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Bulgaristanın 

Mihvere iltihakı 
karşısında 

Bugün insanlığı ağlatan hAdi
seler, acısı unutulduğu zaman, 
gelecek nesillere, milletıerarası 

münasebetlerin aldığı garip şekil 
bakımından, güldürücü mevzu-

lar hazırlıyor. 

i 

BU SABAHKİ 

TELGBAl'LAB 

Alman askeri 
Yunan hududiı-
na yaklaştı mı? 

Alman erkanı harbiyesi 
de Sofyaya geldi 

Bulgar kralı 
lngiliz selirile .. .. 

goruştü 

İngiliz· Bulgar müna
sebabnın kesilmesi 
yarından evvel 
muhtemel değil 

Sofya 3 (A.A.) - B. B. C. 1 
Bul~~r kr~l~ Bvris, dün gece Sofya 
lngılız clçısı B. Rendelli kabul et-

Sofya 3 (A.A.) - CB B.C.l Almnn mıştır. Bu müldka. hakkında hi b' 
erkanı harbiye zabltlerl otomobillerle beyanat neşredilmcmi · d ç hır 
Sofyaya gelmiştir. Elycvm Sofyada ı .. .. ş . ısc c 11 
bultınnn Alman müfrezeleri çok de- gor.~me esnasın.da. ~alıhazır vazi
ğlldlr. yetınm vehametı, ıkı tarafça idrak 

Bulgarlst:ıncı. giren Alman k~vveUe- edilmiştir. 
rlnin Yunru1 hududuna yakla.§t.ıklan B. Reı.,dcll'in Büyük Britanyanua 
blld.~ektedlr. Bu haber, henllz te- takip edeceği vaziyet hakkında k .ı 

Komşumuz Bulgaristan «Uçlfüı 
ittifaka girdi. Bunu imzalayan 
yedinci devlet olduğu halde bu 
ittifakın hftla resmen «Üçlü» 
adını muhafaza ettiğini von Rib
ben tropun nutkundan anlıyoruz. 
Dernek ki bu ittifaka iltihak eden 
devletlerin hukuki vaziyeti sade
ce üç devletin - Almanya, İtal
ya ve Japonyanın - kararlanna ======::::ı::========~:;:::::=:=:::::::::::::::=:==::====:::==:=====:=====!! 
boyun eğmekten ibaret olduğu Bulgar B. Eden ve 

eyyüd etmemiştir. Boris' e izahat verdiği zanncdilm;k.-
20 Bulgar mebusu tedir. 

muhalif kaldı Reuter ajaruınn diplomatik mu-
Londra 3 (A.A.) - (B.B.C.) ~Sofya- har:irine göre lngiliz - Bulgar mü

dakl ASSOCiated Press muhablrJne glS- nasebatının yarından evvel kesilme
re dün Sobranya mecllslnln fevkal!- si muhtemel değildir. 

kabul ediliyor. İstiklaline sahip Alman olduklarını iddia edebilen aev- k·ı· · General Dill 
let1er için tam yeni nizama uy- başve 1 ının kuvvetleri 
gun. yenı usul bir otarafeyni ~ıa- .Atı·nada 

de 1çtimaında Bulgar hükumetınm Solya 3 (AA.)- (B.B.C.) Kral, ingllls 
Alman askerlerinin Bulgarl.!tana gir- sefiri ile göriiştükten sonra Sofyııda.
mesl talebini kabul etmek fikrinde ki Alman seflrlnl huzuruna kabul eı

deynıı ~ekli. nutku Bulgaristana bulundu~unu beyan eden B. Filofun mlştlr. 
nutkundan sonra 20 mebus muhalefet 
ederek meselenin müzakere edllmesl
nl tnleb etmişlerdir. Fakat Başvekllln 
beyanatı ekseriyetle kabul edildiğin
den bu 20 mebusun talebi kabul edll

B. Eden ' e ziyafet Bulgarlstanın, bitaraflığını mu- I 
hnfaza etmek için ne kadar çaba- B. Filof Alman kuvvetle- girdi/er 
Jadığı malümaur. üçlü ittifakın 
yedinci köşesi olmak kendisi için rinin Bulgaristana 

İngiliz Hariciye Naziri 
dün Yunan kralı tarafın

dan kabul edildi 

Atina 3 (AA) - B.B.C.: Gece 
Atinadaki lngiliz: sefarethanesinde 
B. Eden'in şerefine bir ziyafet veril
rn'İ~tir. 

ne faydalı, ne de şerefli bir mer- girmesine hükumetin 
tebe idi. Almanya galebe çalarsa, müsaade ettiğini 
geri knlmış emellerini nasıl olsa Meclise bildirdi 
elde edeceğini umuyordu. Şim
dilik bir harp veya işgal beHlsın
dan korunmak hesaba daha uy
gundu. Fakat Almanya.nın he
sabı üstün çıktı, Bulgaristanı 
sıkboğaz etti, hududa ordular 
yığdı. ittifaka soktu. Halbuki 
mesele öyle değilmiş. Gene Al
man Hariciye Nazırının ağzın
dan öğreniyo'l'UZ ki Bulgaristan 
ürlü pakta iltihak arzusunlL biz-
2at izhar etmiş, üç devlet konuş-

Almanlar Bulgaristanıf! 
komşularile taahhütleri· 

ne · mugayir hiç bir 
talepte bulunmamışlar 

Alman hillcômeti Bulgar -
Türk beyannamesini 

hassaten nazarı 

itibara almıttır 

muşlar, Bulgaristanın bu r. icası- - -
bb 

SofVa 2 (A.A.) - D. N. B. blldlrl-
nı kabul etmişleri. .. Von Ri en- yor: Bulgar B:ışveklll B. Filo!, bugün 
trop bunları, bir protokol ihtl- öğleden: sonra mebusan meclls1nln 

~ ı fevkalade toplnntısında hükümet na-
şamı ortasında ağır agır an a- mına ~.şnğıdakl beyanatta bulunınuş-
tırken, Bulgar Başvekili profesör tur: 
Filofun, gecen ay Tuna boyun- «Alman hükumeti Bulgar hüküme
da söylediği istiklal ve hürriyet tinden Bulgaristan~. Alman kıt::ıl~n 

· "" göndermek için musaade istemiştır. 
nutkunu acı acı hatırlayarak, Alman hükumeti bu müsaadeyi lste:-
kurbanlık bir kOYllll gibi nasıl ken bu kıt:ı.lann v::ı?.lfesl zam:mı:ı. 

.. .. - t , rnukayyed bulunduğunu ve hedefin 
boynu bukuk durdugunu asa'.: - de Balkanlarda sulh ve nizamın mu-
vur etmek insana eza veriyor. hafazası oldu~u beynn etmiştir. 

· Alman hükümetl Bulgarıstanın sulh 
Hangi şartlar ıçinde olursa siyasetine ve komşularına ıcarşı olan 

olsun bir ittifaka girmek, ittlfa- ahdi vecibelerine mugayir hiç bir 
ka giren devlete - velev na- talepte bulunmamıştır. Bildkis Alman 

hilkQmetl komşularımızla merlyette 
2ari - bazı haklar ve masun!- olan dostluk muahedelcrlnl ve aynı 
yetıer temin eder. Halbuki yeni zamanda komşumuz Türklye _n~ ge-

. · b"sbütün çende imza edilen ve Bulgar hukume
nizam ittifakına gırış u . tının sulh slyıı.setinl bir kere daha 
başka neticeler doğmuyor: Hıç ehemmiyetle kaydeyUyen beyanname
bir hak vermiyor, vazifeler yük- j yi hassaten nazan lt!bare aı~~~tır. 

- M · t Bu vaziyet dahilinde ve butun ha-
letiyor, hem de agır. asunıye d!selerl tarttıktan sonra Bulgar hü-
bah~etmiyor, istiylaya sebep teş- kumetı memleketimizin ve mıııetimi
kil ediyor. Profesör Filof, ittifakı zin yaşamak haklarını korumak ve 

k 
d tı ğ u · pat muhıı.tıı.za etmek arzuslle ve Alman-

imzalayara os u. un ıs ya ile Bulgaristan arasında mevcud 
eder etmez, Bulgarıstana alman 1 dostıu~u nazarı ıtıbare alarak ,.e Bul
a skerleri ginniş, Sofya havasın- gar devletinde mevcud kanun ve nl-

d 
bombardıman tayyareleri uç- zamıı.tın muhafaza edileceğini ve Bul-

a gar menfanUerlne riayet olunıı.ca!ıı 
muş. Dost olunca misafirlik (Devamı 7 nci sahifede ) 

adetse de, bütün evi barkı kapla- ============ 
yan bu acele ziyaretin hoşa ygider .. .1. k k - e. e ... 
tarafını eski nizam mantıgı bir------ - ----- --

Elini kesmeli!! türlü anııyamıyor. 

İmzadan sonra, bu mesut hA.-
. . .. ttefik devletler 

dıse dolayısıle. ınu . b 'k Gazetelerden : 
mümessillerinin hararetlı te :1 - cİate te,kilah memurlarının tam 
lerini kabul eden Profesör Fılof, 1 b ir dürüst.i ile ç~1t~al~~ ?.'ümkün 
h ·· k • t' ına bir beyanna-ı kılmak içm terfihlerı d utunülmekte· 

u ume ı nam vekili d ir Memurların iate iflerinde geçi-
me okumuştur. Bulgar ~aş . ~ rec~kleri müddet füli hizmet sayda· 
Bulgarlstanın dış sıyasetın lcak tekaüde esas olacaktır. Fazla 
sulh halinde yaşamak ve komşu- 1 m~aisi ve muvaff.~kıyeti _görülenle
larile iyi geçinmek arzusundan re Barem kanunu ucr~tleruıdrile.n batk· I 

.. "C k ylık maktu taz:mınat ve ece -ı 
mülhem olduğunu söyluyor • 1 .a a 
imzalamış olduğu dostluk anlaş-1 tırfakat her nimetir. bir de külfeti 

malarına sadık kalacağını tekrar olur. . . 
ediyor. Bir muahedeyi imzalar- Bu ve buna ~~nz:~r bır v~~e ba
ken sövlcnen bu sözler politika 'ışına emniyet edılıp, ikram gukorupd~e-

'. . . ' 'ht' 'ril .. kt sonra «bal tutt » ıye 
usullerınde bır nevı «kaydı ı ı- 1 tı dı en ak. 1 alanı olur· 

• . 1 . de «parm ya am 
razııı teşkıl eder. Bundan do ayı y1ne .. .. kurunu vüstada oldu-
- Türkiyeyi alakadar ettiği ~a, brb~'::.:i,1 muhaffifeden değil, l 
için - memnun olduğumuzu r~is mütecldideden say~ıdll'.l 

melde b•nr __ ..ı.ıı . 

·Alman tebliğine göre 
maksad Cenubu Şarki 
A vrupada İngiliz ted-

birler ini önlemektir 

Berlin 2 ( A.A.) - Alman 
orduları ba$kumandanlığı bu 
akşam qağıdaki tebliği neşret· 

m~tir: 
Alman ordulan tetekkülleri, 

Bulgaristah hükUnıetile ınut~bık 
oı.r.k,; tnpm.- c-.--. ~i 
Avrupu'mdaki haber a1inan ted· 
birlerine kartı koymak ve ham· 
lan önlen:e!ı üzere 2 marttan iti- · 
haren Bulaaristana l(irmektedir. 
Alman latalan BulRar balla ta
rafmdan hararetle kartılanıyor. 
Alman kıtaları Sofya· 
da geçid resmi yaptılar 

Belgrad 2 ( A .A.) - Reuter: 
f yi haber alan kaynaklardan bu
raya gelen haberlere göre dün 
gijndüz 250 Alman tayyaresi 
mütemadiyen Sofya üzerinde uç
muttur. Bu tayyarelerin çoğu 
bombaidıman tayyareleridir. Av· 
cı tayyareleri de bombardnnan 
tayyarelerine refakat etmittir. 

Buraya ~en haberlere Köre, 
cenubi Bulgaristanda bulunan 
tayyare meydanlan Almanların 
ifgali altındadar ve bir miktar 
Stuka pike bombardıman tayya• 
resi , imdiden bu tayyare mey
danJannda bulunmaktadır. 
· Alınan kıtalarının Sofyaya gi
rer girmez Alman elçiliği önün
de bir resmigeçit yaptıkları söy-

B. Eden Türkiyeye yap
tığı seyahatten memnun 

olduğunu söyledi 

meden celse tatil edllmşltlr. 

ltalyanlar zelz~leden J .apon_ya Asya 
yıkılan Larisa•yı harbini muhak-
bombaiadılar kak görüyor 

Atina 2 CA.A.) - İngitlere Hal'lclye 
Nazın B. Eden ve imparatorluk. genel 
kurmay başkanı general D!ll bugün 
öğleden sonra tayyare ne Atmaya gel
mişlerdir. 

Atina· ~ (A.A.) - İngiliz Harici.ye Ha va bombardımanı bir ı ·ıt d k. f 1 
Nazin B. Eden ne ıreneral oıu ve mal- ngı ere e ı men aat e· 
yetıerının Atlnaya gelecekleri aaat saat d evam etti 
halka blldirllmedltlnden muvasalat
lannda reamt bir kabul yapılmanıJ§-

r inin himayesini bir Asya 
devletinden iste m it ! 

t1r. Atına 3 CA.A.) - (8.B.C.) Larida 
B. Eden İngiliz elçiliğinde elçi sır şehri halkı ~lzcle felllket!nl miltca- Londra 

Mlchael Palalret lle Yunan Başvekll1 kıp bir saat Italyan tayyareleri tara-ı 1 3 (A.A.l - En emin Y.ny
B. Korlzls tarafmdan istikbal edil- fından bombardıman cdllml41Jr. şe- nak ara gore.. Japonya, Uzak şarktaki 
mlştlr birde zelzele felİlketzedelerlne yardım buhranın mutlak surette harb ... miln-
A~m da İngiliz Harlclye Nazırını edllirken İt.alyanlar bu tahrip ışını cer olacağına huk.mctlcrek dost bir As. 

kral JorJ kabul etmiştir. başarmışlardır. Lartsa şehri bugün ya devletinin Londrndııkl elçıllğl nca.-
B. Eden TürkJyede yaptıtı seyahat- bir Yfgın enkaz halindedir. . dinde Jngııterede Japon menfnnUerl-

ten son derece memmm olduğunu Atına 3 (A.A.) - <B.B.C.> Itnly:ın nln h!maycslnl deruhte <'tme,,,ı ıcın lcı-
söylemlştlr tayyareleri ta.rafından Prevcze şehri- tlmz:ıçta bulunmuştur. Ancak, şu el-

. ne yapılan bir 11Ucum esnı:ı.şında. bir hetı kay~ctmek Ul.zımdır ki. Japony& 
çok İtalyan esirleri yaralanmıştır. bu tşebbusü yaptığı vak1t Fransanın 

Londradaki 
Bulgar elcisi • 

Bulgariıtanın Mihvere 
iltihakı üzerine 

istifa etti 

Londra 2 CA.A.l - Bulgarıstanın 
Lon6ra elçisi B. Monçllof, Bulgarls
tanın mihvere ilt.lhatı üzerine istifa 

1 

etmişUr. 

S Y 
daha azimli bir hattı hareket ittihaz 

00 UOaO tebliği edeceği sanılıyordu. Halbuki muht,.ht 
yerlerden alınan haberler Fransızla
rın ev~·.clce S3nıldığı derecede nz'mll • Atin& 3 (A.A.) - (B.B.C.) Mahdud 

harekat say~s1nde düşmanla teması 
muhafaza e~tlk. Yunan topuçsu bir
çok noktalarda düşman topçusunu 
susturmuş, bir dlişman mühimmat de
posu havaya uçurulmuştur. 

Yunan Başvekilinin 
nutku 

Alina 3 (A.A.) - (B.B.C.) Yunan 
Başvekill B. Korlzis dün Atına radyo
sunda Amerika için giindellk bir ser
vis açılması m\inasebetue söylediği 
nutukta aynen demlşUr ki: 

hareket etmemekte olduğunu bildi _ 
mektcdlr. r 
Londranın salıihlyetll mnhfll'e ı. 

Vichy hükümetı t:ırafındnn ,.P .. iı:n 
kararın fevknltı.de muhlm bir safha 
açtığı m.üta~~nsındadır. Çilnl~tl Jap:ı~
ya şlmdı mutnlebattn bulunmıık yo
luna glrdl~l lçln her hangi bir nokta
da taviz koparınca yeni taleblerde bu
lı,ınacakhr. Öyle ki. er geç silahlı bir 
lhtlla! önüne geçllmz bir hal nhc:ık
tır. 

lenmektedir. 
Ik! buçuk senedenbert Londrada 

1 bulunmakta olan B. Monçlkor daha 
'------------..,, evvel Bulgarlstanın Bernc elçisi idi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o:- Büyük mültc!lklmlzln yardımı 
ve deniz nşın bfiyü!C demokrasinin 
sempat!slle zaferi elde edeceğiz.• 

Ingllterc ve Amerika için lc"b eden 
şey bu silahlı lhtllnfın ancak kend.lert 
için nıüsaid gördükleri zam::ındn pat
lamasıdır. Bu milsald zamanın ne ola
bileceği hususunda kati bir sır tutula
cağı aşikardır. Bugün şurasını soyle
mek kafidir ki , umumi vaziyet hak
kında Londra ile Vaşington arasında 
devamlı noktnl nnzar teatlll'rl olmak
tadır. 

Radyo - A lmanlar Martı bekliyorlar . .. 
Tekir - ,ı\vrupa kiremitlerinin ~v,_y balinel ••• 

Yakın şark için olduğu gibi Uzat 
şark için de denllblllr ki bundan boy-

Belgrad 3 CA.A.) _ (B.B.C.) Pazaı le askerl milUıhazalar sJyasI mul.iha
tatillnl Niş şehrinde geçirmekte olan zalara hakim olacak 'e askeri , nzl
Yugoslav başveklll B. TsVetcovlch yetıer slyast vaziyetlere tekaddüm 
dün mezkür şehirden tayyare Ue alel- edecek ve hntttı bunların izahına ya
acele hareket et.ınl4, Belgrada vaQJ .ı-ıyacaktır. 
olunca derhal Hariciye Nazın lle be- Japo~ya, buyük Brltanynnın nlyet
raber, saraya giderek kral Naibi prens !erin! öğrenmek için, Vlrhy hükiımet.a 
Pauı ile uzun müddet görilfm~tür. tarafınd!ln yapılan tavizlerin tn.nın-

Yugoslav Baş
vekili acele 

Belgrada döndü 

Eritre ve Habe
şistanda hareka.t 

Kahire 3 (AA.) - B. B. C.: 
Keren şehrinin civarını himaye eden 
stratejik geçidin İngilizler tarafın
dan zaptedi!mesi pek mühim bir ha
dised·ir. Bu, Keren';, muhasarası 
üzerinde tesir ynpacaktır. 

Gondar ınıntakcsında ileri kare· 
ket, mıntakanın dağlık olmasından 
dolayı yavaşlnmıştır. 

N a fia v e kili 
bu sabah g e ldi 

· Nafia Vekili general Ali J:"uad Ccbe
SOY bu -&abahkl ekspresle Ankaradan 

, şeh~lmJ~ g~Iın~tir. M\lmaUeyh bura!.J:.kaç .gun tedkllta.Ua meoguı ola-

masını Inglltcredcn istemeğe Si 
te~v~. edecektir. İnglltercyl bu sur::. 
muşkul bir vaılyete sokmak emeli 
dedir. n-

Cologne şeh ri 
şiddetle 

bombalandı 
~ondra 3 ~A.A.) - CB.B.C.) Cumar

t csı nkşa~ı l nglllz tnyyarelcrl, Colog. 
ne şehri uzcrlnde üç sant u m 
askeri hedeflere infilak ve ç uşlnr, 
bombalan yağdırmışlar' dö;~~fe~ 
şehri alevler içinde bırr.kmışlardır 

Amerika ve Bulgarist~n 
V:ısington 2 (A.AJ - Dün Ameri 

ka Birleşik devletleri Hariciye Naz -
B. Cordell Hun, eğer Bulgaristan ~~ 
man kıt~lan ~a~flndan işgal edilir
se, ~erıka hukumetlnln, Amerika
dakı ~lgar alacaklarını bloke etm -
tı cld~ı surette nazarı dikkate al e 
lmı so7lenilftır. aca-ı 

·· · · de bal!• pannal(llU kes· 
Necmed! in Sadak Mucnm~,~-alı. ı~elediii elini ta 

( 0..ama 7 ac:i aabifecle) bileiind• ~-
~~~--------------llillli~---
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Geceki v Da Sabahki llaberler 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Cologne mıntakasında 
birçok tahribat olduğu 

bildiriliyor 

ncrlin 1 ı A.A.) - Resmi tebliğ· Si
J!ı hlı keşif ucu.şu yapmakta olan mu-

Arnavutlukta 
hava faaliyeti 

arttı 

l ltalyanlarin bir taarruzu 
zayiat verdirilerek 

tardedildi 

Bir kamyonet köprüden. 
denize yuvarlanıyordu 

Korkulu§'u yıkıp geçen araba denize 
iki metre mesafede durabildi 

B. Eden'in 
seyahatinin 

akisleri 
« Türkiyenin kıymetini 
gerek İngiltere, gerek 

Almanya bilir» 

harebe t::ıyyarclerlmi~ d~ın ceman se- Manasbr 2 (AA) _ Reuter Dliıı aa'Daha kar~'· Karak8y köp- kollara doğru kamyoneti ıUrmtiı vel 
tiz bin tonifütoluk ikı duşma.n tlcaret · riiaü açık hulunduğll bir arada bir bunları hasara uğratıp, öbilr tarafa Londra 2 (A.A.) - Sunday 
vapuru batıım1ş1aı;. ve dl"'rer ftç vapu- ajansının Arnavutluk huduchmda facianın Hnlin.; ııüÇlil:le seçilmiı- geçnıİ§, bu sırada artık denize uç- 1:ıımea ııazetesi başmakalesinde di
~l s.ğır basanı. uğratmışl~ır. bulunan hususi muhabiri bıildiriyorı tir: ması yalda~ıştır. yor kiı «B. Eden heyetinin Yakm 

Uz::ık mesafe kated~n keşif tayya- İngiliz ve Yunan tayyareleri Ama- Şoför Baha lmıinde hm, ldaresln· Üstüeta çalınan düdük ve ıcelen• Şarıkta. yaptığı ıeyahatin iki hedefi 
telcrlmiz dün nkşam Iskoçya sahille- vutJu:k. cephesinin şi;:nal kısmı Uze- de i>ıılunan kamyonetle aababa kar- meler ,oförü kendine getinnif ola- vardır ı Bunlardan biri, general 
r'i önünde i!ti vapur kafilesine hücum rinde İtalyan tayya.relerile bir bava 11 ıaat beji çeyrek ıeç.e Köprünün cak ]ıı:i denize yuvarlaımuuııına tam Wavell iJo dalıa yakındım görüşül
ederek 8000 to:ıııatoluk blr vapur ba-ı muharebesi yapmışlardır. Yunan ve Eminönil cihetinden bütün aüratile iki. meta mesafe kala kamıyonet mesi ve .a:~ olduğumuz anlarda 
t.JJ:mışlar ve diger 5 vapuru ağır hasa- fn •tiz bombardıman ta arelerlnin . . • . .. . 
ra. u~atmıslardır. Hasara uğrıyan l S evzi1 . fmı b gırmqtD'. Bu 91m.da, Köprll gozlen durmu§tur. yaptığı hizmetlerden sonra hzandı-
npu:'lara kaybolmuş n:wırlle bakı- t yam.~ ~Yıne "!'e ta yan at- a.çılmıı ve Köprlldek.i mllnakalat Köprü bekçileri bu em.ada .ıabı- ğımız muzafferiyetlerin aözaen ge
lalıilir. ı~:ı gem~de~ ?~~ye va.sıt~1arı~.a kesil.mi§ 'bu1umurordu. Bittabi Köp· tayı .d.a habllrdar ettikleri e:ll:ıetle çlı:ilmesi, diğeri de bu mıntakada 

Muharebe tayyareleıiın!zden mü- hucum ettık1en büdırilmektedır. Hu- riln~ korkuluk kollan da kapalı ~elen polisler, ıofik Bahayı yakala· bulunan dost ve miitte.fik1erimizi zt
rckkep kuvvetli bava. filolarımız 1/2 cuma uğrıyan yerler arasında Berat, idi. yarak Köprü.altı karakoluna. götür- yam ederek .te.kib 1&dilecek askeri, 
rı:_art gec,csl Hııll'de, Car~!f'dP.-, So~t- Elbas:ın ve Tepedelen"in etrafındaki Kamyonetin btltiln bızile Ktiprll• mü§ler, ora.dan da muayıeney"e uıvk deniz ve hava •iye.seti hakkında 
h k:ııp_tohn dda "ve Grealn.t ·ıı::terarm?utb da. me1vı:ıle-r bulunmakt~~· ye ilerlediğini gören köprü bekçileri, etmişlerdir. kenclilerile daha lyj anlaşmakbr. 
tıs ~ı e ~uere ve ~1 enın şar· talyan tay:yaıe1enrun de Yunan f" •• dd k ı d y J tl ' ·~ A-,_ - .:ı_ hük: ~1.....-
kmda gece hücumlarına mahsus tar- h tl .. d Fi . G" , ~o öre m\ıtea lt eye er urmuını apı acak muayen• ne cesınae wı;arı:&QA .. oO.ınetin, ma.wuatm. 
yaı-e mt1ydanlıı.rile İskoç.ra.ııın ,şima- j a an ge~ e onna, . once ve; düdükle ihtar etmişlene de dinlete- hakkında k.anunt muameleye teveıı- ordum.un ve halkın hattı hareketi 
1lı:ı.de :re Ingilt.eren!n cenub ve ccııubu 

1 

~o:ıok?p~Ü9_1 bombardıman . ettik.len memişlerdir. Şof8r kapalı bulunan ıül edilecektir. faz1a.ile ceı:a:rıet verici olmu~tur. 
§3.l"lti sahUlerinde müteaddid liman ogrenılnnşbr. Cereyan edeın hava ------------------------- Türkler IS:yle bir millettir k.i, gerek 
tesL~atına hücum etmişlerdir. muharebeleri esnasında müteaddid İngilizler, gerekse Almanlar onun 

Alman muh.arebe tayyareleri Malta tayıyareler düpnüşse de henüz hü'9'i- v I F l Bulgarı·stan kıymetini tak.cliı etmek fınabna nail 
ada;.mda L<ı Vıı.lette limanını muvaf- yetle~i teşpit eclümemiştir. . AU ra rıansız- olmuolardır. Bilmukabele TUrkl~ de 
takıyetle bombardıman ederek. muh- Şiddetli hir kar fırtınası yüzünden İngilizler ve Ahnaı:ı.lar hakkında hü-
telli' çapia. bombalar a.t.mışlardır. g . il n kıs b" üktin t d . l l l ~ l' J. .J! lii kt 
Kale::le mevzi alm!Ş tayysı..re dafl ba-Jdcçır e b~ru:: ~ I e b. e':rbm- aTQ es tm 0 UU Ve uC. pa ildim verecek vaziyettedirler. Türk.-
txrya!arı iile•·ine tam iS:ıbetler kay- en sonra 11 tuna cep esı o• lerin İngiliz zaferine kuıi olmaları 
de-dilmiştir. üzerlnde iki top bulunan yunca muharebe tekrar başlamıştır. ya1Jll% bir nezaket ~ri değil, ayni 
tir duba batını~tır. Cumartesi günü topçunun bombar• Hür Franıii:lar 1000 Belgrad hadiseyi zamanda kanaatler.in"Wı bJr ifades.i-

Dti.~ınan dün gece garbi .Al.manya dımam bilhassa merkez mmtakasm· J ükUn ti kar lad d' tızel'iiıe b_üyüıt hava kuwetıer.ile hü- da ıiddetli olmuştur. Develi ırmağı· talyanı esir aldılar g •• " e e §1 İ ır . .$ 

cunı e~ re Calogne mıntakasına nm g~tiği vadi ve Ş.k.umbi deresinin 
Garib bir tefsir! 

.4.Li ile VELi 

Ehveni şer bir tefsir 
-tt--

Ali - Hava kurumuna 5000 
l!ira ile l 00 ]ira arası.nda paya 
veren kazınircilerin isimleTini 
dinle, Vdi ... Karabet (5000), 
Maks (3250), Salamon (1500), 
Kan eti ( 15 00), Salc:ımon (7 5 O), 
Serkis (375), Danyel (250), 
İzak (200), Etmani (200). 
Pepo (200), İzak {200), Ar
sen ( J 75 ), Pervaut ( 150), Rc
fael (100), Arşak (100), Ba
ruh (100). 

Veli - Ayııı listede müslüman 
Tıirk isimleri yok mu! 

- Ancak şu üç isim var: Ve
fik. (2000), Nuri ve mahdumu 
(1000), Mustafa (750) ... Hay
di şu hadiseyi tefsir et bakalım ... 

- Gayri müslim vatandaşla
rırmzı hamzydlerinden dolayı 
tebrik ederken mÜ3İümıın Tiirk
leri de, he;: halde hamiyette de
ğı1 amma, bunca senelik sistemli 
devlet te.§vilderine rağmen tica
rette geri kalmış saymak zarure
tlııdeyiz. Bu, okuduğun listenin 
tah1ilind~ çıkacak tefsirlerin 
ehveni şeridir. 

L 
Aliveli 

Yunanistan
daki zelzele 

J 

yüksek ınfiltklı ve yang111 bombaları yukan kısmı bo a de. to atesi B 1 d 2 (A.A.) D N B Belgrad 2 (A.A.) - D. N. B. atnıı§tır. Bir çok yerlerde eyler tahr1b • yun': . pçu • Londra 2 (AA.) - Hilr Franeız e gra. . . - • • : ajansı bildiriyor. Büyük. Britaıcya Urisa'da evlerin yüzde 
edilmi§tir. Askeri ve askeri ehemml- IRll'et:i mabsuu.da pddetli olmU§tur. karargahmm bir tebliğinde cenubt ajan&l bıldıinyorr Belgradın ealahi- H . . Nazın .a Eden". Ank kırkı harap oldu. 
yeti haiz hcdt!flerde vukna gelen hn.- .. PogTacleçin '6malinde de topçu Ubyada mühim bir vaha olan Kuf4 yetli mahfilleri Bulgarlstaının tiçlü ancıy~ yZ.1ıat hakkm~ V ara-
s~r ehemmiyetsizdlr. duellosu vUku bulmuş ve Yunanlı~ ranın t martta Franaız lr.uvvetlerlne pakta iltihakını aü:kanetle Ka:r§lla· ya yap. 

1
.se . İ . reme 

Sığuıaklar ~~mda bulunan slvll lann ateşi daha .şiddetli olm~tur. teslim olduğu bildirilmektedir. 1000 mışlardır. Komşu milletlerle dosta- ~~zetesı =ki:"' « ~d~~ber ~an 2 (AA) (Reuter) 1 
halk rırasında oluler ve yaralılar var- Yunan kıtalan müteadclid noktalar- İt 1 · 1 :!hhn -'L ne münasehetlerin muhafaza edile- bir kayn flgrıenı ıgme gore, Atina · · - · dır. da h" . ayan esır a ınmış ve mu nıuı;· "'• • B. Eden'in Anka.raya yapbğı aeya· Lamıa'dan bmaya gelen yolcuların 

ucuma geçrmşler ~e ıevlwlcen tarda harp malzımıeai ele geçmiştir. cegı hakkında Bulgar Ba,vekili B. h . h k'kt h defi M l T" ki verdiSi malfunata göre, cmnarteei 
JtaJuan tebliği kıymeti olan müteaddid mnziler Eritrede dün mühim bir Filof ta:re.fuıde.n yapılan beyanatın atin da ık ed ', ·~sıra u~ ye aabıı.hı :vukun gelen zelzele, ıehrin 

' işgal etmişlerdir. • • • hilhaasa memnuniyetle karşılandığı arasın ,8 a.ra ~ lnirb· ~tı tesıs et: 
Roma '2 (A.ll.~ - İtalyan ordulan Yunan tebli"' • geçıd zaptedildı ıöylenmekteclir. mdt .içın S~y~ ~ıh~ k~vv-:,t19? evlerinden yüzde 40 ını tahrip et-

um~ıı:r karaı-ga.hınm 268 ~umaraıı Atna 
2 

(AA.} _ ~ak' am Kıihi:re 2 (A.A.) _ fngiliz umu• Zağreb •iy- , mahfilleri Bulgaris- tar~an ışgaline ıniisaid aıyası bır miştir. Telefatın rr.iktan henüz ma-
tebl1''1: Yunan cephesinde .mühim h!ç § .. k ahın t br-· t .. 1.. .1 iluık Jı&cl' zemm hazırlamak.tu. )um değildir. Fakat şehrin 28 bin 
bir kara faaliyeti 1 nııştır H ı neşredilen t26 numaralı tebliğ: mı ararg ın e ıgı: anın uç u po:. .._ 1 t mı ıse• Filh kil 1 'l bö 1 b" h kişilik .nüfusunun büyük ·bir kısmı 
fl·ıolaı·ımız bu··yu"k o.:ncaku··çük' . "aap~a.a Zaman "'a-an ··ıdcletlenen ke-'. f v• Eritrede., fimaldelci kuvvetleıimi.z lısrin tabii bir inkişafı olarak k.abUl k • a.ı ı_,-ı~b1~,1-!:_r; ye _,1rT .. a.· 1 

' • y '• "' ·~ "' ~· "" d" K · h"ki ~ ·· a· l Za"' bd 1ı:· İngiliz k re etm ı Ul.K.K:.uıu=uan elVVCJ ur- yurdsw.Jı.a mı~ ve sokaklaı:a çıkmış-
bombalarıa düşmanın konak yerleri- topçu faaliyeti olınulbJr. h~n L.! eren ':'1cli"".'arma a ·-~ ~,~n ınu- el 1

1Y°..,1 ar. ~~'= e ~ , _ _, 5oııısBo• kiyenin muvafalc.atıD.ı almak lüzumu- br. Larisa postanesi harap olduğun• 
Jli, müdafaa tesisatını ve nakllyal ş·dd 1· h b l mı a.nr geçı zaptetm190er<Lll. os ugunun ~tısat ı.ıır=.ı ıe • hi . . in . 5 . . dan ehi 1 b'"t"" t 1 f b b yollarını bombardıman ~lerdir. 1 et 1 mu are e er Habeşiatanda, Gandora gid~ yol Ava.ns'm, Yugoıılavyadaki İngilizle- nu . ssebn!itır. gıltere, uny?'1 ,dş re u Fn e gra mu a e• 
Dü.c:maııın mühlm bir deniz üssüne Atina 2 (A.A.) - Atina radyo· üzerinde yeni ttırakkiJer kaydedil- rin ikamet günlerfoin eayıh olduğu- ~~rta.rmak ve ~~arpten s:;:a ta Tur- ra~ trmuiur: aka~Y~tsa ge1en 
müessir surette .isabetli enda.lıtlaı: ya- su, harekat hakkında dün ak§am miştir. nu söylemesi derin bir tesir yapmış· ıyeye verı:ıeg:o vadede~ ill m~- yo ~u ·~· okansa~f. h rnetı a: 
pılmıştır. .. dakl h b 

1 
. . ti C • G "am m ntak:a d Hal>eo va- tır vafakatı iat:i.lısal etmek atemektedır. ~D a. rrç o: en~ arap o u 

Alman hava kuvvetlerine mensub qagı ..•. l&~~~~ .v~~-r~L .~ t ou 
1 

. ı d sın .. ~ kkil k · Bu husustaki mi.işkülatın henüz hal- gunu ıfadrı etmışlerdn. 
tayyarerer, Malta adasında lii.n Va- ma gunu, uuylUUAr .ıçm ccna Dll ~ anperver e~n en , mu eşe • uv- Sovyet radyo&U ]edilmesine -weheb mllza'kereler Atina rasathanesi, zelı.e.lenin m:!r· 
letta limanına hücum .,.etmişler :ve olmuştur. it.yan bqkumandanlığı vetler euvan ve pıyadelerle bir çı- l f • l d bul d T'"l'ld . ) gil d kezinin Larisanın şimali garbisinde 
gözle görünür neticeler elde etmişler- !IOD giin}erde m15me% mıntakasında kıt lıareketine tqebbüıı ecle.n Sure- e sır er e unmuyor es;::t ır::.ti m: :;:;; .. d ? ter~ en bulunduğunu bildirmektedil' Hükii-
~· ~ tıoıııa ~ ~ olan bü- Y_unan ku-W:Vetleri tarafından zapte- d~ İtalya~ ga~izo?una çok büyü]ı: Moskova 1 (AA.) - Havas! ~dis · F ~ d u. ~ ist~es~~ met, zelzele mm takasına derhal ;ar· 
1uk bır cephane gemisi batırılmıştır. dilen mevzilere .kar.,. mukabil blr ta.- ızayıat verdırmi§}erdır. Bu mmtaka- Rus radıyosu ancak hu .abalıtır kl erun ran.aa ogura~~ dım .. d i1m . . . . 
Şar1d Afrlkada. düşman lruv'VetJ~.4 ılın . B _] l '-- l '---L ._ __ L U d B lg • tanm ti ı·· kta 'ltm 1rıın forl hesaba katan İngı1teTenın me bu gon en esını emre~tır. ':"'"., e.nuz yap asını emretm:iıtir. u ca ta.y .. n ann 1Jllp.a 1ıtcar~o u an u ana ç u pa ı ___ a_ı , .. • ~ . --~-

Arresa ve Asosa'run cenubu gaı;blliın· mukabil tıı.anuz en mümtaz İtalpn da ~ekileceklerine delalet eden ala- bilcliren Alman resmi tebliğini, be.ş- tarzda bır teahhutten çe'\:mmesı.d.ır.> Jtalyan tayyarelednin 
de Uin Surgoli mmtakn.ml.da .kaç• tabı.ulan tarafm-1-- ·•-·-br tl ·· ,,ı....._ kted.' k.aca tefsirlerde bulunmaksızın ver-mağa icbar edilmişlerdir. wuı yap.........,. • me er goruıme ır. · A •k P · b b dı . 

T urruzun •eticesi İtalyanlar Jçin bir ltıı.lyaın Somalisinde, haııe!kat btı- miştır. m erı an 1 n revezeyı o.Dl ar manı 

Bir lngiliz 
felaket olmuı ve İtalyan. uk.erleri ti.in mıntakalarda memnuniyet ve· Gazeteler, Alınan kıtalarınm Bul- Ama 2 (A.A.) - Umumi E.m-
adeta ıalhaneye ıevked.ilmi§tir. rld hJr tarzda inki§af etmektedir. garistanda bulunduğuna dair henüz f ı • t• ıniyet nezaretinin 1 mart akşamı ta-
. ltalyanlaT, Yunaın otomatik ailah- Al H • . , biç bir .haber neşretmem.işlerdir. a a 1 ye 1 rihlli resmi tel:i1iği: Dü~man tayyare-
lannın makuvari ateşi arasına alın- man arıcıye Naz.ı.n Londra gazetelerinin leri, Prevezeyi bombardıman etmiş 

gazel ı. .. ı b' il . i dir T v· d ldı ise de tcldat Y'- hasarat yoktuY . .Elo-es ne gore ml§ arıtaıve ıç~~ ecd • aarrok zka - • ıyana an ayn mütalaatı Yakında ayda 4500 rina mııııtak.asıua aa bombalar atıl· 
geçen yan ıuuus.bn an anca pe Vayana 2 (A.A.) - Alman Ha-
u bir kısmı hayatlarını kurtarabil- rie:iye Nazın B. von Ribbentrop bu Londra 2 (A.A) - Bütün gaze· tayyare yapılacak mış, iki kadınla bir çocu ';;: yaralan-

Boğazların T iirkiye ve 
J ngİltere taralından 
müdafaa edilmesini 

. ] d" İt.al tab ı.. d 1 _ teler Bulgarı"slanm - 1 _ı_gı~ vaziyetle mış ve garbi More" Cle kfün Boure 
nuıı er ır. yan wu .ıuıman anı sabah husuei trenle Viyanayı ten.et• 11..W..1 
da ölenler maınndadır. m.i<ıtir, Tüıkiycnin gösterdiği cesareti mu• • . mıntakasında clii.şmanm yapmış ol-

" kayese ediyorlar. Bitaraf kalmak . VaşDıgton ~ (A.A.) - P~rtinax duğu tecavüzleı neticesiz kalmıştır. 
hususunda kralın aa.rfettiği gayret· ya~Ol'! Va~tonda. ıaal~~yett~r 29 kanunusanid~n 28 :SUbata k:a
leri zikretmekle beraber gazeteler şahsiyetler hana Amerikan ıatmsala- du ,geçer. h:!rbin dördünci.i ayı esna
ke.ıyıtsız olarak Bulgarjstam itham b~ artmam ~akkn~da en müsait sımla lta1yanların yapmı~ oldukları 
ediyorln. Suınday Times diyor ki: malumatı venmılırrdır. tayyare akınları neticesinde sivil 

Yugoslavya 
Sovyetler memnuniyetle 

karşılamaktadır 

Büyük hava 
akınları üzerinde . cAvrupa. BalkanllU' aulhımun, Geçen hafta.. eyhilde e,yda 2000 ahaliden telef olanlarla vukua gelen 

sevknlceyı bakımından ehemmiyeti tayy1lf'e imali mümkün olacağını hasa.ratm bilançosu ~udur; 

I.ondra 2 <A.A.) - Sunday Timcs 
gawtesinin diplomatik n:ıuha.rrlıi. ya-

olan bir toprağı işgal eden lciiç.ük yazmıştım. Bu ıretiı;cnin hazirandan 31 i erkek. 34 ü kadı.1 -..·e 1 7 si ço-
Tuna boyunda ehemmi- bir devletin tekraYlanan ihanetlerjle sonraya kal.mryacağı ümid edilmek- cuk olmak üz.ere 62 ki~ ölmü.5tür. 

a:ıyor: ' 

Bulgarlstam11 uçlü ııakta iltihnkma 
aid protokolun ımza.sı üzerlne dün 
Vlyanacla belki sevm11nı.i.ştlr. Fa.kat 

Wilhelmshaven Alman 
üssü ve istila limanları 

bombalandı 

. l tehlikeye girmesine müsaade ede- tedir. Sınai seferberliğin başarılma- 58 i erk.ek, 29 u kadın ve 14 ü ço• 
yetlı nokta ara tayyare mez. Kendimiz: ve müttefiltlerimi:ıin sındaki sürat itibarile Relııicümhu· cuk olmak iizere 1 O 1 kişi yaralan
Je/İ toplan yerleştiriliyor mukaddeYatını müdafaa etmesini run geçen yaz tesbit ettiği ve sene- mışhr. Şehirlerde ve kasabalarda 

bildiğimizi göstereceğiz.~ de 36,000 tayyare imalini -0.erpiş l O] ev Ye bir hastane t.ahTip edil
edeTı mahdut programın pek az za- miştir. 

Sofyada sevinç duyulmarnıljtır. Bol- Lon.ira ı (A..A.l - Hava Nezaretı-
garlar mükedder, şaşırmış b1r .halde, n1n cwnart.es.l günü ne§-redllen teb- Belgrad 2 (AA.) - Cumartesi 

Uzak Şarkta lStlrap içinde ve Jnihvere iltihak et- llğl: Cuma giinü hava k:aml'dlk.tan günü iki Alman bombardıman tay· 
ıııekle her şeyi t~bedeblleceklfr.inl smıra. bombardıman servlslııe menM yare9i Makedonyada Üeküp üzerin
fabt ıııc; bir şey tazanamıyaca.klan· mp tayyarelerlmir; Bma~e'daltl Qul- den uçmuştur. Tayyarelerden biri 

ıu a.nla.mış gibidirler. :nd;a~::n!!e~nda. ~ Yugoslav avcı tayyareleri tarafından Fransa, henüz Japon-
İngilteren1n Bulgıı.rlstana. bit filt.1- ml§lerdlı'. Bu hartk!ta ~ ed~ yere inmeğe mecbur ıedi1miştir. • 

ın2.oom verdiği ..bakkmda. lta.lyanl:ı.r tayya.relerden hiç bi?'!. kıcyıp d.eii1<1tr. Ti.irnu Severin karşısında Tunıı. yaya cevap vermedi 
1&Taf.uı.dıı.n yayılan haber dotru de.. Bu gece, ta.aruz erdilen esas heder üzerimde de 7edi Alman tayyaresi 
lildlı'. Mihver s1nlr barbln~. §iddetlen- Wılh.elmsha.ven. olmu~ur. Şl.ddetUIYugoslav topraklanna tecavW: et- Tokyo 2 (AA) _ (D N B). 
direrek Yuna.n~anı iirkutmek ve razgAra ve görüş §artlarmm rena ol- · . B rad y la d · · • : · · 
b.ıya ile sulh müzakere$1n.e lcbar masına. rağmen taa.nıız şiddetli ol- ~ıft,ir. u •"' ~~ v tayyare a· ı T'?!ty~~a y~pılmakta olan Sıam : 
e'1:ııek nl}'etind.edir. muştW'. Ha.va. şartları vakn& getırı-1 fi topu ohrıadıgı ıçm bu tayyarelere . Hind19ınl muzakerelerinin neticesı 

Londrada kuvvetle .ıannedildi~nc 
1'& Türk m.atbuatı.nm müttetlkan işa.
r.et ettiğine göre, Almanya şayet Bul
garistandan -geçerek Yn:r.m.nlstanı ls
ti.ll etmeğe kalkanıa Türkiye müda
hale edecektir. 

len hasar deı-ecestntn ıe,st>ltint .zorla~ kaJ'll rnitta}yöz .ate§i açılmıı ve tay- 1 henüz belli değildir. Çünkü Fransız 
t.n.mıf oim.nkla. beraber, bedel mın- yareler Rumen topraklarına geri! murahhaslarının cevabı henüz gel-

ta.kasına .. ~~ -~i~~ ~a~Uı. birkaç dönmüştür. Tayyarelerin lıasa.ra uğ-ımemi§tir. . 
bomba duştüğu gorülmilştur. rachğı söylenmektedir. G~_:eienn_ !8.zdığı~ göre, Fran-

BCika tayyareler Em.den ıtmanını Yugoslavyada T 1 1 ül 1 sız buyiik elc;ısıom bugun B. Matsu-
-ve Alm~ batı - şimali ile Hol- .ı_ T----d u~ac:.a sevK ceyg okaya kati bir cevap verme.3İ bek-
13.ndadaki hava meydanlarını bom- Da.ıu.m.m an ~hernmıycti olan 7crle- l · 

B~1ıca meselelerden b1ri Türk ordu- bardlman etmişlerdir. Tayyareleri- re tayyare clafi topları yerleştiril· emyor. 
sunu uzun bir harbe karşı koyacak ~- mmıen blrl dönmemiştir. me1rtedir. 

manda 54,000 e yani ıyda 4500 
tayyareye ibli.ğ edilmiş olm.a&'J hay .. 
reti macip olmalıdır. 

Yardım layihası 
ne halde? 

Romanyada plebisit 
lrükreş 2 (A.A.) - Rumen mil· 

]erirrin hük.Umet tarafından tekib 
edilmekte olan ~yaseti tasvjp edip 
etmediğini anlamak fuere em.reWği 

v~ 2 (AA) - PeYtina:x plebisit bugün yapılm.ış.tır. 
J'azıym: lngilt.er~ yardım ~iy.ihaa1 Nüfusu 19.659.000 olan Roman
lıakkında senatoda .cereyan etmek· ~aımn son arazi terk:1.erinden .aonra 
te olan müzakere tahm!inlere tama- şimdi ancak ~ 3.441.000 niifmu var-
men uygun değildir. Fakat :bu .hal · dır. Kayıtlı ınüııtehipleriıı y.ekılm:ı 
lRyiharun tehlikede olduğmııı manaw 2.500.000 .dir. Plebisite az.amS 
smı tazmnmun etmemektedir. lHü~ 1.100.000 kişi iştirak etim,tir. Ple• 
kümete muhııı.lif olan eve yatıştmna 1bisitin neticesi henüz belli değildir. 
siyasetine tarafta-r olan salahiyetli - ---
bir müşahit bana proienin gelecek Erzurum.da zelzele oldu 
hafta nihıı.i kaTal' verildiği zaman 12 &z.ıırıını 2 (A..A.) - Bugün buruda 
ila 15 ekseriyet ıJ:>ulacağrm bililiTmiıı- .saat 7,10 da orta şiddette ve 6 saniye 

devam eden 1b1r rıelzele olmustur. Ha.-
~ ~y~~ • 

kilde techlz etmektir. Anloı.rada Ytt- Maltaya hava ak!nı pılan ecm İngiliz _Türk konuşmo.Ia.· •. ~Lo'!dr.~.2 (~A)ı -:-: Londrada Yugoslav Hariciye Malta 2 (AA.) _ Du··- akşamı-° .Hollandada ağır para 
rında bu husus hakkında memnun!- ognroiJdıgme gore. ngiliz hava kuv- ~ ~ cezaları 
ye!; verteı netı.celer alındığı zannedil.· vetlerine menst:.p bambarı:lmıan tay-ı Nazın Belgrada döndü resmi tebliğ: ~uınart~. gü_nü dü;r y 

Be demeli? 
mektedlr. ya.releri, dün gece Rhin mın~e.kasın· man tayyarclen Malta uzermde uç- J.JOndra 2 (A.A.) - Lonc:haya, 

Sovyctlel' Birliği ha.kkında. hl~ bir dalci hedeflere hücumlar yap1D1şlar- B~~ad l (AAB .M) --;:- Yugoslav muşlardır. Bilahara avcı tayya:rele- f elen haberiere göre, Hollandada' 
end.l§e varit görill.memektedlx. Anka- dır. Hancıye N&zın • arx:ovıç hu .~-

1 
rinin refakatinde olaıı düşman bom· l•azı Alman1arm -öldürülmesileı ne-- , ye yazıyor. 

ra.da kuvvetle za.nnedildiğlnc göre, • b":!' .~udapeştf.dem Belgrada don- ı bardıman tayya•eleri muhtelif yer- '. t ·~~~enen son isyan hareketleri üze- «Kor.joktö:n 
Sovyetıer BirlJ.ğinin hiç başını ~ıt,.. Ankara lıg maçları muştur. 1 !ere bombalar atmışlardır. Hasar rir.e, ~lman İôgal mc.kam1an, üç dememeli; 
:maksızın Boğa~_ Türkiye ve lng_ll- , Aıikara. 2 _Lig maçlarına bugü.n. Budap~teden döner dönmez vuhıa gehnemiştir. TayyaTe dafi şchrr: bü~ i:iİ{ para ecza]ay1 'kesmiş- •Konjonktür» 
tere ta.rafından mudafaa edllme.sml de devam edilmiştir. Anlaı.ngücü derhal kral .naibi :prens Paul tara- bata.:ya:ları düşmana ateş a.ç..-uı:;.lar- tir. Ams~~ · d<ı.m ş.:.hri, iki milyon demeli! 
Sovyetle:ıı memnunjyetle kar§llamak- 1 Birliksporu 4-0, .Demirspor Mask.e.sp-0- hndan kabul edilmiı: ve uzun müd- dır. Sığın:ığa ı;irme.ıuis elan ~ki ki~ıi I:rc, H1: . ~ _;.ı;:-,, 250 bin lira, <liğer ~ J 
iadır. j ı-a 2-1 nıa.#lüb etnılşttr. {det pren~in yanında kalmıştır. jyaralanıuı.:.it.r. ; L;. şehir d.e 75 bin tira :verecektir. ı'"'"'-.._-~------.---

Tan gazetesi «.Kcmjöktön di-
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AK.ŞAMDAN AKŞAMA 

Küçük bir eda farkı 

1916 - 17 senelerinde v.,.anaa. 
balanuyordum. Ortalıkta bizi heye
canlandıran bir bab• dolattı ı 

- Zeki beyin idaresinde muzibi 
hümayun gelecek ••• 

Geldi de. 

Peynir hakkın-j 
da tedkikler 

Sebıin en mubt~em temsil ... y akinda yeni ıene mali· 
tonlarından birine, arıidülder, artl- ı.ıı • • fi t k k 
dütesler ve opera yıldızlan bat- SU u ıçın a onaca 

AKŞAM 

Hayvan pislikleri bu yolların çabuk 
bozulmasına sebep oluyormuş 

Saıuıe 3 

Dün bana bir atk mektubu göı 
terdiJer. Makinede yazılmtttı. At 
mektubu ve yazı makinesi! .. Adet 

Belediye bu hususta dt~~a. R"itti. ilk gen~liğimde gör 

e ı er yapıyor dt. Bu tablo ••k -'-t b b' k d -.. m ... u u yazan 
ta olmak üzere kan ve sanat ariıtok- .Belediyenin asfal~ yol inşa.atın- edilecektir. 
rasiainin mümessilleri doluttu. Avua- 17,000 teneke peyn.lrden mühim bJr: bir üddet tçin vazgeçtiğini Belediye Fen heyeti mühendis-
turya dibi bestekarlarının eserlerini kısmı henüz buzhanelerde bekletm- dan m 

t dk"kl ı ugunı bır tablo hayalunde canlan 

-- a ını, rnethur Jorj Sandı göster· 
Belediye, ekmek flAtlerlnl ucuzla.t.- Y?rdu. Elinde ucu kocaman tüylü 

rnak için bazı tekllfler almaktadır. bir kalem bir mum ıııiı altmda dal
Bugün belediye rels muavinlerinden lr1ll dalRUı, önünd~ki kağıda bir 
B. Lutfl Ak.soyun riyaseti altında bir tey)er yazıyordu. 

Türk heyetinden dinlediler. yor. Beyaz peynir bula.mıyanlar ta- yazmıştık. Asfalt yollar hem pa- lert, yollann muhtelif sebeplerle 
Elbet Zeki bey çok iyi bir saınat- şar peynlrtne talep gösterdlğlndi: halıya malolmakta, hem de ça- vaktinden evvel bO'Zlllduğ'unu na-

._,,_.ı M · · · d • • · • • • kaşar peynlrt 1stUılfı.kl artmıştır. ._~.1- ... 1.+ .. A... Beledi h itibara alarak b b le ·i -:ruır· aıyetını •. e. ıyı yetiştirmifti. tihlll.kAtın arttı~ı gören ba.21 pey- buk DV.t;WUJAA-.u..., y~ u- zan u se ep ı 
Vıyıuıalılar kendasını nezaketen çok nlrcller ka.şar peynlrlnl de saklama- dutıan harlclndeld yollann ınşa.- tesblte başlamışlardır. 

toplantı yapılacak, ekme~ ne su- Delikanlıhk zaman d A-L 
retle ucuzlat.ıtahUeceğl ~lt ed!le- mektubu• denilince be unbö~ J • ~ 
cektlr. Ucuzluğun, temini için nlın- tüylü kalemle • 1 • P •• Y e ucu 
ması lA7Jm gelen tedblrlerln hangi le aztlaa 0 ilk. bar .. mün;kk~
müesseselerl altıkadar ettıtt de anla- Y asınd ve h~usı .~veı;cinJ~ 
şılacak, buralara müracaat edUecek- ıra&" a aevgılıye gonderiJen bar 

alla$1~.~ar. «"!'ürlder bizim p~çala- ta. sakİı satışlar yapmala ba.oıa.m:: atı Nafia VekAiettne aittir. Nafia Demir tekerlekli arabalar as-
runm ogrenıtı1'ler... Bunu bıç bil- lardır. Fiat mürakabe ı.romJsyon~-4..t blrk ed beri v1 • 
mezdik, tattık!» diyenler oldu. cEn yaz peynirle beraber taşar pey';: VekA.leti, aç sen en • faltlan pek çabuk harap ettigt 
enteresanı kırmızı feslerin arkasında satışlan ne de mücadele etmek ın lA.yetin bir kısım yollarını asfalt gibi, hayvanla.r da asfaltı bozan 
siyah' püsküllerin heyecanla oyna· burlyetınde bı;ıwım1 tllışt!i.tdarda taze kaplama ile yapmaktadır. Asfalt sebeplerden blridlr Hayvan pls 

tir. mektup ırözümün önüne 1relirdi. 

d 1 d' • af ala Trakyada. küll ye y 1 k b · 
rnasıy ı.» tye !"' sızca y eden- beyaz peynir imal eclllın1ştlr. en kaplama demir te erlekll ara a- likleri hamız olduğundan, asfaltı 
ler de zuhur ettı. . peynirlerin mar.t ayı tçlndevi!~= !ardan pek çabuk zarar gördü- eritebllmektedlr. 

Belediye relsllğl her sene eyliU Öyle bir mektup ki zarfının kapan
ayında ekmek çeşnlslnln yeniden dail sivri ucunda bir de kırmızı bal
tedkik edilerek flatlere istikrar ve- mumu damgası bulunacak. 

Sonradan meselenın mabadını çıkarılması ve Istanbula se üraka- ğünden Belediye hudutları hari- . 
öğrendim. lerl Ui.zım gelmektedir. F1at m 1 1 le • Yol müteahhitleri Beledi-

Sadrizam Talat paşa, Avwtur· be komisyonunun Ye:;1:01~re:e- cindeki yollann mühim bir kısmı yeye müracaat et~, soka.kl.ar 

rilmesinl kararlaştırmıştı. Yenl tip Halbuki buarünkü qıklar mektup. 
undan ekmek yapılmağa başlandı- laruu makinedt= yazıyorlar ve river. 
ğından çeşninin tedkikl mart ayın- cin yerine tayyare Poataai.le yola 
da yapılacaktır. Her türld maHyet çıkanyorlar. 

yaldara sonnut: meşgul ola.bilmesi için plyasaya harap olmuştur. İstanbul Nafia rın bilhassa asfalt yolların bek-
ı kl peynlrlerln tamamen ·· di ğ1 taml ' 

- ntil.amtz? dil l ı P eder başrnühen sll • yolların - letilıneden temizletllmeslne itina 
G . f d -n F d arze mes ca acaı.. t.op-

- erçı ena eg ... ena e- Komisyon, yakında. yap ft,...,&• ücre- ratı ile ~tigal etmektedir. gösterilmesini iste,..,..' .. lerdir Bir 

f iatl, fınnların ve de~enlerln B' 
masrafı gözden geçlrllecek, mallyet ır yazı makine.inin demir lllfla-
1latlnin ucuzlatılmasına. çallfılaca.k, n altından coşkun, türli bir atk ifa. 
çeşniye istikrar verilecektir. desinin nasıl süzülüp geçebi.leceiini ğil ... - diyerek ağtzlarırun içinde bir d birinde ım-..,, e • u~ • 

'
eyler gevele ..... :•ler... l~ntılann lan rak yeni peynir flatlnl Belediye Fen heyeti müdürlü- tedbir olmak üzere asfalt yolla.-··--T tınl hesap ıya ı tüccarlan, - ·· ·· 

Ve sonra, aralarından biri ıu ce- tesblt edecektir. !'eynd~ yüksek gu, yeni yapılacak yollann mu- nn muayyen zamanlarda baştan 
surane sözleri söylemiş: yenl ııene mahSUlune hiın bir kısmını asfalta çevirme- aşağı yıkanması IA.zım gelme~ 

- Efendim, bir daha bu tarzda fiat ıstıyorlar. ğe karar vermişti. Asfalt inşaa- dir. Asfalt yollar vakit vakit 'fl.-
bir heyeti memleketimize gönder- Beyazıt m_ıntak.asında tından vazgPrilmesi üzerine, ev- kandığı takdirde daha az harap 
meseniz isabet edersiniz... - f ~ 

- Niçin?... Falso mu yaptılar? umumı te _ti·' .. velce hazırlanan pl!nlar tadil olacaktır. ' 
"'- d nahiye mıidurlüğü ile em-

- Havır, falso, yanlı,, usulaiizlü.. .Be.Ya:1 müdürlüğü dün mıntaka-
mevzuubahis olamaz, tabii... İyi ~!yet mu~l bir kontrol yapmışlardır. 
öğrenmiıler ... Hatta bir nevi hÜsa- T~h'takaledekl bekiir odalan ve han
siyetle de çalıyorlar ... Ancak. Viya• Jar gözden geçirilmiş, temiz olıw
ınalının kulağı, kendine bas bir üsliı- anlar hakkında ceza zabıtları tan
ba, bir edaya al1tmıştır ... Onun ha- iım edilınlştlr. 
ricinde en ufak bir deiifiklik hatti Bazı kahve ve kıraathanelerde 

• tr belediye talimatnamesine aykın şe-
sinire dokunuyor ... Meseli. taya o- kilde pis, kırık, çatlak fincan ve mQ-
da ciddi role yabancı tiveyl.e fak.•: masl11 eşya göriilerek bunlar halk 
doğru gramerle konupn bsr ~ huzurunda imha edilmlştir. 
çıktı farzediniz... Dayanılır nu • ... Yemek ve meşrubat satan yerler-
Onur. gibi... den, şüphelenllenlerden nümuneler 

"'"'"' alınarak kimyahaneye gönderllmlş-
lı~anbul çelebisi zevkine uygun tir. 

fu beyti tasavvur buyurunuz: . Sinema ve tiyatroların lç salonla.
Ey nevnlhal-1 tşve. Bahariye semtıne rında sigara içmekte olan kırk ki~ 
BI ilnbüli havada hıraman olur yakalanarak birer Ura peşin para ce-

r 
8 

musun? za.sı alınmıştır. Bu gibi yerlerde 
Buınun muayyen kelimeleri: «ey»... ayakta. durduğu görülen müşteriler 

cnevnihal» ... «İfve» ... «Bahariyu... dışarı çıkanlmı.ştır. Beyazıd ve Çar
nemt» ... hepsi, hepsi, bir Suriyeliye. şıkapıdakl fınnlann kontrolunda da 
bir İranlıya, batta, hatta ne bileyim, üç yüz ekmek kilodan eksik olduğıı 
kafları gayın okuyan bir taıralıya, göııülerek bunlar müsadere edilmiştir. 
dili imaleye allfmamlf bir yÜzde yüz 
Türke öğretilebilir... Tecvit dersi. 
İnfad jimnutiii. •• 

- Haydi. timdi oku bakalım ... 
Okur ... 
Olmadı bostan, bitmedi karpuz! 
Kulağımız ille İstanbul çelebisinin 

hançere hususiyetini arayacaktır ... 
Onun İçin fU vey1t bu tairin ağzın
dan ezberirnizcieki tU veya bu ıüri 
defalarla dinlemek istiyoruz... Ve 
onun için ou veya bu orkestra tefi 
öt<.kilere müreccahtır ... Zira onların 
kendilerine göre püf noktalan var
dır ... Hassas kulıı.klar bunu seziyor ... 
Gayrisine sinirleniyoruz... Çileden 
çıkıyor, küplere biniyoruz ... 

"'"'"' 
Talat pata, bufarkıanl&nl1': 
- İhtarınıza tqekkür ederim ... 

Tekrar etmeyiz ... - cevabını ver
miş ... 

*** 
Şimdi de or~ada bumm beteri bir 

vaziyet vu 
Soikerler meselesi ..• 
Bir salon Viyanalı, yay çekişteki 

en ufak bir eda değişikliğine daya
namıunış: 

- Bu, propagand~ olmaz:; aksi 
tesir doğurur! - diye feryadı bas· 
mı olar ... 

Eski Şark §İmendiferleri 
memurlarının davası 

İstanbul dokuzuncu ifletmeslnde 
müstahdem bine yakın memur ta.ra
fından, eski Şark şlmendlferlerl Jlr
ketl aleyhlne açılmıf bulunan dal·a 
hakkında geçenlerde ticaret mahke
mesi kararını verml§, davacılara. ve
rllmesl lcab eden tazminat mikdar ve 
nlsbetınin taylnl için ehlivukuf tayin 
etm~l. 

Ticaret odasının gösterditl ,ehlivu
kuf mevcud şlrket nizamnamesinin 
maddeleri üzerinde lca.b eden tedkl
katı yapmış, ayrıca. lstlmaı lcab eden 
şahısları da dlnleml~tlr. 

Ehlivukuf hazırlamakta olduğu ra
poru bugiin' yarın ikmal ederek tica
ret mnhkemeslne tevcil edecek ve bu 
rapor mahkemenin yedi mart celse
sinde okuıı:ı.caktır. Bu cel3ede heyeti 
hfıklmenln son karan vermesi · de 
muhtemel görülmektedir. 

Türk akıl ve sinir hekim
lerinin aylık toplantısı 

Hileli sütler 
Yoğurt ıabtı meselesi de 

tedkik edilecek 

Asansörler 
Belediyeye müracaat 

müddeti uzablıyor 

Sütçlller oemlyetl, belediyeye mil- Umumt .meclla 889.naOr'lerde bazı 
racaat etmiş, hileli süt satışının ço- tadi!At yapılmasını kararlaştırmıt, 
ğaldığmdan bahaederek tedbir alın- fen heyeti müdürlüğü faallyete geç
masını ıstemlştl Oetnlyet, bu mü-
raatı esnasında hUell sftt satılan mlştl. Aparbman sahipleri asa.n.sör
scmtlerl, hllell süt satışı yapanları, lerlnl muayene ettirmek il.zere şubat 
yağını aldıktan sonra piyasaya yağ- ayı içinde belediyeye mllnu:aat et.
sız süt çıkaranla.n tesblt etmiş, isim- meğe mecbur tutulmuş. Bu glbl 
lerlnl belediyeye blldlnnlştlr. Ceml- kimseler blrer istida. ve beyanname 
yetin yardımlle ptya.,ada. kontrollar lle üç adet asansör plA.nmı beledlye
yapıldığı takdirde hllell süt satışına ye getirecek, ne glbl tadllAt yapıl
mümkün 'mertebe mMl olunacağı ması Uızım gelece~lnl 10racaktı. Şlm
lşarct ecillmlştlr. diye kadar belecilye fen heyetine mü-

Hilell süt satl§l ne meşgul olu- racaat eden apartıman sahlpleı1nln 
nurken yoğurt f1atlerlnde de ihtik!ir sayısı yüzü a.şmamıştır. Şehrimlzde 
yapıldığı, yo{turt lmallnde hileye ka- iki bin beş yüz tane be4 ka.th apartı
çıldığt anla.şılnu.ştır. Flat mürakabe man mevcuddur. Asansörlü. apa.rtı
komlsyonu bugünkü toplantısından manlar bine yakındır. Belediye, mil
sonra hUell süt, hllell yoğurt ve yük- racaat müddetlni temdide karar ver
sek tlatle süt .,. 7otuı't satışı ile de miştir. Yakında temd!d mOddetl llA.n 

edllecektlr. 
meşgul olacaktır. Bir kısım açıkgözler uanal!ırlll 

iki zehirlenme 
Eyüpte oturan B. Osman, zabıtaya 

müracaat ederek altl aylılc çocuğu 
Mehmede yedlrdJ.lt blr özlü undan 
çocuğun zehlrlendltınl iddia etmiş
tir. Zehirlenen yavru Cermhpaşa 
h:ıstanes1ne kaldınlmış, özlü un da 
tahlil lçln kl.myahaneye sevkcdll
mlştir. Yapılacak tahlil neticesine 
göre zehirlenmenin mahlyet.ı anlaşı
lacaktır. 

Bu şekilde dlğer blr zehirlenme 
hadisesi de Alemdarda olmuştur: 
B . İsmallln üç ya.olanndakl k1'1:ı Za
hide birdenbire hastal~~"llJ, ~a~~
sı, alıı.rak bir doktora goturmu.ştur. 
Doktor yaptığı muayenede kızda ~e
hirlenme O.razı rOnnU,, "' ona gore 
tedavlslnl ynpm~ır. Bu hal karşı
sında B. 1srnaU zabıtayı haberdar 
etmiş, kızcağız hastaneye yatınlm~
tır. Polls, zehirlenme sebeplerini tah
kik etmektedlr. -----

iaşe müsteşarlığı 
faaliyete geçti 

apart.ımanıara müracaat edJyor, ta
dllU lflnl Gcret muk&blllnde Ozerle-
rlne alıyorlar, usu.Isüz olan bu fekl1n 
önüne geçllmeıd lçln beledJye maJd
ne ~ubesl mtklürliltfl &An86r pJJ.nı 
hazırlıyabUecek kimselerin ltstesınl 
yapmaktadır. 

Maliye Vekili dün 
Ankaradan geldi 

Mallye VekllJ B. Fuad Ağralı dlln 
Ankaradan tehrimlze gelmiştir. Mu
maileyh l.kl gün kadar kaldıktan 
sonra Ankaraya avdet edecektir. 

Kadıköy- Üsküdar 
tramvay lan 

Kadıköy - 'O'sküdar ve b&vallsl halk 
tramvaylan §lrketlnln vazlyetlnl ted
kik etmekte olan ve Belediye muh&
sebe müdürü B. Muhtar Acar, mek
tupçu B. Necatı Çllier, Beledlye hu
kuk işleri mQdüril B. Hasan hrld
den mürekkep bulunan koın!syon 
tedklk.lerinl blUrmlştlr. Komsiyonun 
hıızırladtğı rapor bir kaç güne kadar 
Vall ve Belediye Reisi Dr. B. L~tn 
Kırdara tevcıı edilecektir. 

Ankaradan gelen haberlere göre 
Ticaret Vekfıletlne bağlı olarak ku
rulan iaşe müsteşarlığı faaliyete 
geçml.ştlr. Bundan bir müddet evvel 
tlat mümkabe komlsyonunu.'l faaıı- Konya Halkevinin· yıllık 

~ anlıy~nuyorum. Her teY ma
kineletebilir, her fey makineden 

Manifatura ithali ıçın l geçebilir. Fakat ben zannederdim ld 
te§ebbüsler 1 ~ makineye sıeJm?'en yegane tey-

Manlfaturn fthalll.t blrilğt kon- dsr. Aşk ve onun ifadesi olan qJc 
gresl yapılmış, yeni idare heyeti mektubunun malöne ile baidatma
esklc;l.nden pek ar: farklı olarak ku- n itte bunun İçin hayretimi uyandı
rulmuştur. Ma.nlla.tura. ithali teşeb- nyor ya. .. 
büslerlne tekrar geçilmiştir. ithalAt Biran kendinizi aıık farzediniz. 
lmkfı.nlannı kolaylaştırmak için bir- Sevgilinize mektup yazacaJaınız. 
Uk ~z:ı.sı arasından bir de şirket Doğru yazı makinesinin L-
kurulmuştu. Şirketin şimdiye kadar • • • ._.~ •• 
yaptığı teşebbüslere göre önümüz- çryonunuz. ~atti belk~ ~e kiiıdım
dekl üç a.y zarfında manifatura tt- zm altını:. bar kopya kagıdı da yer. 
hali kabl! olncaktı.r. lettiriyonunuz ve o coıkua bialeri-
Macar1stand:ı. tlcarl anl!lfma mü- nizi, hudutsuz beyecanlannızı tıkır da 

zakerelerlnde bulunan heyete ma- tıkır bpkı bir ticaret mektubu, bir 
ni~atura ithaline çalışıl.muı için ı •İparif mektubu gibi makinede ya
mur_acaa~ edllm.l.ştl. Bu müracaata zıyorıunuz. İtiniz bitince mektubun 
hen uz musbet veya menfi cevap alın- • . • ~ 
madığından Macarıstandan lthalAt ancecik pembe kiiu:la yazılnıq kop. 
yapılıp yapılmıyacağı anlaşılamamış- yasına do.yanı~ koyuyor ve aslanı 
tır. da postaya verıyonunuz ! Muhakkak 

ki yaza makinesi çok lriizel bir icad-

KOÇOK HABERLER dır fakat atk mektuplan için deiiL .. 
Son ıenelerde bütün dünyada ti

Üyet ediliyordu, deniliyordu ki ı * Köprüye yanaşan muhtellf va- «Eskiden yazılan atlı. mdı:tuplan 
purlam hamallık bahanemıe sokulan ed b • 
ve hamal mark.ası olmıyan pejmürde e ıyabn en belli hatlı ıubelerin-
kıyafetli sekiz ~ daha dün yakalan- den birini teıkil ediyordu. Şimdi o 
mış ve adliyeye verilmiştir. hararetli, o •iirli, o ırüzel atk mek-

tuplan bani 7 Bugünkü imanlar Afk * Dün yapılan seyrü.!efer kontro- mektubu yazmak busuaund baha 
lunda on blr şoför hakkında muhtelif 1 v L::...ük bab-1 ____ a • 
suçlardan dolayı ceza zaptı tanzim arm~ • e uu1 IU&rUl8 nazaran 
olunm~ur. Tramvaylar yilrürken pek asbdatstzdırlar.• 
inip binen on altı ki.tiden birer llra A.ıı lllllktuplannm neci• .aaük-
para cezası alınmıftır. lettiiini .,...tınmı. ~ MIMp-

"' ler buldular. Banlarm batında tu * Ta.Jaimde oturan Alfons isminde iddia -1=-orc1 • 
blrt poll.9e müracaat edeıft Koço lll""DT u. 
adında biri tarafından durup durur- Atk mektuplarmm katili cGra-
ken demirle bafınd.a.n yaralandığını ham Beli. adında birisidir. Busün
!ddla et.mlştlr. Bu iddia Or.erlne yaralı kü atk mektuolarınm tadsız tuzsu• 
hastaneye kaldtnlmış, taht1kata baf- bir haltı gelmesine bu zat sebep ol
Janmıştır. muttur. Cünkü Graham BeD tele-
* Kadıköyde oturan 1'l!d1 yaşında fonu icad edince atlı mektuplan 

Reçlna 1smlnde bir kız Ç-OCU#u merdi- raibetten diifmüıtiir. Raibetten dii
\'enden düşerek ağır surette yaralan- •mı bir tev de vav .. yavu ıönmei'e 
dıl:ından hastaneye kaldırılmıştır. mahkumdur. 

Belki bu iddia doirudur. Bugün. 
İzmit valisinin ~ it~ ·~~isinden haber .almak 

.. • • açm avvercuun raaasında .ıetıreceği 
Karamurselde tedkiklerı 1 mektubu bekliyeceii yerde, par. 

Karamürsel (Ak.şam) - izmıt va.llsl mağmı telefonun numAralı kadranı 
B. Ziya Tekell, nafla mlldürCl B. Cev- üstünde töyle bir dolaıtınnuı kifi
det Onaran ve sıhhat mlldtlıil B. Şe- dir. 
r1f ~erde bulunmak üzere Ka.- Lakin ucu tüylü kalemden, yazı 
ramursele gelmişlerdir. Kaymakam. B. makinesine geçifin de muhakkak 
Kemal, Belediye reisi B. Osman. müd- ki k _,_tu t - • d · · ot 
deiumum1, posta mlidtlıil ve diğer aş m'C'll P an uzerın e tesın -
bir çok zevat kendllerlnl karşılamış- muştur. 
lardır. Vall B. Zlya Tekell bir milddet Makinenin «aşkı. 41erine kadar 
kazamızda. tedkl.klerde bulunduktan elini uzattığı bir devirde yaşıyoruz. 
sonra yanındaki zevatla b1rllkte iz- Zavallı ucu tüvlü kalemin pabuçJan 
mite dönmüştür. eoktan dama atıldı. işte bunun İçin-

1ZM1 R 
dir ki zamanenin aşknameleri bir 
ıiparif mektubundan, bir «İ.t» mek· 
tubundan farksız oluyor . 

Nasıl İ!tersiniz ki bir memleket 
dolusu Türk. soikerlerin yalnız oive, 
eda aykırılık!arını değil, sarf ve 
nnhiv hatalarını da hoş görsün, si
neve çeksin? •.• 

Türk akıl ve slnlr heklmleri mu
tad aylık toplantıl:ırını Etıbba oda
sında yapmışlardır. Prof. Mazhar 
Osman Uzman, vitaminlerin sinir 
hnstalıklarındo.kl mevki ve ehemmt
yctıerlne dair tebligatta bulunmuş 
operatör Ho.ml Dılek beyinlerine 
ameliyat yo.parak iyi ett.lği sar'a, 
.felç ve kö~lilk vakalan takdlm etmiş
tir. Müteakiben Dr. Rahmi Duman, 
prof. Fahreddin Kerim Gökay ve do
çent İhsan Şükrü Abel de takip ve 
tedavi ettikleri kanşık slnlr !elcl 
gösteren iki hasta takdim et.ml.ştır. 
Münııko.şalara: Prof. Mazhar Osman 
Uzman, prof. Fahreddin Kerim 
Gökay, Ha.mi Dilek, Hüseyin Kenan 
Tunakan ve Rahmi Duman iştlrAk 
ctmlşlerdlr. Cemiyet 28 mart cuma 
günü Bakırköy akliye hastanesinde 
toplanacaktır. 

yetini tedklk etmek üzere Ankara- •• • 
dan şehrlmlze gelen Ticaret Vekaleti musameresı Enternasyonal Fuannda 
merkez müdürlerinden B. Avni Sak- Konya (Akıam) - Halkevleri- Mallarınızı her halde tefhlr D k • l 

Hikmet Feridun Es 
1 ..................................... .. 

İnsaf ... cva. - Nu) . , •...........•..•.....••......•••.••.... * Diın G:ı.ln.tada İstikamet apartı
manUe Kurtulu~tn Istavrlnln evinde 
birer ynngın başlangıcı olmuş, derhal 
yetişen itf3;!Ye _ gr;ıplan tarafından 
ateş sönduruımuştür. 

• 

- Nerede 
bay Amca .•• 

o eski hokkabazlar . . . Kimisi koskoca !>ir kılıcı 
tar .•• 

man yenl mllstefarlıktıı. vazife alınış- nin dokuzuncu yıldönümü münıue- o uzuncu l§ etme 
tır. B. Avni Sakman buradaki ted- betile Evim'iz temsil komitea.i tara- e~~~~l ucuzlukları. cazip müdürlüğü 
klklerlnden iaşe müsteş:Lrlığıru ha- fından BeledQ.-e sinemasında (Kah- eğlenceler ve sürprlzler her se- /İstanbul dokuzuncu Lşletme müdü-
berdar edecektir. ) · · ·ı dilm · · p· ne İzmir Enternasyonal Fuarı- rU B. Hayrlnin terfian Devlet de-

Lçtanbul f1at mürakabe komlsyo- ra"?an PIYC:S.ı temsı e ıştir. 1
: 1 ·· in -'-·oı1~ ... umum müdür muavln1!7•i-

yesın t ıl k f kı tl na yuz b lerce ziyaretçiyi top- .... _, .... • t> 
nu, gene esklısl gibi faaliyetine de- 1 ems ı . ço muva a ~e . ı 1 la.maktadır. ne tayını ve dokuzuncu Lşletme mü-
vam edecek, taoe müsteşarlığı 1int olmu~r. T emsıleden sonra •eyırcı- ' 20 Atustos _ 

20 
Ey!IU 

1941 

1 

dfirlüğüne de Izrnlr sekizinci işletme 
mürakabe komisyonu müdürlüğü ile l ıere mıllt .azlar din~tilmiş ve e~- ıı mildOrQ B. Nüzhetln getirilmesi te-
daiml temu hallnde bulunacaktır. 1 

lentiler tertip ed.ilmigtir. ~--•••••••••-~ karrür ettiği haber alınmıştır. 

yer ... 
yu-ı .. . Kimisi 

Ba:v Amca.ya. göre ... 

bir kaldırım taşını\ ... 
deye 

Kimisi bir ıırçıı bardağt 
indirirdil ... 

göv-ı ·.. Artık bunların hiç.biri 
madıl. .. 

B. A. - Bilalds, herkeı 
hokkabaz oldu bayıml ••• 

, 

- } ... 
B. A. - Mahlut yağları, kan111t 

birer peynirleri, aca2p putalan yemek 
u hüner mi~ ... 





, 

SÖZOR 6Eli$i 
, 

Koyun olmamak • • 
ıçın 

B an hekimler gibi bazı filozoflar da insanlarm et yemelerine taraf-
tar değildir. Hekimlere ~öre et hazım cihaam J'Orar. İnalllUD çabuk 

lıtiyarlamasına. nktinden evvel yorgun diifınesine ıebep olur. Filo
zoflara göre ise et in.sanı azdırmaktadır. Hiç de kavl'aCJ olmıyan ilk in
~ etir. tadını aldığı gün bütün hayvanlara karp korkuru: bir mücade
le açtı. Tuzaklar kurda. onları avladı, parçaladı ve yedi. İruanlan 
pek iyi tamymı Voltaire'in dedijine bakdına. av bayvanlarınm etleri. 
le beslenen ve kuvvetli içkilere alqan bütün maan1nnn damarlarında, 
onlara çeşid çetid delilikler yapbran ekti 'bir kan do~. Ne
tekim insanlann avcılık aevirlerini aquıhk. hiddet, bvp. tecavüz '" 
harp devirleri takiı:- etmiştir. 

Hiddet -ve ıiddet sembolü olarak duran aslan ve kaplanlarm et 
yiyen hayvanlar oldukları hatırlamraa bu mülihazaya hak vennemek 
elden gelme&.. Aslanlar daima dövüştüğü halde koyunlar arasında 
bvca çıkbiı. biri'birlerini tepelemefe b!kbklan cörülmemJ.m-. On· 
lar yeşil çayırları kolayca paylaJır, münazaalara meydaa vermeden ot• 
'lar, çobanın kavalile mestolar ve aktam üzeri aürü.ler halinde afıllanna 
dönüp rahat aylmlarma kavupırlar. 

Buırün dünya hikimİyeti isteyenler de etin bir harp sebebi olduimıu 
leZlnİf göriinii:rorlar. Eier galip relecek olurlmııa iman.lan koyan sil· 
rüleri haline ~ek için yapacaJdan ilk it aofralardan eti azalrlaı· 
brmak olacaldtr. İşte ortada adı dolaşan :reni nizam! Ne kadar da 
ot nizanıım. benziyor! 

Fakat im.anlar sırf koyun olmamak L;in etten v02eçmiyecekler
clir. Çünkü herkes bilir kl koyunlar için kesilip yenmek mukadderdir. 

Şevket Rado 

KUŞ BMCISlt 

Tereyağı 
yerine uyku 
Fransa.da, yiyecek azlliı ytt

zilııden, halle k!ti derecede gıda 
aıamıyo~. Doktorlar gıda.sızlığt 

mümkün mertebe telAfi etmek 
1ç1n muhtelif tavsiyelerde bulun-

'i 

Yulı8D ordusunun parlak mu
vaff akiyetlerinin sebebi nedir? 

=~-~~~:- Bir lsviçreli mütehassıs diyor ki: 
«10.ş:ın yağlı maddeye1 D:ıtiyaç 1 y k . 

fazladır. Fakat bu rene tereyağı - unan as erınin büyük kahramanlıg""ı 
bulmak lmk!nsızdır. Yağlı mad-

de yerlne ikamesi herkes için ka- 2 - Yunan erkanıharbiyesinin meharet·ı 
bil olan bir şey vardır: Bir sa.at 

Yunan ordusunun İtalyanlara kar-
fa.zla. uyumak. .. Sıhhati sağ'lam ıı kazandığı rnuvaffaklyetler dünya- ~~ 
bir insan içln vasati uyku gecede nın !ıer tarafında büyük alaka uyan· ' & ıı 
sekiz sa.attır. Uykunun az veya d.ırmıştır. lsviçrede çıklllll bir ıcaze- - ,. , •-t 
çok olmasırun insanın kilosu ~ buna dair, Arnavutluk cephesini ~ 
a.zerlnde büyük t.eslr yapb.ğı ta- gezen bir muharririnin makalesini 
haklruk etmiştir. 1938 de, haıp- neşretmektedir. Muhaırir diyor ki: 

<Epir ve Arnavutluğun &rızalı 
ten evvel, ik1 doktor ve bazı mü.ş- arazisinde iki eydan fazladır çol 
terlleri uyku ile vücudun ağrrlığı çetin bir muharebe de,·am ediyor. 
arasındaki nisbetl kendileri üze- Cephede gördüklerime göre bu mu
rlnde tecrübe etm~lertllr. Uyku harebelerin başlıca dikkate ,ayan 

~mın11mn1111wmm1UUJlllllllllllllllllmRIUUllUU-IHlllllll'nmı _____ I __ gecede alt! bUÇuk saate lndirilin- olan tarafları §Unl1ardır : 

*::: ~~~~~ 8~~~ı· ee, btr harta sonra vücudun sık- be~;;'::~ü ~:~ı~::~.:~dC::i:are~~itı:~ 
D letı 800 - 1000 gram azalmakta- gibi İtalya nların her noktada geri 

~ J\. O O ~ dır. aürülmCS"i fena asker olmalanndan 
Sekiz saat uyku vücudu ayni ileri gelmiı değildir. Yunanlılara ge~ 

2QQ kurona bir kOCS f kiloda bırakıyor. Dokuz veya der lince, bunların adedcn faik olduklan 
. kuz buçuk saat uyku haftada. iddiası asıls~zdır . Harbin iptiduında 

l.veçte çok garip bir bo§anma için 200 hırona .ihtJyaet ~L Genç 700 _ lOOO m kazandırmakta- adetçe. ~a.ı"kıyet her taraft~:~talG'an-
Clavası görülm~tür. Davacı 40 yq- adam bu para unıkabı1ınde ~~c.u- gra larda ıdL Yunan seferberlıgı ba~la
la.nnda bir kadmdır. Boşanın~ ıe· ğun baban olmayı kabul etınlflil'. dır. Kazanç boyun uzunluğuna dıktan ve kıtaat cepheye <:loğru ıevk 
bep olarak :r:evcesile anlaşamadıkla- Fakat aralannda bn koca mUnue- göredir. Boyu 1,80 olan bir adam, edildikten ıonra, yani ilk on heı 
nnı, zevklerinin birbirine uymadıi't- beti olrnıyacaiı da kararlqtınl- 1,60 olan adama ndsbetle az ve- &İ.İın zarfında İtalyanların adetçe 
nı, esuen kocuınm aylardan beri mıııtır. ya çok uyuduğuna göre daha: çok tefevvuku kahirdi. Yunanlılar, Yu-
keodisinden uzalı:ta yll§adıfını ıöyle- Kadın 90cuğunu d:t:iukiht.a~ kaybetm kte kazanm kt nanistanı koruma harbine ilk ~nler 
nriştir. Bu vaziyette mahkemeler sosıra barka bir . Jcoc:a b ti- e veya a a- beşe karşı bir derecesinde azlıkla 
ekseriyetle boşanma karan verirken maline bmaen ôelikanlıdan ayni- dır. devam ettiler . 
l:nı defa hakimler talebi reddetmiş- me.k lstemlt n mahkemeye blı.fVUl'- Geceleri lŞlkla.nn söndüıiildü- İtalyanların tefevvuku yalnız 
lerdir. Bunun ıehebi ~dur: ınurtur. Koca. mat;,kemf!1'9

1 
11elme- ğü fU zamanda bir saat fazla adetçe değildi. Malzeme itibarile 

Kadın geç em ıene, doğuracağı bir ıni§tir. Fakat gıya en yapı an lam~- uyume.k pek kolay blr ~eydlr. Bu de çok fazla icH. İtalyan birlikleri-
k · · b b .. b ı 1 b&kemede Taiiyel tamamen an ıu- ~ ' . k d . lL ·ıh Yunan askerlerinin sevkıyatı ve bir müfreze lıir köprii~·ii bucçi.,·or ~cu . ıçm va a aramaga aı amı .. d alık b 1 kilo kaybedilmesine kar§]. bir na.ç nm atış u retı, ~oı aı;sa bavan top-- J 

Ye bırçok ugraşmadan sonra 18 ya- dıgm an m emo o,anma ta "- I · ı 'tr 1 .. b k d :y: 
11nda bir delikanlı bulmtıthır. Deli- binf reddetm.i,tir. Delikanlı P:ındi olduğu gibi lsabı dinlendirmek, an l ıl e mkı. a yo~- faiku~ııny an, • ~- ukeri nereCle harhediyolTsa m.üda- ıbardımanlarn m ukavemet edem':ye-

•d' • -- • ...ı-.-,,_d "l '-. .athn, 1 od.al tmak 1 k" 1 nam ı ann ıne çoı.. ıu tı. unan pı· faaya mecbur kalmıştır tal yan ga v . • d "' .. .. d 
~anlı müthiş otomobil meraklısı l ı. ıaveçm ,-ua.un e. &i eoı sn a. an ısı Çin ya.kılan v- y d . b .. h b ' ilk ikii el . ~ cegmı uşunuyor u. 
Otomoh.il ku1lanmayı öğrenmilti. batka bir bdınla hlrlikto bulun- mürden tesamıf temin etmek h:d::ıJta~g:~lar~ra~n al~nan •t::r~ zdet .. eri ~~?u kabul et~ektedi_r. ~u İtalya da bu hay:ıle iştirak ediyor-
Falc t • tih · esika almaSt maktadır. . y . .. _ ogru go.ıı~. gazeteferın harbın ıp- du. Ağustosta A frik ada hnrckete 

a ırn an venp v ımretile de aynca istifadeler te- toplarıle otomatık tufeklerden bu- ti.dasında gösterdikleri yanlış nik-ı g k l T S ı· . . . 
tm kted1 

..,.;;k b' k l 1 ı '- cçere ngı ız oma ısım zapteltı. 
m1n e e r. ıı ..., ~ .ır ısmını ta yan ?ra .. a:şı hinliğe nisbetle daha doğrudur. Eyluld c Mısıra karşı taarruzla Sidi 

En zehirfl nebat 1 Fransız daktol'Ullunı tavsiyesi k:~llanmaktadır .. ~!aam~ih bu~~ Hakil:at ıudur : İtalya h arbe ça~ Bam.niye h da r ilerledi. Sudanda 
d ğnıdur Amerlkada yapılan bile İtalyanlar mühim hır atııı faiki- buk n ihayet bulacağını d üto;Ünerek ve Kenyada bazı yerleri zaptetti. 

O,Jo ünivcn~esinden iki prof~ çok fiddetll :bir zehir l>ulmuılardır. O • .• ! C:tine. malik tirler. Bunu anlamak girdi. İtalyanın Pariıı sefiri 
0

general Bütün Ahikada İtalya harekata hfı-
ı.l>r, zehirli neb"atlan tedkili etmek Bu r.e!Jr ıtrilcninden be, miali kuv- tecrübeler de \ly~, ile vu.~udun 1~1~ hır m uharebede bulunmak ka- I Weygand'ın Ba~vekil R eynaud'ya k imdi ve İtdyan gazcreleri bu kıta
kin gittikleri Cenubi Afrik.adan. dö- vetlidir. Nebabn boyu blt'.lc.aç Hn· kilosu arasında büyük munase- fidır. ı verdiği hedbbane rap oru, d ilini daki muharebenin ehemmiyetinden 
ıterek elde ettikler" . ticeyi ilin tlmctredir. Kimyevt tıeba.tta mili· bet bulunduğ'unu isbat etmiştir. Şimdi b ize sorulacak: c:O halde tutmıyan birinden haber alarak Ro- bahscdere:.: İngiltere imparatorluğu-
etmi 1 d" . 

1 
fU ne metro miU.bmda, ıt>alık sırtı pullan· Amerika.da (Girls) denilen dans Yunar.ılıların A rnavutluk. cephesin- 1m aya bildirdiği zaman ltalıya hü- nun inkiraz bulmak üzere olduğunu 

~er ır. . na benzer 200. 300 kadar pul var· kızlanmn kilo almamaları için d eki muzafferiyetlerinin aebebi ne· kömcti Fransa ile m ünasebetlerini haber , ·erjyordu. 
Bunlar, tfmdıye hdar nebatat dır. Bu pullar, neliatta zehıirin tA bf~ tedbl l 'U t edil- dir?> Bu acbepler ıunlardır: Evvc- k~mcğe karar verdi. Fransa b ir lcc- İngiltere t eslim ols:ndı Jng"liz İm · 

ll:imler:inin bilmedikleri bir nebal'ta kendiaidir. ....."'"' r: ere m racaa . li Yunan ıulı:erinfo çok büyu cesa- 1 re mağlUp edilince fngiltcrenin ça- paratoıluğu belki parçafonacak:ı. 
-===================-=====ıı====ı::::1-= ~. bunlardan çoğu teslrsız kal- retle harbetmesi. Yunan askerleri · buk harp haric: edil ec eği her taraf- Fakat asıl lngiltern sn bat edince 

mıştı:r. Fakat uykuyu azaltmak Arnavutluğun karlı da.ğlannda ge- ta zannedildi. imparatorluk kuvvetlerini tensik et
çok müessir OlmU§tur. Geceleri ce gündüz. hiç tereddüt göaterme- Franıanın mukavemet l.:abi!iyeti, meğe ve in~. iptidai madde ii.:ba
altı buçuk yedi tte ! la den, en cüretkaraııe hareketlerde oldui':undan fazla tahmil cdilmi~ti. ri1e çok büyük mcmbalannın kudrc-Muş üç sene içinde 

tamamen değişti 
Vali B. Tevfik Sırrı Gür şehri 

her bakımdan güzelleştirmek için 
yorulmaz bir gayretle .çalı,ıyor 

' saa n az bulunuyorlar. Yunan askerlerin.in Buna mukabil İngil ter~nin azim ' re tini hissettirmeğt" baıılnclı. iızlya, 
uyumıyan dans lazlannın sıkleti hepsi ne iÇ'in harbettik.Jerini biliyor-] sebatı az fıesap edildi. 1940 da yıkılmak üzere olan bi: .hükumetle 
katiyen artmamıştır. ]ar: Yurdları~ı korumak ve memlc- İngiltere,_ de.niz~erden baııka hiç~ir harbedeceğin i zannctmisti. Halbuki 

Fransız doktorları yal'sızlığın ketin gerefi içın... Bu ask.erler bu tarafta cıddı bır harbe hazır degıl- kuvvetli bir hükümcıle çarpıştığını 
bir !a.ydası olacağım söylüyorlar: gayeler için ha:J:•tl~nı .feda etmek d!: Almanya o zaman İngillere3".e görmektedir. Buııu bütün i talya•;ı 
"'IP'a-Afğerl ..,4_ ,1 dlrm y ~lı azmile harbe gımu~lerdır. hucum etmek fırsatını kaçırdı. Hıç gazeteleri itiraf edi;.•or. Du hüklımet, 
n.a..ıııır..; u.111 en ek e.ı; ·· h · · L h k · d h" b' f 

v ... Her kıvrımından ateş ve ölüm fUP e91z ~nraç are etin e ıç ır ena adeti mucibince, ancnk harp 
maddeleri ka:radgerln ifraz etti- püsküren ve Yunan topçusu tarafın- feyi tesadüfe bı~akm&m'.11' istedi. ilan e ttik ten sonri\ harbe hazırlan 
fi safra, hazmedilecek hale getl- dan ancak iki saat bombardımaına Fakat bu fazla itı,nası bır baskının mağa bıışl amı-ıtır ve ilk darbc;, e 
rir. Bu maddeler fe.zla olursa ka- tabi tutulan bir dağıın, aüngü ile hü- faydalarını kaçırmasına ıebep ol- tahammül ettiktt"n ııonrn tı7un mi.id
raclğer .fazla safra· ifraz etmeğe cum eden iki Yunan piyade alayının d~ B.a~ı ~lmar.ı .mahafili de İngiliz d et gittikçe a rtnn -vesaitle h;ırbe de· 

nıiur Yağlı eline geçtiğini gördüm. Bu dağın mılletının şıddetlı ve devamlı bom- vam edecek ,·ıı.z~) ettedir. 
mecbur kalır ve yo . h . . k b'"yük' .. 1 al 

karaciğer da· e emmıyetı ço u tu ve t yan 
maddeler azalınca. takviye kıtaatı gelmeden burasını 
ha az çalışır ve rahat eder. zaptetmck lazımdı. Borular fuıla-

B1r doktor diyor ki: sızca elleri, ileri!> diye çalarken pi-
«fnsa.nlar lüzumundan fazla yade görülmemi§ bir hücum yaptı. 

yallı madde yiyorlar. Fazla yağın Her taraftan cAeral Aeral> sesleri 
hazmı güçtür., Hele bunlar yan- gcli.yord~ Öne atılan zabitleri efrat 

olursa iş büsbütün güçleşir. takip edıyor~u. Yım8:nlılar 3 aaat 
tnlŞ zarfında vıızıyete h~kım olnıuıılar, 
Birçok .karaclğer hastalıklanrun dağın diğer tarafından tırmanmağa 
sebebi yan.tillŞ ya~lardır. Yağ bu- 1 çalı~an İtalyan piyadesine fid<letli 
ıurunamasının bu ıtlbarla bir 1 bir ate§ açmışlardı. 
faydası olacak demektir.» Gördüğüm bu tarzda diğer mu-

Fazla yağın, bilhassa. y8.lllfllŞ harebeler Yunan ordusunun, bu ka-
yağlann, tavaların karaciğeri da._r çetin muharebeyi naeıl lrazan-
yorduğu öteden berl bilinen bir dıgmı bana gösterdi. 
§eydtr. Fakat tereyağı bulunma- yunan askerinin ma~evt me%iyet-

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
On üçüncü Alphonse 

Bu hafta lçlnde, İspanya kralı on kümct darbesine ·ynrdım etıni~l. ra
üçilncü !A.lphonse vefat etti. (İsmi Al- kat n eticede İ.ı;pnnynda Oil.:nhur.yet
tons okunur.) 1 eller galebe c:ı.ldılıı.r. Fr:mco da kraı-

Kendisi Madrlddc 1836 d:ı. ve babası lığı ihya etmedi. o n fıçüncu ~"-lp1ıonsc 
on 1k1ncl Alphome'un ölümünden bu suretle son senelerini ıncm!t>kctı 
eonra. doğmuştur. Beşikteyken kra1- har icinde geclrdl. 
lığı uruı edildi. 1902 ye kadar annesi- Mütc:ıddld sulk:ı •eller<- u~;;.cl'. 
nln vasil!ğlnde yaşadı. Son ra. ! !ilen annrşist bomb:ılarındnn s r; salim 
hükümet sürüp on sene evveline ka- J:turtuldu. Gayet zen~lndl. 25 milyon 
dar mcvkllnde kaldı. Ingiliz Jir:ı.sı sen eti oldııf;u soyleıı .:. 
İspanya 1le AnıerUm arasında. harp Erkek ev1:itl:ı.rı _ aileye l:rrulı;c tar:ı 

lıaşl.aclıgı. zaman 12 yaşında bulunu- .!ından giren bir hastalık yüzünden -
:rıordu. İspanya. Küba ve Fllipln ada- muayyen b1r yaşı muteıık1b ' :ıhbu su
lannı onun zamanında kaybetti. Fa- rette :inzalanmaktadırlıır. 

lerınc başk.umandanlıgın etratejik. 
dığı btr mada bunun faydasın- bilgisi inzimam etmektedı"r. lvan 

Mmrnn umumi O'Örün;;...n ...,..- • ~.. dan bahsetmek biraz züğürt te- Morava, Oatrovitaa doğlımnı. ,-..: 
Mut "(Akşam) - Mı.ıı tehrl Oç hldro eldctn"'lc teaisab, mükemmel iç- selll.sine benziyor. hut Kü:sura ceh.e~~emt geçidini gör-

lı:a.t Fl'ansa ile uyuşarak RI!Jllerin şl- Alphonse'un 13 ,rüAllll u ur.:.uz ::.:ı 
mall Afrlkadakl memleketini ele ge- ;:ılmıştır. Esasen hanedanının m:ı.k 
çlrcll. beresinde bir t ek kralın gömillme.,ı 

lllaeden beri lı.araretli bir Jınar Ea.a- me euyu tesisatı, tarL.larla bezenmiş • .... mek, . ıı~detle ~udalaa edileıı hu 
11-...: iç' d .ur Eskiden ""'aret b' _J_ k b-._A-' ,..,._ 1_ • Y enıçaga Halkodasında mevzılt'l'm a.skenn ccısaret.ine atrate-
"'..... ın eCQ • _,, ır panı;, cocu ~lr""'.., \.AUIUlUYI· b" •• ji b"I . . hb lm d . 

On Qçüncfi Alphonse meşhur gene- içln boş yer kalmıştı. Oııu da Alp1ıon
ral Piimo de Rlvea'ı;ıın yaptıtı hü- se doldurnc~ktır. 

.denler için bugün tehrin manzara- yet meydanı, Atatürk ve tayyare ıe- ır musamere ~ gısı re ;r 1_0 a ıkça f:lurala-

d •· · lle'1' sahada · 21 · ciükk" ik. Yenicağa 2 (Akşam) - Bolu vllA.ye- nnın zaptına un.-&.n olmadıiını aın-
• tamamen egıJUUŞ ve bitleri a.n~lan. ,-enı . an. ı tıne bağlı Gerede kazasının Yeııica- latmağa k&.fidir. Yunan ordusunun 
imi adımlar atılmı§ttr. hrm, yenl bir çar~ı. otel, g8.l!lno. ıa nahlyeSlııde Halk odasında t,u ge- harekatını Eeka, mOYazene, ve cii.· 

Halkevlerinin kır koşusu 
1 b' I b k d h u Şehrlmlz Halkevlerlnln spor k"1lll-Şehrf gerek nhht bakımdan. g&- Muş'ta gençliğ.;n spor ihtiyacını ce blr müsamere verllmiş, Bolu vall- ret " ır e~en İr aa ert e a Kıare telerl tarafmdan dün muhtelit semt-

~ yeni müesseselerle ıüslemek ve tamamen ka?"§ılıyan modern bir IJ1 ve ~ebuslan ile Gerede kaymaka- etmiıtir. Parlak Yunan erkanı.harbi- !erde kır k~uları ;yaptırılmıştır. Bun-
A • mı müsamerede bulunmuşlardır. Mil.~ !)"esinde müteveffa Baıvekil l'CTleraI 

kr cihetçe yenileştirmek bakımın· etad(}rom yapılmıştır. ynca yenı V'C samero ve temsil burada. büyük aırı- M t k b .. "'k t t 'l tı.t d lan sı.rasııe bildiriyoruz: 
dan valı.i B. Tevfik Sırrı Gür yorul- kaldırımlı yollarile Kültür mahalle· ka. uyandırmıstır. Mebuslar mahalll l e ad aas '-~~ "d~yu • ra eJ a - Fatib II:ılkcvi koşu~u: Fatih Hall~c-

• h ' e:k_ a· kınd oJUm t .almı arın an D'lrl l ı,> TI ta.r:ı.fından tert!b edilel) 'kır k0ŞU5"J 
maz bir gayretle çahşzyor. Bu <ie- 81 §e re zıynet verm te ır. lhtıyaçlıır halı:. a. m a f· ••• 4.000 metrellık bir mesafede olm~k 

Beyoğlu llalke\'i koşusu : Bcyoğ'u 
Halkevlnln kır koşusu Şl.~li sııtla.nn
da ve 4000 m etrelik bir meS2.fede va
pılmıştır. Neticede Beşiktaştan I'İik 
met bir inci, Beyoğlu Halkcvlnden r~
hak iklnci. Hüseyin üçüncu olmııı
lardır. 

vamh mesainin Mu§' a verdiği me- Önümüzdeki yıll:ır içinde memur Iardır. İtalyanın yanlış hesabi üzere Fatih ile Edirnekı.pı arasında 
de.ni çehre şu eserlerle çizilebilir: evleri tamamlanacak, belediye bina1 Köy mekteplerine ı yapılmıştır. Büyük blr n.tlet grupunuıı Sany_er 'llalkevl koşnsıı: Sarıyer 

f k K 1 d Ayni gazete talyanın bu~nkü ~Irak ettiği bu koşudı:ı. 16.21 tle H:!- Halkevınin tertib etti~i koşu Hnlk , ı 
M~de~ tesisatı ve tamamen yeni •ı yapı a_ca • _ ~rtu u' mey anı açı- tarla tahsisi vaziyeti 'hakkında da diyor ki : İtal~ taylı Ahmed blrlncl, Adnan 'lklncl, ~e Klreçburnu arasında 4000 mct.rcrk 

mobılyestle hük.Urrıct konağı, jan· lacak, bır lnonu anıtı ve Kurtulu§ M r if Vck.Aletl, h er köy mektebine yan gazetelerinin en mühimlerinden Murad 1lı;üncü olmuşl:ı.rdır. D~rece bir mesafede yapılmıştır. 30 aUetin 
darma dairesi, jandarma kışlası. ha- ar.ııtı dikileoeıJc. ; tertemiz Muı, o ge· blr ~rla. tahsis etmektedir. Mektep- biri olan Lavora Fuciııta, ıoaı sün- alanlara Halkcvı tarnfındnn muhtelif l.ştıra_k eylediği y:u-;ş net.kesinde 17.22 
pishane, hll.."!tane, Halke~ kalori- ni§ ovası, her an karlı dağlan ve lerln ctvannda. bulunac~k tarlalarda ferde yazdığı bir makalede bu mu- ıpor levazımı hediye edilm~lr. lle Surcyya birinci, Tod ri iklnd Ya-
lerle i§Üyen bir hamam üç apartı~ namütenahi yeşillilderilc bu ha-vali-- talebe ekim işlerlle ı.,tıgal ettı-:necek- harebenfo İtalya fçln bir kurtuluı, Beşlttaş Balkevl koşusu: Beşiktaş ser üçüncü olmu~brdır. ' 
manlı Ziraat bankası, ' iki apartı· nin en güzel köşesi haline gelecektir. tlr. İstanbul ma.a.rtfdahllmlnüddüklrl~r1· Tllk~-- fütuhat veya nüfuz muharebesi de- Halkevhıln tertlb etttğl koşu yine Eminönü Ilalktt i ırn--usu : Eı linfüı 'i 

et hududlan e a.uY me il b 4000 met relik bir mesafede olmuş ve ı:r lk · t ğ 
manlı askerlik dairesi, fidanlık. vali Mu•'lularm bugün dört gözle bek.- Y _ _, 

1 
da. bulunan tar•-ıara ğ', ir müdafaa harbi olduğunu ya- Halke 1 U .. a ennın rrt•b etti i 400!) me-t...r~ !t 

k v y • teplc:.u c vann "" d B t "f lt 1 b .. k'" v e Ihlam ur arasında yapıl- sokak ko•usu 4.5 ntl tin Iştıuık le y~-
onagı. lediklerl teY trendir. Mu~ trene ka· ha.n&1 cins nebatm ekllecel1"lnl, bangl zıyor u. ? ~rı ayanın ugun u ın.şıtır. Ylrmi iki atletin cirdi~t bu pılmış ve ııet!r.~c: 13.'15 il r. H m bi-

Yirmi be~ memur için medeni te- vu~tuğu gün bir kat daha canlana- cins fidanın dlkllecetını tedkik ettir- askert va.zıyct~~e .taman:.en tevafuk koşuda Kootantın!dls blrl.11cı.. Takfor rlncl. Ral f lkiııcl, .Abd ullaiı uçilnc~ • 
•atı havi ev. ortaokul, ilkokul ca.lı:, ıüzeileıece~tir. · mektedir. etmektedır. Çl.Clk.d bll&'un ltalyan . 1klnc1 e-elmlşleıdı.ı. olmuşlardır. 



SahUe 6 

HER AKŞAM 

'BiR ntKA~: iHTiYARLIK 
Evden çıktığı zaman neşesi pek 'Berberin söylediklerini düşündükc;e 

yerinde idi. Bu güzel havada keneli- cÇehre itibarile belki ihtiyarlamıt 
aini her zamankinde.n daha genç, olabilirim. Fakat vücudum hall 
daha d:inç buluyordu. Jçinde yirmi genç vücudu.> diye kendisini t~cl
yaşının çılgınlıklarını. yirmi yaşının li ediyordu. 
arzularını duyuyordu. Sene) rdenhe- Bundan sonra gömlekçisino git• 
ri ilk defa olarak b•ı sabah Lığzında mesi luzımdı. Ahmed Fethi can 11-

bir acılık hissetmeden uyanmııtı. kınusı içinde: 
Halbuki başka günler yataktan kalk· - Bar oraya da uğrayayım ... 
tığı zaman daima dilinin paslı, ağ- dedi, trdmvaya bindi. Gömlekçisi· 
zırun zehir gibi acı olduğunu his- nin önünde indi. 
sederdi. Bugün tıpkı gençlik sabah· Seııelerdenberi gömleklerini bu· 
larında olduğu gibi uyanmı;Jtı. rada yaptırırdı. Gömlekçisi onun 

Gününü dnha iyi geçirmek için önüne bir sürü kumaş koydu. Ah
kend i kendine bir program yaptı. med F ethıi bunlardan ikisini beğen
Evvela gidip berberinde saçlarını di. İki gömlek ısmarladı. 
kestirecekti. Gömlekçi: 

Ahmed F eth-i yanından geçen, - Siz mütemadiyen şışmanlıyor• 
ge-,,ç ve güzel kadınlara bakarak sunuz ... dedi, her gelişinizde ölçü 
ııeneleıdenberi gittiği berber dükka- almak icap ediyor. Bir kero daha 

ölçünüzü alayım ... 
Böyle söyliyerek elindeki metre

nin soğuk .kayııını Ahmed F ethSnin 
boynuna doladı ve bir çığlık kopar
dı: 

Cepheye giden 
bir Yunan kadını 

Kocasından ayrılmamak için hüviyetini 
gizliyerek bir nakliye kolunda 
çalıştı, kadın olduğu anlaşılınca 

hastabakıcı oldu 

Arnavutluk cephesindeki Yunan Bu müşahede üzerine bölük ko· 
harp muhabirleri çok sevdiği koca- mutanı, bıyıksız gençi yanına çağı
sından ayrılmamak İçin a'ker elbi- rark: 
sesini giyerek cepheye giden genç - Sen kimsin) diye sormuştur: 
ve güzel bir Yunan kııdanının dik- Gonç kadın ıaıkın bir halde hil-
kate şayan şu macerasını naklecli- viye.tini saklamak istememi,, koca
yorlar: sını çıldırasıya sevdiğini vo ondan 

Serez şehrinin genç ve çok zengin uzak ya~mağa tahammül edemedi
kızlarından biri vatandaşlarından ği cihetle, kıyafetini tebdil ederek 
bir genci çıldırasıya sevmiı ve ayn'İ cepheye geldiğini ve kocasının hiz
sevgi ile mukabele görmüştür .. Yu- met ettiği bölük arasına karıştığını 
nnn hukuk fakültesine devam eden itiraf etmiıtir. 
genç, fakir olduğu cihetle gmç kı-ı B · t '- d b'')''k k 

·ı · 1 1 · I u vazıye xarıısın a o u 0 • 
- Vay vay vay ... Boyınunuz 47 zın aı esı ev enme erme razı o mu- t I . b' b b' b 

· · · d Ik· d l b. l k mu anı mcee eyı, ın aşıya, ın a,ı 
na. ::.tu··ne beyaz o"rtu"ler, ha"lular ye çıkmış ... Sıze gc:>re pıyasada ha- ı yor u. ı sev a ı genç, ır eşme d l k t h L ~ • 

nına doğru ilerliyordu. Hafta ortası 
olduğu için o gün berber dükkanın
da kimse yoktu. En aşağı on sekiz 
senedenberi saçların kesen, kendi
sını traş eden berberi onu kol
tuklardan birine oturttu. Omuzlan .. 

~ ' H ·d· · · ik' d E k w bb" a a ay omu anın!\ a~r vermış-
'ardı. Snçların• kesmt"ğe ha,Iadı. zır gömlek bulamazsınız... ey gı ı ıçın ı e a açmaga tcşe us et· ı ti 
On sekiz senelik berberi bir taraf· eski günler hey... Nerede o 38-39 miıılerse de muvaffak olamamıtlar-ı r. w 
tan elindeki makası şıkırdata şıkır- yaka giydiğiniz gençlik, delikanlılık dır. Maamafih izdivaçta uğradıklan ~afat kılanın bulu~dugTye~, ~e
data saçlarını keserkc:n bi!' taraftan !zamanı... İşte bütün bir gençlik zorluklardan yılmayan bu iki genç, l~e wf en .. m~ntak~ı~ ~ ._ re eşına 
da onunla konuşuyordu. Saç kes- biri 38 öteki 4 7 santimlik ilci üçüncü .bir teıebbüs yapmııılar ve ag an uzerınde u u:ı ug~ ve gen~ 
mekte büyük bir üstad olan berber yaka içir:de geçmiş ... insan ihtiyar- Serez c.ı::arı~~a 1:--8.han~ ~öyüne g~- ı k":?ı~.. dyha~ v g~h tl gonde~e _ 

. !ayınca şişmanhyor. Durun bakayun derck koy luhsesınde gızhce evleıu· ımum un ° ma ıgı cı e e, genç a 
konuıımasını d·l pek severdı. Sonra k .. 

1 
. V . · 1 d' lk· · rt k · , dm bir ay daha kocasınm bulunduğu 

müşteri ile berbe- 'arumda nihayet ~rnınızı o çeyım... ay, vay. vay ... '.ermış er ır. kı genFcın a ı sev!n- ,b.'J"'L k 1 h . 

k
• l'k b. hb I k Nerede o eııki çakı gibi delikaınlı ... cıne pa.yan yo tu. akat bu sevınç o uıde a mıı ve şayanı ayrettir 

on se ız sene ı ır a ap ı , on I d 1 · ·· · L· ı.: d v ti .. · d k' ·· d• 
k

. l"k h k k d nsan oğlu ne değişiyor... Biliyor ve saa et en uzun surmemış O'Jr ay l LJ., ag sır arı uzerın e ı mu tema ı 
se Aızh sende 1F h~ uk var dı. k" musunuz} ihtiyarlık evvela vücud- sonra Yunan - İtalyan harbi patlak yürüyüşlerden, tayyare ve topçu 

me et ı arşı~ın a ı ayna· · · G L .. b b b d 1 d h' "kA 
d 

.. .. .. d' l . h dan başlıyor. vermıştır. enç &oca, çavuı rut e- om ar ıman ann an ıç şı ayet 
a yuzunu seyre ıyo•. sene erın çe • . . ·1 k 1 akli k 1 ·1 · t · b'" "k b' ·· . d v h "b go"'rmegwc Ahmed FetM gömlekçısıne: sı e atır ı n ye o una verı mış 1 e memış ve uyu ır cesaret gos-

rcsın e yaptıgı ta rı !ltı D k b. . .. d" .. ih · k .1 b b 1 ıt ,· t' 
1 d 

- eme ızım vucu umuz ı tı- ve ıtası e era er, Arnavut uk cep· ermış ır. 
ça ışıyor u. h · · · · ı 

Bu aralık berber elindeki tarağı yar vücudü... esme. gıtmlşl'ı.r. .. . . Fakat Yunan aakert niza.matı, bir 
onun saçları arasından geçirerek: Gömlekçi zorla yapılan bir kom- . I?elıkanlı, hır gun naklıye .. k?lu ıle 1 kadının ileri hatlarda bulunmasına 

_ H 'd" F th' b h d"· plimanı yüzündeki hatlarla belli ılerı hatlara erzak ve muhımmat müsait olmadığı cihetle, bölük ko-
ey gı ı e , ey ey... ı .. ·· ·· k b' 1 d"' 

yordu, ne idi o sizdeki on sekiz se· ederek: goturur ken sa~p ve ır yokun one- 1 mutanı, kendisini geri göndermek 
ne evvelki saçlar... l latırlar m131- - E.hhh ... Genç de sayılamaz ..• meç no tasın. ~ an~ızı~. .. arıısında , imkanı hasıl olur olmaz, bu fedakar 
nız} saçlarınızı tararken kaç kere dedi. kgendç zevcesw kg~r~uftur. Genç 

1 
zevceyi yan111a çaiırmıı ve tatlı bir 

t«rak kırmııtım. Gömlekçider. çıktıktan sonra büa- lab' ın ~an.mm.ama 1uçın ııdrtınakask.er sesle: 
.. 1 1 k b.. ·· · k D k k e ısesı gıyrnıf, saç arını a estır- ı 

Biz berberle: k~ •ı saç ~r; ~·tara ~tun :-~~esı .~ç~~~tı.d eme t ~ ç~· 1 miftİ. Delikanlı derin bir hayrete - Bayanant Vatan ağır feda-
kıran> deriz. Ha ı nten lsızde ı cGta- guven ı~ı d~ucdu ~·1d· he 1 arlı 1 ır düşmüş ve zevcesine: 'ıkarlıklar istiyor. Halbuki a~ ile 
rak kıran> nevindor, saç ar 1. • • a• cgenç VUCU U> egı I a •• nsan ar . . . harp beraber •• •• ) s· ' ·. 

ı d · k d"l · · 11" d k b · Ayol del rdın mı) Burada ı yurumez er. ızı gen 
yet gür, gümrah saçlar... çlerinde .aıma en 1 erını tese 1 e ~e ır .. - .' 1 ye iade edeceğim, demiştir. 
bir tek beyaz yoktu. Halbuki şim· cıhet bulurlar. Ahmed Fethı bu se- lftn ne) dıyc sormuıtur. 1 
dil. .. Saçlnrınız ne kadar seyrek- fer de: cBelki vücudümde ve çeh- Genç kadın istifini bozmıyarak: .. Ce~ç kadın da komutanın hu 

1 A 1 . 1 d 'h . 1 k 1· 1 . .. "'I b' N " S d sozlerıne· eşmiş, adeta tep:niT açı mış, ıç c· rem e ı tıyar ı a amet en goru e ı· - e yapayım r en en a,yn ya· · 
rinde b:r tek siyah yok. Hepsi be- lir. Lakin ruhum 18 yaşında ... Ru- ~ayamam! Onun için buraya gel- - Madem ki yanınızda kalamı-
yaz, hepsi beyn ... İbtiynrladık, ih- hum genç .. > diyordu. dim, cevahıını vermiştir. yacağım. Ben de kendimi yanınızda 
tiyar!adık. Pek çabuk çöktük... Böyle düşünerek yürürken arka- - Cicim burada her an hayatın hissetmek içıin gönüllü hastabakıcı 

Ahmed Fethi; sından gelen bir arkndaıı koluna tehlikede olduğunu bilmiyor mu- yazılacağım, demiı vo dediğini de 
- Yok canım ... Dur daha baka- girdi: sun) 

lım. Benim öyle kolay kolay ihti· - Gel, dedi, seninle ıöyle uzak· - Ben senin yanında olmak için ya_p_m_ı~_hr_. _________ _ 
yarlamağa niyetim yok... lara, kırlara gidelim. Dolaşalım. Ha- ölüm tehlikesine razıyım. 

Berber senelerin wrdiği bir sami· va alalım... Katırlı kola mensup efrad, işin Konya ilkokul öğretmen-
nriyetle: Ahmed Fethi: farkına varmışlar, fakat meseleyiJ le •nin d•I ki • 

- Yok, yok ... Artık gençlik id- - Yooo ..• dedi, ben öyle yor· amirlerine çaktırmamı~lardır. Kan 1 rı 1 e erı . 
dia ed::cek zamanım•z çoktan geç"ti gunluk!u i~lere gelemem... koca, cephede aynı mezahim ve Konya (Ak,am) ~ Şehrimizdeki 
ya ... ihtiyarladık, ihtiyarladık ... Siz _O halde akıam bulu,alım. Ce- tehlikelere göğüı gererek beraber jilkokul öğretmenleri, temas ve ted-

b d b b .. ""k .. .. d w ·ı ya .. ıyorlardı. Fakat kol efradından kikler için Konyaya 0 elmi• olan 
en en eş yaş uyu sunuz egı ce baloya gidelim. Eğleniriz... ... 1 6 

" 
mi} biri, bir gün bölük kumandan111a gi- mebuslarımızla konufınuşlardır. Öğ-

- Ona hiç gelemem ... Dans, yor- derek meseleyi a.-mı• ve: retmenler, kıdem zamlarile maaş 
- Beş yaş mı}... Aramızda o gunluk, uykusuzluk... .. " f 

kadar fark var mı) Ben üç ya!J sa- - Komutanımı Bölüğümüzde bit arklarını almadıklarını söylemi,ler, 
r.ıycrdum. Arkadaşı Ahmed Fethin-in yüzüne kadın var, dôre söylemiştir. Bölük !teşebbüslerde bulunmalannı m~bus-

B b B · d b bakarak: komutanı, bu sözü •aka zannedere'- ılarımızdan rica etmi .. lerdir. Alaka-
- eş, eş . ·· en sız en eş yaş - Birader, dedi, senin ruhun ih- v ıı; " 

k .... w.. F k t · 1 inanmak istememi" ve: darlardan hu husu:rta izahat alın-
ııçugum ... ·a a şu senın saç arına tiyarlamış, ruhun ... Belki hakiki ya- "' 

hakikaten üzüldüm. ıın henüz ellisini bulmamıı amma - Ulan ıen çıldırdın mı, yoksa mıştır. 
Ahmed Fethi bu sefer biraz si· ruhun 90 yaıında senin... sarhoş musun} Kadının burada i~ 

ırirli: ne} diye sormu~r. Çorluda köy muhtarları-
Sabahleyin sokağa çıktığı zaman Nıe 

- Canım saçlarımda ne var} kendisini gayet genç h!aseden Ah- fer sözünde israr ederek: . nın toplantısı 
d. d B b 'b' - Hayır komutanımı Vallahi w 
ıye sor u. er er ona acımış gı ı: med Fethi akşam eve dönerken d w .. l"' B'T'kt 1 Çorlu (Akıam) - Kazaya baglı 
- Daha ne olsun~ Gençlerin kendisini hakikaten ihtiyarlamıı bu- bolgrudsu~u dsoy ubyohrumtt. ·w. 0 u e ı nahiye ve köy muhtarları merkezde 

saçlarını görmüj•or musun) ... Bit- u un ugl1'n an a se ıgım genç k k . •W. I 
luyordu. k d b"l"kt b l b k ı ayma aman reıslıgı altında top an-

miş b:tmiş, bu bembeyaz, gayetle Hikmet F •d r_ a ın, o u ~ u unan ıyı sız 1 . 
k 1 

. w • • erı un Lll gençtir, diye cevap veımi .. tir. 1 mış ve bu toplantıda beş senelik 
seyre saç ı:ır senı en aşagı yırmı yaş .. k lk 
'h · 1 H 'd' F th' b · q 1 B d E h t b••J"k k a ınma programının tatbiki tarzı 
ı tıyar atıyor. ey gı ı e 1 eycı· ı u e a ayre sırası o u o- E 

t 1 • t' H b .1 ve rgene kenarında gerriş mikyas-
ğim hey ... Orı sekiz sene evvelki Yer değiştirecek mu anına ge mış ı. a er ven en 
haline nazaran bugün seni o zaman- • • 1 ıeyin doğru olup olmadığını anla- ta kavaklık vücuda getirilmesi, muh-
ki Fethinin babası gibi görüyorum., kıracılara tavsıye l mak için bölük efradını sıraya diz- t~lif sah~larda. kendi~ ta,:l?ları tesi-

Saçlarının keı:ilmesi bittik~en son- Akşam'ın KÜÇÜK İLAN- ldirmiş. İ'Simlerile birer birer çağıra- sı, lezzetınde~ı hususıyetı ~le Japon 
ra Ahmed Fethı hemen ayaga kalk- LARl'nı dikkatle okursanız 1 rak saymıştır. Bu yoklama neticesin-! boynozu namıle maruf olan ve Ha-
n. Pardösüsünü, şapkasını giydi. kendinize en elveri§li yurdu de bölükte bir neferin fazla olduğu tayda yeti,cn bir nevi patatesin ye· 
On sekiz sened .. ilk defa olarak ber- ı l d b I b'l' · · 

1
lve bunun da haber verilen kayıtsız 

1 
tiştirilm~ gibi huııuslar konuaulmu" . . voru ma an u a ı ırsınız. ,, .,, 

benne bahşı~ vermeden dışarı çıktı. genç olduğu meydana çıkmı§tır. ve karar verilmiştir. 

Tefrika No. 3 

Giize Gözlü.Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va • Nu) - -·------ . 
Leylfının merakı uyandı. Buna sonra, Leyli\nın önünde durdu. 

rağmen, bir şey farkctmemi, gibi Fakat kadın, şöyle yolunu biraz 
vakarla yürüdü. değiştirerek ~ürüdü. Adam da, onu 

Fakat kadınlarda arzu ettikleri yanı ba~ından takib.., koyuldu, 
yere dikkati celbetmeksizin bakmak Büyük salonun kapısı önünden 
ve her şeyi görmek hüneri vardır: geçtikleri sırada, erkek, endişeyle 
Leyla da bu mehnreti kullanarak, içeri baktı. Localardan birinde gen~ 
şık erkeği birkaç defa gözden ge- ve zarif bir kadın oturuyordu. F&-
çirdi ve onun mütemadiyen nu-1 kat yaıı tarafa isabet ettiğinden or
zarlarını kendi üstüne çevirdiğini 

1 

talığı da hayli sigara dumanı boğ
fnrketti. ,. duğundan yüzü iyi seçilmiyordu. 

Evet, meçhul adam mütemadiyen Bu kadm azıcık geriye doğru çekil· 
bakıyordu. Hem de bariz bir heye- miş bir erkekle konuşmaktaydı. 
c:ınfa... Leyliıyı takip eden adam, bu 

Kız, mesleğinin icabı bir usul kul- manzarayı gorunce rnhntladL Bu 
lanarak, bu alakanın sa'!lki farkında sefer, Güzel Gözlü Kız'ın tamamile 
olmamı~ gibi göründü. Sakin ve gü- kar§ısına çıktı. 
zel yürüyüşile dolaşmakta devam - Çok güzel gözleriniz var; ldl· 
etti. çük hanım ... 

Erkek bir müddet tereddüt eder - Evet bunu nana çok söyliyen 
C'ibi göründü. Sonra, kararını ver· oldu ... Fakat acaba öbür taraflanm 
mişçesine, davrandı. çirkin mi) ... 

Cebinden bir sigar tabakası çı· Erkek, zoraki bir neıeyteı 
kardı. lyi marka bir puro yaktıktan - Faıkır.dayım. .• Hor :nrinls 

güzel. .. 
Müthi, bir heyecana kapıldığı 

belliydi 
Devamlar 
- Buraya sık sık mı gelirsiniz) 
- Hemen hemen her akşam. 
- Hoşunuza gidiyor mu burası 

bari"> 
- Eh ... Vazi)"Cte bakar ••• 
- Vai:iyet ..• Yani, raslayacaiı-

nız İnsanlar mı demek istiyorswıuz) 
- İyi tahmin ettiniz. 
- Kaç yaşındasınız) 

- Ooo ... Teklifsizliğıi Oerl var· 
dırdınız... Bu ıual kadınlara ao
rulur mu canım) ... En samimt dost
larım bile bunu bana sormuyorlar •.• 
Halbuki sizi henU:ı: onlar arasına 
kaydedemedim maalesef. 

Erkek garip bir ifadeyleı 
- Edcr•ini.z belki. .. 
Kadın, muhatabını süzeretif 
- Jsterclim doğrusu ..• 
Biraz sustular ı 

- Gözlerim lıakkmda ltompli
man yapttınız .•• Sizinkiler hakkında 
da çirkin denemez ... 

Erkek JAkaydlikieı 
- Adam aea d•. •• Bu cihetler 

erk• için menmıbalu olamaz ... 

- Olmu olur mu>:... Elbet 

olur... Şimdi söyleyin bakalım ... 
Supe yapmağa beraber mi gidece
ğiz} 

- Bu akşam olamaz... Yalnız 
değilim ... Ailemle beraberim ... 
Kadın biraz geri çekildi İstihfaf 

eden bir teb~ümle gülerek: 
- Ya ... Demok ... Evlisiniz) 
- Evet. 
- Bunu daha evvel tahmin et-

meliydim. 
- Ne suretle) 
- Hiçbir auretlo değil .. , Her ıu-

retlo... Bana' yaklaımanızm tarzına 
'bakarak ... Şey .•• Hoınımefendiyi de 
mi buraya getirdi.oh) 

- Beraberiz. 
- Fak at siz bumda arka salonda 

kendinize meşgale ararken o içerde 
sıkılıyordur belkf .•• 

- Yalnız değil... Bir dostumuz
la beraberiz. 

Kız al~ alaycıı 
- Ooo ... Aman efendim... İn· 

aan kansını yalnız baıına bir erkek
le bırakır mı) ... Tehlikeli bir vazi
yet hasıl olmasın) 

- Enruıem yoktur. 
- Tebrik ederim ... Fakat her M'• 

keğin alzin kadar ıönlil rahat ola
maz .•• Demek J:>u akıam siz.l.nle ıo
zemi)re.:ei.iz. •• 

1 ORDULARI ·DURDURAN KADIN] 
Tetrlka No. 56 

Leonidla aya~a k.alktu 
- O halde kulunuza mll.saade edi

niz ... Gideyim. Prenses datremne d1in
dükten sonra, ferman buyurulursa 
tek.rar gelir ve efendimlz1 tatlı s&~
lerıe eğlendirmeğe çnlışırun. 

Çelebi Mehmed, belliydi ki, prenses 
Marya lle yalnız kalmak istiyordu. 

Leonldis bunu keşfedince, sessiz
ce kalktL. dışarıya çıktı. Ve kapıyı 
yav:ı.şça kapadı. 

Marya, Leonidi:;in arkasından: 
•- Beni neden yalnız bırakıyor-

sun ?:t 
Diye baiırmak. istedi.. 
Kelimeler boğazında. di.ıtümlendl. 
Blr şey söyllyemedl. 

Yazan: İSRE~DEH F. SERTELLi 

veslerine maf;liıp ettiniz. şarap, gil
nahların kapısını açan bir anahtara 
benzer. B~ bu anahtarı çoktan \'ar 
kl, terketml.ştlm. 

- İyl amma, senin hayata, ncşer
lhtlyacın var, a kuzum! Şarap insa· 
nı hnyata neşeye kavuşturur. 

- İşte ben de bunun için §araba 
düşmanını ya. Ben, hayattan kaçı
yorum. Diınyadnn, neşeden, zevk ve 
sefnhctten w.ak blr fıleme gldlp ka
panmak ve biitün bunları unutmak 
istiyorum. 

- Senin gideceğin yer, nıezardnn 
fnıitsızdır, yavrum. Halbuki sen 
genç ve güzel bir kadınsın! Sen me
zara, manastıra değil; hayata, yaşa-

Salde, Leonldlsin çıktıtını görün- mağa, debdebe ve ihtişam içinde 
ce şaşırdı. ömür geçlrmeğe layıksın! Seni bu 

- Nereye gidiyorsunuz? ümidslzliğe düşüren, sana manastıra 
- Başıma. müthiş blr dn ya- gitmek fikrini veren kimdir? Neden 

pıştı .. bahçeye çıkıp biraz hava ala- bu kötü hayale ba~lanıp kalmışsın! 
cagun. Pencereden görünen yıldızlı kubbe-

Saide, tuoz-0fun arka.smdan: ye baktı: 
- Şimdi ht-r şey anlaşıldı. Bu 

adnm, padişahı baştan çıkarmak ıs- - Hele şu mavi, aydınlık semaya 
tly0r. bir bak, Marya! Bizo.nsın bu muhte-

Dedl .. kapı aralığından baktı: şem kubbesi her zaman böyle p:ı.rlak 
_ Melekleşmek istiyen ıu kadına mıdır? Yıldızlar insana her zaman 

bak, Hızır beyi Padişahın dlzlnin böyle ümld ve neşe verir mi? Boğazi
dlbinde bir yılan gLbl nasıl çöreklen- çinin şu güzel sahilleri her zaman 

ı böyle yeşil midir? Sen. gözünün önün-
m ş .. yatıyor. b ll ahlll d 11 

Sonra kendi kendine söylenmeğe de uzanan u yeş s er en -
ham nlıırak. güzel türkiller söyleme• 

başladı: misin? Burada, en duygusuz lns:ın-
- Yolcu, yolunda. gerektir, der- ıarın bile şair olası gellyor, Mary:1.I 

ler. Keşke Ka.radenizden dönerken, Hatt.A ~imdi, ben bile, bu efsaneler 
doğruca Edlrneye gitseydik. Bu, şey-
tanlaşmış melekler diyarına. neden diyarında. şiirler söylemek ve şakrat 
uğradık? Padişahı, bu göz kamaştı- ses!l kadınların ağzından türküler 
rıcı saraylar içinde zehlrllyecekler, dinlemek istiyorum. 
onu korumak ve kurtannak vazife- Marya önüne bakarak sordu: 
mlz değll ml? - Bu arlunuzu evvelki akşam ım-
Hızır bey gülüyordu: p:ı.rntorun tertip ettiği eğlencede taı-
- Padişahın eğlenmesini çok mu mln edemediniz mı ha.şmetmeap? 

görüyorsun, Saide? Anadoluda bizim- - Hayır .. hayır .. ben o eğlencelel'
le beraber bu kadar sıkıntı ~eken, den büyük bir zevk duymadım. Sa.
böyle feragat sahibi bir hükümda- dece oyalandtm.. vakit geçlrdlın. 
nn, biraz eğlenmek hakkı değll mi? İşte o kadar. Halbuki, dizimin dlbln
Anıı.doludan muzaffer dönüyor.. Ka· de ya.tan güzel bir kadının seslnl 
rakoyunluları Samsundan sürdü. Bu dinlemeğe ne kadar ihtiyacım var 
eskl hasımlarını yenen Çelebi Meh- bilsen! ... 
mede bir değil, bin tane Bizans _ Sesim olo;aydı, size ıBizans te-
prensesi feda olsun. pelerı. türküsünü soylerdim. Ne ya-

Hızır bey, Saldenin gösterdiği en- zık ki, konuştuklarımı kendi kula.
dlşelerl de yersiz ve manasız buldu: ğım bile güç duyuyor. 

- Imparator şnrayında zatı şaha.-
neye bir fenalık gelemez. Kral. 0 M:ı.ryanın gittikçe mahmurlaşan goı;. 
zaman Bizansın ne korkunç kasır- lcrl kapanıyordu. Belllydi ki, uykusu 
galara tutulacağını çok ıyı blllr. Sen celmlştl. Fııknt, padlş:ıh onun yıı.kası
boş yere üzülüyorsun, Saide! Bım- nı kolay bırakacağa benzemiyordu. 
kalım.. padişahla şu güzel melek Bunu Marya da anlamıştı. Genç ka
başbaşa kalsınlar. Efendimiz öyle dm, bu davete icabet ettiğine plf
kolay kolay bir kadının avucuna gl- mıı.n olmuş değildi. İçinde garip blr 
recek hukıimdarlardan detlldlr. heyecanın doğurdu~u fani tesellller 

Saide homurdanıyordu: vardı. Bu teselliler Maryanın bey-
- PekAUL Sonra. gönı.,ürüz. Eğer nindc yerleşip kalan manastıra ka.

benlm dediklerim taha.kkuk ederse p:mma temayüllerini yavaş ya.vat 
yani padişahın hayatı tehlikeye dü- kafasının lemden sUlp atıyor gıblyd.L 
şerse, o zaman davayı ben kazansam Çelebi Mehmed, genç prensesin 
bile, bu kazancım ne işe yanyacak1 elinden tuttu: 
Ben, bir öliınün arkasından ağlam:ı.- - Bu türküyü ben Karadeniz kı-
sım hiç sevmem. yılarında blr rum köylüsünün a~ıın-
Hızır bey düşünmeğe başladı: dan duymuştum. Fakat o, ihtiyar bir 
- Yahu,. sen benim de fikrimi çe-ı adamdı.. ancak birkaç mısramı söy

llyorsun t !çime blrdenblre korkunç ıüyordu. Bunu senin ağzından duymak 
bir şüphe soktun! Sanki biraz sonra isterim, Marya! Hızlı bağırmağa Ul
zatı şahaneyi öldüreceklermlf glbi zum yok. 
konuşuyorsun! Eğer bunlan bir baş- _ sesim çıkmıyor Nnsıl söyllyebl-
kası söyleseydi, Meta şlipheye dil- Uriln? · • 
şerdlm. Padişah gü!dü: 

••• - Mademki konuşuyorsun_ se.sln 
Prenses Marya, Çelebi vıır demektir. Sesin olmasaydı. blri-

M h dl b b rlmlzlc nnsıl kgnuşup anlaş:ı.bllll'dılc? 
e me e aş aşa••• Ben senin, klllselerde vazeden gllr 

Çelebi Mehmed prensesten çot sesll papaslar gibi hnykırmanı 1ste-
hoşlanmıştı. mlyorum. Kulağımın dlblnde, ym·a-

- Haydi, iç bakalım, Marya! Ma.- sında cıvıldaşan kuşlar gibi yavq 
dcmki, filozof Leonldls, üzüm insan- yava§ ötmen! istiyorum. Haydi, sı
lnrdan önce halkedlfml.ştlr, diyor.. kılma, Marya! Ben, yabancı değlllm.. 
onun bu nefis suyunu içmek değil, nmcanın eski bir dostuyum .. bun-
içmemek günah olur. dan sonra, her seferden dönüşte 

Marya çok şarap lçmlştl Blzan53 _ seni görmek için - uğn-
.Süzgün gÖ'llerinl hükümdara. çe- yac:ığıın. 

vlrdl: 
- Beni sarhoş ettiniz, haşmet

meap! Halbuki, beni yeme~ davet 
etmiştiniz.. yemek yiylp gidecektim .. 

- Fena mı oldu? Blra.z neşelen
dlıı.. solgun yüzüne kan ve renk 
geldi. Şarap içmeseydin, bu kadnr 
canlanır, neşelenir miydin? 

- Fakat, ben manastıra gltmeğe 
hazırlanıyordum. sız bent dünya he-

Erkek, kısaca: 
- Hayır ... - cevabını verdi. 
Leyla ısrarla: 
- Peki, başka bir gÜn) 
Muhate.b~nda bir deruni mücade-

le oluyordu, belli .. , 
Sonra birdenbire fU suali sorduı 
- Nerede oturuyorsunuz) 
- Maı,ıallah... Bu ne acele) ... 

Yok efendim yok ... Si~ henüz ad
resimi verecek kadar iyi tanımıyo
rum ... Celin bana bir ıiıe ıampan
ya açm: konuşuruz. 

- Burada. bu kalabalıiın orta
sında mı) 

LeylA.: 
- Car:.ım, tellşa hacet yok ... 

Şu tarafta hususi odalar vardır. O
rada oturduğumuz takdirde kimse 
bizi görmez. 

Erkek kadının gözlerine baktı. 
Sonra, kısacaı 

- Pekalaı • dedL 
Kadın h:r merdiven glSıterdi. Er

kek oradan yukan çıkb. Leyll da, 
büyük kapıdan geçerek oraya vardı. 
Buluştular. 

- Buyurun .•• Buradan gfrln ... 
Küçük locamaı bir yere pdiler. 
Garson. tehalilkloı 
- Ne emrediyorsunuz); 
Kadmı 

* Saldenin sabrı tilkenm~ 
Ko.pıda uyukhyan Hızır beye: 
- Burada sab::ı.ha ko.dar bekllye

cek miyiz? Bu eğlence ne znm:ın bl
te<:ek? Biz ne vakit uyuyacağız? 

Diye soruyordu. 
Hızır bey: 

(Arkası var) 

- Bir ııişe şampanya... Kordon 
Ruj ... - emrini verdi, 

Ve garson uzaklaşınca, tatlı tatlı 
gülümsiyerek: 

- Demek böyle}... Ben:i tekrar 
görmek iniyorsunuz) 

- Evet. 
işveli i~veli bakarakr 

- Niçin olmasın} ... 
Garson, iki kadeh ve bir ~işeyl .. 

geldi. Tıpayı patlattı. 
Kadehier doldu. Ya1nız kaldıkla· 

n vakit, erkek: 
- Nerede ve ne zaman buluşa• 

cağıı:} 
- Aceleniz mi var} 
-Var. 
- Fakat şey ... Ben şimdi çok fe-

na bir semtte oturuyorum... Eski
den Beyoğlundaydım. . İyiydim ... 
Bir dostum vardı, bana çok para ve
rirdi... Sıraservilf:rde ne gi.jzel bir 
apnrtımanda yaşardık . . Faknt dos
tum parasını kaybetti ... Bon de ha
raç 'llezad eşyayı okutup yemek 
mecburiyetir:de kaldım ... Şimdi sı
kıııık vaziyettey:m ... Başımı bir yere 
soktum, otu:uyorum ... Bu kötü hal
den beni sıyıracak bir erkek olsa 
kendisine pek minnettar knfaca• 
ğım... Ah, o beklediğim siz olsa-
nız... (Arkası var) 

' 
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Bulgaristanın 

Mihvere iltihakı 
karşısında 

Bulgar başvekilinin Sümer Bank ıstanbul Subesı MüdUrlUğUnden ·r"i:;::i::i'L:::.·:::"r:::;;iiii''5~~::~i·:::~ ......... ,. 
fk ....... bir memur,. b1r de llende nıkubulacalc m1l.nhale Komisyona İlinları ~~ ~ v....,,,ınJıs Jt1n bayan baJ&ll memur nanızed1 alınacaktır. 11un1ar ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı 

ta,m Te tavzif edilmek tsere htHdlmJerl dahlllnde mllsabaka lmt1ha- 1258 lcllo pl.rinç levha blr 1lA. bir 1-2-3 'Ho. lardan 600 gtylm nıı.l alı· (Baş tarafı 1 inci sahifede)' 186G No. lu be.n.taıar barelD1 bDUDU 71rm1 mllfuıetre kalınlıllma 1ndlr1Imek nacaktır. Mtitealıhid nam ve hesabına 
(BaJ tarah 1 lncl sahifede) 

1ıamlnatını &ldıktaıı aonra, .Almalı hfl- ııma tAb! htuıacülardll'. taftlf edilecek memura Jllkanda yazılı b.- IUretl.le gi}fndlrden geçlrtUecekt1r. Pazarlıkla ekslltınooı 7/3/ 941 cuma 
tometlnln t.aleblnt btıule tan.ı nr- hntıhnnd.a muvaffak oı:ce,,. tadar maa.t nrUecektlr. Bam ola.ea.Jrlsn Pazarlıkla eksiltmesi ~/3/041 ça:rşam- günü saat 14 de Tophanede Lv. Amlr-
mlftlr, nunda abster1len 9 uncu d ba günü as.at 14 de Tophanede Lv. ltği satınalma. komisyonunda yapıla.-

Bulgar htıkdmetı Und1 heea.bına msal fUlllardır: Aın.ıillğt satın alma komlsyonunda Ca.ktır. Ta.bınin bedeli 480 Ura katı 
BlJylemek ldzımdır. Fakat, :M!h· fUDU beya.n etmcğt blr nzl!e bntr kl, 1 _Asgar! ll9e mezunu oımak 711pılacaktır. Tahmin bedeli 1140 Ura temlnatı '12 liradır. Nftmunesi komls-
ver Bulgaristana değil, Bu1gar1s- Bulgarıstanda Alman tıtala.rırun • _ Hn-tuıaı aablbl bulunmak so kuruş ilk teminatı 85 Ura 52 ku- :vonda görü:ıtir. rn

90 
_ 

1529
) 

dl +ı Bul--' ... ft-·- sulh .siya • wx• ~·-a.1r ruştur. Şartname ve nilmune&i .to- • •• tan Mfü 1ltihalc ediyor BU! mevcu ye~ e.u--...... - 1 - Daktll<J8l'&ft ~ .1r -'-onda görülür. + ....... _klllerln belll 
vere · - setini h~ bir Yeçhlle detıştlrınemek- fı1118. oı.ıam-. ....,.3 .lSTıe Kuleli Ulterl lisesinde elektrik 

gar siyasetinin mülhem olduğU t&dlr. Bulgamtan glrtştlğl 1ıenhlıtld- 4 - Yqı 10 dan eJ1 9laald ara8lllda ecnebi ll.sanmı bllen!eı nyn. saatte komisyon&. gelmelerl. tesisatı yıı.ptınıacaktır. Pazarlıkla ck-
sulh arını.su Mihver politikası- lere sadık kalmaktadır ve yukankl İmtihanda ~ o1uJar terdh olunur. (022 - 1408) slltnıesı 6/ 3/ 0U perşembe günü saat 

• sulh hattı hareketinden oaşmamağa. ytibek mekte~ ..... 19 ... ..._...n.4.1e mQsadl! perşembe günll saat 14 de Oala- ••• 14 45 de Tophanede L "ml 
11

11-

1 
mn temelfnt f.-ldl eden harp ve blnaenaleyh her Ml.Jtft ~-arruzdan İmtihan 8 _.. - __.._. ' v. .. r ı:; sa.· 

"""i ""4-~ wı. ank f.stan,bıa ~de ;yapılacaktır. 245 kilo yenı çtnko !k:ınntw ve 761 tınalma komisyonunda yapılacaktır. gayes11çinde bir katra tesiri blle ve her hangi blrlnln menfaatıerlnl tada Sümer B eaı. t&hsll we hizmet veslkalarlle blrllkte en ıeç kllo yenı plrlnç loilntw ve 700 kilo Keşif bedeli 176 ıtra katı teminatı 26 
yaparmyacat11na. göre 'Bulgar tchdld edebllecck her ıtırın tedbirden Taliplerin nü!tU:ı •!!~ pıbemk muhaberat §efi1ğ1ne müracaa.t eyle- eski bakır verilerek multablllnde 1706 llra 40 k~ştur. K«ı4fl komisyonda 

• . • !çtlnab eylemeğe karar vermiştir. Bu bntthan güntı sa ,,- lcllo pirinç leYha alınacaktır. Pazar- görülür. Isteklllerin 'belli vakitte ko-.B<'..şvekllinın mf \·e Alicenabane ke.ran verlıken Bulgar hükfuneU, bu- meler!. lıkla eltslltmeaı 5/ 31941 ~arşa.roba gü- mlsyona gelmeleri. <941 - 1530> 
sözlerinin o muhitte ne gibi izler nnnlıı Bulgarlsbna bugün ve lsUk- nil şaa;t 14,:30 da Tophanede Lv. Amir- ••• 

bıraktığı merak edilmeye bila balde. ve keze. Balkanlarda sullıe en 1 Devlet Demiryolla.ri ve Limanları lıletme llğl satın •lma komlsycmmıda yapıla- 1os kllo yeni ve hurda alüminyum 
iyi bir tamla hlzmet ettiği miltal!l.a- U .!-1 _ • •ıA l ca.ktır. Tahmin bedeli 1023 lira 60 verilerek 70,200 adet bnyUk nıum•n-değınez. Netekiın, Bulgar 1'aşve- ""'""""· Bulgar hüldlmeU •azlyetı- mum ... .resı ı an arı kuruş Dk tcmınau 78 lira '17 kuruş- yum tapsol ynptırılaeaktır p"'"" k· 

kili, bcya:natmda: <'Bulgaı1st.an, ntn her tarafta lylce :ınlruJılncatpnı tur. Şarta:ıamesı ~da görülür. la eksiltmesi 
5131941 

çarşdnıba g~ü 
im üclü ittifakta, milletlerin ve Bulgar milleti tarafından tasvib ,., 3)edell 22900 lira olan Te 1§letmentn bir aenell.k ihtiyacına <923 - ı.t09> saat 15 te Tophanede Lv. amirliği Sa-

~ . edllecef,'1nl üm.ld eder.. JI.,.... ton m1ktarında dökibn :1J1 .tapalı ™1 usullle ekslltmeye ... tın alma kom~unda. yapılacaktır targaşalı.ksız !.nkişafı, . refahla- Başvekilin bu beyanatını meclis ~ ~ dl Da.nıtpaşa kışlasında elıektrilı: test- Tahmln bedeli 171 lira 2o kunış. Uk 
nnı:g artması ve Adilane lbJr :yak~ ~n~ş ~ ~: r:}k~1ı:f 1; P'*;...:!;. ll/J/Ml çaraaırıba gfinü .saa.t 11 de Slıbdde il. İşletme btna- .a.tı yaptırılacaktır. Pazarlıkla wııt- teminatı 65 lira 35 kuruştur. Nümune. 
sulh teminatı imkanı vermek arşı a.mış ır. ec re go e 

0 
• 'S Jrıomlqarıun an.tınGan yapılacaktlr. me.sı 6/ 3/941 perfembe cUnl saat st koınlsyonda görüll\r. İsteklilerin 

gayesi güden bir siyasetin•ifade- ~;~i~s~~t=~~~.,~a~:\:~:ı~~: ..-ı.s!ın#tn. ~gün aaat ona tadar kanuni vesaik ~e 1717,5 lira temi- J4,JO da Tophaaede Lv. lmldığl sa- be111 .saatte komisyona. gelmeleri. 
Uğlnl söyllyerek U1rih! celseyi kapa.- .sa llbih'• aSacdc olan tapalı zarflarını .komlqona umıelerl llzımdır. tm•Jm• ~unda yapılacaktır. Ul20) (1447) 

Bini -gUrüyorıı oediği esnada al- nuştır. Meclis dağılmadan evvel hU- ~ ~olarak kambyondan ~er:l.lınettıedlr. d32h tik t.emlnatı ıa lira 65 itunıştur. Şart- ... 
man ordulanıun Bulgaristana tlimete ve bilhassa Başvekil Filo! a * mlDıell ikaml3)randa göıilltlr. Kulell asker! lisesi 1çin 37 kalem 
girdikleri haberi geldi. Ba_şka hararetli tezahüratta bulunmuştur. U.-h mm bedel mUTaö:at ~aıinat ft clmt,aptıda yazılı altı 1Jst.e c792 - 1531> elektrik mal~~ alınacaktır. Pa-

. 'ttifakı · Al kıt J • gw e --•• ' ilmek ilzere ••• zarlıkla eksil..,....,. 6/ 3/ 941 perŞ('ınbe millctlen bırakalım. I un- man a arı gırme 9 ''"'2,.atl maJıpme. her liste mllbteriya.tı Qn . .ayn 1hale ed kaTM!a 1N kilo feDl çinko kırpıntı.sı verile- günü saat 15 de Tophanede Lv. amır-
zalayan Bulgaristnnın mükft.fatı, başladı n t8P&lı .m:f lJSUlii ile l'lfllbanlHl :ıa; cini~ !:tın alı- nı1c 1,,51 u OM kalınlığında çinko liğl. satınalma ııtomisyonunda ynpıla-
karga.şa.lıksız inkişaf &mele refa- Sofya 2 CA A ) _ D N. B. a.Jansı Umwıı Miidürlik blnasında toplanan m levha almacaktır. Pazarlıkla eksilt- caktır. K~lt bedeli 649 Ura 38 kuruş 

' blldlı1 •or · · · DBcnktır. mesı 5/2/Ml ç:ı.r§amba günü saat kati teminatı 07 lira 42 kuruştur. K<'şfl hını :arttnnıak, .su1be ermek için tngıf tcr'enın hnrbl Balkanlara sıra- Bu ~e ginn.ek isteyenlerin muvakkat ~atlan 1le birlikte ~unun 15,30 da Taphanede Lv. Amirliği sa- komisyonda görülür. <043 - 1532 
alman isgnlinç uğTamak mıdır? yet ettirmek niyetlerine mAnl oımnk tayin ~ vesikaları ve tekll!lerlnl aynı run -.at lt • kadar mezkur lr.o- ;m alma komisyonunda yapılnc:ı.ktır. ••• 
Bulı!aristauın refahını ar.ttırınak ve bunu önlemek ve aynı zamanda misyon reıs!iğlne vermeleri lizımdır. lsteklllerln temlnntl:ı.rııe• belll saatte Beher kilosuna 360 kuruş tahmtıı 

. s< . . 'b Bulgıı.r menfaatlerini himaye etm~k Şartnruneler pnrasız olarak Ankarada !1.Wzeıne da1res1nden, Haydarpa- komisyona gelmeleri. (928) (1446) edilen 15 ton kadar snrı sabunlu kö-1çın komşumuza gınvercn u için Alman kuvvetleri Bulgar hüku- en.da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. ••• sele alınacakt1r. Pazarlıkla eksiltmesi 
toplu, t:ınldı , tayyareii tanrı ml- metİıe mutabık olarak Bulgar hvdu- Liste Muhammen bedel Muvakkat teJD1nat Beher kUosuna 

48 
kunış tnhmln edl- G/ll/Hl perşembe günü sant 15,30 da 

safirleri elbette on~da kalacak dunu geçmişlerdir. I Al an No. su Malzemenin 1sml Llra Lira ıen 44 ton sabun Alınacaktır. Pazaı:- Tophanede Lv. fı.mirllğl satınalma. 
değillerdir. Daha geniş bir mak- Bulgar kra ı m . lıkla ekslltmes1 4/J; 941 saıı günü •- komisyonunda yapıl~caktır. İlk teml-
satıa geldiler. Onlaıın bu mıik- elçisini kabul ebtti11,,,_1 . 1 Alili ~erra.hlye l?.4i?.50 1311•56 nt 15,30 da Tophanede İst. Lv. Amir- natı 3900 liradır. Istcklllcrin bclll 

yi 2 CA A, D N B. ı.uı yor. 2 Fjzlk tedavi cihazları 2.575,00 193,13 llğl satın alma komisyonunda yapıla- saatte komisyona gelmeleri. 
saduu. Bulg-aristan, sulh ve i Sofya lst B:ı;n 'vo'n Rlchtbofen :a HU!ane edentı (Qnıp: l) ı6.35G.88 477,52 caktır. İlk teminatı 

1584 
liradır. Şart·- (946 - 1535) 

komsttluk slyasetilc nastl te1if :!ma!ı ı!~t 17 de kral Boris tarafJ.?-
4 

• » ~ ; i~ 1~::: ~~~:~: namesi komisyonda görülür. İstekli- ••• 
edt>eek? Bulgaristan iç.in. :ve Bul- d gil kabul edilmiştir. Kral Bulgarıs- 5 

• > lertn belll vakitte komisyona gelme- Ton 
• an üclü pakta iltihakından dolayı 6 > > ( > 4) 3.443,75 258,211 

ga.!':istanla sulh müııaselıeüeıine ~~~ niemnunlyctıni bl)dl~tr. (1583) Ierl. rn32 - lfS3l 4 kesme mnknrnn. 
lnanmıs olanlar iein bütün me e .. te:ık1b kral Italyan ıel.ç1sl ••• 2 b k makama 

:;. - Bunu mıstu te' .1 ka'bul ey"em • .,..... , ........ ,Huı ..... wHHunNuuu-11Nu11n•nı1111nn1111111•111111• Adet çu u · 

Bu1-.. 1· ..... ~· biJ--n' d--.a..~_ Bulgar gazetelerinin Deniz. Levaz?m Satm Alma Komisyonu ilanları 2 arpa şehriye. 
sele burada.dır kont Mag ra j • •-:ıv.u. l 2 tel §ehrlye. 

·-&-· ~· wuw. uı_._., 175,000 Galvanlzli köprülü aürgü Yukanda yazılı makarna ve §ehrl-dışarrum :gelecek 1cu"vcm mr1as neşriyatı 11111111nıH11111111111ıuuıu11111111111uı1111111111111111111111•11n1111 175,000 Galvanlzll köprüsüz sürgü yeler alınacaktır. Pazarlıkla. e-ksııtme-
~ ka~ 6iyW.Y& Sofyıı l CA.A.) - Ha.vas: Gazeteler, Tahnıln bedeli İlk teminatı 160,000 aaıvanlzl1 ıtemıe kanca. .ı 5/3/941 çarşamba güni.i saat 
lmdrıet.i lmada~ çaresiz bllb- Bulgal'lstanın üçm pakta iltihakını Lira Kr. Lira Kr. Yukarıda yazılı üç kalem malzeme lf,15 de Tophanede Lv. Amirliği sa-

c ı:.ı.w:•. Halbtild kısaca bahis mevzuu ediyorlar. Fa- - - --- 4131941 Salı günU aat 15 te lq>bane- im ~ mnisyonund:ı. yapı~a~a~-
lun 1ddta edt!ıbilırc!i. kat Viyana meraslm! hakkında bir 15.000 metrn erat i~ b~ılık kumaşı 2175 10 1631 :25 de Lv. amlrllğl. atın alına komi.">Yo- µr. Nwnune1er1 'komisyonda gorulur. 
fbndi Mihverle «yardım ve iş bir- çok tafsUM ver!yorlar. :ı.ooo metre » » "D 725. o 543 "15 nunda mutea.hbld nanı ve belabına ı.teklllerln t.ntı t.erninatıarlle belll 
~ esasını kabul etmis oluyor. Zor:ı. gazetesi dl:yor itl: .dl ,,garls- lllDll metıe , » " 725 '.l M3 75 pazarlıkla satın alınacııktıt. Tahmin saatte komisyona gelm(e9le4r8l.- 1562) 
-tid' tan, üçlü pakta. kmııpıl.Jn."U ~ --- - - - mln s ıı 
Bulga.ristandan geçerek meseli\, etmek için de~ı. bu pa"ktı imza e.tmıı ZM 36250.

00 2718 75 
bedeli ıı.ooo lll'a. llk te at 25 r:ı.- ••• 

Yunanistan hududuna day'1Ila- olanlann Avrupada :idil bir nllaa 1 _ Tllkuıııl& dm n mitdın De tAhm.1n edilen bedeli ve llk ~mlnat1an dır. NÜmWleled komisyonda görülür~ Seherine &50 1ruruf tahmin edilen 
cak ve omdan Yunanistam adi- elde etmek için _..dele ettalıerin- yalllll i1ç hleade ._w 25.- .metre ft:'d .....,ı..,. kum8.§111 1. Mart. Hl 1'teklllertn bent saatte komlqaııa sel W ~' • Ubıl8k cam kapaklı şişe 

den dolayı lltih* ~emiştir. Bu nl- çaıpıııılta gü n-..ı 14.- aa ...-rlil(le Ssilime.111 M ' mH:r. meleri. ' 933 - 1499 almac:aJctır. Pazarlıkla eksiltmesi lılnc bir sulhe» mecbur kılmak zamın ıruruıacağma k:wllz.» 1 _ Şaıtnımıeslni cirmek .,. ~ utıey.enJeıtn _. ... w p~ua.rlııta -· M/3/'Ml pa.zattaı cünü saat 15.30 da 
lcin tehdit edecek kuw.f'iJerde Utro gazete~ * -lil'sle JJIZlY<r: 1flllR eder.ıllUrrin de 1leDi. ala. ve saaUııe J"ubnla hlMJennda gosterllen 868,000 adn lbfi7ük madeni düğme Tophanede ı.v. .Amirliği sat~n :ılma dıml 1 .ıSunl V"' darac• b ' • n .... bü- a ..__, _ _.. kb ..- m.-.. ... 1adıe .. -nıınun 11+1w - ftSlkalarla alınacaktır. Jlirea.hhld nam ve hesa- kom1-ommda yapılacaktır. Ilk t~-artık Bulgaristanııı da Yat tün ecn~bl mrw"d.'dl.er ... )ldla ...,.:;~~'1:nil;.aı;.'ıu - ---- - (1145) bına pazar1*laeJalltmesl 8/3/ 941 Per- mln;ı: 206 lira 25 kuruştur. Nümune-
re iş biı1iği v.ar demektir. Böyle ta.svib ediyorlar. ~ ..,.. * ıembe günt ... t ıt ie Tophanede Lv. al komisyonda görülür. (951 - 1565) 
bir :hareket Ankara beyanname- ha.yat sahasın.la., • ..._ n lıda1ılıH amlrlttl sdm alma bmlsyommda ya- ••• 

• dayanan ve onBll acut ...C.Jftwtzm "il 9*' ilik l*IRia pılacaktır. Tahmin bedell 1736 lira. ilk Topçu atış okulunun mut.balı, ha-
aine '\"e 'Bulgar Başvekfümn Viya- isaf eden yeııl bir ıılmal ll!IJw..tı ti • Wı6a temtnata Dl lira 211 kuruştur. Nümu- mam, yemekhane ve bulaşıkhanesi-
lladald beyanatına nasıl uya.bile- Pro!. Dr.. • .. 9Rlln1r nesi kombJonda girllür. İsteklllertn nln tamiri 

10111841 
pazartesi günü 

211 • ~ belli saaUıe komisyona ıeimelerl. saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği sa-eek? m • l!Pm' CG34 - 1485> Hfıctl&elerin süratli mldşafı Kemal Cenap 1\111 • KcwltlletTr ... tın alma konılŞTonunda pazarlıkla. 
~ n1 ...... be 1200 Mdıe Jlaldl 4S QOO kilo pençelUt kösele 22.500 eltslltmesl yapılacaktır. Keş.it bedeli 

iinünde bu gibi mülahazc:LMU. Y- ı C d 5 Y··"'""dıı. cins ··e miktan --ı. Jml9emm1n • lllr lı:dem1 &Jn ",Jan . • '-~~ B051.ira. llk temınatı 74 lira 62 kuruş-t Do~u Palas 2. Lamartin a · UA<.... • ,_ kilo kundaralı.k san Takıete -ıacak- k 
1

..,. d hudOOir. Ahd! -re 'hukuld IVB.Zlye -ı " 41,. .. ~rt/941 salı günü saat 15 den itlbuıea puadı'tJa .,,...,....,._ tur Ket1f w şartnamesi om~,)'·on a 
Taksim. Telefon: 43963 m.. ı.... lnea"- 1118 tır. Panıhkla ek.SDtmMl 4/SINI salı ··rfiı.. (952 - 156ô) lel~ kıymet ı.·erme.k zama.m ,çok- 1ırtet:1DerJn bel11 gün ve saa.tte kom...,,, ona an c • günü ad 15,15 de "l'oJııbwde fit. Lv. go ur. •u 

t __ , ·· Amlr.lll:l atınalma kallaıqmıunda ya-
tan geçmiŞtir. Vukmt ııUAa yu- Or A Ası Onur H J pılacatilr. Tahmin bedeli .zn.ıns lira Beher kilosuna 35 ]$.uru§ 90 santim 
rüyor. Neticeyi sükünetle bekli- • • m Üsküdar - Kadıköy ve ava isi ilk temtrıatı 12MI l1za ,. •Vllftur. fiat tahmin edilen 10 ton benzin alı-
ye1im. Q rtako•• y İstek!Uerln belli ..atte Jı:om{SJ()na gel- nacaktır. Pazarlıkla ekslltmesi 5! 3/ 41 

.. ,.e---- Salak Halk Tramvayları T1 

A. Şirketinden: melerl (947 - 1516) çarşamba günü .saat 14,45 de Topha-.... ~... y .tt ••• nede Lv. fı.mlrllğl satınalmıı. komlsyo-ş l•fa urdu MEŞE TRAVERS 1c ksi1tın Beher' kilosuna 27 Un. talunhı edl- nunda Jaı>ılacaktır. Katı teminatı 
• t::Jrketimlze lüzumu olan 2,500 aded açı .e eye ı-- Z5 ~ııo n*-• darjan mu"•Aahh'... ~o ,,_ 50 Jru-rııı:tur. Isteklilcrln bel-~ ul tur .. •ünaka.sa 14 mart 1Ml cuma gfaıti saat 14 te Şlnet1n ._ ,.... ·~... tııÇ "' iNO .......... • -ıi Sed.m ........ _ Liıiaeiliğini 

ıe--= Şehiı slirültüaünden uzak bir 
Girq k1iibii kannch yerde bibiik bir parkın içinde 

İtııtaı:ı'bltl .eı~s .l'iN!§ ~ 1 H çamlann ortHm•a .f~-
diill -, i&..ft'-__._ ...... ._ Dt"4«_ 11 - ..il J L ...... .u.-canııı::.ııı:u- de gÜ;ı;aı manzara ı ço., :tenıiiz 
a.lommd.a bb8 lıılr ılı:ııhMD* i>nun- ve iyi Jıekımlı, kadın. erkek 
de yapılmıştır. Bu .miiııa.bnkadıı.ıı ev- 1 k h 
''el tecrlibell ıiUJ'eşç.ikı' ara.rında ev- her türll halla ara açJ US1181 
velce .icz:a edilen alto - Jmr,p .mii8a- hastane. Sinllterini Ta yıorgwa-
balcalannda derece alanlara mükfı- tuğunu 4inlendirmek ve -*a-
faUan bölge direktöril B. Feridun hat denini geçirmek 1-tiyen-
llldmt.ddD tıaa,,,,._ .-.ıl .....,.._ lere m•ıuı yegane müessese.. 
tir T.ıefoa ı 42221 
9ıene. Piret wfn >,.•"n _.__ •••••••••••• .. '! 

.... &9ı'el ~ 21 ....... lııldıld, Doktor ----ıı ...-ıa • z• ... ,~!'= ----· nw• rs ~ • 1 
-- ..... Bahadd•n LOtfi 1ılıdPdai!r 911 fllLMe •WAJ'bı 

......_ Vem ah 
• ma: 1-a-1 ~ 2 - :Nl- OPERATÖR OROIA)O 

.. (Olnıi). - 2 A.luMd 
11 tilo: ı - .Ha.Ill <Ouret' - Böbrek, mesane, idrar Ye 

JAeW+ff q). 
Y_ ....... _ ~ ... - tenasül· yanan haataııtıan 88 1tllo: 1 - .UO>U .. ~ ~-

2 - Bildi' ~lrll•. mitıılt· sa= 
n k.De: l - Palk (Gtıreı} 2 - Çalılr -

~i - ._.. (Bql _, 'I - Beyoğlu, İş Bankası karşı-
•aırwı C<Minfl. sında. ıEmlr .Nemız llQkağ'J. 

a 11ı11o: ı - Mlllla ~lll!ıl> ı - .a P&MJya apıt.. Na. 2. 

~r~ . ..umıed a1e4Hrt.ali 2 - 1._ ___ T•el.-UiO-•S~!!!~" ; 
Mustafa 'Çnbna'k <Gttre,J. "I 

Siimer Bank 
Biı-Jep1' pamuk ipliği Ye dokuma fabri
kalan müessesesi Kayseri bez fabrikası 
Ymıllıcak ,..len •e .U.ileleri fabrilıanuza ait olmak .&..re 35 
.. icNılle 1 ..,_..si -'=ecaktar. • 
tıfııi,e ;;,l.We ~ 40-IO :vatlarmda ~~ eapç 10/ 

3/Ml taribiue kadar iyi laqy lciitd-. ~ .-.. diadana 
n ...W.at .JapQl"U :ile Sibmr BMlk Ka)"Hli Bts F.ııırikMma bib-

kon muş · m ılaca.ktır nam n hesa.bma. ahmcaktır. Pazar- 11 .aa:ı.tte komisyona gelmeleri. Baği::fıın:~e!:!ı:f~k=e ~an lt!.ba~n tatil günleri müstesna lıkla eksilt.mt.st 'lf.3/9il cuma giini (953 - 1603) 
h - saat ıo dan 18 ya tadar Şlıitet Merkezinde Mağaza we Le- saü 14,30 da Tophanede Lv. lmlrl1b'1 •u 

!~Mergımüdüı'JU~nne mürac:ı.atle pıtnamesıını ~klerl Dln olunur. aalm•lma komlsyanunda yaınlaca:ıctır. Kilo 
,.._..... ~ Tahmlıı bedeli 1175 Hra .kati teminat __ _ 

181 'Hıa 25 kunıttur. İsıt.eklllerJsı beW JOOO Balye tpl 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM ..U. komisyona gelmeleri. ııoe Kınnap. 
ı(!lll - 1527) 500 Çenber. .... 

Yukarıda yazın iç kalem anbalAJ 
J6 JJn. 1ahmln edilen bir adet Jı:au- malzemeslnln pazarlıkla ekslltmesl 

cuJt levha mUteahhld nam ve hesabı- 7/3/ 04l cuma gtlnii saat 15 de Topha.
na alınacalt~r. Pazarlıkla eksiltmesi nede Lv. Amirliği satınalma komlSl O• 
'llJIMI ~ ~ 14.15 de Tophanede mmd& ;raplanlrtır. i.aılı.11Jerin getl,. 
LY. lmlrlil1 aa.tınalma komlsyonuncıa. receklerl nümunelerden belenllmelr 
yapılacaktır. Katı teminatı 525 kuru§- suretlle alınacaiJndan t.aıQ>lerln t.e• 
t;ar. liümımem ıkomis70Dda &örülür. miDd w ... r' • aıllH 9lddt&a 

Kutu 
Adet 

••• <iM - lia) ... • ......... 1 1 c'. (llT • im) . .. 
• tılft ~ 8ıf"lı1ppt. '80 çllt 

chll1 k01Q ayakhbw. 151() adet at.ıet 
lOO ar kiloluk dirbıem ...,.ı. ıanu..ı. 1650 adet a$1et. donu. 1550 çlıt 
ioo mn l1'ILD11* cUrhem alU'J. ~ Q&k:kabı pawlıkla satın ~' 
Y1*arsda JU111 dlıirıllnlerln par.ar- .aaca&t.ır. İh&lesl lVS/Hl aah dnfl 

Jıkla eUlltmeal 10/S/Hl paıaı1esl gü- aaat 15 de Tophanede :tsı. Lv. Aıliır~ 
' nil aat H,30 da Tophanede L'I: &mir- tı B&tuı alm& koıııieJıoD'IU'lda 7&ı>ıllL• 

1111 •*-elma konalayonuncla yapıla. caktır. Tahın1n bedeli lUOO lira nıc 
: caktır. Talımln bedeli 600 lira ut te- iem1°It,a U45 lira.dil'. Nümallıerl ko· 
1 mJnaQ f5 lln4!r.. !ftimunderl tomıs-~ ..... Welmmn be1l1 
. ,.... ...... :td*UaiD belll maUe ftldUe....,..,. r''tt. 
kam18}'on:ı gelmeleı1. t9m-U34) ~95Gl 'Ut!Oe) 

1 1 l•nbul Belediyesi ilinlan 1 
1 Azapkapıd:ı Şl§hane yokuşunda yıkılan binalardan teı.enl' .-ı :mo-

Iannda n lor.lana makll tş1 a~ eksiltmeye tomılmuştm:. Tahmın bedeli 8QI lra ye 
Ziraat Baııbsında klımbaıalı "1hlJarauı tuamıf .tıesap e llk temlnata 8'l llra 50 !t~. Ketlf ve-şart.name zaını. :n v,. dit ııa.. 

az fıO Ur:ı!il buhmanlnra aenedll t defa çetlleoet br'a 
118 qrılıdatl pllna dürlüğü kaleminde görüleblllr. İhale 1'1/3/ 941 pazarteat &ini .a H dt 

'(Öre ikramiye dağtlılacaktır.: Dalml Eılclbncnde )'aplacaktır. Tallplerin 11k temınat lllallbus we,. mek-
f adet 1,tOO lirahk l.OIO Ura l 190 

ac1et SO .llra1* 1.00I lira tupJa.rile 1hale günü muayyeo saatte Daimi Encümende blllunmalan. 
• • 500 • ı.• . 1!1 • ... • ... • (1189) 

4 • 2so ~ ı.eoo • 161 • .11 • a.200 • * 
• • 100 • 4,000 • Kcresreciler~ 'ki!n merit~ hlllndekl kavun 1ta~ wıllıel'l 7.aııında 

-'~KAT· ııesaplamıdakl paralar b1r aene tçlnde DO U:ra4aıı .&f&ll bulunan qçı dükUnı bir N!lle müMetıe tıra;a Yerlbnek tıRN 8C* arttır-
.,. ·Jtr&mi)'e <Çıktığı takdirde ~ :ao flırJasUe Jeıtıecettır. maya koliu1maşt11r. YıllU: ktra bedel 1m1Mmmo no ıtra " ı:,:'_.! 

iflimı'vc_;._ı;,:e ---1e 4 defa ı eyl(U, ı btrlnelklmm. l .DU1 " ınltdan M llradu. Şartname ?..abat •e Mu.mcUt MiııllbtQAk "'1---
Kuı- ... __..ı .___.__ &-11.J•rinde -Mı-kttr. rfilebuır, ihale ısı.a/Mı ]M'rlembe ~· mt ıc de 41alml ~ ': _...... -UI "" ~~ J&ıe&ttır. "l"alJplerln UJı: k.ndnet aıBCbıa '\'ey& DM ktuplu1le ~ 

'•••••••••••••••••••••••~.ııl' 8'JleR .saaUe •aa.ı eWli ı eate Wlıllıtı•.il:1meili1a•-.•llliil~İliliiıiııl•ıiıillıııııiııiıliıiıliı•• 



Sahife 8 

·MED1ATOR muhteşem ra• 

dyo çeşitlerinin kQt~loğu• 

nu bugün isteyiniz. 

Aradığmız radyoyu hat : 

halde bu zengin çeşitleı 

bvlacaksın1z. 

00 

Dünyanin En Mükemmel Diş Macunudur. 

<00 

ViYANA SER6iSi 
9 - 16 MART 1941 

Mümessil: K. A. Müller ve Şeriki 
• 

Minerva Han Galata. Tel: 40090 
Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 

Kulell askerl I1ses1ne girnıeğ'~ ıstekll olup da taşralarda şubelere, İs
tanbulda. da doğruca mektebe mü.raca at etmlş olanlardan sınınarında dö

. neklJğ'i olmayan, btitün g.lrme prtlann.ı haiz bulunan ve aynı zamanda g1r1ş 
evrakını tekemmill ettlrnıJ§ olan isteklilerin lnıt1hanlan yapılmak üzere 

- '1 Mart 941 Cuma günü saat 9 da Kulell lisesinde bulunmaları ve 'pu tarllı· 
te mektepte bulunmayanlann haklannı kaybedecekleri ilan olunur.~ (1~) 

:AKŞAM 

~tJiki .... 

,, MEDIATOR 0 radyolarının zerafetf ve musJ.1 

kiyi pürüzsüz alma kabiliyeti diğer marka·· 
dakilerine kiyas edilemez. 

MEDIATOR, müşkülpesent musikişinasların· 

radyosu olduğu gibi sizin de a 1 a cağını a: 
makine olacaktır. 

Bunu hemen dini emeğe geliniz •. 

B.URLA 
BİRADERLER 

ISTANBUL ANKARA IZMIR· 

-
... .. , ... ,. 

S Mart 1941 

lANKARA RADYOSUf 
3 Mart pazartesi ökle ve akaşm 
12,30: Progmm, 12,33: Hafit şarkı

lar, 12,50: Ajans haberlerl, 13 05: 
Halk türküleri, 13,20: Karışık prog
ram (Pl.) - 18,03: Caz orkestrası, 
18,40: Kadın fasıl heyeti, 19,15: 
Akordeon orkestrası (Pl.) , 19 ,30: 
Ajans haberleri, 19,45: İnccs:ı.z he
yeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45: Çi
gan havalan (Pl.), 21: Dlnleyicl !&
tekleri, 21,30: Konuşma, 21,45: Rad
yo o:rkestrası, 22,30: Ajans ve borsa 
haberleri. 

4 Mart salı sabahı 
8: Program, 8,03: Ajans haberleri, 

8,18: Hafif program (Pl.l, 8,45 : ET 
kadını. 

BULMACAMIZ 
ı 2 3 4 s n 1 s ~ ıo 

1 - '- '- ' ı ___ ı __ 
~ -1-1=1

• 1 - - :-., 

; I~ ı ~,~: . • 
7 r= 1111 

~ -,- ı. =,- '· 1 ı' 
10 ı- - .- 1 1 -

Soldan sağa ve yukarıdan :uıağı: 
1 - Cenubi Afrikada bir şehır. 
2 - Küçük salon - Sonuna 11Ao ge

lirse blr kuş olur. 
3 - Kokusu güvell!ri kaçırır. 
4 - Siyah tahtaya yazan beyas 

kalem. 
5 - Büyükler - Bir meyva. 
6 - Bir İspanyol lsml - Kor 
7 - Yoku.şun aksi - Vücudda basıl 

olan şiş. 
8 - Şimali Avrupa memleketlerin

den biri. 
9 - Erkek - Bir kavim - Cezl.re. 
10 - Kadın el lşlerlnden - Şahıs -

Güzel sanat. 
Geçen bulmacamı:ı:ın halli 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 - Bay Eden. Ya, 2 - Adanada· 

dır, 3 - Yanayakıla, 4 - Enatasar, 
5 - Dayanıklı, 6 - Edasız, Asr, 7 -
Nakak, Ante, 8 - Dırlandak, 9 -
Yıl, Istaka, 10 - Araç, Rekat. 

AKŞAM 
Abone ücretleri -

Türkiye Ecnebı 

Senelik 1400 kuruş 2700 kuruş 
::ı Aylık 750 • 1450 • 
j Aylık 400 • 800 • 
1 Aylık 150 • • 
Posta lttlhaf.ına dahll olmıyan 
ecnebı memleketltr: Senellğl: 
3600 altı aylığı 1900. üç aylığı 

ıooo kuruştur. 

Telefonlarumz: Ba~muharrir : 20565 
Yazı işleri: 20765 -· ld:ıre 20681 

Müdür: 20f9'1 

Safer 4 - Kasım 116 
S. İm. Gü. Öğ. İk1 Ak Yat. 
E. 10,50 12,30 6,24 9,33 12,00 1,31 
Va. 5,52 7,31 13,26 16,36 19,02 20,31 

İdarehane: BabıAll elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

Yağsız kremin kurutulmasından 
yapı~tır. Her bayan muLl:ı.k& 

tecrübe etmeli. Deposu: EmlnönU 

:i;_a __ ....... · n___..a 
SAÇ SABUNU MAKSiM BUYUK SALONDA~· 

f i ~~i~~ A Z Heyeti I)~------, 
Saçlarırrızı muhafaza için harlktll:a 

tesirini ilk kullanıtta cörecek•lnlz. 
· 30 Kuruştur 

HAVAY ADALARINDA GECE REVÜSÜ 
Bir hafta daha temdit edilmiştir. 

4~E~sTı1~':8~oK Ç 1 R A G A N R E V Ü S Ü 
DEKOR. KOSTü:-ı-1 . MiZANSEN - Memlekette büyük bir Yenilik Tel: 42633 

Tarihi 
Eğlence 

Çocuk anaları ---·• 
Babalarl! 

a:Yavruma. ne hediye verece~.• 
diye artık düşünmeyınız. İşte 
emniyetle seçeblle~ğ'intz güzel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Y3zan: Faik Sabri Duran 
• 50 kuruş 

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevz1 yerl: AKŞAM matbaası 
Tel. 206~1 

Iiizde 20 tenzilat kuponu 
Bu kuponu kesip sipariş mek· 
tubuouzla gönderırseniz k1taJJ 
fiatlerınden vüzde 20 tenzllft.ta 
hak kazanırsınız. Sipariş bede· 

tini o suretle hesap ederell 
ıcönderlnlzl 


