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~1 un Es - Akşam matbaua Bulgar Başvekili 

Almanya namına 
değil, kendi namına 

teminat veriyor. 
Fakat yarın bulgar 
hükumetini nerede 

bulmalı? 

--

Alman 
müfrezeleri 

Yunan 
hududuna 
gelmişler 

Bulgar 'Başvekili Viyanadan Diğer bir habere göre de 
i:Jöner dönmez Sobranya Mecli- Fiiibeye varan piyadeler 
sinde beyanatta bulundu. Bu alelacele Türk hududu 
beyanat yeni bir şey öğretmiyor. istikametine sevkolunmuı 
'.Alman orduları Bulgaristanı iş-

gale başladıktan sonra vaziyette Al l r Vardar 
anlaşılmıyan bir cihet esasen kal- man a 
mamıştı. B. Filof, beyanatında vacisile Selaniğe 
Üçlü ittifakı imzaladığından hiç • • • l 
bahsetmiyor, bunun sebeplerini ınmek ıslıyor armış 
anlatmıyor. Yahut beyanatının o 
kısmı gelmemiştir. Bulgar Başve
kili sadece alman işgalini izaha 
çalışıyor. Bu izahlarında göze 
çarpan hAkin;ı. endişe, Bulgarista
nın sulh siyasetinden aynlmıy?-
cağını ve Alrnanyanın bunu ka
bul etmiş olduğunu il:ln ederek 
harp mesuliyetindcn · sıynlrnaktır. 
Almanya, Bulgaıistanı işgal eder
ken bu memleketin komşularile 
dostluk anlaşmalarını <ıkatiyetleı> 
göz önünde tutmuş. B. Filof, bu 
arada Türkiye ile imzalanan be-

Türkiyenin müdahalesini 
icabettirecek muhtemel 
vaziyete karşı müşterek 

Bulgaristan ve Balkanları gösterir harita 

bir /ngiliz ·Türk genel 
kurmay hareket planı 

hazırlanmıştır Türkiyenin 
aldığı iki 
tedbir 

yannameyi aynca hatırlatmak Boğazlara maYn dö-
suretile memleketimize karşı bir 
daha dostluk nezaketi gösterme- küldü, Türk filosu 

lngiliz - Bulgar 
münasebetleri 
kesiliyor mu? 

Elçilik erkanından bazi. 
larile ataşemiliter, Tür

kiyeye gelmek üzere 

Sofyadan ayrılmıılar 

BU SABAHKİ 
TELGRAFLAR 

& 

Balkan 
vaziyeti 

Lord Halifax Amerika 

Hariciye Nazın ile 

bir saat görüıtü 

Londra 4 CA.A.) - <B.B.0.) İngllte
Tenin Vaşington clçlsl lord Hallfaıc 
dün Amerika Harlclyc Nazın B. Hull 
ile bir saat görüşmüştür. Bu millfıkat
ta Balkan vazlyetı tedklk edilmiştir. 

Atinada tezahürat 
Londra ~ (A.A.) - (B.B.C.) İngiltere 

Hariciye Nazın B. Eden Atlnada ko
nuşmalanna devam ediyor. Dün Ame 
rlka \'e Türkiyenln Atına clçllerlle de 
görüşmüştür. 

Yunanistan sonuna kadar harbe 
devam edecektir. Yunan b:!.§vekililc 
B. Eden dün ö~Ie ziyafetine giderler
ken halk yolda büyük tezahü,rntta 
bulunmuştur. Binlerce Yunanlı ken
dilerini alkışlamış ve o:yaşa. diye ba
ğırmıştır. 

Bulgaristanda vaziyet 
Londra 4 (A.A.) - (B.B.C.) Bulgar 

hududlannın kapatılması üzerine 
Bulgıı.rislanın komşulnnna kn.rşı si
nir harbinin tesirini nrttırnınk için Al
man propagnnda.sı Bulgarlstn.ndakl 
Alman fırka.Iannın adedi hakkında 
mübalfigalı neşrlyat yapmaktadır. 

Yugoslav kral naibi prens P:ıul'un 
gelecek hafta Almanyayı ziyarete da
vet edildiği tekzip ediliyor. 

Sovyet 
hükumetinin 
.bir tebliği 

Souyet Rusya 
Balgariatanın 

kararına iıtira ~ 
etmiyor 

Sovyetler Birliği hüku. 
meti Bulgar hükiimeti. 
ne buaünkü ıiyaaetinin 
tatbiki huauıunda hiç 

bir müz~herette 
bulunamaz 

Moekova 4 ( A.A.) - Reuter: 
Moskova radyoau Alman kıtala
rının BalPns!ana l(İnnesi h.Jı
kında bir resmi beyanat netret· 
mittir. Banun tam metni tuclur: 

1 martta Bulpr hükUmeti 
Hancve NU1111UD mümessili 
kısmı siyul müdürü Artinof 
Sovyetler Birliiinin Bulaariatan 
elçisi l.a'91'İcn'i kabul ederek 

yi ve yeniden teminat vermeyi Çanakkaleye gitti 

unutmamıştır · Londra 3 (AA.) - Müstaldl 
Bulgar Başvekili, Bulgaristan- Fransız ajansı bildiriyor: 

Vaşington 4 (A.A.) - <B.B.C.) Ame
rikadalı:i tekmll Bulgar kredilerinin 
tutulması h:ıkkında salfıhlyet veren 
emri B. Roosevelt dün nkşam imza 
etmi~tır. 

Bulgar hiikimetinin Balkanlar
da sallaiin takviyesi maksadile 
Alman '1talumm Bulaaristana 
gİrmeaiai kabul etmit olduğun
dan kendisini habeı-dar etmiftir. 

3 martta Sovyet Hariciye Halk 
komiser muavini Viçinıki Moa
kovadaki IAataar elçisi- Stama
nof' a afllİ"ldaki tarzda cevap 
vermittir: 

da alman orduları bulunmasının,_ Reu.ter ajansi bu haberi Bu sabah Londı-ada bahis mev-
Bulgaristanın sulh siyasetini hiç ::uu olan ~ey Bulgarıstanla siy

85
t lngiliz hava 
kuvvetlerinin 

faaliyeti 

bir fUrette değiştirmediğini söy- veriyor ve: « T Ür kiye ı münasebetlerin kesilmeai meselesi-
İüyor. «Bulgaristan her türlü . gafil avlanmıyacaktır-,, dir. Reamt mahfillerde beyan oJun-

kln duğuna göre, bu hususta bir karar tecavüz ve tedbirlerden çe e- diyor vennek Sofya elçisi 8. Rendeli' e ait-
cektirı> diyor. Fakat bu teminatı tir ve böyle bir karz.r ancalı: Alman 
sırf Bulgaristana aittir. Alınan nüfuzu fili bir jıgal mahiyetini al-

b" Bulga J,ondra 3 (A.A.) _ Reuter dıktaaı sonra verilecektir. Sofya eJ-Jşgali altında bulunan ır - çiliğinden ne hu huırusıa ne de elçi-
l'istarun komşularına karşı bizzat 1 ajansının diplomatik muha- nin kral Boria'le yaptıP,ı lı:onu~alar İıgal altındaki limanlara 
kendi arzusu ve kendi kuvvetle- Romaııyadan Bulgarlstana giren biri yazıyor: Boğazlara mayn hakkında hiçbir rapor henüz gelme. tiddetli taarruzlar 
rile taarruza geçebileceğine zaten Alman kuvvetlerinin kumandanı dökülınesi, Tilrk !ilosunun miştir. yapıldı 

al List Sofya 3 (AA.) - Stefani ajansı kimse ihtimal vermez. B. Filof, mareş Çanakkaleye muvasalatı Tür- bildiriyor: 

Bulgaristanı işgal eden Almanya- Londra 3 (A.A.> - Müstakil Fran- kiye hükılmeti tarafından her Her ne kadar resmi bepnat ya-
nın oradan başkalarını tehdit et- sız ajansı bildiriyor: Şlmd.1 Bulgarls- pılmamışsa da Sofyadaki lnıiliz el-
mlyeceği hakkında Alm!lllyad~n ta~~.vın:!~kab~dtü~ratdıl~~yyunt t .. abl~:ı!ş ~: türlü ihtimale karşı hazırlık- çiliği mahEilJeri İngiltere ile B~lıa-

du& .... _... u n A.AA 1 lan inklşaf ettirmek için alı- ristan aruındaki diplomatik mü,_
8

• 
teminat aldığına dair birşey söy- man ordularının cenuba doğru Heri/ sebetleri keeilmit addediyorlar. El-
lemiyor. Bunun için Bulgar te- haretetlerlnde t~utacakları istikamet nan iki tedbirdir. Türkiye, bil- çililı: erkanından bazıları ve bu ara· 

' mlnatının kıymeti Alman işgal üzerinde temerkuz etmektedir. l I hassa tehlike da.ha yakın bir da ata~liteı albay R
0 

..... Tu"_.._ı.ye-Londraya gelen ve akşam gazete e- ~· n' 
kuvvetlerinin kararına bağlıdır. rinde büyük bafhklarla çıkan haberle-, hal aldıktan sonra, gafil av- 'ye gitmek üzere Sofyayı terketmiı-

Alman işgalinin Bulgaristaru re göre, bazı müfrezeler Yunan hu- Ianımyacaktır. !erdir. 
ta dudunda kAln dört mevkle gelmlf Yunan elçiliği erkanından bazıla-

l'e istiklalini alAkadar eden ~a- bulunuyorlar. Bu mevkiler Zlatograd, Alman inişi karşısında Yu- n da Sofyadan ayrılmıılardır. 
tını muhakeme etmek bize duş- Menllt, Trtgrad "ve Musta. fapa.şadır. Loncl 3 (A A ) 

be ö d Ellbeye --ı~:-- u u.. haııek t' e ra · · - Bulpr lıü-mez Fakat Almanyanın bqka Diğer bir ha re g .. re e, - nuıuın.anın na~ı.ı e ın kı'.imeti, Bulgaristanın londra eJç·ısı· · ' . vannl§ dlan piyade mufrezeleri buı:un 
yerlere taarruz etmesi ihtımall alelacele Türli: hududu istikametine gelince, bunun haleH:len ma- B. Momçikofun istifasını kabul et-
karşısında, B. Filofun sulh politi- sevkolunmu.şlardır. sun ve tam Vekarlı olduğunu lmiş~r. 
kası t 1 atı Bulgaristanı mesu- Yunan hududunda iigal edilen mev- 'Sövlemek ..kAftdtr. .. B:. MomçhcoE .iatifuını cuınarteaoi 
. em n 

1 
ldler içinde -en ehemın1yet.ı.ısı ~- ,,, gunu Bulgariltanın üçler J>Ütuu im· lıyetteı kurtaramaz. llkdir. Çünkü bu mevki Rupel boğa- za ettiği haberini alır almaz verrniıti. Bu hddisede Türkiyenin has- zında kalndlr. Motörlü tümenler içln 

k ............ . ............................................... ............ .... . . . . s·asiyetini esirgemek kaygısı bil- Bı:lg:ı.rlstandan Yunanlstana geçme 

Londn 4 (A.A.> - (B.B.C.> İngiliz 
tayyareleri dün gece Fransada Alman 
işgaıt altında bulunan Boulogne ve 
Calals llman.laruıa yeniden taarruz 
etmi31erd.lr. Inflllklar ve tayyare da
:fi toplarının aıe,ı İngiliz sahlllerlnden 
görülüyordu. 

Evvelki gece Bren limanına yapılan 
taarruzda blr Alınan kruvazörün ün 
yattığı Havuza 'bombalar isabet etınşı. 
tir. Doklar arasındaki binalara da 
tam isabetler olmu~ur. Alman tayya. 
reler! hedetlerlnl terkedince büyüt 
lnfUAk. olm~tur. 

B~ı: hiikünıethıtn Alman kı
taıanmıı ~na alnri 
muv .... ~ft-'. 
kanlaıftt& .ı.tıUiı ldaıfte.ı m t 
dlle oldatu laaklmida Bu gar H -
rlclye aearetJnhı Sovyet hO'·u
m~tlnln Bulcaı'la&anctat re mi 
nıumeaafllne ı mart t.arthlnde 
yaptııtı tebJ.Urata cevaben• Sovv t
Jer blrDIJ htlkametı &f&t duı 
tebligatta bulunmatı luzumıu ad 
deder: 

1 - Sovyeuer blrlltt hükumeti 
Bulgar htıtametlntn bu meaeJede 
ki hattı haretetbıln dürflatJütü 
hakkındaki IÖriflerlne J.Plrat et 
memeldecllr. Oflntl bu hattı ha
reket ~ hltOmetmlıı arzu. 
Jarından tamamııe mtlatatü ola 
rak sulhtn tahi7"1De detU 
harb süı .... ,n 18DJflemea1ne ,~ 
Bulgarlltaıun harbe •Clrlt1emne
slne mitevecclh bulunınQtadır. 

2 - Sallı llJueUne aadiı balu
nan SoY)'etler bJrUi1 htltameu 
Bulgar hGtametıne bactınttl et
Yasetlnln t&tbitl huausunda hl~ 
bir m üzaharette bulunamaz. 

SovyeUer b1rlll1 hitllmetı bil
hassa SnJetlertn lıatıtı hattı ha 
reketlnl Umamlle 1aıı1af bir tan
da gösteren IQ1a1ann Bulgar p
z.et~Irinde --.C. 1n.ı1far etmet
te olmaa clolaJlll1e bu beJanab 
yapmaın ıtlmma11 ~ur. 

- için en az fena olan yol burasıdır. 
h~sa dikkate deger. Bulgar Baş- İşte Sofyadan geçen Alman kıtalan 
vekili Almanyarun Türk - Bulgar derhal buraya teveccüh etml§Ierdlr. 
beya~namesini hesaba kattığını Bununla beraber bu mevslmlde y~llar 

Diğer tayyareler Calals, llollandada 
Yemulden ve Roterdamı bombardı
man etml§tır. Roterdam doklarında 
bilyük yangınlar çıkmıştır. Diğer te
şekküller işgal altındaki yerlerde dilf
man tayyare meydan]annı bombala. 
ın~şlardır. Bu geniş harekattan yalnız 
2 Inglllz tayyaresi ~üne dönmemif-

tlr.İrlindada bir Alman Arnavutlukta 
. . çok fena olduğundan ve er yen ar

söylerken, Berlin resmt mahafılı lar çamur deryası haline geldiğinden 
Bulgaristana giren alman kuv- Almanların Yunanlstanı ıstllAdan ev-

. i Tü' k' h dudundan vel Yunanlstnnda infisah hasıl etmek 
vetıenn n r ıye u üzere korkutmağa teşebbüs etmesi 
uzak bulunacağını haber ver- bekleneblllr. Aynı zamanda Almanya, 

ekte istical gösteriyor. Bu çifte Yugoslavya üzerlnde de tıızylkine de
m . - vam edecektir. Yugoslavya nazik bir 
teminat ne sennkanlılıgırruzı, ne vaziyette ve tecerrüd etmif bir halde 
cı ~ık durmak lüzumunu bulunmaktadır. Bu tazyikin hede!! 

e uy b' heyecan Yugoslavyayı da üçlü pakta iltihak 
unutturacak kadar ıze ettirerek seıruıtğe Jnmek üzere çok 
veremez. Bulgaristanın Almanya daha Jyi bir yol olan Vardar vadısını 
.. lnd derece müessir oldu- elde etmektir. 
uzer e ne . 1 --Lifed ) 
~ tah ı edemiyoruz. Işga - (Devamı 6 ncı -.o e 
gunu mn . tikı· =================-======== 'den sonra Bulgaristarun ıs a-
lile beraber kelam hakkının ve te- D :1. k k a ~ I e r ı 
sir kudretinin kalıp kalmadığın-
da, yarın iş tJaşına ne biçim bir Omids~z ve kahra,manca 
hükümetin getirileceğinde -.t~- bır «olamaz.» 
liibelere dayanan - şüphelerımız - -
var. Baf vekil profesör Filof Bulgar 

Diğer taraftan yüksek Alman p~.rlamentosunda. Y!y.ana anlaşması-
• • w . d 1 t" ini bıJdırırken, Alman kumandanlığı, resmı teblıgın e, nın ne ıces f · · 

1
• bile Bu· 

. 1 • So yaya gırmıt ı •·• Avrupanın şark cenubunda «In· asker ;r1 n inni Bulgar mebusu 
giliz tedbirlerini karşılamak ve na ~~r~e:ini bildirdile~. ı 
Önlemek için» Bulgaristanın işgal 1 m'kendilerini bin bir ~ela b~kleme
edildiğini bildiriyor. Hangi ingiliz . bakmayarak, bu JCS!ledr.~e, bu 

1 5
1!'c. adam bütün medenı ~~yanını - Doğru yürü yumurcak, yoksa şimdi seni tramvaya bln-

Necnıeddin Sadak Y~'?,1 
")en Bulgar hürriyet~ın ıonj diririm ha! ... 

gozune anlo halinde aıörünuyor. 
(Devru 4 üncü sahifede) kahram an . 

• 

tayyaresi düı tü lki tiddetli ftalyan 
taarnma tardec:lilcli 

Londra 4 CA.A.) - (B.B.C.) Dört mo
törlü bir Alınan bombardım&n tayya
resi Irlandanın cenubu şarklslnde bir 
şehir clvannda yere düşerek parça- Atlııa 4 (A.A.),._ Ol.ILO.) J>Cln pee. 
lanmıştır. Beş klşlllk mürettebatından ki Yuna.n 1-' illlllll: AnıavuUü 
biri ölmüş, dördü nezaret altına alın- cephesinde ldlDlt pl,Jade mtıtreae1er1 
mıştır harekAtı oımae&ur. Yllnan topçua 

· şlddetıt ve mmattMı,ıew faalln& 
göıstermfftlr. 

ltalyan 
Somalisinde 

Atina 4 (A.A.) - Atma radJOaunuıa 
blldlrdltfne lift cmnaıt.eat ııecesl iti 
tlddetıı 1t.aııan taarram ~ 
tir. Yunan haYa Jcunett 2 tanaN 
kaybetmesi.ne mutabll 7 İtalyan ta,. 
yaresı d Ü§ÜI'lllflftlr. 

İngiliz kıtaları bir yeri 
daha İfgal etti Alman matbuat 

Nairohı 3 cA.A.) _ nemnı şeli diyor ki: 
tebliğ: Kıtalanmız ı martta Vil- «Almanyanuı Tirki 
lazio de Abruzzl'yi mukavemete kar§ı t •• • ye~ 

l 
maruz kalmadan i§gal etmişler- ecavuz nıyetlen 
d~. Villazio de Abruzzt, şimale yoktur. 
gıden hat Ü?.erinde ve Mogadişo- Berlin 3 (AA. ) _ Bir hUIUd 

/nun 100 kilometre kadar şimalin- muh~b~r hildoiriyor: Propa1randa Ne-
de bulunan miihım' bir . zaretmın matbuat serviai teli. AJ.. 

zıraat ma y T"· k. L--merkezidir Harekô.t d n anın ur i)'eye ~.. teca.._. 
k.......... · evam et- kar ni}etleri olmadıiuu .ay.leadt 99 me """-'lI. Türk - Alman iJo1 •OauebetlerW 

~Eritre, Habeşistan ve Trablus- hatırlatmııtır. 8a atı cT~ 
garpte vaziyette değişiklik 1 _ hatt~ hareke~im tanip ..,.. ..._. 
n-ı1ot,.. o ma taıvıp Alma ~ 
.......,, w.& • tir. 



.. 

( 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Arnavutluk, Eritre ve 
Habeşistanda ha va 

akınları 

• 

Geceki 
Yunanistan 

yeni mii.stevliye 
karşı koyacak 

B. Eden Atinada birk~ 
aün kalacak 

Kahire 4 (A.A.) - İngiliz bava kuv- • . 
vetlerl umumi lauarCfthının tebliği: Atiaa 3 (A.A.) - Atlna aJaneı 

ve 

AmavuUukt.a, Bcrnt tayyarc•mey- bilcliriyorı lngiltore Hariciye Nazırı 
danı dün İngiliz bava kuvvetlerine B. Eden, birkaç gün Atinada kala
mensup bomb:ı.rdıman tayyarelerinin cakbr. B. Eden, dün kral Georges uı..,-.. .. r&!'l 

Bu 

4 Mart 1941 

Sabahki Haberler ) 
''* 

Prens Paul 
B. Ribbentrop 

ile görüştü mü? 
Bu liuauataki liaberler 
resmen tekzip edildi 

.ALI ile VELi 

Siyasi bilmece 

'.Ali - (Gazete okuyazak): 
~euter ajansının diplomatik 
muhabirine göre, lngiliz - Bul
ıar münasebatının yanndao ev
vel kesilmesi muhtemel değ-il
dir.> 

Veli - Nasıl nasıl?,,. fyi an
layamadım galiba... Tekrarln 
bakalım: Ne zamandan evvel? 

- cYarından evveb. 
- O da ne demek? ... cYa-a1ddetli bir hücumuna u~mıştır. tarafından kabul edildikten sonra 

Hangarlar ve diğer binalara tam Isa· D-- Lil B K · • ·ı b' ·· ·· . US9'Ye& • onan J e ır gorupne-
bctıer Imydedilmlştlr. 80 kflomctre d bulu .... h•• 
mesafeden görülebllm büyük b1r yan- e .. nm_.-. . 
gın çıkarılmıoıtır. Yerde duran iki Bugwı, B. Eden şerefıne B. Korl
diişman tayy~resl ıahrib edilml§Ur. z» tarahndan bir öğle ziyafeti veri
D!ğer bir çok tayyarelerin yanıbaşın- lecekhr, Aq..m lngiltere elçiliğinde 

BelarMI .3 (A.A.) - '(Reuter) s 
Naib prenı Pau) bu aa~ Avustur· 
ya • Yugoslav hududu civannda bu
lunan ik.ametgihında Alman Harici
ye Nazın B. You Ribbentropla gÖ• 
riişmüıtür. 

Kufre valıasmı İtalyanlardan zapt.eden Fransıs motörize Prenı Paul'ün dün gece Be)grad-
kuvvetlerlnden bir müfrHe çölde dan bU11Wıi trenle !imale dotru ha-

nndan evveb mil... cBugün> , 
demeyip de cYanndan evvelb 
demenin manası ne? ... 

===================='======== reiket ettiği teeyyüd etmektedir. Belarad 3 (A.A.) - Naı"b prcna 

- Korkunç olan ve aittikçe 
daha süratle iler]iycrn zamanı 
hayalbanemizde olsun aZJcık ya
vaılatmak gayreti.. cBugün> 
demeyip de alemi irkiltmemek ... 

da in!ilak eden bombalar bu tayyare- bir nyafct vardır. 
Jerl ağır hasara uğratmıştır. Atina .f (A.A.) - B. Eden. ree· 

28 şubat tarihinde Tepedclen clva- mt öğle Dy-af etinden çıkarken halk 
rında tam muvaffakıyetle netlc~l~?:n kendisini lnıriliz ve Yunan millt 
hava muharebesi esnıwnd::ı. cluşuru- ı .. J' k b"·"':k b• 
len d~m.:ı.n tayyareler1 .sayısının ev- °!~ arı soy ıyere u,... ır teza· 
'fl'lce blldlrlldiği gibi 28 de~U, 2'1 ol- buratla karşılaml§tır. 
du~u teeyyüd et.miştir. Öğrenildiğine göre, B. Edenin 

Kolonya 
taarruzu 3 

·saat sürdü 
Erltrede Keren ve cmınndakl düş- Yunan ricalile dün alşam hatladığı 

mcın mevzileri dün bombardıman tay- görüşmeler gece yansmdan eonraya 
ya.relerimiz tnro.fından tnarruzlara kadar devam etmiş v~ bugün öğle· lngı'liz tayyareleri Hol-
llğrnmıştır. d k b--' tır 1 ·ı· 

Arnavutlukta 
bir hava 1'a1bi 

İngiliz tayyareleri zayia
ta uğramadan 26 İtalyan 

tayyaresi dütürdii 
Cenubi Afrika hava kuvvetlerine • en Mnta te rar A q1.am~ • ngı iZ landa ve Alman sahille-

mcnsup avcılar düşman topçu mevzi- ımparator~uk erka~ıhar~?,'• . reısı Ö 
lrrine, asker tahşklatına ve motörlü general Sir John Dı11 göıuşmelerde rine de taarruz ettiler Atina 3 (A.A.) - ğrenildiğine 
nakliye vnsıtnlnnna mitralyözlerle hazır bufunmuttur. göre, son günlerde Arnavutluk cep• 
lıilcum etmek suretlle düsınanı hır- Berfin 3 (A.A.) - (D.N.B.): hesinin oimal bölgeeinde, bir Huni-
-p.ılamağa devam etmişlerdir. İngil'iz radyosu bugün Atinada in- Londra 3 (AA.) - Öğrenildiği- cane ve Gladiatöc avcı tayyareleri 
Habcşistanda, Sure nııntakasındaki giliz Hariciye Nazın a Edenle A· ne gÖre, cumartesi günü Kolo~~a tcşt.kkülii, lngiliz tayyarelerinden 

nakerl bedı;_fl:rin bombardımanı ne- merika ve Türkiye dçileri arasında üzerine lngiliz ?.ava kuv~ell~rı~.ın adetçe çok faik bir İtalyan avcı tay-
tlceslnde buyük yangınlar çıkmış ve b' .. . k. ld .. h·ıd· yapt~ğı hü~~m. uç saat 5urmu_~t~r •. yareleri teşekkülüne hücum ebniştir. 
" ddctll tnfll"kl"r Vltkubulm•u•tur. ır goru. şme va 1 0 ugunu 1 ır· Ş hnn d t t 1· h '-' .. u .. ..... k d e. en us rı mm •.ı.:a.sı_na uyu~ Vukua gelen hava muharebesinde, 
Şark Atrlkasmın di~r cephelerin- me te u. k f ı-k b b 

d", tnyyarelerimlz kıtnlarunım yar- Al.İııa 3 (A.A.) - B. Edenin mı yasta ynaıgın. ve ın ı a om a· 26 düşman tayyaresi düşürülmüş, 
dımda bulunmuşlardır. Türkiyeyi ziyareti Atinada yalından lan atılmıştır. Bırçok ya~ınl~: ç~~ bundan başka diğer dokuz düşman 

Bütün bu harekatn iştirak eden takip edilm~ir ve Yunanistan da karılmış ve bu ya?gınl~r, lngılız ~~- tayyaresi o derece vahim hasara uğ
tayy:ırelcrimiz bir ~m~rdıman t~y- müttefiklerin zaferi için ayni tevk ]otlarının hedeflen tayın "·e tesbıtı- ramı~tır ki hunların üslerine döne• 
yaresl hariç olmak wmrc üslerine don- ve heyecanı g"ste ek • ded' ne yardım etmiştir. İngiliz bom.har- bildikleri sanılmnmaktadır. 
müslerdlr. Eden hakbnd: A:kara::ı:ı: diğ~; dıman tayy~releri. Kolonyayı terke- lngiliz bombardıman tayyareleri 

İngiltere üzerinde yerlerde gösterilen hüsnü kabulü ~erken, fehır, genı§ alev derya!ı ha- Tepedelen .mıntakasındaki dü~man 
_'L •• • fil" 1 A • d b linde bulunuyordu. 

1 
tesisatına da çok •iddelli bir hücum 

LoıııJra S (A.A.) - Hava. ve dahill tex>aruz ettıren mı er tma a Ü· Lo d 3 (AA ) H N .. 
emniyet nezaretlerinin tebliği: yük şevk ve heyecan tezabürab tev- !1. ra •V• • • - ava e- yapmıt ve bu hücum muvaffalciyede 
Düşmanın bugun- gündüz İngiltere lid etmektedir. zaretinın teblıgı: Hollanda ve Al- tctevvüç etmiştir. 

manya sahillerinde taarruzi uçuş O t Ş • İ ·ı· h 
iizerlndekt hava. faaliyeti hafif olm~- (Devamı 6 ncı sahifede) yapbkları sırada aahil mubafa7ası r a ar· ngı iZ ava 
tur. Kent. dokluğunda bir §ehlr \ize- • • k 1 · d 
rıne bombalar d~ütt.ür. Bir ölü "e Amerıkada bloke edılen ~ervisine mensup tayyarelerimiz dün uvvet ert kuman anının 
bir yaralı vardır. _ yabancı devletler öğleden sonra Borkum, Hamsteed bir telgrafı 
Avcılarımız. bugun ~eden sonra ve Hulingen'de1ı:i düşman tayyare Londra 3 (A.A.) _ Yunanista-

Kent dokluğu sahilleri yakınında. bir mevduatı meydanları.nı. ho~b~l.amışlardıı. z1yaret etmi~ olan Orta Şerle in· 
düşman avcı tnyyarcsl düşürmüşler- V~toıı 3 (A.A.) - Havas: İııgI- Tayıyarelerımızden hıçhm kaybol- giüz ha\'a kuvvetleri başkumandanı, 
dlr. Uz mevduat.ı da dahil o1nıak üzere mamıştır. d t ı k A ı ~,,ft~ biri k t A'" - Yunanistan ak: ngi iz hava uvvet· vcı anmı_..... ayıp ır. y....,ancı devletlere ald Amerilcadakl yeni gelen raporlar hu gece Kcr 

· mevduatın bloke edileceğlnln hariciye 1 .• . 1 h.. k leri kumandanına bir telgraf gön· /ta/yan tebliği n~retı tarafından :ttSmen llftn edil- ~~~~ uz~nne yapı~ ucumual c;o dermiştir. Bunda dağlık mıntakalar

. 
Meia adası civarında 

.deniz harbi 

mest anbean beklenmektedir Bulga- buyuk hır muvaffakıyetle başarıldı-. d fena havalarda gösterdikleri fa· 
rlstanın tşgnıt hakkında iyi haber ğını teyid etmektedir. Bu hareket a~~eti takdir etmiş, 28 şubatta 26 
alan m:ı.htlllercro beyan edlldiğlnc esnasında üç tayyaremiz kaybolmu§· İtalyan tayyaresi dü~üren avcı filo· 
ıört, B. ~cıt Bulgar mevdua.üna. tur. b k ki b.ld' 
nlcl ayn bir emir vermiyecektlr. B. Afr•k d h f l. . larınm ir re or yaph nnnı ı ır-
r..ooc;eveltln bir taç güne kadar umu- • ı a a ava aa ıyetı miştir. 
ıni b r emir nrmesl beklenmektedir. K-L!-e 3 (A.A.) _ Orta $ar'-- Atina 3 (A.A.) - Yunanistan· Roma 3 <A.A.) - ltıı.lyan orduları ....- K- 1 ı k 

llmuml knrnrcli.hının 269 nnmamlı taki lngiliz bava kuvvetleri karargu- daki ngiliz bava kuvvet eri arar-
tcbliği: Yunnıı cephesinde t lyynrclc- R d ki hının tebliği: gahının dün aktnmki tebliği: 
rlmlz, düşmrın fıslerlne, mlidafna. te- omanya a ışı ar Şarki İtalyan Afrikasında bom- lngiliz bomba ve av tayyareleri 
.ı;isatınn ve kıtnlrınn toplu bir halde bardırnan tayyareleri Keren civarın· Yunan ordusunu.,, Arnavutluktaki 

fc~~.duğu mahallere tnnrruz etmiş- so''ndu"ru··ıu"yo( daki dü§man mevzilerine hücum et- b~r~ııtına yeniden müzaheret et· 
Alman av tayyareleri, Malta sema- mişlerdir. Bir bombardıman to.yya- m1~ ır. 

remiz. Dessı'e • A•mara yolu u··zerı·n- Bombardıman tayyarelerimiz av· l!Uldn vukua gelen bava muharebe- " 1 k A 1 
de Aıamata'da Capron'\ Cn. 133 ti'- cıların refakatinde o ara v on· Jeri esnnsmda Hurricane Upinde bl.r 

tayyare düşünnıi§lerdlr. Bükreşte yeniden pinde iki dü~man tayyaresini mitral- yaya hücum etmişlerdir. Kışlalara, 
Şlmnli A!rlkada Alman tayl-·arclcrl 2 tevkif yapıldı yöz ateşine tutmuştur. Düşman tay- bir miihimmat deposuna ve bir as· 

Tobruk ıımanındnkl tesisata, tıt.a te- yarclerinde yangın çıkanlarak bun- keri levazım deposuna tam isabetler 
cemmülerine, yürfiyü.'.i kollnrına, mn· lar :ahrip edilmiştir. Tayyaremiz kaydedilmiştir. Düşmanın tayyare 
klnell vesaite ''e Ago.dnbla civarında· Bül.rct 3 (AA.) - Stelani: Dün daha sonra bi hava meydanına ve dafi bataryalarının ıiddetli mukave-
ki düşman knmplannn. muvnffnkı- akşamdan itibaren Romanyada saat gehir civarında bulunan motörlü ımetine rağmen hücum neticelendi· 
yctıc taarruz etmf§lerdlr. Cıı.rnbub'a 20 30 d b h 6 30• L d ,. ·1 • f 
yakl~ak isteyen duşman zırhh .~:1 an_ sad_a··ı aaa! '1...-~J .ıı::a ar nakil vasıtalarına mitralyözlerle hü- ırı mış ır. 

hareketi ııı- ann son uru mesınc .,... anmıı- cum etmicıtir, Bombardımaın tayyarelerimizden 
otomobilleri kıtalarımızın tır Ce h .. Af mürekkep bir filo Buzi civarında 
neticesinde tiranı. icbar ed11mlştır. ~!!I- 3 (A A ) A nu i rika tayyateleri Neg- 1 Takriben bir ııydD.nberi düşman .. UUIP'~ • • ' '. - ntone.co helJi•yi yeniden bombalamıglardır. Paraboan'da düşman mevzi erine 
tar:ıfından muhasara edilmekte olan hükGmet~~1? 81>:~~ h~ında yap~- Motörlü nakil vaaıtalarımın bulun- hücum etmiştir. • 
Kufrn'd:ıkl klıçuk gnmiwnumw. üs- lan plebisi(jn bıTmcı gunu elde edı- duğu bir parkı. tam isnbetle k' Fena hava şartları sebebile vultua 
hin dı.işman kuvvetıerlnin mükerrc.· len aıetice §Udur: 1. S 63.059 qi olmuştuT. Biitün bu barekatt:n ~=y~ gelen ha.sar tcsbit ediPcmemiştir. 
taar.-ıı:ı:ları neticesinde lstlUI. cdUnılş- Jebte, 1.51 5 kiııi de aleyhte rey ver- 1 · · ·· 1 · d.. .. ) di Diğer bir hava filomuz. da Bera-
tJr. Kıtnlanmızın bir kısmı dft§lllan miştir. yare enrnız us enne onmu er r. ta muvaffakiyetle hücum etmiş ve 
çenberlni lmarak hatlannuza dön- Al b • ba §ehirde binalar üzerine tam isabetler 
meğe muvaffak olmuştur. man m tısmın Hı·ndı·çı·n"ı - sı·yam kaydedilmiştir. Büyük bir yangın 

Cnst~llarlso -Mcls-in istirdadı Ue katli tahkikatı çıkmıştır. 
netlceleneıı harekat esnamıdn. torpl- Bükrq 3 (A.A.) - Stelanl: Bir 5 ltalyan avcı tayyaresi Tepcde-
dolarımızla dü.şmarun deniz blrllklcrl ny evvel Bübeıt~ sokakta Almaa J 1 d len mmtakaaında devriye gezmekte 
arasında şlddetll bir çarpışma oımuv- ordusu bin'---1 d b' •• L t1 aponya, evve a Asya a 1 b H 
tur. Bir cmas. ile bir mulırlb dil§ma- den y ,,......tı 

0
ann ~ ırmSaı &ade· o an ir urricane avcı tayyaresinin 

nm pddeW mukabelesine nttnıen iki unan emetl'ioa ran os yeni nizamın tesisine pilotuna hücum ebnittir. lngiliz pi· 
dıiBJllım birliğine taarruz ederek bun- ' hakkından Rumen müddeiumuJiği çalıııyormuf lotu derhal mukabil hücuma geçmiş 
lııra torpil isabet et.tlrmeğe muvaffak tarafından yapı1an tahkilat netice- ve birkaç dakika içinde İtalyaın av· 
olmuşlanlır. Düşmanın adaya asker sinde diğer iki Yanaalı ile eski bir cı tayyarelerinden üçünü dü-'irmüş-
lh d ta ı ..ı-•~ dlı.... R • • '-'f Şmıgbay 3 (A.A.) - Müataltll v-r.ı.cı esnasın a. yya.re Cu .. ....., licr umen gazet~w tevaı edilrni§tir. tür. Bu tayyarelerin düştüğü teyid 
blr diişman blrUğine orta ~pta _,biz Bunlar 8000 Jey mukahilüıde hti- Fransız ajan•ı bildiriyor: edilmektedtr. Diğer iki dü~man tay-
bomba isabet etUrmlf]erdır. Bu~lln lin ikamet tezkeresini uzatmakla k- Fransız cevabı B. Matauoluııt•a yareai ricat etmi• Hurnc· ane tayya· 
blrliklcrlmlz sa.limen il.slertne dön- . d' 1 tevdi edildiktmı sonra bir Japon n 
mü.,lerdJr. Mürct•...>.n.. ..---da bir ham edihnelte ır er. 1~ .. l resi de üssüne dönmüotür. Yukarıda "' ,__., aA...,,,., yarı reatıi &aynagı §U mÜta aayı yÜ• 
knç yaralı vardır. ya:zıL harekata iQtirak eden lngiliz 

O h•ı• v kAI t• d rütmü1'tür: ~ Şarki A1rlkada ke.şl1 kolu ye ıopçu . a f 1 ye 8 a e 1 n e Hindiçini ile Siam arasındaid ih- tayyarelerinin hepai üslerine dön-
ınallyetı olmuştur. tillfın hallinde Japonya başlıca rolü miişlerd_i_'·--------

Akdenlzde torpldolanmız muhak· • ti oynadığı için yakın bir istikbalde 
kak surette ikf düşman tahtelbalılrl- m ıı murıye er o . l . nı batırmışlıırdır. Atl:ıntikte tayyare- •' cenubi Pasifikteki diplomatik faali- rman fŞ ert 
ll'rlmlZden biri ceman 20,000 tonluk yetimizin büyük neticeler vermC11 p 

Paul'Un bu sabah Brod'da B. Yon 
Rihbentrop ile görüştüğü haberi bu 
akıam Yugosfay matbuat mildüri
yeti tarafından tekzip ed~tir. 

Yugoslavyada seferber
lik ilan edildiği doğru 

değil 
IWgrad 3 (A.A.) - D.N.B. 

ajanu bildiriyor: 
Belgradın siyasi mahfiUerl Yugoa

lavyada seferbeYlik ilan edildiğine 
dair lngi]izler tarafından neırediJen 
haberleri katiyetle tekzip ediyorlar. 

Belgrad 3 (A.A.) - (Stefani): 
Bulgariatanın üçlü pakta girmesi 
üzerine birçok lngiliz tebaası :ile Po
Jonıyalı ve Çekoslovakyalı eiyast 
mülteci1eT, Yugoılavyadan ayrılmış· 
]ardır. 

Alman elçisi Zağrepte 
Belgrad 3 (A.A.) - Alman el

çisi B. Heeren pa:ıartcai sabahı Zağ
rehi remıen ziyaret etmiştir. B. Hee
ren Zağrepte iki gün blacak ve 
Hırvat devlet adamlarile görii~e-

cdtri~ --------------

Amerikanın 
YC!-rdımı 

Bir ayan azası Y unaniata
na da yardım edilmeıini 

istedi 

Vaşington 3 (A.A.) - 8en&toda Roo
sevelt kanını l~yihasını mtldafaa 
eden Azadan Brldges, Jtanmıun kabu
lünden sonra Blrle,,tk Amerikanın 
diktatörle}.' ta.rafından tanınıza u~rn.
yan bütün memleketlere n bu ıırada 
Yunanlstana da yardım etmesi Jcab 
edooe~lnl blldirml§tlr. 

- Öyleyse, dahs ileri vardı
ralnn: cGelecek seneden bir yıl 
evvel tam bugiin> ... Böyle den
se araya daha uzun fasıla girmi~ 
vehmini veriyor .. , Hatti gele
cek asırdan yüz ıene evvel bu 
gün ... Hani çocuklar oyun oy
narlar: cAnnemin kaynanasının 
biricik oğlunun biricik evladı be
nim nemdirh Cevabı: cScn 
kendinsinb ... cBravo ... > Onun 
gibi: cYarmdan evvel...> Bu si
yasi bilmecenin tercümesi de: 
.cBaıı döındürücü süratle geJ.ip 
çatmı§ olan BUGÜN> 

L 
Aliveli 

J 

Hindiçinide ~ 

Fransa hazırlıklara 
devam ediyormuş 

Tokyo 3 (A.A.) - Fransız-Siam 
ihtilafının halli için Japonya tarafın
dan yapılan tekliflerin Vichy hüku
meti tarafından esas itibariyle kabul 
edildiği Hanoi' de bildirilmiştir. Ma
mafih Hindiçimdek.i Fransız askeri 
hazırlıkları devam etmektedir. 

Vichy· nin aldığı karara dııir bura
daki Fransız kolonisine resmi hiçbir 
haber gelmediği zannedilmekted:r. 

Tokyada bir toplantı 
Tokyo 3 (AA.) - Dün akşam 

Başvekil prens Koooye nin nezdinde 
hükumetle ordu ve donanma ara
sında daha iyi bir irtibat temini mak
sndiy]e bir konferans akdedilmiştir. 
Bu içtiman hükumet tarafından Baş· 
v-ekil ile Harbiye, Bahrıye, Hariciye 
ve Dahi]iye nazırları iştirak etmiştir. 

R Londratl 3 CA.Ai) - 1Av1:!!~1 B. Ordu ve donnnmn namına ise top· 

f 
ootllsevbe_ı nt gnyr re~~~.._.lan albfll· lantıda ordu genel kurmay başkanı 

a e ır ume ya.pmu.a.w. o ay ) S • ·ı . 11 L d . 
Donavan bugün Londraya muvasalat gcnera ugıyamn , e .ımıra ı"" aı 
etmJştir. B. Donavan Londrayı daha resi ikinci başkanı amiral Onde ha
evvel aRustos ve kfuıunuevveı ayla- zır bulunmuşlardır. 
rında ziyaret etmişti. iki saat süren bu iç.tima esnasında 

B. Donavan vazifesi ve on lki kadar dahili ve harici meselelerin en son 
AVTUJ>a merkezlerine yaptı~ ziyaret- vaziyeti tetkik edilmi~tir. 
Ier hakkında beyanatta bulunmaktan , 
ısttnklif eylemiştir. Tokyo 3 (A.A.) - fy\ malumat 

B. Donavan İngllterede bir hatta- almakta olnn mahafil, Siam ile 
dan fazla kalmıyacağını ve başka Fransız Hindiçinisl arasındnlci mese
İngUlz şehlrlerlnl de ziyaret etmesi lenin iki gün ıç•nde halledileceğine 
muhtemel oldu~u blldlnni§tlr. kani bulunmaktadır. 

Bulgaristan 
Almanya ile geçen sene 

anlatmış 

Ayni mahnfil, dün Japon Hnrid
ye Nazırı ile Tokyodaki Frameız &e• 

firi arasındaki störüşmenin Japonya 
tarafından tP.klif edılmiş olan .tavaı• 
sut formülüne karşı Hındiçininin ve 
Siamın vaziyetini tenvir etmiş oldu· 
ğunu tebarüz ettirmekted ir. 

• 
Londra 3 (A.A.) - Müsto.kll Fran- A 'k d 1 b il " sız ajansı bildlrlyor: Şimdi elde bu- merı a a a tın o ugu 

lunan delillere göre Bulgarlst.anın Nevyork 3 (A.A.) - (Tnss) ı 
mihvere iltihakının tabnıinen bir se- Associated Prcss' e göre, son gün
ne evvel Almanya lle Bulgarlatnu ]erde Nevyorktan Knoks lcaJesine 
arasında. lı:ararlaftınldılı anlafılmak- sekiz buçuk milyar dolarlık altın 
tadır. Yani Romanyadakl nziyeUn 
alacalı lnltlgaf tekli ve İtalyan _ Yu- nakledilmiştir. Burada motörlü bir 
nan harbinin geçlrecetl safahat tam&- hrka yeraltı mahzenlerinde eaklan
mlle testlrllemeden enel 8o1ya ile makta olan or. dör• milyar dolar 
Berlln ara.,mdaki an~& aktedll- kıymetinde altlıl'lı muhafaza etmek-
mi4 bulunuyordu. tedir. 

Geçen llkbahann başından beri Amerika hal~n yirmi iki milyar 
Almanların, k:ab eden tamiratı yap- "it' .. .1 d ı k · d 
mat üzere Bulgaıtstana lşçl n mü- ı t yuz ?11 .yon o ar ıynıet.in e 
tchassıs göndermeğe b~ ma. altına maliktır. · 

lümdur. ,-------------...... 
Alınan nüfuzuna karşı koyına.k 1çln 

ile demeli? Bulgarlst.andaı müttefiklerin lehinde 1 
mevcud erkan wnumlye cereyanının , 
ehemmlyctlnl vaktinde anlamak güç 1 
olduğı:nd:m Sofya ve Berlln Sovyet.ıer ı Dün geceAnkara radyosun-
Blrllği lehindeki cereyanın ebemmlye- da artist B. Burhaneddin Tepsi 

uç ctü;man vapuru batırnuşıardır. Hukuk mezunları beklenebilir. Japonya gayretlerini 
1J her şeyden evvel Asyada yeni niza. 
I unan tebliği müsabaka imtihanına mm tesisine hasredecektir. 

tlni işaret. etmek hususunda. mutnbık ı Abdülhak HamiJin meşhur Tfı-
Saha komisyonları reisi kalmışlardır. Halbuki Sovyetıer Bir- rık lbni Ziyad monoloğunu oku-

Jiği lehindeki cereyanın hükümet. du. Metin arasına _ c:Aman 

Atina 3 (A.A.) - Yunan ordu· gİrmeden alınacaklar 
lan başkumandanlığınm 2 mart nk-
şıımı tarihli ve 12 7 numnralı tebliği: Ankara 3 (Telefonla) - Dahi· 

Mahdut temas hareketleri olmuş- lfye Vekflleti Müdürler komisyo
tur. B. taryalarımız, bazı mıntaka· nu, Dahiliye Vekfiletine alınacak 
hırda düşman topçularını üskat et· olan hukuk mezunlanrun bun-
miştir. Bahıryalanmızın mükemmel dan bö' 1 ·· bak imt'h 

d hb d .. ..h. d Y e musa a ı ruuna en a , uşmanın mu ımmat epo- . 
farında infilWclara sebebiyet ver- gırmeden memuriyete alırunala-
miştir. nna karar ve~tir. 

Yunan Kızılhaçına 
yardım 

Lo:ıdra 3 (A.A.) - İngiliz Kızı) 
haçı ve Saint - Johıı teskilii.tı Yuna
nıstanda zelzele felaketzedeleri içın 
süratle illıç ve ccnahi malzeme 
göndermektedir. Yunan Kızılhaçına 
yardım hakkında bir telgraf çckil
mfotir. 

, 

ve azaları Ankarada mnhfjlll'rinde nüfuzu az, askeri mııh- ı Allahım:ı> tar:zında _ kendili-

t 1 d 1 fillerde ise daha. azdır. Ve bu cereyan d b 1 Op an ı ar Moskovaya bile hakiki bir ıtımad ğin en azı i iiveler kanştırmak-
. telkin etmemiştir. 1 la beraber tanınmış Arap serda-

Ankara 3 (Telefonla) - Orınan Oyunun heyeti umumiyesinden şüp- rının ism!ni de clbni Nasir> tar-
umum müdürlül!ü memleket.tekı. or-ı helenmekle beraber İngiliz siyaseti zındn telaffuz etti. 
mnn saha komlsyonln.n reisi ve aza- BulgnrlsW.na Alman nüfuzundan kur- clbni Nasir> 
lnrııu Anknr~dn. bir lçtiman davet tulmak ,çare ve kolaylıklannı göster- d ı· 
etmişti. Bugund n ltlbaren orman miştlr. Inglliz siyasctlnlıi bu hususta ememe ı; 
umum müdürünün reisliği altında &:ı.rfettlği son gayretin delili B. Chur- «İhni Nusayrı. 
toplantılanna başlayan bu heyet or- chlll'in alenen Bulgaıistann hlt:ı.ptn demeli! 
manl:ı.rınm:m kadı:ıst.rolnnması hak· bulunması ve Türk - Bulgar uaktını !! 
kında mühim knrarlar verecektir, tasvlb etmiş olmasıdır, J '-·---------_,.,""""'..---...# 

' 
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4 Mart 1941 aXŞAM 

Sahüe :s . 

AKŞAMDANAKŞAMAl~~~·==~·=·~i~J~'~~·~·~~~'~'~~~~~~~~~i~J'/ıı~~çirpidaiı Burhan Toprak'la -. 

Güze~:~aı~a:~:~~üdWü 460 kuruşa l Asfalt yollar hakkmda Vali ve l Beşiktaş münasebeti le •. 
kıymetli münevver .ve sanatkarı~z ayakkabı Beledı'ye Reı·sı·nı·n beyanatı iskelesi b Bir ınecliate bilmecelerimizden B. Burhan Toprak, meınlehke~ ahsolunuyordu. YatL bir zat· 
umumi alakasını - ismi enuz • - ~~ide~ hayatımızda bil~ece-
Burhan Omid'ken - hayli cüre~- Bir firma Fiat mürakabe Tramvay deposunun nın mu~.1m bU' mevkii vardı. Bilme-

rane bir beyan~tla kazanmışh. - k ı·syonuna müracaat " V l dk • '- 1 J l • karşısına nakledilecek ce en guzel, en ucuz, en arifane ei-ıarn'da açılan hır ankete: , om . .1 Opl an fe lRıeraen Q inan nefıce ~tarzlarından biri idi. Bilhassa 

- Abdülhak Hamid de ~ate!... ettı QS~alf yo(ları alelıtlak mahku"'m Beşiktaşta Barbaros türbeei civa· KadarınJaraskmdda ..• Tevf:'- Fikret de rate! .•• - dıye ce- Tı ar en i aralarında topl--ıa nnın tanzim edileceğini yazmıştık. dıkJ -· 
vaplar vermişti. fı'at mürakabe korrcisy. onu dün··· Tanzim edilecek saha üzerindelci in- an zaman ortaya ne bilmeceler R 

, k ı· . . manaya gel- K e -'ecek gı·bı• -'eg" ı•l .Jı•r a. t.arlar, bunlann cevapJ• .. nı bulm-'-ate e mıesmın ne • tekrar toplanmıştır. omısyoına. mu- Ut aı U ,, t d .. 1·k 1 . -· öll ed b 
li şaa eposunun ıstım a muame esı ıçın ne kadar ugr-••ırla•dı. A-de~- ikı" diği o zamanlar Türkıy e ay t den bı"r kundura firması b' · · B' k 1 k ..,.. ... .... 

merak uyandınnıştı. Hani ır mer.- ra d b · lll)'akkabı k b
. caa e ıtmıştır. ınanın yı ı ması müna a- ayald. ı ve canlı bır" er bilmece lu'gati· d 

d kendi mamulatın an ır Asfalt yollar pek çabuk bozul- 2 - Makadam şose üzerine ~ saya çı anlmıştır. . gib.ı k.adınlar vardı. Bunl~·ın bildik-va olmadan evvel ağacın an u· .. . tı" 460 kuruşa mal olan ""~ B b ·· b · B ... 
d 

• (1) gostermış r. duğu için demir tekerlekli ara santını' kalınlıgın-da beton asf.·nıt. ı ar aros tur eaı cıvannın .•. lerı bilmeceler yu··zıe...: geçerdı". Ha!-•er ..• Buna «mozalak» erız ••• b kkabının 1·y1• malzemeden ya- - - a.ı p f d h ı f ı ·• 
" mnl aya rost tara ın an azır anan ta sı at buki 'İnıdi seneJer va ki bil Araplar, bu gibi maddi mefh . ara uld _ "dd"a eden firma, müsaa· baların geçeceği yolların parkeye 3 - Topeka sistemi. ı· ·ı N fi V k·ı . ak d r snece t k bül

. ed ··zı d t-bih ve pı ıgını ı ı h •. • Pi a. knı dı e la a e aNetıf. YV ıkn. 1 an. 1 söyliyenlere rasgelmiyoruz. Bugu··n e a en so er en, ~ • de edildiği takdirde er gunb.PJ ıya- çevrileceğini y~tık. Bu hu- Bu tedkiklerden alınan netice a a a ar o muştur. a ıa e a etı hatta roculdar bile .:ıı:ah· bilm D• tiar' e tarikil' e koskoca bir manevı d · 'ft ıkara ı ece- b ... ,.u ı ece 
' d saya bu çeşi yi.ıFz. çı ?. k b ,_ susta İstanbul Vali ve Belediye şudur ki Taksim - Harbiye yolu yollar şu esi müdürü, bundan bir ile uğraşmıyorlar. Bilmec-nın· kA lugatçe Alemi yaratrnıslar... Biz ~e · · t mura a e ıı;o· · Jd 

1 
l b 

1 
~ ze a 

, k ılıgı ğini bildirmıştır. ıa ] .. d ıs· d kto L"'\tfi K d t "bi · · b lanına d l mücı et evve stan u a gelmiş, biz- üzerinde büyük tesirleri vard M mesela mozalak'ı «rate» arı . u bu kundura arın yuz e on re ı o r u m ar gaze e- gı mevsımsız aş sı o a- h ıı· d dk"kl . . ır. a-kul il
• G . b laf asıl mısyon 1 . . t üz rin bir il üteahhiA:- de zat rna a ın e te ı. er yapmıştı. amafih tımdi yer yüzünde h lonab ordil<... .,., u d r kôda oablahHeeeğ; nctieM;ne .... enn nışrıya ı e e mu- yıs e m = zararını Be,ıkıa, kazaoma gü<el b;, mcoi- bilme<e ya... er ••Y «tüfeğin ateo edememesi» ne •• e a· harrirlmize şu izahatı vermiştir: mucib olan yoldaki arızalar, B~ k d k ı 1 ..... et•=~·. 1·...ı- yukarıki ithamı ıoyle- mıştır. . . . b" k re yeri azan ıraca o an Barbaros Diyordu. 

.... ~ ,..... Ayakkabıcılar cemıyetınıın ır aç _ Asfalt yollar hakkında bil- lıkpazanndan Eminönüne çıkan türbesi C'ivannın tanzımine büyük Seksen y•tında f-'- t h~•· ce de tercüme edebiliriz: ak ı· halk kundurası hazırlamakta kı daki b t · · ·· l ·ı k · B · ..., ;uı;a ıua ne-
- AbdüJbak Hamid de çak ar ~fduğunu yazmıştık. 460 kuruşluk hassa son haftalar içinde yapılanı sım azı ahribat yüzün- ıt~na .g.os erı e~l~~r. u cıvan? ~.~: ,eli bir eski zaman cbanunefendiı.-

alamadı... Tevfik Fikret de ç ar kunduralar bu tı"plerden ayn olarak neşriyatı ta~-ib ettim. Şehrimizin den bir kısım anacaddelerimizde zımB kışıne kgeçl 1 ten ı<onra Ş'lm 1 1 ai arülümsedi: 
,... eşi taş ~s e esinin y~ri de değiştiri- H fi k dil • alamadı .•. • ilh... ak ı piyasaıya çıkarılacaktır.. trafik vaziyetine nazaran bir kı- tatbikine karar verdiğimiz asfal- lecektir. Şirketi Hayriye, fimdiki bilin 

1

er .nes ınd eMn erme göre 
Müotakbel Bud>an T ~.;i. :::.: F;at milıakabe kom..,,onu. halk sun anacaddelert asfaltlama hu- ta devam etmenin doğru o lamı- ITam vay depo•unun. k .. şuma ;.ahet ec.ı• en ı:[ ". .,... benbn 

veleyle bu bücmnlam - kunduralarını piyasaya çıkarmağa susunda evvelce ~erdigı-·miz kara- yacağı merkezindedir. edecek yere yeni hkeleyi modern bY!'funk abiJo arm aklı~d~ kal~ 
larda henüz pek genç ve ~- muvaffak olduğu takdirde Mahmud- D . t k l kl" kıl ta bir şekilde inşa ett'İrecektir. dırçoh. b" ~~beliler v~ ~ı sız bunlar-mq bir ateşli sanatkar olduğu ~~:f. aşa civarında sayısı bir hayli ye- nn tadil edilmesi icab edip etme- em.ır e er e 1 na vası - an ıç ırmı mezsınız. 
yerlerinde yer etmiş kudem~ ~ _ ~una ba}iğ olan kavaHarın ticaret- diğini yapılan neşriyatı göz önün- larının asfalt caddeler yetine Etraftan ısrar ettiler: 

det;,,; mucip olmuotu. Eb..-.yet ' leri •ekteye uğ.ayacako,. Ay~a: de tutarak mühendisler, ve fen parkeli yollardan geçirilebilmesi 1600 cuval kahve - Mesela bundan bir tanesini ıımla homurdanarak, ona:. 1 diye bıcılar cemiyeti kavaflann vazıyeti h t' . 
1 

bi dalı t dkik t için seyrüsefer tedkikler yaptL söylesenize ..• 
-Asd çaka•· almaz,..,,..· He de meşgul olmaktado« eye ıınız ~ r ~ e e - Yakında buna dair kararlanınızı lhtiy.,. •h•mmefend;, pek kua 

haykırmıştL . bu tim. Yaptıgmuz tedkıklerde vasıl bildireceğiz. Demir tekerlekli ara- Ticaret Vekaleti pİya- düşündü: 
Fakat kıYnıetli münevverm k f ı ld - k t 1 rtlak k 1 

• • dik .. tarafian zamanla Ekme ranca a 0 
ugumuz anaa a e 

1 -~s- baların tahribatı yalntz tekerlek- saya çı ar• masını - Çok eskilerden söylersem.dün-:::~aı.:d. ~n~ Akad•~ ba- 1 fallı mahküm edecek halde değil- !erden değildir. Hayvanların ifra- temin etti yada bilemeniniz. Daha yenilerden 
şında iyi bir teşkil.it~~· i~ar~~h:S~ dir. Bizde şimdiye kadar tatbik zatından hasıl olan kimyevi tesir birini söyJiyeceğim. ccCamdan fesi 
rnüteşehbis halinde gordük. 1 • Ekmek fiatinin bir mik- edilen üç nevi asfaltlama vardır: ile de oluyor. Tekerlekli arabaları Gümrüklerimizde Kenya kahvele· takarım - içip içip yakanm!ı> Bi-
aa, Yunus E.mre'nin bayatı ve ~.er ~rı rinden 1600 çuval bulunmaktadır. tiniz bakayım ... 
b kk d .. ildlik bir eser vucu e tar daha ucuzlaması 1 - Makadam şose üzerine so- parkelerden geçirmekle asfaltın Türkiyede daha ziyade Brezilya Bunun üzerine herk<'si bir düşün-
g:tir::L :ı:S~~ sohbetlerde dde ~nun muhtemel ğuk asfalt kaplama. (En ucuz- tahribatından kurtulmuş olaca- kahvesi istihlak edildiğinden Ken- ce aldı. Dü,ünen düşünene ... Cam-
ne aerece yetiskin d?11ağlı.'. d~ gun dur.) ğız. ya kahveleri d·iğer memleketlere sa· dan fesi takaram, ıçıp ıçıp yaka-nıhlu olduğunu takdırle gor · .. Yeni tip ekmeğin teftişleri de- tılıyordu. İ·ngilizlere sit bu kahve- nın! .•. Ne olsa acaba? Bilmeceyi ak t 

.. kçeye son gun• 1 b d b k fi ·· ·· ·· •• ı· b' • b · · Burhan Topr ur . • bü ük vam ed~yor. Değirmen ve fırınlar- er ura an aş a tara ara goturu- soy ıyen ı.zırn u aczınuzi .rülerek 
lerde sanat ,abeserlerını de y dan alınan 250 nümune tahlilhane- KÜÇÜK HABERLER lecekti. seyrediyordu. 

b~ cild halinde ~~~·~ :ı k .. y va- ye gönderHm;,,;,. ı .. anbul VaH ve Karileri mi z 1 n Piyasada kohve da,(,ğ, çck;ld;;; E.k; bilm«e ôlemlerinde olduğq 
Geçen gün, muellili d ~ 

0 

azim Bcled;ye Re;,; dokto' LGtfi Kuda< * Beyoğlunda Zibada N&z;,e ;,. malümdu,. Po•ba;dde beklet;len oihi ~i kofayf.,tumak için soruyor. 
purunda l{Ördüm; ~~ :iın. İlk 1 yeni tip ekmekle bizzat meşgul olu- mektup 1 arı ı:ninde bir kadını tabanca ile öldür- kahvelerin memleketimize getiril- la.rdı: 
hizmetten dolayı te ~ . b yunu bu yor. Ekmeğin daha bir miktar ucuz-

1 meğe teşebbüs etmekten suçlu Ali- rnesi için epeyce vakit geçecektir. _ yenilir ani? Yenilmez m"ı ? .••. 
'
·-· d k" ·-neleyıcı u / T' V kAI · · k h · 

genç ıgm e 
1 

• ıg 1 kendi aley· !atılması kabil olacaktır. M d nin muhakemesine dün birinci ağır •caret e a etı, pıyasayı a vesız C nlı ? C ? 
sefer büyu.··k. bır_tevazu_a Bir çuval undan 8'> francala ya- O ern aparbmanların ceza mahk""""esinde başlanmt", da- bırakmamak için Kenya kahveleri- - l ~ · dmı ·b andsızd mı d ... 

H dd tle vU• y ı - çımız e, u o a a on an var hine çevır~ı. 
1 

e : de rate! • pılmaktadır. Günlük francala sarfi· feci sokağı va şahitlerin celbi için talik edilmiş- nin stanbula çıkarılması imkanım mı? •• - Denım bu eserun 1 "lci .. 1 b lm k d t . tın' t' • yakın bir şey er yatı ı yuz çuva unu u a ta ır. tir. emın e ış ır. 
demedı amma, ona İstanbulda 22 fran ala f İstihlak ettigvimiz kahvelerden da· 
·· ed" c ırını mev-

1 

* Samatyada oturan Kirkor ile so~ I~ t }ahlar meselesi... cuttur. Toprak mahsulleri ofisi İs- Şişlide clskette> sokağının İbrahim bir hesap meselesinden yek- ha aşağı kaHtede olan bu kahvele-zeEkı ısı. etle sanat tabirlerinin tanbul şubesi müdürlüğü francala hali çok feci bir vaziyettedir. dig~ erile kavga etmiııler, Kirkorun rin Iİ200 çuvalı İstanbulda, 400 çu-
- serıy b • f f 1 f J h kk İ ., vah zmirde istihlak edilecektir. fr k ini kullanmak mec unye- sar ıyatı ve ranca a ırın an a ın- ki yüz metreden fazla bir kı- 1 iddiasına nazaran, lbıahim kendini 

Bilmeceyi söyliyerı İzahat verdi. 

. -;; t"'ıdun. Bundan dolay, da çok da tedk;kı., yapmaktad.,. oı;., ]ü. "m çamu, d • .,.... haHndedfr. haşmdan t .. la ya.alam"'"· PolU Tramvaydan atlayan iki ~. e aifim. l dedi • Meseli İşte ı zum görürse piyasaya francala unu- Yepyeni apartımanların diz<ili 1 yaralıyı tedavi alt ana. aldınnışhr. k ) d 
muteess • •. B dah f ı k çocuk düşere yara an ı k da Yenicamı duruyor. u- nu a aza çı aracaktır. Toprak bulunduğu hu sokaktan nakliye •Tahkikat yapılmaktadır. - - Bana bir yeri ba~larsaru:r.: arşı?'~ birlikte girdiğimizi tasav- mahsulleri ofisi müdür muavini, vasıtalarından herhangi biri de- / 1 Taksimde oturan on iki yaşların- söylerim ... dedi. 
nun ıçme .. b Wd l h . . d L· dk"kl . d 1 * Büyük.adada temizlik ame esin- da Mihal •isminde bir çocuk tram- H d d lun. Orada sulun aş a- şe rımız eK'ı te ı erme evam et- ğil, eın adi araba bile geçemez. d M t f T · · d 

0
· · t 

1 
k . . ayırsız a ayı almadan bilmece-

Söylediii bilmecenin cevabı, cansız
dı, yenmezdi, bulundui'umuz odada 
yoktu ... Buna rağmen onu kimse bi
lemedi. İhtiyar bayan yine eski bil
mece söyleme alemlerinde olduğu 
gibi: 

vur e e · f ·- d k d" en us a a unç 1smın e ın, a vaydan at ar en müvazenesını te-k ]e
rin te erruabn an me te ır Kaldırım sökülmüslür ve çukur- d h · k ·k d" s.İni söylemedi. Nihayet istedig-İ yeri ruıdan emer · • I üzerin e a ı~a g~tme te ı en uş- min edemiyerek dü§m;.iş, ehemmi-

b I 'ruz en aşağı 500 kadar mi- Yeni tip ekmek tedkikleri hakkın- lar içinde daimi surette çamur 
1 
müş, ehemmıyetlı aurette yaralandı- I yetli surette yaralandığından Bey- verdik. «Camdan fesi takarım -

:• ~>" ıab;r ve ublah• bolacağu. da Timet Vekili B. Mümtaz Ök- ve p;, •ul3' mevcuttur. ğmdan pol;. taraf,ndan tedav; altına 'oğlu ha•taneo;no kalduolm••"'· içer iç.,. Yakanm •.• • Bilmece,;,,;,, 
u:;,',m;,, •li•kc°!i olm~ gere~. Zi- men. validen telefonla izahat ;.ıe- Belediyem;z o c;va• h alkmm ı aldmlm.,ı". BeşHltaşta aobaco y "'ulun oğlu .,. c~abm, ö .... ndil<. PeUol lamba., 

d f 
• b zde boyle bmalar m·ıştı'r bu derece mühını bir tehlikeye I B h d d İmiş. Camdan fesi, lambanın •İ•esi, 

ra ma em n 

1 

• ı * Beyoğlunda Küçük Zibada otu- yaş arında ur an a tramvay an · ·p • • akb- d tr 
1

v v yapılmq, eczasının isimleri de ola- ve sonsuz müşkülat ve eziyete 1 ran Harikliya isminde bir kadın dün atlarken düşmüş, ağır surette yara- ıçıPe~ıpl l~ hın hşey te ped o ..• ak 1. k" • k ··ıd.. maruz kalmasına göz yummakta • I d - d d 
1
. f d o am ası aya ırnız an uz • 

cak. . ç l ıçer en o u d Kalyoncukullug';undan geçerken aya- an ıgın an o a po IS tara ın anı ı t - • • b b'J . b .. .. til 
bah" lnönü AnsiJclo- devam etmemeli ir. . h k ld I af ıgı ıçın u ı mecevı ugun çoz· T.a~;a . e •. aJ •:· .• Balatta b;, meyh•nede gmonluk l J ğ. taş• takoluak döşmüş, baca- aym .,taneye a "''"''"'" m•k de bV m.,efe halme gefm~ıh-. Pedı'lme mtikakbe 

1
1
1 

• k ildi • eden Süleyman isminde biri, evvelki ğı kırıldığ•ndan hastaneye kaldırıl· M l • • ı Kim bilir ,imdiye kadar bu eski O U
··st e oca c erm f • • • • emur ar ıçın ev . 

- m .. . d . 1 akşam meyhaneye gelmiş, bir tara - yolların tamırı ıçın mıştır. 
1
. b 

1 
.
1
• t b 

1 
d. . bilmece gıbi ne kadar çoğu unutu-beher unsun. uzerm e ayrıca iŞ e- . f d · v • stan u vı aye ve e e ıyesıne . , . . 

rnek mecburiyetindeyiz ..• - diyor- ~an Ylış~ış, bı~ta~a ta~oka :~~;~~ projeler hazırlanıyor * Fatihte oturan Saniye ism;nde ait gayri menkullerin tesbiti için Da- lup yı.~c·-~edır. Bugim sayısı:r.: hil-
du. - Mesela, fransızca fU cümleyi j -~yu~~ş ur. ra a~a~dan biri üze- Üsküdar kazası yollarının tamiriı~ir ka~ını bıÔkla aJır sur~ttf yara-jhiliye Vekaletinden bir tezkere alın- ~C:Cc~~ı~n~e; ~ı~d: lk~anlar 
alalım. «Le dessin de ce pintre est ~ış, kelymakndmu··şams üş ve ölmüştür. · · belediye fen heyeti müdürlüğü ayıp açan mer tin ya a anmış-, dığını yazmıştık. İstanbulda bele- 1-« ll" uçuc ıçıcı ıçı 

0 
u ~u-

• M il . . rıne yı ı ara d ıçm . tır. d" .
1
• . . k ll ı culu. «çat burada çat kapı arkasm-pıttoresque»... evcut merc erımı- Görülen lüzum üzerine cese tarafından bir proıe hazırlanmıştır. ıye ve vı ayete aıt gayrı men u e- ı d l h kubh . t • 

ze gÖl'e, bunu şöyle tercüme et- morga nakledilmiştir. Lazım gelen Bu işe ilk partide beş bin lira har- * Evvelki gece Süleymaniyede rin miktarı ve tutan nşağı yukarı a», <~~çmrı ~;am.k ~sı a 
ınek lazım gelir: «Bu ressamın res- tahkikat yapılmaktadır. canacaktır. eteğinden tutuşarak vücudunun 1 malumdur. Belediye muhasebe mÜ· ı mk~··· ük.ır gbe mi kund~f odc-:ı un~h~ 
rni ressaınanedir.» Fransı:ı:ca me- ••••••••• .................. •••••••••••• muht lif y 1 · d d v · · 1 d .. ı .. -.. b h t 1 k'ld « uçuc oyu, a 

1 
e 

0 
U» gı 

1 • b . d tab k Kazalardaki ·yolların tamiratı h e kerlderınl enf ~ahn ı~ı ı~ın 1 ur,ugu ku usu~ a esası şek ı de pek basma kalıp ve pek meşhur tinde, bizin- «resim» köküne karşı- dekilerle o/o 30 nıs etın e mu 
1 

• h il" belediyelere. merkezdeki astaneye a ırı an smı an ısmın- top anaca malumattan ya ın a l n] d ]ık Üç ayrı maddei asliye görünme- •<almasak bile geri kalım o/o 70 ı ma a ı dek" k d d" h d ··ı .. , D h'I" \' k·ı .. h b d d o a ar ır. 
. 1 1 bl yolların tamı'ratı, rnnrkez fen heye- ı . a ın uon astane e o n1uş, , a .ı ıye e a etını a er ar e e-, Bilmece so""ylemek usulu'" de kalk-si, halihazır sanat lugalçemiz üzerm· muhakkak ki sarsı maz ısh a arımı- ~ d k ld 1 k 

de daha ne kada.· qJememiz icap zı ihtiva ediyoı. Müellif 66 yaşında tine, belediye hudutları haricindeki cese ı morga a ın mıştır. ce İ tır. b 1 1 h· b 1 .. bğı İçin otuz sene sonra Türk bil-
ettiğini aösteren basit bir ni:ı."mu~e- olduğuna göre. artık o. na. , çalışma· yolların tamiratı nafia müdürlüğüne' * Ecnebi bandıralı bir gemi ile l D hs~aı·n u aVk g:,ent. ba er eri: go~e mecderinden eser kalmıyacaktır. 

" ı 1 k b ak • . . ı B . d ı · b' 'k a ı mye e ·a e ı u ma uma ı, b" I .,. dir. BugÜnlcü fakrımız a ne mce 
1 

• :.ıam mükafatını, esermı ashrm aittfr. Mahal!ı beledıyeler nafıa urg.,.z an ımanımıza ır mı tar h l k ld - k . . Yanılmıyorsam ır zaman ar r..-
·ı·k ·· t k ı · ' · 1 · · B 1 . azır ama ta o ugu anun pro)e3t· . . .. t leri meskfü y,ecmek, sı ı gos erme suretile göstermenin zamanı ge nuş müdürlüğü ve merkP.z fen heyeti musevı ge mıştır. un ar, aynı va- . l k . . . k d" mi:nönü Halkevi bılmeceferunızı ıp• 

J ı 1 F'J' · "d ki d' ı nı tamam ama· ıçın ısteme te ır. I . 'b" t I zaruretinde ka ıyoı·u;ı:. . oisa gerektir •.• Hem de bu ve bu· müdürlügyü bu sene yapılacak tami· pur a ı ıstıne gı ece er ır. B l h' I d k' b I d " I kı Türk darbı mese lerı Ki ı op a-
Ne ııpmalı? • dedım "b. • · İ .. .. Ansikl • u suret e şe ır er e ·1 e e ıye ve _ b l A ba ne oldu? 

Burhan ;.oprak . kendi ırü~el eseri nun. ~·. '. m~a~~ ?onu . . ~· 'ratın miktarını ve tam.r edileck yol- * Dün sabah Ankaradan şehrimi- 1 vilayete ait arsalar da belli olacak· ı maR'a aş amıit:lkm~: Feridun Es 
f d J ' d b k 1 pedısı ıçm bır ıstmatgah vazifesı go· !arın projelerini hazıriıyorlar. ze gelen Nafia Vekili general Ali tır Vekalet tarafından hazırlana;:ı 

etra ın a açı an mevzu an aş a rece.derini unutmıyalım 'F d C b b" 'k' ·· k d · •u••••••••••••••••••••••u•••••••••••o b
. k"t b · k d" binl·- · • ı ··· Her kaza yol tamiratının kaça ua e esoy ır 1 ı gune a ar kanun projesine göre memurların/ .. . ır ı a ıı geçme ıger ıgınıl G""] k d d' L!. , 1 k A k d"" k. Ş h' !isi bütçe encumenı 
·· • d" u ere . e ım. "';'· , mal olacağından merkez feı:ı heyeti- te rar n araya on. ece tır. ucuzca ev sahibi olmaları için şehir- * e ır mcc . .. . • • 

gos.er ı. 1 - AnsiJclopt!dının rate olmaması l 1 * D "• h ı· ' 1 k 1 1 k" h . . 1 f vilayet ,. c belcdıye butçesının maa-- Celal Esad uzun seneler ça- • , ne malumat verecektir. Kaza ara un mu te ı mem e et ere erde ı az~neye aıt arsa ar ucuz •. 

1 

-k t dk·k· . b"ıt"ı m"şt· 
' ıçın ·· d ·ı il 'k 7 O b" I ) I k raf ısmının e ı ını r ı ır. lışarak izahlı bir sanat kamusu vü- 1 •.• ev· "' '• ) yol tamirat tahsisatı merkez fen he-, gon en en ma arın mı tan _5 ın at er e satı aca ·tır. . ı k s· d. .. terek masraflar tedkik 

a - 1'\l B k" ı· 1 kt Al J'k ·· ·· 1 P · l lchıne o ara · ım 1 muş cude "'etirdi 3000 daktilo sahifelik 1 yetinden tevzi edilecektir. u sene ı ıra ı ır. manyay": ter ı , tutun, roıe. memur arı?. . k . . dT or Şehir meclisi bugün tekrar 
"' . 1 k' k. F" 1· d" f"t" l İ . 1 k 1 addelerı ıhtıva etme te f e ı ıy . ' bir kitaohr. En büyijk bir müşkül- (1) Bu kelimenin Tarama Dergisine tamirat parası geçen sene 1 ye un- ın an ıyay~ u u.n •. s~eçe ve svıç- ç~ · esas 1 m toplanacaktır. 

pesentliJcle itiraza kalkışsak ve için- girmemesine hayret edilir. dan bir miktar daha azdır. reye darı gonderılmıştır. 'dır. c:::: 

- Boşuna dikiyorsun 
lan bay Amca .. . 

bu fidan· Belediye bile her diktiği ağa~ 
cın .. dibine nerdeyse bir de nöbetçı 
dikecek!. .. 

Bay .Amcaya gö ... e ... 

... O böyle }'aparna sen fidanla
rının etrafına birer kale duvarı Ör· 
melisin!. .• 

. . . Yoksa hu güzelim fidanlar ya 
bir arabacıya kamçı ..• 

. .. Ya bir haylaza sapan değneği 
olur!. .. 

B. A. - Merak etme, bütün ma· 
halle bunlana bekçisi! ••• 

- Amma yaptın ha ? ... 
B. A. - Evet, herkese meyvu fi

Janı diktiğimi söyledim! ••• 



Artistin yakında Holllvut,a 
orada /ilim çevireceği 

Franaadan gelen haberler meş
hur Fransız filim yıldızı Danidle 
Darrieux' nün kocası sahne vazıı 
Hcnry Oecoin' dan ayrıldığını bil
dirmektedir. Bu haber her tnrafta 
büyük alaka uyandırmıştır. Danielle 
Da"ieux çevirdiği 6limler dolayısile 
çok taınınmıştır. Bu !ilimlerde gös· 
terdiği muvaffakıyet herkes tarafın
dan takdir edilmektedir. Artist bu 
muvaffa'kıydini başlıca kocasına 
borçludur. Daniclle'i büyük bir ar
tist yapan, onu bu mevkie çıkaran 
kocasıdır. Karı koca şimdiye kadar 
pek iyi geçiniyorlardı. Hiç beklcn
miyen bir sırada ayrılmaları herke- , 
ıin merakını çekmiştir. · 

Danielle Darrieux 1 ~ 1 7 ıcncsindc 
Pariste doğmuştur. Babası bir göz 
doktoru, annesi artistti. ilk defa 14 
yaşında (Balo) isimli bir piyeste 
sahneye çıkmıştır. iki sene S()Jlra, 
19 3 3 te operetlerde ikinci derecede 
roller yapmnğa başlamıştır. Bu rol
lerde, bilhassa (Dede) operetinde 
mu-.·affak olmuştur. 

ve 

AKŞAM 4 Mart 1941 

Bulgar Başvekili Alman• 
ya namına değil, kendi 
namına teminat veriyor. 

Fakat yarın hulgar 
hükumetini nerede 

bulmalı? 
o vakitki adet üzere .ilahilerle, 1 Çiçekbozuiu, zayıf, ıayet terbi- ~ -

aminlerle mektebe bqlamak bana yeli, hocalığı çok ciddiydi. Meşhur (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
nasip olmadı. Yani fesimin üstünde Ahmed Mitat efendinin karde,oi, tedbirleri? Bu muhayyel tedb1r
ehna: boro~. boynum?a s~rmalı cüz j C!~rcümanı Hakikat) g~zetesi aa- leri önlemek zarureti nerede b 
Jteııeu, tıtımdıı yepyenı elbıse, kurul· hıbı Mehmr.d Cevdet beyın çocuk.la- l . d b' bell. d w. * 
duğum arabanın ild yanında ve ar- rına ve bir iki yere daha ders ver:r-J ar, neıe e ıter, 1 egıl. Ro-
kasında ilahici ve aminci çocuklar, di... Beni de okutmağa haşladı. manyada kalarak da bu hazırlık
en öndeki bcvvabın bqında otura- Abdi Kamil bey hakkiyle maa- lar önlenmiş olurdu, Bulgarista.
cağım pufla minderle mektebi boy- r;fçi. Mekteplerinde nezaertin rcs· na gelmekle de karı:ılarur belkt 
Jıyamadım. mi programıını ve talimatını dik- Bulgaristanda kal~k d~ kafi 

Zira büyük baham Halebe eürül- katle tatbik ediyor. Arif efendi bu l · bili N . d b b 
d ...... . . · · · . b d ,_. ge mıye r. orveçın e u aha-ugu Jçın cvımı:ı:r.ı yas ve matemı programı aynı aynına ana a ta.ıı;ıp .. 
devamdaydı. lhl!iyar ve salihatta:11 ettirerek (Aferin), {Tahsin) vara- ne ile fşaJ olundugunu unutma
olan büyük te:rLemizin rüyasına gir- knlannı da ek.sik etmezdi. dık. Rornanyaya gelen orduların 
miş: Nur içinde yatsın, genç yaşıııda basit bir ııtalim ve terbiyeı> vazi-

- Bir defa besmele desin, dede- veremden vefat etti. fesile göndeıildiklerini hatırlıyo-
ciği yakında Halep'ten gelince ce· Taş mektebin topal bevvabı, Ha· BI h rt d' Bul . 
miyetlisini da yapanz. işallah ı.. eli- fız Recep isminde aynagöz bir mu- ruz. r 8 8 geçmC' 1 ~ .g:ıns
ye tutturmuştu. Bizirnlciler de hatı- bassırı da vardı ki hatunun birinin tana alınan askcrlerlnın gırmesl 
nnı kırmadılar. Mahallenin ve karşı- sevdalanması üzerine türküsü bil~ «bahis mevzuu bllc olrnadığıı> 
mızdaki Ffruzağa camisinin imamı çıkmıştır. Berlinde resmen ilô.n edildi. 
Hacı hafız Mu<Jtafa efendiye haber · · ........ · .. .................. ···· ..... · · Korkulu rüya göm1ck isteme~ 
edileli. Şayanı dikkat olduğu için, o za· 

Hacefendi ekseri imamlar gibi numın iptidaiye, yani ilkmektepleri diğimiz için uyanık duruyol'Uz. 
lüpçülerdcn değildi. Dini bütün, programını yaz.ayım ( 3) : Tehlike ile komşu olduk, Söze 
mübat'Ck, muhterem h"~r imamdı. Elifba, Kuranı Kerim, tecvid, hüs- değH fiiliyata bakıyoruz. Şimdi· 
Uiurluluğu ela mücerrep. Akraba- nühat, ilm:hal, imla, kıraat, Sarfı den sonra Balkanlarda sulh veya 
dan çoğuna bcsn1ele dedirtmi~. ço· Osmani, hesap.·· harp sadece almanlann elindedir 
iumm nikahlannı kıymıştı. Hatta Yedi, sekiz.indeki masumlara du- Necmeddin Sadak 
biz komşusuna o kadar hulusu var du kuşu gibi ezberletilen o tec.vid, 
iti ramazana raslıyan doğuııumda o (idgamı maalgunne) ler, (bili.-
yedi gece minarede lohu a şerbeti gunne) ler, (kalkale) ler ne çetin. İzmirde yapılacak İnönü 
renkli kırmızı kand.iller yaktırmıq. ne çetrefil eylerdi. Hüsnühatta ön- k h 

Tıı~Jlıikatı e~.l dostu bile topla~ıa· ce sülüsc, sonra nesihe go;riııilirdi. oşusuna azırlık 
k K K h Ankara 3 (Telefonla) - Martın 

dan, yemek. meme siz, imam efen· Sebebi, uram erim'in nesi hatla 30 unda İzmirde yapıl:ıca~ İnönü ko-
cli bir gün geldi. Elini öpüp karşısı- matbu oluşu: nesihin esasının ise şularınB hazırlanmak fızere 42 böl
na diz çöktüm. Bir a~irj :şerif oku· siilii!'I idiiğü. gede bu nyın dokuzunda rcvanşlara 
duktnn sonra elifbe'yi açtı, besme- Hattat f:zzet ve Ziya efendilerin başlanacaktır. 
leyi çektinı ve: rehberlerinden gelsin meşk. ••••••••••u•••••••• .. •••••H••H••••••• 

Elif, be, te. sc, cim... Ya jlmühalin zorluğu... Siinnet; ı ycmeklerini hazırlayıp yedirdikten 
O cüz, hala gözümün önündedir. nıüekkede ile gayri müekkede'nin, eonra ellerini yıkatma~ .. : . 

Kağıdı hem Tenginde, sahife ke- müstahap'la mübah, mekruhla rnüf- lsta~bulda bulunan ıp~ıdaıye mek
narları yaldızlı nakışlarla süslü, sidin farklarını 0 ya§ta bulabilirsen lcplerı 12 merkeze takfllm olunmuş· 
Çember!it.aştaki Matbaai Osmaıniye bul. Necasetten taharetle hadct1ten tur. Şakirdıın yaz., kış öğleden dört 
ba~kısı ıdı. .. tahareti ayırd edehilinen et ... Hele ıaat evvel mektebe gelip akşam 

Haz~~t .. kudemad~n olmasına ra~- 1 iradei cüziyeyi kavra :la görelim. ezanından iki saat evvel azad cdilc-

1935 &enesinde bir filimde küçük 
bir rol yapmak üzere Berline git· 
miştir. Oradan avdetinde Fransız 
ıınhne vazıı Henry Decoin'un nazarı 
dikkatini cclbetmiş. 936 da, henüz 
19 yaşında iken kendisine mühim 
roller verilmesine başlanmıştır. Oe
coin bu genç artisti vetiştirmiş ve 
93 7 de kcndisile evlenmiştir. Da· 
nielle Darrieux henüz 20 yaşında 
idi. Evlendikten sonra çalışmasını 
bir kat daha arttırmıştır. Kocası ken· 
dis-ine en güç rolleri verdiriyor ve 
bunları muvaffakıyclle baoarması 
için ynrdım ediyordu. Bu yardım 
sayesinde artist her türlü filim çe· 
virmiş. bu filimlerin hepsinde mu
vaffak olmu;tur. 

Daınielle Darrieux 

men, ustun, esre. otrelerde: (Elıf- İmla da !>'amanın yamaını: (Te ile ekler. Mektep derununda tabut, te
üsii e, elife.ta i, elifotör ö leri, •ten- tı) yı (ha hı he) yi (ze zel zı neşir ve çocukları korkutmrı.lc kas
...mlerde: (Elifküsün enni, elifkesn dat) : (n~n lle sağır' kef) 'i biıbi: dile olsun falaka, değnek bulun• 
İlıni, elifkotör onnö) dua yok. (Elif rine k~nsbr bire kan~tır. durmak .katiyen memnu. 

9 38 senetıinde oöhreti Amerika ya 
dn yayılmıı. bunun üzerine filim 
çevirmek üzere Amerikaya gitmcsİliiıı!i-....-.,.....,,r, 
teklif edilmiştir. Daniellc Darricux 
uzatıl mukaveleyi imza etmiş, fa
kat Ameriknya kocnsile birlikte 
gitmiştir. 1 follivutta artiste birçok 
garip mevzulu filimler çevrilmesi 
teklif edilmiştir. Kocası bunlann 
ht'psini reddetmiş. nihayet bir fili
mi esaslı değişiklikler yaparak ka
bul eylemiştir. Daniclle Darricux bu 
ıurctlc, birçok Avrupalı artistler gi· 
bi, Hollivutta gülünç vaziyete düş
mekten kurtulmuştur. Fakat filim 
pek parlak olmamıştır. Filim şirketi 
yapılan değişiklikleri beğenmcm]ş 
ve artiste yeni bir mukaveel teklif 
etmemiştir. 

beylü~ün ep, cim dallüsün ced), ı K' • Ar k 1 .. b .. M 11. Mücazat: Nasihat, tembih, tekdir, 
d h 1.. .. h 1.. ıtapçı a e ın a..<5tıgı, ua ım k d d ._ ff" epce ; e vav usun ev, vavzey u- N .. . Mh .• . (T ]' . k aya ta ur urma.ıı;, tene us Z<ıma-

ıün vez, hevvez) gibi hecelcmele· • acının tas ettıgı... .. a 1
1m1 ı . ı- nında dışarı çıkarmayıp dershanede 

• d k S '- le . • f l d raat) arapça, acemcerı cum e enne t k'f 'b tl. M'·k•f 1. n e yo . ı.ıı;mama ıçın az aya a w d•w I • • b l ev 1 ten ı are ır. u u ata ge ın-
varmıyor. Beş altı satır geçince ora- ragml en k ıger erı~~I nı.s et ed zdem· ce: alenen takdir ve taltif, icabında 

w b I zem e yı anmıştı. r esapta ta a ve h . 1. . . b 
oın a mumll)'u yapı~tırıp pay- _J-~- .,_ ,, Ali b ·ı__ 1 cd·ı· d' ta rıren ve ısıne mem:ıumyet eya· 
d 1 tenum Jrc .. ma er aa JJUIJB ı ır ı. k d . 'hk- ._ 

os . .. . M .f N . . j b l . .d • nı, a ranı arasın a ıstı -~1 görü· 
Med, cezim, hemı:e, şedde, uzun 1 aarı kı eztr:tı.n~n stan wu ı~~ı a~- lenlere (sınıfbaşı} namını vermek, 

ye yuvarlak (te), fa181'1 fıstıktan ~e ;:1~A tep ~rı 1!'.n y.aptıgı ta ıma ı ıayu gayrette devam edenlerin 
aonra kelimelere geldik. Hababam a u ıu~ e ecegım: • isimlerini celi hat jle, bir kağıt ve· 
ıölc.meğe gayYetl... 1-~er aun, azad. vaktındon bırkaç yn levha üzer.ine yazıp asmaktır. 

Okuma bitince kaymak k.ağıdı dak\ka ev.~el. şalmdana; ~Elemter.e Talebede kalemtraş ve çakı gibi 
üzerine sülüs karalama: Evveli Ba, keyfe) surcs.ınden hed ıle {Fati· §eyler bulunmamasınıl dikkat olu
bep, ardından Rahbiyesir ... Hokka, ıha) ya ~adar .okutturulaca~:. 1? ka- nacak, kalemlerini kalfa veya mu· 
nhdan ve dört köşe tabaktan iha· dar sclatı selam .kıraa.t ettirıldıkten allimlcr yontacaklar. Havanın gü
ret yazı takımının tabağında itina ı so~ra. zat! hazretı. padışaht ve dev- zel olduğu günler ıakirdan her saat 
ile yontulmuş kamı~ kalemler; rik ı' Ietı aliyesıne, valıd~y~ ve a~rnba- başında, 15 dakika kalfa ile birlik· 
danda pembe rik; hokkada ilk.ah ! 8 • ~ocalara. ve buyuklere hır dua te, mektebin bahçe veya havlısıma 
bezir mürekkebi ve Beyazıddak.i yii- , ıJ.e hatam venlecek. ve yahut bitişik cami ve mecsid gi
zü yamalı mürekkepçininki. (Taş 1 Kalfalar her hususta mualHmlere bi (mümerri nas) olmıyan rnaha1le 
ölçerim, bir yanai;rı kulak memesin- ! muavenetle mükellef olup dersleri çıkarılıp teneffüs ettir!lccck, kendi
den çenesine kadar mosmordu. tekrar ve müzakere, muallimin ~er'i lerini :z.iyade yormadan oyun oyna
Anası aşererken erik pestili çalıp yü- mazereti olduğu zaman bizzat ted- malarına, koşmalarına, terleyip ii1ü. 
zünün o tarafını sıvazlayıvermi~. Za- risc devam edecekler. Azad vakti memelerine dikkat olunacak. 
vallı soraları kötürüm halde sokak- şakirdnm ikişer ikişer tertip edip, sı- l~hu talimat, ileride lüzum gölü· 
!arda sürünür, dilenirdi.) mf başı lan ve bevvap marifeti1e !ünce, Meclisi Maarifin kararile tas-

flocafendi bağda~ kurup, kağıdı 
1
semt semt hanelerine yollayacak- hih ve tadil kılınabif.eccktir. 

avucunda büküp me§kı yazarken lar · · · Senned Muhtar Alus 
mesela (n) nın boynunu, (sin) in Bevvabın mahalle imamile muh-
di~lerjni, (mim) in gözünü beğen- taran . ve muteberanca emin ve mu- ( 1) - Şimdi emekli kurmay yar-
medi mi haydi dilini boydan boya temed bulunması lazımdır. bayı. Kooya askeri orta okulu tarih 
kağıda; satırı baştaın aşağı yaladık- Vazifesi: Mektebin dahili ve ha- ve coKt"afya öğretmeni ve Avrupa 
tan sonra yenisine... rici nezafet.ine dikkat; her gÜn alcs- dillerini yutmuş olan Ankara radyo• 

Karı koca Hollivuttan döndükten 
az sonra Avrupa harbi haşlamış, 
Henry Decol."1 yüzbafı ihtiyat ta.yya· 
reci sıfııl'ile orduya iltihak etmiştir. 
Artist bir müddet Paıiste oturmuş. 
ııonra bir köye çekilmiş. oradan dn 
Nis (Nice) şehrine gitmiJtir. Boşan· 
ma davası burada görülmüştür. Da
niclle Darrieux'nün yakında tekrar 
Hollivutıı gitmesi muhtemeldir. Artiatvekocuı Henry Decom 

Cicibicisinden ga.yri nesnesi olmı- sabah her tarafı süpürüp silmek, ıu spikeri Feridwı Kurdun baba· 
y&n o on, on iki aa'hifellk elifbe biti- aüprüntüleri atmak, aptcshanelere zi- sadır. 

,------------·--------------------------~ Bu akşam s u M E R sinemasında 

verdi. Maşallah pehpehle (Amme). yadece su dökmek: pencereleri açık (2) . Bilahare mciii.tibi idadiye 
ye çık.tık. Hepsi de manaııız veya bulundurup teceddüdü hava eıtba- müfettifliği ed~ mumaileyh, ~te
arapça, üç dört heceli kelimeleri hını istihsalle beraber adaçayı tüt· riyolo2 doktor bay Şadi biraderimi· 
zoruzoruna sökerken Ammeyi na- ııüsü vermek. Şakirdanın içeceği su- zin pederidir. 
ııl baııara!>ilirim;>... Gelsin Saffet- yu tedarikle kıııın ıoba ve mangal- (3) Bunlraı 1317 senesinin Maa
teın imdad... lan yakmak; sobaların tütmemesi- rif salnamesinden aldım. Eseri vü

lstanbul halkı ilk. defa olarak 2 numaralı DEANNA DURBİN 
verilen yeni yı)dız 12 yaşlanndaki Bülbül 

namı 

Akrabadan olan Saffet o zaman 
Eyüpteki Baytar ve eczacı rüştiyei 
askeriyesinin son aınıfında ( 1 ) : 
mektepten izinli çıktığı cuma ~esi 
ve günü ben ocağında .•. 

GLORiA JEAN'ı 
Bütün Amerika)'l bayrette liırakmıı olan 

AÇILMAMIŞ &ONCA imam efendiyle işin yüriiyemiy~
ceii anlaşılmıştı. Büyük teyzenin 
muradı da yerine gelmi~ti. Maa
mafih rabıtalı bir hoca elzem ... 
Göztepeyc taşındık. Civar kom~u
muz Sel&nikli Abdi Kimi) bey (2) 
babanım .aziz dostuydu. Vezneciler-

Genç, parlak, musiki. net' e, tar'kı ve zevk ile dolu filminde alkt§laya
~br. Bu akşam.ki CAl.A için yerlerin evvelden aldınlma11 rica 

olunur. Tel: 41851 

YAZAN, YARATAN, YARATI'IRAN 

SAC HA GUİTR Y - EL VİRE POPESCO -
BETTY STOCKFELD - MARGUERITE 

MORENO - ANDRE LEF AUR 
ve dahn 5 meıhur yıldızla senenin en büyük Fransız filmini yarattılar. 

Bu Perşembe A)qamı 
"' L A L E de göreceksiniz. 

Belf Brlar Klübü 
Bütün dünyayı zevldc yıerinden oynat.an halüki bir ha:>-at romanıdır. 

1 

deki (Şemıülmaarif) İn müessis ve 
müdürü. Cöztepede (Mektebi U-

TEŞEKK ÜR tif) ~!iminde bir ilkmektebi vudı. 
Merhum (general Hacı Hü.seyin) efİ (Yıllarca bo~ ve harap halde kal· 

Büyüğümüz Bayan dıltan ıonra yıkbrılan bu tq bina· 
C~NtSEZd~l ... >:!'

1 
!tlAN

1 
dil cık dolayııil-e yanından geçen aoka· 

hazln vcıa ı oa,,..,.e cra e en v h"l" T ,_ 1_ y d ·) 
cenaze mera.c;imine lştiratı e7leyen ga a a aomedep •o~agı enır • 
ve kederimize ortak olan sayın dost- Babam meseleyi Abdi Kamil be· 
lanmıza am ayn şiikranlann:uzı ye açınca: (Buradaki mektebimde 
blldlrmeğe kederimiz mll.nl bulundu- i"tediğinden ala muallim hazır) de
ğwıdan mlnnctlerlmlzln fbldğma miş. Hemen ertesi günü yolladığı 
muhterem gazetenizin delaletini rica Arif efendi 24, 25 yaşlarında lca
ederiz. .Keı;tmest _ . Yeğeni dardı. 93 harbinde ailece İs]imye· -

Nasıp ~1$11 Hasamettın Arman d h' t tmi' J c·· · d en ıcre e , ş er, oztepen111 e-llllll'''lllll! niz tarafındaki muhacir maballcsi-
Tepebaşı dram kısmı ne :yerl~i~ler. (Şemsülmaarif) de 

(~~~ I~ 
orta tllillılilini bitirmiş. Zeki, çalış-

gcce saat 20.30 da kan, alnl>aşlı bir delikanlı oldui-.ı 

1nn11 liçin müdür bey himaye edip Cözte· 
pedeki mektebine muallim yapmıf. MEŞALELER 

ni, mangallnrdaki ateşin iyice yan- cuda getiren, Nezaretin istatistik ka
mış olmasını gözden kaçırmamak. lemi katiplerinden, salise rütbeli 
Şaldrdaın akşamlan evlerine gider- Cavid beydir ki Metratİyet devrinin 
ken latlerini bqlarını ve ayallapla· Sel&nik mebusluiunu ve Maliye Na· 
nnı temizlemek.; taanı vakitlerinde :ml.timı edendir. 

Peter Lorre - Virginia Field - Lione] 
Atwill ve Joseph Schildkrant 

ile beraber tatili geçirmek üzere hareket ediyor. 

'""' 

Mr. Moto Şeytanet Düşünüyor 
Me§'\ıur Polis Hafi:yainin en ihtirulı filmi 

Bu Perşembe Ak§aım S A R A Y Sinemamı da 

KARNAVAL GELDi ••.. 
ŞARK SiNEMASININ 

Sim ~ "8.zulımaakta olduiu 

BAL PARE 



SÖZON &EliŞi 
KUS BAKISI: 

Kahveden kumas ! B. Roosevelt tamam formunda 
' Serse. ri köpekler Bir mOddetten beri İstanbulda 

hhaemllsen~2:~~haıetme ~,~~. Amerika Cümhurreisi naStl çalışır 
S on günlerde İstanbulda serseri köpekler yine çoğaldı. Gün· uıı.AAu.·N<& 6~.M!i.... ı 

düz pek görünmüyorlar amma ıeceleyin, sokaklardan el Satılan kahveye arpa, yahllt no- 24 saati nasıl geçer ?. . 
ayak ~ldldlkten 90nra, uımn bir caddede onlardan yirmi otu hut ka.rlftınlmaktadır. Fındık 
tane saymak kabildir. tabulu ka.n§tırıldığına iddia Ameiilia.Cla prip bir &det vardl1'. 

Dün gece geç vakit, Türbedetı Çenberlltaşa doğru pderken edenler de vardır... Maamafllı, Cilmhurreiai ı.!Çilen zat ite ];aıla· 
larpdan bir ldipek kafllesfnln halı adımlarla plmette oldufunu di~r A vnıpa memleketlerine ba- mazdan nvel doktoru tarahndan 
~üm. Oad..ıı-ae tek volcu idim. Kö-1r1erin bir an etrafmıı -. tarak buna §ükretmek Jlzundır. muayene edilir, &ı vazifeyi ıör~!
•-- - J ı--- ..- 7ecelt derecede hasta olup ohna4h11 
'rirlp benimle metıul olmaya kalkmaJan :ihtimalini düşilnerek Çünkü e~ memleketlerde kah- araıtmLr. Bu, tıpkı Lir boktörtin 
hafif bir korku ıeçirdiğimi itiraf etmeliyim. Fakat mademki veden eser yoktur. Avrupada en baha ~atlamazdan evvel muayene 
pcenln bu .atinde, teptenha bir caddede bir köpek siiriisüyle çok kahve içilen memleket itaı- edilme.ine benzer. Amerikalılar her 
brşı karşıya idim, benim için lldbetimi onlann sütüne haftle ya idi. ltalyan.Iar Aylardan beri teye •.POr maçı nuuile baktaJda
•tmekten b-ka yapacak hi...,.y yoktu. Paltomun yakasa kalblr, kahvenin yüzünü görmemişler- nBndRan bu muayeM idet olmuttur. 
'"' ..., -r- . ooaevelt üçilncü defa olarak 
ellerim cebimd~, halden anlayan köpeklere, mümkün olduğu b· dir ... Fransada kahve yerlne bir Cümhurreilliii vazifeaine batlarken 
dar kimseye zaran dokunmıyan bir yolcu olduğumu anlatacak müddet kavrulmuş arpanın suyu doktoru tarafından muayene edilmit 
bir yürii3 üş tonile yoluma devanı ettim. hm ufakh 1am on Ud içilmiştir. Fakat sonra arpayı ida- v_~ t~m.~en formunda olduğu gö
kön .. k, tınsa kalkmış Wimll atlar gibi ve mevcudlyethnle katiym reli kullamnak için arpa kahvesi rulmuıtur . 

...- d na"ar edilmiş F zl da B. Ro01evelt. diirıyanın en çoli 
alakadar olmakSJzın hızlı hızlı yanımdan seçip gittiler. Sanki e ,_ • ransı ar w • me,gul olan adamıdır. Fakat bu 
pek mühim bir işleri vardı. Arkalanndan baktım. Türbe önünden sahte olsun, kahve bulamamaga fazla me,euliye-tine raimen, hayatı-
Belf'diyeye doğru saptılar. başl~lardır. nı gayet iyi bir surette tanzim etmit-

Bundan altmış yedi sene evvel İstanbulu ziya.ret eden 1'ir Avnıpadakl kahve buhranına tir. B. Roosevelt, aabahlan 8ekU bu. 
yabancı muharrir, kaleme aldlğt seyahatnamede o uman İstan· mukabil, Brezilyada büyük bir çukta kalkar. DeThal ode h~el9i· 
buldakl köpek bolluğundan hayretler içinde pyle habsek: bolluk vardır. En çok kahve ye- ~:!J:'t~~a~i=~=~~~ Bbi~00:a~:t~: 
«İstanbulun bu devirde kaydedeceği en şayanı dikkat prabetler· tiştlren bu memleket, milyonlar- dari hediye edilmit olan gayet b.-
den biri de sokak köpekleridir. Köpekler, ln!lllD tahabsmın aHın· ca çuval kahveyi ne yapacağını kin ve hafif bir uıtura ile tırat eder. 8. RooHYelt '" • )'Mm~ arkad-.luı 
aa ikinci bir mııf şehir sükklnı addeclilecek kadar ~.Türk· bilemiyor'.. Avnıparun kahve lhtl- Sonra .. bah kahvaltıaını setiri.r •. B. • .Ayan ve Mümelliller meclitinde- batlıyalıdan heri aile5ile beraber. 
1er bu hayvanları çok seviyorlar ve koruyorlar. fstanbalun MHflD yacının dortte üçünü Brezilya te- Ro01evelt sabah kahvallılını iftiha ki demokrat ba. her pazaıteei cünü öile yemeğir.i yemek adeti • 
kö~kteri azami hürriyete sahip bir serseriler cemiyeti tefkll min ediyordu. Şimdi bütün bu ile yedikten ~ra, uzanı:nıı olarak, 1>u odada Rmicümbur tarafından ni terketmittir. 

r memleketlere ı1 New • York Tımea, Baltnnore Sun, muntazaman kabul edilir. Gazeteci· Öik v• • müteaki B 
ederler. Tasmalan yoktur, vazifeleri yoktur, isimleri yoktur, eY• yap an ihracat New _ Ye>rk Herald ve Washington Ier sah günleri öileden aonra cuma yemegmı {' : 
lerl yoktur, kanunJan yoktur .•• lstanbulun en kalabalık _._..._ dunnuştur. Yalnız vakit vakit Post 'bi eabah gazetelerini dikkat· '"nleri aabahlan Millt iid f• • . ~ooeev~lt. ~.org~nth~~ ve ek.es ırı-

3~-~ Portekizde pek Ki gu ' m a aa aati- hı teknık muşavırlennı kabul eder 
de. dört yahut beş köpek halkalanıp yol ortasına yatar ve uyurlar• az sevloyatxyapılı- le okur. • • pre heyeti pe~embe günleri öğle- ve saat 17,30 da isti .. arelere nihayet 
T"'mbeJlı'k İstanbulun ko".-k]--s-•n bariz vasfıdır.... yor. Bu hal Brezilyada bir iktisa- Saat dokuz buçukta huawı erkanı den aonra kabine 8.zuı da cuma . B d R . . .. h 

• r- oı:ı-uu • • • • h •ki "b' EarJy ' verır. un an sonra eısıcum ur 
A.ltnıuz y.-.ıı= -ne - •e aid olan yukardaki no·n--..:ıı- a...-n.. dl buhran doğunnnctur harhıyeeanı, yar.ı uauaı t1 1 

• günleri öğleden sonra burada kabul huswi d . . k'l" b' bardak 
··~ au ._ eYYıc:ıı ~ u Ufi...- ~ • • h • k bullere memur ola ma dai l Fak l H . . aıreaıne çe ı ır, ır 

cu"'ph-iz b .... de.x.; .. iklikler yapmak ]A-mdır·. E-u. kö-1r'- Brezilya on sene evvel de böyle ~· ususı a · w n • e r er. at nazar er ve arıcıye çay ~çer. Haftada üç gün Riyaseti· 
y '<'"' -· s~ illi vn:ua ı--- JOr general Edwın ataonu ve hu· N ti kan .. .. ht )'f _ .. . 
-k·ısı· kadar rnk değil" dirler. Tür' kler -~k -~..ı ko"-'rl.arf semıf· bir buhran geçlnnicti M h 1 .. • • . . . M L ezare er ı, gunun mu e ı sa cumhur sarayında tesis etmıı oldu· 
....... r iUW ~· r-· "' . a su un Wll katıbesı m1'9 argaret e aderinde Beyazaaraya selerek B .. .. h k"I .. f 'k 
Yor ve korunnıyorlar. Köpekler yine !lel'Sel'l iseler de tenbelliil bı· çok bereketU olması ve birçok Handa kabul eder. Mi.ıs Hand, gün- Rooeev lt "h' · 1 h k'- d · gu yuzme . avuzuna ve u tur 121 

ml k tl d 'l "00 e e mu ım ıı er a ıu11 a salonuna gıder 
rakmışlardır. Çünkü kannlanm rece vakti doyurmaya m ecbur· me e e erin kahve ithalatını de B. Roo.evelte ıön en en "" ~ rnanızatta bulunurlar. · 
durlar. Fakat istanbulda fasJa senen köpek balan.,... hAli bir azaltması da Brezilyanın iktisa- mektubu açıp okur vıe az chemmı· B. Rooaevelt, yükıek aıkeri erki- I Saat 

1
20 dS re~a~ara~•n • aa_lo~-

d da 1 eeaıet! diyatıru san'""" kahve m:~..+ftı... yetli olanlara kendisi c~vap ·nrir. nı, büyiik memurları ve hakimleri de arı el an anfınır. a on ar aı·~~yası .. rıca • 
garabettir. Hem de Belediye ftnn dol•pna an ne .

11 
---..y, u.ı.wu.ı. Enerjik 10n derece ıopkkanlı ve nezdine k b 1 d B 1 d h ame e sını ın ve gene; !Kin mumes· 

şevtet Rado 51 eri açlık tehlikesine maruz py-.ıı hayret bir hafızaya malik Liri &zam·a u be e~ak~n ~ .a? .. er ıilleri mevcuttur. Bunlar Reiaicüm-

•----~ ... ------------------ ---- kalınlflardı. O zaman hükllmet olan miaa Le Hand, Rooaevelt aile- hurla 1 .. ~- ~"' eı B a euııHcu"!· hur tarafından alctam yemeğine da· = 1 • .. dah oruıevwr. eyazaaraş- an- r c:ı· ler 

mi. mu ale ederek piyasadan yüz linin uzuvlanndan biri eayılabilir. ciye, Bahriye ve Harbiye Nezaret- vet 1 ır · 

4;) 

4!> ... · ~!t~~ ~t~ binlerce çuval kahve satın a1mıf B. Roo.evdtin Londraya huaust lerine huauıi birçok 1ıelefon hatlari- B. Roosevelt ayda iki defa. 8. 
,,_..,....._-.. ._. 0 0 0 0 bunlardan bir kısmını d. memuriyetle göndermi, olduiu B. le bajlıdır. Hoowerin Reiaicümhurluiu zama· 

_ d'"ktünnüş bir .. . Hopltina, Vaoingtonda bulunduiu Bütün Amerika, Reiaicümhurun nında 25,000 dolara vapılmıt olan 
o ' kıs.mıru ~ komür zaman ıık aık Cümhurrei.einin yatak telefoncu kızını cHdlo Girlb lika· ıinema salonlarında gösterilen filim· 

Ziya vahidi kıyasi s i yerine fabrikalarda, küçük va- odasına &'irer. Esas•n lr.endisi Beyaz· bile tanır. Telefoncu kız da yüzlerce leri 8eyİr ve takip eder. B. Roosevel-
purlarda yakınağa başlamıştı. sarayda oturur. muhatabını, aealerinde;l tanır. Bir tin tercih ettoiii ıeyler, dünya hava• 

Bütün dünya yeni bir ziya vahidi 
kııvaslainf kabul etmİ§tİr. Avrupanın 
bir çok yerlerinde elektrik ziy;w 

olarak cyeni bir mum> kabul ehnif· Brezilya bu sayede buhranı aı.: B. Rooseveltin • aadık muteme· gün telefoncu, telefonda tanımadıiı diskri ve canlı resimlerdir. 
lıir. Yenimum fizikteki (ıiyah cisim) !atmıştı. di olan Watson, Beyazaarayda met- bir ıes duymuı ve: Diğer geceler B. RoOl!ıevelt saat 

valridi lc.ıyasisi Hefuer'in 1896 ıe· 
nesinde tatbik eclilmeie baılanan 
pıumudur. Bu mum ispirto ile yanm 

eeasına mutabıktır. Bu c::Wm bir kö- Bugünkü buhran karşısında bur bir ıallliyettir. Watson her aa· - Ne istiyorsunuz) Burası Beyaz- 22 de çalıftTla odasına döner ve 
mür çubuğunun ağzıdır. Bu c:ilim büldlmet gene f- üdahale ede- bah B. Roosevelti y_atak oduında. 1&raydır... diye aormuftur. mutlak bir sükunet içinde devlet iı· 
lı:endiane abeden ziya fU&)annı Y"" m tuhaf •Özlerle ıellmLyarak kalla- Meçhul muhatap titrek bir M!sle: lerinin tedkikine koyı,ılur. 
mUeetmelrte ve ıonraclan harareti rek piyasadan kahve satın alına- balarla güldürür. - Affederainiz bay Reial Yanlıı· Reisicünıhu1' cumal'teai günü 
artırılmak ıuretile tenbih edilmesi ğa mecbur olmuştur. Fakat bu Saat onda B. Rooaevelt, aüktlnetle lak oldu. .. cevabını venniftir. Hyde Park'taki huıuıi mıılikanesine bir lambanın 40 milimetre irtifıun· 

daki alevinin neşrettiği ziyadır. 
Geçen umumi harpte bir çuk 

memleketler (beynelmilel mum) 

ile ziyayı haddi izam! Gzere dıpn defa kahveler denize dökülmüyor eİ)'inir. Hutusi muhafızı olan .ahık Anlaplıyor ki meçhul adam. Rei· irider ve pazar tatillerini orada geçi· 
vermektedir. . ve kömür makamında yakılml· futbol pmpiyonu Thomaa Qualter· aicümburla konuıtuiuna zahip ol- rir, kötkün aenit balkonunda otura· 
. Muhtelif fU& Detir ..hala'! cl.:hi- yor. Şimdl kahveden kumaş ya- •İn yardımile 1eyyar itkemleeine mUflur. rak pul kolleksiyonile meşgul olur. 

linde muanea miktarda bır zıya ılı orf oturarak riyaset oduında büroeuna Saat 11, 30 da B. Rooeevelt öi- Hyde Park· a gidemediği zaman 
nanu verilen başka bir mikyu kabul cimıi vemıebeclir. Elektrik llmba- p 1 ··· götürülür. le yemeiiae oturur. Öil• yemeii Potomde:' da ve yahut Chesapcaker 
etmitlerdi. Fakat ne eski. ne de ye- lannın bu cyeni mam ölçüsü> üzere B~yahlar bunu Almanlar· Riyueticiiınhur çaLtma oduı. Be- pek baattir. Fakat 7UI m•ueınm koyunda yatla gezer. Her gün B. 
ni vahidi kıyasi . ealrih ve her zamM imali için ortada harp obnaama nıi· dan öğl'enml§lerdlr. Almanya 4 )'aza&rlllFJn en me,hur odaaaclır. bqmdan hiç aynlmıyan S. Rooıe- Rooseevltin hususi tabibi doktor 
illabetle tatbilc ed.iloebilecek bir nUk- men büyük ıanayi memleke-tleri ara- sene evvel Brezilyaya sattığı de- 1801 ı.rihinde Reiücüınhur: hu velt eberip :yemeiini unutur ve amiral Mac lntyre uzaktan aıhhatine 
yas teşlcil edemiyordu. Bunun itin anda ıimdiden bir mukavele akde- mir matzemeslne mukabil külli- odada 1\H>aıı tebriklr.inl ka.,;.I et· bircok defalar yemekleri yeniden ve yapıyıı rejimine dikkat ve neza· 
fimdi bir fizik alimi vahidi kıyasi dilmiftir. yetil miktarda kahve satın al- mi§tir. wtmak mecburiyeti h&1ıl olur. Harp ret eder. 

mıştı. Alman kmıyagerlerl bu 

:1'::U'::ı:":":1~ı;.; Eım::.:k~00~:ntıinBa.I-' IGüNUN ANSiKLQPEOiSi 1 
~imalt Norveçin Tromzee kasa· va1'de bulunan Alman ukerlerine araştırmışlar, neticede bir nevi ....... ~ ~ 

bumda cŞimal gazetesi> adında ve halka mahsustur. yağ ve sellül h ttA tnı orteatrası 

En Şimalde çıkan gazete 

almanca bir gazetenin bugüunlerde Bu gazete Avrupanın en ıimalin· w oz, a kumaş do- puaCemllr Tü~'!~-~1- Larlssa şe h rl 
ilk nüshası çıkmııtır. Cazete, bu ha- de çıkan gazetedir. kumaga yanyabUecek elyaf elde Ja..M•~ 

- - - - - - --- edilebileceğini görmüşlerdir. Al· nm 1dareal aıtın-

Bir d a kikada neler oluyor? manya kahveden kumaş yapma- da 1klncl tonse- Lariaa' da büyük zelzele olduğu, 
ğı bir tarafa bırakmış, yağ lstih· rlnl tekrarla.mıf- üstelik İtalyan tayyarelerinin de bu

Larissa' da Kurunu ulaya ait pek 
az antika bakiye vardır. Yalnız bir 
kaç mezann çökertileri. Kurunu vu .. Altmıı saniye ne kadar çabuk ge· 

~er. Bunu düıünmeie bile değmez. 
Fakat hakikatte, bir dakika içerisin
de dünyada büyük işler, hidiaeler 
olur. Mesela, her dakikada dünyada 
9000 kiti ölür, 9 300 kiti doğar. 

Her dakikada dünyada SO kilogram 
ipek imal olunur. V ~ yalnız Peru 
devletinde de bir ton gilınÜf iltihaal 
edilir. Yine dünyada bir dakika jçe
riainde 700 kilo balık avlanır ve 
2.fO bin telefon muhavereti yapılır. 

tır. Halkevlnln 
saline bilhasa ehemmiyet ver-

1 1 
.. A rumı bombardıman ettikleri bildi-

yen sa onun"'"' ..:ı:.~ 
miştlr. teatf bir kalaba- ·~ur. tadan kalan eserler de baz. kaleler. 

Şimdi Brezilyalılar bu keşiften lık göze çarpı- Yunaniatanan bu ıehrine biz eeki· bir tiyatro ve kapılardır. Burada 
istifade ederek kahveyi pamuk 0 k tra fi yoBrdlrlnu. den Yenitehıir derdik. Teaalyada. bazı minareler de dikkati celbeder. 

r es şe el kwmda Sal b · but p Oze-
makamında kullanıyorlar. Yapı- Cemil Tiirbnnaıı Keler Bel4nın bit am rıa ve ya enee ıuyu Şehrin mevkii onu ötedo.,beri Te-
lan tecrübeler iyi netice verdiğin- uvertürtl lle Bchubenln (Bltm.emlf rindeclir. 27.f6.S nüfuau •ardır:. Ge- aalyanın merkezi haline getirmift.ir. 

aentonial) vardı. Balkevl oduıstrul Çf9ı asrın 10nunda l .fOOO nufutu . .. . . .. .. 
Mahkemede hüviyetini lhtikir ıuçlulan den, kahveden kumaş 1mall ge- bu Jwmıı büyüt blr 'kudretle bafardı vardı, bunların SOOO i Grek. 3000 i ~.tinanın mu~tefık-ı oldu~dan bu· 

b Şubat ayı içinde ihtikar suÇ'ile el· nişleıniştir. Bu kumaş, pamuk· ve çok altıflandı. üh mUHYİ, 3000 f türktü. Buğday ve yük l.ltenderın bahası . Filip buEr~· 
gİzliyen İr genç li alb tacir mahkemeye ııevkedil- tan bir parça pahalıya malol· mın~ ~~r:S: ~,:ın::; DUlll' ticareti yapılır. ı...n...·nın ci· nı zaptetti. Sırayla Valak.ların, pır 

tevkif edildi mittir. Bunlardan yirmi yediıi hak- maltla beraber, fazla kahveden çann'an Beethoventn s üncü do mlnör varı münbit bir ovadır. Pamuk ve despotlann1n, Selinik kralını~, 
Sorgu hik'imliği dün AhClülmecid kında hüküm verilmiştir. D~ierleri- istifade imkAmnı temin ettiğin· koıuertosu tettıl edlJordu. K_onaesto- tütün tarlalan ve bağlar dikkati cel- Greklerin, Türklerin, yine Greklenn 

oğlu Lutfi isminde birini tevkif edip nin muhakemesi devam etmektedir. den BreziJnehl•• gene memnun· 1U ~, .. ..,_!>1nun~-~~r büytlk blr becler. Şehrin Atinaya uzaklıiı 21 S eline düftü. 1205 de huruuıı Ehli 
tevkifhaneye göndermiştir. Bu gen· Aaliye ikinci ceza mahkemesi dün • .. '~M... .. kah m_uv ... _.,, ..... e .._....... B. Renan ve Sellniğe 125 kilometredir ealip -.eer-itd· 
cin tevkifine Hbep tudur· k ·1c· 'hh'k~ 1 baLL-..J durlar. SöylenUA& .... e gore, • Türkarman uzun uzun altıflandı. • 

• a pm ı ı ı ar ıuç uau ILIUJK&a ukl ---- - --------------------Uitfi, bundan bir müddet evvel daha karar venniftir Bunlardan Li- veden yapılan kumaş, pam u 1 Bul •at 1 ti • • 
bir hımzlık suçundan dolayı yaka- ri, cam taciri lziclo" diferi de pil ta· Jrumaşlardan daha sağlam olu- B ra~ an ~ caretimiz 
lanmlf, poliste ilmini Nuri oila l..Gt- ciri Keoiorktur yormuş ·w· u garıstanın mihvere iltihak et-
& demit. adliyeye getirildiii .. zam-:n• Ayn ayn m."ahakemeleri aörülen : ~ıı m~l~dur. ~ulgariıtanla olan 
Nuri oğlu Sıtkı olduğoou eoylemlf" bu iki tacir J'irmi beşer lira para ce- Y etıl saha ve bahrel"'r ~aretımız. hueusı takuladlt". Bulsa· 
tir. zasına, dükklnlannın da yedişer aün Şehircilik mütehassısı B. Pro't ~tanın mihver tarafına iltihakı ile 

Bu iaim üzerinden ıulh ceza mah· müddetle kapatılmuına mahktlm ıchrin birçok yerlerini tezyin edecek ticaretimizde hiç'bir defitiklik olma· 
kemesinde muhakemesi yapılmış, olmuştur. yeşil ıaha ve bahçelerin tanzim iı- yacaktır. Türk, Balpr ticari mlna· 
hakim, karar vermedf"n evvel ha- lerile yakından meşgul olmaktadır. aebah eakiai sibl denm ~tir. 
pi.haneden • mahkümiyet aabıka11 Bet iktat Halkevi ıubele- Nafia Vekaleti bahçeler mütehassısı, Macaristan~• ticari t~~ Y8P.' 
~hap olmadıglnı ıormuş, hapishane· bundan bir müddet evvel İstanbula m~t• olan tıcaret ~em;ımm BaJ. 
tfen celen cevaP.ta ıabıkası olmadığı rinin kongreleri getirilmiı, yefil saha ve bahçe ola· pratana da gcçecqı. P)'l ohnUflu. 
bildin1diiinden yalnız bir buçuk ay Beşiktaş Haltevinden: Bu yıl Evi- cak yerleri g z • . t l" Lil Bu hmuata lstanbuJ pıyuuına h .. 
hapsine hükmolunmuştur MahkUm mtzpı kongre senesi oldutundan aşa- dirmift" y ~ ;'{:1.mu İ· aJ:ını h - nüz bir haber celmemiftir. 
lıu müddetini tevkifhanede bitirdik- ltda yazıb tarih ve günlerde fubele- zırlanırık.en ebnıh aln at P .. atn"--~----: Hava kurumuna 

- fi ge1· rlmJzln toplantı ve seçimleri yapıla- a çe er mu e11AAWt11 1~1 ao~ra ~~ ıp çkk~caiı zamaın caktır. Evimiz komiulerlnln toplantı bu husustaki mütaliaıından istifade teberrüler 
• e usu sa 1 aya •.e~ 0 unmuı. fa- ve seçim günlrl aşağıda gösteriL-nl§- edilmektedir. Türk hava kurumundan: 4000 ArtJn 
~~t. ~rada p~r~ak ızı a.lınınca, ken: tir. Sayın Azaml7Jn bu günlerde Evi- Bu secıe tahsisatın kifayeti nisbe- Kınacıyan, 175 Haylk Tersakyan, 150 
~ının Nurı oglu ~utfı ve~ N~rı mlze ttsşrlfieri rica olunur. tinde bahçelerin tanzimi ile iştigal Mebmed Emin Çizmeci, 150 Bamlan-
oglu Sıtkı olmadıgı, Abdulmecıd Dil ve F.deb1yat f mart salı .saat edilecektir. Belediye fen heyeti mü- yan biraderler, 150 1sak -ve Marko 
oğlu Lutfi olduğu anlıışılmış, bu şe· 17,30; Sosyal ~rdım 5 mart çarşam- dürlüv" tanzim edilecek bahçeleri, Kohen, 125 Sadi Kaplancalı ve Rlfat 
kilde ketmi hüviyet ederek sabıkalı ba saat 17; Gosterit 5 mart çarşam- bahçet; müdürlüğü buralara dilci- Giirant, 125 Marko Elya Koben, 100 
olmasından dolayı mnhkemece ve- basa tsaa17t 310~,308po; Ar 112 mart çarşamba lecek fidanlann. ekilecek çiçeklerin Jak Perez, 100 Garbla Ferdlnand, 100 
'l ek 4 tt ı d k a · • r 2 mart çartamba . . b' . • B' k Nesim Şalln.sas, 100 Mehmed Sucuko, n cc ce nın ar ırı masan an. aç· saat ıs; Halle dershaneleri 12 mart cin•lennı tes ıt etmı§tır. ır ısım 100 y11n- HU 1 Akb 100 +_._ 
hğı anlatıldığından tekrar adlıyeye ,. ...... mba -·t 17,· Klta .. -ra., .. mart. bahçelerin tanzimine ait proı" eler ik· us m aş, un.efan, ,,_,,_ - ..... ,, • 100 M. Tahmaeyan, 100 KlmU Elenl-
verilmit ve yenide., tevkif olunmuı· Ealı saat 18; Müze 6 mart. çarp.mba mal edilmiı olduiundan bunlar ya· dl, 100 Nazif Çelebi, 100 sarı Sivazlı-
tur. a.at 11. kında eksiltmeye arzedilecektir. otıu, 100 KaramanUpa. 

Konyada içtimai yardım balosu - . 

Konya (Akşam) - Halkevl sosyal yardım komitesinin tert p ettiği balo. 
ltlı.9por tliib\lnde vertımıttır. Balodan hayll hasılat temin edllmlftlr Oee• 
ıcın m&ellef Te tl!!lgln bir de bilfe huırlanlnıştır. Elde edilen Iıuıtatla 

Yok.su! vatandaflara. ve çocuklara m~ ~lan içtimai yardım yapılaeakUI 
Jlalm9 ~ .. ,. \CO 
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~R AKŞAMiı i L K A ş K ] 
~İR HİKAYE 

selim başından g~en ilk aşk vaka-ı Öyle bil' mektup yazacaktım ki bü-
11.nı bize şöyl" anlattı: tün hislerlml, coşkun duygularımı o-

- Henüz pek. gençtim. Hatti daha nun satırlan arasında. ifade edecek
doğru bir tabir kullanayım. ·Pek toy tim. Bunun lçin od~a. kapa.od~ 
iblr çocuktum. Bıyıklarım yeni terH- a.tlerce uğraştım. Dıdindlm,ru:ı 

'yordu. O zaman 11bıyıklannı eline al- çizdim, yazdım, bozdum, yaz • yırt. 
nıışı diye bir tabir vardı. işte ben de tım. Yazdım, beğenmedim .. 

. Nihayet sevgillme vereceğim mek-
biran evvel cıbıyıkiarını elıne alnı~•. tup vücude gelml.ştl amma ben de blt-
yani yetişmiş bir genç adam olm~ miştim. Hiç unutmam mektubum 
için sabırsızl:ınıp duruyordum. Bıyııt- akalbimde koncnlana.n mine çiçeği! .. 
ıarım çabuk ç.ıksın diye çeşld çeşid, diye ba.şlıyordu. Şimdi bu garip hlt:ı.
nyrı ayrı fabrıkalann malı olan k~z- bı düşünüyor kendi kendime e.eş
matikler alıyor, bunlarla hablre ust mana?• diyorum. Fakat siz bunu blr 
dudn~ımı, oradaki ayva tüylerlnl ov;ı- de bana. o zaman sormalıydınız. O 
layıp duruyordum. Şaka değll, bıyık- «Kalbimde koncalanan mine çiçeğiıı 
ıarımı elime alacaktım. Hele kutusu- tabirini ne derece beğeniyordum. 
nun üzerinde kocaman bıyıklarını kı- !çimden: cNe buldum amma, ne güzel 
vırmış bir adam resmi bulunan bir bir tabl,r buldum!• diyor ve bu mu
nevi kozmatiğe pek ümtd bağla~ş- vaffakıyetimd~n dolayı kendi kendiml 
tını. Bütün emelim işte o kutu üze- hararetle tebrık ediyordum. Bu ~kal
r indekl resimde gördüğüm adam gibi bimde koncalanan mine çiçeği. tanirl-

. · d'k yuk d ıı...... kı ni Abdülhak Ha.midierin, Cenap Şa-
bıyıklarımı dık 1 anya 0 D•... - habedlndlerin, Halld Ziyalann bile 
vırmaktı. aıkl edemiyeceklerine kant idim. Bu-

İşte bu sıralarda idi. Oturduğumuz nun için, o güzelim sözleri her yerde, 
evin t:ım karşısına yeni kiracılar ta- hattA yüz numaranın aralığında su
şmmıştı. Bu kiracıların içinde irl yarı, ratımı yıkarken bile kendi kendime 
genç. güzelce bir kadın vardı. Ben de mırıldanıyordum: Kalbimde koncala
o zamanlar aşık olacak insan arıyo- nan mine çiçeği! ... kalbimde koncs.la
l'um. ve karar verdim karşıdaki iri ya- nan mine çiçeği ı. .. Daha mektupta ne 
n genç komşuma aşık olacağım. Şiındl acalplikler, ne harikul~de saçmalar, 
bu ekarar verdimn tabiri size pek ı;n- ne şaheser budalalıklar yoktu ki. .. 
rip gelecektir. ~insan karar vererek Mesela. mektubun bir yerinde şöyle 
Aşık olur mu?• diyeceksiniz. Lakin diyordum: cSen1nle elele versek uç
ben işte o zaman ·karar vererek aşık sak, u~sa.k:. uç.sak, bulutların ve ufuk
oldum. Çünkü beni alakadar eden ların öte yanına kadar uzansak, me
kr rşıki komşumun gençllğl, güzelli~! sela Heybeliadada bir çam ormanı 
değildL o \ak.ltler sadece şöyle düşü- içinde yapa yalnız kalsak .. • Görüyor 
nüyordum: a.Aşık olmak büyümenin, musunU21? Uçuyorsunuz, uçuyorsunuz, 
çocukluktan kurtulmanın en büyük uçuyorsunuz, bulutlan ve u!uklo.rı 
alametidir. Binaen:ıleyh ekseri genç aşıyorsunuz. Gele gele kend.inlzl Hey
bekiirlar gibi benlm de bir sevgilim beliadada bir çamlıkta buluyorsunuz. 
lbulunmasr liizımdır.» bu suretle her- Mektubu şık bir Uğıda temize çek
kese byıklarımı ellme alarak ve bu tim. Zarfa soktum ve ilk !ırsatta sev
arada aşık d:ı olarak büyüdüğtimü fi- gllimin eline tutuşturmak kararlle 
len isbat etmek istiyordum. Bunun cebime koydum. Lakin tam on gün 
için dzrhal aşık olmalıydım. Amma ki- mektubu ko~uma. vermek imkAnmı 
me olursa olsun ... İşte tesadüfen kar- ve cesaretini bulamadım. Onu ikide 
şımıza bir genç kadın taşınmıştı. Ben bir cebimden çıkarıp baktığım içln 
de ona aşık olmağa karar vermiştim. mektup fena halde buruşmu., ve zar-

Lfıkin evvela kendi kararım.la at.ıl- fm etrarı parmak lzlerımıe donan
dığım bu aşk macerası sonraları benl mıştı. 
fevkalade meşgul etmeğe başlamışt.ı. Bu halile mektubu sevgilime vere
Artık karşıki komşumdan başka hiç mezdim. Yeni zarf kA.ğıd aldım ve 
birşey düşünemez olmuştum. Kara.- mektubu tekrar temize çektim. Yalnız 
rmd:ı elden gitmişti. Bundan sonra bu sefer sevgilimin kumral olduğunu 
bıyıklarıma daha büyük bir ehemmi- d~ünerek mektubun başlangıcında 
yetle kozmatikler sürüyordum. Belkl küçük bir ilave yaptım. cKalbimde 
kar.şıki komşum beni fazla çocuk bu- koncalanan mine çiçeği» tabtrlnl a:kal
lur korkusile gayet dik, fevkalade sert, blmde koncalanan kumral mine çlçe
kuyu ç<!mberl gibi yakalar takıyor, her ğh gibi çok daha acaip blr şekle sok
hallmlc kendime bir genç adam süsü tum. Bu sefer de buruşma.sın diye 
vermeğe çalışıyordum. mektubu babamın bana. verdi~l eski 

Her akşam evime dönmeden evvel cüzdanı arasına koydum. 
k~e başındaki kalıpçıya uğruyor, !e- Nihayet bir gün beklediğim o heye
simi ka!ıplatıyordum. Başımda yeni canlı an geldi. Evlme dönerken kom
kalıplanan fesin sıcaklığını hissede- şumun kııpı.sını aralık gördüm. Dışa.
tek heyecan içinde oturduğum sokağa rıya. çıkan kedJsln1 çağırıyordu. 
.sapıyordum. Acaba sevgilimi şöyle blr 
görebilecek miyim? İşte kafamı dol- «Aman fırsat bu fırsattır. dedim. 
duran en büyük şey bu leli. Onun hak Derhal eeblmden mektubu çıkarıp 
kında hissettirmeden annemin ağzın- kapının ara.lığından 1çerl attım. 
dan bnı şeyler de öğrenmiştim. Dul Ondan sonra son derece bir heyecan 
ve pek fazla ne~eli bir tazecikmlş... içinde, sanki arkamdan biri kovalı-

İlk zamanlar bana hlç ehemmiyet yormuş gibi eve geldim. 
vermeyen güzel komşum yavaş yavaş Hemen pencerenin önüne dl.klldlm. 
alakasını üzerime çevirmcğe başla- zaten buradan komşumu dalına. gö
mışlı. Yahud da bana öyle geliyordu. zetler dururdum. Acaba şimdl ne ya.
Zira ben sokaktan geçerken kafesi tı- pacaktı? Yazdığım o mektuba klınbl
kırdat::nalar, blrşey almak bahaneslle llr nasıl ince bir cevap vedecektl. 
sokak kapısını aralıklamalar, göz gö-
ze gelince gülümsemeler ... Bütün bun- Blr aralık penceremden onun kapı-
1~ ·· bana dehşetli ümid veriyor, kendi- sının açıldığını gördüm. Ko~wn e1in
mi Romeo He Jüllet arasında olduğu de benlnı mektubumla sokağa. çıktı. 
gibi müthiş, romanlara mev'ZU teşkil Tuhat şey ... Ne yapmak niyetinde idl? 
edecek bir a..~k macerasma atılmış Sevgilim, köşe başında oturan ve ken
z:ınnediyordum. Bu dünyanın en b:ı- dilerine cmuı:lp kızlar. denilen üç kız 
sit, en çocukça macerası bana hiç kardeşin evinin kapısını çaldı. Bu kız 
kimsenin başından geçemiyecek dere- kardeşler herkesle alay eder ve türhi 
cede ateşli, derin fırtınalı ve büyülü türlü dedikodular yaparlardı. 
geliyordu. Yanımda benden büyük bir Komşum elindeki benlnı mektupla 
arkndaşım a'"l•tan filan bahsetti mi onların evine girdi, İşte o günden son
bllgiç ve halden anlar bir tavırla gü- ra mahallede kepaze oldum. 
lümsüyor, derin derin, mfı.nalı manalı 
iç çekiyordum. Ne de olsa. .. erbabı Meğer cıKalblmde koncalanan mlne 
aşk.ıtan ı.ıbıyıklarını ele almışıı bir çiçeğ!,, hiç okumak yaznı:ı.k bilmez
genç adamdım!... Lakin sevgilimle mlş. Mektubumu okutmak için dedl
nasıı ahbap olacaktım? .. . İşte bütün kod ucu, alaycı kardeşlere götilrmil§ .. ~ 
mesele bunda idi. Bu sözüm ona fır- Tabii bundan sonra. ipliğim pazara 
tınnll aşkı sonuna kadar götürmeğe çıktı. O kada r ut.andım ki, İstanbulu 
karar vermiştim. bıraktım, lki sene için Bursadakl am-
Oııunla doğrudan doğruya. konuş- camın yanına gittim. İşte llk aşkım 

mak cesaretini kendimde bulamayınca böyle bit.ti. 
mektup yazına~a karar verdim. Hikmet Feridun Es 

Tefrika No. 4 

Giizel GOzlii Kız 
Aşk ve macera romanı 

Erkek muammalı bir tarzda: 
- Kimbilir ... - dedi. 
- Tuhaf değil mi? Bugün de 

fala baktım... İskambilde hem pa· 
ra göründü, hem de sarışın bir er· 
kek ... Siz sarışmsınız, zengin de gö
rünüyorsunuz ... 

- Peki, adres~niz? 
- Durun bakayım;- nasıl anlata· 

yım? ... Yed1kuleyi bilirsiniz ya ... 
- Şöyle böyle .. , Trenle geçtim 

tabii. .• O ... Orada mı oturuyorsu· 
nuz? 

- Evet ... Hah hah . .. Siz 2.iengin
ler, bizim taraflardan ancak trenle, 
otomobille gcçesrınız... Dinleyin 
efendim... Y edikule İstasyonundan 
denizin akS'i istikametbe doğru yü
rünecek ... Bir çeşme vardır, oradan 
ıola sapacaksınız ... Bostanların ara
sında a~ı byalı bir ev ... 

- Amma acayip yerde oturuyor· 
mu~sunuz ha ... 

- Gördünüz mü? ... Lakırdısı bi-

Nakleden: (Va - Nfı) 

- Yok canım ... Fakat çok mc~
gul bir adamın da ben... Borsacı
yım... Oraya gidip gelmek vakit 
alır... • 

- İşinizden çıktığınız zaman bu
yurursunuz. 

- Kaçta serbes kalacağımı bile
mem... Hem bugünlerde borsada 
çok. büyük hareket var ... Mesela bu
gün görülecek. şeydi ..• 

Bir aın düşündükten sonra: 
- Dinley'in: Daha muvafık bir 

usul var... Hesaplıyorum ki, yarın 
öğleden sonra beş buçukta biraz 
vak.tim olacak ... O saatlerde benim 
yazıhaneme gelebilirsiniz... Bütün 
memurlar gitmiş olacak. Serbes ko 
nuşabiliriz. 

Güzel kızın bu teklif hoşuna git
memiş göründü: 

- Bu kombinezonları pek sev
mem: .. Yazıhaneniz nerede baka· 
lım? 

- İşte size kartım ... 

,il: K Ş A M 

Alman müfrezeleri } 
Yunan hududuna 

gelmişler 
(Bqtarafı 1 inci ıahifede) 

D.lğer taraftan Türkler de Boğaz
ların müdafaası için tedbiılerln1 alı
yorlar. Boğazlara ma.yn dökülmüştür. 

Hedef neresi 
Londra 3 (A.A.) - Mıistakil Fran

sız ajansı bildiriyor: Hakim olan fik
re nazaran Almanlar, kendilerı bile 
şimdi önlerine çıkan hedeflerden 
hangisine doğru gidecekleri hakkın
da hemfikir değillerdir. Bükreşten 

B. Eden Afinada 
birkaç gün kalacak 

(Raf tarafı 1 inci sahifede) 

Bu s~bahki bütün Yunan gazete
leri B. Edenin ziyaretine en iyi ııü~ 
tunlarını tahsis etmiş, İngiliz Hari
ciye Nazınnıın hizmetlerini bildiren 
makalelerle birlikte fotoğraflarını 
neşretmişlerdir. Nazırın şahsiyeti ve 
temsil ettiği memleket, ziyaretini 
ihata eden bu hararetli havanın s,,. 
bebidir. 

İngiliz gazetelerinin 
mütalaaları 

alınan haberlere göre, Romanyada Londra 3 (A.A.) - NeM Chro
bulunan Alman subayları açıktan nicle diyor ki: cYunanistan, İtalyan 
açığa Boğazlar yolile Musul ve Süveyş kıtaatma şiddetli darbeler indirmek
üzerine yürümekten bahsetmektedir-
ler. le beraber ıyeni müsteviiye de kar§! 

Lond,radakl Türk mahfillerine göre, koynıağa hazırdır. Y C'll·ilmez muka
böyle vahim biı hareket, motörlü k.ı- vemeti, büyük Britanyaya yeni plan
taat için aklbetl tesadüte bağlı bir Iar tanzim etmek, yeni takviye kıta
harekettir. Diğer taraftan alınan ba- atı getirmek ve Türklere mühimmat 
zı haberler hedefin Selanik olduğunu ve malzeme vermek fı.rsatını bahşet
teyid etmekte ise de hücumun derhal . . 
mı yoksa. Belgrad ve belki. de Atinaya mıştır.> 
tevcih edilecek diplomatik taarruzdan Daily Express, şöyle diyor: cHa
sonraya mı bı.ra.kılacağı hakkında ti- rıekatın inisyativini almağa devam 
kirler tehalüt et.mektedlr. edeceğıiz. Geçen kış esnasında bize 
Türk • İngiliz müşterek mühim muvaffakiyetler temin etmiı 

planı olan bu tabiye saıyesinde bir deniz 
Londra 3 (AA.) _ .Geclkml~tir• devleti sıfatile dilediğimiz noktada 

İngiliz matbuatı bütün dikkatini Bal- darbe indirmeğe muktediriz.> 
kan vaziyeti ve Ankara konferansı Daily Sketch bundan böyle İngi-
üzerinde toplamaktadır. r ı . .' d v d d v 

Dally Telegraph gazetesln1n siyasl ız tan:-are e~.:nt~ ogru an ogruya 
muharriri yazıyor: aB. Rendell'in be- Yunanıstan uzennden t.•çarak Bulga
yanatından sonra Bulgar hükümetl ristandan geçebileceğini ve oradaki 
tecahülü a.rlfanede bulunamaz. Ge- kara ve deniz hedeflerim ve hatta 
çen ay B. Churehlll radyoda söylediği Karadenizdeki üsleri bombardtman 
nutukla w hiç şüphesiz daha. evvel edebileceklerini yazmaktadır. Bu 
yine B. Rendeli delaletilc Bulgarlsta- gazete cŞimdi Romanya ile Bulga-
na ihtarda. bulunmuştur. · b' b' · d M 

Son Alman tecavüzünün Bulg mtanı ır ırın en ayı!an ve aca-
hududunda durmama..cu muhtemel~ ristan ve Almanyada akan bütüın 
Fakat Almanlar hangl 1stlkaınete te- Tuna nehri tehdidimize maruzdur.> 
veccüh ederlerse etsinler Türk.iye Ue diyor. 
İngiltere al."8.8lnda hazırlanmış plan-
lar bulunduğuna emln olmalıdır. 

Türklyenln bir askeri müdahnlesln1 
icab ettirecek blr vaziyetin çıkması 
ihtimaline karşı tki memleket genel 
kurmayla.n tamamen mutabık olarak 
bir hareket plA.nı hazırlamışlardır. 

Birbirine zıt iki tebliğ 
Londra 3 CA.A.) - Alman propa

ganda. nezareti, 26 şubatta neşrettiği 
ya.n resmt mahiyetU bir tebliğde, Al
manların BuJgarlstana sızmakta ol
duğu hakkındaki haberlerin tama.mi
le uydurma olduğunu iddia ettiktan 
sonra, şöyle demekte idi: t.Alman Ha
rlclye nezaretinde şu cihet tebarüz 
ettirllmektecllr kl Alman kıtalarının 
Bulgar arazisine glnnesi mevzuubahis 
bUe olamaz.• 

Halbuki, dört gün sonra, yarı res
mi mahiyetli yeni bir tebliğ naz!. kı
talannın aynı Bulgar arazisine girdi
ğ'lni resmen bildirmiştir. Gelecek ne
sillere blr hatıra oima.k üzere bu teb
liği aynen iktibas ediyoruz: .. İngllte
renln harbi Balkanlara sirayet ettir
mek niyetlerlne mhll olmak ve bunu 
önlemek ve a.ynı zamanda Btllgar 
menfaatlerlni himaye etmek için, Al
man kuvvetler!, Bulgar hükiımetile 
mutabık olarak, Bulgar hududunu 
geçmiştir.• 

Amerika gazetelerinin 
mütalaası 

Nevyork 3 CA.A.) - New - York 
Times gazetesi başmakalesinde şöyle 
yazıyor: cBulgarl.stanın işgali lkl ga
ye taklb etmektedir: Yunanistanı 
korkutmak ve Yakın Şarka doğru 
ilerlemek üzere blr üs hazırlamak. 
Demokrasller mukavemete hazırdır, 
fakat önümüzd.ekl llkbaharda. tahri-
batın müthiş olacaıtı anlaşılmakta
dır.• 

New - York Herald Tribune gazetesi 
İngilizlerin Balkanlarda mukabil ted
birler almalarına intizar edUdiğinl 
yazmaktadır. 

Amerika, Bulgar matlu
batım bloke ediyor 

Vaşington 4 CA.A.) - Hariciye Ne
zareti, Alman kıtalannın Bulgarista
na girmesi sebebile Amerlkadaki Bul-

Genç kadıın buradaki yazıyı yüksek 
sesle okt4du: 

CEMAL NERMİ 
Borsacı 

Voyvda caddesi, 315 

Kız: 
- Peki... - dedi. - gelece

ğim... Fakat aldatmaca yok ha ... 
Bulunacaksınız, d.eğil mi? 

- Emin olabilirsiniz ... 
Yüzüğile ıampanya kadehine 

vurdu. Garsonu çağırdı. 
Cüzdanından bir ellilik kağıd çı

kararak: 
- Hesap. 
Garson hesabt getirince erkek, 

ona iki buçuk lira bahşiş verdi. Son
ra paranın geri kalan kısmını cebine 
koymak içıln bir hareket yaptı. 

Yedikuleli kız: 

- Bu ufak para eizi rahatsız ede· 
celc. . . Eger mahzuru yoksa baına 
veı'.'.l!Cniz şununla otomobile bin
sem ve rahat rahat evime gitsem ..• 

Erkek, eskisi gibi kızı gene süzdü. 
- Alın ... -dedi. 
Leyla, sevinçli sevinçli, onluk, 

b'eşlik kağıdlarla bozuk paraları çan· 
tasına indirdi: 

Edirnede tarihi bir 
hamam yandı 

Edirne 3 (A.A.) - Dün akşam 
ııaat l O da belediye k.arşısmda tarihi 
MeZ'idbey hamamından çıkan yan
gın sarfolunan gayretler eay~inde 
hamamın ahşap kısmım yakttk.tan 
sonra etrafa sirayetine meydan ve
rilmeden söndürülmü~tür. 

AKŞAM 
Abone ücretleri --

Türkiye Ecnebl 

Senelllc 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kurut 
750 , 
400 , 
150 • 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

• 
Posta ittihadına dahil olmıyan 

ecnebi memleketler: BeneUği: 
3600 altı aylıRJ 1900, üç aylıRJ 

1000 kuruştur. 

Telefonlanmız: Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 -· idare 20681 

Miidür:- 2049'1 

SAFER 5 
S. İm. Gti. Öğ. İki. Ak. Yat. 
Ez. 11,48 12,27 7,22 10,33 12, 2,30 
v. 5.51 7,30 13,26 16,37 19,04 20,32 

İdarehane: Babıa.11 civan 
Acımusluk sokak No. 13 

gar matlubatının bloke edilmesini ha
zineden istemiştir. 

Moskova mütalaa beyan 
etmiyor 

l\-loskova 4 CA.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Sovyet gazeteleri Alman kıtalarının 
Bulgaristan hükümetl.nin muva!aka
tile Bulgaristana girdiği haberini ver
mekte, fakat bu habere hiç blr mü
tarna ııa.ve etmemektedirler. 

- Ah, mersi, mersi. .. Sizin cö· 
merd bir insan olduğunuzu ilk ba
kışta anlıı.mıştım zaten ... 

Cemal ayağa kalktı. 
Kadın, randevuyu hatırlatmak 

için parmağını salladt: 
- Yarına. . . Değil mi? ... 
- Evet ... Şimdilik Allaha ısmar· 

ladık.. 
Ve başiyle kadını selamladıktan 

sonra dışan çıktı. Geldiği merdiven· 
den inip ka1abalığa karıştı. 

Leyla da onun arkasından çıktı. 
Hızlı hızlı aşağı indi. Bir müddet 
evvel konuştuğu işığt Recep hala 
ayn.1 masanın başında oturuyor, ye
ni ısmarladığı birayı içiyordu, 

Leylanın çarçabuk geldiğiıni gö
rünce kaşlarını çattL Fakat kadının 
nıeşeli hali yüreğine su serpti. 

Kadın iskemlesini onunkinin ya· 
nına çek.ip oturdu ve dedi ki: 

- Azizim sana: «Ümidini kes
me!> demiyor muydum) fşte ... 

- Ne oldu bak.ahın? . . . Keyfli
sin ... Halini gören, para dolu bir 
cüzdaıiı bulduğunu sanır... Şayet 
buldunsa kızım, sahibi derdine yan· 
sın, iade etmeyiz her halde •. , 

- Daha ~yisini buldum... Hani 
falda hep çtkmıyor muydu? ... Zen-

,~Mart 1941 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 57 

- Ben uyuklıyarak uykumu e.ıı. 
yorum, dedi, sen başının çaresine 
bak, yavrum! Padişahın eğlencesine 
karışılmaz.. hünkA.r, böyle neşelJ 
zamanlarda geceyi gündüz, gündüzü 
gece yapmasını sever. Sa.bahleytn 
yatar.. akşama kadar uyur. 

- Bu kadın Mla defolup gldemedt 
- Onun gitmesini mi bekliyorsun? 
- Öyle ya. O gitseydi, etendimiz de 

yatar uyurdu. 
- Maryanın gitmesi kendi elinde ol

saydı çoktan giderdi. Padişah bırak
mıyorsa, nasıl gitsin? 

Saide dudaklarını şişirerek kendl 
kendine söyleniyordu: 

- Bu nasıl zevk!. .. Bu nasıl eA-len
ce ! ... Bizim kabilemizde günah da, ha
yır da gizli olurdu. Bunların herşey1 
meydanda. Günahlarını da bayırlı L'j
ler gibi saklamıy0rlar. 
Hızır bey bu sözü cevapsız bırakmak 

istemedi: 
- Hükümdarlar günah 4J.emekten 

sakınmazlar. a kuzum! İnsan o mev
k.le geçince herşey mübah olur. Evvel
ki gece imparatoru görmedin mi? 
Karşısındaki havuzda birçok kadınlar 
çırçıplak raksediyordu. Bunları biz 
evlmi:ııde yaı,>abilir miyiz? 
Saidenın tahammülü -saatler geç· 

tikçe - taşıyordu. 
- Böyle blr yılanı dizinin dibinden 

ayırmayan padişaha. bir fenalık gelir
se, hesabını sen verimin! 

Diyordu. Hızır bey kapının önünde 
oturmuş, uyuklayıp duruyor ve artık 
Saideye cevap vermiyordu. 

Saide, acaba, kapı aralı~ından na
sılsa. gördüğü bu sahneye karşı, kıs
kançlık yüzünden mi taşkınlık göste
riyordu? Padişahın Marya ile eğlen
mesine neden tahammül edemiyordu? 

••• 
Saide «Bizans tepeleri» 

türküsünü dinlerken .• 
Çelebi sultan Mehmedin dizinin di

binde oturan ve yolunu şaşıran Ma
nastır yolcusu prenses Marya tBizans 
tepeleri» türküsünü söylemeğe baş
lamşıtı. Padişahın bulunduğu salon
dan hazin, ince bir kadın sesi akse
diyordu. 

Saide iri kalın dudaklannı uzatarak 
hom urdanıy0rdu: 

- O kaltağın sesi... Bu gece ne ya
pıp yapacak, padişahı zehlrliyecek. 

Ve Hızır beye dönerek bağırdı: 
- Senin de o zaman aklın başına 

gelecek koca ihtiyar! ... 
Hızır bey uyukluyordu ... 
Cevap vermedi. 
Saide kulal,tım kapıya verdl: 
Güzel prenses Bizans tepelerini 

mednedlyordu: 
cBir gün, dağlar, nehirler, denizler 

dünüayı doldururken, Bizansın kub
besinden yedi melek indi. 

Bu melekler şehrin yedi tepesinde 
yerleş.tiler. 

Allah - bu melekler sıkıntı çekme
sin diye- dünyanın en güzel sularını, 
en güzel havasını bu tepelere verdl. 

İnsanları öldüren ayedi meşum has
talık»ın (1) şifaları ayn ayn bu tepe
lerde bulundu. Bütün hastalar, bu te
pelerde lyUeşir... Her ıztıra.p yalnız 
orada diner... Allah tAbihayatııı {2) 
de bu tepelerden birinde yarattı. O 
sudan içenler ihtiyarsa gençleşir ... 
Genç ise ömrü uzar, çirkinse güzelle
şir, neşes1 artar. 

Haydi gelin çocuklar~ Ruhu karar
mış, gözleri ümldsizlik içinde sönmüş 
olan talihsizler! Peşlıne takılınız ... Si
zi bu tepelerden birine götüreyim ... 

Size cAblhayat. kaynağını göstere-
yim! 

Niçin peşimden gelmlyonsunuı:? 
Neden beni takip etmiyorsunuz? 
Iztıraplarınzdan ayrılmak lstem1-

yor musunuz? 
~akkınız var: İnsan, yıllarca. arka

da..şlık yaptığı ıztıraplarından kolay 
kolay ayrılamaz. 

Eğer yolunuz, insanlara hayat ve
ren bu tepeye düşerse, orada. beni 
arayınız ... Beni bulunuz! 

Ben, gökten yere inen meleklerin 
yedincisiyim. Allah beni gökten yere 
indirirken: «MU:ltarip kullarımı sen 

' 

Yazan: İSKENDER F, SERTELLİi 

tasam et!• dedi. 

Hıı.ydl, koşunuz ... Gellnlz, muztartp.. 
lerl 

Sizi bekliyorum ... • 

Saide kapının önünde dil.şünilyor..
du: 

- Meğer biz ne emı.renglz bir §eh· 
re gelmişiz... Bu kadının söyledlklerl 
doğru ise, şu medhettiği cAbihayatı.• 
tan bir bardak da. ben içmek ısterim. 

Hızır bey bu sırada esniyerek göz
lerini açmıştı. 

- Bizans dilberinin şarkısı seni dı 
düşündürdü, değil mi? 

Salde birdenbire gülmeğe başladı: 
- Evet. Yedl tepeden bir.inde, muz. 

tarip insanlara şifa. veren, çlrkl.nled 
güzelleştiren bir su varmış. 

- Varsa, sana ne bu sudan? Yoksa 
sen de içmek ve güzelleşmek hevesin• 
mi düştün? 

- Evet. Fakat, güzelleşmek için de· 
ğll, neşelenmek için. 
Hızır bey gülmemek için kendlnl güo 

tuttu:-
- Ayol, bunun için o tepelere kadar 

gitmeye lüzum yok. İki kadeh şarab 
içersen derhal neşelenir ve bütün ke· 
derlerini ıztıraplarmı unutursun! 

- Ben şarap içmem, Hızır bey 1 Ora.
da b1r su membaı varmış... Ben o su. 
dan içmek i~tiyorum. Şarabın testrt 
geçicidir. O insana ebedt hayat, neştt 
ve şifa veriyormuş. 

- Sen, Bizanslıları tanımazsın, yav. 
rum ! Bunların hepsi, insanları Bizan
sa çekmek ve buraya bağlamak için 
uydurulmuş blr takını efsanelerdir. 
Eğer prenses Maryanın söylediği şar· 
kıdaki sözler doğru olsaydı, şlmdl Bl· 
zans sokaklarında gördüğümüz insan
ların hepsi ak saçlı, ak sakallı, yüzler
ce sene yaşamış ve ihtiyarlamaınLJ 
olması lazımdı. 

* Güzel prenses. türküsünü bitirdiği 
zaman ağlıyordu. 

Çelebi Mehmed esrarengiz blr rüya 
içinde yaşamış gibiydi... O kadar dal
mıştı ki... Birdenbire başını prensesin 
yüzüne çevirdiği zaman, bu güzel k:ı· 
dının pembe yanaklarını ıslatan gfüı 
ya.şlarmı görünce şaşırdı. 

- Niçin ağaıyorsun, Marya? Ağla
mak sana hiç yakışmıyor. 

Güzel prenses blr kelime ile cevap 
verdi: 

- Muztaribim ... 
Çelebi Mehmed güldü: 
- Neden bir bardak aAbihayat11 1ç

medin? 
- O tepeyi bulamadım. İnsanlaruı 

ömrünü uzo.tan ve neşesini arttıran o 
tılsımlı suyun kaynağını bulsayJım. 
etrafuıda blr kulli.be yapttnr, orada. 
otururdum. 

- Şakayı bırak, Marya! Bizanstıı 
böyle bir suyun mevcud.iyet:.nr ben U. 
küçültlüğümdenberi işidir dururdum. 
Hatta bir gün, babama, bundan ev
velki imparatorun bu su ile dolu bl.r 
testi hediye gönderdiğini de hatırlıyo
rum. Sen kl, Bizansta doğmuş, Bizans. 
ta. büyümüş akıllı b1r kadınsın! Nasıl 
oldu da bu tılsımlı suyu bulup içeme· 
din? ... 

- Bundan sonra bulsam da neye 
yarar, haşmetmeap! Ben artık ma
nastırda. yaşamağa karar vermiş, ta· 
lihsiz bir kadınını. O suyu dünyada 
kalmağa mahküm olan ve ecelden ka
çan insanlar içmelidir. 

- Iyi amma, sen de güzel, genç ve 
akıllı bit- kadınsın! Bence, manastıra 
ahmaklar gider. Sen, yaşamağa. layık 
bir kadınsın! elinin içinde duran sa
adeti, neden, ayaklarumı altına. atıp 
çiğniyorsun? 

Marya o kadar inadcı bir kadındı ki, 
padişahı neşelendirmek va hatırını 
kırmamak için, birkaç kadeh şarap 1ç. 
tiği halde, verdiği karardan bir tü.rlil 
dönmek istemiyordu. 

*** (,\rkası var) 

(1) O zaman meşuın sayılan yedi 
korkunç hastalık şunlardı: Kızıl, K.ı· 
ra hüınma, Veba, Samyeli çarpmas., 
kötürüm, sıtma, cüzam 

(2) Şimdiki Çamlıca tepesinde çı
kan ve o zaman birçok hastalara şifa 
veren bir ınemba suyu. 

gin bir adam ha.yatıma karışacak- den geçirerek: 
mı~. beni himaye edecekmiş... Bir - Ona olsun da bana niçin olma• 
türlü önüme çıkmıyor diye içerli· sın?... Nem eksik? ... - diye mağ• 
yordum ... Ümidimi kesmiştim. rurane ba~ını kaldırdı. 

- Eeee... - Yavrucuğum ... Ben de senin 
- Umarım ki o adamı buldum iyiliğini ~sterim... Olmasın demiyo-

işte... rum ki ... Allah versin ... 
- Yok canım? Ve bilhassa kendini alakadar 
Bikaç cümleyle, Leyla, başından eden mevzua döndü: 

geçenleri anlattı. Fakat hayrette ka· 
lıyordu. Zira Recebin umduğu gibl - Demek bu kibar beyefcmdi sa• 
sevinmediğini farkediyordu. Recep na gelecek? ... O kötü mahalledeki 
onun bulduğu adam<". pek o kadar kötü evimize .. . 
itimad etmiyordu. - Hayır ... Fakat isteseyd•im de-

- Dur bakalım... Gölü görme· ğiJ oraya, cehennemin bucağına ka• 
dem paçalan sıvama... Neyin ne- dar kendisini sürükleyebilirdim .•• 
~iymiş? ... Öğrenmeli ... Amma ben, onun yerine gitmeği da.-

- Bana nasıl baktığını görseıy· ha münasip buldum. 
din ... Her halde abayı fena halde - Neredeymiş yeri~ 
yaktı ... Hem de adamakıllt. .. Bilir- - Voyvoda caddesinde ... Borsa.-
sin, böyle işleri anlarım... ctlık. ed·iyormuş. 

Reoep, gülerek.: Ve lakay lakayd: 

- Demek, fransızların dediği - Burada bu akşam tra~ olmak 
gibi «yıldırım darbesi)• tarzında bir istem~yorum ... Haydi gidelim ... 
aşk... - Nasıl dilersen ... Zaten saat de 

- Eh, o da görülmemiş şeylerden on bir buçuk oldu .. . 
değil... Bedia Taksim bahçesinde - Bu akşamlık supe etmek için 
zengin bir adam bulmadı mı? Herif paramız var... Başımızın• çaresine 
ona apartıman, mücevher, otomo-ıbakalım ... Yarın da ciddi işler pe-
bil. her şey aldı... ş•nde dolaşırız ... 

Ye endam aynas~nd& kendini göz· (Arkası var) 



4 Mart 1941 

r Günlük Borsa 1 
ESHAM ve TABVİLA.T - IUMBİYO 

ve NUKUD FİATLERİ 

3 Mart 1941 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
~ 7,50 933 Türk borcu L Il. m 19.10 
> > 1938 lkYamiyeU 19.60 
• > 1933 İkramıyell Ergani 

A. B. C. 
:a '1 1934 Sivas-Erzurum 1 
> , 1934 Sivas-Emırum 2-7 
> 2 1932 Hazine bonolan 
• > 1934 • .. 

BULMACAMIZ 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı ___ _ 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. idare Meclisinden: 

27 mart 1941 tarlhlnde toplanacağı ilan edilen fevkalade umumi heyet İdare meclisine aıa olabilme l§Aıtlan: reyi o~ıyacnktır. Vekillerin hi!Scd:ır-
ruzna.me\Stnde yazılı sebebler dola.yıslle esas mukavelenamen:ln yenfden tadil Madde 15 - Meclisi idare aıa.sından lar<Utn•oınuı.sı ıneş.ruttur. 
edilen tekil aşağıya ka.yıd ve ilAn olunur. her birinin şirketin lfı.akal be.~ yüa his- İçtiml\a davet: 

Eski ıekll 
Türk 'ncaret Bankası A. ş. 

Esas Mukavelename 
BİRİNCİ FASIL 

Şirketin te.şklli, maksadı, 1Sm.1,.. 
merkev;I 

se senedine mallk olması l~zım gelir. Madde 25 - Davetnameler ve~mi 
)dl olup beheri birer sıra numarasını Senedatı mezbure §irketin 8alldı&ma. içtimadan Jaaknl bir meh e\'V~l ai
le reis veya reis veklll lle mec!l.s11da- tevdi olunacıı.k ve azanın müddet! tmcı maddede beyan edildiği vc~hile 
re azasmda.n bir zatın mühür ve imza- memuriyetleri zarfında. rehin ve fu- ?Zeteıer ile nnn olunacaktır. 
ıaruu ve şirketin mührtl resmlslnl ha- ruhtu caiz olmayacak ve bunların I<:tinıa nisabı: 
Ti olacaktır. üzerlne rehin ~ furuhtan cala olma- Madde 26 - Heyeti umumiye ge-

ŞJ.rketln nama muharrer hisse ee- dığmı mübeyytn bir damga vunıla.- rek asaleten ve gerek vekfileten şir-
nedlerlntn bey' hibe ve veraset suret1"' cak.tır. • ket serıuayesinın bir rubuna müsavi 
le ahara devir ve fer&# ve lntikall ca!z balığın i&ıhUaJi: hlsse senedatına ınaJik h.Lssedıı:rlar 
ile de bey'ü terdında. ve ah8.1a. hibe- Madde 16 - Meclisi idare azasından 1 hazır bulunursa teşekkül etmiş addo-

Müessisler: ıdnde k.eyfiyetın evvel'- lda.re meclısln- bir uya. blr kaçının vefatı ve:va 1stifo.sı Iunur. Heyetı umumiye lçtımaından 
Madde ı - Senedatı ticariye n ec- ce tedkhlki ve firket defterlerine kayıt vukuunda rreya aat.r bl:r sebepten do- laa.kaı !.ki hafta evveUne kadar lıis.se

ham ve aleHinmm emvali menkule ve tesc1l1 zımnında şlrkete beyanname ıa.yı bir veya bl:r kaç aza yen münhal d~rlar ~vet ve yed1er1ne mlkdnrı 

• > 1935 > > 
• 1938 • > 

19.90 
19.30 
19.48 
GUO 
15.50 
29.50 
52.75 
4J.85 
40.!lO 
38.60 
43.75 
41.-

mukabilinde akçe ila'az Te 18tlkraz flY- verilnıesl lAzımdır. :taıırsa. meclisi idare işbu yerlere mu- hisselerını ve reylerini mübeyyin bl-
Soldan aai• ve ;rullandan ..-iıı ıemek ve ledelicap mali Ye tıca.rl ve 111.- • _ vakka.ten aza tayin eyliyecek ve mti- rer duhuliye _ ,·arakası ita olunur. 

nat ve zıra.ı her nevl tefebbüaı.t ve te.- Şirketin nama muharter hisseaa:ı babı kati gelecek heyeti umumiye ta- Heyeti umumıyenin detal Ula içtlma-
A. Denıiryolu tahvili I-n 

• • m 
A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. Umanı müınes.sll senedi 

HİSSE SENETLERİ 

1 - Alınan Hariciye Nazın. 
2 - Kaybetme • Bir erkek faınt. 
3 - Tramvay kondüktörlüğü. 
4 - Cenubt Amerika hülRbne't-

lerinden hiri. 

109.25 5 - Terai kalctırmadır • .Yün il-T. c. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 10.- leme. 
T. İş bankası (hamile a.it) 10.25 6 - Tellft enini boyunu heeaph-
T. İş bankası mümessil his. 103,.:_ yandır • Ödünç verme. 
A. Deml.ryolları şirketi (% 80) 22.75 

7 
lnllln ,_ 

A. Demiryolları şirketi <% ıoo. 37 50 - a etıneı.11. . 
Es.1<1bisa.r çimento şirket.ı 8:10 8 - Ter.si tamam körludir. 
,ŞU-keti Hayriye 26.- 9 - Başına cK> gelirae po.ta pa-
Şlrketi Hayriye temettü 21,- keti olur • Teni bit- ottur. 
~----~--------E CNE B i TAHVİLLERİ 10 - Tepeden dalma tayyare 

lOS.5tl uçu§u - Yama - Y euıek. 

ıos.- c- bulmacunımıı halU 
~~ ~~ .. , 
1.25 Soldan ı.P, ye yubndan -.aıı 

Sigortalı kredl Fonsiye 1!10S 
J) > 1911 
> • Amorti 
• > Kupon 

------NU--K-U_T______ 1 -Montevideo, 2 - Oda, Ka-

Türk aJtını 23.90 n.ary, 3 - Naftaliıı • .f - Tebeşi~, 
Külçe altın bir gramı 2.94 5 - Ekabir, Muz, 6 - Valen, 
Osmanlı bıınkası (banknot> 2.50 Ama, 7 _ Jnıj,, Ur, 6 - D~ar-
_____ K_AMB __ t_Y_O _____ ka, 9 _ f.r, Rum, Ada, f O - Oya, 

ahhüdata. mibı!erlden veya bllmüOe.- h1pleJ'inin 18lm ve töbretlni ve p afından lcra ciunaca.k.tır mda hazır bulunan hissedarr nın 
reke glrlşnek ve mahsulA.tı dahlllye- o~duklan hisse aenedatının mlkdannı ~tslik• · asaleten ve veUıeten h!l.nı.H oldu'icı:ı·-
nin satışına. tavassut n umumi plya- göstermek tizere bir defter tutulacak • n hisse sen eda tının ntlkd 
saıarda revacuu temine delıUet vesa.Jr ve senedatm beyü ferağ ve lntlkalJ Madde 17 - Mecllsl 1da.re he~ ,se~e kifayede olmadığı halde h:n tiderece-1 
bllü.mum banka. muamelAtını ifa et- muamelesi meşruhatı IA.zımeslle mez· az.ası meyanından bir reis Te bır r s ntlye ~inci defa olarak 1 ~e un~u-
mek üzere zirde muharrirlnilll.mza. kUı· deftere ve hisse senedine ka.ydolu- veklli intihap eder. . vet ediUr. ç man aa-
Adapazaıında. mukJm Bosnavt Hacı nup idare mecllşi reis ve azasından !.kl 11azeret.sb: elarak ıçtunalan rebne- işbu 1*inci Jctiınada haz b 1 Adem Beyzade D>rahJm Slpahlzade zat tarafından zir! imza ve tasdik olu- mek: hJssedaran h.l.Sscıerlnin ~dau unan 

Hamit, Numan Beyzade 
1

Numan, Hacı nacaktır. Madde ıa - Azadan blrtsl v~ubu- olursa olsun birinci içtimada t~üz~e 
Selinızade Ethem, Diyarbeklrllzade Beher hl5se senedi 1.çln on kurut lan davete imtisal etmlyerek uç a.y kere olunmasına karar veruın· 1 -
ibrahlm, Hacı Hafızzade Mebmed Zi- masrafı ta.b'lye olarak ahzolunacaktır. miistemlJTen ve blla mazeret Meclisi hususat hakkında icrai nı~k~ an 
yaettln. Şumnulu Hacı Mehmed Hllmt. JIJsse senedter:lnfn tecezzi kabul et- İdare içtimalanna i§tlrak eyJemedJği edeceklerdir .. Ve bu veçhlle cerey~~~ 
Hafız Ağazade Beklı·, Manifaturacı memesi: takdirde mftstafa addolunur. . eden müzakerat mer'i ve muteber oia. 
Mustafa Nuri, Ethem Ağazade İsmail Madde 8 _Hisse senedatı şirket na- İdare Meclisi Hzife n ~hly~erl. caktır. Birinci içtima ile ikinci icLl-
Hakkı zarında kabili inkısam olmadığından Madde 19 - Meclisi lda.re ~r~etlh ma beynindeki müddet otuz günden 

Bey ve Efendiler ile tertip ve .ihracı ha.sbelveraae hisse senedinin mu~r- umur ve .muamelatının ldaresınde dun V't'. kırk be~ günedn efzun Q~mı
berveçhi atı kararlaştınlıın hısselell rıfı taaddüd etse da.hl cümle varisler -ve emvalinin tasarrufunda 1eklll yacak ve ikinci içtlmaın davetname
asbabı beyninde bfr Tnrk Anonim ,,ır. §a.bsı vahit hükmünde addedilir ve şir- umumisidlr. Şirketin menafilne mu- Ieri on beşer gün fasıla ııe iki d"!a 
keti teşkil olunmuştur. ket her h.l&ıe için bir sahip tanır. Bir vafık her nevi muameleyi ıra. ve ~ti- JIA.n ohmacaktır. 
Şirketin ünvam: .. hl.ssedarın varis veya. daylnle-ri biç bir diranı ve bilümum memurin ve mus- Heyeti umumiye reis ve kiı.t.ibi: 

Madde 2 - Şirketin unvanı t.Turk vesile ne şirketin emval ve emlAkinbı tahdemin.1 nasp ve a;ıet:nıek ve ~- Madd~ 'J!1 - Heyeti umumlyeye 
Ticaret Bankası Anonlm Şlrketb _ola- tahtı hacze vaz'ını taıeb ve .şirketin d.~n m.aa§a~ ve husnü hlznıetı gö- Meclisi Idare reisl veya Mecllsi İda
cak ve tahllyeti ttliba~e bllcumle umuru idaresine müdahale edemezler rülenlerin müklfatını v~ salreyl ta- renin tensip edeceği azadan bir za.t 
muamelfitı hakkında. Türklye Cilm- ve her türlü umur ve muamelatta ve y1n ve tahdit etmek ve bır ay zarfın- riyaset eder. 
huriyetlnln kavanln ve nfaairuı:tı ha- istifayı hukuk bahsinde şirketin defa. da. şirketin vulrubulan muameı~t.ı Heyeti UI1lumlyede hazır olup en 
zıra ve müstakbele& tatbik edılecck- tlrini ve heyeti umumiye karannı ta- şehriyesini tedklk eylemek ve senelık ziyade :hisseye malik olanlardan iklsl 
tir. bule . mecburdurlar. bilAnço hesabatını idat ve murakıpla- rey toplamak hizmetini i!a eder. He-
Şirket.in merkezi: Bedeli ödenmiyen hisse senedlertne rın bu baptaki raporlannı blttetkik yeti umumiye katibi reis lle rey iop-

Maddc 3 - Şirketin idare merkezi yiiriiüileeek faiz: hissel temettüü ve ihtiyat akçesi me- lamağa memur olanlar tarafmdan ta-
Ankara~~~· Mecl.i.sl 1da.re kararlle Madde 9 _ Evkatı muayyenecte te- ~dirini t~rın .. ve mükarreratı mütte- ~olunur. 

Tiirk lirası Zat, AI. şirket Turkıye Cümhuriyetinln sair ka$itl t.ediye olunmayan hisse seneda- hizenln husnu infazına. nezaret ey- Munkere nisabı: 
Loııdra. üzerine ı sterlin 5.24 KONFERANS mal dhallderhiıl1de bveya ebcılıllrebi a mkaemldekekit- tının sahiple:rinden teebhün:ı.tı vakıa- lek mekinve heyetli umuıruk ·yheninb rnt üza- Madde 28 - Heyeti unıuınlyede 
Nevyork üzerine 100 dolar l32.20 er e a "u e aça · .,,,u ~r dan dolayı ihtarı keyfiyete hacet kal- cres e arzo unaca e~ a ve müzakere olunan hususata ekseriyeti 
Paris üzerine 100 frank Eminönü Halkevlnden: 6/3/941 per- açılacak her ş?be için MaHye .ve Iktl- maksl2lll taksitini hulülü gününden müv~ne ce~yeııertni ~anzıı:n etmek ara ile !karar verilir. 
Mll~o üzerine 100 llret ü t 17 30 da Evlmlı sad Vekaletlerinin tekilli Ue Icra Ve- itibaren senevi yüzde dokuz hesablle ve Türkiye Cumhuriyetı devalr, nıe- Müzakere olunacak mevadın ccd-
Cenevre üzerine 100 :frank 29.98 §etnbe gün saa ' sa- killeri heyetlnden lziıı alınacaktır. faiz ahzolunacaktır. ca.lls ve mahaklmlnin kiffei enva ye 1 t 

ıonunda Halkevi relsJ. Yavuz Abadan Şirketin müddeti: Bedeli o"denmiv. en hisse senedlerinin derecatında müddei ve müddeaa!eyh veli Meclisi Idare .ara!ından tanzlın 
Atina üzerine 100 drahmi 0.9975 ve i r t k edilir. İştiu cedveıe dahil olacak me-
Bofya üzerine 100 leva 1.6225 tarafından (Harp ve Hukuk) mev- :Madde 4 - Şirketin müddeti bazı satılması: sar sı a ı anuniye ile da.va lk:ı.- vad Meclis! İdarenin teklifile hanın 
Madrid üzerine 100 pezeta 12.9375 ıruunda btr konferans vefi].ooektir. esbabdan dolayı kat veya temdid edil- Madde 10 - Şirketin; taksitlerl vak- :~~~e dava1:bulü, red ve ferağı ve oldukları hisselerin bedeli şirket ser-
Budapeşte üzerine 100 pengö Glrtş serbesttr. nıedikçe sureti katiyede teşekkülü ta- tile tediye edllmiyen seneda.t esbabı azı tın ;ıesa. d 1~ vekil nasp ve mayeslnln yüzde onuna baliğ· olan 
Bükreş üzerine 100 ley ri

1
hindk:n itibaren elli seneden ibaret aleyhine ikame! ~v~ etme~e ve his- ol~, eve~~~ :kdl c:~k;~ ~a~~~ lıimedarıı.n tarafından yevmi içtıma-

&lgrad üzerine 100 dinar at~;~5 İstanbul Belediyt!Q o aca •• r. seleri satmağıı. salahiyeti olacaktır ve olıuı kaffei umur ve muamel!itı Ha dan Iılakal 011 güıı evvel vu.lrubulacalı: 
Yokohama üzerlne 100 yen İKİNCİ FASIL bu makule satılması 1Azım gelen hisse eylemek saHl.hiyetıne maltttır. teklille'l"den Jbaret olacaktır. İşbu 
Stot.holm üzerine 100 ıruron 3ı.oo5 Memur ve Müstahdemleri Sermaye ve hisse sen datı . '9enedatının numaralan gazeteler m.a- Vekalet: cedvele dahil olnııyan hususat heyeti 

1 ADYOSU 1 Yardım Cemiyeti . . rifetile neşir ve lli\.n olunarak tarihi Madde 20 _ Meclisi İdare flrketln ummnlyede müzakere olunur. 
AN KARA R ldwe Hey'eti Riyasetinden: Şırketııı sermayesi:. UA.ndan on beş gün sonra. ~lrket b1ç umur ,.-e muamelatının ve muka.rre- Muralublar ve vuifeleri: 

"' .. _ Madde 5 - Şirketın sem1ayesl. bebe. bir giı .. :ı ihtara ve muamelıitı adliye- t .. tt h · •~, 1 ı si l M 4 Mart sab i&lc ve a...,..m Cemry' etimiz_ esas nizamnamesinin · ~ Tür' k ı· kı etind ~40 000 ra ı mu e azenın vası....... cra ye o - adde 39 - Şirketin idare ve he-
12 33 T - k l. k • . • n .,..., ırası . ym e '2 ' ye ..... ec ur olmamak ve zararu zi"anı mak :ı-Are müdl...,,., D""" ve __ ,A .. ebl- b t . 12..3-0 program, · ur çe P a - 9 dd b 9/3/ 941 hiss dlnd ür kk ... iki mU - " ı..,.; ...... -r ..... o:u sa a ının murakabesi bir veya nıii-

&f ha.bel i 13 05 T" ·k ncu ma eeı muc~ mce esene en m e eu JOD sahibin" aid olır.llt flzere borsala;rda ~ ..ıbi dı hsusa bir te ddi 
lar, ıı~:J' ~~3 20 Kr er ık' . uı - Pazar günü saat 14 de Belediye bi- iki yüz bin Türk lirasından ibarettir. veya. nıftzayede ~ahallermde hisseleıi 1e~ed.,,de•t"1· meva ~ia ..... _._ voled,.11<,• a t miirakaba muhavveldir. 
çe P a ar, · aruı program daki u ~ M lia ı d Hisse scnedleri A ve B olarak iki ter- mu muayyene ...., n ww;t ue.1.1. Mürakıblar heyeti umumiye t:ı-
CPL), 18 Program, 18.03 Cazband iP!.), nasın. mumı ec aa ov~un a tibtir A tertibi b1r.milyon iki yüz bin sattırılacaktu'. Eu veçbUe furuht olu- ~ktidan kısmen ve yahut tamamen rafından muayyen müddetle intihap 
18.30 Konuşma (Çifçinin saati ı ,19 senelık toplantısını akdedecqınden llralxk t>irin.ci tısını sermayeyi teml1l nan &ıene~t iptal olunacak ft m~- lzasından bir veya bir kaç za1a. ba olunur. Mürakıbların senede lnaknl 
Piyano Resitali, 19.30 Ajans habulcrl, aaıyın aza arkadqların mezk(ho gün eden ve 1 nisan 1932 taı-lh1ne kadar rlleıe eskı senedlerln numaralarını velc!leti mahsusa !hale edebillt. Me- dört de!a şirketin nukut ve mevcuda-
19.45 Fasıl heyeti, 20.15 Radyo ;;;a.zetesi, Ye ıaatte toplantıda buYunmalan ri- ihraç edilen 24.-0,000 hisse senedinde.o havı olmak tizere yeni senedat ita. kı- sallhi cariyenln rüyet ve tc&vlye.si için tını ve bll<'Umle defatlrlı:ıi teft~ ve 
20.-ts ~on orkestrası, 21.30 Konuşma. ca olunur. müteşekkildir. Bunlardan bir milyon Iınacak~ır. Batılan _senedin. esmanı ~- hariçten da.hl bir veya blr kaç zatı evrakı müsbite ile muamelatını tat-
2U5 Kume heyeti )Koro), 22.30 Ajans RUZNAME: 1 - İdare lııeyetiaıin yüz bin liraya. tekabül eden 220,00Q sılası hıssc~aruı şı11kete olan deynıne tevkil edebilir. Ban_k~nın muameHl.tı bik etmcs'i ve şirkete rehin veya te-
ve borsa haberleri 2245 Dans mii- . . M edl uh . ...:;.ı. hasru tahsıs olunur ve noksanı ondan idariye ve hesablyesının sureti tedviri nllnat Ql k b kıl h . 
z:lği (pl) . . hır senelik zaporu, 2 - uralop ra- h1sse sen nama. m arret ve ~""' talep olunacağı glbl fazlası varsa ona e tes'"'lti ve mu-diran ve memurlnln ara. ıra an er nevı ev-

. 3 A d b. · ı k btn "- "'''""'etinde 9 0 000 hisse v u rak ve loycınl her ay kuyuda nazaran 
5 M·art ""'"""'mba ""abahı poru, - za an ınne yapJ aca• .... 1 ... d ......,,h,_,".-"'· .. ~ .... ~ust B ita olunur. nasp ve, azil terfi ve tecziyesi ve va-..---.- .., clı 1 · 4 Esk" 'd sened e a.uu.w1e m......... ur. . . ! . . tedkik eylemesi lazımdır. Sene niha-

8 Program, 8.03 Ajans haberleri, yar ~. m.eııe esı, • - 1 .• are tertibi 25 ~rlnievveı 1934 tal'lhlnde ÜÇÜNCÜ FASIL zile ve salahiye~erinlıı mahiyet ve de- ~tinde tiesabatı kat'lye üzerinde tcd-
8.18 Hafif program (Pl.), 8.-ts Ev ka- heyetinın ıbrası ~e .ıdare heyeti aza- bir milyon liralık sennaye tezyidini Şirketin umuru dahillyesi recesi Mecll~ Idarece tanzim edile- klkatı 1Azime bilicra ,'}iı-ketin muamC'-
dını. ııile murakıp ıeçımı. tem.sil eden iki yüz blıı imtiyazlı ve cek bir talımatnamel dahiliye tabi lfıtı unıumlyesi hakkında bir rapor 

hamiline malM>us hisse senedin.den te- İdare mavlan: olacaktır. tanzim ve heyet! umumiyeye ita ey-

Devlet Deniz Yolları lıletme 
Müdürlüğü ilanları 

Umum 

MUDANYA POSTALARI 
ı Mart 941 tarihinden itibaren işan ahire kadar Mudanya hattında 

haftada dört poota yapılacaktır. (Mersin) vapuru ile yapılacak pazartesi; 
çarşamba ve cuma. postalan İstanbuldan saat 9 da (SUs) vapurile yapılacak 
pazar postası sn.at 9,50 de kalkacaktu-. 

Pazartesi ve cuma. postalan Annutıuya da uğrıyarak Gemliğe kadar 
ı&ideceklerdir. Çar§amba. ve pazar postalan Muda.nyadı:uı döneceklerdir. 

(1616) 

şekkül eder. Bu hisseler aşağıdaki Madde 11 - Şirketin umur ve mesa- Azalara nrilecek ücret: Jemek mürnkıbların cüınlei vczaifın-
noktalarda A teıtiblnden farklı ve lihi hissedarlar ummrıJ heyeti tarafın- Madde 21 _ Meclisi İdare içtima- dendir. 
miimtazdır: dan mansup ve yediden dokuza kadar Müraıkıblar; idare meclisi, idare ko-

l - 25 teşrinievvel 1934 tar1hl1 ta- Aza.dan mürekkep bir idare meel1slne Janna. iştirılk eden §zaya her içtima mitesl reisi ve azalan ile müdür ve 
için verilecek hakkı huzurll sureti k dil kararını tescil vellanı tarihlne k.a.- ihale olunur. idare MecUsi azalamun memurların esas mu avelename ve fldlyde toplanan umuml heyet tayın i ı kı h dar yapılan muamelelerden dolayı şiı'- müddet.1 memuriyetleri üçer senedir. kanun mevzu ara ay rı areket!eıi-

ket sermayesinin tenkisi !Azım geldiği Bu idare uzvundan başka bankada eder. nı gördükleri takdirde bunları vesi-
takdirdc bu tenkis yalnız A tertibi his- 2999 sayılı kanunda yazılı vazifeleri DÖRDÜNCÜ FASIL kalara dayanarak şirket umum! heye-
se senedlerinden yapılacaktır. Şirketin ifa etmek üzere idare meclisi tarafın- Heyeti umumiye tine hitaben tanzim edecek1eri ra-
Ticaret Kanununun 442 nci maddesin.- dan idare meclisine dahil olanlar ara- ~:d:ı. zikretmeğe mecburdurlar. Bıı 
de yazılı sebeblerden birtslle tasflyesl sından seçilen iki aza umumt müdür- Umumi Heyet: murakıblar raporlarının birer suretini 
halinde aynı hüküm tatbik edilecektir. den mürekkep üç kişilik bir idare ko- Madde 22 - Sureti muntazam.ada ~~_aliye. Ye Ikfüad Vekaletlerine de 
Üçüncü ıaJusların haklan mahfuzdur. mltesl bulunur. Her hangi bir içtinıaa aktı içtima. eden heyeti umumiye ı gonde~ırler. . 1 

n - Temettüün taksiminde B terti- l§tirak edemiyecek surette mazereti umum hlssedaranm heyeti mecmuası Heyeti umumı~·cni11 vaı.ifeleri: 
bi hisse senedleri muaddel 35 ncl zuhur eden idare komitesi azası yeri- makamında bulunur. Madde 30 - Her sene toplanan 
madde mucibince rüçhan hakkını ha- ne vazife görmek üzere İdare Meellsi Adi fevkalade heyeti umumiyeJer: hissedarlar umumi heyeti şirketin 

ı . v·ı.... . D • ... E d izdir. tarafından lkl de yedek aza seçilir. Madde 23 - Heyeti umumiye her unıur ve m.esalline dair idare meclisi 
zmır ı ayetı aımı ncümenin en : · m _ Hissedarlar umumi heyetiniJı İdare komitesinin ittifakla. verecei;>i senei hesabiyenin hitamını müte~kip ve .. muamelat ve hesaba tına mütedair 

1 - 113/941 tarihinden itibaren ylrm1 gün .müddetle kapalı zart U8ullle içtlmaında B tertibi hisse senedleri ııa- kararlar doğrudan doğruya, ekseriyet- üç ay za.r!ında şirketin merkezinde murakıblar heyeti tarafından venlen 
eksiltmeye çıkarllan lş: Eles • Selçuk - Arapçı yolunun 12 + 500 • %6 + bipleri muaddel 24 üncü maddede ya- le vereceği kararlar idare meclisinin sureti ldiyede içtJma. eder. Bundan raporlaruı ve bll!i.nço ve knnizarar 
4GO kilometreleri arasndakl ikinci kısmın Wprak tesviyesi pe ve sınat zılı hak ve lmtiya:zlara. maliktirler. u- tasvibinden sonra. ifa olunur. ;t:dare başka Meclisi İdare ve murakıplar hesap __ hülasalnrının kıraatmı ıstima 
imalat inşaatıdır. ' " mumi heyetin işbu sermayeyi bir m1s- meclisi azasından her bir!, idare ko- Jeab eyledikçe sureti fevkal~dede ola- ve muzakereden sonra hesabatı ya 

:ı - Tahmini. keşif bedeli d030'8'1ıı lira 9 kuruştur. ll tezyide sal:\hiyeti olaca.lttır. Tezyidi mitesinden, bu k.oınitenin faaUyeti rak heyeti umumlyeyi davet "edebilir. kabul veya reddeder ve verilecek tr-
3 - Keşif evrakı Tur.iıstik yallar mm taka müdilrlüğiinde mevcud olup sermayeye karar verildiği zaman hü- hakkında he~. türlü malfunatı JBteme.- Şll'ket sermayesinin rn.akal yüzde mettü hisselerini tayin ve tebedcHılii 

isteyenler parasız olarak suretlerlni ala.bilirler. _ kfimete malfunat verllecektfr. Serma.- ğe münasip goreceıtl her nevi kDntrolü onuna müsavi hisseye malik his.seda- iktiza. eden idnre meclisi azasının 
f - Eksiltme .~o Mart Hl ıarlhlnde perşembe gün.ti aa.a.t 11 de 1zmır yenin bir mislinden fazla tezyidi evvel yapmağa salahiyettardır. .. .. ranm talebi lle heyeti umumlyenJn Y~rlerlne diğerlerini nasp ve şirketin 

vilayeti daimi encumeni odasmda kap alı zart usullle yapılacaktır. emirde hiikümetln muvafakatinin is- İdare mecl.isl uaıannm l.eceddudu: fevkalade olarak içtimaa daveti mec- her türlü umur Ye hususatı hakkımı:'! 
li - Muvakkat teminat m1kdan «6'105• liradır. tlhsallne miiteva.kkıftır. Şirketin ihraç Madde 12 - İdare meclisine hi~e- buridlr. Her sene heyeti wnumiyenin bilmüzakere kat'i knrı:r ita ve idare 
6 - Isteklller bu * g:irebıı:n~~ ~~ Jbal~. tarlblııden en az seCJz gün edece~i hisse seııedlerinin ıı;ümunelerl darlar umum! heyeti tarafında~. 1~t1- içtimaı nihayet yirmi gün ak.dem meclisinin kab r.ylerse iktJdnrın~ trv

nveı turlst!k yollar mıntaka mudurlüğüne muracaa.tıa. eksiltme şartname- Jhraç ed!Imezden evvel ta&dik edilmek: hap olunacak azanın 1lk teceddudun- tahriren İktisad Vekaletine ihbar olu- si eder Ancak sermaye tezyldı ka
ılnde ya~ ehliyet veslkasmı alacaklardır. üz:ere İktisad vekaletine verilecektir. de kur'a De ve ondan sonra. kıdem iti- nacak ve heyeti mezkurede canibi ran 42. ncl madde hükümlerine t:'ı-

7 - Istekliler 2i90 sayılı tanmıun httkömlerlne uygun bir eekllde tan- A tertibi hisse seneda.tı 'biJ"lik ve bel barile heıı sene üçte bJrl çıkarılarak vekfiletten b1r komiser bulunduruıa- bldir. 
lim edecekleri ~rfiarmı 1hale gününde saat ona kadar vlli.yet maJramına. ve on ve yirmi a.dedl bl.r arada.olarak yerlerine ahan intihap ve ta.ytn kılı- bilecektir. Meclisi İdare ve murakıp Müzakere zabıtlıırı: _ 
tevdi ederek mu.ka.bll1ııde mıUrbuz almaları lAzımd.tl'. (805) (1631) ve B tertl~l h1sae senedatı meclısi Ula- ~ca.ktır, ou kadar kJ çıkan azanın raporlan ııe senelik bilin odan ve Mad4e 31 - _Heyeti unı~mlyeı.ıın 

renin tesbıt edeceği :rnıkdar Te ,ekilde tekrar intihabı caiz olacaktır heyeti 1 b tn çelerinden zaptolunan ınuzakeratı bıı dr.ıteri 

Baskül alınacak butmlaeattır. idare mecHai ~timatan• · wnum. ye za 1 am bulunaıı mahsusa kayıd ve ziri r.-:tisad V~k:ı-
Hnakkat hisse senetli, D&ma Dlllhar- Madde 13 _ Mecllsl id ~~eti mftk~e ıı::dan ııısse- Jeti namma komiser sı!atlle hazır bu-
rw ldsse eeaedlerl ve kupea lalmillerl: iea.b arenin içtiınıu aranın ve dörder ıunan zat Ue mcvcud hlssedaran V•'-

Madde 6 - Şirket aermaye&lııin ta- tal 1 maslahata tAtı olacak ise de lla- ler1n1 mübe)'yln cednJden tt.U>aren ya ~il edecekleı-1 zevat tara.Iınct;ı.11 
pasarblla mamı 1ın.za ve yüzde yirmi befl 1.stlh- on be§ günde bir defa §irkettn nüsha 1oplanma ~i:kti.sad ve- ımza edilir. Heyeti tımumiyenfo her 

&al olunduktan sonra sureti katiyede merkezinde toplanması llbüttür. Mü- bfr ay içinde :"~aJ*anm iç ay- lçtlmaında hazır bulunan hissed.ır.1.r 

Toprak Mahsulleri Ofiainden ı 
1 - Biner tlloluk '10 ed1't bukül bir 'Veya bir taç partide 

ıa'tm almacatbr. 
2 - Bas1dll1erin mubammen bedeli 

Jnektubu da 1880 liradır. 
22,400 lira ve muva.tW temhı.at teşekktll e1ımJş addolunacak ve hlııse- ~erat~ muteber olması 1'.a.kal nıs- ıı:aıetl=~ g&ierır hesap hülasa- nın esamlsllc lkametgiihını ve her 

da: yazılanlara. tediye ettikleri tetwnt1 dan Zl.Yade aza.nın huzuruna ma- :
1 

v ile ae.ııellk bJIAnço, Maliye ve birinin h~mil ?ld~u hisselerin mik
mübeyyhı namlarına muharrer mu- nutt\ll". Meclisi ldarenln kararları ha- iktJsad VekAletled.nce müştereken darmı mubeyyın bır cedvel tanzim 
vıakkat senedat veril1leek ve .ııemıaye- zır bulunan azanın ekserlyeU o.tulle tesbit edilecek formüle muvafık ola- ile _mevcut olanıa.r tarafından imza 
nin nısfının tediyesinde ashabı ye- muteber olur. Tesavll Ara. vukuunda rak tanzim edllecetJ. glbl öç ay~ edllıp zabıt deftenniıı o günkü vara
dlnde bulunan senedatı muvakkat keyfiyet içtimaı atıye talile edilir ve hülil.Salar heyeti umum.iyece tayın kasına. .fapt ve talep vukuunda al:i.
ııenedatı asliyeye tahvil edllece~ onda da.hl te5a.Yll Ara vukubulursa edilen m'urakıplar tarafından tas- kadarana tebliğ olunur. ve reis tam· 
Şirketin hisse senedatı türkçe ta ~ mevzuu bahsolan t.ekll! reddolunur. dikil olarak taallük eylediği devrenin fından musaddak bir sureti d::ı.hi ictı-

3 - Pazarlık AnkaradA umum müdüııtik binasında 1'1/3/MI ta.rlh!ncte 
uat 15 de yapılncaktır. 

4 - Talipler şartnameleri parasız olarak Ankarada umum miidttrlWt 
blnasında Mübayaa kom.lsyonmıdan ve isıanbulda O.tisJn fUbesinden ale.-
blllrler. (1202 • 16~) • 

Be k Sa d olunacaktır. n İdare meclisi nıü.akeratı ve idare ko- hitamından itibaren üç ay ~inde Ma- ma salonuna talik olunur. -
Y OZ bn Alma Komisyonun an ı Nama muharrer hisse sened t _ mitesi karar.lan: . / _ llye ve iJdJsad Vekaletlerine tevcıı Zabıt suretleri: 

l - 200 galvanizli 50 galvanizsiz bidonun mübayaası 10/3/941 ta.tJhkıde hlplerl Türkiye Cümhuriyeti ı:b:ıy:ı Madde H - Mecll81 Idarenin muza.- olwıur. Madde 32 - Ledelihtiyaç ibraz oiu-
•a.t 14 de pazarlıkla satm alınacaktır. n1 haiz olacaktır - keratı zabıt de.tlierlne kaydolunur ve Reyler: nac::ı.k hissedaran heyeti umumlı;esi-

2 - TakaıTür eden fiat üzerinden % de 15 teminat alınacaktır. Sermayenin uk taks'tin!n tedl 1n ziri reis veya reis vekili ile hazır btl- Madde 24 - Hissedarlar umumi nln zabıt sureti veya fıkaratı muhr"-
3 - Evsaf ve """rait her gun" mezlc"'- k~, ........ n .. ~ go··rıneblllr (1640) • 1 yes - 11m bulunan aza ta.rafından imza h ti asalete ve · · ı t A · -------..;;.""----....::...._--._.::.,w·......;,v"""'_..:...''"'-ua........;::.... ___ . ---- den sonra kalacak miktan şirketin Ih- m~_...., eye • n ya veKa : en ~e- cesı. meclisi idrı.ı-eniıı re.ı .. veya ı·els 

Beykoz Satın Alma Komisyonundan ı 
l - Aşağıda clns ve mlkdan yazılı sebze 8/3/941 günli saat 14 de pa

mrlıkla. satın alınacaktır. 
2 - Takarrür eden fiyat üzerinden % de 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her ·gün mezkür komisyonda. görülebilir. U641) 

Cinsi 
IspanaJI 
Pırasa 

Ton ' 
mlkdnn 
30 50 
30 : 50 

tiyaeatına göre mukassn.ten veya. de- edilır. . ~ı hisse se~~atından laakal yır- vekıll tarafından imza edilir. 
faten meclisi idarenin ka.rarlle Anka- Zatın suretf veya bir fıkraı muhre- mı ve B serisı hısse senedatından en Heyeti umumiye kararları: 
ra ve İstanbul vesair ıazım gelen ma- cest. mutebeı· olmak lçln reis.veya reis az on ~ls.seye sahip olan hissedarlar- ! Madde 33 - Heyeti umumiye tara
hallerde elslnei muhtelifede çıkan vekıll veyahut azaıaı:dan bin tarafın- dan murekkcp olacaktır. Hissed:ı.rl::ır fınctan isbu esas ınukavelen:ıme nh
resnıl ve gayrı resmi bazı gazetelerle d~ imza olunmak lazım gelir. umumi heyetinde gerek asalet"'ıı ve kfınuna tev!Jkan vcrllccek kaı-arıar· 
ıaakal otuz gün evvel lldn olımarak Idare komitesi kararlar~ da 29!>9 sa- gerek vek..1.leten hazır bultı:ınn his- r;aip olan veya muh:ıllf reyde b~lunan 
mutalebe olunacaktır. yılı k:ınunun t:ıı:1fatı daıresinde bir sedarlardaıı A serisi hiss~darların•ıı hl~edar::ın Jçln dahi mecburlyutlcr:ı-
Hisse ısenedlerinin şekli: deftere kaydedilır. Ve her kararın aıtıl her yirmi adedi ve B serirl her on dır. 

Madde 'I _ Şirket hisse senedatı komite reis ve azalan tarafından im- adedi için bir reyi olacak ve şu ı~rdar _ De\amı )arııı-
matbu koçanlı bir defterden müteşck- zalnnır. kl her bir hissedarın ondıııı zıya de ı - ~~~~~-~~~--...--....-...~~~ 



!ahlfe 8 

Baf, Di9, Nezle, Grip, Bomatiz~ 
Nevralji, Kınklık •e Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında iOnde 3 kaşe alınabilir. T A'KLITLERINDEN SAKININIZ. 
tıER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ.. 

GALATA 
PERSEMBE PAZARI 

ı . YOGURTÇU HAN 3 
,- ".ltMUlLAR CAD 47·59 

Başlıca vilayetlerde Acenta aranıyor --
1 

BiR Tek1tE•KP
1HiNne 1ZÜMRünü 

Önümüzdeki 6 mart pel'fembe günü saat 14 de kapalı Çlll'fl Bele
diye Mezad idaresinde satılacaktır. 

a ıa 

Sü.mer 
Birleşik pamuk ipliği ve dokuma f abri
kaları müessesesi Kayseri bez fabrikası 
Yatacak yerleri ve elbiseleri fabrikamıza ait olmak üzere 35 

lira ücretle 9 itfaiye «i alınacaktır. 

'li.K Ş AM. 4 Mart 1941 

noouk 4eal rı • iJ IA.stlkll, ~ ipekli kumaş
tan yapılmış çocuk donlan ve 
çocukaltı muşambaları çok da
yanıklı ve çok zariftir. 

Radyonuz 
ı Bozuldu mu? 

1 RADYO- TEKNiK'e 
Telefon ediniz: 41264 

Radyonuzu evinizden aldıracak 
ve cı:Osclllographeıı sayesinde yenı 
bl.r hale 1fra~ edecektir. 
FİAT ve İŞÇİLİK rekabetsizdir. 
TAJIİRAT 1 SENE teminatlıdır. 

RADYO TEKNiK 
P. Perrin ve V. Komfilt (Mühen
dis) Beyoğlu istiklal Cad. 285 

ıı-eçidinde 

1 LAN 

1 stanbul Levazım 
atr..irliği satın almQ 
komisyonu ilanlari 

18:24 k.lşU!k müceddet veya az 
kullanılmış blr adet otobüs nlınacnk
tır. Pazarlıkla. ekslltıınesi 10/3/941 
pazartesi günü saat 14 de Tophane
de Lv. fımlrllğl sa.t~alma komlsyo
nunda yapılacaktır. Isteklllerin belll 
saatte komlsyonıı. ı:elmeleri. 

(936 - 1525) 
••• 

Ton 

inhisarlar Umum 
İmtihana girme 

No. İsml 
1 Kıl.şif Omny 
3 Şemseddin Yalama 
7 Münevver Doğu 
8 Mefharet Eyino 
9 Leman Baroz 

10 Süreyya Taycan 
12 Saffet Bektürk 
16 Fahreddin ÖZtürk 
17 Ferdi Üner 
19 Fethi Gürcüoğlu 
21 Necmiye Ditndar 
22 Sıtkı Girgtn 
23 Turgut Yaşar Erdoğdu 

4 kesme makarna. 24 Bahattin Altınkal 

2 çubuk makn.rna.. 25 Mevhibe Dağlıoğlu 
2 tel şehriye. 26 Eşref Gezen 
2 a,....a şehriye. 27 Fahrlye Özdllek 

-... 2S İbrahim Yamnn 
Yukarıda yazılı makarna ve şehrl- 80 Hasan Sezer 

yeler nlınacaktır. Pazarlıkla eksiltme- 31 Selim us 
si 5/3/941 çarşamba cünü saat 
14,15 de Tophnnede Lv. Amirliği sa- 33 Sefa Uygur 
tın alma komisyonunda yapılacak- 34 Sedat Aygül 
tır. Nümunelerı komisyonda görü!Ur. ~~ ~~::~at~:raneı 
İsteklilerin kati teminatlarlle belli 38 Tahsin Akbudak 
saatte komlsyonn gelmeleri. 41 Sabahattin Adal 

{9~8 - 1562) 
• •• 42 Müeyyet Çaçur 

Beher kilosuna 35 kuruş 90 santim 44 Mehmed Al! Ayat 
fiat tahmin edilen 10 ton benzin alı- 47 Mehmed Kapkaç 
nacaktır. Pazarlıkla cksııtmesı 513/41 52 Şevket Başaran 
çarşamba güniı saat 14,45 de Tophıı.- 53 Sıtkı Karaçalı 

54 Raif Seren 
nede Lv. amirliği satınnlma komlsyo- 56 Saffet Ünsal 
nundn yapılacaktır. ;Kati teminatı 57 Arif Albulut 
538 lira 50 kuruştur. IstekUlerln bel-

Müdürlüğünden : 
İmtlhann girme 

No. 
GO 
62 
63 
64 
65 
68 
71 
73 
74 
75 
81 
84 
86 
89 
92 
93 
94 
1)5 

96 
97 
98 

·103 
105 
106 
107 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
121 
125 
127 

İsmi 
Cezmi Yalçınkayn. 
Salahaddin öza.ydın 
Ali Güncü 
Durak Artuç 
Hüseyin Buzlupınar 
Hanif Arslanbakan 
Ahmed Okumuş 

Rifat Avalıoğlu 
Selftınl Soy 
Osman Arcnn 
Asım Gören 
Abdullah Akpınar: 
Fuat İnel 
B<!hlre Güven 
Namık Dlnçmnn 
İsmail Cihat Elgen 
Mlthat Ertürk 
Pertev Özl 
Numan Batur 
Resan Nilgün 
Tayyar Dırahor 
Hamdi Dündar 
İhsan Dancı 
Selahaddin Karhan 
Mehmed Tnrcan 
MuttnHp Tezel 
Suat Ekmen 
Seyfeddin Dilglmen 
Bedi Beken 
Saadet Eker 
Ihsan MuşkD.ra 
Sa.bıi Atalay 
!:tazml Onar 
Hamza Sönmez 

ll saatte komi ·ona gelmeleri. 59 Hamdiye Yersu 
(953 _ 1603) 22, 24-1-941 tarlhlnde yapılan memur alma imtihanında kazannnlann 

••• müsabakaya girme sıra numarasını takiben l.slınlerl yukarıyn yazılmşıt.ır. 
328.2 kilo muhteHl cins köhne bakır Ihtlyaç hasıl oldukça bunlnnn tayinleri peyderpey yapılacaktır. (1589) 

verilerek 39 büyük ve 72 kiıçük bakır il ::=:::=::::ıc:=========================n 

15,30 da Tophanede Lv. fı.mlrllğI sa- Umum idaresi ilanları 1
: ~ı~:ı~sfi;i~~~~ca~t~~taz:~~ı~la s!!t 11 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme ı 

Sultnn Hamamındn Havuzlu ha- tın alma komisyonunda yapılacaktır.==::;::==''========================== 
Tahmin bcdell 4875 lira Uk teminatı 

nındakl V. KORI".7.ILT Radyo 365 llra 62 kuruştur. K!ızan nümune- l/4/9il tarihinden itibaren anıı. hnt istasyonlarında Avrupa hattı 
atölyesi, RADYO - TEKNİK Ş. tl- lerl komisyonda görüıür. istekUlerln istn:;yonlnnna ve bilmukabele Avrupa hattı istasyonlarında nnn hat 1st:ıs-
ne nakletmiştir. Mezkur atölye belli saatte komisyona gelmeleri. yonlaıına mesajeıi, seyri seri ve seyri hafif doğru eşya nakliyatı kabul 
tarafından nktlle temin edilen (054 _ 16041 edlle::ektir. ' 

garantiler şlrketce teahbl1t ••. Doğru nakliyat müııasebetlle ana hatta. Avrupa hattında demlryolu ve 
edilm~tlr. 50 ton saman alınacaktır. Pazarlık- Haydarpaşa - Slrkec! arasında deniz yolu olmak üzere katedilecek üç me-

• la eksııtmesl 11/3/ 941 salı günü saat safe için tek hamule senedi tanzim edilecekse de her mesafede hfı.lcn Dr. Horhorunı .. 15,30 da Tophanede Lv. ftmlrliğl sa- ayn ayrı tatbik edllmckte olan tarifeler ve diğer ahkam ve şartlar esk!S1 
~ · ' tınö.lma komisyonunda yapılacaktır. gibi ylne ayn ayrı tatbik edilecektir. 

İtfaiye işlerinde çal1'Dllt 40-50 Y&flarmda taliplerin en geç 10/ 
3/941 tarihine kadar İyi huy kağıdı. bonservis, nüfus cüzdanı 
ve sıhhat raporu ile Sümer Bank Kayseri Bez Fabrikasına tah· 
riren müracaatlan. 

inonü Nimet Abla gişesi 1 Tahmin bedeli 2250 lira. Uk teminatı Hamulenln Haydarpaşa - Sirkeci arasında tiı.bl olacağı bütun amell-

i ındakl muayenehanesinde 1168 lira 75 kuruştur. İsteklilerin belll yelere ve deniz nakliyatına şamil olmak ve doğru nakllyatta tatbik edilmek 
hastalannı kabul ecı.er. saatte komisyona gelmeleri. üzere bir maktu ücret tarifesi llidas edilm~tir. Bu tarife 1/ 41941 tıırlhlnde 

1 
Telefon: 24131. WJW css9 _ 164.7) meriyete girecek ve bu tarlhden itibaren deniz nakliyatına mahsus şlmdıkl 

SAATiNiZ KAÇ? 

MARViN 
İse tamamdır. Tam ayar 15 ıene garantili en zarif MARVlN 

ISVİÇRE SAA Ti 6 T A K s 1 T T E SATILIR. 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 
Galata: Bankalar Cad. 47 /59 Telefon: 41378. 
Beyazıt: Üniversite Cad. 28 - Kadıköy: İskele Cad. 33/2. 

Kapalı zarf usulile -eksiltme ilanı 
Çorum Daimi Encümeninden : 

1 - Çorum - Merzifon yolunun 0+500 -· 1+ 100 üncü kUomctreleri ara
sında S600 metre murabbaı l)arke kaldırım ve bordür inşaatı 941 martının 13 
ünı:U perşembe günü saat 15 de dalml encümen tctlma salonunda ihale edll
mek üzere 23 gün müddetle tapalı zarf usulü ııe ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak lşin keşlt bedeli t.21792• liradır. cllOOOa llrası 940 ve mü-
tebaklsl 941 mali yılında tediye edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 1634.40 liradır. 
4 - Bu işe a.it evrak f\lnlıırdır: 
A - Keşlfname ve sllsUel fiat 
B - Proje 
c. - Eksiltme şartnamesi 
D - Hususi şartname 
E - Mukavele projesi 
F - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
G - Umumi ve fenni şartname 
5 - Bu vesaik her gün nafia dairesinde görüleblllr. 
ı - Ekslltmeye glrebllmek için teminat akçalarının yatırılması ve vill

yet makamına müracaatla alınacak ehliyet vesikaslle Ticaret odası belge
sinin ibraz edilmesi şarttır. (1355) 

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

ayn paznrlıkla satın alınacak o1an \'e mahal, miktar, muhıı.mmen bedel ve 
mı:vakkat teminatıan aşağıda yazılı Baln.stıar pazarlığa konulm\litur. 

Pazarlık 14/3/941 Cuma günü saat 16 da İşletmemiz binasında topla.
nacak komlsyondn yapılacaktır. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarlle birlikte ko
misyona müracantınrL 

Kim. 172 
Klm. 214 
Klm. 258 - 268 

Mahalli 
Ocak 
Ocak 
Ocak 

l\liktarı 

5500 M3 
5000 M3 
7500 

~luhanunen bedeli 
BeherM 3 

180 Kr. 
110 Kr. 
130 Kr. 

M. Teminat 
Lin 

742.50 
412.50 
731.25 

(1435) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
Gemi inşaat l.şlerlnde çalışmış, resimden o.nlnr imtihanla işçi alınacak

tır. 
• Tallplerfn veslkalarile tilrllkte Göl cük deniz fabrikalarına müracaatları. 

(1434) 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 
Kuleli askeri lisesine gtrme~e lstekll olup da t!U}ralarda şubelere, İs

tanbulda da doğruca mektebe müraca at etmiş olanlardan sınıflarında dö
nekliği olmayan. bütün girme şartlarını haiz bulunan ve aynı zamanda giriş 
evrakını tekemmül ettirmiş olan isteklilerin imtihanları yapılmak üzere 
7 Mart 941 Cuma günü saat 9 da Kulell lisesinde bulunmaları ve bu tarih
te mektepte bulunmayanların haklarını kaybedecekleri Ul'ın olunur. (1443) 

Türk Okutma Kurumu Müdürlüğünden 
Türk Okutma Kurumunun tadili tekarrür eden ana nizamnamesinin 

projesini müzakere içh 2 Mart 94 1 Pazar günü saat ikide Darüşşefaka
da fevkalade olarak toplanan umumi heyette nisap ha1:l olmamıştır. 
Binaenaleyh mezkur heyet yine bu husus hakkında görüşmek üzere, 
8 Mart 941 tar;hil)e tesadüf eden önümüzdeki Cumartesi günü saat 
üçte ayni yerde içtima edeceğinden nizamnamenin 18 nci maddesi 
mucibince en az iki senedenberi Kurum azalığında bulunan sayın aza
nın teşrifleri rica olunur. 

••• tarife lflğvedllecektlr. 
Sirkeci ıstnsyonunda elli bin ton Hangi nevi ve mahiyette ve mikdnrlardaki eşyanın doğru nakliyata 

eşya tahmil ve tahliye cttlrllecektlr. k&.bul edileceği ve maktu ücret tarıtesi ahkam ve şartları hakkında tafsllli.t 
Pazarlıkla cksııtmesl 7/ 3/ 941 cuma için istasyonlara müracaat edilmeHdlr. 0179) <1633) 'günü saat 14 de Tophanede İst. Lv. _..:.,_ __ _..;.. ________________________ _ 

1 
amirliği satınnlma komisyonunda ya- İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
pılacaktır. Tahmin bedeli 18,000 lira 1 _ 1/ 3/ 941 talihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usu-
ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi lile ekslltmeye çıkarılan iş: Efesi - Selçuk - Arapçı yolunun 2+ 400-12+500 

t komisyonda görülür. Isteklllerlır belll kllometreı;i arasındaki parça ile harabeye giden 400 metrelik şubeden mü-
1 saatte komisyona gelmeleri ıekkep birinci kısmın toprak tesviyesi, şose ve sınai ImaHU lnşaa\ıclır. 

(957 - 1645) 2 - Tahmini keşif bedeli «134685» lira 66 kuruştur. 

RUjLARI 

••• 
Üç adet anbnr yaptırılacaktır. Pa-

zarlıkla eksiltmesi 7/ 3/ 941 cuma günü 
saat 14.30 da Tophanede ist. Lv. amir
liği satınalmn komisyonunda yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 37,536 
llra 96 kuruş ilk teminatı 2815 liro 27 
kuruştur. Keşif ve şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kamını 
vesikalarile belll saatte komisyona 
gelmeler!. (958 - 1646) 

GÜVEN 
Türk Anonim Sigorta 

Sosyetesinden 

3 - Keşif evrakı turlsUlc yollar mıntnka müdürlliğündc mevcud olup 
isteyenler parasız olarak suretlerin! alablllrler. 

4 - Eksiltme 20 Mart 941 tarihinde perşembe günıi saat 11 de İzmlr 
\llayetl daimi encümen! odn.smda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mlkdarı •7984» llrr. 28 kuruştan lb:ırettır. 
6 - Isteklller bu işe glrfbllmek için ihale tarlhlnden en nz sekiz gün 

rvvel turistik yollar mıntnk:ı müdürlü~üne müracaatla eksiltme ş:ırtnume
sınde yazılı ehliyet vesllmsını alacaklardır. 

7 - İstekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun bir şekilde tan
ı:lm edecekleri zarllannı ihale gününde saat ona kadar vllayet makamına 
te\dl ederek mukablllnde makbuz almaları H'ı.zımdır. (806) (1G32l 

··············································································ı 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları ! ............................................................................. . 

lli.n T aahihi 
Dudaklara ve yanaklara zevk ve 
neş' e verir. Gayet sal:ıittir. Avrupa 
rujlan derecesindedir. 

Depoeu: Eminönü 

Sosyetemizin hissedarlar umumi 
heyeti 31 Mart 941 Pazarteıi günü Akşam gazetesinin 3/ 3/ 941 tarihli nüshasında initşar eden Deniz Leva-

zım satınalma komisyonunun 7 kalem malzeme ilanının ikinci kaleminde 
ıaat 1 3,45 de adi surette toplanaca- dürbünün 20 adet olarak yazılacağı yerde 40 adet olarak yanlış neşredlldlğ1 

M h b • ğından "f.icaret kanununun ve esas göriilmüştür. Keyfiyet tashihen ilan olunur. 
u ase ecı mukavelenin hükmüne tevfikan ha-
Aranıyor e izi salahiyet hissedarların mezkUr Gümrük Muhafaza Genel K. Satınalma 

gün ve saatte CalatarJa Voyvoda Komisyonundan : 
Bir llthalat - ihracat müesse- caddesinde Sümer Banık binasında 10 Mart 941 pazartesi günü sa.at 14 de açık eksiltme lle ve 2762 llr:ı 50 

sesi tecrübeli ve kuvvetli bir Sosyetenin idare merkezine asaleten knruş muhammen bedelle nümunelerlne göre 3250 ciylm beygir nalı alına-
muhuip "arıyor. Tekliflerin ve- veya vekaleten gelmeleri ve toplıın· caktır, İlk tem.inat 207 Ura 19 kuruştur. Nümuneleri komisyonda her gUn 
sika ve referanslarile birlikte ma tarihinden bir hafta evvel sahip görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile gün ve saatinde Galata 
Balıkpazar Maksudıye Hım 4-5 ofdukları hisse senetler:ni sosyeteıye M~mbane caddesi İbrahim Rıfat Han ikinci kattaki komisyona gelmelerL 
No. ya her gün saat 10-12 ara- veya Sümer Bank veya Emlak v~ {1G44) 

sıında müracaatları. Eytanı Bankası lstanbul şubeler.ine 
.... yatırarak .alacaklan m"ıtbuiları Soı-

Kandıra Asliye Hukuk Mahkeme- yeteye tevcll etmeleri ve mukabilin-
sinden: de duhuliye varakalannı almaları ri-
Davacı Adapazarlı olup ht'ılen Kan- ca ve ilan olunur. 

dıra Aydınlık mahallesinde mukime RUZNAME: 
Hasan kızı Zehra Avvuran tarafından 
kocası müddeaaleyh Adapazarı Subaşı 1 - 1940 yılı muamele ve hesap-
İstlklal mahallesinde muknyyed olup ları hakkında idare medisi ve mura
İstanbul Halıcıoğlu Turşucu yokuşun- kıp raporlarının okunması, 
da mukim iken hfılen 1kametg1\hı 2 - 1940 senesine ait bilanço ve 
meçhul Cemal oğlu yemişçi Recep kar ve zarar hesaplarının tedkik ve 
Avvuran aleyhine mahkemeın1zln d"k" ı· · "d tas ı ı ve mec ısı ı are azasının ve 
941/66 sayılı dosyaslle kanunu mede- mürakiplerin ibrası, 
nlnin 130, 131, 134 ncil maddelerine 
istinaden ikame eylediği boşanma 3 - Karın taksimi ve temettüün 
davası üzerine milddeaaleyhtn göste- tevzi tarihinin tayini, 
rllen adresine tebliğe çıkarılan dava 4 - Sene içinde seçilen azaların 
arı:uhall ve davetiye tebliğ varakası tayinlerinin tasdiki 
bu namda bir kimsenin tanınmadı- 5 ı·d 'ı ,ıı., - are mec işj azasmın inti-
e.•ndan bahlsle bild tebllğ ger! çevril- h 
mest üzerine bermuclbl taleb tebllca- ap ve ücretlerinin tayini, 
tın 1ldnen icrasına ve bundan bôy1e 6 - idare meclisi azalarının Sos
tebliğine lüzum görülecek gıyap ka- yete ile muamele yapmalarına me· 
rarı ve buna mümasil tebllgatında zuniyet itası, 
mahkeme divanhanesine talik olun- 7 - 1941 yılı için mürakiplerin 
masına ve muhakemenin de 28 mart seçimi ve ücretlerinin tayini. 
941 cuma S. 10 a tallkına karar veril
miş olduğundan mumaileyh!n ye;ml 
mezkürda gelmedlti veya blr vekil 
göndermediği surette hakkındtı gıyap 
kararı verilerek tnhklkat ve muhake
mesinin gıyabuıda icra kılınacağı da
vetiye ve dnva arzuh!lll tebllğl maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Beşiktaş Nüfus Memurluğundan: 
Beşiktaş Türkall mahallesl Uznn

caova 32 22/ 25 No. lı evde kayıtlı 
olup Köyiçl Hiişimbey npartınıan bi
rinci kat 1 No. da oturan Ayşe Sıclıkn 
İstanbul nsliye 11 inci hukuk mah
kemesi 28111/ 940 tarih ve 940/ 1069 
sayılı kararlle ismini Ayşe Nahide 
olarak tashih ettirdiğinden key!ly't?t 
kanunu medeninin 26 ncı maddesi 
hükmüne göre 11An olunur. 

Osmanlı Bankasi 
Aile Sandıfı Piyanrosu: 
Osmanlı Bankasınca ihdas edllen 

•Aile Sandığı• piyangosunun keşldesl 
25 mart 941 tarihinde İstanbulda icra 
edilip atideki ikrnmlyeler tevzi edile
cektir: 

1 ndeL T. L. 1,000-lık = T. L: 1.000 
4 adet T. L. 250-Iık ;:::: T. L. 1,000 
5 adet T. ~· 100-lık = T. L. 500 

25 ndet T. L. 50-lık = T. L. 1.250 
50 adet T. L. 25-lık = T. L. 1,250 
8? adet lkraml:ve için T. L. 5,000 
Işbu keşideye Ilkteşrin 940 Mart on 

aylık müddet zarfında crAlle Sandığı. 
<Tasarruf cüzdanı) hesabında mat
lubu T. L. 50 den a§ağı olmıyan her 
mudi iştirak edecektir. 

İstanbul Mll)taka lkti sat Müdürlüğünden: 
.Pamuk ipll.ğlne ihtiyacı olan bilumum pamuk dokuma, trikotaj ve ço

rap m~eselerlnln nazan dikkatine: 
Pamuk lpllğl ile imalatta bıilunan dokwna. ve alelumum trikotaj mties

seselerinm iplik ihtiyacını tcsblt icab ettiğinden bu işlerle iştigal ellen 
müesseselerce doldurulması gareken beyannameler müdürlüğümüzce od
resleri malüm olanlara gönderllml.ştlr. Adreslerine matbu beyanname gön
derllmeml§ bulunan bütün pamuk mensucat ve trikotaj müesseselerinin 
azami 8/ 3/ 941 cumartesi günü s:ıat 13 e kadar müdürlüğümüze müracaatla 
c'oldurulm:ık üzere beyannamelerin! almaları lüzumu ehemmiyetle llan 
olunur. (1654) 

Kulekapı Maliye Tahsil Şefliğinden : 
Galatada Arapcaml mahnllesinin kalafat yerinde 8/ 1 sayılı mnlıalde 

inşaat ·atelyesı sahibi Hasan Basrinin şubemize kazanç vergisinden olan 
borcundan dolayı haciz altına alınan dOOOOı on bin muhtelif renk ve şe
kilde dört köşe mozayık çlnlnin ilk satışı aleni müzayede ile 24/ 2/ 941 günü 
yapılmış ise de tallp zuhur etmediğinden lklncl satış 7/ 3/941 cuma gün\l 
saat cıo. da mezkür mahalde yapılacağından talip olanların yukarda yazılı 
gün ve saatte nazır bulunmaları. 0624) 

Beykoz Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve mlkdan yazılı süt ve yoğı:rt 12/3/941 çarşamba 

günü saat 14 de pazarlıkla s:ıtın alınacaktır. 
2 - Takarrür eden flyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkür komisyonda görüleblllr. 
Cinsi Mlkdarı 
Süt 2500:3000 
Yoğurt 2000:2500 

(1642) 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
938/ 5 
Kadıköyünde İç Erenköyünde Kozyatnğında Hilmlpn.şa sokağında. 8 

No. lı hanede mukim iken ölen eskl ha.rem ağalanndnn Şehnbettinln mt
rascılannın tnrlhl ilfmdan itibaren Uç ay zarfında vesa.lklle blrllkte h~klm-
llğiml7.e müracaat etmeleri iUm olunur. 0623) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - Hava Blrllklerl ihtiyacı için 2000 metre paraşüt torbalık bezi. satın 

alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 11/ 3/ 941 salı günü saat 14 de Yeşllköy hava mın

t.aka depo li.mlrllğl satınalma. komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklllerin şartname ve nümunesini görmek üzere her gün pazar

lığa gireceklerin belll gün ve saatte 300 liralık muvakkat teminat makbuz
larlle birlikte mezkür günde komisyona müracaatları. · ~ 0630) 


