~~~ aıan· 

:Ne demeli? 
Ajansın verdiği bir harp teb

liğinde: «Üç kişi yaralarımı!!lar
dır> deniyor. 

((Üç. kisi yaralanmı!:lardıo 
dememeli; 

«Üç. kışi yaralanmıştın 

demeli! 
gerek Ankarada bana. yapılan tezahü- a ey sonra a en 8 a· Bulgariatanla telefon irtibatlara ~ 
dum. Gerek Adanada. gerek yolda. ve if !edikten h l d ~aı. bıldırıyor: lıtvıçrenın Turkıye ve 

rattan daha dosta.ne b~ te1. tasavvur dan çekllmi§lerdil~ ·. itlememiıtir._ J ~-----------r 
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Eviniz liprtala mı?• diJe ......_. ıer bdediye tahHDıanesine gönde- Kasap dükklnlarmın teftişine clo,mclu. V.Jdi yoktu. Acele bir 

- Yahu. .... ~ c.:.1 ~ Avu tralya rllerek tahlil ettlrflecektJr. Bir devam ediliyor. 1Jd gilııdenberl Yeni yollar ,,.,. ,. ............... 
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Cemi,et. bir - ~ --:.... Francala unu flnnlara toprak U5w ııvnı ~ı.w- ~mır e&er e 1 ara a• Nev,.orlmn • nuntüumcla ınQon-
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Memleket ~: =- • • • il aldlııll'I ta btl111Jııe Normal muvaıedat devam ettiil BeleıdtJe aafaJt 10l1ara muvut ve ~ .ardlkt. wara kendi. k~ 
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mnda .., •1ılr • t:i11f; ....--· · Dohnabahçeden Ta4kışlaya çıtan ve ...._ ...,, ~· ,,_.,....._ 
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bbil9eli ~· u...- • 7 uua IUIUl5&'WN un * Dill JaPllUı 111I1iılefer -~ Gen ınta ldlleeelltlr. H•M Wr • nb _,,. • 

l,i ... ı• ... ~--~..:.;:..:~ toplaada landa muhtelit ncJarmdan ~ı mektupları ı.taatdılP ........ llut • 13....... .... • • .... .... 
Memleket H..,..._ ~""':"" 1.obntacılar eemtJetılnln J'lllllr ın.. cm 11lr IO(Oı' ......,.. ..... rn: • - Mr llBf'*- ..otr o •... •-

• ün bir ç.,rek .- ..... Mil Jml. 111111 a. Mllet&k em.ı ce9*ctıtri Jar yOrQrtten inip bln J1,rml iti - u· !t~ f, '-~ meıtreamraııtı ..._. - • '-· l.oliw- "Km k mdı ..... 1w1..- im.._ ilk mübetlir merkez blnumda toplandı. İdare he·:• Mnr n. pana w _.. Yapar ...... •11'_. :.-:= ..rart':'bln•~,:"C ... ..,,... ....... 
•-•ıt.-ıı,.H.,,.. O-.•........., • ,eti rapOfll olumdukta.D ICmr& '8anın B.ledııa ._....._.. dahmn,_ Ye •uf, itti llaı moa.1* parke JOlda ._... • ısta •• • ........ . 
llÜBNi , Ji W• ilk ._....... dlleklert dlnleııdl Azadan blr kaçı iç- ,.uuwu iti*' tlaıhıldlWtn taatıı1 Teni 1np. edUen JQUar dl. bir bapt ......... ......... ..... ...... .._ .l. MI!. • • y•p ._..,, tıll lokantalar !qln tatb k edllen tadfe ~ fen ıraza 10IMI "1"18'"- .....,rzt r--... 1111e lcfncle ......._ ıa.. 411 IDfltıe· ..... • •• solra ....... ,_... 
_.. • • •· atm semere- Jiiıiindf• klr edemedlklertnden bü· kaza fen befetlerln blnlnlrmft9 • &llemlltmMIMlle llrlllM 8-7· -~ tutmn._ Mr Mham-. h- "'9D ft ,...._ .._.. .-ı .... 
.. ........ bar ~-'-Lalft .. setti. Muteaklben idare heyeti aeçlml Yollaı'ln tamlnlUle cls - Uift medsrl 711111111 ft ..U un 1' lllttr urtMai Anbra tllMllle- au ...... Mıllrhlar cW Jıl.n ..... 
lliydi: Ocr• ki)' ve .-u • sur- yapıldı. DliDku kongre ll 3.4 esnaf ce- mattadU'. ı., ıe,30 dan ıe a tadar MI' ,.._ Jllnde 9 metrenılll'&bbaı Tollııoparan- ..-...~ 
IÜD yapmanın. oranın bati hayab- miyetlnin yıllık kongresl bltm oıu- lerlnl Otırr:'b _... lt&aı olmaıt ...... ...._ - dit., ıeo metremurabbaı l!:mln&ıtl efft. Sofra ilk ~ iliMr.. ed 
na tem...al etmenin Mticesi... Oto- yor. önumilzdetl hatta Esnaf hasta- ye eklp e ll&llalı ,... K6pril .,.... ille__,. bqla- nndadır. Yollann tamiratı lçln bir ..,.._ ve felsefenin • mUlüm .,: 
•ohilaiz, trensiz devrin aiu' w.k nesinin kongresi toplanacaktır. Iunda ç Iışaeatt~ btanbul tıcaret ::tı: u:.:* ~ =l= =·sene zarfında 800 Ura harcan- fili o1m..-.. Oiııw n• her kafe-
tempo9U111ID mahnll... Şehir mecliai dün oc1!s:.t,:;;:nmüesseıe en tayde- eanaf ve JMl il&lfade edememekte- aincla ınily....._ ..... tiir _. 

Bu deıııinle ile, ~ ~ _ 1_ ~ ıunmu.ıtur Bunlardan ti il f dl dir. ÇünkO. saat 19 da dltl*•ıwu i'f _ ot=+ .1 '= ......... 117'111 11itlfr. Onan CSaUnct. 
,,. silteren ekler ................ a- to....-- 881118 38 11 tirit "almal'dlr kapayan ~f ve lflnden çıkan I ~ ~ı -•11 • ..,. ,.... f1ıW1r ... ..._ 
wıda Wr ..-i feloiraf mont4 İstemi "im ~ clb ..ı~ll m * DDD' ınahteUt ~ 211 tı·eım~ ~t~etaıtanlt danva~raydae- ı .,.,.._d rbılrl .. ...,.. Hth•ı• Öl.- FJR • 
~OllU teliri -~ rela ftlldll B. J'U1* Denlln1ıa .._..,.....,, bm. Jllallt Onca' _ _.,. ., ..... •w • ..... lılrn1n e dOn kılprfl O.rinde b1r J1611ba ........... IOm'a ~ me-
N" ~ .ta otomdııl " trealt altında toplaıurııftır. Makamdan P· la..,_ JıM....... fmdlk tnaDW- son ~~r olan 29 )'15 seçe ele JraJ- taraftan dllar taaıa ~*il aa ti•~ .... ....... Wr .... 

1ee. •:.__ ııllalaatinin _... len teztereler ald Pluklan enetımen- _ tan vapuru betledlli ~e toför Recebin ldaıeatrMlotl Bdlrneta- laatu çık. • _ .... • lıııir L-
'ftZ cli)'e •~ H8lk..i lere aeftedl!mlf. mecıı., ah günO. tek- • ...,... OlltUu'da Tuln nim ıeo blacalından mecburen pı - Clbanslr otobildnin admedıe oı-Jı. •• -. 
~ ~ kih ~ '1lillı bp ıar toplanmak üzere -~ aı owr 1111' pua •ıV'EI'"d'" bY.. tramnyla gttmette bu aebeple lllnn.rak 1aralanDU411br. "11~ ... ..._ • _'.;' mi .. ? ••. ,. ~ 
... 1 , • ...- • • • • • • r ll1'r •• ıı: ~ ona iLlınması dütilnWtn bu. ~ Ybw kfıprl 11.ertade ııetmekte olan mı •IQJ- • _ _...._ ı .ı.. "'li"-

••lranun iıleh•tau çWm1111ı. ~ Deri fiatlen t ~ ':-\4 'l'Mlld bacalu+n JUa- MI' de P* faydası ıörillınemette- totar .aımın "1Uu4* oaemobll de çal...-.. lllAuW Aı:va vılG11 
lkmekt-. ._. r ...., bir ediliyor I•.p! l'Vılll JU9bJI tedl'll anma dlr. Bmun lçln ŞlriEet.ı BaJr11eden Tasef adında '1r1M prpıp yaralan-~ ufal liinaleadikçt ..... ..., 
......... dinle)'ip tel&nrlaımt· Al ....... flallerla d d flAUirlle ....... ,...an... lll büylt rleamıl bu vazlyeıU na- masına sebeb olmuttar. Polil bu ta- ye men' ................. ..... 
ana AM.to'-t.. :;r.,. olaak ,.alaıelclll 11.a atı- .,... D1ftll'dar .....,nele.._ :" := aı:::e::rı:e1: ayı yapan şoföril de yakalamıt, mah- ii ~ lizel -ı.., .... -. 
• !fünLah'!~ M ~iü;'.k': dI~e~-== .= ~s: ~et! ıefert.r toırmaadır. ~~~fllhane p~ 6ntınde ut:''.!':d:•= .!J=:: 

nm ıec•-' ._ . · memur 11'11 Dlll ~ ca.lan ~ amettte birer JUIUl Cemil ösıa olmuş, Mustafanın ldarealndetl tabi t...a_ • • 
yeni .. ._ihlid• Wr -~ ra ı~.;n;,..,. Na .,,, Atetll. batlanllCl oım da derhal :vetı.ea Yuals tmnlnde MI' ..,... *"' Ja- ...._..,..._ ~ nlt ı it ..... ..,_ 
....... ır *1ıa n• lııululiy....- hela 1~ llUPM tarafından aı., aöıı- ralatruftır. Yunüa, polla tarafından•• a&rat ihtipp IOfıw W.. 
-=· Fazla fiatle jelatin •tul d6rilmittir. «Arkadat• çocuk mec:-· hastaneye tald11111aatQr •liıü ..a.. • k1f .-a. m.ilacla 

7.mmnm mlaeüini bir ,,_ '!" Evvcaı sODtik .....,_da Aati 311 ınuuınm mtilababum "'- '!--- '°'H"•"!• '•• -
r~ ~abt lleft ~ li- tur111 olU JtJ&D-::! ~'li = Almanya meyva kurusu, lcamaJt)ar Hava kurumuna tebenii :&- ~ .. sofra,. sWDiidn ..... 
iMi ,,.......- .......... ~ il lçln Nezlh ... JMl)mlltL ıra- ...1-! 1_ ._ L.-- Hava kunımunclan: 5000 Mlthat " z liiIL ok. - •.r ._.. 
tıiı liWt Şeldl ,_;nji... Bir-~ .maI:tteuıoe ftJ'D ..... malt'...,. ftft.. u.r• -sm ... r, uuTUD, ~a puar stat tJ1flık fWm l&icl- taeı Ka!Mm llOO Ata.. ı.ey, llCll Hl- • arar )' mı 
-. u .uaectikı ......-... Aul ite• ald..,... ~edlr. B. Neılh ....... lannbu istiyor yoauııda yapıJaıı bir mllabatada ş&r- ameddln Bren, *° Alil" NW.JlllL aialer. ~- ~ ~ 

Ylllli ............ 11ir allı:ni _. len Wlr Ballt __ ..... lq TtnqııUa ~ tnrUee• ft- 'tlO HuHcl n &1fM Bc11B. 100 aa.. adam!• lıı .. P. .-• ....._... 
.... 1 •• -- - •u blıdlleJS UIMr _ .. y._-, tsıaııbal ticaret odul ttlccarm eım. JllDlıwlocle Ul*'9 ba811Qt .... ı.ar 'Yartanyaa, - MQer AnJel, - ea- ............. 
~ ............ ~,,. ili. .......... ...--••••.,.....••••"';i' Mi 1ri1a _..., erlll. tı.8ı. 'lllDt tfirk tazı aeçildlllnl yum•ftılL "8t.1 Kunmı. 200 .tak ı:ra.., • QQ.. ıa et Fericlaa ü 
~ ..... .., .. .... ....-, ...... •- • '1lrUla. deri bzmtaa, boJDus. ktıma Din ttba ~~ toe* mee- ael ve Mecftna 111tbrablm111:1' •• .. 
llaaı o. fırıa ...... • ...,_. ,,-1 • pa· ..,.,., _..._. AJmaa- mw ftldll1 ba"'9 life w ail- 1IO Ali ı·w~ iti 1* •••• .t W.a>rt .. l h~ MI-. 
cid-. .., ,..ı .. ..... ~ ._. .o.et al• ı .. ı• .,,19 .a.i= U. ra ba maddeı• ... -'it'*" ta. ....ır " 1& -.ıncm11 omau. 9lıılM •tan ~ıoo Mala ~ • ..a a. lleedl atuıa. • ın tereQa 
... W •pr- Sd ... .. W • yı s .... - lldrdllluıaı MllllSlll ,. '9 U'& ....... llllllll lgla dl llud911M. - •iM T .... , ıl IIJ S em ...... Mıekl'llllnıl 
....... ..._ .... w J ( ) üll ._ur. lltnı 8ellult Ye Nurten~ t&mlfleıdlr. ._ d ''"' 
.... •illa hMlılıl •• r •• 



.. 

Ankara 
konuşmalarının 

neticesi 
(Baş tarafı l inci sahJf ede) 

2500 lira ık 
hesap 

GGnlük Borsa 
-All ft TABVtL1T • IUllBIYO 

" llUkUD FİATLERt 
Dart kiti Perapalaa oteli· 11şubat1941 

leceğini, yahut İngilterenin TUr
kiycye karşı itimadında. ek.sikllk 

ni dolandirmak ıuçule --~------
DEVLET BORÇLARI 

muhakeme ediliyor 
L. K. 

,. 7,60 933 Türk borcu ı. n. m 19.2() olabileceğini 1,annedenler bundan Atp.nlı Ragıb, Çoye;,, Anna, FTan-
dolayı yanılıyorlar. t~···nt.ere • oeaa ~rinde bir erıkekle üç m- 11 11 1938 ikramiyeli 

~"'fS" dm Perapa.lu otellni dolandınnak su- 11 11 1933 İkramiyeli Ergani 
Türkiye ittifakı Mihver tertibatı oııe zabıtaca haklarında tnhklkat ev- A. B. c. 20.-
gibi zoraki değil, kendlliğinden ralcı tanzim olunm~ ve adUyeye ve- 11 '1 1934 Sivas-Erzurum ı 19.43 

d 
v ~u rll-Merdfr. Müddeiumumtl''"' bu da.va 11 11 1934 Sivas-Erzurum 2-7 19.53 

ogmadır; sadece si--"" de& ay- • ......,. ... 2 19 ı 'a.;>,J,, evrakını llçüncü asllye ceza mahke- 11 32 Haz ne bonoları eo.5o 
nı zamanda millidir; geçici değil, meehıe vemı~ "Ye dün muhakemeleri 11 11 1934 11 11 15.50 
d.-ıimidir. J'&Pılmı§t.ır. 11 11 1935 11 ıı 29.50 

Dinlenen otel müstahdenılııl.nden 11 lt38 11 , 62.75 

19.67 

Bugün ı EK sinemasınüa --... 
Harikul&de meraklı ve heyecanlı sahnelerle dolu 

MEŞHUR POLİS HAFİYESİ 

NiK KARTER 
AYRICA: Mühim Haveler: 

Casus'ar 
Pe~inde 

1 - İngiltere Hariciye Na:ıırı Bay EDEN Adana 
bütün tafsili tile. 

ve Ankarada, 

2 - ZÜMRÜD YALOVA 
3-Milli Şefimizin Yalovayı ziyaretleri 

Düşman propagandasının ya- üçü, bu adamların bir çok bavulla:rla A. Demiryolu tahvili ı-n .fl.80 

nılclığt ikinci nokta, İngiltere - otele geldiklerlnt, iki bin beş yüz lira- il il m 3
40

8.·6
90°1 Bugün T AKSJM ainemaıında 2 bü"ük film birdeni 

Türkiye ittifakını, Türkiyeyi har- lık bir hesab yaptıktan sonra otelden A. Demlryolu mümessil senet T 

be siirükliyecek btr lıni1 gibt gös- kaybolduklannı, bır taç gUn geıme- ~~=~'!ıJ:~ı; senedı !~:75j' f ,. Kıanatıı zEMMleNvıirnınE· enRbülyZüklmKuvavHaekiyeıs 
melerl ti2erine mbıtayı haberdar edip -------------

ternıek istemesidir. Bu ittifak, bavulları gözden geçirilince eski kl- HİSSE SE.~ETLERİ 
Mılner gibi, bir kıt.ayı paylaşmak, taplazla doldurulımuş olduğunu gor- ------------- d f'I •• 
ülkeler sömiirmek için yapılma- d':~~~~;r~~~e~~~~Ul doğru olmadı- ~:~·b~~~~::~!a~uharrer 1~~:50 Hay u .ar SULEYMAN NECIB'in 

:~~mi=~i~I~~ı v~azı~=:~:~~~~ ~1nb~~ne~~~~ı~~u~~~~:~ ~~r~~= ~:~~=~::::~~~~:na~~ 1021~2:_2755,l~ent Taylor ve Rochell Hudson DOKTürTkçeoıözRlü -USaNzlı ve şAarkışlı Ki 
halde c:ayesi llarp deg-il, sulhtw·. masum ve gelmlyen diğer şahidlerln A. Demiryollan şirketi C% 60) 

.. - celbine karar vererek muhakemeyi A. Dem!ryolları şirketi ("O 100 37.50 tarafından oynaınmış ve hava kahramanlarının 
Turkıyenin ittifaka bağlılığı, bun- talik etti. Eskişehir ('lmento şirketi 8.15 ölümü, A§kları ve kahramanlıkları filmi. 
dan dolayı, behemehal harbe gir- Şirketi Hayriye 26.-ı Bugün ıaat 1 de tenzilatlı matine , * Dun yapıJan Belediye uıbı t.:ısı _ş_ır_k_et_ı _H_.a_y_rı_y_e _t_em_et_t_u ___ 2_1_. _ .._ 
m ini icap ettiımediğ'i gibi, müt- kontrolunda muhtelif fırınlarda 287 -,. 
tcfikini mi.iştcr~k hayati menfa- noksan tartılı ekmek mıisadc·re edil- ECSEBi T . .\HVİLLERt BUGÜN 

ntleri koruyacak verimde olıru- mlştlr. Kredi Fonsiye 1903 105.50 I M E L E K iki genç yıldız 
yan luzumsuz bir harbe sürükle- Cumartesi B~iktaş Şeref ııtadında • 11 1911 103.-

k l 'Jt · d ed b'l yapıJaealı: maçlar , • Amorti 81.-
me ng1 erenın e arzu e 1 e- Istanhul Erkek mektepleri futbol 11 , Kupon 1.27 j 
ccgi bır macera olamaz. Bu haki- 3 - Müsabakalara tam saat 13 de ------------

NUKUT 

Sinemaaında 
MICKEY ROONEY ve JUDY GARLAND 

En aon danı ve prkılarla .U.lü bir filmle ıiz.i iki ıaat güldürecekler ve eğlendirccekleıdir. 
kati bizzat ingiliz matbuatı son lig heyeti başkanlılPndnn: DarUşşafa- -------------

} d k .. 1 .1 d t ekt ka - İst. Erkek L. saat 13,30 da hakem Türk altını 23 55 gun er epe~ guze ı a c e m e- B. Uluöz, Haydarpaşa - Vefa saat . 
diı. Bunun içiı:dir ki B. &lenin 14,45 de hakem Ş. Te7.can, Boğaziçi - ~~ı!;:n~t~~n~~s~r~~~ıknotl 28~:; 
Ankara ziyaretini bir harp ve ta- Galata.saray saat 16,15 de hakem Ş. -------------

Tezcan. i h• an-uza teşvik mahiyetinde göster- l 'EN NEŞRı I .\'l' 
mck istiycn propagandalar ancak i"ltanbul bölgesi ı:üre" aJanhimdan: -

1 - 2/31941 pazar gi.inü yapıJac:ık A k d 
kendi memleketlerinin safdil hal- .serbe.s güreş bölge birinciliğine ısım- r a aş 
kını aldatabilir. !eri a,fağıda yazılı güreşciler iştiraki Cemal Nadir Güler ve Vedad Gün-. · .. · . ı edeceklerdir· yol tarafından itina ile hazırlanan bu 

ln~ltere ve Turkıye, . harbm Mebıned Çoban, Samswılu Ahmed, çocuk mecmuasının 8 ınci sayısı da 
Balkanlara yayılmaması ıçin ça- Buyük Mustafa Adnan İsmail Rı- pek faydalı ve eğlenceli yazılar n rc
lı ıyoı lar. İki devlet, manevt nü- zık, Hüseyin , KoÇ, Ali ~ed, H~run, simlcrlt" çı~ıştır. Bu sayıda «~rkadaş 

• . Zeki Al! Mustafa Çakır Bekir Yu- Posta.'>l - Kuçük yardımlar - iyi, Fe-
fnzlannı ve maddı kuvvetlerinı bu sur Asla~ • .Halil, Bektaş, 'Ahmed Ça- na _ Xeler okumalı - Çocuk doktoru I 
u~urda kullanıyorlar, istikbalde kır, İsa, i~mall, Fehmi, Manol, Küçük diyor ki - D<'ğerlenen ~ıf~_rı~.r - Saat 
de. sılf\ha sarılmak mecburiyeti Hüseyin. haşlaması - Toprağın duğünu - Niçin., 

2 - Tartı saat 11 den 12 ye kadar- çunkiı - Spor - Markopolonun arka-, 
bn kalannın hatasile hfısıl olun- dır. d'14ı _ Tenbel uııak - Mas.'celi insan-· 
en) a kadar, bu uğurda kuJiana- 3 - Musabakalara tam saat 15 te Iar - Ala geyik - Yıldız ~~bakası -
caklardır. Balkanlardan harbi başl.anl;lcaktır . Blr h~!tada ~eler oldu - Kuçu~ Anslk-

• ~ 1 4 - Ilci kilo tolerans vardır. lopedı - Dlkış - Çocuk eserlerı - Aklı-
mumkun oldugu kadar uzaklaştı- nızda bulunsunııı başlıklı yazılar go-
r:>.cak amil, Türkiye - İngiltere it- aerotıu Ralkniııden: rulüyor. B. Sehim! İzzet mektebe ırn-
tifakmın vücude getirdiği muaz- 1 - 2 mart 1941 pazar günü saat sıl başladığını anlatıyor. Cemal Nadl-ı 

. H,30 da htlklll caddesinde Numya rln •Dede lle Torun• başlıklı karlkn-
znm kudrett1r. Bu bakımdan, An- aoltağındakl Parti binasında temsil türü_ var<lır. Küçük okuyuculanmıza 
kara konuşmalaıının neticesi çok salonumuzda eErkek kukla ve Tırtıl~ .;..tn;;.;11..;.'s..;;.ıy..;.c...;e..;.d.;..erl;.;..z;;.;.,· _______ _ 

hayırlı olmuştur 1al'll piyesleri temsll edilecektir. Mesut bı" r nı· kAh 
'"'' · ....:ııd· Sad k 2 - Davetiyelerin Ev müdürlüAün- Cl 
.... ccm""' ın a den alınması rlca olunur. 

İNGILİZ HARİCİYE NAZIRI 

~H~v!!i~ Huk~ N~ç !EÇ,~,;~ b~ta~ile~ !. 1 
FOX l>ONYA HAV ADISLERl 1 

BugUn SARAY sinemasında 
Emıalsiz güzellikte, eilendiren .e he,ıecanl911dman bir film olan 

DAGLARIN KIZI 
(SUZANNAH ol 11ııe MOUNT AlNS) 

Fransızca eözlü pheıe ri mutlaka gCSrlinüz. 

Baş RoJlerde: 

Randolph Scott Margaret Lockwood 

SHiRLEY TEMPLE 
PROGRAMA lı.A.VETEN: Buııün matinelerden itibaren lnsi)b 

Hariciye Nazın Bay ANTHO~ EDEN ve erklmharbiyc rein rıene
ral DlLL'in Türkiye ziyaretlerini bütün tafıilat-ile göateren fi.im. 

· Bugün ıaat 1 de tenzilatlı matine. , 

, ISTANBUL'un ödediii mühim bir inkılap 

MARMARA DA 
1\ıli~NA LO Y -

WILIAM POWELL 
in ıon eseri: 

BiR ADAM 
KAYBOLDU: 

Harikullde muvaffakiyetle 
devam ediyor. 

Aynca: 
ALBERT PREJAN'an 

METROPOLiTEN 
HAYAT 

GÜZELDiR ... 

MİSTER EDEN'in 

Bay Ali Rı1.a Yonak'ın klzı bayan 
Habibe Yönak ile Mülkiye mektebi 
mıidiırü bay Meluned Emin Er~ir
gll'in oğlu bay Fa.tin Erişlrgll'ln nl-

1 
kfıhln.rı dün her lkl tarafın akraba \'e 
dostlan huzurunda Beyoğlu evlenme\ 

1 dairesinde yapılnu~tır. Her iki aileyi , 

1 

tebrik eder. genç nikahlılara saadet-ı 

11'A AR MARAi Sinemasırun muıuzam 

Bir teşebbüsü 

cMARMARA> Müdüriyeti cMAR· 
MAKA> sinemasının S Mart Çar• 
fambadan itibaren İstanbul eih• 
tinde ilk defa Beyoilu ıincmala
nndan evvel iLK ViZYON, 80-
YOK FlLMLER göıtenneye ba~ 

ŞARK 
Yakın Şark ıcynhati ve Şark ordularını teftiti bütün tafıilatilc ler dfleriz. 

<'J'ORKCE> TEŞEKKÜR 

BUDU .. n L AA L E sı·nem~sı Refikamın irtihali hazini dolay.-
!f S'ile resmi teşyiine işticak ve biz:1.at 

·-----t-':rogrıunına j)iveten söıterilece.ktir. veya bilvasıta taziyet ve teselli iüt-

ı layacaiını ilan eder. 

iLK CÖSTERlLECEK FlLMLER 
l>ONYA ŞAHESERLERJDIR. 

sinemasında 
iki enwaleiz Yıldıs 

-------------------------.. ı.. funda bulunan zevatı kirama (!Onsuz minnet ve şükranlarını~n arzına ı 

SAKARYA SiNEMASINDA muhterem gazetenizin delaletini r i
ca ederim. 

Bu kutlu teıebbU. münaaebetile 

Brigitte Horney 
Willy Birgel 

V. TOURJANSKY'nia 
büyük eseri 

Mevsimin en güzel filmlerinden ilaveten görülmemiş bir film Na:ıım Keçecı 

DON KAZAKLAR! HAYDUDUN AKIBETi ;::b::.:,d~·;3~";: 111111ııı1111ııl 
~~~-=:d~ ~"'~•ROY l•.tik~!~~ı;.~k~m' ııııı ıııııı dı lc11mı gunduz ıaat 

.. "' • 14 de çocuk oyunu 111 

Bugun LALEsınemasıııda tcıi!.:.i~· ~n31~R ......... 1 MART CARŞAMBA 
İSTİL "e ESKİ EŞYA 

MERAKLILARINA DUJDE 

3 filmden hazırlanan mü.at-.ıa bir program: 
1 - AŞKIN BiR MUAMMA, FEDAKARIJtaJN BiR ZEVK, 

hayatın bir emar olduiunu anlatan tahe•er. 
(Framızca) 

AŞK MAÇI 
CATHERİNE JIEPBURN - CARY GRANT- LEW AYBES -

DORİS NOLAN'm kudreUnden yaratılan bir qk romuu 

2 - Türkiycye ilk defa selen RUMCA HAKIK.1 YUNAN 
JURNAU en eon harp haberleri. 

3 - TORKÇE BRl11$ JURNALDA: 
(Taranto bombarc:lunanı) Te MiSTER EDEN'in Şark ..,..hati 

bütün taF.il&tlle. 

~ı•••• Bugün aaat 1 ve 2.30 da tenzilltlı matine. 

DIKKA T 
tNGtı.TERE HARtdYE NAZiRi BA. Y 

A N T H O N Y E D E N 'in 
Memleketimizi ziyarfııt6. blaıQa n Ankarada yap.lu 

FiLME 

b8y6k ~er. 

ALINMIŞTIR 
Bu müateena film BUCON Mattııelerd• iböaren 

iPEK - SARAY - MELEK 
Sinemalarında programlarma sa.. ol.ak .a-.nı.c.wr. 

Eminönü Halkevbıden: 
1 - l/3/9U cumartesi akşamı saat 

{20,30) da temsilden evvel verileceği 
llln edilen Kony:ı mebusu sayın OS
man Şewl Uludağ'ın konferansı 
7/3/941 cuma ak§amına tehir edllmlt
tır. 

1 ı - Evtmiz orkestrası aylılc: korue
rlnl 2/3/941 pua.r günü saat <Hl) da 
~recektlr. 

Net' eli, ıık n bak.iki bir Paril filmini ıannek ietenrriıiniz? 

Bugün s u M E R Sinemasına 
aidiniz. Sinemanın J büıY\ik •• metbur Yıldıza. 

GABY MORLA Y - EL ViRE POPESCO 
ve ARMA ND BERNARD ile ANDRE LE
F AUR - VICTOR BOUCHER ve DALİO 

Hl martın 2 nci pazar günü saba 
sa&t 10 da Bebekte Kuçük Bebek cad
desinde polis karakolu civannda Ara
la.nlı Konak namı ile maruf Apartınrn
nın l No. lı dairesinde mevcud, Ste:ıno 
Runana'nın sabık müd\ırlyet iızal -
rmdan ve Viena Ticaret mahkenıc• 1 
sa'bllt fahri A.zalanndan Dr. Rudo f 
Hemrled'e aid kıymetli eşyalar açık 
artt.uma ile satılacaktır. Etrafı • i' 
ayalı marıketerl .1.§lenmlş gayet guzrol 
bir masa; market.eri 2 adet komoo, 
haklld eski bieder Mayer Sitlll gay ·ı 

tarafınclan oynanan FLER.S Te CA.llJiA VET komedieıi zarif bir komod; 2 kapılı bleder ma~er 

koltuk; Maroken kaplı 2 adet <&.l 
vlenna koltukları; meşhur vıenalı rni-AŞK Ve l

•Hrı•RAS tütüphaıne;gob1enkap1ıbiedermııJ- r 

Muazzam rağbet üzerine 2 nci mar A. Fantl'ın resimleri üzerine ya-
haha göıterilen 2 aaatlik kahkaha ve Nel • filmini görünüz ve ejkniniz. pılm:ış 4 adet emsal.siz koltuk; 2 adet 

ı~~~~~~B~·~...:ı:.-! ... :!t:=!.l .!d~e~te:n~ziI:· !lt~Jı~m~a~tin=e·;.!~~~~~=: ga.yet zarif bledermeyer ufuk vitr!ı.ler: TYRONE POWER - 'i= _.... Bakara kesme krlstaldan ve gumuş 

HiND 
MİRNROAYLOAY'Smal ı Devlet Demiryollan ve Limanları lıletme ~;~~ı!~d:am:C~~n~:1b:f;;üıb~~;~ 

(11.)RKçE SÖZLO) 
ffhnhHn ~ glbılerini kacuma.-

)'IDIL -otrrMDda a)'ncııal 
WA.UACE BEERY. 

DOLORES DELRlo 
aa J.aı6u.l&de he:recuh 

TA$ YUREKLI 
ADAM 

Umum idaresi ili.nlan vesaire; s1 parçalı kristal su takımı 
114 parçalı emsalsiz çatal bıçak tak1-

=ıı-------------=---=------=-== mı; beyaz maden yemek pay tabakln-
l(nhtmmaı bedeli l2900 lira ola.n ve ıtıetmenln bir llellellk ihtiyacına. ;n; eski Gaviirler ve eski estarnplar 

wbıbQI eden ıtO bı. milı:tarmd& döküm ifi. tapalı zarf u.;uJlle eblltmcye ve yatlı boya tablolar için hakiki hır 
~~. fll'S&t ~leden hayll parçalar. (Ja

K\\nüaa 1111/9'1 garp.mba gthıü u.at 11 de Sirkecide 9. İşletme bina- ııtop Homburg 1771 Ant. Klein 1795 
llDd& A. J1. ~onmı tıara.fmda.n Japılacaktır. Fred Staejer; 1. Torop vesair meşhur 

Wekınertn aım l1ln mat ona kadar kanunl nsaik ve 1717,5 lira temi- imzalan havi) hak.lld vlenna mamü-
ııaa tbtlva edeoek olan kapalı ar'flannı komisyona. verm.e~rt 10.zımdır. l~tı divan kanepeJer, Sahibinin Se i 

ea,rtnameleı param olarak kom1.syonda.n verilmett.edir. d325ı portatif Gramofon; Hayli tabaklar, 
--------------------------- {48 parçalık güzel bir takım dahU 

Selim.iye Tümen Sabn Alma Komisyonundan: olarak) oyuncaklar; hayll kahve 'e 
ı. - T6mıeın blrllkler1 lht1yacı içln 10000 paket mercimek komprimesi ve çay f1ncanlan; elektrikli halı süpur-

10000 paket ~7 'M tek.er komprimesi pazarlrkla. alınacaktır. gesl ;esa.Ire. Hayli İngilizce; Frnnsız-
1. - Puarlılı 1.13/Kl pazart.esı -.at 11 de Sellmlyedekl tibnen aa.tın al- ca; Almanca. ve 1talyanca. kitaplar: 

.. ~unda pazarlıkla aa.tm alınacaktır. gayet güzel son model bir çay araba.-
1. - B-.f ve teratti her gün mezkftr kom.lByonda. görülebilir. 1 s.ı, meşhur Bludner markalı çaprrJn 
4 - Puarbk ~leesi takarrür edecek ~t üzrertnden % 15 t.eminat

1 
telli bir piyano; hayli Avrupa halı a-

...,,..ealrt:ır. c1552a ıı; N. D. Apartıman dahi kiralıktır. 



. .. 

SÖZON 6Eli$i 
Bir sanat kitabı doJayısile 

ıstıla.hlar meselesi 

KU$ BAKl$lı 

Amerikada ick , 

kaçakçılığı 
Anıerik:ada yeniden içki kaça.k

atı kütü hanemiz, Güzel aanatlar akademiü mtidUrii B. ~ur~I- çılığı başgösterm1§t1r. Bu defak1 M Toprak':. himmetile pek değerli bir kitap kas~ •• ş~~·t kaçakçılığın eskisinden bazı fark· 
rinci cildi elimizde bulunan bu kitap «Sanat ~dL!eın~;> -=:e~ lan vardır. Bir zamanlar Ameıi
ııyor· Louis Hovrticq'ten tercüme edilmiş. • t en ti. Bizana kadar ispirtolu Jçki alınıp satıl-

Cenup Kutbundaki 
Amerika heyeti dönüyor 
Amerika 8yam yeniden 2 milyon dolar 

tahsisat ve~ilmesini reddetti 
zam~ar, Antikite~ Şarkhve UzakahŞarb~-!~~:: v':.:!!-:' b-;ı;er, mahi· ması yasaktı. Hükumet bu yasa-tanatı ve Orta çag sana nın evs aaKW h . . . 

· · h • alA ah ve bu d-.:..ıerde vücuda getirilen aanat fa eser- ğın tatbiki içın genış tertıbat al· yetinı aız m wn "•• • J • • ihtiva 
Jerinin sayısı yilzferi geçen, gayet itina ile basılmıf reenn ennı. 

1 
..... • dığmdan kaçakçılar hükumetle 

--1
1'yor Güzel sanatlara kartı bilyük ·bir alaka duyan r;ençt nes ~ı-~ı: mücadele halinde idiler. Ba§ka ~ . • ki bütün aana aev- ..... a 

rcn~e ve ol~laş~ ~an. 1reüren bu ta~ bir albümdür ve kita- memleketlerden ispirtolu içkiler 
hatta berkesm sahifelerlllJ, zevkle ka.rıştır~cagıal ihti' eden bir al- .,,,..tirtmek için büyük sarnıayeli 6..... ·· ·· ·· d denild'"' 'bi• «Sanat harik annı va ~~ 

m on sozun e ıgı gı • kaçakçı şirk-etleri teşkil edilmişti. büm b~eriyetin altın kitabıdu.» . b .. 
1 

kitabı hediye 
B. Burhan Toprak milli kütü~h~emız~ u .:uze esele mütercim- Şirketlerin husust vapurları, mo

ederken ortaya bir de lisan mesel~• :~d .. ır. ,::;um :Uesele. ısh- törleri, kamyonları, hatta tayya
lerimiz kadar ilim adamlarunu:ı .ad 1qi:; ~ur~b" plastik sanatlara ait releıi vardı. Bu vesaitle Amerika
lahlar meselesid~. !'feı- ilim .. •0~: de~ec:fe we:.menüştir; bir ıstılah ya gizlice içki sokarlar ve bu içki
llim ve tenkKI dilumz de henuz ad kar alık «sanat» kelimesinden leri çok yüksek fiatle satarlardı. kargaşalığı vardır. Hele bu ~· laarak ı~at mı demeliyi:ı, ımaat mı 1 
başlamaktadır. «Ar!». mukab~ı o •t b. bahis içinde ıdc sık geçecek Bu yüzden büyük karlar temin 
diye düşünürken plas~~ sanat;.'.:; •ı il;t peyzaj palet, portre, pİtto- ederlerdi. 
olan motif, fi~ •. na~u~m~c: ;;J~derln türk~e karşılıiı nedir? Şimdi Amcıikada içki yasağı 
resk, büst. prımıtif gıbı yad .. ~e kadar haklı olarak mU$külita uğ- yoktur. Fakat, Avrupa harbi do-

Bunları tercümede yer rar':;! nisbeten alışılmış nümunelerini al- Iavısile Amerika zenginlerinin 
rayan B. Burhan ToprakcİJ; b" çok alı.şılmamı.şlarile beraber aynen istooikİeri şampanyalar. Fransız dığun sa.nat ıstılah!arr~ı a ır oku culanna «nankör ve tÜpbeli» 
nakletmek mecbunyetınde ~b1'ı'n so!:na bu yabancı ke}imeleri etraflı şarapları bulunamıyor. Yeni ka
bir tercüme vermekt~~ t e °icoymayı tercih etmiştir. çakçı kumpanyaları ablokayı ya. 
surette izah eden :: ~ug: ç ey yoktu ve bunlan tercümeye kalkmak rarak Fransadan şarap, şanıpan-

Elbetteki. yapılac aş ıili-i.na yeni bir kargaşalık ilan etmek olur· ya getirtmek 1şile uğraşıyorlar 
bu sahadaki ıshlah ka~ • iJ olan bu l!tılahları biz de öylece ve tabii getirttikleıi bu içkileri 
du. Başka l~":°Jara da aynır' ~-~aha ,imdiden benimsenmiş a-örünü-
kabul etmeliyaz.ahZaterı bd."erııuıımütercimleri de B. Burhan Toprka'm çok pahalıya satıyorlar. Ayni za-

Ev bu s anın ıg _,!__~eı • hi ı manda sahte Fransız şarabı ve yor· . ger • ed türkçelerini bulamadığımız bu kaım erm ç o -
yolunu takıp ~e k belki de kargqa.lıjm daha kısa za- şampanyası da imal ediyorlar, 
mazsa asılları benimsenece • ve • • ı hak 'ki d' k ·· k ükUn bulmasına hizmet edilmit olacaktır. . bun an ı ıyere gene yu -
manda 

1 

1 • b baJwndan da ehemmiyetli bir kitaptv. sek liatle satıyorlar. Sal1te şarn-«Sanat taheser en» u ~evket Rado 

------:_:----rln:- basılmış 242 büyük sab.1!e. Fiatı 310 kuruş. ( *) Kuşe k1ğld üze e 11111111._1Hfı•ıı•nn"""'ııı111111N111111Q1ım111111111111,.11111 _., ... ,..,.,,,..1,.._,..,11•111111Mıuııııım 

Cenup Kutbuna giden seyyahlar Amiral Byrd 
heyetinin 3 seyahati Kutup havalisinde 

kurulan küçük Amerika şehri 
r~· - .. 

... 

lhtisadi meseleler 

Bir tevziat dairesine 
ihtiyaç var 

panyalarm arasında sıhhate za
rarlı olanlarına da tesadüf edil
nıi~tir. Bunun için hükumet şim
di yeniden icki kaçakcılarile uğ-

raşmağa ba.cşlamıştır. On dokuzuncu asırdan ber: Şimal tup bırakmıstı.. Bu, pek hc,·ecanl . . 1 Kutbuna birçok keşif heyetleri git- J Anıenka_ _ ıçkı _aley_hta_ rları ~U m. İştir. Bu heyetlerin mesaisi saye- ve acıklı hir mektup idi. Aylan~• f tt t f d 1 k 
- d b K süren ara• :ı mılardan sonra Scot 

ırsa an ıs ı a e ı e ıç ı yasagı- 1 sın e u utbun haritası yapılmış, 

Kutup havalisindcn bir göriinii~ 

b 
ile arkadaşlarının kaskatı ke,ilmi mn yeniden tesi~ edilmesi için fa- irçok ilmi tedkiklerde bulunul- cesedlen· bu-.far 

B k b I C 
.. anmnda bulun 

aliyete geçmişlerdir. Bunlar mi- muştur.. una mu a i enup Kut- muştur. 
tingler toplantılar tertip ediyor huna godon hoyot]e, pok azd.,. Bu Bi,çok milletle, .Conup Kutb.,nu, .. A ' . ' sebeple bu Kutup 11zuıı miiddet ~ükumete muhtıralar veny?rlar. 1 meçhul bir saha olarak kalmıştır. stratejik ehemmiyet•i ve buralard. 
Ayandan Sheppard, bu faalıyetıe Yalnı7 son 12 sene zarfında Ameri- zengin maden damarları keşfetme' 

Bu daire yalnız hariçten gelen 
maJJarın tevzii işile meşgul olmalıdır 

• 1 k d d hulyası ile bu mıntaka erazi"i Üze yakından alakadar olmaktadır. amn gön e' iği üç hoyet bum].,. •indo mülkiyet iddia etmişl<>dh. İn 
Sheppard, içki yasag-1 kaldırılalı da tedkiklerde bulunmuş ve m;thim ·ı F iki d 

· ) Jd g1 tere o an adalc.rile cenulı' 
. . . . . he:retlennden uçune de amıral 

/

on sene geçtiği halde bu yasağın 1 netıce er. e e ~:~iştir. Aırteri~an Ceorgie' yi, cenubi Orcades, Schea 

tekrar ıade cdilmesı ıçın her fır- Bvrd ıe'sl'k t . t' s h t A lands'i. Sandwiches adalarını Fran 
• • • · • • J • 

1

• 

1 

• e mış ır. on eye v- sa Adeliı>. erazi:>ini müstemleke :m sattan .. ıstıfade _ıle _Amerıka ayan I rup. a harbi başladıktan sonra yola 

paratorluklarına bağlamışlardır. F. 
d h

.d. I "f d _ _, b. ı· d' meclisınde teklıfleıde bu1unmak- ıçıkmı,,tı. "' kat Bı.rle ... ı·k Amerı'ka, •\rı'anıı·n ."ı"I, "kti'a l a JSC C- la e coen ır ta ımatname ır. 1 Q b 1 dk'kl • ""' H
arpten sonra, 

1 

•. •• O b"I JA ·v. ,_ d b j tadır. Simdiye kadar bu hususta zaman aş ıyan te ·ı ere de- - "' 

1

· "l • · 
·· gun·~ en tomo ı asbgı tene~e en "S • k •"orveç. sveç, ,.\ man"a. Belı;ı·k . l!iJe eşya tevzıı, .... v ' --,,· • • • • • / vam etme için Amerika ayan mec- J 

nn zarure .k lesi h1H'1ıe gir· ka pamuk ipligi de '\·uika esasına 1 on bır kanun proıesı tevd.i etmı.ş, 
11 
.. d "d 

2 1 
d 

1 
lık hükfunetleri Cenubi Kutup eraz, 

mu ım v I k tlerinin eksen- göre alakadar ara tevzı e ı mekte- Unların hepsı rcddedılmıc: ır. 1 tahsisat is.tenm· tı"r "
1
e ı- ı\ . ııın en ır ·ısnu uzer.n e a iddi. .. h. e nazı mese A I . d'l. b . . . t• ısın en Y~nı en mı yon o ar "' · d b" k .. _ d h k 

. . G rp meme e k" d k . ,,_. • ış . ,, cıs, men . tm' l d. n·ıh B 1 k ".''''"· a a. ekmek gibi Y' ,.,.. di>. V akta Til> 'Y" e pamu 'P"•' 1 Şimdi Ayan meclisine on ilcinci 1 kamn •ilôhlanmam işi le uğrnoold •it• • " ., "· "' a"<a '' "i . Am' 
smde etd, dtelre->: g tevzii vesika esa'· yapılmaktadır. Fakat dı§arıdan mal teklifi vermeğ·e hazırlanıyor! 

1 

bir sırada bu tahsisatı vermemiştir. rikalılar, Birleşik Amerika ile Met 
k ma e enn ..ı··· . . k . r·· ı~ 'ikamn büyüklüğünde hulun•., •• ce . t" d etmektodi>. Tü,kire gelm '<' '"n pamu B'P ogıne ~ Amerika Avrupa harbine. Uzak Bu yüzden Am.,ihn k.,if hoyoti ni• b;, e>a.iyi talep ediyodao larına _ ı3 ında . ' k maddesi ye· ihtiyaç artmaktadır.. unun ın~tı~~: Sarktaki gerginliğe ve kendisinin yakında dönecektir. Heyeti almak 

bol mıktar a YJ} ece ld - · ·n · de ha" lcimoelenn p•muk •phg. • . . . . • üze.o iki vapu• gönde>ilmi""· Küçük Amerika . · b' memleket o ugu ıçı sın . ı·k l ak d k nazık vazıyetıne rağmen dal11l1 S · 
Uot"'" " tah· fahukol.,mdan •P' •., • 

0 

u- . eyyohl•nn Cenup Kutb~n• u A,.;,.ı By,d olli aokadaşile bo,, 
bizde yiyecek eşyasını~. s.~tışını. . 1 ··k,.k liatle •atmaoma bazı meselelere fazla ehemımyet l,.ğbot etmebinin "bebi hornyo be" 1928 """inde Cnup Kutbuıı. 
did etmege uzu . d""" k - olmak için muhteli te "., veımek ır. ç ı yasagı mese e- enşmenin daha güç olma"d". Ce- ilk ,.f.,ini yapmoş. 

0

,.da hütii• 
- 1·· m gorulmemıştır. macı ara yu "f db" 1 1 ted" İ k" - 1 1 . 

Her vatandaş piyasa.da~~~~~ ·ı~:; ~:~~ edilmiştir. Fakat son ittihaz isinin alevlenerek Avrupa hınbi nup Kutbunun yolu uzun denizler, fenni tesisat ile mücehhez hak.'.:Ci bi 
dar yiyecek. m~.d~esı ala 

1 

_ı_r· 1 .. k "h· 

1

edilen tedbir, bu işi de vesika usulü· kaı·şısında Amerikanın va~~yeti aşılmaz buz dağlarile kaplıdır. Bu sehir kurmuştur. Bu sehre cKı.,-;i h h 
· b dusuncey e gun u 

1 ıh ı· 'd ")k h F /\ k 
. " an!O " . ' k ai.,ak ""k n< 'ap tetmi"''· ' k d r alAka uyaııdııması ih tima- av~ . .,., "' on ' . . ">Y.a 'an"' . mor: . ., i•mini venni'ti '· tıyacından f~zla erzak ç· k'" ··i- Jktısad Vekaleti tarafından yapı· ı ·a a denızcısı Dumont d Urvılles olmuş- o Uzun bo:rlu, adaleli, dinamik b, yapmasına lu.zu~ ~

0 

_tu'.. a ~~ uf~z- 'ıan bir talimatnameye göre bir fab- li vardır. tur. Bu denizci 1840 tarihinde Ce- ... .zat olan amiral Byrd, 1927 ~ene 
yecek maddelerımız. ı~tı~ ç peyn:r j rika ne kadar iplik lc.ullanacağını, 1. -

111111111
"""'"'""'

1111
'""'""' ... '"'"'

1
"""'

11
""

111
"""

11 nup Kutbu havalisinde karlarla ör- ", ,.. sinde Atlan tik Okyanu~u·:ıu la) yaıı Iadır. Hatta zeytınyagı,k dde, b'r vesikayla isbat etmeğe mecbur· ~ tülü yüksek bir dağ silsilesi önüne ile geçmek yiUiinden cihamıımi b 1' "b" yıvece ma - ı 1· f k b 
konserve a ıı< gı 

1 

d "ı • ''""' 1 du' Süme>honk fab>ikatfüün e m- Va>moo. • al uzla, "a•mda ko- bfr şöh<et kazanm.,ıo. · d "b · t mad e.erı ara · 1 "k 1 1 k 1 k k k - 'h \_ K 
ler; e ı raca j deki bu vesikayı kontro ettı teni pa ı ama tan ·or tugu cı etle, · ~,. utup i~lr.rine çılgın bir me,rıı bulunmaktcıdır. 1 ketimi.:tU:: sonra ihtiyacı olduğu ipliği, Yerli Fransız kralı louis Filippe namına ~'\• • saran c:..miral, Cenup Kutbunda ha,. 

lfopten •om~- me".' :de öte- mail., poza" ""'"ile ve>mekte· bu hav•li~e F"""' bay.ağmo dik- Ü•leni ku,mak hulyaoilc Ri.!e.o 
yiy<eek m•ddeomden ~yh ı-'t mad-1 dit. mek ""' k.,, bi, keşif yapmakla ik- Ame>ika hiikUmetinden tah,;,., ke 
den b.,i dooa,.d•n gelen h '.' a ;imişti,. ' Tevziat dairesine 

1 
tila etmiotfr. pannoş. aldoğo bu ıah'i'" ı "' "''" 

deleri tizerind~. sıkı_?tı c~se)~zımrtu.1 .hti var 1 - ARKA DAS ~ransa hükumeti ımcak_ 1924 se- ~ de Coo.up Kutbuna gitmek İçin ta~ 
Bunu da tobu go'm I k• [ 

1 

yaç . . P ne,.nde bu mmtaka u,.,ınde h•k ya>do,. ,.dyola. ve •inema<0!.,1 
Çünkü normal ticaret .Y?

1 

~n~~ çok 1 Buraya kadar yazdıgımıdzd lbır~~ç iddia etmiş ve bunu Fransız müs- , beraber muazzam bir heyeti seferi), Panması, alış veriş ettı~ımızd hı~! ,,İ misaUe bazı ithalat ma .. e -~rıdmn Haftalık çocuk mecmua-;ı temlekeler.i arasına katmıstır. 1 h 
hnesme a ı ı .. h • zaruretler yuzun en (S B) M·· ll . . tertip etmiştir. 

pam "'" "'P ... h t" ticmti tevnme, •ng< .•. . klfi d d ayı: u,. ~ ı•klmde ol•n bu ''""'· BY'd 1928 ilkb.hannda 1 bO "' ması neticesinde, ıt ~ ~t h f a müdahale edıldıgını b b erece.fe 2 -- Hey----'ı bikaAyel~.· nefsi Fransa bü}'ükli.iğündedir. Bu arz dıtirt>~İ Önünde Balines koyıı Jk" · b•tını mu a az · d.k Aca a u vazı e 1C'ÇAnJ .... 

h;-~pten cv,·e ·mı nıs . kA 1 tebarüz ettır 1 

• •• k I b. mtntakada demir ve kömür maden- nun 50 kilometre gerısinde mutız . . İthalat •ım an arının ed'ld•W• kadar mu emme ır Kızıl dairenin esrarı I .. 
1 

. d 

demenu••"· d hı l"t uzu ' "" B 1 en n .,, e mevcuddu,. zom b,; bu, ova" o,ı.omdn şeh,io 
""'''' yü,ünden. piya» a ~ku ~' •u,.tte ila ediliyo' mu> u •u; e .2"",!;;.~y,!!)Jm..in lam Cenup kutbuna aJ·.rın Kutup ha\•alisinde seyyahlar kurmuşt_ur. Mesken~erin dU\·:-rlaı 
maddeler üzerinde bir dar 

1 

aş karın cEvet> derneğe. cCAaret e C: "" k I y d" . I 
1 

• k ) k on santımetrc kalmlıgında olup ıah 
.. · . f Bunlann m•mda oto- . • •. Çünkü ihUyaçJ,,. tabii, , ı '" e mco ,., on namm• e oy- . • k ki gosbt~,rmı/"'tı~g~·ı· ile teneke buhranı da- mıyeceb~ıtz.etmek ve adilane bir su- . ,, - • .fl,,.·,, ~'•l. yarışı muştur 1 ta, mukavva, içerıyc sogu na el 

mo ı as .
1 

l ve tes ı k k ~ • ..._.., 1900 senesinden sonra Cenup S · . b. k. b" miyen fibrelerden yapılmıştı. :\luh ıa z,, · k · ı·~· darl•ğı rette e~ d Bir fabrikanın, w. • •• •• •• • , a e l 'ya de bariz bir ~ekı a mışnr. ya tevziatını yapma ço "'""''"""""""'"'""""""'""""'""'"'""""'""'""'• Kutbuna akın bas,lam;ştır. Meı;hur h ldcott lıs7e, k:orgun veld ıt -Cm ır telif evler, mutfaklar, erzak depo 
Ham Kauçuk, pamu ıp 

1

~
1 

•• 

1 ·ı nazik hır mevzu ur. "kt mevzu degı1d-ır. Bugunun en muhim kasif Amundsen ile Scott 191 l se· ı K b t;ırnuevve e A emdi !arı, elektrik santra}:, erzak sandık 
d, muhtelif müe,,.,.J.,, m..,ou bfr ticmth•nenin •onede. ~e m;. k" meoele,;, oz mikta,da gele, ek ihti- neoinde. oyni 20manda Cnup Kutbu- "~. ""\ vo~ .• 0 dmu' ve I ',;(" nb • '"'"'" tahta !arından yap, im" d" 
mevkide bırakmıştır. mal sarfettiğini anlam~ ~çı~k· a aka- yaca tamamile kifayet edemiyen na varmışlardır. Bu tarihten ev.vel skenfın, ·~· ~nb.ılsdı~ en b:v~e kt but uf varlar ile b:rbirine bağlanmı{'t. h 

· b' bebden dolayı I · ı· de bır vesı a yo • d ih I C . es ettıgını ı ırcn ır mc u unu S b I b hl ki .

1 

.. .. He> an., " ••. . . · " d" dafre enn e ın . . tihl"k k d- malla"• en ziya e · tiy•e< o •n mii· enup Kutbuna lşveçfi. Jngil:z. Al- b" · • • d d • b" oma un"'· uz o·.,, e o"ul malın miktarı ıı;ı:a)dıgı ve ,htıydca tur. Bu müesseselerın. 19 

da h"I u k ı esseselere adilane bir surette tevzi man, Norveçli, Belçikalı, irh~ndalı t~~ ~~~~~et~ur~:sı~ur a, ~~:de:~ Yel: miiştü. .. , 
tek a bü 1 etmediği zomanla>da. dovj ,.tl.,ini haklcile tayon be I e b me etmekten iba>etô'. Ticmt o &..ind<n ve F ,.,..,, ,.f., i heyetl od gitmiş, ,. in ki•m uğ,ayon Sc ott ile beş Tam l 2 S gun Kut" P •.~eoi ""' le~in bu gibi hfıdiselcre karşı lakay~ · ·n dogvrudan doğruya, a)ş ı k:_şdıı~a daha ziyade bunu bekleriz. keşfettikleri eraziye zevcelerinin, k d t k -· ··ıh k 1 · d'" sında, seyyahlar, hararetı sıfırın al 1

• d Çünkü böy•e ıçı h . görüme .... u. ar a aşı, dr ı ussu are e erme o- d 

35 

.

1 70 

d 
kalmado•o ma um "'· b" teşkiliita i ny•ç d"" ı··•·· H ft • do.ılannon ve krnllannın i•imle>ini nememişle>dh tın • • e mco ''""ndn te h
·d- l 

0

d d !et malın tevziini b~r ır taka ticaret mü ur ugu a anın pıyasa vermişlerdir. s ·ı k d ı halüf eden açık havaya çıkmaksı a ıse er e ev ,.. Mevcut mın ... ka h k ) · cott ı e ar a 
nizama raptetmezse, spekü as~Oll ı t k"liitı bu vazifeyi ifa eımege .: are et erı Cenup Kutbunun keoli. Am"nd- aş arımn ""· btt binadan öbü, binaya gidiı h k 

. . .. .. ek mum- eş 
1 

' ı IA allannın tevzıı . Sc 1 b son saatlerı· geliyorlardı. are etlerının onune geçm bil r fi değildir. tha at m .k b' hale Bu hafta, ihracat bakımından dı· sen ile ott arasında çı gınca ir 

kün olamaz. Netekim 

0

,

10

";,

0 

lk !gün g">ıikçe daha ~-~ "ühinı g., haft•J.,0 ni•hetle pek farl<h de- '"''' "hebiyet ve>mi,ıi>. Ayn iki Kutba b;, •n evvel va.mak iom İkinci sefer lastiği tevziatından evvel bır lasl 1 lmektedir. Hatta gunun en ~ ·l'i-ı ğiJdj. Geçen hafta başJayan tiftik, yerden hareket eden bu iki kaşif, yiyeceklerini ve lüzumlu eşyalarını Am. l B . d . 
200 liraya kadar el altından satıl- ~kel di mevzuu olmuştur.. u 

1 

tütün satışları devam etmişnr. Tif· bir an evvel Kutba varmak şerefini yoltarda bırakmış olan Scott ile ar- 'k" . ıhra . ) r r' . l 9 34 senesındı ı ısa hır mevzu Jd k . ' Ad k k d 1 k 1 1 d H l mcı eyctı se erıye ile tekrar c~ maktaydo. . • b l başl• ba~na ayo~ b" tik ve tütünün de iki mühim ahcıs., e e etme >Çm a ela oşu ya.,<0na a oş •n. •ç a moş., o. eyet K b . .•. . 
Ticarnt Vekaleti bu gibi ihtokar 

3

~ ~ eden tevziat işimn. ,yn -~' 1 Jngilte>e vo Almanyod.,. Diğe>ih>aç çokm.,J., ve yol!.,da ,;y~ekle>i- Oza,md•n bi>i. düşmk ağ., yan- ınup b"u~ unad hgıttıgı zarnaın bu teıır 
hndiselerine meydı::.n verme.n'!!k ı teş~I"t tarafından başarılmasına 1 

- maddelerini fır.dık, tuzlu ve taze! lınin bir kısmını bırakmışlar, taze et lanınış, arkadaşları onu bu uçsuz bu- sat .. 

1
1
r. ·at K~· ~ ziyad~ te.kemmü 

mahadile. miktarı azalan mallawo "t~ş a .,d,.. •1 I k h•hk]., deri teşkil etmekteydi. J,_ tedarik etmek için köpekle>inin bi> caboz bu, ,.halan o•lMmda l«k etto" m•ş. ' uçuk Am.,oka~ ya ho 
tevZ';ine müdahale etmistir. Harp· ı hYl.aç v mı"ı"oteqarlığına bag 

1 

bo ara tanbul ticaret odasının hesaplarına kısmını öldürerek etlerini yemiş- etmek istememişlerdir. Scott he· sınelmka salonu ve Eo graf ıçm kr 
· L·ı aqe - ~ fisi u va-, · · · 'ran ı d 1 d"" ·ekli 1· ··t ten sonra, ilk müdahale otomcC'ı k ·l cak olan ticaret of k t · • cro"re yekun itıibarile ıhracat 2 mil· lerdır. yetı sefcrıyeşi azası bir"r birer açlık. ı 

0 
a ar ve ort m ır qu d 

.. ··ı uru a k a ·a ~un " ' A d 14 k" 1 19 hane ilave d·ı . f B" ady lastiği ile teneke ticaretin e goru - , "f ... erine alaca tır. d f . yon liraya yakındı. mun sen, anunucvve 1 1 1 tan ve yorgunluktan :rolda düse- t ı mış ır. ır r müştür. Ticaret Vekaleti, bu malla· ı zdıı· eıyıe kuadz ar !!elen .habe.~erdeen, voeıysa~ 1 İthalata gelince; İngillereden yün tari.h in. de c.enup Kutbuna varmış, rek fec-i bir surette can \·ermislerdir. mürsile istasyonu, buz sahrala 

Y - n ak b S k 1 S münze'> ilninin 24.0llO kilonwtr 
rın piyasaya serbes bir surette tevzı 1 

d d mal getıreceıg d'l k· 1·pli<Yi cenubi Amerikadan Jc.ahve r i ı colt u otuz •ı ometre J?;eri- cott ~n son öhnü'l ve dii~tii;'•ü 
_ _.., · d h 1 .. ·· ·h ıı<arı an ~· d bahse ı me "'' d b -'- C K b "'' d d .. uzakta bulu:ıaı. !'ievvork ·ile dain: ec;ı mesın e ma zur ar gormuş, ı - ' 'h edecegın en "h 1 beklenmektedir. e ırtt.Kmış ve enup ut una ı'\or- yer e a res ola~ak iizQrinde «nul . I 1 ·1 . h kk d hut ı raç 1 "thal ve ı racı, I . . b ~ d'k k b , k . 
byact o an a>a ven me . ., a · "' a d" Halbuki ma ' .. ı.;,- HÜ•'Ym Avm veç ay"'"'"' ' e>e u ""'Ye ·a.om., obomini ta"'""" b;, m""· I bir nizamname yapmıı-tır. Bu t.;li- te ır. . tmek kadar da guç 

.k 1 malı tevzı e r.:ıımame, ,·e~ı aya e'?ya tevz .. rıı 
(Devamı 6 ncı sahifede) 
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1 Mart 1941 

1 ORDllLARI 1 
Tefrika.: No. 54 Yazan: İSKENDF..R F. SERTELLi - D n unu hadan mab:ı.d - 1 tına, o tatlı yumuşacık ıı.gıdımn.D kıv-ı Ama oğlu södlnü kesti. On bir do''nu"yor 

o lu donmezd n lkl yıl evvel, lyl runlanna şokmadn.n duramıyacaktı. söyllyeceg:ı vardı. Halinden h men 
yUrekll ihtiyar kocacığını kaybet- Usulca, korka korka, dUlnl şaklattı bunu nnladıı çok öfkeli 1d1, beti ben- - Evet, hn.'.}metmeapl Biraz önce Diyerek, her ikisine de yer göster-
mişti. Ne neşeli, sapa. sağlam bir ve çocuk gozlcrlnl ona. dikti, durakla- zı ucmuştu. (Baetnralı 5 inci sahifede) kendls1nl gönlum. Bu gece do suUan mlştl. 
adamdı .. Nasıl olmu tu da, o kış bir- dı. ihtiyar ananın aklına blr şey gel- İhtiyar kadının birden, Jştıhnsı muhaberede bulunmalarını temin Mehmedo davetll olduğunu söyledL Marya. padl.ş:ıhın solundaki kana.
de bire 1 e _ Göğsilne bir dl. Aynia k lktı, sıra sıra teneke ku- kaçt.ı, elinden tdcğnecl.ldert. bırakı- ediyordu. Sonbahard b ~lıyan keş- _ Keşke onu padlş:ıhl& görüştür- peye oturdu. Leonldls öndeki koltuk'
ağrı glrmlşt. Al i de vardı. Kansı tulnnndan birini açtı. En nş:ığı on verdi. Butün gn.yretlnl ele alıp, karşı- fi.Yat. üç tayyare ile yapılıyordu 29 meseydlm. ta. oturuyordu. Blrnz ötede hı:ı.zırlan-
heklme haber ve meğe meydan buln.- gün evvel için~ koymu~ olduJ!u şe- sında konuşan şu adamın, ne o~rsn t rinisaali 1929 tarihinde KÜ ük - o zaman çok fena olurdu, haş- nuş yemek sofrası bütün ihtişam ve 
madan boşuna mas.raf olmasın, kcn- kerli. cevlzll çöreği çıkardı. üstü küf olsun, kendi o~la, hem de en kuçük eş 'k h . . . ç metmeap! Padlşahın Blzansa geldiği nefnsetlle göze çarpıyordu. 
dl kendine <ip iyi olur diye d~unnr- tutmuştu; eme bunu iyice sildikten evlt\dı ol!1u~u düşünmek istedi; Amen ·a şc' nnın radyo ıstasyonu şu gündenberl yaptığınız bütün işler Çelebi Mehmed, prensese hltnp ede .. 
ken, -.her şeyı olup bilmiş, bir daha sonra, bir şey demeden, bebeğe uzak- onun küçucükken nğlıya ağlıya "me- yayında ibulunmuştu: arasında en isn.betllsl ve en faydall3l, rek: 
kalmamacasına upuzun }atakalmı~- tan gosterdl, salladı, uzattı. mcslne doğru atılışını, gorunUn onü- cBu eabah saat 1,25 Byrd heyeti Loon Leonldl.9, padlçaha tanıtmanız _ sızı ilk önce pencereden, uz:ı.k-
tı. Hekim vl2lwından knçalım der- Çocuk ona baktı. Fakat daha yeni ne get!nneğe çabaladı. Aıne. lmktını seferiyesi, Cenup Kutbu üzeıfodo olmuştur. tan görmüştüm, dcdl, sonra b:ınıı. ~
ken kadına. dn tabut cena p:ı.msı Yilrlımeğe başlıunıştı; ıkına .sıkma yoktu, sanki 0 dalma, ötedenbcrl, şu uçmu:ı ve Amerika milli bayrnkl n- _ Ne çık.ar bundan?- Leonldls biJ zın manastıra. kapa.nacağmızı sbyll?dl
ve~ek du,ıu.' Gurbetteki oğlana nynğo. kalktı, iki ynnına yalpa vura- önünde duran nltın gözlüklü, ynba- nı atmı§tır. Byrd buz dağı üzerinde devlet adamı değlldlı'. ler .. , Inanmadım. cBu kadar güzel, in-
hnrçlık yolla.mn.kta.n elleı1nde avuç- rak çoreğe doğru ellerini uzata. uzata nın g!ivunı gibi acayip kıyafetli, kcn- v he ı' b' - Leonldls devlet adamı değil anı· ce ve zarif bir kadının nıanastırd 
la.nnda metelik kal~aclığı lçifi, top- yaklaştı. Büyükann hemen bebe{':! ya- dlnt be~enml§, knfnlı, bUg1ç adammış yaptıgı K ybca~.1 _ır uçuııtan s~nra mıı, blzlm ne yüksek bir mlllet ol- lıayatını çürütmesine Allah da rozı ol
raklarından bir parçayı satmak ldzım lmladı, bir buyük adam c!ddiyetlle gibisine geliyordu. Acıma bilmez, ça- <:-enup ut u uzerıne varrnı:!, u~e- duf:umuzu. ecdadımızdnn ne büyük mazı. dedim ve görüşmek lsted!ın. 
geldi çocuğun yemeğe başladığı kurabiyeyi tık yfizlil biri ki, ana ondan, 1çersl tir rınden geçerken Kutba Amerıka meziyetlere tevarüs ettlğimlz1 Tür'k Davetime ıcabetlnlzden pek memmı-
He~ı ıı.rtlk yal111z başına kalmıştı. yumuk ele sıkıştırdı. kapıyı kapadı ve tir tıtriyerek korkuyordu işte ... Nesini milli bayrağile beraber, Amerik hükilmdarımı. ancak Leonldls anla.- num. 

Tarlaların hepsini ekip b.çmc~e gücü yatağının Uı:erlne oturarak, bu küçük sakhyııcnktı, basbayalh korkuyordu! .. tnyYarceiliğinio babası olan Floyd tablllrdl, haşmctmeapl Eğer 0 olma- Marya cevap verdi: 
yetmlyeceğlnden, toprağın buyük bir tatlı şeyi bağrına bastı, sıkb, buruşuk Hatta bir an için, gelininin yanla- Bennett"fo mezarından alınmış bir ydı, p dl.şah Edlmeye döndfi~ü za- - İlUfatınızıı teşekkür ederim, hnş .. 
k~mı sattı; b ylelikle de ihtiyar yüzünü sıcacık boynun içine soktu. rında olmo.aını bl.le diledi, ç~kü ba- taşla. Atlantik Okyanu unu geçtiği man, kendisine Blzanst.a neler göı"Clü- metmcap! Duyduklarınız doğrudur. üo 
a"all Iyi cins n cuzel bir tabut. Içln- Ahi bu miniminiler ... M nbnlnllcr... zen kocası, anasına karşı kotü kotü d F d .. d .v .. h ti' 1\-ilnü soranlara, muhakkak ki: cıSa- "Ün sonra cHalkl manastırı.na gldlyo-" Fa'M kn ük kızl lncl ini ô 1 ıı. :ıv. .. 1 d 1 sıra a ransa a gor ugu arare 1 .... ., de dlnlcneblldl. O a ken ı,'1ydlğl ~t ·u ara, n er s Y enme&e -..;ı ıı. ı mı, 0 araya g rer, h .• .. k b ı b' .. k . . 1 rayda göz kamaştırıcı ejllenceler, hı· rum. Bir daha dünyayı 1çlnden değil, 
e b lerden çcrk daha güzel bir de sevmemeyi çoktan ôğretmı.,lerdl. Yal- adamı sustururdu. usn~. a u e ır şu ran ~ışanesı o • sanın içini gıcıkla.yan rakkaseler, şen uzaktan cöreceğım. 
- k fenl - Y nl mavl takım ala- nız kalan ııbl hemen anasına koştu, Amma. ana o~l yalnızdılar. Hlz- mak uzere Fransız bnyragını da at· sesli muganniyeler, kıvrak cariyeler - Dunyadan bu kadar bezdinlz mi? 
b ldığlne memnu du! lht yan müzcvlrlecll. Birdenbire kapı metçlleri de savmıştı ... Yoksa acaba ... mıştır. Diğer hava uçuşlan esna.sın- ve sa.ray bahçesinde tavuslar, sülün- Sizi Manastıra sevkeden sebep nedir? 

Gene 0 yıl, g aylar da· _ ölüm açıldı ve genç kadın teldşl:ı. içeri gir- Onu ... ihtiyar n.nn.sını oldurmeğe mi da iki dağ ilsilesi ke~fedilmiş ve ler, ceylfı.nlar gördüm!» diyecekti. Marya serbesce konuşmağn b !'la-
l ı sıra dlnl m z kl - bu k o lu gö- dl. Tatlı bir sesle, zoruna tatlıbşmağn kal~acaktı? bunlara Mary Byrd ile Rockfeller _ Ya şimdi?.- mışlı. 
çup gitU; rk d yet n l)ıro..kma- t lı n buz gibi bir sesle: D yordu kl: adı verilmiştir.> İmparatorun açıkgoz ve zeki ına.- Düşuncel rinl saklamıyordu: 
dı~ için de, k nd so- k - '!:e b~~ cderlmıkm nnnet;I yalnızldl - Anne,lfhamlksızlbUılk yapmak Jstlmemd!- Byrdin ilk heyeti scferiyesi beylncısı ciddi bir tavırla cevap ver- - Kocamı çok seviyordum, d dl, o 
punun yanına k e d d ve böy- uç <un <.Uıçeye ç a saa ge yorum, vaz e yorum, ve ' e 19 30 d A 'k . d.. .. 19 34 dl: oldilktcn sonra kendime bir d ha 
l ce de lht r n a ın u u k m m- de, dedi. SOnr . kuç\ik kırmızı dudak- senln de bir yerin var. Yalnız d •ıl . a ~er_ı a~ a ~~~.m~. . _ Şimdi, padişahın Edimeye dö- onun kadar sadık, vefak!r b r eş bu
l k ttokl o lund n b ka klms lann üstiındekl kurabiye kınntılannı mı ki, buradan, ne dersem onu dn sencsınde ıkıncı d~fa Kuç~k Amen· ner donmcz söyllyece~ı soz şu ola- la.mıyacağımı anladım.. M n tıra 
k ım dı. D ı mı ki, b r bu e<ı dı g r ce bira evvelki nezaketi 1llan ynpmağa, 1stedlklertmlze uymnğa. kay gittiği zaman orada yaptığı te- caktır: .:Bl2.an$lılnr çok yüksek bir çekllmeğe karar verdim. Hayııttruı 
v rdı; 0 d p ra d kç , son p rç _ u ut r k, b rd n: mecbur un. Çocuklarımı aburcuburln. sis:ıtı. bıraktığı şekilde bulmuştur. mllletınlş. İmpnrntor n bir nedimi uzaklaşın k ı teyişlmln seb bl budur. 
aıı ıı k d r b u pr ttı v - Ne verd!n ? Çocu uma ne ye- şımartmıığa. ka~ışnııyacnl{ım. Onlar- Mutfak masası üzerinde bırak1lmış olan L<.ıonldls adlı bir ndam b"nl Çelebi sultan Mehmed m!malı bir 
yollndı dlrd n ? diye b ğırdı. dan ben ~esulum. Şımdlye kadar kaç olan kıznrtma bir but, hiç bozulma- günlerce oyaladı. Bana bu ml1letın güluşle g nç k dının go ' rtnln içine 

ihtiyar b r . Ihtlyar k dın göğsünü gere gere defa da soyledlğlnıiz, camnn çocuk- t B "k' . ynhat esna da kahramanlıklar, fedakArlıklarla dolu baktı: 
•oyle dem U: cevap verme e yeltendi. Eninde so- lam bir şey verme.~ sanki senl aç bı- mı;;. ı. u 1 ıncı se sın.. t lhlnd t 1 f lnd d bl tı _ Bu kadar ıı.t""li gozlerc m:ı.llk 
... - Hepsini tm nund:ı, "ekerll b r cörek p"'rç"sınm '""kıyormuşuz gLbl, odanda sakladır.ın am .. ıral. Byrd ka. r altında kalmıı ku· ar en, e sc e en, e e ya n- ._.. 

.. .. .. ·~ 15 k b d d k b dan bahsetti. Bent hiç esnetmedi. Bl- olan sızın clbl ha.ma, mu tesmı. bir 
sin kadınını. E ne ro.rı ol caktı ki? o kutlu bayat artıkları tıkıştırmağ:ı. çu ır rasa ıstasyonun av te n- zanslılar arasında Leonldls gibi bü- genç kadın her zaınnn, ke dine, ez.ld 
parn getiren an - Blrşey d ğll._ Blrşey pa çası, bir kalkışma. diye rica ettiğimiz halde şına beş ay kalmış. aramnga gelen yuk dtihller, ~z Allmler bulunduk- eşinden çok daha güzel, dık, vefalı 
1 r. lokma kurab yl.' .• d dl. dun... arkadaşları onu ölmek üzere bul- ça. Bız:ıns •=olay kolay yıkılamaz ve bir eş bulablllr. Eğer, ebcp bu ıse. 

Amma onun korkusu yoktu; "Oyle Anası birden çocu unu k ptı, zorla Bir dakika durdu, ne vakittir, 1çln- mu:ılardır. kolay kolay tcshlr edlleınez.:ıı kar:ırınızdan d rhal vnz geçmeli lnlz. 
karşılık verdi: çe~elerlnl açtı. de bir kip duran öfkeyi yatıştırmak B.rrd küçük kömür soha~ından ••• guzel melek! Bu, guzel bir kadını 

- o hayırlı e ıtır benim malım Öfkeyle, ateş saçarak: ister clbl, bir soluk aldı ve tekrar, ba- h" k b d b' 1 c·· k .. l kendi ellle cehenneme sür.tkllyecek 
nasıl olsa onun malı demektır. Ma.- - Ceviz ha. cevizi diye hay1':rdı. rlt. blr sesle devam etti: .:Bütün Lşit- sı~a~ Aakı~ı 1 ar ~ ~~ .. ze '}.ek- uneşten açan guze kadar mühim bir sebep değildir. 
d m k1 lhtıy cı ar, vamn nl ın. Ba- Sonra da dudaklarını buzdu, kor- t~~ln lıikırdllara rağmen, tuttun, kli- mık kştı. b. r .. ~. a~ arık n ısını 1 ~ a •• kadın.. ' - Manastırı neden cehenneme 
na gelince korkum yok Soz verdi kudan ağlamağa başlayan k!Zım aldı çuğe hiç bir zaman ylyemlyeceğl, ye- a ır o um en urtarmış a ır. Hızır bey salonun kapısı onünde benzetiyorsunuz, haı;metmeap? Ora.-
Anasına 'yüksunmeden . bakacağın; r;oturdu. meslne d~usaade edemlyeceğimlz bir Amiral,bKutbba yap:ığı üçüncül' sel. dolaşıyordu. Birdenbire merdlven da en ölgün nıhl:ı.r şifa bulur. En 
soyledl, nasıl olsa evinde b:ına da Ihtl}'!U' kadın yere çoku~erdl, pek şey yer ·• . yahate cra erinde tayyare er e başından, Leonldisin yanında. bir ka- muztarlp insanların ıztırabı diner. 
karamı sokacak bir yer bulunur. O Arına gltmişll. •Hiç, amma hiç de te- Hn!A yola gelmıyen ihtiyar ana: karlar kruvazörü denilen muazzam dınla geldiğini gördü ... Knpıyı yavaş- - Yanılıyorsun, yavrum! Diiny:ı.-
zamanlıır, bunu .:ıylerken, güliıyor- na birşey yapmadım kb diye düşU- - Mis gibi bir çörekil, hem de şun- bir otomobili de götürmüştür. ça araladı ... Padişaha seslendi: dan uzaklaşan insanın ruhu, m:ınıı.s-
du. Çünkü cvliidma gu~enlyordu. nuyorou. Fakat bir yandan da ken- cağız bir şe:_~~"'ı dklyeı· mbılnldandı. Karlar lı:ruvnzörü 16 metre uzunlu- - Geliyorlar, şevket.meapl urda büsbütun söner, karanr. Orada 
Şimdi bu c ·i ıafmı duşündükçe, dini az buçuk kabahatli gibi hlssedt- ~ıu, emrn.uc, a ı r sesle: v d 4 5 '"k kt·v· d 0 akş:ı.m teşrifatçılığı Hızır b Y ya- ıztıraplar dinmez, belki uyur. 

lçlnl çekiyordu. Öyle ya, i'Jte oğlu- yordu. - Ama, biz sana ıblrşey vermlye- gun a, ' w me!re yu se ıgın e v.e ed ld ı d Marya bu mevzu üzerinde konu~-
nun evinde idi guzel doşcli dayalı .A.zar'lana nzarlana. epey şeyler öğ- ceksln• diye tcnblh etmiştik ..• dedi. 2 7 ton agırlıgında muazzam bır pıyordu. Sultan Mehm ' Sa en n e mıık istemiyordu: 
bir evdl bu. G;len mlsn!lrler bu gii- renmlştl. Evet, bOtlin çocukların ba- ihtiyar it.adın, btrden yelkenleri su- otomobildir. Bu otomobil, ınatt.e kapıda. nöbet beklemesini eınretmlştl. _ Beni kararımdan ve yolumdan 
vur icı:.dı eşyaların önunde.' hayran yöıla bayıla yedikler! ura.cık, kuru bir ya indirdi; artık bundan fazlasına. azami 50 kilometre aüratle 8,000 ~~~~~eb:ı~~~;~~ci<;~~on kapısında üç hiQ kimse geri çeviremez, hn~metme-
hayran bir şeyler söyleyip duruyor- ç rek parçası ldl amma, bu evde dayanamazdı, avaz avaza a~lamnğ:\ kilometre mesa!e katedebilir. Oto· ap! 
tardı. Kendi oturduğu katın üstünde adam öldürmek knd:ır, büyük bir suç başladı: hem hıçkırıyor, hem de: mobilin tavanında boir tayyare mev· Sultan Mchmed 0 aJtşam kencllslnc Dedi ve gUlerek sordu: 
bir kat dahn vardı, ve oraya merdi- sayarlardı! - o.ideceğlm, baş~ı alıp gldece- cuddur. Otomobilde be kiti ferah çekl düzen vermiş, siyah sakalına. ıtır - Memleketlmizl nasıl buldunuzr 
enle çıkılırdı Amma lhtlyıır b:ı.- Zavallı ynvrucaklıırırl, Tanr:mın ğlm! Nedir bul Bırakın benl, gldece- f h 'k d bT l . d b" şahller sürmuş, tuğunu takmış, 8ırma Günlerlnlzl nasıl geçiriyorsunuz? Ge-

caklnrını, b r tUrlu b:ı.samaklara alış- günfi, analannm hazırladığı o t.a~ız, ğlm nrtık! Burası evim mi sanki ... Sı- era ı amet e. e ı ıyor. çın e ~r pil5kullil ve yakası incilerle sü len-
tımmadığmdan ve zarzor yuknn tır- tuzsuz hn~lamnları, ezmeleri yernek- ğmtılıktan bıktım. Gldece~lın! diye yatak od~sı, hır çalışma sal.onu, ~ır mlş kaftanını glyml~I. ılyor musunuz ... Eğleniyor musunuz? 
nıanııbilse de, lnd .ı.ıek iç n bir r.d:ı- ten canları çıkıyordu! hıı.>·kmyordu. telgra{ laboratuvarı ve bır telıı!:1: Saray mcnsuplanndnn hlç kimse Lconidls padişahtan önce cevap 
ma lüzum olduğundan, ona yer kn- Kendi kendine boylece mırıldanır Oğlu sabırlı sabırlı, onun azıcık ya- istasyonu mevcuddur. Otomobıl, gözlerine lnanamıyoJ,'du. Bu sahne verdi: 
tındakl bu oda>ı verd ler. dururken, bir tıkırtı ı .ttı. Klzlnrın tışınn mı bekledi ve sonra sordu: a}m'İ zamanda iki senelik ~iyecek de karşısır.da herkes hayretinden küçük - Haşmetmeabın B.zans seyaha-

Ihtlyan başl~mı dan ntm k istedi- buyum!, kapısının ônunde duruyordu. - Nasıl gidermişsin? Aklını başına ta ıyordu. dillnl yutarcnsın:ı. bakıyor ve: tinden pek memnun kalncaklıınnı 
lcr mi, çocukları alır, yuk rı·kntn ka- Büyukanası çöreği de, o yuzd<'n başı- topla anne. Nereye gideceksin? Gide- Lastik tekerlekleri üç metre yiik- - Prenses Marya yolunu ş=ı.şınnı.ş ... uÇ~f~~~İehmed başını salladı: 
panırlar onu yapayalnız bırakırlnıdı na geleni de unuttu, gulwnsedl ve cek yerin ml Yar sanki? k 1 L t b"I Manastıra gidecekken, padişahın hu-

' . 1 1 't •·~ se o an u muazzam o omo ı ' Evet Mt'mleketinlz çok gilwl Yal Artık iyi o 'renm!stı onları! An- çocu a e ın u~. ı. Fn ...... t çocuk ba- İhtiyar kadın bir hışımla: 150 OOO d 1 1 1 H 1 susi dairesine geliyor!... - · · 
lamıı.z, bunaktır ıyo !ardı amma, ı iki yana S.lll dı Ye nıkıısını dö- - Kızımın yanınn !derim, dedi. : 0 ara m~ 0 muştu. a: Dlyordu. Bunu demekte herkes Bizanslılar çok mı afl.rpener ins:uı-
pekdıa da an.ıyordu. I kl rlnln iç uı nu erdi. Evet giderim yn. damadımın yanın- bukı ) pıl~n t~crut .. dc . o oı;:'~bıl haklıydı. Zira, gün~n knçan bu lar. Bu seynhatlmln Mtırnlnrını 
gorüp sezm 'ni bl ordu' Iht Y r kadının eli kolu duştu, da, k pılanır, boğaz t.oklui;,'llna. çalı- matlup netıcclerı vermemış. manıle· güzel ve genç kadın, snrayın bahçe- ölfinceye kadar unutmıyacağım. 

Birdenbir çocuklar, u kudan y nl d rt i blı- ulümsej 1 le: şırım. Çok şukur, dııha elim kolum ri aşamıyacnğı anlaııılmı , inkisara sine erkek hayvan bile sokmuyordu Prenses Maryanın blrdenbl goz-
kalkınışlar, p mbe p mbe yan klar le, - Sana da ders \erdiler de 1 mi? tutuyor, dağdan tepeden ot, yoll r- uğrayan amiral Byrd hastalanarak Bir gün ona: ıGuneş erkek, ay dişi- lerl subndı · 
tıbıdıl bıdıl liktWcr; korldonın d ye mırıldandı. dan te"ek toplarım, çocuklara bakn- Amcrikaya dönmüş. bazı alimleri de dlrlıı deml<'lerdl. İşt", Marya guneşden - Siz, uf k b r seyo.hatin guzel ha
obfir tarafındak , oda~·a g rd ter. Ih- Çocuk blrşey d medı, buyill:.ına ı- run sfipürtirum, ocak yakanın. Z ten ilmi tecrübelerine de~ nm etmek için bunun için kaçıyor. bahçeye, g\ineş tırnlarını ölunc ye kadar unutamıyıı-
t yar kadın onl a b km:ı. a başladı nın yüzüne, a ıcık d:ı korku lle b:ık- kaç lokma şey yiyorum, onu da ç k:ı- C k tb d b k 

1 
bulut ardına girdiği zamo.n çıkıyordu. cnğınızn soyluyor unuz, haşmctmea.pl 

Işti oturaular ııeri e b r ovunca·k tı, sonrn yere oturdu, tekrar oynama- ıacak kadar çaltşırun. eK~~.P .. k uA un 'ka ıra mı;; ır.f 
1
. Lconldls salon kapısına geldiği za- Ben, çok e\diğlm kocamın hatırnln.-

, f r. k ld H d k k d - d uçu • merı anın masra ute- Hızı ,.A rını ebedly•n unutmıyacağunı .söyle-
e.Iıp daldılar. I •• 1 d kız. Iklnclsl ba oyu u. er ıı a, onup o- O Iu acı acı gulum~d!: k'k A 'k • man, r u.;ye: 
do dtılhı \ k t na oğluna nup, hırsızln.madan, buytikannsma - Bunu duşunmedim mi s:ı.nıyor- sini . t.ed ı ·ede~ men ıın v nyan - Zatı şahaneye geldiğimizi haber d~m znm::ı, beni~ bu ad:ıkntımı 

E ı oğlan olm:ılı idil d nılştl. bir goz atıyordu. sun? Geçen sene mektup yazdım, se- ~eclısı, Conubı Kutup dag!ar~~.a verin! n L:~n:-:;~.In :~~r.~~~? 
Paknt o lu hemen atıl r k. O g cc bebek hn talnndı. Ya ceviz- n1 ~anlanna alsınlar diye aydan a~n luzumundan fazla para sarfedıldıgı· Dedi. Hızır bey knpıyı açtı: _Bir kadeh şanıb içmeme mu :ı.n.-
- Senin kafan b:ı :a., blzlmkl baş- 11 kurabiyeden, ya da b:ımb şka bir birkaç para vermeğl de t~1'.llf ettim .'. ni görmü~ler ve heyeti sef eriyerfın - Efendimiz sizleri bekliyor ... Bu- de eder misiniz, ha metmeap? 

ka. Artık bu manda, erk ğln de, sebepten. Fakat hastalnnnııştı )n. Çunkü doğnısunu istersen, kanma, tahsisatını kesmişlerdir. yurunuz. Diyerek soze ka~ması pad şahı da 
kızın da l:ıym tı bir. D ye knrşıhk Anası bütün gece onunla u4ra~tı s nlnle yaşaması, bir turlu. Adeti rı- 1 ANKARA RADYOSU 1 Lconldlı, prensese yol gösteriyordu harekete getirmişti. 
\'erdi. durdu, bab:ınııı d::ı gozune uy ·u gir- mlze uymadığın, bir şey oğrcnmeğc Mo.rya bıışın:ı. bir siyah till örtınuş-

Ihtıyar nnn, bu akıla dudak buke- medl. Amma neyse sabahleyin, kriz gayret etmediğin, sade kafanın doğ-1 tü. Boynuna kadar knp:ı.lı papas cı.ib- - Hnydl, hep birl1kte içelim. 
rek içinden güldü, o~lu ile nlay etti. geçti ve çocuk rıı.hnUadı, daldı. Bu- rusunıı. gittiğin için, zor ve nğır gelı- ı fart cıımnte i öğle ve akş:ım besine benzeyen bir mo.ntoya. so.rın- Diyen padl.."lah blrdrnblre yerinden 
Herkes kız do •urncalt olsn, gelecek yüka.na, bu haberi, bir aralık yolunun 1 yordu. Fakat mektubuma c vap gel- 13 30 Program, 13 33 Turkçe pUildar, mıştı. Ellerinden ve yü~lınden baş- knlktı. Yemek ofrasına doğru yürü-
nesnıerde babanın vnzlfelerlnl kim u tünde bulduğu bir hlz.metçlden dl, pamyl:ı. da olsa, seni alamıyncak- 13 50 Ajans haberleri, 14.05 Tuıkçe kıı. bir yerl gorünmfiyordu. dü. 
g recektl ki? Ne nptıı.1 şeylerdi şun- oğrendl, içi ferahladı; çunkü btitün ı larıru, nı'lm arkaya doğan bir ala)' pldklar, 14 20 Rlyasetlcfunhur bando- Maryanın çehresinde hüzlin. tered- Sofranın etrafında d:ı fiç koltuk 
lar! Dilny:ıdn hem erkeğe, h m de dl- gece evdeki koşu~m:ılardan, telaşlı çocukla, evin içine zor SJğdıklıı.nnı su, 15.00 Opcıet parçalan (Pl.), 15.30 dttd ve hayret ifade eden blr1btr1nl vardı. Padişahın bir yamnn prenses. 
şive lüzum \'nrdı. gürüıttUerden, pek korkmuştu. o gü- y:ı.zdılar. Kon er - Ankara Devlet kon ervaluıı.- mutena.kız çizgiler belhnıifll. diğer yanına d;ı B1znnsıı :mozor otur-

Dcinünce, çocuklard:ın kilçtığünün nü, kahvaltı lçln yemek o4nsına gir- Ihtl;ıar ana birdenbire dıl lzleştl. rından nnkleıı. 18.03 Caz orkestrası, Lcon Lcoııldis: muştu. 
ona baktı~ını gördu. Ne de şeker yav- d ğl vakit, oğlunu yalnız buldu ve Hoş. işin iç yüzune bakılırsa, kızı ne 18.40 Şarkılar, 19 Konusma COiınUn - Padişah blzl bekliyor... Çelebi Mehmed, bu güzel kadını 
rulıırdı! Öteklnd n çok mink' •i se- sofrnnın başına otururken, şöyle dl- damadının onu almıyacaklannı, kcn- ıne .. elelerl), 19.ı., Halk turkülerl. 19.30

1 

Diye mınldandı. Ve salondan 1çerı- manastıra gitmekten \'O.Z geçlrme~e 
vlyordu. Şu tombul tombul küçük TÜ- yecek oldu: dlsl de p k :ild blUyordu runmıı., hiç Ajans haberleri, 19.45 Fa ıl heyeti, ye girer girmez, her ikisi de, bir kol- çalı .. acaktı. Kendi kendin · 
cudil kollarının arasında sıkm~k ıste- - Ne ise, korkulacak birşey d ğil- olma a, bu ~gltıncı lı\fını ulu orta 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Karı.şık tukta oturmuş olan padişahı selam- - Hele birkaç kadeh şarap içsin 
itile birden lçl tıtredl. Daynnamıya- mlş yal Çocuk kısmı bu ... Gunlı gü- söylemekle onlara bir l:nrşılık '\e ml.ş şarkılar, 21.15 Konumın, 21.30 S:ılon !adılar. de.~ Bu bahsi sonra gene t zeler~ 
~ğını anladı. Cılnı öyle çekiyordu kl, nune uymaz ki! Aklımdan çıkmaz, oluyordu. Öyle yn, meseld oğlu vcyn ork<>strnsı, 22 30 AJnns ve borsa ha.-j Çelebl sultn11 Mehmed: diyordu. 
lhtlvar suratını, b"beğ!n çene:ılnln nl- sen küçükken bir kere... Devamı Ycdlncı sahifede - berlerl, 22.50 Müzik: Cazband (Pl.). - Hoş geldiniz... (Arka ı ıır) 

Tefrika: N o. 1 yor. - Mersi ... - cevabını verdi. -

Güze GözliiKız 
Onu gorunce, kafeşantan kızln- Gelecek ay sorar, öğrenirim ... Z~ra 

rındnn bazıları, kimi fransızca, kimi o zaman k dar yeni bir şey yap• 
türkçe: tumak 1yetinde değilim. 

- Safogeldin... Nu ılsın '? • de- Şi maın snrl§tn, Güzel Gözlü Kızın 
Aşk ve macera :romnnı Nakleden: (VA • 'u) diler. basit tuvaletini süzerek: 

-------~ ... ·------------ O da, kendilerine kısllca ve dost- - Hased ediyorsun, yavrum ••. 
Beyoğlunda, c*ldcn, Beynelml· 

lel !isimli bir Kafeşantan vardı. Bu
rası, o ak§am pek kalabalıktı. 

Snat on buçuk olmuetu. Progrra.• 
mm birinci kısmı bitti. Avrupa.den 
gelen grupu herkeş uz:un uzun al· 
lcı~ladı . Perde kapanınca, mlişteri· 
ferden. çoğu kalktı. f Artist> lerin 
bulunduğu arka kısma geçti. Bura· 
da hol gibi bir yer vardı. Ayakta 
viski içieyordu. Haf ifmeırep ka
dınlar da dolaşıyorlar, v deden 
nazarlarile erkeklere bakarak müş· 
teri cdbctmeğe çaball}'orlardı. 

- Bonau~ar matm zel. .• 
- Bonsuvnr ... Tanı ıyorduk, de· 

ğil mi? ... 
- Tanışmaga ne hacet? 
Ötede beride. kah ıyi fr nnz ıı. 

ile. i:ilh uydurm ) on bir rp dıli 
ile bu t rz muhavere! r, kahkahn 
lar i~tili) ordu. 

Kendilerı h ı 7 lükad ır bu· 
lamnmı!! k dınl" l"t', r-tr ıflamın 
ke1if bir li'ı\ nı.ı .o u ı ne,,rederc. 

umumlyetl• iklşer ikişer dola ıyor- ça .cevap verdi. - dedi. - insan b:.ı:im vaziyetimiz· 
!ardı. Üç kişilik bir kadın grupunun de her şeyden evvel tuvaleı·:le me§· 

Bir bakış, bir göz i.,aretl .•• Ve ka- önünden geçiyordu. Bunlar arasın· gul olmalı ... Ondan sonra da baş· 
dınlardan biri. yeni avına doğru da bulunan i,man göğü lü bir sıı· ı ka bir kaide var: Kalbinin sesini 
giderken, Öteğİ )'ÜZ OUr~tunıyor; rl:!ln onu durdurdu. • dinlememeli ... 
kı kançlığını belli ediyordu. Yalnız - Bonsuvar, Güzel Gözlü 1 Gruptnki öbür kadınlardan biri. 
kalan; endam aynalarından birinin Kız!. .. - dedi. - E, biri öyle çiy· (uzun boylu ve gayet boyalı bir 
önüne geçiyor; pudra1tnı, <iudıık bo- neyip geçme... Yeni elbise )aptır- kadın): 
yasını yc:ı:ıiledikten sonra tekrar av· dım, fıkrini söyle bakalım • .• - Doğru... - diye söze ka· 
cılığa çıkıyordu. Cenç kız. gayet çığırtkan renk! rJ .. rıştı. - Aramızda gönlünü kaptıran 

Bu anlattığımız kalabalığın .orta· I yapılmı~ kırmızılı ve ııırmalı zevksiz biri olurıı ırtına fazln yük almı§ 
ııında bir kadın yalnız boşına yürli· elbiseyi muayene ederek: sayılır. 
yordu. Hayli basit o~an elbises~ içi~- _ Pek ho§··· • mütalaasını yü- Şi:!man sıırışm: 
d~. endamı pek zarıf, .. çehreııı ma· rüttü. _ Bir kapris ... Bi• heves ... Hay-
nıdar. Uzunlamas~n~ ~uzunde, bur- Şi!}man kadın: di neyse. gene nffolunur ..• Fnkat 
nu muntazam. Bıçım~ı <ludnkların· - T b'" Ş k - d d' - Ar- ııayct herifin birine ba~lnnırsan hapı d b" b h 1 1 'k. a ıı... ı ... e ı. ~-

:ı ır te essum ası o ~::'lca ı ·ı sıra t k b t 1 t" • d fnt'mi yuttun demektir ... Sen bu işi iyi dü· 
inci gibi di~ dıkkati celbcdio.·or. 1 u v uva e ını ayeS'ın .e 1 

.' •• • • k 
B Ih .. 1 .. .. b" .. k Jb' arttıracugım... Bunu yenı terzımc şunmemı~e benzıyorsun, ızım ..• 

ı assa cuze yuzunun uyu ır · · G·· ! G" ı·· K • k I ld 
k '- l . . . yaptırdım. istersen sana da adresı· uze oz u ız ın nş nrı çatı ı: 
ısmını Kap amı• hıs!l'.nı veren ka- . . ~ _ · · · E · • 

di'c "ıb · s · h . l . h 'k 1• d nı "ercJ ım... .x:nsın dıye vcrJyorum - · fcndıın ... - dedı. - Her· 
'., ı ı}n gozerı arı·un e. h y k b k I .. I L h ı. d' b'td·v· 'b' \ .. ·· b b B b Ik a .. o sn • a arına so} emen1 111;cs ayatı Ken ı ı ıgı gı ı nn· 

e >uzu em eynz. u eyn:z ı • il h" B d 1_• k d l 1 B d d"' .. .. k' w k 1 b 1 · • d ... 1 va a ı... ura Ki a ın ar mu- ar... en e uşunuyorum ·ı, cger 

Şrcmh e~, 
0 Y1'1

1 ,ar nctıccsı 1 tegıl. allat oldulnx da atlattım. \bir erkeğe ba~lanma,am bu kadar 
up ız. z va ı t;ızın gcçırme' e o K v . . . 

du •u he}ecanlı h,}allan ileıi eli· ız.: lçok erkege kendımı vermem cıddcn 

fonama gidecek ... 
Ortaya attığı bu garıp fikrin hr· 

şılığını beklemeksizin, genç kız, ba· 
şile ahbaplarını ıelamladı ve kala· 
balığa karıştı. 

Şi,man ıarışın, uzun boylu es
mere: 

- Ba~ına bela açacaktır ... Göre-
cekısin 1 • dedi. 

Öbürü: 
- Niçin? - diye ıordu. 
- Çiinlı:ü Fifi burada .•• 
- Allnhallah... Ben onu ba,ka 

boir Kafqantana gitti &anıyordum ..• 
- Evet ... Güzel Gözlü Kız on· 

dan Recebi ldığında.n beri bura
larda görünmüyordu. Üç aydır or· 
talıkta yoktu. 

Gruptaki üçüncü kız: 
- Bu akıam birden bire geldiği· 

ne göre i m içinde iş olacak ... 
Şi man: 
- Fifi çok kavgacıdır .•. Kıskanç

tır ... - diye ilave etti. 

- Evet ... KinC'idir ..• Recep onu 
bıraktığı zaman yemin etmişti: 
cGiizel Gözlü Kı7.'ın canına tüküre· 
ceğim b demi ti. ihtimal bu ak.şam 
bu maksadla ıı:elmiştir. 

- Yok canım... Arkada ımızm 
gözooü mü oymağa geldi dersin? 

- Lakabını değiştirtecek, rbk 
ona Güzel Gözlü Kız dedirtmiyecck 
öyley&e ... 

Üçüncü: 
- Fifi nerede? ... Ben onu holde 

göremiyorum. 
- Hayır, burada değil, yukar

da ... Alt kat localarından birinde ..• 
Yanında birkaç erkek var •.• 

Bu •ırada aalona ıiıman ılınan. 
zengin kılıklı müıtcriler girdiği için 
üç kız, kendilerine çeki düzem verdi· 
ler. Gdenler, lzmirli üzüm ihr -
catçılarıydı. Her hnlde üç kadınıD 
tanıdıkları olacaktı. El sıkıgtılar. 
Biribirlerinin hatırını sordular. Hepsi 
birden bir ma anın etr fına çök· 
tül er. 

Güzel Gözlü Kız, holdeki k 1 ha· 
lık arasında hiiln dolnşıyordu. Bu 
lfıkap ona. hakikaten yakıııyordu. 
Muhitinde kendisine hep böyle der· 
)erdi. 

K !abalık artıyordu. Kız, güçlük
le yol buluyordu. Erkekler on yi
yecek g;bi bakıyorlardı. Knlın par• 
mnklan:ıa ~üzükler takmı, tüccar• 
lar, yanlarında komisyoncular, mi
rasyedi hovnrd lnr, on beş günliilt 
kaz nçlarını bir gecede eritmeğl 
göze almış ndnm olmuı lljylıkçılar 
hep buradaydı. (Arkası var ) 
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ihtiyar ana 
(Ba tarafı Altıncı sahifede) 

gelini, pek damarına bastılar mı, ar
kalarından, yn da o aralık mutfak ,Jta
pısında, balıkçı veya zerzevatçı bile 
olsa. her hangi bir kimsenin yanında 
hon{ur homur soylenme~e başlar: 

- Halı vakti yerinde bir de klan 
var benim... Mubtaçlığım yok; bura· 
da oğlumla gelinimin yanında, otur
m~tan hoşlanmadığım gibi, kalkar 

lstanbul Levazım 
'&mirliği satın alma 
. komisyonu ilônlari 

Bir buçuk tonluk kamyonet alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4 3 941 
salı günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amlrliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Kamyon1etb~c~~;1~!: ya az tuııanılm!I o a . 
rln belll vakitte komisyona gelme-

1 
. (199 • 1405) 

erı. ••• 
kızıma giderim ... derdi. .. 
Şimdi artık bi1ımiftl, bwlU eoyllye- Qift 

mlyeccktl. Acı haldıltatl bilen oihmun 
g&ıerl, hemen iizerlne dlldleeektL 288 dahlll fotln. 
Anasını yollamak için para. teklif et- 16 harici fotin. 
m1.<>t.i. Gene de onu istememl§~~rdl. l303 er kundurası 
Ba§ını eğdi ve oğlu birteviye sayler 114 çizme. 
c1un1rkcn o da dinledi: 101 yemeni. 
_Anlıyorsun değil mi anne, karun 1so terlik. 

tahsil terbiye gönntış blr tadın. Hal- mı 
buki sen cahil bir köylüsün. Çocukla- Yukarda yasılı ltöhne ay~=-sı 
nmın yeni usulleri öğrenerek, IÖ~ sa,tııacaktır. Pazar~a 8f l4.30 da 
büyümeleri lfizım. Böyle oımasını lmıs- S/3/941 pazartesi ,~iinırı•a!a!atm alma 
ıı o·· -yorsun benbıı ev , Tophanede Lv. Alil .... 

:)Onun. oru i , r Biz yerlere l onunda yn.pılacal:tır. Hepsınln 
~in· eı:!ı ":n:~~ı=ın. içeri dışarı =m~~ bedelL 393 lir~ 9~ ~uruş olup 

uı u n ' iste eyiz Hele ço- klilerin bedelini Amırlik muhasc-
glrip çıkmalaı.;n:e .se:ı!ıtıı~ gibi, el- =ne yatınnak suret.ile arttımı:ı.y:l 
c~arınuzın, oy terine izin verme- fftlrak etmeleri için evvela Harbiyede 
lerıne geçeni yeme Yedek subay okulunda satılacak ayak-
1~ anı~~· ıoıtince ananın ihtiyat kaplan gönneleri şarttır. 

u 1 
"'i ~ -vııcımı tu- <920 - 1906) 

ıtalbinde son bir ...,,, ~n .u • • • • 

tuştu ve hafifçe, balslZ danııaısızbiri de 
_ Amma çocultlanm Kilo 

1rnsinl dedi. hAk1m bir aesle: 1000 Tophanede askeri fırında. 
Oğlu ikuvvetli, ulctan se- 2000 Davutpa.şada askeri fırında.. 
- Benim, yedi tane çoc 'h e ask ıi f nda om gibi dordun\l tay'betıneie ev - 615 BeşiktaŞta e ın . 

sim ydk. dedi. UkeYe 
o vakit ihtl:rat ana ııtreYe -

doğr.uldu, 
1

blr kere daha oğlunun yu-

siine bakarak: ben mı 
- Ne demek? 90C~.... lstl-

6ldürdüm? Bunu mu soylem-
1orsun? diye haykırdı. tüJlell4lil ve 
Oğlu da al'tık sabrı ılı 

mesine bakim oıaınamaia ~ 
~in bağıra bağıra, karşılık venf ·ade 

_ Sana söylemek istedi~, s dlk 
fu: Kara cahilin blr1slsl~, üste~ de 
tafalılığından, birfeY oğrenme 

:istemiyorsun. 'Dn•"" b" dlyecetl 
Ayağa kalktL ~ ır 

kalmamıştı. Evet gidiyordu, .ııaın ha-
in led:Ji "U sen acı kelimelerden 

soy llf> y ltı -'""iJOrdU 
80Jlra onu yalnız bıra P .-
işte Üdadan çıkmalt ii7,ere ldl. Onu 
tu~a& Jıizımdı, mutla&a tutoıalı idi; 
bunun için de çatıat ihtiyar bir ses-

le~ Iyl ya, öyle ise ben de ö~ürüm; 
bu çare de ellmden gitmedi ya. Ken
dimi asarım" Siz de kurtulursunuz. 
ben de ... diye bf.lu'dl. ..- ana 

Adam birden cUlndti ve ""'_,.e 
baktı. o tadar 1Jl bu:1 1:: 
:yüzde, ldmblllr nasıl 
çaresizllk ve kortrun9 b~ cesaret ses
dl ki ôfkeden deliye dondu 

- 'Bunu bana söylüyorsun ha 1 dl-
J e kukredi. Dilin varıp da, bunu~; 
söyluyorsun hal Meramın ne se ' 
roylesenc Ş reflmi ayaklar altına g:
timıek, b ni rezil etmek, herkese, -
nim evinıde. anamın k.en~i astığını 
mı duyurtmak ı.stıyorsun. . bizmet-

Duvardaki zile bastı ve bır 
çl geldi. Her zamanki gibi soğuk ve 
ı:atı bir e le konuşmağa gayret ede-

3615 r. 
Yukarıda yazılı fırınlarda blrikml~ 

olan 3615 kilo tekne tazıntısı ve ha.: 
mur kırıntısı 3/3/941 pazartesi giinu 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma Jrom1Qonunda pazarlıkla 
satııacaktır. Tabm1n bedell '12 lira 30 
JmrUt oıup ı.tek1llerlD maı bedellle 
belli saatte tomlsYona ıelmelerl. 

(921 - 1410) 
••• 

Seherine on .sekiz lira tabmiıı edi
len iki bbı adet nöbetci mQfambası 
almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
f/3/94l Salı ıünil aaat ıuo da Top
hanede ı:at. Lv. lmlrllli Satın alma 
komisyonunda yapılacaktlr. tık temi
natı 2700 liradır. Nümuneai komisyon
da görülür. İstekllierln belli saatte ko-
misyona geJme.Jeri. (926) (1#4) 

••• 
3 adet ıwnyon taroseri yaptın

lacaktır. PamrJıkla eksiltmesi 3/S/941 
pıuıaıie8I süntl eaat ıuo da Topha
Pede LT. lmldll1 •tma1rn& k.omlsyo· 
nanda )'apeJacaldlr. Tahmin bedell 
ıllO lira tık teminatı 146 lira 25 kuruş
tur. fltetuıerln belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (944 - 1533) 

••• 
Beher kilosuna 48 kul'Uf tahmin edi

len 4f tm aMaıı ahnacUtır. Pazar
lıkla etsllımesl f/3/Hl Sah güntl a
n.t 15,SO da Tophanede Ist. Lv. lnılr
llti .satın alma tomi8Jon mıda ,apda.
cattır. tık teminatı 1584 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. İstekll
Ierln belll vakitte komisyona gelme-
leri. (932 - 1483> 

••• 
ra'k. l ak - t _ sırf annemle meşgul o m uze- Ade 
re, ayn bir hizmetçi lazım. şuurunda 
biraz bozukluk görüyorum. Oyle biıi
ni bulacaksınız ki, gece gündüz, ya
nından hiç aynlmıyacak. Tamamen 
güvenilecek bir kadın olmalı, anlaşıl
dı mı? dedi. 

Hiznıctcl ğlldl, o da cıktı. 
zaten evin içinde bağrı ıldığını ilk 

defa olarak işltmiyorlardı ve anahtar 
deliklerine e Hlmeğe hacet kalmadan, 
öğren ceklerlni öğreniyorlardı.:. "Hiz
metçi kadın ·n bu ş kl~ doıculme
slnden m mnundu; çunku çocuklnnn 

1P Galvanizli köprülü sü~ı;ı;ü. 
1'75 000 Galvanizli köprüsüz surgu 
180 000 Galvanizli kesme kanca 

Yuka.rlda. yazılı üç kalem malzeme 
4/S/941 Salı günü saat 15 tc Tophane
de Lv. Amirliitl satın alma komisyo
nunda mütcahhld nam ve hesabına 
paımrlılcln satın alınacaktır. Tahmin 
bedeli 11.000 lira. i1 temlnat 825 lira
dır. Nümuneleı1 komisyonda g""rülür 
İsteklile,. n belli nttc komi'! on gel-

nasıl bir dadısı varsa, ihtiyara da öy
Jeee ayn bir bakıcı tutulmasını. ote
denberl istiyordu. Bu işi sevine sevi- Ton 

meleri. (933 - 1484) 

ne gorecek bir kız kardeşi olduğu fcin 
de, sık ık et ndllerine «koca. karıyı 
§ikrtyct etm ti. ü 

••• 

işte şimdi zavallı ihtiyar ana, Y -
zunden ya l~r a.karn.k .. ~ıçkıra. bıçkı-

4 kesmt' makarna. 
2 <'ubuk makama. 
2 tel şehriye. 
2 arpa şehriye. 

Umumi acentalığı: İstanbul, Bahcekapı Kutlu han No. J/t 

···············································································ı· 

1 Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanlan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tahmin Bedeli 
Kr. Sa. 

48.000 kilo koyun eti '11 38 
23 500 kilo kuzu eti 68 70 

850 kilo sığır C'ti 48 77 
l. - Yukarda miktar. cins ve beher ldlolannın talunin edilen bedelleri 

yazıh üç kalem etin 12 Mart 941 çarşamba günü saat 14 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2. - !§bu uç kalem etin ilk teminatı «379h lira 1'7» kuruş olup şatt.na
meel her gun iş saatleri dahlllndc komisyondan .:255• kuruş bedel mukabt
llnde alınabilir. 

3. - isteklUerln 2490 sayılı kanunun tarifatı dahlllnde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını havı kapalı zarflarını en geç belll gün "e 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı· 
tına makbuz mukabilinde verınıelerı. «1344D 

* 1 - 13 knlem spor ecıy sı ve 4 takını deyrol tabliye levhalarının 3/S/941 
pazartesi gu11ü saa.t 11 de Ka.sunpaşad& bulunan deniz levazım satın ahna 
kom!syonunda pazarlıkla y:ıpılacaöır. . 

2 - Isteklllerin belli gün ve saatte mezk\ r komisyona mllracaatıan llan 

Bahite 7 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 

• 

Dantelsiz bir kunışluklann yerine Danteıu bir kurusluklar d rp ve pt
ytıs::ya kafi miktarda çıknrılmıR olduğundan dantel iz bir kuruşluk! mı 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavulden kaldırılması kararlaştınlmı tır 

Dantelsiz bir kuruşluklar 1 nisan 941 tarihinden 1tıbaren artık tedavül 
etnıiy~cek ve bu ~nrihten 1tlbaıen ancak bir sene muddetıe yalnız mal san
dıklarılc Cumhurıyet Merkez bankası şubelerince ve cumhuriyet merkez 
bruıkası şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat bankası §ubelcrincc knbul edi
lebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulwıanların bunları mal sandıklarilt 
Cümhuriyet merkez ve Ziraat bankaları §Ubelerine tebdtı ettirmeleri 1lfın 
olur.ur. (9035 - 12523) 

Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Matbuat umum mtldurluğiı için İran, Sırp • Hırvat, Elen dlllerllc ikl ta .. 

raflı t.ercumeye ve konuşmaya çok iyi valtlf 1mt1hanla uç muterclm spiker 
alınacaktır. 

200 lira ucretli olan bu vazifeye talip bulunanların bir istida ile aşağıda. 
ya.zıh vesaiki 7 Mart 941 cuma günune kadar Ankarada matbuat umum mu .. 
dürlü~une gondcnneleıd ve muracaat edenler arasında matlüp evsafı haiz 
goriilenlere lmtihanlannın lcraşı için ayrıca tebligat yapılacağı !Hm olu .. 
nur. .,usa, 

1 - Nufus tezkeresi sureti 
2 - Hal tercümesi 
3 - Tahsil vesaiki veya suretleri 
4 - Askerlik vaziyeti 
5 - Memurin kanununun 5 inci maddesinde yazıtı sair Yesalk 
6 - İki adet vesika fotoğrafı. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Çorum Daimi Encümeninden : 

ı - Çorum - Merzıron yolunun o+soo - ı+ıoo üncü kilometreleri ara .. 
sında 3600 metre murabbaı parke kaldırım ve bordur in4aatı 941 martının 13 
ünr.ü perşembe günu aaat 15 de dalnıl encumen 1çtlma salonunda ihale edil .. 
mek üzere 23 gün müddet.le kapalı zarf usulü ne eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Yapılacak işin keflf bedeli 42179211 liradır. dlOOO• liram 940 ve mtı
~ebakisl 941 mali yılında tediye edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 1634.40 liradır. 
4 - Bu işe ait evrak ıunlardır: 

.. A - Keşifname ve sllsilei rıat. 
B - Proje 
C -- Eksiltme şartnamesi 
D - Hususi şartname 
E - Mukavele projesl 
F - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
G - Umumi ve fenni tartname 
5 - Bu vesaik her gün nana dairesinde görüleblllr. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için teminat akçalarının yatırılması ve llll· 

yet maJr..amına müracaatla alınacak ehliyet veslkasile Ticaret odası belge
sinin ibraz edilmesi şarttır. (1355) 

Yüksek öğretmen okulu eksiltme komisyonundan 
Cinsi Mlktan Tahmin tiynLı İlk tcmlnnt1 

Muhtelir renkte kumaş 40 metre 525 15,75 
» D :t ti() » 590 26,55 

Elbiselik lacivert kumnı 10 • 625 14,63 
Muhtelif renkte kumaş 250 • '125 135.!>4 

Yükselt öğret.men okulu erkek talebeleri için lüzumlu olan yukarda 
miktarı ve tahmin bedellerlle ilk teminatı yazılı kumaşların 3 Mart 941 
pazartesi günü saat 10 dn. açık eksiltmelcri yapılacaktır. Eksiltme ıı,taııbul olunur. (1553) * erkek llsesl yanında yüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan okul 

ı: 
1600 

'l 

• ı 

' 

adet 
kilo 

kalem 
taıem 
adet 

4 blem 
1 • • • SOO tllo 

1400 • 
15 il 

1400 • 
2000 metre 

1000 ) 

2000 il 

1000 

kovan halinde abunayt ıımuhtelif ôlçüde komisyonunca yapılacaktır. 
demir cıvata maa somun •muhtellr blçlı'leıı isteklilerin ticaret odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat rnakbu ile 
muhtelit malzeme blrllkte belli gun ve saatte sozu geçen komisyonda bulunma.lan. 
muhtelif malzeme clzola kablo ve sair• İlk teminat yatırmak ve fal"tnam.eyi gormek isteyenlerin Vefada yus k 
10 a.bcnell matnetolu telefon santralı ötretmen okulu idare ine müraeaatlan. «1144 

::8!a k~~d~~r:: 11~azı!n~::rl§li telefon cihazı, masaya «Pll- Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 
Llstlk boru ve lAstlık halka cmuhtellf Nu. görea imar müdurluğü kadr0BU11da munhal 170 lira ucretli üç !en ın mur u-
Vlda ve perçin çlvlııSl cmuhtelif olçUde. ıtu ııe 140 lira ücretli bir ressamlığa memur alınacaktır. Bu ucr ll • k dıo-
Kereste muhtelif cins ve muhtel f ölçüde• nun izamısl olup alınacak memurlann ücretleri 3656 nuınarnlı k una 
Ko8di1ı: soda gore tesblt edilecektir. Harita ve kadastro i !erinde çalışmış olan k d t•o 
Demir cıvata maa aomun amuh lif olçüde11 veya fen okulundan mezun taliplerin diploma, hlzme ve lk ı n \e hu nu-
Mühür kurıunu anilmune gibi» hal kAğıtJan veya bunların musaddak bir r sureti rl ııe Ank roda Inuır 
Demir cıvata mae somun cmuhtellf olçude rnUdürJiığune müracaaUnn. 1026 ı 91 
İki kollu çeUk ve kurşun orgülu kablo l.5 MiM 14 MM dış ----::'.":""-:--:-------------------.....:..:.:.::......_ 
kutur. Kuleli askeri liseıi müdürlüğünden: 
10 kollu çelik ve kurşun orgulü kablo 1 5 M M ıa MiM dl§ Kulell askeri lisesine glrmeğe ıstekll olup da taşralarda ub ı r . :t _ 
kutur. tan~ulda da do~~ca m ktcbc müraca nt etmiş olanlardan sınıflarınd.l cto-
lki kollu çelik ve kurşun orgulü kablo 2.5 M M 14 MiM dış neklığl olmayan, butün girme ş:ırtlannı haiz bulunan ve nmı mnııd rlş 
kutur. . . evrakını tekenunül ettirmiş olan isteklilerin inıtlh nları ynpılm k 1 re 
12 kollu ç l k ve kurşun orgulu kablo 1.5 MiM 18 M/M dış 7 Mart 941 Cuma günü sant 9 da Kuleli lise inde bulunmaları v bu 1 h-
kutur. te mektepte bulunmayanların haklarmı kaybedccekl ri 11 n olunur. 0443l 

1 Ad Yağ geyıçi numune gibi . . . 
., • Çıralı çam kiltük amuhteıır olçude• Maarif V ekaletı"nden ·• 
f • Gurgen dolap 500 X 17 X 17 

1iO kilo Kara çivi .. nümune gibi Orta okull:ı.m. m t matik, tabi y , frnnsı ca. alm nca ve 
Yukarıda yazılı 22 kalem mal eme nln 3 3 941 pa artest ı;üım s:ıat lert 1çln oğretmen muavini çllm k uzere Istanbulda yukı 0 r n 

13,30 da Kasımpaşada bulunan deniz Levazım satuıalma komisyonunda adi okulunda bir imtihan açılacaktır. lmtllıanlar 24 3 941 tarih d b a-
pazarbğı y pıl cnktır. caktır. Lise ıoeya o r tmcn okulu mezunu olan tallpl rin bulun ki n nı • 

Jsteiklllerin belll gun ı;e ant e mezkfir komisyona mümcantlan ıırın hallın maarif idarelerine mtıracao.t ederek imtihanlara g rme rtı rım 
oımıur. (1505) rendlktcn sonra 18 3 !>41 tn.rlhine kadar Vekilllğim e rn rac tl rı ;:,:::;;,;;;;:.;.. _______________________ olunur. U13'i) 154 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 
umumi ltlnıya. n tıtusünde bir asistanlık açıktır. Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Tallmatname3i nmclblncc 23. Mart. 941 tnrıhinde yabancı dil lıntihnnı 939/57 

yapılacağından isteklilerin dekanlığa müracaatları 1li'ın olunur. { 1554) Ankara.da mukim l:ken olen ve terekesi binnlyabe yazılan Mehmet Ke-
rn bu kadına. donmuştu: .. 

- Bıra mıyor ki öleylm! oımeme 
bıle i ın vcımlyor ki! diyordu: 

Yukanda yazılı makama ve ~ehrl
yeler aıınacnktır. Pazarlıkl3;. e~ııtme- .. •••••••••••11:11•••••••••••••••• 
si 5 3 941 çarşamba ~gwı~ saat M h be M A 

çeciye a1d olan Beyoğlundıı. Parmalckapıda. Çukur Çefllle soka~ında 16 No ıu 
han~o müteveffanın karısı LeylA nezdinde bulunan ev e yası 6 3 941 per
şembe günü saat 14 de açık arttırma. .suretue aatılaca~dan tal p olanı ın Tıtriyen ellerini bir şeyler ıçin ynl: 

v:ınyorım~ gibi açara~! t~pkı . dertlı 
bir çocuğun, önünde gorduğü 1}k in
mna doğru teselli ara.rcasına gıdlşlle, 
6elldellye surçe, hizmetçiye yaklaşı
yordu. 

Fakat acelesi ve işi olan kadın, he
n1en onu, oturacak bir yere götürdu ve 
tarşısındaki uçsuz buca.ksıZ acıya hiç 
akiırı etmeden, çabuk çabuk: 

- iyi... iyi biıyük hanını. Oğlunu
ıım kadrini bilmiyorsunuz. Sizi evine 
alını , besliyor, giydiriyor. Siz de bir
az .. şey .. şey ... otmağıı çalışmalısınız .•• 
Evet do rusu bu. Çok hayırlı, mezi
yetli, mukemmel b1r oğlunuz var. ~er
kes de soyJuyorl Dost başına boyle 
evlfıd, dost başmal dedi. 

Limon çiçcgi ve muhtelif losyon· 
lannı Em:nönii ve Şişli mağazal.ı· 
nndan isteyiniz. En sabit ve güzel 
lcokuludur. 

Apartıman sahipleri! 
Boş dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> ın 
KÜÇÜK it.ANLARI ndan is
tifade ediniz. 

1415 de Tophanede Lv. Am!rlıği sa- U 3Se emUrU rantyOr 
t ' alma komisyonunda yapılaca~- Tenvir, Teshin ve ev işletmeye aid olmak üzere, bilfiil sür'-
m unelerl koınlsyondn gorulur. 
~.:ii~!':in wı teminatlaıllc belli atle Daktilo yazabilen tecriibeli bir Muhabere memuruna 

tte komisyona gelmeleri. B 
saa (948 _ 1562) ihtiyacımız \ardır. arenıe göre 140 liraya kadar maaş verile-

••• 
. 60 k\lrtl9 tahmin edilen 

eJ~.:~~t bez un çuvalı müteabhld 

eektir. Lisan bilen tercih edilir. Taliplerin el yazıJarlle tercü
mei hallerini ,.e bir adet fotograflannı 

ve he.sn.hına alınacaktır. ~:: R K 
n8f kla eks!Itınesl 11/3/941 sal! ~u Ş A KROMLARI MADEN 

adresine göndermeleri UAn olunur. zar; H.SO da Tophanede Lv. Am ıla- I••••• 
saa 1 komisyonunda. y:ıp -
b>i satın:h~ 1:nınatı 2250 liradır. Nü- --------------------------
caJct,ır. da. görülür. istekli- y· t v k A 1 t• • t• t 
munesbei ~r:: komisyona gelme- ıcare e a e 1 iÇ ıcare 
ıerin (949 - 1563) 

lerl. t b ··:eya Jilt un çuvalı umum müdürlüğünden : 
Elli bi::ı:de p:S.rııkla etsutmesl Türklyede yangın ve nakliyat 81gorta işlerlle meşgul olmak iızere ım.-

a.ıına:1 ~ günu saat 14 de Top- mın1 hükümler daire nde teacil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan 
:?/3~ tst. Lv . .Aınlrllğ'l satınütaın:. e.Alyans ve Ştutgarter Verayn Anonim Sigorta Şirttetı.. Bu kere murncaatl:ı. 

an onunda yapılaealdll'· J ç Şlııket es:ı mukavelenameslnin blrlncl maddesinin b rlnci flkrasındn. t:ıdi
kamlsk teminatı 2850 Ura bez çuva- !At yapılarak Ş ket Lsmlnln cAlyans Slgorta Anonim Şirk 11 olar k tcvs m 
valınilk ıcmınatı 2250 liradır. N:u- edildiğini blldlrmlf ve l~zım gelen evrakı verm1ştlr. Mezktlr Şirk tin Tür
lm misyonda gorüJtir. lstc e- klye Umumi V lll ine tayin edil~ olan •S. Amar ve Şeriki Li n d Şir
neleribel:~ıate koınlsyoııa gelmeleri. keti de esas mukavel namesinde t:ıdili'ıt yaparak Şirket ısını •Tnhsin Gök 
rin (950 - 15&4) ve Ortakl n Limited Şirketlıı olarak tesblt edilmiş ve 23/11 1!>40 tarihlı 

• •• cllll Tic t g ne il n edllml.ştir. Keyfiyet Sigorta Şlricetl rln teftiş 
taıunin edilen ve murak hakkınd ki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun huku ler!ne 

seherin 550 kur\lf kaP klı §işe muvafık go mii.§ olmakla ilan olunur. 
500 adet on kiloluk ı~ ekSlltmesi --------------------------

meüfir tarihte mahallinde bulunmalan llAn olunur. d550 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden : 
Üçüncü taksit 1 Martta ba§layacağından Martın O'Jluncu gunune 

kadar taksitlerini vıezneye ) ahrm.:eyan talebeırin mektepl- alakası ke· 
ıileceği ilan olunur. 

B EL SA ·Mi T O l 
idrar yolları iltihabı. had ve müzmin bclsoğukluğu, idrar zorluk 

lan, mesane ve prostat !ilbnabı ve böbrek hastalıklannın tedavisin· 
de tesiri çabuk ve kafidir. Eczanelerden ısrarla BELSAMITOL 
arayınız. Uumumi satı'Ş eri: Anadolu Ecza De osu, lstaınbul. 

Umumi Heyet Toplantısı 

Demir ve Tahta Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 

Demir ve Tahta Fabrikaları Turk Anonim Şirketi alel~d h 
d ~h . ~d 1 ' e ı aran umuma eyetı aııagı a yazı ı ruznameye dahil buluna d 
h kkızıd .. .. k k . 'h n JllC\'a a a goru~me ve arar ıttı z etmek iızere 31 Mart l 94 J t ·h· 

.. d"f p . .. . 14 d A arı ıne 
musa ı azartes.ı ~unu saat c nkarada Anafartalar cadd i Al-
skancMak rksok~kd ~a _ıd Toygar apartımanının 7 num r lı dair ·,.d ki ş·r

et e ezın e ıçhma edecektir. 

nımacaktır. ~ünü saa 15 30 da 
J0/3 941 pazartesf Amlrlltl satın nıma 
Tophanede Lv. ııacaktır. İlk tc
komlsyonunda yap Ittıruştur. Nwnune
ınınaU 206 Ura 2grulfir. (951 - 1565) 

RUZNAME 
nln tam1r1 10 3 941 pazartesi günü Prof. Dr. 1 - Şirketin 1940 sene · ı· h b h kk d ·d 
saat 15 de Tophan de Lv. Amirli i sa- ı muame at ve esa atı a ın a ı are 
tın alma. kom on da pazarlıkla K } C Mecli~ ve Murakıplar raporunun okunması, 

si ]tomlsYond& ı ••• 
kulunun mutbah, hn-

Topçu atış 0 bulaşıkhanesi-
mam, yemc-khane ve 

ekstltm yapılacaktır. Ke f bedeli ema enap l 2 - 1940 senesı bılanço ve kar ve zarar he aplarının tasdıki ve 
995 Ura IH< tem n tı 74 Ura 62 kuruş- Do~ Palas 2. Lamartin Cad. 6 da.re Meclisinin ibrası, 
tur. Ke lf Ve .,a-ınam i kom "Onda 3 - Sene içinde istifa eden murakıbın yerine ılen murakıbua 

" "' " Taksim. Telefon: 43963 · tihah .ı!ı.! lD MIEC• •aı 
gorülur. (952 - 1568) ~--••••••••• m ının tat~ ARE .....,. 
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Dünyanin En Mükemmel Diı Macunudur. 

BURSA DOKUMACILIK ve TRIKOfAJ 
Türk Anonim Şirketi 

P E. K iŞ" '' • 
1 
Meclisi idaresinden : 

Eski Ankara Mensucat Fabrikım Türk Anonim Şirketi cYüni§> 
heyeti umumiyesini:ı. 28 Şubat 1941 tarihinde yapacağı fevkalade 
içtimaı ile ayni Şirket heyeti umumiyesinin 1 7 Mart 1941 tarihinde 
yapacağı alelade heyeti umum'relerinin bu toplantı günleri ibtal 
edilmi~ ve Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi lpe
löş' e Ankara Mensucat Fabrikası Türle Anonim Şirketi Yüniş'in ilti
hakı dolayısile Şirketimiz hissedarlar fevkalade heyeti umumiyesi
nin 2.i-Mart 194 1 tarihine U.adüf eden cuma günü saat 16,30 da, 
alelaBe heyeti umumıycsinin de ayni gün saat 1 6,45 de Lıtanbulda 
Şirket Merkezinin bulunduğu Yeni postane caddeıriode 41 numaralı 
binad a toplanacağından muhterem ortaklarımızın mezkUı gün ve 
naue İçtimada hazır bulunmaları rica olunur. Bu davetimizin eski 
Ankara Mensucat Fabrikaıı Türk Anonim Şirketi Yüniş hissedarla
rına da şamil bulunduğunu bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere tas
rihan beyan ederiz. 

FEVKALADE HEYETİ WIUMİYE RUZNAMESİ 

BERVEÇIIL\ TİDİR: 

1 - Her iki Şirket heyeti umamiyesince birleşme hakkında veri
len 28/ 12/ 1940 ve 30/ 12/ 1940 tarihli heyeti umumiye kararlan
nın tatbik şeklil'l'in görü~lmesi ve karara bağlanması, 

2 - Sabık Ankara l\1ensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi 
Yüniş namına muka;:~ct bilcümle gayri menkul emvalin ve fabrika
ların ve müştemilatının bilcümle demirbaş eşyası ve mütemmim cüzü
leri ve feterruacile birlikte mezltur A nkara Mensucat Fabrikası Türk 
Anonim Şirketi Yüniş'in, Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk 
Anonim Şirketi İpek iş" e zam ve iltihakı suretile l:irle~mesi sebebile 
Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi !pekiş namına 
tashihi kayıt ve ferağ ve devirleri için icap ed en bilcümle muamele
lerin Tapu idaresi huzurunda ifası ve iktiza eden evrak ve takrirle
rin imza ve ifası yukarıki kararların temini infazı için icap edebile
cek bilcümle merasimi kanuniye ve muamelatın yapılm~ı hususun
da münferiden veya müctemian vaz'ı imzaya ve ayni salahiyetlerle 
başkalarını tevkile mezun olmak ÜZ'Cre intihap ve tevkili icap eden 
zevatın tayini. 

ALELADE HEYETİ Ul\IUIHİYE RUZNA.~IESİ 

BERVEÇllİATİDİR: 

1 - Şirketimizin 1940 sene3i bilançosile kar ve zarar heGapla
rının okunması ve tasdiki. 

2 - ŞirketimiZ'İn Meclisi° idare v-e Murakıplar raporlarının okun
ması ve Meclisi idare.ve Murakıpların 1940 senesi hesaplan:ıdan 
dolayı ibrası. 

3 - Eski Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi Yüni
şin 1940 eene!l'İ bilançosile kar ve zarar hesabının okunması ve tasdiki 

4 - Eski Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi Yü
niş Meclisi idare ve Murakıplar raporunun okunması ve karın eski 
Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi Yüniş hissedarla
rına tarzı tevzii hakkında karar itası ile Meclisi ~dare ve Mura
kıpları:ı 1940 senesi hesaplarından dolayı ibrası. 

5 - Şirket muknvelesi hükümlerine göre Murakıp adedinin üçe 
tbliığı ve yeni Murakıpların seçilmesi. 

üzel 
im 

• • 
ıcı 
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Her şeyden evvel 
sıhhatü ve parlak 
bir tene, lekesiz ve 
:lüzgün bir cilde ma
Hk olm:ık lazımdır. 

KREM 

PERTEV 
Sizin de cildinizi 

güzelleştirir, gudde

lerini besliyerek can

la.ndırır. 

40 senelik bir tecrüb" mahsulü olan KREM PERTEV tertip 
ve yapılış tarzındaki incelik dolayısile tenin fazla yailanma
sına mani olur. Yağsız olarak hususi tüo ve vazolarda satılır. 

İstanbul Belediyesinden : 
Flnt Murakabe Komisyonunun tesbit ettiği blr çuval un flatın:ı. göre 

ı 3/ 941 sabahından itibaren te:k tip ek mcğin kllosu on üç kuruş on para ol
duğu ilan olunur. 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan : 
53 No. lı ilnn: 

Tip ekmeklik ~ 15 çavdarlı unun 72 kiloluk beher cuvalının füı.U bade-
ma 972 kuruş ol:ı.rnk t~bit cdildliU Hi'ı n olunur. - 0579) 

11!!111----~ · NEZLE DEYlP GEÇMEYİNİZ -----· 

1 
ver O"';'MtünE c,N n•T~ ıt· L 

Nezleden korur ve nezleyi kök;.inden ltcser. Eczanelerden 
lsrarla COMENT AL ıva)'llU%. ıııliııiliıiıiiiiiı•--

:AK Ş AM 

Teknika 
T. A. Sirk et inden: 
f 941 senesi adi heyeti umumiye 

toplantısı 22 Mart 1941 cumartesi 
günü saat 12 de Galata Hezaren 
caddesi 61-63 numarada kain mt"r
kezinde vukubulacağından asaleten 
veya vekaleten en a:z beıı hisseyi ha· 
mil olanların 15 Mart 194 1 tari
hine kadar hisselerini şirket vezne· 
sine yatırmaları lüzumu ilan olunur. 

Müzakerat Ruznamesi: 
1 - 1940 yılı muamelatına dair 

heyeti idare ve murakip raporları
nın okunması. 

2 - 1940 yılına ait mevcudat 
bilanço ve kar ve zarar hesaplarının 
kabulü ve heyeti idarenin temet•u
abn ve fevkalade ihtiyat akçesinın 
tevziine dair teklifatı hakkında ka
rar itası. 

3 - idare Heyeti azalarının ve 
murakibin ibrası. 

4 - 1941 senesi İçin murakip ,e. 
çimi ve ücretinin tayini. 

5 - idare heyeti azalarının şir· 
ketle ticari muamele yapmaların:ı 
müsaade verilmesi, 

6 - Müstahdemin ve müdürlerin 
maaş ve ücretlerinin tayini İçin mec
lisi idareye salahiyet verilmesi. 

Kayıp pasa.)ort 
Ankara Efgan sefaretinden 46/ 30:l5 

s:ı.yılı MORİS ELİ namına verilen pa
saportu dünkü cuma günü İstanbul 
ile Beyoğlu arasında tramvaya inip 
veya binerken knybettlm: Her klm 
mezkur pasaportu aşağıdaki adresime 
get!J'(ilğt takdirde memnun edilecektir. 

Ta k.sim Şehit .:\luhtar caddesi 
Talimhane P alas No. 5 l\Ioris ım 

Kadıköy llalkevinden : 
2 mart 941 pazar günü 4000 metrelik 

mükafatlı kır koşusu yapılacaktır. 
B~Inclye kn~ar muhteUf hediyeler 
verflccektlr. lştfmk etmek isteyenler 
mezkur günde sabah saat 9.30 da Fe
nerbahçe sıtadında hazır bulunmalan. 

Stt!fu& 
~ daha iştahlı ! 
Kansızlık iştahsızlığ ı ve sonunda . h er. t ü r 1 ü 
hastalıkları doğurur ! 
OEŞYEN 'ın kan kuvvet _şurubu ; kanı kuvvet
lendirdikce iştah artar, vücut beslenir , sıhhat 
r engi yerine gel i r, ve h er hastalığa karşı mu• 
kavemet artar .. ••• 

iştahsız çocuklara O E Ş Y E N ' ın 
kan kuvvet şurubu 

HE~ ECZAN EO[; BULU NUR. REÇETESi Z SATILI R 

1 Mart1941 

JJ E Ş İ N C t 'l' E R 'l' İ P 

iNCi Ç .. 
7 Mart 1941 

İkramiye İkramiye İkramiye 
adedi miktarı tutan 

. 6 15.000 90.000 - 6 5.000 30.000 
8 2.000 16.000 

60 1.000 60.000 
90 500 45.000 

120 200 24.000 
300 ,100 30.000 
300 50 15.000 

3000 10 30.000 
60000 3 180.000 

636 Teselli 22.026 

64526 Mükifab 542.026 

Yarim Bilet Tam Bilet 
1.5 3 
Lira Lira 




