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lngilizlerin 
yeni bir 

111uvallakıyeti 

Asker dolu beı İtalyan 
vapuru babnldı 

Batırilan gemilerin en 
küçüğü 2500, en büyüğü 

de 6000 tonluktur 

Ankara 20 (Radyo Gazetesi) -
Son dakikada gelen bir habere gÖ• 
re İngiliz denizalblan bir İtalyan ge
mi kafilesine hücum etmişler ve ~ 
ker yüklü bet vapuru batırmıılardır. 
Bu taarruzun yeri bildirilmemiı ise 
de Akdeniz dlfUlda olmadığı söyle
nebilir. 

Londra 20 (A.A.) bgiliz 
, Bahriye Nezaretinin tebliği: İtalya· 

·· deki k" ''den Alman kıtalannın Bulgaristana gırişi: Solda motörlü kıtalar Tuna uz~ opru . 
sağda Tuna sahillnde Alınan tarassut mahalli ve Alman motörlil kıtalan 

Sofya sokaldanndan geçiyor 

nın denİz"flTI ordusu ile olan deniz 
muvasala hatlarına karıı harekatta 
bulunan denizaltılanmızın yeni mu• 
vaffakiyetleri bildirilmektedir. 

l"•.nost fng~!iz denizaltısı cku
mandan Cayley> harp gemilerinin 
refakat ettiği ve tam yüklü iki ltal· 
yaaı gemisinin dahil bulunduğu bir 
gemi kafilesine muvaffakiyetle neti
celenen bir hücumda bulunmu§tur. 
Tonilatolan 6000 ve 4000 ton olan 
iki nakliye gemisinin askerle dolu 
olduğu görülmüttür. Torpillerin in
filakını çok ıiddetli yeni bir infilak 
takip etmigtir. Nakliye gemilerinden 
en az birinin tamamen tahrip edildi
ği muhakkak addedilmektedir. 

Yugoslav 
seferberliği 

devam ediyor 
Bir taraftan da Almanya 
ile görüşmeler yapılıyor 

Yugoslavyanın üçlü 
pakta gireceği §ayialari· 

na artık ehemmiyet 
verilmiyor 

Suriyede 
nümayişler 

Polislerle çarpiımalar 
oldu, birçok yaralı var 

Yunan ve italyan 
ağır yaralllan 

mübadele edildi 
Unique denizaltısı ckumandan 

Tepedelende çok şiddetli Collett> torpillerini harp gemileri-
. bir muharebe oldu nin refakat ettiği bir gemi kafilesine 

Beyrut 20 (A.A.) - (Tasa): mensup ve tam yüklü bulunnn 3000 
Suriye gazeteleri halka tahmil tonluk bir İtalyan ia•e --misine isa-
eclilen ;.... tahdidab v>i.ftinden p k k J l • d ·ı ~ o--- ,,__ e ço ta yan esır e ı • bet cttim1iştir. Bu iaşe gemisinin 
SW'İyede yeni nümayifler ve b h kk k 
grevler yapıldıgmıv yazıyorlar. di ve mühim mikdarda attı~ mu a ~ tır. 

Trıumph denızaltısı ckumandeın 
Nümayişçilerle polia arumda malzeme iğtinam olundu Wooclu tam yülilü ve 2500 er ton· 
vulnıbulan arhecleler eme"'Mla Juk iki düf111an jqe gemisini babr· 
bilhaaaa talebeler arumda bir 
çok yaraldar vanl1r. Birçok kiti Londra 20 (A.A.) - Reuter mı.ıtır.--------

B 1 20 (AA.) - (Reuter:) tevkif edilmittir. ajaıaının Arnavut1uk hududundaki K brıs mUlilkatı 
e f 80 ·ı A.lmanya arasındaki Şam'da, Halep'de, Hama'da huausf muhabiri bildiriyor: 1 

Y~.gos ı:ı:r 1
.e t zim ve ıslahı ve Hama'da grevler devam et· Alınaaı haberlere göre Yunan ile-

munasc. et erı• ılanandiplomatik gö- melı:tedir. ri kıtalan bu sabah çok ıiddetli bir 
~'\ksald~led;::m etmektedir. Bu gÖ· l J m~hl arde~edyen sonlrla Tepedeflfenki~ gir-)' 
ruşme e d v• mıı er ır. unan ı ar muva a yet ı 
rüşmeleric ne kadar devam e ecegı Harp ta hm 1• n hareketlerine d_evam. e?iyorlar •.. p~ 
haÜında hiçbir sarih malumat Y~~: çok İtalyan esır edılmıı ve muhım 

Hariciye Vekili 
Ankaraya döndü 

tur. Bu esnada Yugoslav seferberlıgı edı.ldı•gV ı·nden miktarda malzeme iğtinam olun· 
'de devare eylemektedir. . . muıtur. 

Almar.ların yaptığı sinir harbın.ın Ankara 20 - Hariciye V ekill B. 
ıon bir misali, Yugoslavyan)n, bıt· Belarad 20. {_A.A.) .- <~:N.~.) Şükrü Saraçoğlu Kıbnı mülakatın· 
tabi Almanya lehine bazı şartlan k u• • recek Belgrad - Selanık demıryolu uzenn· dan bu aabab aaat onda Ank.araya 
lıarıç olmak üzere üçlü paktı imz~ IS8 S de Yugoslavyanın hudut istasyonu dönmüıtür. 

d k i olan Yegyeliya istasyonunda dün Kahire 20 (A.A.) - Reuter: SalO.-edeceği hakkında çıkar 1 an şayı· ağır yaralı 289 İtalyan esiri ile yine hlyettar İnglllz mahflllerinde, B. 
adır. Bu .-alan haber, bidayette Bel· 8. Rooıevelt'in nutku aiır ~·arala 11 Yunan esiri mübade- Eden'ln B. Saraootıu ile Kıbnsta yap-
a adda endiııe uyandırmıştır. Fakat le edilmiştir. Batkll bir Yunan esir tıR! görii§me, her 1k1 taraf ba.k.unın-
haberin nereden geldiği anlaşılınca bu ümitleri doğurdu kafilesi de Yunaniatana gitmek üze- dan çok şayanı memnuniyet olmUf-
endişe de nihayet bulmuştur. ld dı • tur. Bu mülAkat hAlen iki hükümet 

Londrır 20 ( A.A.) - Tiınes ga· re y~ a r. • arasında müşterek bir Adet halini 
b Reuter: « Amerikanin Mu'badeleden ıonra, 16 hususı alan sruniml 1~1rlltinln ycnl bir ml-

retesicin Belgrad muha iri yazıy~r: vag<'nlu İtalyan Kızılhaç treni Bel- salldlr. B. Eden'Jn Ankarayı zlyo.retlni 
ıYugosla•• gazeteleri. Yugoslavya ıle yardımı müt.~el~~!~r~. gra:la hareket etmiştir. taklp eden 15 gün zarfında birçok 
~!manya arasındaki müzakerelere mal%eme üatünlugunu şeyler olmuştur. Bu sebepten dolayı, 
müteallik olarak Almanlar tarafıın· d" Yunan Batkumandanı· hfidlselerln seyrl üzerinde görüşmek 
(lan yapılar. emniyetbahş beyanata temin edecek• ıyor mn bir emriyevmiıi üzere il{I Hariciye Nazınnın buluşma-
ilk sahifelerini tahsis etmektedirler. lan tnlıU ldl. 
Bu hal müzakcratın devam etmekte Londra 20 (A.A.) - Reuter Atina 20 (A.A.) - Yunan ordu· Kıbns toplantısı, İngiliz, Ti\rk ve 
·olduğu

1

nu göst<.rmcsi itibarile mani· . d' l mntik muharriri yazı· lan Bll§kumandanı general Papagos Elen mliletlcrl ıı.rnsındakl tam blrliğl 
aardır. Nazile,..in pek o kadar mu· SJC\r.SHının ıpkoadar lngllterede hiçbir orduya hitaben bir emriyevmi neş- lsbat iç~ bir vesile teşkil etmiştir. 

b er ne l Kıbns, Inglllz idaresi altındıı bulun-
tadlan olmıyar• hatırşinaslıklan .u· Y?r: h . b' eticesi hakkında ıüp- retmiştir. Bunda ngiltere kralının makla beraber, ekserlyetınl Yunanh-
rada hayret ve korku tevlid etmış· hmse a ın ~t ve İngiliz hüku· I kendisine fngilterenin en büyük ni· ların tcşkll ettiği blr nüfusa r.ıallktir 
tir. ç:jnkü bunda gizli kelimeler bu· he ~esleut~e. eitimadı tam bulun· ıanını verdiğinden bahisle: cBu şe- ve burada bir Türk cemaati de var
lu~e.bilir. met• e :'1 ~ıın~ mokrasilere yardım 1 ref tamamiyle ebedi Yunanistanın dır. Türkler, İngilizler ve Yunanlılar. 

B. · Roosevelt Afi na 
. fahri hemşerisi 

makta ısc.. k b elü ve B. Roosevel- 1 siz, kahraman evlitlanna aitdir; bu tezahürlere ayni derecede heyecan
kanuntkunun .. a du lenin umumiyetle Sizlerin başınızda bulunduğumdan la iştirak etmişlerdir. Bütün adada 
f ınu u muca e 1 d k üç memleket bayraktan yan v. :ı.na asıl~ 
t::iımin edildiği kadar uzun.daü~m~ye· do :id· P,"Urur uyma tayım> de- mıştır. Ziyaretin gizli tutulmuş clma-
ceği hakkında yeni bir ümı o~r: me e ır. sına rağmen, büyük bir halk kütlesi, 

• H b' ne kadar sürecegını lkl devlet adamını karşılamı~ı:. İki 
mu§tur. ar ın b' k :1. •-•- ~· 

A 'kan yatdımının ır aç ay .. .... .-.. a ~ I e rı devlet adamını hA.mll otomobll, ada-ve merı • 1 k b" kaç sene sonra ne netıce er nın mer ezı olan Lefkoşa'nın halk!a 
· • veya ır w. • tahmin etmek bey· V • l . dolu sokaklannda güçlükle !lerll-
A tinada bir caddeye temin edt:eegını 'k • d' bütün « e nun e maı ... ,. yordu. 

"ld" hude İJC de Amerı a~ın ~lım ı 'le ve • • (D Lı• .. ! d ) 
R ı • • .. t e .ıaıgı tere ı evamı saıuae 7, sutun e ooseve t ısmı verı ı kalbile ve comer ç 1 "ze Eskici ed ı · fodla ahs 

müttefiklerle beraber ~ lmaaı u k- __ e_:' ~--~edae erın il J·L l .~· 
k .. 't tahmın er yapma aab VIU'UI. .xmra an mo a-. ço-

Atina 20 (A.A.) - Atina bele- rind~ ~o musaı mezlik kauaDca bU tahaiaat keailmif· Acaba kim? 
<ıiyeai, B. Roosevelt'e fahri hemte~· kabı.d~r. b. ·mdiye kadar bi~ ver• ti. Eftaf timdi bunu Fatih medre
lik ve altın Atina madalyası tevcı~ d'~u arb.~n .!~ ders, bazı vaaıflar I aelerinde yat~ muhtaç ünivenite- Üçler paktına bir devlet 
etmiştir. Atinanın başhca cadde~erı· ıgı ';;' ~yu ılmamak 1artile, mal-, lilere yemek ve ekmek vennek için dah . k • 
l\İn biri Roosevelt caddesi ismim ta· ni\Zar .an. açırdan mühim olduğunu yeniden ihya edecelmıq. a gırece mıf 

k zemenın ınsr n P 1 y • d b" eclb" 'fıyaca tır. .. "d' Alman ordusu o on· erm e il' t r •.. 
Nevyork 20 (A.A.) - Reıstcümhu: goste~~es1 

•• 
1d ezebilmipe. bunun Bu tarz ihyası lazım gelen bafka Berlin 20 (A.A.) - Alman Ha-

-8, Roo.sevelt hususi trenle Yoc~~a ya~ı b' . ~un e mevcudunuın fazlalı· feyler daha vardır: Mesela ecdadm riciye Nezaretinde gazeteciler kon-
·~~!'.~ !?elmiş vct yel ntii deniz ve ~e de ını, ınsıı;uhariplikte daha ka· 0 canım çetmelerinir ıuyu:.. Dede- fernnsında, yakm bir istikbalde üç· 
•~unu teftiş em ş r. gın a veya 1 Al t c k v ]" k • b' · · k k 

Bundan sonra Port Everglades'te biliyetl: olduğunda deği man e - nizm, membaını bul~ra , . yarattıgı u Pv~ t~ Y~~ı . ır. ıştıra vu ua gc-
Patmac yntına binmls ve tatil devre- h' gerek kemmiyet ve gerek- hayratı kurutm&ğa kımsenın hakkı 1 t.egı bıldırılmıştır. 

• 1 •ştıı ızıı tının l k · ahı! geçirmek üzere denize acı m. · keyfiyet itibarile Po onyanın ıne J yoktur. -
-- s:zı..ran son derece üstün olmasın- İstanbul çe,melerinden yüzde Amerikan filosunun 

Vekiller Heyetinin ~a ıuamalıdır. Belçika ve I'o~f nda- 1 doksanı akmıyor. B11 da herhalde tahtelbahir manevr 1 . 
d.. k'" • timaı da olduğu ıı:ibı Fransada a man- medeni bir manzara değil. Tekkeler a arı 

un u iÇ v Jtlllnr Hevetl lann zırhlı fırb ve tayyare ~akımın·lve medreseler kaoatıldı diye çeşme- Va,ington 21 (A.A.) - B.B.C.: 
b A~kar:l. ;o ıC::· 1 Beşve~U ~r. Rerlk 1 dan ezici bir üstünlüğe malık olma· lerin de kapanması lazım gelmez ••. Amerika donanması, Atlantik sa
S~~~~;.~~ rlyas:u nltınd:ı. nıutnd ları h •ım!~,.ını hezim.-ıe uğratmı~- Hali cxSudan her ,eye bayat ıelir.» hilleri açıklarında büyük tahtelbahir 
top1~,,t.ı ını pm · ıı• . "'sine da·1 (Devamı sahile 'J, sü~wa .ı de) ı«V~ m.İD el mM. •• ı. manevralanna 'baılamııtır. 
hll meseleleu Leultik ct.nıı§t.IJ:. 

BU SABAHKİ 
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lngilizler 
Harar'a 

yaklaşıyor 

Habetler Debra Markosu 
tazyik ediyorlar 

Kahire 21 (A.A.) - CB.B.C.) Bura.
da askeri bir hatibin beyanatma 
göre Kerende İtalyanlann ~1ddetll 
mukavemetlerine rnıPnen harekAt 
memnuniyet verici bir şekilde lnk!şa
fa devam ediyor. ~en haberlCl", İtal
yanlar•.n burada havadan kAfl bir 
yar<bm göremediklerini g&terlyor. 

Vatanperver Habeş kuvvetleri, ynn 
yanyn ihata clldtnli ilan Debra Mar
kosu tazyike devam edylorln.r. Clclkıı.
yı 1şgnl eden Brlt:uıya kuvvetleri, Ha
mra. olan yolun ynn mesafcsl üzerin
de bulunuyorlar. 

Nairobl 21 (A.A.) - Do~ Afrlka
sındakl İngmz ve imparatorluk kuv
vetleri umumi ka.nı.rgt\hmın teblığt: 

Ciclgıı müşkülfltsız zaptedllmlştlr. 
Blr miktar esir alınmıştır. Bu mlihlm 
merkez zaptının netlcesl olarak, şark
ta Berberaya doğru yeni yollar bize 
açılmıştır. Dlredau'dn yol Ci~utlye 
giden demir yoluna mülA.k.1 olmakta
dır. 

Devriyelerimiz şimdi Clclga'nm ıs 
kilometre gaminde Marda geçidin! 
çeviren anznlı ve da~lık mıntnkada 
düşmanla irtibatı tesis etml~ buhmu
yorlar. 

Javello'nun işgali muntazam ıutaa
tlDllz tarafından yapılmıştır. Neghelll 
mıntakasında, harekAt, pl~ mucibin
ce devam etmektedir. 

Avlonya ve 
Oraca hücum 

Bir İtalyan kruvazör 
veya büyiik bir muhribi 

babrıldı 

Sofyada 
bombalar 
bulundu 

Bulgar hükUmeti aleyhi
ne beyannameler 

dağıhlıyor 

Sofya 21 ' (A.A.) - (B.B.C.) Dün ak
şam neşredilen resmi bir tebliğe göre 
su bendi elvannda ~k miktarda 
yangın ve lnfll~k bombalan bulun
muştur. Yapılan tedklkat, bomt>n?anıa 
hariçten geldiğin! gösteriyor. 

Ayni tebll~e göre hUkfimet aleyhin• 
beyannameler dağıtan birçok elhu 
tevtit edllml.ştlr. 

Macar Hariciye 
Nazın Berlinde 

Bugün Alman Hariciye 
Nazırı ile görütecek 

-· 
Berlin 21 (A.A.) - Yan resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Hariciye neza
retinde blldlrlldlğlne göre, Macar Ha
rlclye nazın B. Bardossy bugün Al· 
man Hariciye nnzın ile bir mülakatta 
bulun:ıcnktır. 

Fransız-Alman 
ınünaseba tı 

Darlan'ın Paris'teki son 
mülakatı hakkında Ber· 

lin mahafili ne diyor 

Berlin 21 (A.A.) - Yarı resmi 
bit surette tebliğ edilmi~tir: Berlin 
aiyaai mahfillerinin ltanaııtine a-öre. 
Fransız Haric:ye Nazın amiral Dar• 
lan'la Alman elçisinin Pariskki mü· 
lakatlan şimdilik Montoire siyase
tine tekrar başlandığı şeklinde tefsir 
edilemez. Bu mü1iıkata neden dola· 
yı bundan evvelki mülakattan da. 

Kahire 21 (A.A.> - (B.B.C.) Resmi ha ileri bir mana verildiği anlaşıla
bir tebllğe göre İnglllz donanma mamaktadır. 
tayynrele.rl, Arnavutlukta Avlonya Alman Hariciye Nezaretinde şu
ve Draç limanlarına hücum ct.m~ler- rası kaydedlimektedir ki mütareko-
dir. 6-7 tam isabet kayded.Umlştir. . ' . . 
Batınlan veya hasara uğrayan gem.1- den ben Fransız • Alman ıktısadt 
ler arasında blr kruvazör veya büyük münasebetlerinde hiç bir zaman in-
bir torpido muhribi vardır. kıta vuku bulmamı§tır. 

Mussolininin kuzeni 
esir düştü 

Yugoslav kabi
nesinin mühim 

içtimaı 
Londra 2 J (A.A.) - (. B. C.ı 

sı:n1Atinateb2~.ıc!~.AH.) fit- (dB~<:;> Yhunan Reuter'in Belgrad' dan vuku bulan 
re U6•· a eu.,,-e ıı.re- • t •• y 1 ._ b' _ _. 
kfltı ve topçu faallyetl 1 uşı ışara ma gore ugos av ııı;a ınıca 

Atins 21 (A.A.) _ (;.B~.) ~~dycr dün gece, pek mühim telakki edilen 
nun tebligatına göre Arnavutluk cep- bir içtima akdetmiştir. içtima bu sa• 
besinde 26 ıncı siyah gô.mlekU tabura bah erken bitm~tir. 
kumanda. eden Mussollnlnln kuzeni Belgrad 21 (A.A.) - (B.B.C.) Kral 
Yunanlıların eline esir düşmil~tür. naibi pren.s Pol, Başvekll, Başvekil 
Atına 21 (A.A.l - (B.B.C.> Yunan muavinini ve Hariciye Nnzırını kabul 

radyo hatibine göre çarşamba günkii etmiştir. 
İtalyan taarruzu, evvelkiler gibi şld· 
detıı fakat mevzu olmuştur. 
Plyn<~enin önünde tanklar gidiyor

du. Yunanlılan üç tankı tahrip edince 
diğer tanklar kaçmışlardır. İtalyanlnr, 
Yunan topçu ve mitralyöz ateşinden 
pek ağır znylat:n uğramışlardır. 

Stoyadinoviç Atinada 
Belgnıd :?1 (A.A.) - CB.B.C. ı S:ıbıt 

BaşvckU B, Stoyndtnovlçln, pazarı~ 
akşamı Atlnaya hnreket ettiği teyld 
ediliyor. Ailesi blrkaç gündenberi ora
da bulunuyor. 
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Sabite 2 21 Mart 1941 

( D .. ,,. Geceki v e Da ,Sabahki Haberler ) 
1 Harp tebliğleri 1 

lngiliz tebliği 

Şiddetli hava akınlari 
yapıldı, Asmara'da 
yangınlar çıkanldı 

Kahire 2D CA.A.) - Orta Şark İn
giliz ha\·a kuvveUeri umumi karargf\
bının bugünkü tebliğ!: 

Erltrede: İngiliz ııava kuvvetler.nln 
,elddetu fnaliyeU dev:ı:m etmckted!r. 

Kolonyaya 
şiddetli bir 
hava akını 

Meıhur köprüye giden 
yola isabetler oldu 

Alman tayyaTeleTi de 
LondTaya fiddetli bir 

hücum yaphlar 
Keren etrafındaki da~larda bulu-

nan duşm:ın mentlerl blrçok defalar Londra 20 (A.A.) - Dün gece 
pike ı·.ücumlarlle mitralyoo ateşine Koloınya üzerine yapılan taarruz 
tutulmuştur. Keren ile Asmara ara- harbin baş:ındanberi 62 inci taarruz-
111.Ddaki yol üzeiinde düşman otomo- dur. Bu §ehre, Almanyanm harp 
bll nakliyatı da bombardımnn edU- rayretlerinde oynadığı çok mühim 
miştlr. rol ııebebile, İngi)jz hava kuvvetleri 
Asnıaroya yapıla.n ş!ddeUi akın es- eon zamanlarda büyük bir nlaka 

nasında postahane ile Fiat fabrlkal:ı- göstemıiıılerdir. lngiliz tayyareleri· 
nna bombalar ntılmıştlr. Ayni dakika- . ,_ d h H h ı 
da ba.şk:ı bir grup da dcm!ryolıı garı- nın ııo~ a~ı~ın a .me~ ur ? enzo • 
nı borr.bardıman etmekte idi. lern koprusunc gıdon yola ısabetler 

d id olmuttur. 
Kez:ı Dess!e hava meydanı :ı ş _ - Kolonyada btı.§ka mühim hedefler 

detle bombardıman edllerek büyult . d.f 
hasarlar tevlld edilmiştir. de. vardır. Kanalla~ı ve ~ımen ı er-

• JeTt harp malzem«t sevkıyatına ya• 
Trablusga.rpte : Trablus şehrl.ndekı rayan mühim nehir yollan ıeheke-

hav:ı rneydanlannn akınlar .YıtP1lm1"- • d h b' h lk k"I k 
tır. 'I':'ablusgarp limanına yapılan sm . e, ayatı. ır a a t~ ı etın~ -

. . dM tedır. Bu şehir keza cephane ve ın-
ş!ddetlı bir taarruzda bır bomba .. - fıl~L d d ı · f b "k ·ı tr ı · 
sinin t}carct vapurlan toplıı.ntı..•:ının 1 ~ ma e _en a rı an e pe 0 

d- t-,... "'-"l ü t"- I ıman t~ı.satı ve yuksel: fuınlar mıntaka-
ortasın:ı US Uı;u guıu fil Ş u.. " - d b } k d 
da ve nskerl nuı.~aullar civarında şld- sın a u unma ta ır. 

Londraya yapılan hücum 
Londra 20 (A.A.) - Hava ve 

Dahili Emniyet Nezaretlerinin hu 
Ama \'Utlultta : İngiliz ha v:ı. kuvvet- tabahlci tebliği: 

ıcrıne mensup b!r bomb:lrdmıan filo- G d f ı· · h 

detıı intllfıklar \'Uku buldu~ ve bü
yük yangınlar çıktığı görlilroüştür. 

Sirte'de yangınlar çıknnlmıştır. 

d 1 'd k rl h d flert bom ece, iifman aa ıyeti emen ta-
su Tepe e en e a.ıı e e e - mamiloı. Lo d · h" • 
bardıman etmiştir Bir düşman oto- e n raya ın ısar etmı§ ve 
mobU nakliye tol~ bomba ve nılt.."21- Londra oldukça şiddetli bir hücuma 
yöz ntl.'şlne tutulmuştur. Ynngınurımaruz ltalmışbr. Hücum bidayetin
çıknnlmış, a.skerl blnalann ~atıları de ıiddetli olmuı;, bilahare hafifle. 
uçurulmuştur. mi§ "Ye gece yansından biraz ıonra 

Bütün yubrıdakl lınrekAttan bir nihayefe enni~tir. ilk raporlar insan· 
tnyyaremlz üssftne dönmemiştir. ca :u.yiabn çok fazla olduiu hissini 

vermektedir. Fakat hu.sust ikamet· 
ılhlarda ve diğer binalarda yangın· 
w ve yüksek infilak bombaları ile, 

Alman tebliği 
Bcrhn 20 (A.A.l - Alman ordula- mühim hasar olmuştur. Birkaç nok-

Vali, dün Umumi meclis 
azasma çay verdi 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Liıtfi Kırdar, Umumi meclisin içti
ma devresinin bitmesi münasebetile, dün akşam Taksim gazino· 
sunda l\leclis izasma bir çay vermiştir. Çayda Münakalat Vekili 
B. Cevdet Kerim İncedayı, Örfi idare komutanı General Ali Rıza 
Artunkal üniversite rektörü B. Cemil Bilsel ve cllğer bazı zevat 
da bulunmuştur. 

YukandaJd r esimlerde Münaka1at Vekili Örfi idare komutanı 
ile, Voli B. Lôt fl Kırdar da davetlilerle görüşürken görülmektedir. 

Alman 
çocukları 

Amerikanın 
yardımı 

n b:ı~bımnndalnıftınm tebliği: tada umumi hizmetler muvakkaten 
Alın:ı.n dcnluı.lt.ııan, i:U\"VCtll bir hl- tatil edil-ni,, fakat hasar geniıı olma- Hamburgdan 59 .bin Bir Amer ikan gazetesi 

maye altında giden gemi kafilesinden mıştır. Şafaktan evvel vaziyete ha- çocukla 1085 muallim Türkiye ve Yugosla~a-
ceman 59.500 tonluk dü~an Uca.ret lüm olunmuıtur. .·., 
gemllerı b:ıtırmışlardlr. Bunlardan bl- Londra haricinde knydc değer tahliye edildi ya da harp malzemesi 
ri 20 Mn tonluk ballna avı gemisidir. az ıey vardır. Thames mansabının verileceğini yazıyor 
Cem:ın 21 bin tonluk da dl~er ticaret iki sahilinde ve c~nup . sahilinde Bertin 20 (A.A.) _ Tass ajan· __ 
vapurlan ağır hasara uğratılmıştır. muhtelif noktalara bır miktar bom- b"Jd" • Al h".k" t' b 

ı . sı ı ınyor: man u ume ı. om· Nevyork 20 (A.A.) - Nevyork 
Alman hava kuvvetıerlne ait ~uv- ba düşmüştür. nsanca znyıat ve , bardımanlara ta"b"ı olan garbi Al-- k ı i -- t d World Telegram gazetesi yazıyor: 

vetıı savaş teşekki.illeri ÇO Y •• ruye maddi hasar az ır. manyadaki endüstri ııehirleriyle B. Roosevelt 9 36 haziranında, bu 
şartlarından ıstHade ederek dun çe- Hava dafi bataryaları bir düşman B r k" ki · h' · 
ce çok büyük bir muvaffakıyeUe Ir.: bombardıman tayya~ini düşür- her dın~\ 1 Jocut h~? getmruş" tiır Çnıs· günkü Amerikalılar neslinin mku· 
glllz hilldimet merkezinin nskc:'ı et a ı ın e a ıye e 1f r. 0 • kadderatla bir randevusu olduğunu 

~•ft d mü-_tür. ki Al k ehemmlyettek.l hedeflere tanrru.c.=r a cu ar manyanın ~ar ına ve ce- söylemişti. Bu tarih 9 41 ilkbahann-

Amerika dan 
yiyecekte 

gönderilecek I 
Yapur ve tayyare intaati 

hızlandırılıyor 

Nnıork 20 (A.A.) Parll-
meııto mahfillerindll beyan olundu· 
iun ll s ön., icar ve iare kanunu mu
cib ince Birle§ik Amerika devleti ln
siltereye 450 milyon dolarlık ziraat 1 
mabaulü göndermek tuavwrunda· . 
dar. lnıiltereye 100 milyon doJulık 
p amuk. 50 milyon dolarlık tütUn n J 
h ilbuea ıüt mamulatı olmak üzere 
300 milyon dolarlık da yiyecek gön· 
derilecektir. H ububat gönd-erilmeei 
derpİf edilmiyor. 

lnıa edilecek vapurlar 
V111ingtoo 20 (A.A. ) - Birlqik 

Amerika devletleri tarafından kab ul 
edilen müstacel programa göre, seri 
halinde inşa edilecek olan 200 va· 
purdan 25 tanesi deniz koma.iyonu 
tarahndan cenubi Karolin b ahri in· 
pat kumpanyaşma sipariş edilmif· 
tir. Bunlar 3 7 milyon dolara yani 
dokuz milyon 2 5 O bin ıterline mal 
olacaktır. 

Tayyare imalatı 
Nevyork 20 (A.A.) - Ste!ani 

ajansı b ildiriyor: ln~aat ve ukert 
tesisatta çalııan amelenin greve d-e· 
vamı karııeında hükumet makamJarı 
amele 25 saat zarfında işe başlama
dığı takdirde, bu işleri askerlere 
yaphrmağa karar vermittir. Bu ha· 
ber sendika mahfillerinde derin bir 
tesir yapmı,tır. Mezkur mahfiller 
askerleri patronların iıtismanna kar· 
~ ameleınin kendini müdafaa etme· 
.sine mani olmakla itham ediyorlar. 
Tayyare imalatında bir yavaıhk gÖ· 
rüldüğü de bildirilmektedir. Greve 
devam edecek olursa Amerika or• 
duıu ve İngiltere için çalışan Doug· 
las fabrikaları da dahil olmak üze· 
re Pa.1ifik sahillerindeki bütiJn fab
rikalar faalivctlerini tatil etmek mec· 
buriyetincle. kalacaklardır. 

Almanlar, Paris polis 
müdürünü tevkif ettiler 

Kısa mtllüatlar 

iklimimize göre ağaç 
dikmiyoruz! 

laminin gizli tutulmaaını mu
vafık bulduğumuz maruf b ir ml· 
tehaeaıı, fıtaaıbulun ağaçlan hak· 
kında hususi bir mecliste eu su
retle yanıp yakılmııtır: 

- Ağaçlamak deyince akla 
a kuya ve çam dikmek ıelixor. 
Bunlar, bu toprağın nebatlan 
değildir. İstanbul caddeleri için 
en muvafık ağaçlar, çınarlardır. 
Ne kadar uyduklarını, yakqtık-
Jannı tarihi gravürler de isbat 
ediyor. Keza, lstanbulu ıemsiye 
çam, erguvan, sakız. aervi ile 
hezend irmeli. Bu ıklime- uyanlar 
bunlardır. istikbal onlarındır. 

- Demek ki yanlış yapılıyor} 
- Evet, yanlış .•• V ~ hata, fi-

delikteın başlıyor... Bu i,i yeni· 
den tedkik edip bahsettiğim 
ağaçların ve ıklime uyan diğer• 
lerinin fidelerini bol bol üretme· 
li. •. Türk ıehir ve kasabalarını 
ancak bu «ıklim nebatlarına ria
yet> prensipi dahilinde y~illen
dirmek mümkün olabilir. 

Y. ç . 

Feci bir kaza 
Bir otobüs parçalandı 
1 O ölü, 16 yaralı var 

Evvelki gece Küçükçekmecedo gece 
y:ı.rısından sonra saat fıçte fe
ci bir otobü.<; knz:ısı vuku bulmuş~ur. 
Şoför H:ıyrabolulu Hüseylnln ict aı-e
alnde bulunan .Kırklarell 31 pl1lkalı. 
otobüs, 31 yolcu Ue gece saat i\çto 
Çekmecey~ gelmiş buradaki geçitten 
geçerk~n Istanbul tarafından selen 
eo numaralı marşandiz treni ile rar· 
pUJmıştır. Çarpışma neticesinde otfl· 
büs parçalanmış, yolculard:ın oııu öl· 
müş, oı'ı nltısı yaralanmıştır. Şoför He 
muavinine birşey olmamıştır. Ynr::üı
lar, derhal Gureba hnstanesine k.'lldt· 
nlarnk tedavi altına alınını:jlnrdır. 
Adll:ıte ve jandnrmn tnhklknt yap:vor. 
Geçld bekçisinin bu kazada mr.sull
yetı olup olmadığı ar:ıştınlmaktadır. 

Berlin20 (A.A.)-Bildirildiğine Lüks mağazalar 
göre, Paris polis'. prefesi B. Langc-1 Fi t u- k b k mis a··1 •··'" "h 1" ·· ·· d Al k • ya m ra a. e o yonu. u 1r.11 
ron, ı ma ı yuzun en mııh as en tçtimaında diğer mağı:.zal:ırdan daha 
makamları tarafından tevkif edilmiş- yüksek bl; fiyatla mal satacak ol:ın 
tir. Bir çok mühim silah deposu, B. lüks mağazaların vitr1nlerlne wLfiks 
Langeron tarafından müsadere edil· mağaz-:ın levhasını asmaları m~burl-
memiştir. yetlnl koymu~ur. 

bulunmuşlardır. Bu t:ıarruzlıır esna- Japonyanın Berlin nubuna. Bohemya himaye idaresi· da gelmiştir. B. Rooseveltin cumar· 
ı>ınd:ı Alman tayyareleri her ı;apta in- b ne veya Avu.aturyaya gönderilmek- tesi günkü nutkunda hazır buluınan· Korsan gemı'ler B. Stoyadı·novı·ç tutı.. bo .. ftı 11 bllhas ıef1°rı·nın· eyanatı t d" • "' ve yanı:;ın mu.ı an e - e ır. !arın hepsi mukadderat kitabı sahi-
sa liman tesisntını ve doklıın bombar- Tokyo 20 (A.A.) - Afi ajan~ı b!ldt- Hamburger Fremdenbladett ga- felerinin çevrildiğini duymuş olacak- _ _ _ _ 
dıman etmişlerdir. Blrlbirlnl takip r!yor, zetesi Hamburadan 59 bin çocukla 1 d B 
eden dalgalar halinde ynpılıın bu ta- Japonyanın Berlln a~mllltert 1 065 .. .. .. . hl" d.ld' "" . ar ır. ,. nutuk, Reiaicümhurun bir A •k b 1 • E k• Y l B k ·r 
arruzlar altı saat sürmüş ve Vlctoria, olup dün Tokyoya gelen binbaşı Oka- . ogretmenın tA ıye e ı ıgını harJ.I ilanından sonra söyliyebileceği merı a U mese eyı S l ugos av aşve l l• 
Albert ve Kral Georgc doklnrlle Tlın- mato, Japon gazetecUerine ~yanatta yazmaktadır. . . • bir nutuktu. Halen yardımımız mü- ciddiyetle tedkik ediyor nin Yunaniıtana 
mes kavsi ıımanındakl tesisatta çok bulunarak demiştir ki: Almaaıyanın garb ve ıımali garbı temadiyen ve zafer kazanılıncaya gı•tmesine izin verildi 
büyftk tahribat yapllmıştır. Büyük sa- . önü:nüzdekl mayısta Almanya İn- mıntakasındaki ço_culdann tahliyeai •kadar artacaktır Londra 20 (A.A.) _ Daily T e· _ 

feden oözüken 1nfllaklnr m""'"hede edecektir. Almnnya, şlmdlye kadar Zeitung> gazetesine göre. p ek ya· 5· R · · ·· h t fı d Y u- legr~~h. gaz.etesinin V~ington ~u- Bernc 20 (A.A.) - E.ül Yugoslav 
halard:ı yangınlar ve çok uzak mcsa- giliz adalarının 1sti1Asma teşebbüs devam etmektedir. cFrankfurter Ayni gazetede William Phillip 1 - - -

., ..,..... h k etlerinin küçük bir kısmını' . . ımms, eısıcum ur ara n MI habın bıldırıyor : Amenka, Atlantik· Ba§veklll B. Stoy:ıdlnoviç.ln Yu:'lanl~-
ed!lmlşUr. Thames k.avs1nln " şlmall v:V:enı~~blannm da küçük blr mit-' kında hmlerce çocuk tehdıt altında goslavya ile Türkiyenin de yeni ka- l'C bulunan ve Amerika sularına tana gltmesl hakkında Belgraddan İs-· 
§arklsi:ıde bulunan fabrika terlsatına tarını ingUtereye karşı kullanıruştır. b~lu?a~ mınt.akalardan Slovakyaya nun mucibince yapılacak yardıma doğru gitmekte olan Alman deniz- vlçre ajansına şu malümat verllmek-
da tam isabetlerle bombalar aulabll- Son aylarda Almanya bütün h:mrlık- gonaenlecektır. dahil olabileceklerine dair olarak altıları ve muharebe kruvazörleri tedlr: 
:iştir. Tham~s'de teş d:f°lrl~ bulunan lannı yaptnl§ ve yeglne gayesi ohn General Weygand tasrihen yapılan beyanat hakkında meselCdini ciddiyetle dikkate almak· Hatırlarda. olduı;-tı üzere B. Stoya· 

caret vapur rı a mış ır. İngiltereyi tstllA için bfıtün vasıtaıan. tefsiratta bulur.maktadır. tadır. Bu gemilerin Atlantikte bu- dlnoviç 1939 kışında Merkezi Sırbls• 
Alman keştt tayyareleri de dünkt\ nı toplamışUr. Bu büyük taarruzun F asta teftişlerde Bu memleketlerin hiçbir tediyat- 1 .. Ch h"ll h b · tanda kfıin Rudnlk.'e nefyed!lerck orn-

gün kuvvetli himaye altında giden bqlamıw artık bir zaman meselesi- Vi h 20 (AA (D N B) b 1 d k t ~ndugu~u _urc. 1 a er vermı!- da nezaret altına alınmıştı. Sonra :!!\ 
bir gemı kafilesine muvaffakıyetle ta- dlr. ıc: Y · ·) - • • • : tr u unma aı .. t~? ' tayyare, op: tir. Bu ıh tar uzerıne kar~kol ~e~- Bosnad:ı Llyaspa snn:ıtoryomuna n:ık-
arnız etmişlerdir. Taıtltben yedi bin Rahattan bildirildiğine göre, Fransa zah.re ve her turlu harp malzemesı leri ve tayyareler, Atla.ntık sahıllerı· ledllmlştı. 
ton batırılmıştır. Cemnn 10 bin ton Sovyetler İngiliz hava bükiımetinin §İmali Afrikadalü fev- almak için bir kelime söylemeleri n= daha sıkı bir nezaret altına ala- Hükümetle yakındcm temas eden 
.kadar tutıın diğer iki vapur da bom- kuvvetlerini takdir kalade mümessili general Weygand kaf:dir. caklardır. 1 mahfillerde y:ın resmi olnrnk beyıın 
bıılarl:ı ağır hıısara uğrnblmıştır • Fa1ta teftiş seyahatine çıkmışhr. Ra- ç· J h b • İlk tehlike işaretinde Amerika olunduğuna. g~rc, B. Stoya!_ldlnovlç 
Alman av tayyareler! tarafından ce- edıyorlar bata muvasalnbnda tayyare meyda- ın '" apon ar 1 b"k bundan blr muddet evvel hukf\mete 

nubt inglltereye karşı yapılan b\r akın Londra 20 (A.A.) - İngiliz hava nında umumf vali general Nogues Tokyo 20 ( A.A.) - (D.N.B.): Panamn beyannamesini ·tat ı ten müracaat ederek Yugoslavyadan :ıy-
csnasında düşman Spitrıre tıplnc!e üç kuvvetleri Alman hava kuvvetleri.ne tarafından karşılanmıştır. Çin harekat sahasından Domei ajan- imtina ettiği takdirde Amerikanın rılm:ık için müsaade talep etmiştir. 
tayyare knybetrnlştfr. karşı geçen son_!>:ıhnrda te.s!s etml~ General WeygancJ Fasta bir hafta sına geler. haberlere göre, Japon !atin Amerika memleketleri nezdin- Bu müı;a:ıde şimdi kendlslnr- verilmiş· 

oldukları üstünluğ{l muhafaza etmek- kuvvetleri bu sabah Tangtu nehrin· Jelı; itibnn haleldar olacaktır. Ame- tir. B. Stoyndlnoviç'ln muarızları, btr 
Şimali Afrlkada ,Alman hava dAfl tedlr. Bu sözleri Moskovn radyosu katı kadar knlacakbr. d k ç -d f h rika hükumetiııe Jngiliz gemilerinin hükumet d:ırbesl tehlikesine mftnl ol-

bataryalıı.n bir İngiliz savaş myyaresl blr lisanla söylemiştir. Bu mevzu ÜZ'?- Vichy 20 ( A.A.) - Tunus umu- e i in mu ~ aa nttını yarmağa Paı..-.mr beyannamesile kabul edilen mak için eski Başvekilin Yugoslavya• 
düşürmüşlerdir. rinde !zahat veren Moskova r"dyosu mi valüıi amiral Esteva bu"'ün Vi- ve bu mevzii tutar SO bin kişilik dan uznklaştın1mnsının zacuri oldu· " • Ç t' d "ki " mıntakanın hududuna kadar harp Dün gece düşman, Garbi Almanya sözlerine şöyle devnm etmiştir. chy'ye gelmiştir. ung ıng or usımu 1 ye ayırmaga .

1 
. . f k • d . . ğunu söylüyorlar. Mnnmnflh sunu 

1lzerindc küçük miktarda hava akın- Alman f:ı.brlkalnnna yapılan mu- muvaffak olmuılardır. gemı erının re a atın e gıtmesı me- kaydetmek lfizımdır ki B Stoyadlno-
lan yapmıştır. Düşmanın nttığı BZ vnffııkıyetli hava :ıkınlan hnkkındn Japonlar, nehir geçidini zorladık- ıe'.l·sin ciddiyetle derpi~ ettirecek viç'ln t evklf edllclldenberİ hiç taraf-
mlktarda lnfllfık ve yangın bomhalan haberler gelmektedir. Eritrede tan eonra garp istikametinde ilerle- sebeplerden biri de budur. ı tarı kalmamıştı. 
blr şehirde ancak halkla meskQn ma- Diğer tar~ftnn nlınan hnb~rlerde meğe devam etmişlerdir. Amerikan deniz mahfillerinde İsviçre Telgraf ajansına gôrc, B. 
hanedeki evlere hasarlar yapmıştır. AmerikD.dn Ingtltere hesabına veni· tıp hasıl olan kanaate göre Amerikan Stoyndlnovlç'ln bugünkü şartlar için-

Dünkü gün dfişman dört tayyare büyük blr av t:ıyynreslntn yapılmak- İtalyanlar ağır zayiat B. M atsu oka sularında hiı tek tahtelbahirin hu· 1 de blrdnbire Yugoslavyadan ~yrılmnsı 
taybetmlştlr. Alman hava kuvvetleri ta oldu~unu blldlrlyor lunması psikoloji bakımdan hakiki m1l.nalı görülmektedir. ' 
sayiata uğramamı§tır. Dün Moskova radyosunda rusça Ye- verdiler bjr tehlikcınin mevcudiyetinden da· I B. Stoyadlnoviç'in Yun:ınistnnda~l 

rll bl konferans vesııcsue R ı h h ikametine gelince, orada nezaret ıu-
en r us ıı.r ha me.hzurludur. Bu~unla era er tında bulundurulacağı öğreıill.'Uektc-

!1;C:~~v;'~~rer~~kındakl Kahire 20 (A.A.) - İngiliz Pasifikte harekete geçen harpte Amcrıka tarafından dlr. 

Sovyet splkerl, fnglllz t.ayynl·ecılert- umumi karargahının tebliği: Trah· geçmek için teahhüde harbin ilanından ı~nra .. Amerikan -------------• 
Atina 20 (AA.) - Yunan ordu- n1n 13 marttan 18 marta kadar olan 'ıluata, vaziyette hiçbir değişiklik ol· ıulann.d.a _bulunan d?rt duşman tah-

Jan Başkumandanlığımn t.f4 numa- devrede yarattıkları menkıbelerle hn- mamıştır. girmiyor telbahmnın 60 gem: bahrdıklannı ll'asıl y azma, ı ? 
rah ve 19 mart tarihli resmi tebliği: va sUA.hlarmın üstünlüğiinü daha zl-ı Eritrede, düşmanın §iddetli mu· hatırlamak l&nmdır. 1 
Düşmanın tank.Jann ianesile merkez yade arttırmak için vakit knybetme- kabil taarruzlarına rağmen kuvvet- Şangbay 20 (AA.) - Çindeki Al 1 N d 1 1 Cumhuriyet gazetesinin birinci 
nııntakasında yııpmıs olduğu bir n;tş ol~uklannı isba: e~ıe~~e.rtnt 1 lerimiz Kerene doğru muntazam te- Almaaı rcamt mahfilleri ile aıkı te- man ar ?rveç a a a- ı sııhifesinde ismi haslar: Çörçil... 
taarruz ile şimal mıntnkasında yap· sor!c~~:: ~:1~a~l~~a;;;u~ ~ud:~tlnt rakkiler kaydetmektedirlCT. Dün ma• olaı. bitaraf bir zata göre Hit- rında tedbır alıyorlar Knox ... Wavel... 
tığı diğer bir mahdud taarruz püs- arttırmak içln fevka.rn.de gıı.yretıer ı cereyan eden muharebeler canasın- ler B. Matsuokadan Japonyanın Londra 20 (A.A.) - Norveç- Kimi telaffuza, kimi nsli im-

okfirtülmüştür .. Bir miktar esir aldık. s:ırfetmlşlerdlr. Hücum tAb!yE>lerlle da İtalyanlar bilhusa ağır zayiat Pa;ıifikte :;eri bir harekete geçmesini den gelen haberlere göre Norveçte- laya göre .. 
ç tank tahrıb edildi. Düşmanın bu harekete geçtikleri tayyare nılktan ve vermişlerdir. .istiyecektir. ki Alman a5keri makamları Lofoten l:omi hasları geli~i güzel 

mıntaknlara mensub olan bir bölüğü Fransa, Hollanda, Belçika ile Alman- Somalide, Berbera'da 6 top iğti- B. Matsuokanın bu hususta bir adalanna karşı yapılan baskından l 
tecrid edilmiş ve ?tomntik eiliihlan-1 yanın şimali gnrbislndekl Alman tay- ınam edilmiş ve 13ü subay olmak taahhüdt. girişmiyeceği ve Almanya sonra Norveç sahillerinde bulunan yazmama 1 

mızın makas ateşı arasında kalarak Y&r
1 

e mcy1danlarınn yaptıklan hücum- üzere 200 den fazla İtalyan esiri Paaifikte ha·ekat yapmağa karar yüzlerce küçük adada garnizonlar Bir praısip dahilinde, terci· 
t ·ı · h l t A ar ve b lhnssa Berlln. Hamburg ve 1 d""" '-d" d Al d b 1 d " d"" ·· k d" 1 h ı· · ı · ı ·· amamı e ım a o unmuş ur: . o~ı Brc:men'e yapılan akınla İI !rl.ll· h _ a ınmıttJr. ver ıgı ta .. ır e man onanması- u en u1magı uşunme te ır er. a::ı as ı ım a arına gore 
vadisinde yapılar muvaffakıyetlı hır va kuvvetlerlnln normaf b~0 r!ret~ Cenubi Habetİltanda, ileri hare- ına bazı faydalar temin etmekle be· Yeni baskınlaı vukuu ihtimali kor· yaznıalı! 
taarruz netice,,inde bir miktar esir neler rapmağn. m uktedir oldutwıu ketimiz memnuniyet verici bir tara· raber iktifa cdeceii zarıınedilmekte- lrnsile Almanlar daimi bir telaı için· 
aldık. j gösteren en 271 delllldlr. jda devam etmektedir. dir. dedirler . 1 ~--------.. -..,,. 

Yunan tebliği 
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'm~---------liil!B-------------------" Bir perdelik 
Nadir Nadi, }'Ukanki serlavhayla 

bana itiraz edıyor. İfrata ve tefrite 
dair, kendi noktai nazarına göre mİ· 
ıaller göstermiş. Ben de bu sabada 
başka ömekleı bulayım: 

Gazetesinin en mühim haberleri 
veren başlıklan tek sütun üzerine 
24 puntuyla dizildiği halde onun 
«İfrat • tefrit» fıkrası, birinci sahi· 
fede üç sütun üzerine, 48 pwıtuy
la. .. Bizzat bu, küçücük bir ifratbr. 
Neyse o ciheti ı.reçelim. Aile malıdır; 
dilediği gibi tasarruf etsin. Fakat asal 
mühim olan ayni meslekt~unızm 
saptığı diğer zoraki büyütme ve kü· 
çültıneler: 

Tefrite ınisal, koca sernameli ya
zının metnindeki fıkir: 

Profesör Gabriel gibi bir ilimin 
yaptığı İşi azımsamak ••• 

Bir mimar ve tarihçi ki. B. Nadir 
Nadi'rıin doi{duğu senelerde Türki· 
yeye gelivor. Dilimizi öğreniyor. Vİ· 
layetlerimizi teke. teker ve defalarla 
geziyor. Bütün Türk sanat eserlerini 
tedkik ediyor. Diier nefriyab hariç, 
sırf Anadofudaki abidelerimize dair 
gazete koUeksiyonu boyunda ve ka
lınlığında yedi sekiz cild hazırbyor; 
çoğunu da n~retmiş bulunuyor. 
Bunlarla: diğer Garp alimlerinin kar· 
tısına çıkarak: 

«- Ey rr.eslekt~larım! • diyor. • 
siz, Türklerin yalnız harbe yaradık· 
la.rını söylemiştiniz ••. İşte sanal mah· 
sulleri... Hem bunlar, orijirial şey· 
ferdir... Bütün islam asarı üzerinde 
müessir olmuşlardır.» 

Profesör Gabriel, meziyetleri sa· 
Yesinde. yüksek kürsüler İşgal edİ· 
yor; ihtisas neııriyabnda belli başlı 
bir otorite sayılıyor. 

Etrafımız~aki mesaisi 1908 den 
1941 e kadar 33 sene sürmüştür; 
in,allah daha da devam edecek. 
Bu arnda ben aciz. profesörün mu· 
vakkl!ten memleketimizden ayrıl· 
ması münasebeti!e v • Türk matbu
atının naçiz bir mensubu olmam sı· 
fatile, ondan sempatile bahseden bir 
yazı yazıyorum; baylı geç kalrnıf 
farzı kifayelerin en küçük ve plato· 
•iğini eda ediyor.mı. Hani basma ka
lıp bir takım laflar vardır: «Adını 
altın harflerle tarihe ya:mıalw, «ba
••na eklil ~vdirmeli» kabili:ıden ..• 
«B. Gabricl'in heykelini dikmeli!» 
deyip kendisine karşı muhabbetimi 
bununla izhara çahşıyorum. 

Buyurun, alimin memleketimizden 
manevi hediyelerimizle ayrılacağı 
gün Nadir Nadi'nin o koskoca ser
lavba altında vazıdığını: 

- İsterse Va - Nıi yazı masasına 
üstadın kücücük bir büstünü koya· 
bilir. Fakat toouınuzun birden saym 
Bay Gabricl karşısında secdeye var· 
mıunızı htemek ifrattır. 

Bu ta•zda istihfafkarane bir mu· 
k&:.bil nesrh·atc. istemiyerek sebebi· 
yet verdiğirr icin mütevazı. faziletli, 
masum ve dost profesörden mahcu· 
"hane özür dilerim. 

Vah vah! 
Jf;ı(.'f; 

Fakat ayni zamanda aklıma. «lf-
rat • tefrit» düsmanı Türk' dostlarına 

· N d"' cemilel-ariık aleyhtan Nadır a ı -
nin haylı sarısasyon uyand~r~ başka 
makaleleri fıelivor. Mesela bır tane
si aMuhterem peder» diye, Papa· 
dan babsedivordu. Katolik filan ol-

b·ı Ab' 1 • de rnadı~ımız icin bu ka ı ta ır erı 
ben - bütlin millettaşlarunla be~a
ber - h:~w'i tfrat bulmuştuk .•. Gız· 
liyemiyeceğim. 

Kadıköyde 

dar bir cadde 
Kerestecilerdeki 

binaların yıktırıln:ıasina 
başlandı 

Kadıköyünde Altıyol ağzından 
iskeleye kada1 imtidat eden dar 
cadde üzerindeki binalar İstimlak 
edilerek yıktırılacak, cadde genişle-
tilecektir. 

Bu civardaki keresteciler tabir 
olunan semtteki binalann istimlak 

1 1 · 1 mı" binala-muame e erı tamam an ,,. 
rın yıktırılmasına başlanmıştır. Yi
ne bu civardaki Mısır çarşısında bu
lunan dükkanlar da istimlak edile· 
cek ve yıktırılacaktır. 

Tek bilet 
Tramvay işletmesi 

Belediye reisliğine bir 
rapor verdi 

Elektrik, tr ... mvay, tünel işletme· 
si umum müdürlüğü tek bilet usu
lünden sonra yolcu ve varidat ye
kununda eskisine nisbetle ne gibi 
bir değişiklik olduğunu tedkik ettir
mişti. Tcdkikal ikmal edilmiş, bu 
hususta hazırlanar rapor belediye 
riyasetine verilmi~tir. 

·Belediye, yolcu adedinin azalma
sı yüzünden umumi varidat yeku
nunda hasıl olacak boıtlu~n telafi
sini düşünmiyecektir. Her şeyden 
evvel tramvaylardan halkın istira
hati mevzuubahs olduğundan vari
dat işi ikinci derecede gelmektedir. 

Biletçiler, tek biletleri yine eski 
usul üzere vermektedir. Bu usul bi· 
!etçilere vakit kaybettirdiğinden da
ha se• j hilet d.-ğıtılması için formül 
aranmaktadır. 

Mekteplerdeki nakiller 
Maarif Vekii Jetinden İstanbul Maa . 

rif müdürlüğüne gi:inderilen tamimde 
mekteplerdeki nakiller hakkınd1 yeni 
talimat verilmiştir. Ders yılı içinde 
başka okull:ı. rd:ı.n aldıkları tas::Ukna
me lle hu.msi liselerin son sınrf~:ırına 
yazılan t:ılebeler mevcuttur. B'.l tale
be evraJ.:ınm tedkiklnde ~snıi li
sede tcıı kolundan tasdiknaın~ alan
ların gittiği lisede edebiyat koluna, 
edebiy:ıt kolundan tasdikname alan
ların fen koluna kabul edildikleri go
rülmüııtür. Ayrıldıkları okulda:ı bi
rinci k;;rnaat notu devresinden .>cnra 
tasdikname alan talebelerin hangi 
koldan gelmişlerse gene o kola alın

malaı:ı icab eder. 
Ders yılı sonu yakl:.oıştı~ınd:ıa, bu 

tamtmiıı tatblkat;pa önümiizdckı ders 
yılından itibar!'n gecllecekttr. 

-~ -

Bir tütüncü bir yağ 
tüccarını yaraladı 

TiiWncü İhsnnla y:ığ ticareti_ :·:apan 
Jak, b:r ekmek alım. sa~ımı ı~ınden 
yekdlğerile kavga etmış, Ihsan JJU ~
rada eline geçirdiği ekmek bı~a.~ile 
J:ı.kın üzerine ntılmı~ ve gelı~ıguzel 

rnhtelif yerlerinden yaralamıştır. 11 
JaK fcryad ve istimdad ~tmlş, yeti

şen pollsler. Ihsanı bıçağ~e. beraber 
yak::ılnnıışlnr, Jakı cfa ted:ıvı ıçin has
taneye k:ıldırnıışlardır. 

(Va - Nu) 
......... ı·kı" hamal aras11nda •••••••••••••••••••••••••••••• 

L A • kavga 
Fransanın arı.ssa Bandırmad::ın gelen Trak ·:.1puru 
felaketzedelerıne Köprüve y:ın::ıştığı ,.,ırada hamal .~b-

•• •• Hah ılc seyyar hanw nardan AJı ıs-
teberruu d~ de bı' ri bir yolcunun eşya1arını 

G t l ının 1 • k ·t . Atin 20 (AA.) - aze e er, 'k meselesınden avga ~ mış, 8 ı · · B M - taşıma . d ıll h bıçaklı. muh-Fntnsanır. Atina orta e çısı : . ~u~ neticede Ali, Ab l a 1 

ras'ın Larissa felaketzedeleri ıçın ıçtı· telif yulerindcn yaralamıştı ır. b t 
· 50 000 - haberdar o an ıa ı a 

mai hasiret nazırının t-mrı~e · Hıı.d!seden All 1 y::ıkalamı~!ar, Ab-
drahmi tevdi etmiş oldugunu yaj" 1 mem~rl~rı, Bcy~ıs-ıu hastanesine kal-
maktadırlar. Nazır sefire hararet e dulla 1 da " 

.. . . • dınnışlar ır. 
teşekkur etmıştır. 

• . . a zanneden bir 
- - Ala kahvcyı arp· unız o.erde 

müşte1·ıyle az knldı b::ı.ş 
giriyordu bay Aınca." 

Giıyn biz onu - Haşa huzu.nınuz
da·~ _ eşek yerine koymuşuz! .. 

Sanayi mamuıaımm kar 
nisbetleri kararlaştmllyor 

lktisad Vekaleti bu hususta sa
nayici zümrelerile temas ediyor 

İktisad Vekfileti muhtelif sa- de 8,5 karla satın.ağa b119lıyacak
nayici zümrelerini Ankaraya da- lardır. Şehrimize dönen fabrika
vet etmiş, sanayi mamulat, istih- törler pazartesi günü İktisad Ve· 
salft.t, stoklar, tevzi ve satışlar kA.letinden yeni direktifler almak 
hakkında kendilerindeI} izahat üzere tekrar An.karaya gidecek-
almıştı. lerdir. 

istanbula gelen haberlere göre Çorap tipi 
İktisad VekAletl bütün sanayi İktisad Vekaleti ne temaslar 
mamulatının kAr nisbetlerini ta- yapmak üzere Ankaraya giden 
yin edecek, maliyet fiatine bu çorap ve yünlü fabrikat.örleri is
nisbet ilave edilerek satış yapıla- tanbula dönmüşlerdir. Çorapçı
caktır. Muhtelif zamanlarda An- ıar dün m1ill sanayi birliğinde 
karaya giden sanayicilerden ma- bir toplantı yapmış, Ankaradaki 
muıatı yüzde kaç karla ş;atabile- temaslan etrafında konuşmuş· 
cekleri sorulmuştur. lardır. Pazartesi günü tekrar 

Devlet fabrikaları, hususi şa- toplanılacak ve müteakiben mu
hıslara aid fabrikaların tabi ola- rahhaslar Ankaraya hareket ede
cağı şartların haricinde bırakıla- r.ekler, İstanbuldaki temasları et
caktır. Bu fabrikalar esasen dev- rafında İktisad Vekaletine izahat 
Jetin mürakabesi altında bulun- vereceklerdir. 
duğundan imalat ~asrafı, mali- İmal edilecek çoraplar için 
yeti ve yüzde kaç karla satılaca- İkti d VekAlet" b' t• t b't t-
~ · kl. d Vekaleti tarafından sa a 1 ır ıp es 1 e 
gı I ısa . mişti. Çorap tipleri üzerinde Ve-
tesbit edilmektedır. A 

İlk defa olmak üzere yerli kaletle çorapçılar arasında muta-
yi.ınlü kumaşları fabrikalar y;üz- bakat hasıl olmuştur. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Dun, Beyao:ıt nahiyesi mmtaka
sında yapılan beledi zabıta kont:-olun
d:ı. muhtelif yer!"rdl' çalışan ve sıhhi 
muaycnelerıııı yaptırmıyan on kişi 
bulunmuş, haklarında cezai F.tt~:ı.me
le yapumıştır. İki bakkal dükkanı 
hakkında pisliğinden dolayı zatıt tu
tulmu~. üzerler! açıl' olarak ııda marl
deleri satan on üç esnaf nakk111da ce
za zab1t varalmsı tanzlm edilmiştir. 
Bir fırında noksan tartılı yet:niş ek
mek lıulunarak müsadere edilmiş ve 
fırın sahibi hakkında lcab eden cezai 
muamelr. t a tbik olunmuştur. 

* Diın muhtelif memleketlere 500 
bin liralık mal sevkedllmişt!r. A•man
yaya yaprak tütün, lç fındık. İ!:gilte
reye keten tohumu, Amerikaya <.!V de
risi gi:ıııderilmlştlr. 

* Darüttalim kırnathanesı .;.ab!lJ: 
Osmanm ölünıü hnkkınd:ı .'\ctliyece 
yapılan tahklkatta, hadisede bl:- cina
yet olmadığı iesbit edllrnişti. Yalnız 

Osmnnın oğlu, babasının bln lir'ısının 
çalınmış olduğunu iddia et.tlğınden. 

bu cihetin tahkiki devam f'tmekt..edlr. 
Hadiseyi müteakip ortadan tegayyüp 
etmi.ş e>lan garson Sami dün buluna
rak sorguya çekilmiştir. Sami, böyl'.! 
bir para meselesinden hab~ri 1.:-iln::ıdı
l1,ını ileri sünnektedlr. Zabıta bu nok
ta uzcrındekl tahkikatı d~riı~leştir

mektedlr. 

* Dün, Kasımpaşada Hacıhusrev 

mahallesinde B, Alinin, Tepeb;'~ında 
B. Davidin, Arnavutkö~·de de bayan 
Melc~ln evlerinde sobe. bacalarının 

tutuşmasile birer yangın b:ış!angıcı ol
muş, derhal yetişen itfaiye grııpları 

tarafından ateş söndiiıülınü~tiir. 

* Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer 
kontroluncta dokuz şıoför muhtelif 
suçlarından dolayı C"zalar:dmlmış. 

tmmvaylar yürürken inip hlnen on 
yedi ki~idcn de birer lira para cezası 
alınmıştır. 

* Giresun fındık istasyonu müdürü 

Erzincanda 
Yeni bir otel açıldı, orta 
mektep de faaliyete geçti 

Erzincan (Akşamı - Geçen seneki 
zelzeleden çok zarar gören Erzinca.~ 
yavaş yavaş canlanmaktadır. Trabzon 
şosesinin etrafına tek sıra devlN ba
rakul:ırile kurulmağ:ı başlayan mu
vakkat Et·zincan şehri gün geçtikçe 
büyümüş ve bugün on bini ger,en nü
fuslu bır m erkez olmuştur. İiergi.i.n sa
yısı artan tek katlı ve şirin evlerin 
arasında; şehrin en büyük Jhtiyacın:ı. 
cevap veren ve bclPc!lyenin yüksek 
gayretile yaptırılan <Erzincan palas) 
mühim bir yer tutmaktadır. Artık Er
zincan:ı. gelen yolcu barınacak ve ra
hat t>decek bir blnn bulmakta hiç de 
müşküıat gekmlyecektlr. Yeni ctel, 
muvakkat Erzincanın en konforlü en 
temiz bina.~ı olarak işlemeğe başlamış
tır. 

Orta mektep 
Ortamektep, harap şehrin en yeni 

binası olan ve zelzeleden zarar görme
yen H:ılkevı binasında faattyetl' geç
miştir. Mektep, genç mmılllınlerin 
yüksek azimlerile vazifesini baş::ırmış
tır. Ortamektep t.'\lcbC'slnln H~lkevin
de verdikler! t.emsll çok alkışıammştır. 

Valimizin hlmmetilc yaptı::-dığı heş 
dersahancli ilkmektebe ilaveten «Kı
zılay, mahallesinde yen t bir p:wiyon
da bir mekteb daha açılmış ve çifte 
tedrisat ya.pılma.sın:ı. ba~l:ı.nmış~ır. 

İlknıekteplerin de~erll, genç Öğret
menl~rı de islerine dort elle s:.nlmış
l:ı.rdır. 

Umumi meclis açıldı 
Vilayet umumi mecllsi vali dokto~ 

Sükuti Tükel'ln reisliği altında açıldı. 
Yıllık icraat raporları, 039 kati hesabı, 
941 bütçesl11l11 daimi encümen 1·aporu 
okundu. Reis vekili ve encümenlere 
azalar ~eçildi. Büyüklerimize tazim 
telgrafları çekilmesine karar verll -
dıkten sonr:ı. faaliyete geçi!di. 

ziraat doktoru B. H:ı.kkı Ma11ir Duru- 941 yılı bütçesinde ziraat, maarif ve 
kan, Ticaret Vekaleti Dış ticaret da- nafia iqlerlne fazla tahsisat verll-
iresi müşavirliğine tayin edilmiştir. ınesi için kuvvetli cereyan va.::dır. 

Bay Amcaya göre ••• 

... Farzı muhal öyle olsa bil<? koyu-ı ... Hem eşeği neden hor görmeli? .. 
nun oııiunmadığı yerde keçiye Abdur-ı Eşek e~ekllğl .. ~~y~si-~de şu şehir so
rahman çelebi demiş oluruz!.. kaklarının gurültusunden zahmetin

den kurtulup.h 

Francala ve 
bisküviler 

Hergün verilecek un 
mikdarı kararlatbrıldı 

Belediye francala aatı§mı tahdit 
edecektir. Francala unu ile imal 
edilen bisküvi, makama, simit için 
de ayni tahdidat yapılacakbr. Her 
gün francalacılara olduğu gibi bis
küvi, makama simi• imal edenlere 
de muayyen miktarda un dağıbla
caktır. 

Francala ve francala unundan ya
pılacak, simit, bisküvi ve emsali 
imalat için her gün tcvı:i edilecek 
un miktan belediye itktısad işleri 
müdürlüğü tarafından tesbit edil
miştir. Bu hususta hazırlanan liste 
dün Toprak mahsulleri ofisi lstan· 
bul şubesi müdürlüğüne gönderil
miştir. Ofis, önümüzdeki haftadan 
itibaren tevziatı ona göre yapacak
tı::-. 

Peynirler 
26 marttan itibaren hepsi 

aym fiat üzerinden 
satılacak 

komedi 

Oyruyanlar: Zeytin, fasulye, mer
cimek. içfmdık. 

Sahne• Henüz kapanmıt bir bak· 
kal ~ükkanı. Perde açıldığı zaman 
zeytin yalıu.zdır. Fasulye, mercimek 
sonradan meclise dahil olurlar. 

B1R1NCI MECLiS 

(Zeytin, fasulye, mercimek) 

• Zertin - (Son derecede sinirli 
~~ ha!de gü~erek) Hah hah bay ••• 
üleyım ban .. , Ayoi lrırk yıllık be-

yaz ~ lük$ .o.lmamış mı? Şimdi 
ben «lüks peynırun• diye k dia.iai 
cf:irhem dirhen: ıabyormu, .. ~ Hele 
112; şu fırfmtmın yaptıkJarıoa bakı-
nız bir kere... A baaba be • 

• el n senm 
cenuwy evvelini bilirim. · Simd. 
eben lüksüm!» diye tepeden b~ 
yor. Halbuki bir zam.anlar fakir fı
kara gıdası idi. Hatta meşhurdur: 
«Beş ekmek, beş peynir» demezler 
mi? . 

Fasulye - (Çuvalından b~ını 
uzatarak) ne o koıntucugum, bu
gijn seni pek hiddeti: görüyorum? 

Zeytin - Sorma ıorma bayan f~
sulye. Şu lüks peynü denilen hasba 
beni hiddetimden çıldırtacak .. . 

Fasulye - Sakin ol kardeş ... Sa-
kin ol. .. Ya biz ne diyelim? ... HeJe 
'u siddm senelik nohuduP kahvelik 
taslamasına ne buyurulur? .. İnsanlar 
g~i !enil~ek maddelerin de iç 
yuzlerı bellı olmuyor. Mesela , 0 no-

Ticaret Vekaletinin lüks peynir butla nice zamandanberi komşuluk 
hakkında malumat istediO.ini, lüks ederiz. Kendi halinde biışeydi. Ne 

" kadar d · dd. b' ·· ·· ·· ·· d peynir tefrikinı· taraftar görünmedi- ~ 8 1 ~lZ ır .ı:ı-orun~~~.var ı. 
ğini yazmıştık. Ticaret Vekaletinin Meger kabn?ın ve~de .~ozu yok
müracaatı üzerine fiat murakabe ko- 1 muyrm:ış? İhlırasın sıddetıne bııkm1z 
misyonu lük.. peynir tefrikinden vaz 1 ~~le .. :. Tıpkı kadınl~ın gÜ?elleşmek 
geçmiştir. Komisyon tarafından tes- ıçm. goze aldıkları bır çok. '!kenceler 
bit edilen fiat üzerinden satılacak- gı'bı, 0 da kahve olmak ıçın nele-e 
tır. katlanmadı? Onu kovurdular ses 

Lüks peynir satan bakkallara çıkarmadı. De~enlerde çektiler, 
ayın yirmi altısın<' kacia~ müsaade ses çıkarmadı. Vücudunu un haline 
verilmişti ... O !;{Üne kadar bakkallar getirdiler, yİne ses. ~ıkannadı. Bütün 
ellerindeki lüks peynirleri bilahare ı b~ar . hep kendısıne «kahve,. de
tesbit edilen yeni fiat üzerinden sa- nilsın dıye ... Etiket me;·akı! •.. 
tacaklardır. Ayın 26 sından sonra Mercimek - (Söze kanşarak) 
her peyı.iı ayni fiat üzerinden satı- Kim derdi ki daha geçen seneye ka-
1 .. caktı:. dar lehlebicileTdeı ba:ııka biç kimse-

1 .. .... t nm yüzüne bakmadıiı nohut dütt-
aşe musteşarlıgı stan- kanın en gilzel rafındaki. en giizel, 

bulda bazı teskilat tırhllı kahve kavanozunun içine yan 
k. gelecek. Üzerindeki «160 kurun 

yapaca vnzan ~kef ile herkese çalım .at~-
Tica~·et Vekaleti Teşkllatı~.nrhrma ··'- All h · Y" ·· •--.. .. .. B A 1 S k A Cc.& •• , a msana « uru ya Ku-

umum muduru . vn ıı m:m n- 1 1 d · b' k t 
karadan İstnnbuln gelmi~tır. Umum um.» emesıın ır ere ... ,te o za· 
müdür 1iekfıletc bağlı olarak İst.nn- m~n böyle fiati 16C kuruşlara yiik
bulda lrnrıılacak teşkilfıt 1şlı>nle meş- s~lır ... 
gul olncaktır. .. Fasulye (Sinirli) - Aman! .• Öy-

Tlca"c=t .Vekaletine bağlı I34e mu~- le varlık olmaz olsun .•. Sahtekar no-
teı;ıarhITT. Istnnbuldn bir takım teskı- b 1 Hil k" 1 ki ·· 
lat ·· d ti e ktl Kadroya yeni ut.... e ar 1 a o mevku elde 
me~~~I:ı/ ;i~~:c~~tı/' B. Avni Sak- etti. Haydi müşterileri, İnsanlsn 
man bu hususta şehrlmlzdekl allka- «ben kahveyim !» diye aldatıyor, 
darlarla temaslar yapmakta. faallyetc ammll bize o cakası. o kibiri. 0 eda· 
başlıy::ıcak yeni teşkilatın bir an evvel s nedir? Artık bize de mi Jü Iü lü? .• 
hareket~ geçmesini t!'mlne çahsmak- Sanki onun hakikatt.- ne meta ol-
tadır. d v bil . "b· Val ugunu mıyormusuz gı ı... -

Besim Ömer' Akalın 
sokağı 

İstanbul ookaklıı.rından birine mer-

lahi kahve o kadar e.aleti ile bu 
derece ku.-um satmazdı ... 

lK1NCt MECLİS 
hum Besim Ömer Akalın'ın adının ve- Bakkal dükkanı açılmıştır. Çırak 
rilınesi lç!n Belediye tara!ınd::uı ted- b. k b. ·· ·· · f dık bo-
kikat yapılmaktadır. ır avanoza ır suru ıç m 

------ ,altır. 
Hatay'da eğitmen kursu 1 Fas~Ire - {Kabuksuz fmdıklıv· 

Antal (Ak ) K k dan bırme bakarak) - Ayol bu 
cya şam ırı • ;;...ı b d b'. l . . d 

h S - k k"' d I l SOır.ur: ava a oy e nıçın soyun u· an - ogu ·sı• mev ·ıın e açı mış 1 K b '-l ık d 
l ~· k ·1· · .. h. nuz. a U!Sc annızı ç ar ınız? Sık· 

o an egıtmen ursu vı ayetın mu ım lık t - d' d k it k 
b . ·h · k d" B sa acagım ıye e o e gezere 
ır ı tıyacına cevar> verme te ır. u .. .. k t•• 1 k Dalı 

k t 1 1 75 l uşuyece , za urrce o.aca sınız. a 
urs an geçen yı mezun o aat el.. d b ki d 
-·t k .. 1 d 'f ld ki une ka ar ka u · arınız sırtınız a 

egı men oy er e vazı e a ı an "d" 
gibi bu yıl da 7 5 eğitmen mezun 

1 ı. . . • , 
olması beklenmektedir Bu suretle Bır ıç fınrlık - tlahı faııulye tey· 
150 köyümüz eğitmen. okuluna ka- ze .•. Biz keyfimizden mi soyunduk? 
vuşmuştur. Buralarda okuyan ve Keyfimizden mi dekolte Ş<eziyoru:r.? 
okuyacak olan talebe sayısı altı bi- Kabuklanmızı soydular. Onları kıı-

. ·· t•· d d' vı1rup, deitirmenden çekip kahvenin 
nın us un e ır. • • · Ö 1 l 

Soğuksu eğoitmen kursunun bir ıçıne kar.ış!"'acakl~Q·:· Ye 0 ur-
köy enstitüsü halione ifrağı düşünül- sa daha. ıyı renk verırl11.ış ... 
mektedir ki, bunun tahakkuku tak- «Dükkana. mü~teriler girdiği için 
dirinde Hatay maarifınde büyük bir oynıyanlar sesleı·ini ke11erler ve per-
inkişaf kaydedileceğinde şüphe de iner.» 
yoktur. 1 Hikmet Feridun Ea 

. .. Dünyanın en glizel yeri olan Ada
larda mıhman oldu!.. Nerde kaldı ki 
bizim on:ı. verdiğimiz aroa. değn kah
veı ... 

B. A. - Böyle bile ols::ı knbaha.' 
sızde değil arpanın tane olnşımi:ıdır. 
-? 
B. A:· - Eğer bir birahane snhibl 

olup cn:ı arpanın suyunu vcrsenbl 
hiç sesini çıkarmaz!.. 
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Gördüklerim, duyduklarım Türk 
havacıhğı ispanyada 24 gözde için 

ihdas edilen bir nişan Eski Mühendishane mektebi 

.. 
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Umumi merkez heyeti 
altı aylık içtimaını 

d ün yaptı 

ispanya hanedanından başka bu • 
nışan Türk milleti, kurumun 

yetiştirdiği kıymetli un· 
surlarla iftihar edebilir 

yalnız eski Kayzerde, eski Bulgar 
Anlmra20(A.A.)-TürkBavaKu- kralında ve Arşidük Otto'da vardır 

rumu omumt merkez heyeti bugün 1 1 
ElAzığ mebusu Babit Sağıroğlunun re- ki hafta evvel •on spanya hü-

Halıcıoğlunda eski Mühend111hane mektebi 

1sllği altında aylık toplantısını yap- kümdarı on üçüncü Alfonsun ölü
mıştır. Toplantıda 1dare heyeUnln ge- mü ile beraber, meşhur İspanyol 
çen altı ay içinde yapılan 1.şl hakkın- nişanı olan altın yapağı ni§anını ve· 
dakl raporu, yeni yıl bütçe ve kadrosu rebilecel.: son hükümdar or tadan 
okunmuştur. Raporda geçen mesai knlkmı:ı oluyor. Alhn yapağı nişanı 
yılı için varidat bütçesi olarnk tsl~\n 512 yıl evvel ihdas ed ilmi" olu 
edilen paranm dok•ız ay içinde ve dort ı . . . v" • p, 
misline y:ı.kın bir .tnzlalıkJa temin ngıltererııo meşhur dız bagı nışanı 

fakat uıl nişanın Avusturya kral 
haııedanında kalması kararlqtıru• 
mışbr. İ§te bu sebepten dolayıdır lci, 
o tarihtenberi altJn yapağı nifanı 
İspanya ve A vwıturya bal hane
danlarının müşterek malı olmu§tur. 
Napolyon, iktidar mevkiine geçtiği 
zaman bir şövalyelik nişanı ihdas et
mek istemiı ve bu maksadla bugün 
Fransanın c:ın büyük nişanı olan 
l...egion d'honncu:'ü ihdas etmiştir. 

<Muhendishanel ffinünu berrll hu
JI\aytın) 1smı1e bu mektebl kuran 
tiçuncu sellmdlr. Daha evvel bu yol
da mektepler açmağa, okumuş zabit
ler yeUştlmıeğe niyet edilmiş. 1727 
yılında, ordunun asra uygun · r.urette 
ıslahını, askerliğe dair fenlerin neşri
ni arzu eden üçüncü Ahmed, Avrupa
kl'm hususlara. vukufu olan ml\htedl 
İbrahim efendinin bir layihasını da 
kabul etm~ k1 mumn.llcyh bizde ilk 
matb:ıu.yı açan Macarlı Ibrııhim Mu
teferrlka'dır. 

i e hemen teşebbüs edilerek Üsku
dann Bostancı oca''l cfrndmd:ın uç 
yü kadan talebe şeklinde alınıp 
Haydarpaşa sahrasında yent usul 
üzere &yak ve silAh tcllmle.rinc D:ışla
tılmı!I. ötedenberi ayaklanıvermek 
fldetınl güden Yeniçeriler bu astı::rt de 
ç k m diklerinden hemen fitne çıka
rarak hepsini öldürmü !er. 

Birinci Mahmud d:ı muntazam kıta
lar vucude getirmek mrıksadlle 1734 
de Uskfıdnrdn, Topta.'1Uda, bundan 
evvelki tımarhanenin yerinde (Mu
hendishane ve Kumbarnhnne} namlle 
bir mektep kurmuş. Yeniçeriler aka
binde parmak doladıkları lç'n o da 
kapntı.ıp içindekiler dağıtılmış 

Üçuncu Mustafanın meşhur sadra
mmı Koca Ragıb p~:ı eski taJrbeden 
ıağ ob.nlan, olenleri.1 de evlfld ve to
runlarını toplatmış Ballç Karoa~a
cında büyük bir eve yerleştirip, aleni 
olmayarak hendese ve s:ılre okutmağa 
t:nsl mış. 

Nihayet, zamanın hukmü, fikirlerin 
inkılabı veçhlle, esaslı surette oroııyu 
tanzim,. kalkışan uçfincü Selim. askeri 
mektep açmakla işe girişiyor. 1792 de 
Halıcıoğlund:ı.ki Humbarahaneyl yap
tırtıp kıflanın bir kısmını lıiğınıcı 
yani i tıhkam efradına, öbür kısmını 
humb:ıracılara tahsis edıyor. Civarın
daki boş araziye demirhane, kalhane 
Ua\ e edildiği sıro.lnr, yanı 1795 sene
sJnd ele CMuhendlsh::ı.nel fünunu ber
rli hümnyun ı binası kuruluyor. 
Kapısı üstıindekl tarih, o vakitler 

Gal. t 1 mcvlevihaneıd şeyhi olan fHüs. 
nu • !tı şairi Galib dededlnlndl!', Son 
beyti 210 yılını göstermede: 

Hu nmra geldi bir tarihi Galib 
~fuhend i h an ei nev resmi balii. 

M kt<"be konan nizamda şakırdanın 
me\cudu 80 nefer olarak mukayyed, 
harırten lstckllierin devamlarına mU
saad \'ar. Biraz sonra daha şumullfi 
olar k ~ apılan ko.nunnamcyt hulı\s:1 
ed llm · 

Ll r-ımcı ve humbaracı ucaklann:ı 
merbat olan berri muhendıı:lcr bun
dan böyle mezkfir ocaklara irtibattan 
ıtrn oluna. Şaklrdıının miktarı 40 ne
fere t nzil ve hoca mua\•in!erl dört 
net re hasrolunup ceman 44 neferden 
1b. ret ola. Mevcud şaklrdanııı beher 
on eren blr sınıf JtJbarlle mnırı rab• 
sınırı ıılis, sınırı sanı ve sınıiı evvei 
namlarile dort dereceye taksim ola. 
Sınıfı r:ıblde !ki sene müru:-unda ım
tlh n edilenler sınıfı sııllste münhal 
vukuuııdn nnklolunn. Işbu ıı: .• kirdan 
dorduncü hocn ve dordünciı kalfa 
Cyaı muavin) den zJrdekl dC'rsleri 
oku~ nlar: (Husnqhat, lmlı\, resim, 
ıı.rabı, mukaddematı hendese, r:ı.kknm, 
fr, n ızcaı. , 

S nı.rı ~~ııs şaklrdanı üçunefi hoca 
ve U('u:ıcu knl!ndan atideki dersleri 
t · 11 ederler: (İlmi hesap, usulü hen
de c coğrafya, nrabt, fransızc:ı.>. Kez:ı. 
lkl ne mururunda !mtlhnnd:ı. ehliye. 
tı t :lntır edenler sınırı sanlde boş yer 
uhur rttıkte naklcdlle. 
Sınırı sanı talebeleri ikinci hoc:ı. ve 

ikinci kaltndan şu dersleri okuyalar. 
(Coğr fyn, müsellesatı müsteviye ce
bir, tahtltı arazi, tarihi harp). Ke
mafi;;s:ıbık iki .sene sonra imtihanda 
kaıananlann munhal olunca üst sını
fa cı:melerl 

Sınıfı evvel baş hoca ve baş kalfa
ö n zlıdeki fenleri tahsU eyliyeler: 
CFe nl mrıhrutıyat, he abı ta!azull 
ve t mami, cerri eskal, llml heyet, 
fcnı ı remy fenni l{lğım, talim no.z'l.
rll, tı lstıhkdm.> 

H r sınıf şaklrdanı nr:ılarınd:ı lm
tlh:: n vı kuunda ıstıdadı zahir ol:mlar
d n u · neferi başmulazlm (yani baş
çarn ı, iklncl ,. e uçuncu mülll.zim 
(y:ınl ca\Uşl namlarUe mümtaz olup 
her birı kendi sınıfındn bulun:ı.ıılaruı 
t m "liC terblycslne, zabt ve tehdıdlne 
kal! lı dan sonra memur olalar. 

K falar men up olduğu §a.klrdan 
11 d r "h:ı.neda bulunup heıcalann 
od:ıları b:ı ka olarak ccm~11 dort 
der h:ıne ve dort oda ıtlbarıle her bl -
rtne h::ıtab (odun), kömür, çarub (su
pur e) ve kahve misllü mnsraflar için 
sPnevl 200 kuruştnn cem:ın liiOO kuruş 
Jta edıle 

Hoc:ı.!ann runhal azlmesi veya isti
fa ı ve yahud emri hak zuhuru ''Ultıı 
bulmadıkca azilden rnre.ste oJ:ırnt: te-

ebbuden makamlarında kalmalan olunduğu ve yeni yıl varidat oütçesl- kadar kıymetli ve eskidir. 
meçut. kılına. nln de cömert ve hamiyetli rurk mU- Altın yapağı nişanını 1429 sene· 

Mektebe hariçten ra~t. eden kim- lef.inin artan nlnkası sayesinde .fazl:ı.- sinde Bourgone dükü Philippe le 
seler kangl tarik.tan olursa o!son ta- sile teminine l!fl~lin hwl olac~ ya- Bon ihdas etmiştir. Dük Phlippe 
riltlerlne ve klsvelerlne mümanaat zılmakta motörlu tnyyare, pU'ınorcü- müthiş bir kadın avcısı idi Üç defa 
olunmayıp anlar dahl taallilmü fünun lii.k, p:ı.raşütçulük ve tayyare modele!- cvlenmis o?masına rağmen. 24 dil-
eyllycler. Şaklrdana fenni kitabet ve Jlği sahasında geçen seneye nlsbetle .. ~ . .. 
hüsnühat talim etmek ve hıırltalann daha büyük randım:lll alınd1ğı bildi- her gozdesı de vardı. Bu 24 gozde
yazılarını ynzm:ı.k için bir nefer mahir rilmektedlr. Rapor şôyle devam et- sinin saçlarından bir gerdanlık ya
hattat tayin ve mektebin tııhrlratı mektedlr: parak boynunn takıyordu. Bu saç 
rcsmlyeslne memur olmnk ı.izere bir Kurumun motörlü, motorsüz tnyyn.- gerdaı lığın ortasında bulunan kızıl 
kAtlp nasboluna. ı reclllkle, parnşuçülükte ordumw:a ye- renkte bir tutam saç, herkesin na-

Kaydedllecekler hadi üssln, asil, ne- tlştirdlğl kıymetli unsurlarla büyuk zan dikkatini celbediyordu. Bu kızıl 
ell ve sahibi febnet klşl?.adelcrden 

1 
milletimlz lttlhar edebUir. Milli Mü- .. . . 

alınıb hascb ve nesebi na malfım dafaa Vekilimiz bu haklkatl her vesile saç tutamı, ha~ gozdesı olan Mar_ıe 
adamlar tahrir olunmaya. ile ifade ve Kurum hakkındaki hay- de Crumbugge un saçlanndan kesıl-
Şaklrdan salı ve cuma günlerinden ranlık ve tnkdirlerlnl bu suretle lzh:ı.'· miştj. 

maada mektepte mevcud olup pazar- buyurmuşlardır. Diğer kadınlar ve dalkavuklar 
tesi ve perşembeleri civardaki blr sa.h- Bütun dünya mllletlerlnln lstlklAl kıskançlık hissilc bu gerdanlıkla ve 
roya ç kc.rak başlarında kalfaları ol- ve mcvcuc!lyetlnde en muhlm rol oy- baş gözdenin saçlarının rengiyle 
duğu halde arz üzerinde nmel'yntı !ü- nıy:m havacılıSına ıı.zlz Turklyemlzd., gizliden gizliye eğleniyorlardı. Bu 
nunu meşk ve talim eyllyeler.ı ldyık olduğu mevkle yükselmesi için 

icab eden tedbirler alınmıştır. ist'ihzaları duyt.n P hilippe bir gün 
Blrlnrl Abdülh:ımid devrinde (1773 -

1789) Tersanede açılan ve meşhur 
Gelenbcvi İsmail efendi mualllm ta
yin edilen (Mektebi bahriyel matlup 
derece terakki edP.medlğl için Muben
dlshane Ue tabslll blrleşt.lrilmlş: ora
ya. dört hoca daha 1lı\ve edilerek tale
belerinin haftada iki gUn gelip bera
ber ders okumaları usulü konmuş. 

Fen \'C sanat Aleminde en ir.ce blı- bir içtimada, davetlilere hitap ede· 
mevki alan h::ıvncılığın ydr ve ağyara rek şiddetli bir lisanla: 
muhtaç olmıyacak surette bizde tees- - Bu tutam saçla alay edenler, 
süs edebilmesi için, beynelmilel şöh- yarın buna azami ehemmiyet ve 
reti lıniz yüksek derecede mühendis- kıymeti vereceklerdir, diye bağır· 
l<'r celbedilm!.ştir. mı~tır. 

GelPCCk senelerde bizzat lmnliit sn- lngiltere kralı üçüncü Edvard'ın 
halannda bfıyük terakkller vadeden 1 349 senesinde balo ortasında kon· 
bu icraatta Cümhurlyet hükümetlml

Üçüncu Selime mühendl~ne aç
mak fıkrinin şu vakadan dolJ.yı gel
dlğinl rivayet ederler. Cevdet tarihin
de de yazılı olduğuna göre: CKdığıd
hancde lem olunan bir muayene res
minde, bazı sanayi tecrübelerinden 
sonra bir kaç del:ı. humbara atılıp 
hedefe isabet etmediğini gören hün
kar gazaba gelmiş. Bazı kurenanın 
lhtarile Gelenbevi Iımınil efendi huzu
ra celbedllntlş, kcy!ıyetin (net ce bah
şı meram olmaması> şifahen irade 
buyrulunca hazret derhal hendese 
uzere hurnbaranın kamet ve istika

zln ve B:ışvckilimlz Dr. Refik sayda- tes Salisbury'nin yere düşen çorap 
mm gösterdiği yüksek ali'ıka Kurumun bağını kaldırdığını ve ken disile alay 
ve bilhassa Türk mlJletlnin ~I:rnnına edenlere: 
lf\yıktır. - Bunda bir fenalık görmek 

Millet ve hükümet.ln Y~ksek alflka- ayıptır. Bu diz bağıyle alay edenler, 
sını tahrik hususunda nıutemndl me- bunu tasımakla şerl"f ve iftihar du
sal ve kablliyet sar!eden Kurum baş- ı 
kanının da heyeU celilenlzln tul"dlrle- yacaklnrdır. 
rlne mazhariyetini dileriz.• Diye bağırmış ve bunun için de 

.Merkez heyetinin müzakereleri geç ı diz bağı nişanını ihdas etmi.t oldu
vakte kndar devam etmiştir. Umumi ğunu hatırlayan Bourgone dük ü 
merkez heyeti cumartesi günü tekrar Philippe Altın yapağı nişanını ihdas 
topl::mocaktır. etmistir. 

met şekllnl düzelterek üç defa endah- Ankara radyosu Rumca 
tı müten.klb üçünde de hedefe rasla.- • t b } 
dığını müşahede eden üçüncü selim, neşrıya a aş ıyor 
hoencığını yevmiye dört kıyye erz Ankara 20 ( A.A.) - Ankara 
Ctür.lcçesl pirinç) ihsan etm!ş ki ol 1 radyosu yarın 21 mart tarihind~n 
tayini bundan 40 yıl evveline kadar· itibaren yeniden rumca emisyonları
ah!adı nlagelml§lerdlr. na başlıyacaktır. Emisyonlar günde 

Muhendlshanenln 
gelelim: 

iki defa ıaat 12/45 ve 21 / 45 te 
b"''" hocaların" -.. .. yapılacaktır. 

Bidayette, altın yapağı ni,anı, 24 
gözd eye izafe te n a ncak y irmi d ö rt 
şövalyeye verilmi~. fakat bir hç 
sene sonra nişan hamillerinin adedi 
o tuza ç ıkanlmıştl. 

Bu nisanı taşıyanların merasim 
üniforması pek muhteşemdi. Kırmızı 
kadifeden bir elbise, kenarları sırma 
işlemeli al renk te kad ifeden b ir 
maaıto ile kırmızı renkte çorap ve Kınmlı Hüseyin Rıfkı efendi: Mek

tebin tesisinden itibaren bl!A fasıl:ı. 
22 sene, ara.bl vesalr fenler hocası: 
ıLnğım rls:ı.lesl>. (UsulU hendese>, 
Cİrntlbcnülmühendlsin), (Telhisül· 
e§k:AI) ve arap dlllle Ci rtlta risalesi) 
adlı kltnplan uzun zaman okunmuş. 

Kandırada Kızılay 
menfaatine balo MÜESSİF iRTİHAL 

Kandıra (Akşam) - Kayma- Atiye Tele!, Vell ve Eşre! İnclmen, 

8eyid Ali efendi <sonra paşn): 1830-
1816 yılları arasının hocası. (Mahru
tiyatı, IIstihkfımatı cesime ı, Fatih 
asri Alimlerinden meşhur Ali Kuşçu
nun <rethlye> lslınli kitabınııı tercü
mesini neşretmı.,,. 

kam Eğilmezin himaye;ıi altında Mehllkn Inelmeıı, sabık Rejl f!U>rikası 
Kızılay menfaatine bir balo vctilmiş mı.idürü merhum Vclied~ln Ibrahlm 
bıılo sabaha kadar devam etmi!ltir.

1 
kızı Rukiye Inelmen, Dr. lbr:ıhlm Ke

Kızılay r · · h '"ku t d k t S . mal Telci, Melek I nelmcn, Kemal Der-
. e~sı, u me o oru .ar~ vlş ve Enılne Derviş, avukat Vell Şe-

Hacı hafız İshak efendl: l/!30 dan 
1833 e kadar üç senenin m uallimi. 
Yanynnın Narta kasabasında doğdu
ğu, babasının yahndldcn dönme ol
duğu ~öyleııir. Zamanenin dchrlsi sa
yılır, harp fennine, ordu kumanda.n
lannın vazifelerine, top dökümüne, 
deniz Ulğımlannıı, heyete, kimya Alet
lerine, ressamlık knldclerlnc dalr ki
tapları, bilhassa rlyaztynta dair dört 

Benz.ıac.rpın balonun muvaffakıyetı 1 fik Gtzer ve Emine Glzer Mo.hlr ~
hususunda büyük mesaisi sebket· man ,.e Sabri Erınnn. b~baları, eşi, 
miştir. kardeşı. kayınpederleri ve dayıla rı ve 

lngilterede 
Her taraf asker ve tay
yare meydanlarile dolu 

clld üze:rine lntJnceden çevlrdlni CMec- Budapcıte 20 ( A. A .) _ Stefani 
muaı ulumü riyaziye) si baş ününde 
taşınırnıış. ajansından : Macar telgra f ajansının 
Nargılenin marpucu ağzında olarak m uhabiri, Londrad an gönderdiği bir 

arkasını yastığa dayayıp tercüme haberde ezcümle ,öyle d emektedir: 
edeceği eseri dizlerine kor, sahifeyi Büyük Britanya· nın cenub mınta
gozden geçirir geçlrmez h:ılriır hul- kasında münakalat bilhassa askerler 
dur yazmağa koyulurmuş Evine muse- tarafından temin edilmektedir. Lon· 
vl mutrberlerlnden biri gelince onun- dradan şimale doğru yapmış oldu
ıa yahudlce, bir p:ıpaza rasl:ısa rum-
ca veya Jattnce, fransız, arap ve Iran- ğumuz eeyahat esnasında uzun mo-
lı ile karşılaştı mı 0 dilleri tutturur- törlü kıtaat kollarına tesadüf e ttik. 
muş. Sıralarda bile boş clunnayıp Askeri otomobiller yeltdiğerini ta
koynnnda taşıdığı Kuranıkertmı ez- kib ediyor. Btmlam1 arkasından na
bere aldığı için üç oy içinde hıf~nı kil vası taları, müsellah tankla r gcli
dlnlctmlş. 

yor ve sonra yenid er. yeni ve hasara 
Ondan sonra b:ış hoca vc.kAleten uğramı", tayyarelerin n akline mahsus 

Ebnly•I haS&ı müdürü Halim efendi k d 
daha sonrııkl Jkincl defa olarak Seyld amyonlar birbirini takib ed iyor u. 
Ali pa.,.coadır. Zamanında baş hocalık H er tarafta birçok tayyare meydan· 
nazırlıkla birleştirilmiş, nihayet ları görd• . Bunlar tayyarelerin ge-
1846 da o unvanı tcrkedllmlş. ., niş bir saha dahilindl'! dağıtılmaları· 

İkinci Mahmudun Yeniçe;ilerl kal
dırıp CAsaklri mnnsureı Muhammedi. 
ye> yJ ihdas ettiği sıralar Miihendl.tı
hanede tensikata u~yor. 60 nefer 
dah:ı. arttırılarak talebcSi yüze çıka
nlıyor. Mansure mühendisleri t~ıı 
olwıuyor ve Mektebi bahriye aynlı
yor. 

o devirde nizamnamesi bir iki kere 
ıslah edildiği gibi bir kaç partı de ik
mali tnhsll için Avnıpaya bazı zabit
leri ve talebeleri yoJJanıyor. 

Topçu şaklrdanmın Mektebi Harbi
yede bulunması, topçu kışlasından top 
ve efrn<.ın refakate alınarak terakki
lerine hizmet edecefi Jçin, 1871 de 
mektep oraya nakledilmiş. Halıcıoğ
lundaki b1na <Mahreç askeri mektebi) 

nı temin edecek §ekilde vücude ge· 
tirilmiş tir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olmu§. 1877 Rus harbinde hastanelik 
ettikten sonra Mühendlshane tekrar 
oraya te~mruş. 

Son devrinde programlan modem, 
talebeslnln yüksek derccelllert Harbl
yedekl erkanıharp sınınanna gider, 
bir kısmı da mümtaz zabit çıkar, bl
tlşlğlnde de (Hendese! mülkiye) mek
tebi bulunurdu. Mühendlshanenln ilk 
nazın Abdullah Ramiz paşa, M~ıti
yetten sonraki son nazırı dn babam 
Muhtar p~adır. 

Mllll Şefimiz, Rclsfcümhurumuz 
ismet. İnönünün oradan yetişmesi bu 
müessese için e.n büyük !ah!r Te gu-
rurdur. Sermed l\tubt:ır A1us 

enişteleri: 
Tütün tüccarından 

SIDDIK VEJ,İ fNEUUEN'in 

20/3 941 tarihinde rahmeti rahmana 
kavuştuğunu derln teessiirlerlle ane, 
der ve :.!11 3/941 Cuma. günü saat 15,30 
da osmanbeyde HııICıskAr Garl cadde
sinde 202 numaralı Turan apartıma.
nındnn knldırılarnk Ferlköy kabrista
nına defnedilecek olan cenazesinde 
son vazifelerini ita lçtn haz1r bulun
mak is~tyen akraba ve evlddasının 
mczkiir s:ıattc teşriflerini ri:a eyler-1 
ler. 

• •• 
x. IJ.: Cenazesine çelenk ve çiçek 

gonderıımcmesi ve bu yolda bir mer
butiyet eseri göstermek arrusunda bu
lunan zevatın bunlann bedelini O>cuk 
Esirgeme Kurumuna. tahsis buyÜrma
lan merhumun vasiyeti ciinıl t?shıden
dlr. 

••• 
ALENİ TEŞEKKÜR 

Babamız. eşim, ka) ınpederim mcrlıwıı 

SIDDIK VEI.t İNELMEN'in 
senelerdenberi devam eden vı:- bu kcr
re elem ve ıztıraplar içinde nr:ıml7.dnn 
göçmeslle neticelenen h:.ıst.ahğı esna
sında. be~eri tasavvurun fevkhıde bir 
ali'Lka costermiş olan sayın operatör 
Ali Eşrcr Gursel'c ve sayın profesör 
operatör M. Kemal Öke'ye ve Şişll 
Sıhhat yurdunda geçirdiği son hafta
ları esnasmda vatı fazlletU ve can
dan ihtlmamlarından dolayı mezkflr 
müessese müdiresi bayan Seniye San 
tur'a ve sayın doktor Avniye ve bütün 
hemşirelere derin teşekkürlerlmlzl ve 
minncttarlı~mızın umum ailesi efra
dı namına llbltıl;ına. delliletin!zl AAY
gılanmı:zla. dileriz. 

Merhum Sıddık Veli İnelrıen'in 
km: Atiye Telci, 
Oğlu : !Şef inelmen, 
Elli: J\.leblik:ı. İnelmen, 
Daınadl : Dr. İbrahim Kemal Telci 

Altın yapağı nışanı 

iskarpin, erguvani bir bonnet .. , 
Nişan bir altın gerdanlığa asılmış 

bir koçtan ibaretti. Bu ni~an nizam
namesinin bir mad desine göre Bour
gone hanedanının e rkek evladı kal
mıyacak olursL son hükümdar kızı· 
nın zevci bu nişanın şefi olacaktır. 

P hilippe le Bon öldükten sonra 
oğlu Yılmaz $arl yerine geçmiştir. 
Fakat Şarl, 14 7 7 senesinde erkek 
evlad bırakmadan öldüğü ve kızı 
Mari Avusturya ar§düklerinden 
Maksimiliyen ile evlenmiş olduğu 
cihetle, nişan nizamnamesine göre 
altın yapağı nifanınm bütün hukuku 
tfabsbourg hanedanın'l geçmiştir. 

Habsbourg hanedanı ispanyada 
ıöndüğü zaman Bourbone'lerden 
beşinci Philipp e b u nişan üzerindeki 
haklanndan feragat etmek İsteme
miş v e İspanya krallarının altın ya
pağı niJanlarını isted iklerine tevcih 
etmek hakkını muhafaza etme leri, 

ve 

Fakat allın yapağının göhreti, 
Napolyonuo ihdas ettiği nişanı göl
gede bırakmağa devam ettiğinden 
Napolyon üç altın yapağı nişııntnı 
ihdas etmek istemiştir. Bu nişan, 
kordelaya asılı üç altın koçtan iba· 
ret olacak ve muharebelerde en az 
üç defa yaralanan askerlere verıle
cekti. 

Napolyon 1809 senesinde bu pro· 
jesini tahakkuk ettirmek üzere ikC"n 
Marie Louise ile izdivacı müzakcre
lt>ı ine haşlr.nmıştır. 

Napolyon müstakbel kayın pede
ri, Avusturya - Macaristan impara· 
toru ikinci J ozefi incitmemC"k için 
bu nişanı ihdas etm~kten vaz Ct"Ç· 

miş ve Legion d'honneur, f ev kin· 
de yararlık gösteren askerlerin lal
tifine a id yegane nişan olarak kal
mıştır. 

1 
On dokuzuncu asırda altın yapağı 

nişanı hamillerinin üniforması kul
lanılmaz olmuş. bu ni an hamilleri 
altın koçu, pek ağır olan ahın 
gctdanlık yerine kırmızı bir korde
laya asılı olarak takmağa başlamış
lardır. 

Fran111z ricalinden altın yaptı~ 
ni§anını alanlar mareşal Mac Mah<'n, 
Reisicümhur Felix Faure ve Poincare 
dir. Altın gerdanlık nişanla beraber 
nif81hı alanın elinde lcalır. Fakat ni
şan sahibi ölünce, altın yapağı nişa
nını gerdanlıkla beraber verene iade 
etmesi lazımdır. Madam Poincare 
koca.sı öldükten sonra altın yap,,(:ı 
nişanile gerdaaılığı ve berat senedı· 
n i, lepanya taç ve tahtından feraiAt 
etmiş olmuına ve artık kral olm • 
masına rağmen, sabık kral on üçün
cü Alfonsa iade etmiştir. 

Bugün altın yapağı nişanını, sabık 
İspanya kral hanedan azalan , sabık 
Kayser, arşdük Otto Habsbourg, 
sabık Bulgar Kralı F erdinand taşı · 
maktadır. 

Kay Francis 

Bahar Meleği 
filminde 

YAKINDA: 

SÜiViER'de 

KATHE DORSCH vePAUL HORBIGER'in 
Harikulade bir san' at kudretile yarattıkları 

ANA iZTiRABI 
Rejisör: GUST AV UCICKY 

Gördüiil fevkalade raibet üzerine 

ŞARK SiNEMASI 
'•-Bir hafta daha gösterecektir-~' 
,,.. ___ Beşiktaş SUAT PARK Sinemasında 

1 LOREL - HARDl!~büyük fillmubiı:dpenasfo"ru··n Hayatı 
En kahkahalı filmleri 

FAKA BASMAZ (Türk e) PAUL MUNl 

IJsan mliteh~ısı Prof, Anjel 

FRANSIZCA 
Dershanesi: Bahçekapı SelAmet 
han. EvIA.dınızın fransızcası za
yıfsa. bize gönderiniz. Uygun bir 

ücretle. az zamanda takviye ederiz 

T epeba~ı dram kısmı 
gece saat 20.30 da 

lmralmır: İnsanlan 
Yazan: V edat 
Ned im Tör 

istikla l caddesi kome· 
d i kı~m ı 

gece ıaa{ 20, 30 da 
DADI 

• 
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Ev, Aparbman 
kiralamak için 

«Akıam• ın Küçük 
11inları en aüratli ve 
en ucuz vasıtadır. 



SÖZON &ELiŞi 
Güzellik kabiliyeti 

ı nsan haslatlarımn en harikulfıdesi muhakkak ki eskile· 
rin «nüfuzu nazar» dedikleri cıgörmek kabiliyeti» dir. İster 

tUccar, ister Mim, ister sanatkar, ister siyaset adamı olsun bu ka
Wliyete malik olan adam daima ıakiplerlnl mağhib eder ve mut
laka muvaffakıyete ulaşır. 

Pek tecrübeli bir devlet adanu olan İngiliz Başvekili Chur
ehill: «Uoyd George ıord Curzon'a nazaran daha görücü idi, 
diyor, bu göriiclllük yok mu; hayatta öyle bir haslattır ld 
bir insanda bu olmadı nıı onun büyiik muva1fakıyeUer kazan· 
ınası, büyük çapta bir adam olması hemen hemen bnkin11Wı. 
Lloyd George'da insiyakı denecek derecede bir nüfuzu nazar mev
cuddu; Adeta kapalı odaların içinde ve kapalı kutuıann dibinde 
ile olduğunu apapkfır görebllinli. Bu nüfusu nazar karşısında 
Dim, zeka, çalışkanlık, güzel söz söylemek; içtimai 9"iye, slh
hat., neşe, servet ve daha bir çok evsaf daima ikinci planda kaimi· 
ya mabkfundur. Nüfuzu nazar sahibi olan1a bu baslattan malı· 
rum ol:ın iki insanı bir müsabakaya koştunuz mu, birincinin 
ikinciyi solda sıfır bırakacağından asla ıüphe etmeyinlz.» 

Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için etrafımıza bir göz a_!
nıak kafidir. Ticaret sahasında gören tüccar, sanat Aleminde go· 
ren sanatkir, Wm dünya11nda gören Allnı, siyasette gören siyasi 
muvaffak olmUJtur. Bu haslat yalnız fnd hayatında değil millet 
hayatında da tesirini gösteriyor. Bugün mevcudiyetlerini muha
fa7a eden, yasıyan milletler görmek kabiliyetine malik .insanlar 
tarafından idare edilmek talihine mazhar olan milletlerdır, Yaşa
bUk baklanın kaptıran milletlere gelince, misalleri gözönilndc 
duruyor. Oralarda alint, zeki, çalışkan, güzel söz söyliyen, neşeli, 
:aengtn insaıılar \'ardL Başlanna gelen felaketin sebebi nüfuzu 
naıar sahibi lıısanlann bulunmayışıdır. Şevket Rado 

-..ı11111 .. ıınu1111ıuınnuuuııı1111111M111llAUUIQlftl1UnıınııııııııııııwııNWllU1•1U1111u•1111111111111111111HllllHllllJIW 

kiif'ij ~~~~~ ~~~ti?l 
Cenubi Amerika şehirlerinin 

KUŞ BAKISI: 

Yeni Londra 
Bir Amerikalı mimar geçen· 

lcrde İngiltere JıükftmetJne mü· 
racaat ederek Lonclm şehrinin 
hava bombardmıanlan neticesin· 
de harab olmasının büyük bir 
talih eseri olduğunu blldinni§: 
<tŞirndf yepyeni, modem bir şe
hir kurulabilecektir. Londra bu 

SiNGAPOUR 
Son gi1nlerde ismi çok geçen bu liman 

dünyanın en müstahkem mevkiidir 
Singapour aynı zamanda çok güzel bir ıehirdir. Geniş 

caddeleri, güzel binaları, sayısız antrepolan vardır 
suretle harab olmasaydı asırlar- Uzak Şarktaki serııinlik münaae· 
ca eski çirkin vaziyette kalacak· betile. aon günlerde Singapour mlb· 

d işti M' a avnı zaman .. tahkem deniz ve hava üsaüniln mru 
tı.n em . ım r • sık •ık geçiyor v-e lngilizlerin bu 
da yent sehrf n ne suretle kurula- ü..e yapbldan büyük ıevkiyattan 
cağına dair plAnlar göndennisti. buediliyor. Singapour, Malacca ya· 

Bu müracaat bir çok kimseye runadaaırun önünde bir ada üzerin· 
pek garip gelmişti. Böyle bir fe- dedir, fngilizler gerek yarımadada, 
la'ketf '\alih eseri addetmek haki- gerek Singapourda büyük tahkimat 
katen havsalanın alacağı şekil yapmı§l~r~ır. Bu tahkima~ın gizli tu· 
de~dl. Fakat imdi İngllterede tı:lma.sı. ıçm pek .. •ılu te~ırler al~ık· 

§ lan gıbı harp rnuna.scbetile tedbırle-
de aklı başında, dunnu~ oturmuş ri bir kat daha ıiddetlcndirmifler
birçok kimselerin bombardıman- dir. 
lar neticesinde Londranın mü- Malacca boğazına giren vapurlar
hlm bir kısnunın harab olması- da bulunan ııyolcuların her ne ıu· 
na o kadar esef etmedikleri göıii- ret!~ olursa olsun resim çekmeleri 
lüyor. Meşhur British Muse- katı surette yasaktır. V~pur!ann M· 

, . !onlarına asılan muhtelıf lısanlarla 
um un idare heyetınden mıstr yazılmı;: levhalar, bu yasağı yolcu· 
Georges C. Cumok, Times gaze~ lara hatırlatır. Singapur limanı için· 
tesine <ıLondrayı yeni baştan ae resi:n çekmek de yasaktır. 
kurmak için muazzam bir :fırsat Singapour bundan 25 1-enc evvc 
ele geçmistir11 serlavhaslle bir line kadar dört, bet bin nüfualu bir 

ektu Öndermış' tir. Mektupta balıkçı köy~ idi. 25 ıen~ eveJ lngifü 
m P g anavatan filosu batamıralı, Uz.ak 
diyor ki: Şarkta yaptığı bir seyahat esnuındıı 

ırBugün geniş ihatalı, mukte- Singapourun büyük ıtratejik ehem· 
dfr bir şehir mimanna ihtiyacı- miyetini anlamı§ ve burada yapıla
mız vardır. Bu mimar yeni Lon- cak tahkimat ile Şarktan gelecek bır 

k "ld . t elldlr ki istila tehlikesine kartı Hindistan ile Singapourdan bir görünti§ 
drayı O şe 1 e ınşa c .m Avustralyanın müdafaa edileceiioi ,,_--~----------

] d bahçeler bulun 1 l dan da ehemmiveti c;ok büyüktür. ev er arasın a • takdir ederek bu hwusta ngi :z 'J 

malı, Londran.ın şimal ve cenu- Bahriye nezaretine uzun bir raoor • Avrupadan Uzak Şarka ve Çine ve Ç / N oralardan Avrupaya giden bütün 
Ccnubt Amerika ıehirlerinin nü· cirler akın etmektedir. Muhacirler bundaki tepeler görülmeli, vermiıti. ticaret vapurlannın ucrağı, Singa· 

fuau eon zamanlarda çok artmıştır. için bi~ok kayıtlar mevcut olmakla Thames nehrinden de tl.zami tstl- lngiÜz Bahriye nezareti bu rapo- pour limanıdır. Elli büyük vapur 

nüfusu çabuk art.yor 

Bunlardan bir bmında doğum .U.· beraber bunlar ıimall Amerika ka· fad temin edilmelidir. 1 run büyük ehemmiyetini takd~r ede- şirketinin vapurları, acferlcri esna• 
Leti_ Avrupa lıubi b••ladığı uma· dar ıiddetli değildir. Bu sebeple e .. kalbi · rek Avam kamaruındwı aldıgı tah- d h-'Lt- k b ı · w 

L_ ...... bı·rrok '-!--eler "'-nuht Amerı'1--dn Bugün Londrablar. erı 'a·ısatla \ 921 senes·ınde S'ıngapour ve sın a mu ıu.x.a u ımana ugrar. 
laa ıtadar, pek azdı. Bu hal büyük .. 1UD1a "-«< ~ .. b be ' Singapourda İnfa edilen ve dün· 
i:ditelere ıebep olmuıtu. Harp bat' yerlCflJleie imkan buluyorlar. keder içinde olmakla era r jcivarının tahkimine baelamııtır. 20 yanın en büyük dolcu olan altıncı 

dılttan ıonra 'birdenbire doium Son bir nüfu. tahririne göre Cite'nJn (Loodranın merkez ma- kü.ur .enedenberi, hiç bir fedakar· George doku 1938 senesinde me· 
~ti artmııtır. Arjantinin merkezi olan Buenos hallesi) ortasından ilk defa ola- lıL:tan çekinilmiyerek yapılan bu rasimle açılmış ve ozaman o havali-
• Diier taraftan cenubt Amerikaya Airesin nüfuau iki buçuk milyonu rak geniş bir yolun açıldığını tahkimat, Singapouru dün~anın en , nin umum1 valili olan sir Thomas , 
41Unyaıun dört bir tarafıııGan muba• buJmuıtur. .. Ü 1 bunda bi kuvvetli n müstahkem denız ve ha- Shenton Singapourun oynamag-a gonn § er ve n r mem- . B 

H 1 
. d . . . va üasü mertebeııne ç.akarmııbr. u- namzed bulunduğu büyük •lratejik 

abishane hÖcre erıne Stğamıyan a am nunıyet duymuşlardır. Bır şehır- gün Singapour, gerek denizden ve role itaret ederek şöyle demi§tir: 
~erikada IJeı aydanberi ifaiz ainin kapısından jçeri giremediği içih de, tarihf olmıyan binalann an~ gerelc havadan yapılacak her taarru• cSingapourun müdafaa etmekte 

&alunan bir sene sarip bir 1Urettıe bu gencin ne yapılacağı düıünülmüş, cak hlsst bir ehemmiyeti vardır. za, ne kadar tiddetlı oluraa olıun, bulunduğu mevziler, bu yeri Uzak 
it 'bulmut ve birdenbire çok para nihayet cürmü ağır olmadığından Bugün binaları yıkmak ne kadar muzafferane göğüs gerecek bir kud· Şarkın en kuvvetli ve müstnhkeın 
bzanmaia bqlamıftır. Bu genç keıiıdisfoin bir daha ıerserilik yap· kolaysa yapmak da o kadar ko- ret ve kuvvettedir. kalesi yapmıştır. Hiç bir gemi, izin 
·22 yapnda Peter Dawis adındadıT. mamak üıere ıerbes bırakılmasına laydır. Hayatım esnasında Cite Bu tahkimatla beraber, şehir de ve muvafalcatımız olmadıkça hu 
Loa Angeles'dc ııeueıilikten dolayı karar veril~tir. en aşağı iki defa başta baş kA.- biiyümüş, güzelleşmiıtir. Sinıapour· boğazlardan geçemiyecektir. Zira 
polia tarafmdan tevkif ediJm.it ve Peter Daww hapiahaneden çıkın· ilen ld leh ün a d da yüksek binalar, bahçeler içinde 30 kilometrelil.; bir yol boyunca 
ı.apse ıönderilmiftir. Fakat Peteri ea. 1razeteler Lu bld»eden uzun m yen en yapı • ç defa a kö~ler. muazzam .,.. •ayımz aane- 380 Jik ve .fSO lik muazzıun topla· 
.. piabanede biç bir höcrqe aok- uzadıya bahaettiklerinden, bir h1im birçok kısımlan yeniden lnfa po, dok ve tersaneln, vinçler ye nınazın at~ albnda bulunacaluır.> 
IDak kabil olamamlfbr. Çlinkü de- ıirketi ltenclilini yübek ücretle edildi. Fakat gene buruı eski ..Ur modem teaisat vardır. Bu ıu· Şimdi bin&.rce Çinli ve yerli amr.· 
&anlı tamam iki metre 21 eantimet· aııgaja etmittir. Yalmz buırünkü halinde kaldı. rede burada Avrupai bir tehir bı- Slnppounm mntibll le, Singapouru müdafaa eden iıtih· 

111 
boyunda ye 160 kilo ağırlıiuı~a· ıeklini muhafaza etmesini prt koy- Bugün önümüze çıkan fırsat ~im~ n Sinaapour büylik ve i,lek gösterir hartta Umlann tenii ve yeni tahkimat in· 

Clırr ..• KGçük böaelerden biç bıri· mUft\lr. biriciktir. Yem Londrada eski bir lıman olmuttur. . ıaıile meşgul bulunuyor. Önümüz· 
. Bu hususta okuyuculanmıza bir deki aylar zarfında Uzak Şark hadi-

0 • • en zengin alleSI bınaları örnek almalı, fakat ge- fikir v-ermek için Sinppourun itba- d~ya Müatemlekit nezaretine aeleri ne aafhaya girerse girsin Sin-
unyanl n l ni§ meydanlar bulunmalıdır. llt Ye ihracatuenede yüz milyonlar- bagladrr. ıapur Ü.Ünün oynayacağı rol, ha-

Dünyanın en zeqin adamı kim- mtlf, vapur kumpanyalba~a. ıazfetederl Yeraltı şimendiferi, bombalann ca lnciliz liranna balii olduğunu Buranın umumi valiııi, .f,222 kilo- yati ve kati bir mahiyeti haiz ole· 
• 1 d · t · Aileei dört ır tara a a bb ·· • d t •> ... Bir zamanlar bu ıua e er· tesıs e rruı. " .. . . isabetinden müteessir olmaması •öylemek Ufidir. metre mura ı ~zerın. e o uran caktır. 
~I: l)udak salrruı, daha buyuk ı§le~ ııı- için daha derinden geçmeli, her Singapour adası, Malacca yarım- l, I 00,000 halkın. ıdaresıle meşgul Dünyanın en büyük tranııatlantik 

- Rockfeller ... cevabı verilirdi. rifınil. Bu cümleden olarak Japon- d bo bardımanlara mukave- adası, Pcnang ve Labuan adalan bir ~l~~kt1111 •o~~a Sıngapour n hava· vapuru olan lnııiliz Queen Elisabeth 
Sonralan Patiyala mah~ceainden yanın her tarafında elektrik aatralla· ev e m k kl b 

1 
umumi valilikle idare edilmektedir. l111nın de mudafaasına memurdur. vapuru, muavb kravezörüne kalbe

Forddan, Vanderbiltden bmedil· rı kurmu§ ve ucuz eşya imal ederek met edece sığına ar u unma- 1867 ıenesinde Hindiatandan ayn- Singapourun ltratejik ehemmiye- dilmiş ve Singapoura gönderilmiş· 
«li; Nihayet dünyanın en zengin ad~- dünyanın dört bir tarafına ıönder• Iıdır. Bu harpten sonra hayatta lan Singapour boiuı, doğrudan tinden başka, deniz ticareti bakımın• tir. 
~ınH~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ra~~~----------------~-~------------~-----~-~ 
IOylendi. Son habeTlere ;go~e ~u1· bir kıanu taneai 'beı liraya biaiklet terketmediklerinden dolayı bırer 
c.nın. en zengin. adamı Hmtlı d ği • yaparak her tarafa ıevketmekt~r. madalye verilmese bile bunlar 

Emlak ve Eytam bankası 
heyeti umumiye içtimaı 
Ankara 20 (A.A.) - Emlak ve 

Eytam bankaa: heyeti umumiycsi 
bugün bankanın umumi merkezin
de toplanmıştn. Bilançoya nazaran 
banka.mn 1 3 üncü hesap yılı içinde 
elde ettiği knr 6-53,036 liradır. 
Banka umumi heyeti idare meclisi· 
nin raporunda teklif ettiği veçhile 
bu mikdarın 317, 1 l 1 lirasını (a ve 
b) tertibi sermayedarlara yüı:de 
.f.i nisbetinde Ur olarak tevziine 
ve mütebaki kısmının da esas ni-

ıMt~ı a.d!n~a hı! Jap1onmuı. 1 .... Bu ailenin aerveti milyarlara baliğ hiç olma?.SA yeni bir Londraıun 
ıtsuı ıptıda ticaret e mctgu m..,, _ı ...ı- +-.4.. , __ ,k 

Son . • . b"' "t .. fabrikalar lı:ur- olmaktaaır. ~asma yaru.u e .... ~ Oııua. 
ra ııım uyu muf, • , memnuniyetini duyacaklardır.» 

lsvi rede bekarlara mahsus yemek vesıı<~sı 
Ç 1 lannd.. bir çok ve1ık.alar M • t d ik 

isviı;;re hükumeti bekarlar ve lo· yen er wyan b d 1 H r --1ik- acarıı an a un veı a 
b . b' t unaga m~ ur u ar. e 7.;v "} l k 

~tada yemek yiyenler için !enı •. ~r ı: emek için et, ,eker, ekmek, te· 1 e ıab aca 
Yeaıka ihdas etmi§tir. Bu vesika og· ~ ik veriyoılardı. Şimdj BadaPf!fte 20 (A.A.) - Stefani: 
le ve akşam yemeklerine mahsus· reyagı vetı ~ı bir tek vesika veri· 25 marttan itibaren Macariatnada 
tur. Bununla lokantada iki kap yek bunları~ {~r~ue yanlannda vesika· un vesika ile ıatılacaktır. Adam ha· 
inek ve muayyen miktarda ekme lecek, e kr ~: bir de maku tatı· ı ı:na haftada 200 gram un veya ma• 
Jernek kabildir. lan k~mke rtulaaçı~klardır. kr.rna verilecektir. 
~· d' '- · maktan u ~ ıye kadar lokantada ~meJL yı-

lngilterede posta pulunun 
yüzüncü yılı kutlandı 

bir genç 
mektubu 

Bu pulun ihdası Fikrini, 
kızın nişanlısından gelen 

lıabul etmemesi vermiflİr 
zamnamesine. uyarak muhtelif ter· 

ingllterede, po&ta. pulunun 1hdasmın vakJt taybetml,fttr. tpilere konulmasına karar vermiştir. 
Jtidncü Jl}d0n1hnü ~de tatlan· bir aat vatlt taybetmiftlt. 
DlJ,fttr. Posta pulu bir tetadtlf netice- Mhem altpm• dotru genç bir tı- Umumi heyet. müddetleri biten 
81nde, bir genç kızın nlfanlısmdan ge. zın evl önüne gelerek kıza bl.r moktup .d J' • a.z l ndan Hayrullah 
len mektubu kabul etmemesl üzerine olduğunu aöyleml§tlr. Otnç kız: 1 are mcc ısı a &n • . 
1bdaa edllınlftlr. Bu garlb hldlle ıu - Zarfı gösterin, yazısını tanıyor. Özhuduın ile MuhlHı Arısan ı yenı· 
suretle olmuft,ur: aam alırun.~ demlştlr. den id&re meclisi izalığma seç· 

Tamam bir asır evvel İngiliz posta Müvezzi bunun ne demek olduıuıt11 . t" 
zl bı def ele mıı ır. 

miifettL~l Rowland BIIl posta vartda. billyordu. Fakat va rest r a m - _ ............. _,_ 
tının pek az olduğunu görerek bunun tubu ı&ıermetti. Gene; 1cuı mektubu ---·--· 
neden Ueri geldıttne merak etmlf ve görince tebe.ıııriim etmif, IODJ'&: bll meydan Yermemek için ne ynpmat 
lfl tahkik etmek 'Ü7.ere Londradan - Nereden" itimden ~ı - lAzım ptdlRtnl dütünm~e ~lamış
Brtst.ol şehri havaltstne litmlftlr. Bu- mlJOJWD, mektubu alJp eot.ürlln ... de- tır. Nihayet düşüne düşüne şu t.edblr-

rada, h~~lyetlnl belli etmeden, bir ~ezzl mektubu alarak gıderken leri bulmuştur: 
posta ~uvezzilnln nrkuma :ı~ mCifettlj genç kıza yak}a4arak mek· 1 - 'Öcretln azaltılması, 
miivezzu adım adım tatlp et lf . tubu ntçln almadıtmı dostça soımu§- 2 - Mektup iicretıntn, veren t.:ırn-

0 zamanlar posta. pıılu JOktu. Por.- tur. Genç tı:ız fU cevabı "fermtıUr: tından ödenmesi, 
ta parasını da mektubu yeren delil. - Beni ele venneuenlz sö1Jerlm. 3 - ücretin alındığına dair b~r eti-
alan öderdi. Fakat blrçokları, para - ~ vennlyecetJme yemt.'1 ede- ket yapı~tınlnuısı. 
vermemek iç1? mektuplan almazdı. rlm . 
.Rowland Hlllln ta~lp ettıtt müvezzi - Öyleyse anlatayım: Mektub nl- Mürcttı§ birçok u~ştıktan ıonra 
11k 1tl. mektubu aab plertne götürmilt, ~nlımdan geliyor. Kendisi uza)-Jarda bu fiklrlerln\ k:ıbul ettirmiş ve '..ık pul 
==bunların lklsl de ıu cevabı ver· çatı.pyor.: İldmlz de fakiriz, pos~ p:ı- bu suretle basılmıştır. Pul 1841 rıe In-

- Mektubun nereden ve ~ m:len ra.mıı ödemeğe kudretımlzt lOkt~r. glltercde kullanılmış, 1843 de iııvtı:red~ 
geldiğini bilmiyorum. Bo§ yeıt para Bunun içln araı_nızd:ı nnlaş ık. Da.ıa bunu knbul etmiştir, Fransa, nnc:ı.k s 
nremem Mektubu ahp g~türü'll soyliyecek hususı blr şey! yoksa zarfın sene sonrn po ta pulunu ltabııl etm o:-

. flzerlne blr işaret yapıyor. Bu lş:ırct tir. · 
Uçüncüsü. ücreti vermlo, fakcı.t pa- csıhhat1n:. yerindedir. Senl dti.).ünü- Posta pulu usulü vn · d· t k d 

zarlıt:ı glr1fmek isteyerek müvezzUn yorum, gozlerlnden öperim. demektir. 11 
' 

0 n :ır 
birçok zamanını kaybetmestne sebep Bunu görünce mektubu müvettle l:ı.dc nrttırmışLır ki, lngUtere k:uliçeat 
olmUftor. Bl.r batta miftert de hemen etımm. Vlctorla posta ıniırettiş!nc as:ıJ .. L iln
eevabmı yazmak şartUe mektubu al· Posta nıüfettişt bu cevap üıertne vaııını veı mlş ve mufcttişln biı hf"7-
mJ.I, müverzl bu y\lıden de blr !aat genç kızdan ayrılmış ve bu hilC'lere 1 kclı dıkilnı!ştir. 
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Garib bir kadın 

21 Mart lHl 

Tefrika No. 7l Yazan: İSKENDER F. SERTELLl 
Şi:tagodıı. bir otelde oturuyoıdum. te yaı>anm. O kadar ki IVldenler ha-

Bu otelin Mişlgan gölüne bnkan ga- kiki kurbağa ötilyor zannederler. o lstanbulsp" orveEskı·şehı·rDemı·r- -BenşeyhBedreddlnlçoklyltanı- Venediklilerle Türklerin 
yet güzel balkonları vardı. Akşam üst- günü de başladım kurbqa gibi ötme- nm. Bu adam, şeyhin tA kendisidir. ıerı -en büyük zevk.lm od:unın b:ılko- ğe ... Bir aralık da balkona çıktım. O Demesi üzerine, Çalı bey, rıı.hibln dostluğunu ihlal edenler, 
nunchn göle kar§l bir sigara tellen- zaman yanımdaki dairede oturan p r m l ı•şt ' k J k kollarını bağlatıp kendi gemisine al- Bu .sırada, Venedlk cümhurlyetlne 
dlrmektl. oturduğum odanın tam ya- komşumun da balkonda olduğunu gör. 8 0 QÇ ara ıra eaece mıştı. Adanın limanında demirleyen merbut bazı adalar önünden geçen 
nınd:ı. büyük ve çok pahn.lı, lüks bir düm. Genç ka.dın gülümsiyerek bana donanma ertesi günü Çanakkaleyi ge. Osmanlı tüccar gemllerinl sık BU:: 
daire vardı Bu daireyi b:ına otel mü- b:ıtçıyordu. çerek Gellboluya hareket edecek ve çeviren ve lçlndek:l tüccar eşyasını 
dürü gezdl~~ti. Hakikaten pek şıa- Blr_!taç gündenberı aramızda tatlt Milll kümeye iştirak edecek kaşa yap~lar ve neticede genel şeyh Bedreddin Gellboludan kara yo- gnsbeden Venedlk korsanlan ~ a.zıt-
hane pek güzel bir yerdi. blr goz oşlnalığı ba.şl:unıştL Fakat bu- klüplerin adedi hakkında futbol direktörlüğe yeniden blr t.elgrat lu ile Edlrncye gönderllccektl. tırml.§lardı. 

Bir akşam gene balkonuma ç!.ltmış gUn onun hnllnde bana karşı çek da.- v • O gece. çok iyi rumca bilen Ömer Çalı bey son vaziyeti padişaha bll-
slgara içiyordum. Bir aralık bitişik ha fazla bir iltifat görüyardurn. Bir· ~ederasyonu tarafından son dakl- çekmege karar vermişlerdir. baba, rahibin yanına gitti. Rumca ko- dlrm1~ ve Türk denizcilerinin galeya-
dalredcn bir takım ncaip sesle.- işit- denbh'e aklıma geldl. Acaba buna. se- kada verilen bir kararla dördün- B te 1 d nuşmağa başladılar. Rahlb, Ömer ba- na geldl~inl, Venedlk korsanlarını ta.-
Um. orası üç dört gündenberl 'boş du· bep klll'ba~a gibl ötmem miydi? Ken- cülüğü kazanan İstanbul run u lgrafla stanbulspor a baya yalvanyordu: kib ve tedib etmek. istcdlğinl arzet-
ruyordu. Acaba tutulmuş mıydı? Bir- dl kendime: cŞimdl ben bunu anla- . spo dahil olmak üzere Eskişehir De- - Beni neden yolumdan alıkoydu- ml.ştl. 
az sonra bir de baktım, lüks daırenln rım! ... ı> dedim. Bir kere de b.ılkonda bu müsabakalardan hariç bıra- mirspor klübünün iştirakile mıııı ' nuz. ~en ömrümde bir kere blle hiç Çalı bey, rahip meselesinden sonra 
balkonunda blr kadın. PlJamnlı, ~ayet kurbağa gibi vıyakladım. Ve bunu ya- kılması çok haklı olarak blr ihti- kü 1 d takım bir Turke fenalık yapmadım. Benden tekrar GeUboluya gelerek, Çelebl 
güzel, biraz fazla. boyalı blr genç ka- parken hiç de utanmadım. Çünkü lflf mln1 lın .. - d • me maç aruun okuz ne istiyorsunuz? Allah aşkına bu fel~- MehmeddE'n gelecek emri bekledi. 
dın ... o da benim gibi :ılga~ içiyor ve güı.el komşum kaç gündenberl benim ze 0 uş ve uç gun en arasında yapılması için son bj.r kette:n kurtarmak için, bana yardım Gelibolu tezgahlarında sekiz on tek. 
gölü seyrediyordu. Beni gormıımıştı. karşımda tilrlil hayvan takllcU yapıp beri spor efkin umumiyeslni ala- temennide bulunm~lardır edlnlzl Siz, ihtiyar, temiz kalbll bir ne daha yapılıyordu. Bunlar da. do-
Sigarasını attıktan sonra doğruldu. duruyordu. Ben topu topu bir kerecik kadar eden bir mevzu haline gel- · insana benziyorsunuz! nanmaya lltlhıı.k edecek olursa. do-
İşte o zaman beni son derecede hay- kurba~a gibi bağırmaktan mı sıkıla- mi ti Beden Terbiyesi Genel direk- - Canını, şeyh Bedreddin! Şu hu- nanmanm tutarı kırk iki parçayı bu-
rete düşüren birşey yaptı. Tavuk glbl caktım? ş · tö .. Oe , vlyetinl neden saklayıp durursun! Bir lacaktı. Zaten, Çalı bey de bu yekfula 
ötmeğe başladı. Henfiz yuınurtlıınuş Balkonda yaptığım kurbağa ta.kildi Dün akşam bölge direktörlü- ru neral Cemil Taner in bu kere Çalı beyin eline düştün! Padlşa- bulma~a. çalışıyordu. 
geveze bir tavuk farfart!cılığı ile habl- her zamankinden de iyi oldu. Koınşum ğünde üçüncü defa olarak topla- temenniyi hüsnü telA.kki ederek hın fermanı var: Edlrnede seni bekll- Eğer padişahtan: cVenedl!:Iılere 
re bağırıyordu. Evet o §Jk, o güıel, o evveli\ küçük bir kahkaha attı. Tak- I . .. yor. 110 haini yakalayınca, baca.klan- hucum edin!• mealinde bir irade ge
hyülyalı bnk.ışlı kadın bir takım tavuk dlrkAr bakışlarını üzerime dltnılştl. ~ Ankara - zmır - Eskişehir ve gunlerdenberi uzayan hadisenin n:ı. ve kollarına zlnclr vurup, diri ola- lecek olursa, Çalı bey vaklt ltaybet-
seslerl çıkarıyordu. Nihayet beni uzaktan alkışladı ve: lstanbul klüplerl murahhasları bu suretle halli yoluna gidilece- rnk Edlmeye gönderlnlz!t diye üst üs.. meden, Ak.denize hareket edecek vo 

Lakin her lisanda hayvan t9;k1ı~le- - ~ra:o ... Bravo. dedi. gene bu mesele üzerinde müna- ğl kuvvetle muhtemeldir. te haber gönderiyor. seni bin ınü.şkü- o sıra1a, Venedlk cümhurlyetlııe bağlı 
rint ayn ayrı yaparlar. Mesela ner O gunü ak§ama doğru garson bana lıltla ele geçirdik". Nasıl olur da. böyl>? olan adalar arasında demlrled!ğt ha-
mllletın dilinde horozun öt~ şekli bir mektup getirdi. Bitişik komşum hilelerle elimizden kurtulursun? Buna ber alınan Venedlk dono.nmasınn. ba.s-
başka t:r.şka yazılır ve söylenir. Şüp- beni akşam yemeğine davet ediyordu. İnönü koşusu İkinci küme terfi senin aklın yatıyor mu? kın yapılacaktı. 
hesiz ki dünyanın her tarafında ayni Hiç ummadığım bu davete hem çok Bütün bö:ge birincilerinin iıtira- ı müaabakalan Rahip bu siYzlerl duyunca korku- Gerçi, o devrin en kuvvetli blr de-
cinsten horozlar ayni surette Ött'rler. §aşmış, hem de pek sevlnm.lştl.m. L'J 30 t "d 1 k dan tlLremeıı.e ba .. ladı · nlz devleti olan Venedlklllerıe Oıt-
F k t 

. 1 k 1 k'~ h " ıu e martta zmrı e yapı aca O h l" d 1 k 1 "' ...., . • d 1 ti a a ınsan arın u a .... n er ;nem- Akşam yemeğini bu guzel kadınla İ .. .. k . . k . ç grup a ın e yapıma ta o an - Benim şehllkle alAkam yok. Ben man.ı eve arasında vak~l•e: bir 
lekette bunları başka başka tarzda ba,fbaşa yemek hakiki bir saadetti. non.~ oşus~~a 1ıttıra etmesı te- ikinci küme grup müsabakaları ni- Müslür..ınn değilim. Benim sünnetll dostlu:.: muahedesi lrnzalanmıçs:ı da. 
z.aptedıyorlar. !3enim oda ~omşum Nitekim bir müddet sonra çiçekli, gü- karrur ede~ ~ç stanbul takımı 2~ hayetlenmiş ve sıra ile Karagümrük oldutnımu görerek şüpheye düştünüz. aradan yıllar geçince ve An:ıdoluda 
Amerlknd:ı malum olduğu ı;ekilde ta- zel bir sofranın başında blrleşmlştlk. martta şehrımızden hareket edecektır Alemdar ve Şişli _ Cüneş klüpleri Bunun sebebini ve hlk~yeslnl size an- dahili galleler çoğalınca bu muahede 
vuk taklidi yapıyordu. Pek zly1de Ş!lŞ- o harlkulA.de göğsünün üst kısmını Ayni tarihte bütün bölgelerde 6000 grup birinciliğini kazammıılardı. Bu latayım: Ben Tuna. boyl!\rında de hemen hemen unutulmuş denecek 
mıştım? Acaba d~~i ~lydlJ ... ~!: ara- açık bırakan bir elbise giymişti. Ya- metre üzerinde İnönü ko~uları yapı· grup birincileri arasında ikinci kü- bir köyde doğmuşum. O 1amnn kadar hükümsüz kalmıştı. 
lık bana do~ru dondu. Goz guze gel- kından çok daha güzeldi. Bana: lacaktır. İstanbul bölgesinin yapaca- köyümiı~ Türk akıncılannın istll!\sı- Böyle olmakla beraber, donanması 
miştlk. Utandı. Ve derhal tavuk gibi - S!zl buraya niçin davet ettim bl· ğı koşu için atletizm idarecileri ve menin şampiyonunu tdnyin etmek na uğramış. Bu lstlli'ı. yıllannda ben ve bllhassa deniz ticaret gem!lerl çok 
bağuınaktnn vaz geçtı. Utanmasını llyor musunuz? dedi bed t b. . il' I . . . t" üzere yapılması icap e en maçlara nltı yr.d! yaşlıırında idim .. çok iyi ha- kuvvetll olan Venedlk ctimhurlyetl 
tatlı hir gulümseme ile örtmek 1ste- · .en .er ıyesı mua ım erırun ışı· bu hafta Fener stadında başlana- tırlıyorum: Köyümüzden geçen atlı- hiç b!r zaman Osmanlılarla hnrbet-
dl. Tnbli ben de kendisine gill•ımse- Sonra cevap vermemi beklemeden rakıle hır toplantı yapılmıştır ve ko· caktır. lar, büyük erkeklerlmlzln hcpsltıl kes- mek niyetinde değildi. Alcdr:nizde 
dlm. ıc:crl girdi. Otelin blzlm tatn ııtıve etU: şunun Balmumcu çiftliğindeki Mual- tiler .. ;·e küçfık erkek çocuklar:ı. kıy- Türk ticaret gemilerini yağm::ı eden, 
bakan garsonlarından onun hnlı:kında - Sızlnle iş birliği yapmak ısU'dl- lim mektebi önünden ba.,Jayarak iki Yalnız Heyeti Vekile kararile Ka- mndılar .. hepimizi sünnet edereic ge- ve Türklere rnüşkillfit çıkarnn, müs-

İl k dl 
1 ğl.m için ... Evet arzu ederseniz birlikte '" ··k ki b V f ·ı b' l · ·1 takl d"k ık mal mat toplama iste m. n •• ~.ıır- çalışablllrlz. büyük tur yP.pılmak suretile tamam- ragümru ü ü e a ı e ır eştırı • çip gittiler. Bizim köyde sünnetli olan u .a ı !ardı. 

dan biri bana: . 
1 

Hayretle sordum: lanması kararlaştınlmıştır. Müsaba- diği cihetle maçlardan çıkarılmış ve yalnız ben değilim .. benim glbi tlllden Vened!k cümhurlyetine bağlı olan 
- Çok zengin bır kadın ... ded , ge- kay k ti tl .h 

1 
d' yerine bu grupun ikincisi Oavudpa· fazla hrlstiyan çocuğu sünnrtudlr budül:alıklardan Nak.şe, Andre:ı. Mllo 

d b l 1 ti Blll 
Size nasıl faydalı olabilirim? 1 en ço n e e nı ayet en ıren ·· - ' · ndl" d ki d .. kal V dik c-çen S<!ne c uraya gem ş . 1assa - •••• kk .. I . • . . •V• • ga klübü alınmııtır. Pazar günü Fe- O 1.aman biz! Musluman yapmak is- •• rın a u nr: • ene um-

bahşlş hususunda pek comer~ti:... Hemen cevap verdi: teşe u e '\le ~ırıncı~ıgı kazanana hı- ş temlşlerdl. Fakat, blr müddet sonra hurlyet!n!n Osmanlılarla akdettiği 
O gece ~ya.~roya gltmlşt~m. Otele - Kurba!\'ıı. gibi ötmekte... rer kupa verılecektır. aıer stadında saat biı de işli, Cü- peşimizi bırakLılnr .. o civardaki hrls- muahedede blzlm imzamız yoktur.• 

pek geç dondum. Odama gırln:e bir- Alay dl d ? y·· .. b kt neş ile Davudpaşa karşılaşacaklar· Uyan köylerinden blrlne dehalet et- diyerek Venedlk cümhuuyetinln 

d bl tın d D d 
. -

1 
mı e yor u uzune a ım. Do"rtl k dır. Maçın hakemli~ini Samih, yan Tu-rkle le 1 d tl lh. t en re ya a ım. ışnrı a çoit g~e-1 Gayet ciddi idl. Adeta bir iş adamı gi. er upası ., tik_ onlar bize baktılar .. bizi büyüt- r o an os uı;, .. nu a.r.~a-

blr mehtnp vardı. Ay ışığı altında golu bl k d İşi 
1 

dığu ö Milli kümeye bazırlık mahiyetin· hakemliklerini Nihad ilıt Halid Ca- tüler Ben ondan sonra Biznnc:ı gldP.· makta llerl gitmişler ve Türk gemi-
seyretmek için balkona sıktım. Bitişik ru"n oenubşuyor -u.l 

1 
a.nh tamardl ·m g • d d İ b l kl b lip yapacaklardı:. rek ;uhban sınırına girdim v~ rahip lerine dü~man muamelesi yapmağa 

k t t BI 
. b' c ana şoy e za a ve : e ört staın u ü ü arasında ter- b 1 l d .. omı:umu unu muş um. roen .r.? d 

1 
D 

1 
oldum. Bir keUme türkçe bilmem. aş nmış ar ı. 

yanımdaki bnlkondan b!r keçi sesi işi- - EvvelA size bir hlkAye anlatayım. tip e j en ört er kupası maçlarına B ik k b Ömer baba bu hikayeyi m~rakla Doğrudan doğruya Osman!ı devle-
tince doğruldum. Bitişik balkonda. Ben kollcjden çıktım. Kendime bir 1§ pazar günü devam edilmesi icap et· eş ta§ }Ü ÜnÜn dinliyordu. tine tibl olan bir çok ticaret gcmlle-
mehtap ı~ıih altında narin bir kadın arıyordum. Bir lş idarehanesine gittim mekte ise de Beşiktaşlılar oyuncula- kongresi _ Ya şeyh Bedı·eddlne benz~yişlne rlne bu dükalıklann bu suretle hare--
gölgesi görmüştüm. Demek lüks daire- bana' nnın bazı!a~ının. s~k. atl~ğı •. dolayısile Beşiktq jimnastik klübü başkan- ne dl velim? kete geçmeleri, Vened1klllerle n.ramız-
nln g.il~eı müşterisi bu serer de keçi - Keç! gibi bağırmasını, ln\?:C gibi Bu tt ki ı k F - o· In.blllr ya ... ı·11s ..... ıns"."a. ben- d:ıkl muahedenin kıymetini büsbütün _ böıı.M rsaya gı ı cnnı 1 erı surere e· ılığ-.ndan: Klübümüzün senelik kon- '"'' .... hl · ı 
gibi ,ötL.ıyordu. . &unneslnl becereblllr misiniz? diye b h ·1 v zer. Haydi kuzum beni burnu.:. boş çe ınd rmlştl. 

d l B d 
._ ner ~ çe ı.e Y. ap.ac.agı maçı oynamı- gresi 25/Mart/941 s:ılı gu··nu·· saat • B d V dl b !:"'a.itn~ bu keçl tnklıdlnl ne kı:ı.dar da sor u ar. en e evvelu. sizin gibi a.lay - b ld yere k:ıpadınız .. Edlrneye göndP.rirsc- u ara a, ene ğe ağlı olan 

mukemmel yapıyordu. onu lş!dcn ya- ediyorlar sandım. Meğer maksa.tlan yacagıııı :ı ımuştır. 18 de Beşikta~ta Akaretlerdeki nlz günün birinde hepiniz m:ı..hcup <Nakşe> adası Dtiknsı [1] run Vene-
nımızda hakiki bir keçi ötfiyor zan- gayet ciddi lmlş ... Radyo temsillerinde Bu vazıyet karşısında kupa maç- klüp merkezinde toplanacaktır. Ek- oln~a.ksınız! dlğl dahi tanımıyarak, J\kdenl1.de 
nedlyordu. çinlk sahneleri ve oradaki sesleri tak- !arının yapılamıyacağı anlaoılmakla seriyet hası1 olmadığı takdirde ikin- Bizanslı rahip bu tırada sağ kolunu müstakll blr deniz haydudu sıfa.Ule 

Bir nrnlık sustu. Acaba benl:n bnl- lld etmek lcnb edince bunlan yapacak beralkr Fenerbahçe ile Galatasaray ci toplantı 29/Mart/941 cumartesi açtı: istedi~ yeri vurup yakmasına eföette 
konda olduğumu tarketmlş miydi? bir insana lüzum oluyormuş. Ben de idarecileri Bqiktaııın bu kararını de- günü saat 14 de ayni mahalde ya- - S!z , hrlstlyan olduğumJ. delll daha :fıı.zla meydan verilemezdı DD-
Kendlınl göstermeden onu gözetı~me- hayvan tnklldlerlnl gayet lyl beceri- ğiştirmesi için teşebbüslere girişmiş· 1 kt N· · 'b' olmak üzere şunu da göstereyim ... ba- kanın bu vaziyetinden Bizanslılar bl-
ğe !:arar vermiştim. Çünkü kl!nd!slnln rlm. Bu işe atıldım. Az zamanda çok ferdir pı a~a ır. ı~a~n~meı:n~k mucıh ı~- kınız : Kolumda, küçükken etıme f.ş- le şikayetçi idi. 
bu hnllerlnl pek merak etmiştim. Bir muvaffak oldum. Şöhret ve dehşetli · ce ongreye ıştıra a ını aız lenmiş mavi bir haç resmi var. Bir Çalı bey (Nakşe) dükasına. h:ıddlnl 
nra keçi gibi bağırml'..ktan nz geçtl. para kazandım. Şlmdl işte şehir şehir y .. .. .. .. b k olan sayın aza mızır. tc~rifleri rica Müslümanın kolunda böyle h~ !şareti bildirmek için padişahtan emir ve 
Bu sefer de ördek sesleri çık~rmağa dolaş:ı.rak radyolarda hayvan ta.klidl uruyUf musa a &Si olunur. bulunu,:- mu? Allaha"kına lnsar edi- fırsat beklerken. bu sırada yelken 
ba"ladı. Evet. suya girmiş bir ördek yapıyorum. Ukin kurbağa ta1'1idlni Şehrimiz Beden terbiyesi mükel· Ruzname: nlz. Beni scrbes- bırakımz. üstünden düşerek bt.cağını inciten 
g bl bağırıp duruyordu. bir t.ürlü beceremly_orum. H&lbukl tefleri arasında tertip edilen yürüyüş 1 - Riyaset dvianı intihabı Ömer baba o gece, rahlb!n ,1•anın- Saideyi de Gellboluya çıkartmıştı. 

O gece yatağıma çekildikten ~nra ra~yoda meseli\ bir f oy, bir çlflik et- müsabake.larını11 ikincisi pazar saba· 2 - İdare heyeti ve murakiplcr dan ayrıldı.. Çalı beye koştu: Sa idenin bıçağını llılçlayıp s:ırmıt-
dakl.kalıırca bu gnrro kadını dil{,fuı- :~n~h~l;e:~r :1~y~;~e~e~u~~~:ı~~ hı Mecidiye köyünde yapılacaktır. raporunun okunması. - Rahiple demindenbcrl kı-nuşu- Jardı. 
düm durdum. Nihayet kcndl kandlıne: kadar acemi bir kurbağa idim Bun- Saat ondı. başlayacak olan yarış 201 3 - Yeni idare ht-yeti ve mura- yorduk. Ben, bu adamın Müslüma.n Saide beş on gün içinde lyileşlp 
ıGarlb bir merak ... dedim, lns:ın:arın dan sonra arzu ederseniz bu ~az!feyl kilometre üzerinde olacak ve Şişli kipler intihabı olmadığına inandım. Edlmeye gön- tekrar kaptan gemislı1e gıdccektL 
ço~unda böyle acalp mera.ıtıar •ar- size vereceğiz .. • tramvay deposu önünden başlaya- 1 derlrsek, _mahcup olacağız .. dedi. Saldenln bacaı;rını IH'ıçlayıp snrmlfo-
dır.o Rüyamda güzel bir kadır. gör- 1 1 Ve rahıbin kolundaki haçt:ın bah- retl altında ve ihtlyar bir kndınuı 
düm. Bu kadının ağzından bir takım Güzel ko~mla ~birliği yapmakta. caktır. ANKARA RADYOSU sederelı:: evinde yatıyordu. 
tn.vuklar, horozlar, keçiler, ördekler bir an tereddüd etmedim. Onunla bir. - Bu herif kıpkızıl g!\vurdur. Şeyh ••• 
çıkıyordu. Rüya bu işte... çok şehirleri dolaştık. ve 0 kadıır sa- Bisiklet seri yarışları 21 m:ırt cuma öğle ve :ıkşam Bedrcddlne benzemesi de bir tesadüf 
Ertesı sabah uyandım. Tem!z hava mimi olduk ki, içtiğimiz su ayn gltml- İstanbul bisiklet ajanlığı tarafın· eseridir. 

almak için balkon kapısını açtı:n. Vay, yordu. dan her on beş günde bir tekrar 12.3'1 Program, 12,33 Solist okuyucu- Halbuki ertesi sabah, Türk donan-
vay, vay ... Bitişikten horoz, hindi, ke· Hikmet Feı-idun Es edilmek üzere bir seri yarışlar ter- lnr, 12 .. ı;o Alnns haberleri, 13,05 Solist ması, şeyh Bedreddin diye yakaladık-
dl, köpek sesleri, hatta kuş cmltılan tip edilmiştir. Bu pazar sabahı saat okuyucular, 13,20 Kanşık prvgram lan rahibi Gellboluya götü~cektl. 
gelip duruyordu. Bunlan duya.n ynnı- K u·. ç u·. K ,. LAN 9,30 da başlayacak olan birinci ya- (Pl.), 18,03 Z!ra:ıt takvimi, 18,08 Rad- Çalı bey, Ömer babayı d!nleyinc~ 
mızdakl odanın hayvanat lle dolu ol- yo Swlng kuaıtetı 18 30 Çift f ı şa§ırdı· duğunu sanırdı . rıt Tarabya yolu üzerinde olmak • • • ' e ası • · okuyu uı d ·· 50 k"l l'k · 0 b 19,30 Ajans habcr.lerl, 19,45 Tek şarkı - Ne diyorsun, koca kartal, Şeyh 
Konvıum artık gözüme «esrarengiz C anınız arasın 8 uzere 1 ometre ı tır. n e§ Bedreddlnln kolunda haç Işar~ti mi 

bir kadın •Olarak görünüyordu. Faka.t ı' gün sonra yapılcak ob.n ikinci yanş ve türküler, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 var, 
hayvan taklidi yapmak hususundaki EN SER/, ayni yol üzerinde 60 kilometre, 13 Temsil, 21,30 Konuşma 21,45 Sa!on or- - Evet. gözümle gördüm. Onu kü-
meha.retl ş:ıyanı hayretti, Bu derece EN EM/ N nisanda yapılacak aon yarış ise 70 kestrası, 22,30 AJıı.ns ve borsa haber- çükken zorla "Müslüman yapmak lçln 
güzel bir kadının inek gibi böğürmesi kilometrt- üze:inde koşulacaktır. lerl, 22,45 Salon orkestrası, 23 Dans sünneı ct.mşller ..• 
hakikaten görülecek blrşeydl. EN UCUZ .., Bir akşam üstü odamda can sıkıntı. Bu yanşlarda birinciden üçüncü- müziği (Pi.) Bu hadise üzerine rahlbın şeyh 
sı lçinıle bir aş:ığı bir yukan gicllp ge- vasıtadır, Alım, aatım, ki- ye kadar derece alanlara birer ma-ı 22 mart cumartesi sabahı Bedreddin olmadığına kanant gelmtş 
1
1 d ı h ·· · · d ve kendisi scrbes bırakılmıştı. Bu ara-
yordum. Pencerelerim açıktı. Can sı- ra işlerinde iş ve işçi için is- . a Y~ :'e e~ ~ç ya~ışı e~ 1Y1 erece 8 Program, 8,03 Ajans haberleri, da zaten şeyh Bedreddin çoktan Efia-

kısından ne yapacağımı blimlyordum. tifade ediniz. l ıle bıtıren bısıkletçıye hır kupa ve- 1 S,18 Ham parçalar (PU. 8,45 Ev kadı- ka varmış ve Sllstre yollle ·runaya 
Bir aralık nklıma kurba5 a taklidi rilecektir. nı. , · & inmiş bulunuyordu. 

Tefrika No. 19 

Giizel GOzlti. K:az 
Aşk ve macera romaıu Nakleden: (Va • Niı) 

~----~.._----~~--

<- Sana güveniyorum .•. > mana· 
sına baktı. 

Dedi ki: 
- Ben gidince, tabii halinizi hiç 

bozmayın ... Sen ıu koltukta, aen de 
şurada oturun ... Sizi hayalimde hep 
böyle görmek istiyorum •.• 

Kapıya yaklaıtığı anada Melahat· 
le çocuğu hıçkırıklarını tutamamış· 
lardı. Doktor da ağlıyacak gibi olu· 
yordu. 

Eşikten, erkek, bir öpücük daha 
gö.1derdiktcn sonra çıktı, gitti. Mer· 
divenlerde ayak sesi duyuldu. Kapı 
kapandı.. Derken otomobilin motör 
sesi işitildi. 

Cemal. arabada kendini yalnıı. 
hi!:sedince artık takatinin kalmadı
ğını farketti. 

<- Ah. onları bir daha gBrebi
le<""ck miyim}> diye inildedi. 

Sonsuz bir ümidsiz.lik göğsünü ııi· 
oirdi. 

Otomobil bir postanenin önünden 

geçiyordu. Cemal, şoföre durmak 
emrini verdi. İndi. Cebinden o gün 
Yazıhanede yazdığı bir mektup çı· 
kardı. Bunda, karısının adresi vardı. 

<- Melahat, kendine söyliyeme· 
diğim bütün tafsilatı burada okuya· 
caktırl> diye dütündü, - İçine tek
mil hislerimi yazdığım bu sahifeler 
s::ıyesinde Raufuıı söylediklerini da
ha iyi anlıyacal:. Karım. benim doğ
ru özlü bir insan olduğuma böyle· 
Hkle bir <laha kanaat getirecek.> 

Mektubu kutuya attıktan sonra, 
tekrar arabaya bindi. 

Kansını düşünüyordu. Kadın 
kendisini ve annesini sefalet fe
laketinden kurtardığı için Cemalle 
evlenmeğe rclzı olmuştu. Belki bu· 
gün katlandığı büyük feragat ve fe
dakarlık da sevdiği kadını mütehas
sıs edecekti. İşte yerini yurdunu bı
rakıyor: Melahat için, oğlu için bir 
servet teminine gidiyordu. 

Cemal Nermi, ıoföre' 

- Yedikuleyel - emrini verdi. 
Şimdi, Mclahatm kardeşini gör

meğe gidecekti. Aralarındaki hen· 
zerlik sayesinde karısını tekrar gör
müş gibi olacaktı. iflas etmesine 
rağmen hala iyilik yapabildiğini dü· 
şünüyor; bundan dolayı vicdanında 
bir ferah duyuyordu. 

Araba Y edikulenin bir sokağında 
durdu. 

- Hangi tarafa sapacağız 1 
- Ben burada ineyim .. , Gide-

ceğim yer, f\lracıktadır .... 
Zaten Leylan111 tarif ettiği ev de 

uzakta değildi. 

düşündü. başının ve gövdesinin büyük adam 
Kapıyı vurdu. gibi olmasına rağmen, bacaklan pek 
Bir erkek ıesi: kısaydı. Maamafih, adaleli bacak-
- Kim o} . .'. Cel l .. , Cel 1.,, • di- ı lardı . .:ıakin babanın boyu da, bu 

ye seslendi. yüzden on iki yaşındaki bir çocuğun 

Melahatın kocası biraz hayrete boy~. kad~r. kıs~y?ı· 
düıtü. Maamafih kapıyı açtL Oda- Covdesının ıkı yanmda adeta 
tya girdi. ' pehlivan kolları gibi adaleli kollar 

••• sallanıyordu. 
Ayni günün aa.bahından saatçi Şa- Haydar Şakiri görenler, onu ço-

kir baba, küçük dükkanının tezgahı cukların kıo mevsiminde icardan 
üzerine iki büklüm eğilmiş çalışıyor- yaptıklan adamlara benzetirlerdi: 
du. Cözüne siyah kenarlı bir pertev· Hani üst kısmına itina olunur da alt 
siz takmıı: gümüı bir aaati düzelt- tarafı ihmal edilir. 

Cemal, yere inince: 
- Beni bekleyin ... Birazdan 

lirim ... - dedi. 

meğe uğrqıyordu.' Saatt_i büyük bir itina ile bir vi-
. Bütün mahallenin sevdiği: ıakin dayı kıvırıyordu, O sırada kapısının 

ge- bir adam saydığı ve bunun için de önünde hafifçe bir tıkırb işitti. 

Etrafına bakındı. 

Ta ötede bir küçült ev gözüne 
çarpmııtı. Önünde bir bahçe vardı. 

Pencerelerden birinde, bir ışık 
görünüyordu. Cemal, bahçe kapı· 
sından girdi. Zil aradı, bulamadı. 
Eline bir mandal rasladı. lı;i çekti. 
Kapı açıldı. İçeri girdi. 

Sakin baba imıini verdiği Şakir, zih· İçeri giren bizim Recepti. 
nen anc&k bu işile meHUldUt hia- - Merhaba... Sakin baba! ... 
sini veriyordu. Hatta kahveye gidip - dedi. 
çan çan ctmeyj, bir tavla atmağı da - Merhabaaa, ÇP.çaron ... Yav-
unutmuga benziyordu. Vücudunun rum .•. 
biçimi gyaet acayipti. Bu tezgahının - Mektubumu almışındır. 
önünde ancak kocaman kafası gö- - Aldım, ya ... Aldım, okudum, 
rünüyordu. Karpuz gibi bir kafa. yaktım ... Senin tavsiye ettiğin gibi. .. 
Yüzünü de arada sırada kaldırınca, Eğer bu usulleri tatbik ederse yaka
çehresinin gayet saf ve mütebessim Yl asla ele vermeyiz... Otur baka
olduğu görülüyordu. Oturduğu va• lım şuraya.·· 
kit, vücudu tabii cesamette görünü- Recep, bir tahta iskemleye çök-

r· 
yorsa da ayağa kalkınca, manzarası u. 

diye insanı hayrete düıürüyordu. Zira, - Kon~ştuklarımızı kimse itit-
mez ya ••• 

Burası küçük bir medhaldi. Kapı 
eşiğinde bir mum yanıyordu. Karp
daki bir kapının altından da ışık sı· 
zıyordu. 

c - Leyla burada olacak!> 

Edirneden emir geliyor: 
Dostluğu bozmayın! 

Nihayet bir gün, Çnlı bey, Edlmeden 
sabırsızlıkla bekledi~! emri aldı. Çele
bi Mehmed, ortada Venedlk cü:ciıu
rlyctlle harbe tutuşacak esaslı ,.e mü
him b!r sbeb olmadığını bildiriyor ve 
Çalı b~ye: cAramızdakl dostlutu boz. 
mayınlı> diyordu. 

(Arknsı vnr) 

ll I Dukanın adı: «Pietro Zeno• idl 
Vened1lt cünıhuriyetl ile Osmaııh dcT
leli arasındaki muahedeyi t:ınımaynn 
ve Akclenlzde Türk gemilerine saldı
ran bıı ııdam ilk defıı, muahedeyi ta
nımamakla kendi hükümetine karşı 
da kafa tutmuştu. 

- Dükkanda da, ir,eriki odamda 
da yapyalnız yaşadığımı biliyorsun ... 

- Öyleyse, azizim, haberin ol
sun, sana ihtiyacım Yar. 

- Anlat bakalım, neymİ§.,. İıi
mize gelirse hay hay .. , 

- Yaman İf... Eminim hoşuna 
gidecek. 

- Daha evvelden ıöz veremem .•• 
Hem bilirsin, herkesle muameleye 
gırışmem... Sonra, iıin de becere
ceğim cinsten olmas: lazımdır ... Hoı 
sen beni kafi derecede tanırsın ya ... 
Huylarımı öğrenmişsindir. 

Haydar Şakir, namı diğer Sakin 
baba mahalledeki ıöhretine ve göe
teritindeki babacanlığa rağmen, 
müthiş bir hayduddu. Hatta ha hu
susta Çaçaron Recebi de geçiyordu. 

lJeylanın sabık aşıkı, yirmi dört 
saattenberi başından geçen her~eyf 
bu saki,, halli eanafa anlattı. 

Kendi yerine geçeceği zannedilen 
<hami> nin de bu akş:ım, cebindekJ 
paralarla Yedikuledeki.. eve gelece
ğini bildirdi. 

c - Semt tenha . . . Ev bostanlar 
ortasında... Vaziyet ala ... Ses du
yulmaz ..• Vakit de gece... Dikkati 
celbetmeyiz... Her iş tıkmnda yü
rür .• , Kimse farketme7 ... > diyor da. 

(Arkası var) 
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Fransanın 
kalkınması 

İngiltere ile yeni anlq
nıalar imzalandı 

Harp tahmin 
edildiğinden 

kısa sıirecek 
(S..Wllfı t iKi ..a.ifecle) 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAM ye r.&llVtLIT • UJIBtrO 

" N1JIR1D .Un.at 
ıe Mart un 

br. V erd&Jeri bütün muharebelerde L. K 
ff•• F - l .. ad Almanların zayiab, Polo~. Fran• "'1,IO as TOıt borcu L IL m ll 

ur ranaı.z ar mac e- ea. Hollanda ve Belçika zayiatile • • llll lkralDIJel1 19· 
1 I dil • • 1m hnmlJeU Erpnt eye ya nı.z harp gayret· biç.bir ıuretle muk~y~ "e .... emez. • A. B. c. 

I "l d • .~ Ayni malzeme u.tunlugu .ebebı· • '1 1D3f Slvu-Er:rurum 1 
erı e eğil, ikt..aııı ledir ki ayn: mülihazalar ve deuler 11 11 193f sıvu-Erzurum 2-'J 

laaliyetlerile de yardım fimali Afrikada da temin • edilmif, • 2 1932 Hazine bonoları 

d 
bulunmaktadır. Trablusgarp de Cra· • • 1934 • • 

e ecekler ziani orJ..aunu, Somalide l~ • • 1935 • • 
- - kuvvetlerini mailup eden keyfiyet, • 1938 • • 

Memur ve Fen 
Memuru Alınacak 

Maliye Vekaletinden 
J. 

8/9/1040 tarih 1't 4805 numarall Recmt Gazetede mUnteflr, 17/8/1940 
tamı T• 2/Hl'l'l numaralı kararnameye ballı toprak ıem taıtmatnamea!

tatbltl leln t.efkll edilen n edilecK olan kom.lsyonlarda ~ 
üzere A. - Reis; B .Aza: c el'en memuru alınacatt.ır. 

Bu memurlara, 101 muratıan hadi. qda mattuan verilecN: tuetın 
bamt mlkta.n; 

Reise: 1'15 
Azaya: 150 
Fen memuruna.: 150 .n. 

1 k d · A. DemJryolu tahvlll I-II 
Lond . . .. kumandanlanmızwı ham e u retJ • • m 

• ra 20 (A.A.) - fngıliz hu· ve birçok ita naklardan ietifade im· Reisten: 
ku~eti General de Gaulle ve Fran-. '-"' 1 'b'ı '1ng'ılı'• malzemesinin de A. Demlryolu m(imessll senet 1 - Yaşı 60 tan fazla olmamak; 

Aranan prtlar 

aız ı k JLa& an gı lr .. Haydarpaşa limanı 2 - Defterdarlık, tapu grup müdürlüti}, malmildürlülü, 'Ylllye\ tapu 
. ımparator uğu müdafaa onseyı · - ., .. w .. d-r Buralarda da havsa- H. limanı mu-me--ıı senedi dil dll li "''- .. _ d ıle · h 1 ı l!lltü •• ugu u • I :wu sten muhafızlığı, veynhud bu vultelere mua a veya ma ı ....... ewcr 

Sahife "l 

YENl NF.SRlYAT: 
~-----------
ARKADAŞ 

Bu haftalık çocuk mecmuasının on 
blrlncı sayısı da !a.ydalJ, etıenccıı yn
zıtar ve resimlerle çıkmıştır. :Bu sayı
daki Yazıların ba.şlıklan §Unlardır: 
•Se'rilınentn §a.rl.ı - t. Oallp Arcıın 
mektebe nasıl başladığını anlatıyor -
Bil bakalım - Neler okumalı? - Ço
cuk doktoru diyor ki - İyi, fenn -
Çirkin ordek - Dünyadaki dlller -
El~ann isyanı - Mark.opolonun 
tüçuk arkada,ı - Maskeli ln~lnr _ 
Ala geyik - - Salman balı~ının h:ıya
t.ı - Güzel sozler - Cehenneme glre
mlyen dem~ı - Altın ablanın hedi
yeleri - Buyiik ada.mtann küçük hi
kayeleri - El işleri _ ÇocuJc eserle
ri - Spor - Bilmece, oyun - Cemal 
Nadirin Dede ile Torun kartk:ıtürü .. ..-
Kıymetll karikattirlsthnü cemal 

Nadir Güler ve Vedat Günyol tnra
rından 1tlna. 11e hazırlanan bu ctızeı 
çocuk mecmull.!lnı tilçük karllr.rfmlze 
tavsiye ederiz. 

. yenı ve mü İm bazı an afl'Da ar lanın alnuyaca~ kadar az olan n- --------------•bulunmu~ ol~ak; 
ınua etmiştir. Bu aınla,ma_lar, harbin ~iz zayiatilc ltalaynlann bilhassa atSSE SENETLERt 3 - Slcll ltlbarlle hizmetinden ıstlfade tdllebllecell anla§llmat: Bakırköy Snlb Hukuk Hiklruiiliıı-
ba§ı.nda Fransı:.. hükümetı~e !a~ıl~~~ esir olarak verdikleri zayiat hiçbir !ularda: den: 940/ li3 k:reke 
~alı. an.laşmalar .gib.i ~ynı ışbırlıgı suretle mukayese edilemez. T. C. Merkez bankası ı - Ya.tı GO dan fazla olmamak; Yeşilköyde Şevketlye mahnlleslnde 
zıhnıyetıle akdedılmıştır: A~laom.~- ı Modern tartlar içinde cereyan T. İş bankası nama muharrer 2 - Mal müdürlüğü, sıcıı muhafızlığı, Nahiye müdürlütü, arul tahr1 Şevketlye :Bulvar sokağında esk' 134, 
la dan birinin hükümler~~e gore ~~r eden harpte yapılan bütün bu tccrü- i'.: f: ::~:: ~~a:eı~t~;~. k1nu.syonu relsllğl veyahud bu vazifelere muadil adli veya mall b1zme1Jerde yeni 42 numaralı evde muk!m iken 
Fransızlar tarafında~ muşterek duş- ıheler aşikar bir şekilde gösteriyor ki A. Demiryolları şlrketı C% 50) bulu~~şs~:f~~~arlle hizmetinden istifade edebileceğl anlaşılmak; ölen MJsak Jtızı Agavnlnln tere!teslne 
mana karşı sa;fcdılen ~ayretlere cın mükemmel ve en çok techizatı A. Demir-yollan şirketi (% 100 Fen mcmurlannda: mahkememizce vazıyed edilerek res-
yardım olmak uzere hedıler açıla- l ' il t h : .. betle el-ınde Esklhlsar çimento şh'ketı 1 - Y•uı 55 den fazla olmamak·, m1 tasfiyesi yapılmakta bulunan ôlü-k · . . 1 T · o ar rr.ı e asmına n... ..., 

P
ena tıtr. I1 k~ncı.1anlaş~a,ekngıhı'~k~P1a- büyük avantajlar bulundurmakta· Şirketi Hayriye 2 - Tapu ve kadastro veya Nafia veya im.ar veyahud a.sJterl hattta nün mutasamf olduğu mezkur hane-

ra or ugu ı c. mu tar e u um e- d 1 Am 'k clım ın bu Şirketi Hayriye temettü U. müdürlüğü hizmetlerinde bir aenc fen memurluğu yapmlf olmak; veya- nln sağı Zlya bey arsası, solu Asa) an 
rine boyun cğmiyeın Fransız impa- bırk. şdte ~r.ı aln '!,": Am rik EC"'"'EBI TAOVif,LF.Rt h~d da Nafia veya tapu ve kadastro fen tatbikat mekteplerinden me3tın Mıgırdlç ar.ası, arknsı Cevad bey 
raıorl k t ld d k" ı- a ım an tesırı 0 acwdır. me an ., olmak; arsası, cephesi CamJI şerir l:lulvnrl tıe 
miina~ebctolpe ra arı barasınd~ ı. ma 

1 
istihsalat kudretinin dünyada eşi 3 - Sicil itibarile hizmetinden istifade edilebllecetl anlqılmaır; h 

re v~ ya ancı ovız me- • 'h lA h d h Kr dl Fo iye 1903 (sigortalı) ıı:ı. 111 ma dut 1000 arşın murnbbaında. Sul-
•elderine a'ıtt"ır B 1 h" yoktur. Bu ısti sa at u utsuz am e ns 03 • • tan Beyazıt vakfından mukata:ıh lkl 

· u an aşmanın u- k ki ·ı Mih • ı. 1911 1 .- Müracaat Şekli 
ltümlerine göre Fransız müstemleke madde ve servet ayna an e • • 11 Amorti 60.- Yuknnda. yazılı şartları haiz bulunanlar, blr istida ile aşağıdaki Tesalkl kat ve çatı aralığını havı ah.şap bir 
frankının fiatı, mütarekeden evvel ver aleyhine tera:ıiye k~~ul~uşt.ur. • • Kupon 1.25 en geç 15/ 4/ 941 tarihine kadar Maliye VekAletlne e.Müll Emın, &Ondere- bap hanenin zemin kntı çlçekl! ç!nl 
Fransız frankının İngiliz lirasına na- Binaenaleyh Atlanbgın otcsınde ceklerdlr. d~eli bir sofa, üç od:ı. ve bir kiler ve 
zaran paritesi olan l 76,625 olarak vukua gelen ıon inkiııafların Alma.n NUKUT Komisyonların derhal tefklll mukarrer oldu~undan, arantı.n evsafı hat:z blr hel:\ ve bu katın arka kıs.'!unda 
te .. bit edilmiştir. ve Amerikan baaınında karıılıklı hır Türk altını olanlar müracaat sırasına göre tayın kılınacatlardır. karg!r :ı:eminl kınnızı çlnl döşeıı mut-

Hür Fra . 
1 

~ şidd, tle aksülamel yapmıı olmasına KWçe altın bir gramı •iV• tak ve mutfaktan aynlmış zl'mlnl 

1 1 k ı .n~hız ımparator ugu müs- h:\}'l'et etmemeli ve bu ıartlar dahi· Osmanlı bankası <banknot> Aranan vesaik çatıamı, mermer döşeli ve bir kurn:ıh 
em e e crı ı racat maddelerini ya· 1. d I T 1 . f . . h 1 d'k 1 _ Nüfus hüviyet varakası •Aslı veyahud noterce veya resmt blr ma· hamamı havi ve 17 basamak merdi-
bancı dövi 1 • • it · 'h 11 ın e ngı az erın za er ıçın es e 1 

- KAMBiYO kamca mwaddak sureti.• 
,· . F z ~rmı ve al ın ısti sa e-,· leri itimadın artmıf olmasını çok ta- 2 - .. '-•ta. toto-t rAltı buçuk dokuz eb'adında• ven ile lklncl kata çıkıldıkta bl.- bofa, 
mı ransız ımparator uğu müdafaa L ·• b 1 1 d v .... &•.. üç oda ve bir hela ve bir kller \ 'C bu 

konseyinin murakabesi altında ıer- n u m_a_ı_ır_. ------ Londra üzerine 1 sterlln 3 - Mektep tasdikname veya şahadetnamesl •Aslı veya musaddaJr:: bt katm üzerinde b!r sofad&n tb:u et. ça-

bcsçe kullanabilecelderdir. Fransız K b •• ı,,. k f NnyorJr:: ftzerlne 100 dolar sure~b - Bulunduğu memurlyeUere ald vesalkln aslı nyahud mwıaddak tı aralığım havı 3000 lira kıynıctı mu-
İm~w~ratorl~ğu müdafaa k0011eyi icap 1 ns mu a a 1 Cenevre tlzer1ne 100 frank sureti tıTaadikll sicil ta.rnesl veyahud musaddak sureU klndlr_. hamıneneıt ahşap hane açık nrttırma. 
ettıgı takdırde müstemlekelerden bi- Atlna ftzerlne 100 drahmi 5 _ Sıhhi durumunun her lkllmde ve köylerde -n.zlfe ifasına müsait suretıle satılmasına karnr ver11ml.ştlr. 
•İnin yabancı döviz menbalarının (S..tarafı 1 inci aahilecle) Sofya ftzerlne 100 leva c.lduğuna dair hükfunet veya Belediye doktorluğu raporu; 1 inci müzayedesi 17/ 4/ 941 Per. t>mbe 
fazlasını dii{erinin açığını kapatmak Madrld üzerine ıoo pezeta 12·84 6 _ c. MüddelumumWğlnden mahkfımlyeU olmadığına dair "feslk:ı saat 14 ten 16 ya kadar devanı edc:-
ü:ere ve hür Franıız kuvvetlerinin sa~:~~J~:~ertta:•ıc:,~=\~~ ~~roaı!ıU:~~~~:Oı~~;!n 3~:~ cİstlda zirine müddelumumllltçe tasdikJI me3ruhat verllmet aureıııe de ~~kJir. Haddi layıklni bulmadığı t.ak-
ihtiyaçlannı kar,ılamak için ve müt· dar teşyi ederek oradıı ltendlstne tyi Stokholm üzerine ıoo kuron 30.77 olab~lr.ıı Hiisnuhal kAğıdı; r e 'ı ncl müzeyedesi 28/ W, 41 Pa -
tcfiklcrin mü~terek davası uğruna seyahatler temenni eylem1ştlr. Beş 8 - •·'-erlik vesikası tıNüfua hilviyet varaka.tında varsa a.,....,.a istemez zartesl saat 14 ten 16 ya kadnr devam 

k il k l.h. . . dakika sonra B. Eden de K:ı.hlrcye B u L M A c' A M 1 z .n.ı>A J·- ederek en çok arttıran uhdes1-:ıe lhn-tamamen u anma sa a ıyetım "_Talip olan -"'•• blr reaml bir dairede mtıstahdem ise, bu dalttnln 
h dönmek ü:ı:ere tayyare ile harckt et- • ~ lei ı-AtJyesi 1 dil kti "tıl aiz bulunacaktır. alelusul muvafakat.ıni gösteren vesika •Talebe mütealllk ıstlda "f8 merbutu ..... cra e ece r. " zaye-

mlştlr. ' 1 2 3 4 !) Ô 7 ~ 9 10 \'esikalann o daire vasıtasile Maliye Veklletlne gönderllmeai halinde a...,c deye iştirak edeceklerin muha mmen Bu iki anlaııma bundan evvel ve İngiltuenin Ankara. büyük el;;lsl sir J .. 

1 d lcd d·ı k d Hughe Knatchbull Hugessen de go". ~ ~ muvafakr.tnameye lüzumu yoktur.ı kıymetin yüzde yedl buçuğu nbi:ıcUn-son gün er e a e ı en ve ya ın a 1 1 1 ı 1 d '- 1 
1 rüc:n1eJr_ rde hazır bulunmu<-+ıır. 'l _ - ,- __ - - - NOT İstJdanamede bu vesalkln ve llstesl lacaktır. e pey aaçes veya muteber m!lli ':ı:ın-imza dilecek olan iktı!ladi an aşma- .. .,. _...-.-;_-.--..-... ...... .-....-..... -.. ......... ..,.,....,.....,...,. ___ .._.._._....,, ______ _ 

lr J'ın mütemmimi olacaklardır. An- Times'in siyasi muharriri 1 ıo Aşağıda yazılı şekllde taahhütname rBu taahhütnamedeki mti· ka mektubu ibraz ile müzayed~y .. Iş-
ı F · 3 - -1-,-ı- -,- teselsU kefilin resmt dairelerde veyahud tıcarl, mall veya sınat mUeMese- tırak edebileceklerdir . Satı~ tnrihlne la~mn nr, ranıız anavatan pıyasa- ı yazıyor kadar bllü rgll 
k b 1 h · - -ı-- - - - - lerde memur ve m üstahdem olması şarttır.• mum ve er terekey alt-larını ay etı iı.t ~.n sonra ~a. reç.;~z Lonclra 20 (A.A.) - Times çnzetesl- 4 ı • ~v» Ur. 20 senelik mukataa lcare.sı bedeli 

~~l:nb: rs:~~~e mu;t:r:::~ke v1;tııh:;i~7~ ~~~fc~~l~ı:~k B~~=~r~fe~!~ 1 5 - ,--- ---- . - r=I - - Maliye VekAletince top~8:b!e!~•ı:u::ıameainJn tatbiki leln tefkil ~=~~em~t!~;~a~t1:r~~al~~./~~! 
imparatorluğu:lun müstefit olduğu rlclye Nazın B. Saracoğlu nasında' f adllecek toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayinim halinde bu Ya· tcaklp bedeli muzayede bir hafta ar-
iaşe kolnylık' "' rın temin etmiş ol~- 1 vuku bulan m~lAk:ıt. hakkındn şu s2- 7 - - • - ,- zlfeyi kabul edeceğimi ve en az 45 giln evvellnden haber vermeden bu va- tında mahkeme ve?.n~lne yatınlm:ı-

B ı ı sayesinde hur tırlan yazıyor. z!teden lsUfa veya bu vazlfeyi terk veyahud hizmetimden ıst.ı.f&de edilme- dığı takdJrde İcra ve İflh kanununun 
yorla.. u dn aşman· ' h 1 İngiltere Hariciye Nazırı B Edım!e Q - -- .-- ,- dlği veya fstlhdamımın devnmının caiz olmadığı idarece tak&rrilr etUrll~- 133 üncü maddesi a.hkft.mının tatbik 
Fransızlar mücadeleye yalnız. arp Türkiye Hariciye Nazın B. Saracbğlu - - - rek vazifeme nihayet verlldltı takdirde, Jcomlsyon mcaala1n1n bu Jilzd olunacağı ve !azla maHimat almak ıs-
gayretlerile değil iktıs::ıdi faalıyetle- arasında vuku bulan müliikat hak- .-' • ,- _ sekteye uğraması aebeblle hasıl olması milmlciln n muhtemel sararlara tl,Jenlerfn mahkemede mevcud 940 63 
rile de ynrdını etmiş olacaklardır. kında ~u satırları y:ızıyor: r im: kartı mal· t unn ve cezai fart olarak beş yüz lira t..umtnat vermett ye bunun numaralı dosyaya. müracaat eyleıne-

Iki nazır arasında geçen ~ubatta =---=~------------··ı için haltk.mda dava ikamesine ve Ull.m ı.st.lhsallne lflzum olmadan bu &aab- !eri •e .şartname de herkesin gorebll-
Ma resa l Petain'in yapılan mülakattanberl Bitler tasav- Soldan sağa ve yukandan atat•: hütnameııın icraya yaz'ı veyo.hud hazineden alacağım varsa bu alacak meal içın mahkeme dlvanh'.-tn<'sln" 
- ~ vurlarından en az bir kısmının suya defaten taw ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mlltevelllt her han- talik olunduğu 110.n olWlur. 

nutku düştüğünü görmüştür . Yunanlılar, 1 - Denkleşnıif. ~I bir lhtilU için dava ikamesine lüzum hasıl oluna bu davanın Anbra 
adet üstünlüğü ne k.endllerlnl erzme- 2 _ Tembellik ediyorum. ::aahkemelerlnce rüyetini; kabul ve teahhüt ediyorum. 

Grtııulıle 20 IA.A.l - A. F. İ.: Ma· 
rcşal Pctaln dün belediye dairesln!n 
balkonw,dan radyo ilı: de verilen blr 
nutuk si.iylemlştlr. MareljQI dem~tlr 
kl : 

ğl istihdaf eden büyük İtalyan taar- 3 _ Tartı O.letlerl. Adres: 
ruzunu ta.rdettller. Yugoslavlar. Yu- 4 _ Salak _ Ameller. AKŞAM 
nanlstana taarruz için memleketle- 5 _ Ziyaret _ Tersi küçük ma~ara-
Jinden geçit verilmesi hakkrnd:ı. Hit

Bu .. un bana yapılan hararetli ka· 
bul Frnnsızların Frtınsanın mukad
de~tına imnn ettiklerini v~ onun 
ka.Jkmmnsmı temin ic;ln bütun teda
karlıltl:ırn hazır olduklarını l.Eb~t 
eder Yapılacak iş çok çetindir. Fak.at 
hütftmet meşgul oluyor. Bilhassa 
•ergtıe.rJC' yiyecek azlığ"ı ne 7C stokl:ı
nn azalması meselesiyle alakadar ol· 
ınaktadı.r. Bu vaziyet\ dü~ltm~k iç~ 
Amerikanın yardımına hükıimet ç 

ler tarafından açıktan açıta izhar dır . 
edilen arzuya müma§at etmemekte- 6- Başına tıBı> geJlrse satıcı otur 
dlrler. İngllfzlere gelince, onlıır da Çok yaşa. 
Yunaniılan blr taamız önünde yalnız '1 _ Mefllur bir Fransız muharrlr1-
bıraknuyacaklarını en bariz blr tekil- nln ikinci lsm1 - Çocuk doturtan. 
de lsbat eylediler. 8 _ cennet _ Bir erkek tsmı. 
Şu .;o.rtlar içinde, İngiliz ·ıc Türk · tbal 

hükümetıerlnln bu l.kl milm,"?ss!li ara- 9 - Nur yilzlil • Istı · 
sında yeni bir müll'ıkat faydalı gözük· 10 - Tertip makinesi. 
mekte idi. önümüzde çetin günle: Geçen batmacammn baJU 
vardır. Hlılen bazı noktalarılı nkame -
te uğrıyan Hltler hiç §Üpheslz ileri Soldan sap ·ve yullandan q.atı: 

giivenlyor. 
Fransızlardan sabırlı oıma!:ırını is

tiyorum Kolayca yaşamak nınldlerl
ne bağlı Fransızlar knldıkı;a memle
ketin kalkınması gecikecektir. _!3U 
Fransızlar aldanıyorlar. Büyük muş
kllata maruz ve daha da ştdeUI tcd· 
birlerin tahdidi aıtmd:ı bulun.an 

aWmak çarelerini anyacaktır. Alma11 ı _ Harp!llosu, 2 - A~n. Kin, 
propagandacıları daha şimdiden Yu- 3 _ Rızah, Pusu, 4 - Plastron, 5 _ 
nanlstana bir ültlmntomdan ve hatttı. Fahtl, Luka, 6 _ İn, Dişim, '1 _ Poll.s, 
ültimatomsuz bir tarnızdan bahset
mektedlrler. Fakat Büyük Brltarıya. Mı, 8 - Okunuş, Soy, 9 - Bla, Klmo-
Yunanlsta.n ve Türkiye arasında §U no, 10 - Unutanuyor. 
anda en kati bir karşılıklı ıtlmnd 
mevcuttur. ----

• Fran :ı. kendini çok kuvvetli bir dlsıp- Bulgaristanda bir Alman 
llne ta bi tutmakla kurtamb!llr. Hu- subayının öldürüldüğü 
kümet ferdi mukavemetleri ve men- .., .., • 

«AKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

Kuruş ta:ıt boUuklnnuı nazarı 11.!bnra al- dogru degıl 
nuıksızın büyük bir otorite go:;ıe:-nıek Sofya 20 (A.A.) - Bulgar ajan· Küçük ilanlar VA-Nu 75 
ınecburlyetındedlr. 

51 
Sofyada bir Alman subayı ile bir Kıvırcık Paşa 

Sulh munhedesln! takib edecek llk B' 1 üniversitt. talebesi arasında ı Sermet Muhtar 75 
günler lçln csaslnn knbul edilen ye~ k u fa~·r hadiSt vukua geldiğine dair Deli Selami İzzet 30 anayasayı hazırlamağı kcnd!ın iç • ban 

1 ı b cı rcdyoların yaydığı ha- 1 Yalı r-pkmı 
vazife blllrlm Her gün bu ı:ınnyasa· azı ya an hfll • d ha a1 ...,.. 
nın bir tcmeİlni ve vU!\yetıerln sta· berlerin, Bulgar ı;n~ 1 ~rın e y ı Burhan Cahit 30 
tiisünn kuruyorum. Şimdilik yapıla· mahsulü olar~ ıabhza ı]e karşılan- Bu perdenin arkaamda 
cak aey hükümeti idare etmektir. dığmı bildir~g~~ndur. z. ı. 40 

ı l de k o::ıc.::.. --eai Mareşal P~taın sözlerine § Y e • Al s valisinin bir nut u _.... ..--
vanı etmiştir: . sa 20 (AA.) _ D.N.B. Burhan Cahit 100 

l 
Grenoblc halkından büyük bir ümJ!: . Slraa~iyor: Alman nahiye te- Sumerl Kw 

e aynııyorum Her tarafta oJduı; .. a1ansı 1 'd · • b' skender Fahreddin 125 
&ibi Fransız toprağından nıuazzam şekkülleri, Stra.sburg a sıyası ır /uyadan bir cünet doiuyor 
bir niyaz yukseldlğlnl görüyorum. Pa- toplantJ yapmı§tır. • Bu !0.plantıda 1 isken der F ahrcddin 80 
.rlstn yüreği çarpıyor. Bunu duyuyo· bulunan Alsaa umumı "':'a!ısı RobCTt Pembe matlablı Hanan 
l'Unı. Memnu mınta.kadan çıkan ses· Wagner ıwılan söylemıştır: 1 Sermet Muhtar 70 
~ lşidiyorum. Harp esirlerinin av- Alman kılıcı ile geri alınan bu es· Bir kadın geçti 
:ııe daha güzel bir Fransa bul~a- k. Alman topraklarının parti tarafın- Selami İzzet 20 
~Çin yaptıklan temennllerl de il· d~n kurulan siyasi bünyesi, jktısadi Dc•ler kaldınnu 

nım. lr ic.aplann tahakkuk ettirilmcsile ta- Halit Fahri 75 
d Mareşal P~taln l!IÖzlerlnl bitir ten mamlanmıştır. Alsas, Fransa için 

1 

eıntştır ki: ite ağır bir yüktü. Almanyanm ise bir ~ fırbnMuıazzez Tahsin 50 
nı~eldmlkelket mnüthLI kbir krıa!r:~n:ıafi parçasıdır. Gelecek aylar içinde Al- j 

e zan annı. usu .. , k d · · 'lecektir ki Tevzi yeri: 
etnı.ck istiyor. İlkbahara glrerken, sa.sa o a ar ııpar~~ ven 1 AKŞAM b 
daha ziyade çalışalım, daha fa:ı:!:ı. _!S- bütün AJsaslı.lar ış bulacaklardır. •·---------m_a_t_a_a_sı 
t1hsalde bulunalım daha iyi du.~unc- Alsas, müttehit olarak Almanyaya cAKŞAM:t karilerine mahaa1 
llnı. Fransa, ters ~llhln blle yıkamt· avdet etmif ve Almm birliği içinde ybcle 20 tenzilit kupona 
Yacatı büyük bir memlekettir. B~P devamlı •• ebedi bir •&tan bulmut-
blr Yiiretten ntana ota.n aotmıızı 
batıralım: Yqaam Jl'ranSa. tur. 

Nüfus hüviyet. varakasındakl hüviyeti: 
. . . . . . • nln cezai §art olarak teahhüt et.tlll bef ytıs 11.r&J& ta-

dar aynı §artlarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek n ad.resi: 
Nüfus hüviyet varakasındakl hüviyeti, 
cNOT: Bu tenhhüt ve kefaletname noterce resen 

(20'10) 

'Sümer Bank Hereke Fabrikası Memu-

TO.rtıye 

1400 kurut 
'150 .. 
4.00 • 
150 • 

Ecnebı 

2'100 kUrUf 
le50 • 
800 • 

• 
Posta lWbadma dahU olmıyan 

rin ve işçiler Kooperatifi Şirketimizin ecnebı memıetetıtr: aeneııtt: 
SSOO altı aylığı 1900 tıc: aylığı 

29/3/941 tarihine mlisadlf Cumartesi günü saat H d& yapılacak senelik .----ı_ooo __ ıc_uruıt_.._ur _____ 
1 

alelAde toplantısına a!d mllmterat ruznamesi: Teletonlanıınz: Bqmııharrlr: 20 
1 - 194.0 senesi idare Mecllsl ve murakıp raporlarının tetkik ve tasvibi, Yazı işleri: Z0'765 -· tdııre 20681 
2 - 1940 senesl bllAnço klr ve zarar besaplannın tetkik ve kabulü, Miidür: 21497 
3 - 1940 senesi İdare Meclisi üyelerlle mürak:iplerinln ibrası, Safer 22 - Kasım t:H 

1 
4 - 1941 senesi lçln 1dnre meclisi ve müraklplerlnln seçilmesi. S. İm. Gü. Öğ İki Ak Yat 

E. 10,00 11 ,40 5,59 9,26 12,J3 1.31 
Va.. 5,22 7,02 13,21 16,47 19.2:? 20,52 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Cinsi Mlttan Muhammen '!4 15 muvakkat Ek şetll Saati 
bedeli teminatı 

. Lira Kr. Llra. Kr. 

Uçüncü nevi arp:ı. satışı 35 Ton 22'75.- 341.25 Açık arttırma ıı 

1 

I!Jncl nevi a.rpa satışı 50 Ton 3500.- 525.- Açık arttırma ıo 

ı - Şartname ve nümunelert mucibince ldarem.1zln lstanbuı bira tab
ı rlkasında hlılen mevcut olup nisan 941 gayesine kadar blrikece~ tahmin 
• olunan yukarda. evsaflan yazılı cem'an 85 ton arpa açılc arttırma usuıııe 

1 

satılacaktır. 
2 - Muhammen bedelleri muvakkat temlnatıan, arttırma aaatleri hl

zalannda yazılıdır. 
3 - Arttırma 2W3/941 pazartesi gilnll h1zalannda yazılı aaatlerde Ka

bataşta levazım ve mübaynat ıubeslndelı:J .satı§ komlayonunda ;yapılacak
tır. 

4 - Nllmune sazi1 seçen fabrikada görülebUeeeği gibi ~rtnamede mez
kGr .şubeden parasız alınnblllr. 

6 - İ.!tekJllerln arttırma için tayin olunan gün ve saatlerde '!4 16 mu-
vakkat teminatıan lle birlikte me%~r komJsyona müracaatlan. 08091 

* 1 - Mevcud prtname ve eb'ad listesi muclblııce •509• M3 aandıtlık 
kereste pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlık 31/31941 p:ızartesı günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve 
mübayaat §Ubeslndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eb'ad llstesl ve ş:ırtnnme sözü geçen §ubeden ve Ankara b:ı§ mü
dürlüğünden parasız alınablllr. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve .s:ı.:ıtte tekli.1 <'decek
Ierl fiyat ve mlkclnr üze.rlnden % 7,5 guvenme paralarlle birlikte mezkitr 
komisyona müracaatlan (2133) 

İdarenane : BabıAll civan 
Acunusluk sokak No 13 

Uzun kq gecelerinde ho~ vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN. 
LüPEN 

BüJi1ı ve beyecanb roman 
serisini okuyunuz 1 

• Bu ıeri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 lcuruş. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Ymd, yirmi iskonto kupona 

Yeşilköy Palas Oteli 1 M!~a~~~~i~a;e:~~v~~~~ 
Yarın · açılıyor j tirir veya eönderirseniz fiat 

üzerinden ai'Ze yüzde 20 iMoa· 

Her türlü aari konfor, itinalı matbah. kusursuz hizmet liıi'ii0m"iapdiiaiicaiikiıibiirİ. •••••llF 
~--· Yqilköy, Klüp aokak No . .f Telefon: 18-86 ___ ,, 
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BURSA DOKUMACILIK ve TRiKOTAJ 
Türk Anonim Şirketi 

il 1 • 

-
Meclisi idaresinden : 

Es!ti Ankara Mensucat Fabrikuı Türk Anonim Şirketi cYünit> 
heyeti umumiyesinin 28 Şubat 1941 tarihinde yapacağı fevkalade 
içtimaı ile ayni Şirket heyeti umumiyeainin 1 7 Mart 1941 tarihinde 
yapacağı alelade heyeti umumb-elerinin bu toplantı günleri ibtal 
edilmiı ve Bursa Dokumacılık ye Trikotaj Türk Anonim Şirketi İpe
ki~'e Ankara Mensucat Fabrika• Türk Anonim Şirketi Yüru,·in ilti
hakı dolayısile Şirketimiz hiuedarlar fevkalade heyeti umumiyesi
nin 28 Mart 1941 tarihine tesadüf eden cuma günü saat f 6,30 da, 
alelade heyeti umumiyesinin de ayni gün saat 16,45 de İatanbulda 
Şirket Merkezinin bulunduğu Yeni postane caddes'İnde 4 7 numaralı 
binada toplanacağından muhterem ortaklarımızın mezkur gün ve 
saatte içtimada hazır bulunmalan rica olunur. Bu davetimizin eski 
Ankara Mensucat T"abrikası Türk Anonim Şirketi Yüniş hissedarla
rına da şamil bulunduğunu bir yanlı~lığa mahal kalmamak üzere tas· 
rihnn beyan ederiz. 

FEVKAI,ADE HEYETİ Ul\llh\IİYE RUZ~A...'\fESİ 

BERVEÇHİATİDİR: 

1 - Her iki Şirket heyeti um.ımiycsince birleşme hakkında veri
len 28/12/1940 ve 30/12/1940 tarihli heyeti umumiye kararlan• 
nın tatbik şeklinin r;ö"üııülmesi ve karara bnğlanması. 

2 - Sabık Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi 
Yüniş namına muknyyet bilcümle gayri menkul emvalin ve fabrika
ların ve müştemilatının bilcümle demirbaş eşyası ve mütemmim cüzü
leri ve fetcrruat:ile birlikte mezkı1r Ankara Mensucat Fabrikası Türk 
Anonim Şirketi Yiinış"in, Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk 
Anonim Şirketi ipek iş' e zam ve iltihakı suretile birleşmesi sebebilc 
Bursa DokumaCJ!ık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi İpekiş namına 
tashihi kayıt ve ferağ ve devirleri için icap eden bilcümle muamele· 
lcrin 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 yapılması hususun· 
da ır.ünferiden veya müctemian vaz'ı imzaya ve ayni salahiyetlerle 
ba-ıkalarını tevkile mezun olmak üzere intihap ve tevkili icap eden 
zevatın tayini. 

ALELADE HEYETİ UMUMİYE RUZNAMESİ 

BERVEÇllİATİDİR: 

1 - Şirketimiz.ın 1940 scneai bilunçosile kar ve zarar hesapla
rının okunması ve tasdiki. 

2 - Şirketimixin Meclisi idare ve Murakıplar raporlarının okun· 
ması ve Meclisi idare ve Murakıpların 1940 senesi hesaplarından 
dolayı ibrası. 

3 - Eski Ankara Mensucat Fabriknsı Türk Anonim Şirketi Yüni
şin 1940 9cncıri bilançosile kar ve zarar hesabının okunması ve tasdiki 

4 - E<Jki Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi Yü· 
niş Meclisi idare ve Murakıplar raporunun okunması ve karın eski 
Ankara l\tensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi Yün~ hissedıırla· 
rına tıırzı tevzii hakkında karar itası ile Meclisi ;dare ve Mura· 
kıplıı.rı:t 1940 senesi hesaplarından dolayı ibrnsı, 

5 - Şirket mukavelesi hükümlerine göre Murakıp adedinin üçe 
iblağı ve yeni Murakıplann seç;lmesi. 

~---~----------=----.mm ........ , 
KAZAN ARANIYDR 
Bir adet altı atmoSfer tazyikli, saatte 500 ila 1000 kilo 

Buhar verebilecek sağlam ve çalışabilir l'a:ı.iyette bir kauı
na ihtiyaç vardır. 

Eli BANK: ANKARA 
Adresine müracaat olunması 

BAYILANLAR, ÇARPI~ ve SİNİR JJUHRANI ÇEKE!'lı'LER 

1\Tevrol Cemal 
dı>n ?.O d ımln Alınca sinirleri yatışır, derhal ferııhl:ırlar. Evinizde 

bulundurunuz. 

AbduJah efendi lokantasının tavzihi 
Firmanın b8'ka isimlerle iltibasını önlemek için afağıdaki izahı 

neşre lüzum görülmüştür: 
Ne Galatada eskiden Abdullah efendi Lokantası adını ~ıyan 

ve halen Artin Boyacıyan idaresinde bulunan Lokanta ile, n"' de 
son günlerde 37,50 kurup yemek verdiğin= ilan eden Harbiyedeki 

(Abdullah aib Mutbahı) ile müessesemin hiç bir alakası o!madığuu 
ilan ederim. 

BeyoPunda istiklal Caddesinde 86 numaralı 
AbduUah efendi Lokımtası sahibi: Hikmet Abdullah 

ZAYi MAKBUZ 
İstanbul İthaHit Gümrüğünden 24/81936 tarihinde 19767 beyan-

kb y1 ettik. Yeni.sini ala-name numaralı 381899 numaralı ma uzu za . 
cağımızdnn eskisinin hükmü kalınadığmı blldlrlrız. 

Kurukahveci l\felımed Efendi l\lahtomları 

Yapı ve İmar İşleri Uanı 

Nafıa Vekaletinden 
ı - Eksiltmeye konulan tş : Ankara Hukuk fakültesinin kalorifer, mut

tah ve çamaşırhane tesisatıdır. Keşif bedcll 190112.94 llradır. 
2 - Ekslltme 4/4/1041 Cunıt4 günü saat 15 te Nafia. Vektl.letl yn.pı ve imar 

lşıcrı relsll'ğl eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna. mütefcrrl evrak 9 Ura. 50 ku~ bedel 

mukabUlnde yapı ve imar tşlerl relsll ğlnden alınacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebllmek 1çln fsteklllerin 10755 lira 65 kuruşluk mu

vnkknt temlnnt vermeleri ve Nalla Vek!\let!ndcn bu işe girebllecck.Jcrtnc 
dair. alınmış ehliyet vesik:ısı ibraz etmeleri H'ı.zımdır. 

Işbu vesikayı alm:ık için ekslltme gününden ctatu günleri harlçı üç gün 
evvel bir istida lle Nafln Vckliletine mürneantlnrı ve dllekçelerine en az blr 
lmlemde bu işe benzer c50000. llralık lş yaptıklarına dair işi yaptıran idare
den alınmış ves kn raptetmelerl lllzımdır. Bu müddet zarfındn. vesika tale
b:r.de ı,..;ıınrnıyan ekslltmeye giremez. 

İstekUler teklif mektuplarını ihale günü olan 4/4/1941 Sı:ıh günü saat 
14 e kadar ek~ lt'lll' komisyonu relsll~lne makbuz mukabilinde vermeleri 
lfı.7Iındıı· 

l Cı!>T. .. cl.ı o ... c:ı.t gccıkmeler kabul edilmez. (1536) (2080) 

.. -

• 

., 

KANSJZLJGA, 

VEREME 
istidadı olanlara ve 

SJNJR 
hastalıklanna karşı 

kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. 
Küçük ~e 60, 
Büyük şişe 100 kuriıştur. 

LORENZ ve TEFAG 
ı~ 1941 Radyo modellerimiz gümrüklerimlze gelcll. Ellnlzdekl rndyo

lannızın tamirata lhtiyacı olduğu vakit Fnbriknmızdan husus! surette 
1 getlrdJğimiz Aletıerne makinelerinize bakılmak için mütehassısınuza. 

müracaat ediniz. Fabrikadan eskl ve yenl Radyolar için parçalar, lfım-

1 
balar gelml§tlr. Müracaat yeri: Türkiye Miimessllllği: 

, 

SADETTİN SÖNMEZ - M. Logotetia -
Sirkeci Horasancıyan llan No. '7/26 - Telefon: 20412 

ru~. 
ıuı&.vA ' 
~, 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T asarrul H esaplari 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELER/~ 
1 adet 2000 Liralık 
3 .. 1000 .. 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

.. 
.. .. 
• .. 
" 

750 .. 
500 .. 
250 .. 
100 • 

50 .. 
20 .. 

= 2000.- Lir 

= 3000.- " 
= 1500.- .. 
= 2000.- • 
= 2000.- .. 
= 3500.- .. 
= tOOO.- " 
= 6000.- .. 

Keşideleri: 4 Şubat, 2 l\layıs, 1 Atas
tos, 3 İklnciteşrin tarihinde yapılır 

İstanbul Defterdarlığından: 
Açık olan ücrctu tebliğ memurlukları için 18 y~ını ikmal etmiş yalnız 

orta mektep mezunu olan crkc.k.J.er arasında 28/3/941 tarihine milsadlf cu
ran. giinü sant 14 de İstanbuı Ünlvemt~sı hukuk fakültesi birinci sır.ıf ders
hanesinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Imtıhane. girmek isteyenler, aşağıda yazılı ves!kalan hfı.mller.. bir lstl
d:ı. ııe 26/3/941 tarlhlne müs:ıdlf çarşamba günü saat 17 ye kadar dE-fter
darlık slcll kalemine bizzat mürı:.caa.t ederek fotolP"afla kabul kartı alma-
lan ilan olunur. (2113) 

l - Tıı.hsll veslka.sı. 
2 - Nüfus tezkeresi, 
3 - Hüsnühal kll.ğıdı. 1 Bu 1kl vesika imtihanı kazananlardan 
4 - Sıhhat raporu ve MI ktı~dı bllAharn. alınacaktır. 
i - 4.S X 6 eb'adındıı 1k1 fotoıtraf. 

ocak do'-=''-"·-~ 
tii ıa.t1kl!, dJll ipekli kumaf
tan JIPılmıf çocuk donlan n 
çooutaıtı. mu.pm2>alan çok d&
JaZllklı n çok zariftir. 

Markasına dikkat edip he.r yer
de arayınız. Toptan satış yeri: 
Sirkeci Orhan!ye Cad. No. 30. 

•••Tıiıielİll: 20992. Telgraf adr-.cs.ı:•ml 
İstanbul - Atef • 

Dr. IHSAN SAMİ -1111 
BAKTERiYOLOJi 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlllAtı. frengi 

nokta! nazarından CWasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, ce
rahat. balgam, kazurat ve su 
tahUlltı. illtra mikroskop!, hu
sus! aşılar istihzari, kanda fire, 
şeker, Klorür, Kollesterln mllc
tarlannın tayini. 

Dlvanyolu No. 113. Tel: 20981 

SİRKECİ 
Salkunsöiü~ Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 
Ser~yi ziyaret ediniz. 

YLDIZ 
Bugün çıktı 

57 nci sayısı nefıs bir ıekilde 
bugün çıktı. •• 

•"·~ ., ' 
,, -~..& 

YILDIZ'm bu sayumdaı 
RADYO San'atkinmız 

İbrahim 
•• 
Ozgür 

ile Mecmuamız namına yapılan 
enteresan bir Rüportaj .•. 

Aynca. Sahnemiz San'atkar· 
larından Muammer Karacan'ın 
hayatı ve hususiyetleri - Erkek
siz. kadınlar - Cinsi cazibe kra
liçeleri - Hollivut gangsterleri -
Ralph Bellamy - Dört ayaklı 
Yıldızlar • Roman, hikayeler, 
Biografiler; resimli dedikodu· 
lar. Dert ortağı V. S. 

,_Her yerde 15 kuruş.-

GAİP: 1339 senesinde İstanbıtl Sa
nn.tınr okulundıın almış olduğum şa-ı 
hadetnameyl kaybettim. Ycnlslnl ala
cağımdan esklsınln hükmü yoktur 1 

21 Mart 1941 

Soğuk algınlikları, her 
türlü hastalıklara yol 
açabilir. Fakat bir kaıe 

Muhtemel rahatsızlıkların hepsini 
önlediği gib; nezle, grip, bronşit; de 
kısa bir zamanda izale eder. Hara
reti süratle dü,ürür. 

Grip ağrılarının amansız düşma· 
nıdır. Diş, baş, sinir, adale, roma
tizma, mafsal evcaındıı katiyetle 
tesir gösterir ve günde üç taneye ka· 
dar emniyetle almalıdır. 

Lüzumunda 3 adet alınır. Taklit
lerinden sakınınız ve her )"Crde pullu 
kutulan ısrarla isteyinız. 

Pek mtthim 
Yahu §U Abdullah Efendiden 
Allnh razı olsun, ben! hizmetçi 
derdinden kurtardı. Hem de 37 
buçuk kuruş:>. blr günlük yeme
ği nasıl veriyor ben de şaştım 

kaldım. 

Harbiye Mektebi karşısında 295 
No. İstanbuı tarıı.fınıı da yemek 

göndenneğe başlamıştır. 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihnzma elverişli 

betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. aA sam» idaresine 

müracaat: Telef on: 20681 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk Ha-
kimliğinden: , !l3!l/83 

Hüseyin Hilmi tarafından Irln\ ve 
Aksarayda. Çıngıraklı Bostan sokr.t\'ın
da bllCL No. Iu evde mukim Sabri kızı 
Fatma Münevver :ı.leyhlerlne !!mme 
ohına.'1, mahcuz eşyalnr üzerln1 \'aki 
istihkak iddia ve müdahalelerinin 
men'i ve İcra taklb:ıtının devamına 
mütedair dl\.vanın yapılmakta olem 
muhakemesinde: Büyükad:ıda ıtaran
fll soka,'lnd:ı ıo No. ıu düklcdnd:ı hac
zedilen eşyaların Koçomın olmayıp 
İrini lle müştereken Fntmanın mı:ılı 
oldu~una dalr Fatmaya yemin teklif 
ve tevcih edilmiş olduğundan, mezbu
renin lknmetgflhının mcçhuJly~ti ha
sebile 14 nisan 941 pazartesi saat 14 te 
mahkemeye gelip yemin etmesi lüzu
mu ilanen tebliğ olunur. 

Pror. Dr . 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lnmartln Cad 5 

'!'aksim. Telefon: 43963 

----•Ooktor ----• 
Bahaddin LOtfi 

Varnall 
OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, iş Bankası karşı-
sında, Emir Nevıuz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 E~kişehir Belediye Fen Memuru I 

543 No. lı Rasim Cahid •••••••••••••• .. 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 22.500 (Yirmi Jkl bin be,şyüzl lira olan Sterilizasyon 
c!hazları ve teferrüatı 5 Mayıs 1941 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 
znrf usullle Ankarada İdare binasında. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1687,50 <Bin altıyüz seksenycdl llra elll ku
ruş) llralık muvakkat teminat ile knnunun tnyin etııği vesi.kalan ve tek
lltıerini aynı giin saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri !Azım.dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Mnlzeme dairesinden, Baydu--
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dnrtıtılacaktır. (2201) 

Maden Mühendisi ve fen 
memurları aranmaktadır 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Umum miidürliik Tuz fen şubesi kadrosunda münhal muhendisllkler ve 

fen memurlukları için maden mühendisi r fen memuru alınac:ıktır. 'l'allp 
olanıa:m evrakı müsbltelerlle Oalatada Inhlsarlar umum müdürlüğü Tını 
fen .şutlsi müdürliiğiine müracaatları ili'm olunur. (2017) 


