
Ekmek fiatinden 20 
para daha indirilmesi 

ümid ediliyor L ____________________ J • 

ithalatçılardan 

mürekkep bir heyet 
dün Ankaraya gitti 

Sene 23 - No. 8038 - Fiati her yerde 5 kuru~ CUMARTESİ 8 Mart 1941 Sahibi: Necmedd.in Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feıidun Es _ Akşam matbaası 

Bulgar teminatının 
kıymetini yakın gün
lerin çetin imtihanı 

gösterecektir 

Bulgaristanın resınt gazetesi 
«Veçer» in yazdığı makaleyi dik
katle okuduk. Muharrir, evvelı\., 
Bulgaristamn, üçlü ittifaka gir
mekle, sulhn bağlılığına ve kom
şularlle dostluklarına halel gel
mediğini tekrar ediyor, ((Hüküm
ran ve müstakil bir devlet sıfatile 
imzaladığı bu vesika, Bulgarista
mn emellerini harp vasıtasile el Yugoslav kral naibi prens Paul ve Bclgradda kral sarayı 

de etmek istemediğini gösterir» ===============~======================= 

diyor. y ı J Yunanistanın 
Türkiye - Bulgaristan münase- ugos avya Moskovanın 

betlerinden bahseden muharrir, katAı kararı 
bu hadiseden sonra dahi Bulga- ne yapacak ? tekzibi 
rlstamn Türkiyeye karşı vaziye-
tinde değişiklik olmadığım, Bul
garistanın Türkiyeden hiç bir is
teği bulunmadığını, ve iki mem
leket arasında hakikaten ebedi 
bir sulh devresi açıldığını söylü
yor. 

Hayretle karşıladığımız ve ha
la da anlıynmndığımız garip h!
diseler önünde bulgar gazetesinin 
bu teminatını - bir menfaat ve
ya nezaket eseıi olsa da - mem
nuniyetle kaydetmek isteriz. Tür
kiye, her işinde olduğu gibi, harl

cl siyasetinde de samimi bir dev
lettir. Tuttuğu yolda gizli hesap
lara ve fesada yer yoktur. Bulga
ristanla dostluk beyannamesini 
imzalarken, tek gayemiz, yıllar

dır uğrunda büyük zahmetler 
sarfettiğimiz Balkan sulhuna hiz
met etmekti. :Sulgaristanla bir
likte, tecavüz vasıtasını ebediyen 
mahkum ettiğimiz zaman, dün
yanın bu kargaşalığı ortasında 

rahat nefes alınabilir bir saha bı
rakabileceğimizi umuyorduk. 

Türkiyenin ne kimseye bir ve
receği, ne kimseden bir alacağı 
vardır. Bu bakımdan, uzattığımız 
dostluk elinin kıymeti çok büyük
tür. Bulgarlstanm, kendi başına 
Türkiyeye tecavüz imk~n ve ihti
malini her aklıselim zaten redde
der. Dcmek-istivoruz ki karşılıklı 
beyannamede Türkivenin sözün
deki kuvvet ve kıYmet - sulha 
hizmet gayesile - az alıp çok ver
mekte dahi tereddüt etmediğimi
zi gösterir. Buna razı olmamız, 
yalnız Türkiye ile Bulgaristan 
arasında devamlı bir dostluk dev
resi açmak icin değildi. Türkiye
nln sulhseverliği ve müdafaa kuv
vetlerine emniyeti, hudutlarımı

zın kafi garantisidir. Biz, bütün 
Balkanlarda sulhu devamlı liale 
sokmak istedik. Tecavüz fikrinin 
biitün komşularımız için ortadan 
kalkmasını özlüyorduk. Bu. ister 
Bulgnristarun kendisinden gelsin, 
ister ~ulgaristam alet ve basa
mak yapan başka kuvvetlerden 
çıksın, mahiyeti değişmez. Bunun 
içindir ki tek milli siyaset vasıta
ları harp olan Mihverin nüfuzu
na girmiş, alman işgalini kabul 
etmiş hir Bulgaristanın Ankara 
beyannamesi ruhuna nasıl sadık 

kalaC'ağını, anlıyamıyoruz. 

Bulgaristan kimseye tecavüz 
etmiyecek. Fakat, Bulgaıistam 

fşgaı eden yabancı kuvvetler ora
Cian başkasına tecavüz ederlerl'e 
bu, Bulgaristanı mesuliyetten 
kurtaracak mı? Balkanlara har
bin yayılmasına sebep olacak al
nlaıı orduları Bulgar hudutıann
dan şuraya buraya saldırırlarsa, 
Bulgaristan, hala: aBen komşula
rımla ebedi sulh ve dostluk siya-

Mihver devletleri bu 
hükumete mutedil bir 

pakt teklif edeceklermit 

Bir rivayete göre de 
Yugoslavya üçlü pakta 

girecekmİ§ 

Sovyetlerin Romanya
dan Karadenizde 
bahri üsler istediği 

doğru değil 

Her ne taraftan gelirse 
gelsin bütün taarruzlara 

kar§i koyacak 

Yunan milleti giriştiği 
mücadelenin neticesin

den şüphe etmiyor 

Belgrad 7 (A.A.) - Bngün Yugos
lnvynnın, bu hususta blr talep Itarşı
sında kalması ihtimal! mevcud ol
makla beraber pek yakın blr istikbal
de üçlil paktı imza etmeğl tasavvur 
eyledl~lnl zannettirecek ortada hiç bir 
sebep yoktur. Bununla beraber Yugos
lavyaya mutedil bir şekilde bil' anl~
ma lmzalaması teklif edilmesi daha 
muhtemel görfılmektedlr. Teyld edll
mlyen bazı haberlere göre Almanya
nın şimdiye kadar Uerl sürdüğü bü
tün hususi istekler çok mutedildir. 
Soylenlldlğine göre bu talepler salı 
günü Yugoslo.vyo. nıı.lbl prens Pol ile 
Alman ve İtalyan Hariciye Nnzırlan 
ara.sında yapılan toplantıda ileri sil
rülmüF;ür. 

Moakova 7 (A.A.) - Tass 
ajansı aıağıdalci tekı.ibi neşredi
yor: 
Yabancı matbuat. Sovyetler Atina 7 (A.A.) - Atına ajansından: 

Birliğinin Romanyadan Kara- Atmada ve Yunanlstanın muhtelif 
denizde bahri üsler vermesini şehirlerinde çıkan bütün gnzetelertn 
istediği hakkında şayialar yay- makalelerinin hülı\S3S1 şudur: cYuna-

nistan gtrlştlğt mukaddes mücadele-
mııtır. Tass ajansı, manasız nin neticesinden şüphe etmemekte-
uydurmalar olan bu haberleri dlr jngUlz imparntorlu~unun tüken-
yalııaılamağa salahiyettardır. mez kudreti yanındadır. Yunanistan, 

l~ ___________ _.,J adetleri gittikçe artacak olan dostla-

Almanya Yugoslavyadan gıda mad
deleri lstihsallltının arttınlmasını, 
Yugoslavya matbuatı neşriyatının ta
mnmile mlhver lehinde olmasını ve 
mihver aleyhindeki biltiln düşman 
propagandasına bir ninyct verllmesl
ni istemiştir. Resmi mahfillerde bu 
hususta büyük bir ihtiyatla hareket 
edilmektedir. Bu arada Yugoslav hal
kı hayret edilecek derecede az korku 
göstermekte fnkat Alman kıtal:ırının 
hareketlerine ald şayialar doğru ol
dutu takdirde Yugoslavyanın ~er an 
çenber içine alınnb!leceğl flkrıle en-
dişededir. 

Yugoslavya mutavassıt 
rolü mu oynıyacak? 

Belırad 7 (A.A.) - Reuter: Birbiri
ne zıd haberler arasında teyid olun
mayan bir habere göre, Yugoslavyaya, 

'(Devamı 7 nci sahifede) 

Cenubi Afrika 

Vichyde mi, 
değil mi? 
. 

General Weygand'ın 
seyahati hakkında 
muhtelif ıayialaı: 

General Weygand 

Bat vekil, B. Edenden 
Balkanlardaki diploma· 
tik ve askeri görüşmele· 

• • l • •••"rendi Vicby 7 (AA.) -Havas ajan-
rın netıce erını og sının bildirdiğine göre general Wey-

-te . cenubi gand dün öğleden sonra mareşal 
Kahire 7 (A.A.l - Reu r. . •1 b' -ıAk 

Afrika birliği Başvekili general Petaın e uzu.n. ır m:ı a at yapmış-
Smuts, yanında cenubi Afrika birliği tır. ~1areşa.l, ıtım~d~nı general \~cy
genelkurmay • başkanı general sır gand a teyıd etmıştir. General \'\ ey
Pierre Vnn Ryneveld olduğu halde, gand'm Afrikadaki vazifesi ve tat
dün Kahlreyc gelmiş ve bu sabah ha- bik etmek istediği muhtelif idari 
reket etmiştir. tedbirler hakkında daha birçok ko-

General Smuts Kahlredekl kısa alar yapması bekleniyor. 
ikameti esnasında, B. Eden ile genemi nuşm . 
sır John Dlll ve general Wavell ile Vichy 7 (A.A.) - Stefanı: Bazı 
görüştnelerde bulunmuştur. neşriyata rağmen general \Vey-

Oenernl Smuts, B. Eden'den ve ge- gand'ın henüz Vichy'ye gelmemiş 
neral D!1l'den, Balkanlardaki dlplo- olduğu öğrenilmiııt-ir. Generalin ge· 
mntlk ve askeri görüşmelerinin neti- 1 gv·1 gün ve saat hakkında büyük 

l i • ··ğ ıQtı G 1 Wavell ece . .. . . ce er n. o re~ın"i r. enera , b" k tumıyet gosterılmektcdır. 
ve diğer askerı şefler, general Smuts a, ır , c A . , 
garb çölündeki harekat ile bu hare- Vıchy 7 (A. -~ - Parıs ?e bu
kfıtı taklb eden zaferler hakkında hınmakta olan amıral Darlan ın bu
geniş malümnt verm~lerdlr. gün Vichy'ye dönmesi bekleniyor. 

General \Veygand amiralla gelir 
gelmez görüııecektir. Kan nakli 

Orduda hususi' 
teşekküller kuruluyor 

Türk - Bulgar 

nnın ve müttefiklerinin yardımına 
mazhnrdır.ı 

Yunanlstanda ıYunanlstanın şeref 
ve hürriyeti içln her şey feda olsunı 
demeyen bir tek ses yoktur. Balkan
lardn hadlsatın .seyri ne olursa. olsun 
Yunanistan bunlara cesareUe karsı 
koyacaktır. Bllt.iln Yunan millet.! tek 
bir kalb ve ruh hallnde, her ne taraf
tan gelecek olursa olsun, biltiln taar
ruzlara göğ{is gerecektir. 

Bütün gazeteler Cenabıhakkın, İtal
yan taarruzuna karşı, Yunanlstruu 
himaye ettl~lnl, çilnkü Yunan davnsı
nın haklı ve mukaddes olduğunu, ye
ni bir taamız knrşısında da himaye 
edecğinl, zira ylne haklı ve mukad
des bir davanın mewuubahs oldu~
nu söylüyorlar. 

Atinada" görütülen 
meseleler 

Londra 7 (A.A.> - Tlmes gazetesi
nin Balkanlar muhabiri yazıyor: Av
rupanın cenubu şarkisinde iki mem
leket masun kalmıştır. Türkiye İngll
tcre Ue bir dostluk muahedesi yaptığı 

(Devamı 7 nci aahifede) 
a111111111aıutt11tıı1111ııru11anuıı1111uıttıııım111111111uıı1111111tı 

.. :i.kka. ~I.e.r a 

Otellerde terbiye ve 
nezaket kontrolü 

Dün fÖyle bir vaka dinledik: 
Büyük devletlerden birinin siyasi 

şahsiyetlerinden bir zat geçenlerde 
$ehrimize gelmiş, muuf bir otelde 
iki gün kalmlfh. Ayrılırken bu iki 
gÜn için kendisine, yek\ınu yüz lira
yı aşan bir hesap pusulası çıkarmış
lar. Misafir hesabı itiraz etmeden 
öd~yiıı çıkmış. 

Tam tayyareye binip hareket ede
ceği sa-ada kendisine: «Sizi telefon
dan istiyorlar» demİfler. Telefonun 
bulunduğu mahal uzak olmakla be
r~be~, belki mühim bir feydir diye, 
gıtmış. Yeni aynldıiı otelden tele
fon ediyorlar: 

- Pantalon ütüsü için 150 ku
ru,luk bir hesabı pusulada göster
meyi unulmutuz. Bunu lutfen öder 
misiniz?» 

Misaf°U'İn, pek tabii oluak, canı 
sıkıl~. telefonu kap&mlf. Tekrar 
tayyareyfl bineceği sırada yine tele
fon: AY!Dİ otel, yüz elli. kurufu isti
yor. 

Nihayet etraftan müdahale etmek 
mecburiyeti hasıl olmuş. 

Ankara 7 (Telefonla) - Orduda 
!e.tinden ayı·ılmıyorum>> mu diye- kan nakli işlerini görecek hususi te-
<'-Ck? şekküller kurulmaktadır. Diğer taraf

tiçıu paktın imzasından ve al- tan her sıhhiye müessesesi de mevcud 

Takas müddeti altı ay 
daha uzatıldı 

Yukarıdaki vak ayı bizzat valimi
zin ağzındar. dinlememiş olsaydık 
inanmazdık. ismini ,imdilik yazmak 
İstemediğimiz bu otelin yapbğı hare
ket misafirimiz üzerinde fÜphesiz 
fena bir intiba bırakmı,tır. Otelleri-

vasıtnlar nfsbı>tlnde knn nakil işinde 
man işgalinden sonra bize ve di- tavzlt cclllmlştir. Bu müesseselere lô.-
~er komşulanna teminat vermek- zım gelen talimat evvelce verllmlştır. 
ten geıi durmıvan bulgar ricali Umumiyetle knn kaybedenlere ve Iü-

. zumunda hastalara yapılı:.cak kan na-
Necmeddin Sadak ı killerinin esas tekniği bu talimatna-

( Devaım 7 nci sahifede) me çerçevesi içinde i!a edllecektll'. 

- mizde yemek ve hesap listelerinden 
Ankara 7 (Telefonla) - Bulgarls- b&fka bir de terbiye ve nezaket 

tr.nla aramızdaki ticaret anlaşmasına kontrolunun ne der« • ld • 
bağlı (Al lahikasındaki 6 aylık takas ~ . • ~ z~ı o ." 
• ·· ddetl bir seneye çıkarılmıştı. Bu gu anl&fılıyor • V alun12ın bu ışle hız· 
:~ddet yeniden 6 ay daha uzatılmış zat meşgul olduğunu gönnektenj 
olduğundan tatbilti hakkındaki ka.- duyduğumm. memnuniyeti buraya 
nun lAyihası Meclise verllm~tir. ehemmiyetle kaydederiz. 

BU ·sABABK.İ 

TELGBAFLA.B 

Alman 
taarruzu 48 
saate kadar 
başhyor 

Taarruz Makedonya ve 
Garbi Trakya istikame

tinde yapılacak 

Londra 8 (A.A.) - CBB.C.) Assocüı
ted Pres.sin Sofyadakl muhablrlntn 
1.şara tına göre Alman askerlerlntn 48 
saate kadar Makedonya ve garbi Trak
ya üzerine yürümek suretlle Yunanls
tana knrşı taarruza. başlaması muhte
meldir. 

Arnavutlukta 

yeni bir Yunan 
muvallakıyeti 

ltalyanlardan 
:1050 esir ahndı 

Atina 8 (A.A.) - (B.B.C.) Resmi 
tebliğ: Merkez mıntakasında. muvaf
fakıyetli harekat neticesinde İtalyan
lar mevzllerlni terketmeğe icbar edll
mişlerdlr. Blrçoklnn zabit olmak üze
re İtalyanlıı.rdan 1050 esir alınmıştır. 
Çok miktarda harp malzemesi iğUnam 
edllmlftir. Yunan tayyareleri, bu hare
kA t esnasında yorulmaz bir faaliyet 
göstenn!J, hnrp meydanındaki nskerl 
hedefleri bombalamıştır. Biltün Yu
nan tayyareleri üslerine dönmü~lerdlr. 

L-Ondra 8 <A.A.) - (B.B.C.) Yunan 
veliahdı prens Pol cephed~kl askerleri 
teftiş ett.ikten sonra Atmaya dönmUş
tür. 

Vel!Ahd askerlere krallarının selüm
larını götürmüş her tarafta alkış ve 
zafere ltimad tcz:ıhfirlerlle karşılan
mıştır. 

Atina 8 (A.A.l - CB.B.C.) 
İtalyanlardan alınan esirlerin be
yanatından anlaşıldı(:ına göre Avlonya 
Drnç ve Tirnnedekl İtalyan hava mey
de.nlan, yapılan bombardıman netice
sinde vahim hasara uğramışlnrdır. 

Yerde bulunan İt.nlynn tayyareleri ha
rap olmuştur. 

B. Eden'in mesajı 
Alina 8 (A.A.) - CB.B.C.) Atınn rad

yosu B. Edenin Yunan mıııetine blr 
veda mesajını neşretmlştlr. B. Eden 
bu mesajında Yunan hük~met ve mil
letinden gördüğü levkaliı.de misafir
perverlikten dolayı son derece müte
hassl.s oldu~unu blldlnnlştlr. 

Amerikan filosunun 
takviyesi 

Yaşington 8 (A.A.) - Dün bahri ha.
rek§.t şubesi reisi nınlrnl Ingorsoll. 
kongreden 200,000 ton hncminde mua
vin gemiler inşası projesini kabul et
mesini rica etmt5t!r. 

Soma/ide 
ita/yan zayiatı 

21,000 kişi 

' 

260,000 kilometre 
murabbaı erazi de 

zaptedildi 

L-Ondra 8 CA.A.) - CBB.C.) Resme 
blldirlldlğine göre İto.lyan Somnllsin 
de cenubi Afrika askerleri Shlgel 
nehri mıntnknsına kııdar Uerllyere 
buradan düşmanı tardetm.l.ş ve Ingll 
adalannın biıyüklüğünde bir 
parçası işgal etm1şlerdlr. 

Bu kıta.atın üç hafta zarfında iş., 
ettlklerl sahanın 'ilsatı 260,000 kll 
metre murabbaıdır. Düıımanın ölu v 
esir olarak zaylntı 21.000 e b:ıl!ğ olu 
yor. 

Bir İngiliz muhribi bat 
Londra 8 (A.A.) - (BB.C.) Amlr:ıl 

lık Dalnty namındaki torpido muhit 
binin zıyaını haber veriyor. 

5 ltalyan 
vapuru 

zaptedildi 
Bir Alman vapuru kend 
kendini batırdı, bir tanes 

de karaya oturdu 

Londra 8 CA.A.) - Amlrallık daire 
nin tebliği: İtalyan somalislndc K 
mayu limanının zaptı neticesinde ce 
man 28153 tonilato hacminde 
İt.nlyan ticaret gPmislnln eUml.ze g 
ttğl bugün ilan oluna.blllr. Bu vapurla 
şunlardır: 3809 tonUAtoluk Adı la, 54 
tonllAtoluk Savola, 5741 toniH\tolu 
Erminin Mnzell!a, 5597 tonılatoluk M 
non ve 7515 tonll{ı.toluk Leoıı:ırdo d 
Vinci vapurları. 

Bundan başkıı dort duşman vapu 
da Kismayu limanında kendi mure 
tebatı tarafından batınlmıştır. Bu ge 

milerden bir tnnesl, 4531 tonılô.tolu 

İtalyıı.n Maghera vapurudur. 

Klsmayu'nun zaptı üzerine Alma 
ticaret filosuna da kayıplar kaydetti 
rllmlştlr. 7521 tonllfıto hacminde Uc 
kermark vapuru kaçmağa teşebb 

etmiş, faknt kuvvetlerimiz tara.!ınd 
yakalanmıştır. Gemlnlnln müreLteba 
bunun üzerine gemiyi batırmak teşeb 
büslinde bulunmuştur, fakııt vnp 
römorkta. llınnna getlr111rken batını 
tır. 590 tonllA.toluk Askarl isminde 
Alman vapuru da karaya oturmuştur. 

Yardım projes 

Bir tadil projesi büyük 
ekseriyetle reddedildi 

Vaşington 6 (AA.) - B. B. C. 
Ayan meclisi, Amerikadan haric 
gönderilecek harp malzemesin 
Amerika harp gemilerinin rcfaka 
etmesini meneden bir tadili 2 
reye karşı 62 reyle reddetmi~tir. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

- Ne oluyor bay şoför? ... 
- Asfalta ıeldik bayıml-
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(-... __ n_1i_•.;...._G_e_c_e_k_i_v_e __ a_.u __ s_a_b_a_h_k~i-B_a_b~e-r~l=e=r===)~ 
.Bulgaristan .~c;,11~Nı. Goiia'.ır. · Habeş ordusu- •Li ile VELi Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 
bir üs olarak 7'tt.,;,;6:7;.;_r..&.r ·~· nun ilk büYiik 

h ~:.., ~ . • ~1t1.1.a ,o 
kullanılacak :s~• Ay. '•Burr' ·D~Jıe'':!.·~$,~... muvallakıyeti 

j~İtJtl~rJ Ddr~ ~,-A•J - - .. 

Kahire 'l (A.A.) - incillz umumt 
tararglhının tebliği: 

Llbyada ve Erttredc kayda. değer 
mühlm bir şey yoktur. Timeı: cBulgariıtan 

tamamen dütman safına 
· geçti• diyor 

Habcşistanda, Gonder yolu üze~
dekl keşif kollanmız, şimdi Amlnltl -
nln şarkında faaliyette bulunmakta.
dır. Burye'den çekilmiş olan Italyan 
garnizonuna karşı yapılan bu hnre- Londra 7 CA.A.> - Tiınes'ln diplo
Ut esnasında. vatanperver kuvvetleri matılı: muhab!rl şunları yazıyor: •Bul-
300 esir almış, lk: motörlfi nakliye va- garlstan tamamlle düşman wına 
aıtası ve dört sahra kamyonu ııtt.?1~m geçmiştir. İngiltere ne müttc!lklerlne 
~tmlş ve blr düşman tnyyaresl d~ur- kar§ı yapılacak harekatta bir üs ola
müştür. Bundan başka ceman 1700 rak kullanılacaktır. Binaenaleyh dos
kaçak da blz1m -hatlarımıza gclmlş tane münasebet.ıerln, veıevkl zahiren 
Ur. olsun, fdameslne çalışmak hem tehll-

Italyan Somalislnde, Mogadlcio - kell hem de haysiyet kırıcı blr haldir. 
Clciga esas )'Olu hattı boyunca llerl İşte bunun içindir ki B. Rendell kr:ı.lı 
lınrcketimlz durmadan terakkt eder- son deta olmak üzere resmen ziyaret 
kcn, diğer ıruntaka.lardaki harekfıt etmiştir. Kral hadlselerln çabuk inkl
da lehlmlze olarak lnk.lşa!t.a. devam şat ettiğini söylemekle iktifa etmiştir. 
eylemektedir. , Kralın Bulgarlstanın Alman tecav?.-

Atina 7 ,A.A.) _ Yunanlstandn züne iştirak etmeksizin bir ncvı mu
bulunan İngiliz hava kuvvetleri umu- §ahld bitaraf vazifeyi muh~faza ede
mi karargahının teblib'1: bllccc~l samlml surette ümld ettl-

Inglllz bombardıman tayyı:.relcrl ğine şuphe yoktur. . 
perşembe günü Tepedelen mıntaka- İngiliz no~taı nazarına gore Bulgar 
sınci:-. Lubati'nln şimalinde İtalynn nazıı• ve generalleri Alman işgalini 
topçu me,'Zllerlnc hücum et~erdlr. ~dece kabul ile iktifa etmemLşler. bu 
Atılan bombalar topçu mevzilerine işgale Adeta iştlrnk e.tmlşle~r. Al
düşmüştür. İngiliz tayyarelerlnln hep- manlar h.er şey istedikleri gıbl cere
al üslerine dönmüştür. yan ctt.Iğı için sevlnmektedlrler. Fa-

Alman tebliği 
kat Sovyetıerln Bulgarlstana gönder
dikleri protestoyu hiç beklemedikleri 
muhakkaktır. 

Bcrlin 7 (A.A.) _ Resml tebll!;: Bir Almanlar şimdi YugosJavya üu>rin-
denlzaltı ceman 12,061 tonilatoluk !Ki de yeni bir tazyik yapmışlardır. Prens 

t Paul'un Hitler tarafından tekrar da-dıişman ticaret vapuru batırnıı~ ır. vct edildiği söylenmektedir. Diğer ta-
Şimali Afrlkada Alman muharebe raftan nazller Yunanlstanı tehdide 

tayyareleri düşman motörlü kollnrınn, devam etmekte ve bir bozgun havası 
kıtaat tahşldatına ve askeri kamp-
larda barakalara orta \'e küçük çap- yaratmak için propagandalarının bU
ta bombalar atmışlardır. Şiddetli yan- tün ynlnnlannı ortaya dökmektedir-

(':'ın!ıı.r çıkmış bir çok kamyonlar tah- le~ltlerln Türkiye Reisicümhuru İs
nb edilmiştir. Bir çok evlere tam ısa- met İnönü.ve gönderdlM mesajın muh-
betlcr knydedllmlş ,.e bu evler nğır 6• 

hasara uğrnmışlardır. tevlyatı h:ı.kkında ifşaatta bulunul
maIIUftır. Fakat Hltlerln mutadı ol-

4t1/~ '! • 
"~'.Y•, Addis 

,,,,, .r-"IM6~6~ 
P01m(I I -. -~ ., ,. 

(J./,İrM · f. "f . 
Habef kuvvetlerinin Adls • Abeba'ya doğru yüriiyüf istikametini 

rösterir harita 

Demir ve çelik 
f abrikalar1 

Karabük haddehanesine 
yeniden 1000 usta alındı 

Ankara 7 (Telefonla) - Karabiik demir ve çelik fabrikala
rının işlemekte olan kısımlarile faaliyete geçecek kısımlannı 

takviye etmek üzere yeniden 1000 kadar mütehassıs usta ve usta
başı alınmıştır. Bu suretle bilhassa yeni haddehanenin usta ve 
ustabaşıları tamamlanm.ış olacaktır. 

Diyanet 
işleri reisi 

Merhum Rıfat Börekçi 
dün merasimle defned ild i 

Şarki Afrika 
harekatında 

Stuka tnyyarelerlndcn mürekkep duğu veçhile henüz tehdld etmek ls-
blr Alman hnva filosu dün akşam t-emedlğl bir memlekete verdiği temi- - --
Malta adasında Lamlette limanı te- nat kablllnden teminat vennı, olması Ankara 7 (A.A.> - Diyanet işleri 

İngiliz filosu_ müessir 
bir rol oynadı 

.r;Jsntını muvn!fakıyetle bombardıman muhtcmeldlr.11 reisi müteveffa Rlfat Börekçl'nln ce-
etmıştır. naze merasimi bugün yapılmıştır. 

ı.ondra 8 (A.A.) - Amlrallık da1re
s1nln tebliği: İtalyan Soınallsinde ıın
hil mıntakasındakl ileri harekat esna-

Bu ordu ile Adiı-Abeba 
araımda bir kuvvetli 
müdafaa hatb var 

Habetiataoda bir yer 7 (A.A.)
R euter bildiriyor: İngHiz: 't'e Avus
tralyalı aubay ve erba§lann kuman
duı altında dağlı ve çorak bir 
memlekette ilerliyen Habeı ordusu 
ilk büyük ukcri muvaff akıyetini iyi 
tahkim edilmit Bury:, kuaba.sını ele 
geçirmekle kazanmıştır. Bundan 
evvellı:i ilerlemeler daha ziyade 
ltalyanların çekilmesi ııayesinde 
mümkün olmuatu. Halbuki Burye 
İtalyan ,topçusu tarafından müdafaa 
edilen, her tarafı istihkamlar ve 
tel örgülerle çevrilmiş: bir yerdi. Bu
radaki İtalyan kuvvetleri iki liva-
dan ibaretti. • 
Şimdi Addis-Abeba yolu üzerinde 

en yakın mühim nokta Dcbra-Maros 
kasabasıdır. Bu mevkün Burye' den 
daha kuvvetle müdafaa edilmediği 
zannolunmaktadır. Bugün Habeş 
orduııu ile Addis - Abcba arasında 
en kuvvetli tabii müdafaa hattını. 
Debra-Maros' dan 5 O lciJometre ka
dar bir mesafede bulunan Mavi Nil 
boğazları te~kil etmektedır. 

16 Hollandalı idama 
mahkiım edildi 

Berlin 7 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının Amsterdam ·dan öğrendi
ğine göre 16 Hollandalı, askeri 
mahkeme taraf1ndan ölüme mah
kum edilmiştir. Mahkümlar gizli bir 
teşkilat memıuplandır. Ca!'lusluk ve 
Alman askerlerine s~ikast hazırla
makla itham Qlunmuşlardır . 

Ingllterenln cenubunda ve cenubu Amerı·kanın Merasimde Büyük Millet Meclisi Reisi 
§arkislnde muhtelit tayyare meydan- B. Abdülhalik Renda, Ba.şvekll Dr. B. 
lanna tevcih edllen hücum esnasında Retik Saydam, Vekiller, Partl gene! 
muharebe tayynrclerlmizln attığı ya rd 1m1 sekreteri B. Fikri Tuzer, Parti müsta-

nnda, domınmamızın ordumuza yap-, s l . k 
tığı yardım hnkkında bazı tafslJAt "er- e an ıg., e as er 
mr.k halen mümkün bulunmaktadır. 

bombalnr hangarlara ve yerde bulu- kil grup reis veklll B. Rana Tarhan, 
nan tayyarelere isabet etmLştir. Yerde __ ---- mebuslar, temyiz mahkemesi, ıurayı 
bulunan müteaddld tayyareler tnh- 1 d devlet ve divanı muhasebat reis ve 
rlb edilmiştir. s!Hi.hlı. keşif yapan ngiltereye bir mik ar ıi?.aları, Afgan büyük elçisi, Ankara 
tayyarelerimiz Ingilterenln cenub ve daha torpido valisi, Vekaletler erkanı ve sayısı on 
cenubu şa.rkisinde müteaddid liman bini nşan bir halk kitlesi bulunmuş-
teslsatmı bombardıman etmişlerdir. gönderilecek tur. Reislcümhur adına mtraslmde 
Bunlar arasında Londraya çok bUyi:k Rlyaseticümhur umumi .katibi B. Ke-
bir muvaffakıyetle hücum ~dllrn.1ştır. 1 Vaşington 7 (A.A.) - Reuter: 

1 

mal Gedelcç ile başyaver B. Celal 
Bir muharebe tayyaremlz Filton tay- B. Roo,evelt, bugün gazeteciler Uner hazır bulunuyordu. 
yare fabrikasına çok alçaktan uça~ak konferansında. demokrasilere yar- Cenaze namazı Hacıbayramda kı
c~re_tll bir hücum yapmıştı~. _ ~t1la1n dım kanunu projes~nin tasvibinde lındık"tan sonra müteveffan~n _tabutu 
buyuk çapta bombalar buyuk b.r k d d·ı h b" .. 1 .. k hh" eller uzcrlnde adliye sarayı onune ka-
montnJ atelyeslnl tahrlb etmiştJr. Bır .~Y e 1 en ~' ır gun u tee u: dar gctırllmlş ve burada cenaze oto-
çok tayyareler mltralyöz ate.şile lıasn- rur.ı. dcmo.~raıı.!lere ~arp malzem~s~ mobiline konularak şehltllte götürül-
ra uğratılmıştır. teslımatı uzcrınde bıraz ııonra te:mı müş Ye defnedilmiştir. 

Mnlta adasında HaUar tayyare olacnğını söylemiştir. Cenaze alayının geçtiği bütün yol-
mcydanı üzerinde yapılan k~lt uçu- Gazeteciler, B. Rooseveltten bu J:ır üzerinde de kesir bir halk .kitlesi 
fU esnasında tayyare meydanı teslsa- günkü teahhürün ciddi bir tesiri bulunmakta ve blr polis mütrezeslle 
tının geniş mikyasta hasara uğ~d~~ ol:ıp olmadığını sormuşlardır. B. bir jandarın~ kıtnsı da alaya rc!nka~ 
tiç muharebe tayyaresinin ve buyuk Rooscvelt, evvela buna cevap ver- eylemekte ld_ı_. ----
bir ııtelyenln ve b!r barakanın t.'\hrlb . . d h . ı p 

d'ldlM bir çok hangarların da memesmın a a şayanı tercıh 0 du- • T. T. müdürleri 
~~~· ;:ıııdığı görülmüştür. 1 ğunu söylemiş, fakat bilahare ,ubat arasında tayinler 
Düşman Alman topraklnn üzerlnde ayı ile mart bidnyctinin belki de 

1 d k ı d • d d Ankara 7 (Tele!onla) - Seyhan dün ne gündüz ne de gece hava akını emo rasi ere yar ım üzenn e er- posta telgraf ve telefon merkez mü-
yapmamıştır. hal bir tesiri olmıyacağını fakat bir dürü Sakin Gökdoğan telgraf lşleıi 

J. / b/ . . az sonra teslimat Üzerinde tesir k- reis muavinliğine tertlan, Mnraş 
fa yan te ığı ra edeceğini, kanun projesa.,in kon- B. T. T. merkez müdürü Fahri Kut-

. greye tevdiindenberi daima söyle- luay Seyhana, posta işleri relsllği .şu-
Roma '1 (A.A.) - Itnlynn orduları mi§ olduğunun gazeteciler tarafın- be müdfırü Şevki Özkan Mara.ş B.T.T. 

umumi karargfıhının 273 num.arnlı d b'I' d·~· · ·ı- t · t' merkez müdürlüklerine tayin edilmiş. tebliği. an ı ın ıgın. ı ave e mış ır. 
Yun;n cephesbıde 1şare de~er V-.ington 7 (A.A.) - Ticaret lerdlr. ------

ehemmlyetu bir şey yoktur. nezaretinden bildirildiğine göre. M a ita da 
Şimali Afrlknda tnyyarelerlm!z, Uzak Şark ve Afrikadaki İngiliz 

Sahil boyunca bütün mühim İtalyan 
mevzileri. bahriye cüzitamlanmız ta
nı.tından bombardıman edilmlşUr. 

Klsmayu, Bra'va ve Mogadlsclo'da 
askeri hedeflerin deniz kuvvetlerimiz 
tarafından bombardımanları çok mü
essir olmuş ve bu müesslrllk bu mın
tnkaııın işgali ile sübut bulmuştur. Bll
h:ıs.~a Brava mıntakasındnki Italyan 
menllerlnln 22 şubat sabahı bombar
dımanının büyük muvaffakıyetle te-

cıkarılmadı • 

Atina ajansı bir İtalyan 
gazetesinin haberini 

tekzip ediyor 

tcvvüç ettiği bugün anlaşılmıştıi-. As- Atina 7 (A.A.) - Atina ajan:!ı, 
keri-bln:ılara isabetler kaydedilmiştir. Selaniğe bir Kanada fırkasının ihraç 

~~~~s:ı~l~va1:t~:rafı~~eh~!~ edildiğine dair bir ltalyan gazete-
pılan bombardıman, çok büyüi hasarı ~nde neşroltıonan haberi tekzip et
mucib olmu§ ve düşmanın bu mınta-1 mektedir. 
kadak.i kuvvctll müdafaa mevzilerini 
terkctmeslnde mühim bir ftmll rolü Atina 7 (A.A.) - İtalyan pro-
oynamıştır. ı 

Shropshtre kruvazörünün, Mogadls
clo'yu bombardıman ederken, 6861 to
nilatoluk İtalyan Pensylvanla petrol 
gemisini de batırmış olduğu halen tes
blt edilmiş bulunmaktadır. 

paganda:ıı, Yunan hükumetinin Ci
ride tnşınmağa hazırlandığına dair 

dolaşan şayiaları tekrar etmekle 

zevk duymaktadır. Bu saçma habe-
Bizim kuvvetlerlm!z, bombardıman ri tekzip ctmeğ: lüzumsuz addediyo

hareki\tı esnasınd~ hiçbir hasar ve j ruz. Filhakika mağlup ltalyanın hü-
hlçblr insanca zayıat,ka.ydetmemlştlr. A • •• 

İtalyan Somallslndekl mesut askeri kumetı hcnuz Romada dururken 
harekAtın mühim bahri netlcesl, dft§-1 muzaffer bir memleketin hükumeti
manı, şarki Afrlkada, Klsmayu ve Mo-
gadlsclo gibi korsan gemileri ve bun
ların 1aşe vapurları lçln çok rah~t ikl 
üsten mahrum etmesidir. · 

ni ne maksadla başka yere naklede
ceği keyfiyeti suale şayaındır. 

Uzak Şarkta Sovyet tebliği 
-~--

düşmanın bir hava üssünü bombar- müstemlekelerine büyük tayyare 
dımnn etmlşlerdlr. Alman hava kuv- sevkiyatı yapılmaktadır. lngiltcreye 
vetlerlne mensub tayyareler, yürüyüş kanuınusanide ceman 459 tayyare, Düşmanın 16 tayyaresi Şimdi teferruata aid 

İki İngiliz gazetesinin 
mütalaası lıallnde bulunan düşman kıtaatını ve sekiı: deniz tayyaresi 54 ihtiyat tay- düşürüldü meseleler görüşülüyor 

tahaşşüd k.amplnnm bombardıman .. .. k .. Ir ı· d k k Londra 7 CA.AJ - News Chronlcle 
etmişlerdir. Dfişmanın 20 motörlze Yiln ~ot?r~I v~ . u ıyet 1 

ye e a - A ) 1 T h gaz.eteslnln diplomatik muhablrt şun-
v:ı.sıtası tahrlb edilmiş ve bir çoklan sam g?naen mıştır. . Kahire 7 (A. . - ngı_ız ava Tokyo 7 (A.A.) - Resmi is- lan yazıyor: o:Rus tebllğinln dlkknUl 
da ag,r hasarata uğratılmıştır. Derne V-.mgton 7 (A.A.) - Bahrıye kuvvetleri Orta Şark umumı karar- tihbarat dairesi bild:riyor: Hariciye bir tetklkl bu vesikanın~azı mübrem 
clvanndakl b:ırakD.lar ve knmplnr nezareti hareket ıubesi reis muavini lgahının neırettiği tebliğde bildirdi- Nazırı B. Matsuoka dün saat 17 de noktalar ihtiva ettiğini ve son h:ı.dl
bombardım:ı.n edllmlş v~ buralarda ~ontramiral İnccrsoll tarafından lğine göre düşmanın, 5 martta Mal- Fransız büy\ik elçiliğine giderek seler karşısında Sovyet hattı harekc
yangınlar çıkanlmı.ştır. Dığer Al~n.'l ayan meclisi kredi encümeninde taya yaptığı ağır hücum esnasında büyük elçi B. Arsene Henry"yi zi- tini aydınla~aktan ziyade daha 
tayyareleri, Maltada kain Valetta da- yapılan beyanat hakkında nqredi- 16 tayyaresi düşürüfmü~tür. Diğer yaret etmi§tir. Bir saat kadar süren muzlim bir hale koyduğunu Jsb:ı.t et-
ki nslterl hedefleri bomardıman et- len rapor Amcrikadan İıngiltereye '-~ k , d - 1 . d- • mülakatta, Japonya tarafından ya- mektedlr.» 
mlşlerdlr b" ik uırço tay; are e us erıne onemı- Dally Herald'ın diplomatik Il\uhar-

Muharrirlerin günah 
çıkarma modası ve 

<loktor Rıza Nur 

Ali - Doktor Rıza Nur Tas
Tiri Efklr gazetesind e muhar
rir Va - Nu'ya üç sütun bir ce
vap vermif. 

Veli - Okudum ... Yalnız üç 
sütun olmakla kalmıyor. Maba
adi de var. Adeta tefrike. 

- Fakat azizim, doktor Rıza 
Nura: cSinoplu değilsinizi Ec
dadını:z arasında imam yoktu l 
Sarayda oturursunuz ve müsrif
ainizl Hatta muhterem bir zat 
ııayılmazsınız. Şu veya bu saha
da faaliyet de göstermediniz! > 
diyen olmadı ki ... Şüphesiz ken
disi mebusluk da yaptı, V ckillik 
de... Muhalefette de bulundu 
gurbette de ilh... Asıl itiraz 
mevzuu başkaydı ... cMimar Si
nan, Tevfik Fikret gibi birinci 
derecede Türk mcşahiri Fransız 
Ansiklopedi!Jtne üç beş satırla 
girmişken bay Rıza Nura niçin 
25 'satır aynldı} Nasıl oldu da 
Atatürke ai~ inkılaplardan bir 
çokları ona mal edildi} Bu ec
nebi lugatına bu ynzılım kim 
yazdı>> İşte mr.sele ... Bu ncşri
yatımız üzerine, F rnnsız Ansik
lopedisindeki malumatın oraya 
bizzat doktor Rıza Nur tarafın
dan verildiğini muharrir Naci 
Sadullah ilan etti. Aiz de bunun 
üzerine şu hükmü 'erdik: c Bu 
gibi lugatları, yahut antolojileri 
yapanların bundan sonra kulağı
na küpe olsun 1 Kendilerini ve 
ahbaplarını kayırma~ınlar ... J le
le İnönü Anııiklopedisi üzerinde 
çalışıldığı şu günlerde dikkat 
edilmesi icao eden bir noktadır 
bul> 

- Bunlar mal una, Ali ..• Dok
tor Ru.a Nurdan İşte bilhassa 
yukanki noktaların tavzih mi 
bekliyoruz. Mademki zahmet 
edip eHne kalemini almış ... 
Yazsın ... Hatta ıu son zaman.,
Jarda muharrirlerin itirafta bu
lunmaları hatalarını tanımaları, 
adet oldu: mesela, B. Yaşar 
Nabi bir Fransız muharririnin 
hikayesini intihal ettiğini papaz 
karşısında günah çıkaran hristi
yan mümin edasile efkarı umu
miy•c müvacehcsindc ortaya vur
du ... Yüreğini bir azap kemiren 
her münevverimiz için bu moda
ya uymak hayırlı bir çığır" dır ... 
Larousse" daki •maddeleri yazan 
bizzat kend: yahut kendini ka
yıran bir arkadaşı iae muhterem 
doktor Rıza Nur dil diğer ba
hislere ~apmadan onu söylesin r 

-Alive1i 

Bulgoristanda 
Demiryolları ve liman 

idaresi memurları 
seferber edildiler 

Sofya 7 CA.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: Resmi Gazete, 5 mart ta
rihlnden itibaren Bulgar demlryollan 
ve limanları idaresine mensub bütün 
memurların se!erberliğlnl 1111.n eden 
bir k.arnmnme neşretmiştir. 

Sobranyanın içtimai 
Sofya 7 CA.A.> - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Sobranya meclis1ndekl hü
kflmet partisi ekseriyeti bugün topla
n&.rak günün meselelerini müzakere 
etmiştir. Hariciye Nazırı B. Popof bu
giinkü v:ı.zlyet hakkında beyanatta 
bulunmuştur. Başta Başvekil B. Filof 
olduğ-.ı halde hemen hemen bütün 
ne.zırlar içtlm:ı.a. iştirak etmişlerdir. 

Hazine bonoau Şartı Atdenlzde hava fllolanmız, ~~ d .;ar ~~· torpido muhribi yecek derecede ağır hasara uğratıl- pılan tekliflerin başlıca noktalarının r!ri de §Öyle demektedir: ıRus beya
refa.katlnde mühim mlkdarda harb S:0 n en m.cır unkanlannı tebarüz et- mıştır. Yalnız bir İngiliz avcı tayya- kabulünden sonra henü.ı: muallakta natının hakiki mAnası oldukça ka.-
cemlleri olan ka!lle halindeki düş- tirme~tedır. resi koyıptır. bulunan teferrüata ait mcaelelcr rnnlı.k olup Uerlde belki daha. -vazlh 
nıan vapurlnnna taarruz etmiş, bir İngıltereye haşlca harp gemisi gön- görüşülmüııtür. B. Matsuoka saat blr şekil alacaktır. Bununla beraber 
kruvazöre, bir torpido muhribine ,.e dCTilip gönderilmiyeceği sualine İngiliz hava harekatı 18 de elçilikten ayıılmıştır. Sovyetıerln mihver karşısmdalı:l umu-
3 Vapura isabetler Vaki Olmuştur. JcontramiraJ fncersoJI §U cevabı ver- s• d al m1 hattı hareketlerini hiç bir suretle 
Şarki A!rlkada Yuknn Sudanda rniştir: Londra 7 (A.A) - lngiliz hava mgapur a manevr ar değlftlrmlyeceklerlni z:ı.nnetmek hlç 

Kurmuk clv~nnda düşmanın bir ta- H ır denilebilir. Fakat bu ce- nezaret.inin tebliği: Sahil muhafaza Nevyork 7 (A.A.) - Assodated §üphcslz bir hata olur.ıı 
arruzu pflskurtülmüşt.Or. Kerende vu- ay • - 'k' .• h p • s· a d b'ld' ·ıd·-· T" d" ? 
-·- gelen ve d:'-... ü bültende mevzun- vap vazıycte gore 1 v. e. ya uç afta servislerine mensup tayyareler, b rcas e ıng pur an 1 ırı ıgıne ımes ne ıyor . 
•wa. uııa. b l u göre, ordu, donanma ve hava Jruv-h " 'h .. nian muharebede dt'·ışmnn mühim sonra «Eveb de ola ı ır. ·• .. vl d ı ı 11 d h'l" Londr:ı. 7 (A.A.> - Tim.es makalr-~"""'< l cun og e erı sonra, no an a sa 1 ı vetlerinin manevrası ba§lamı§br. Bu sinde dlyor ki: 

Sofya 7 (A.A.) - D. N. B.: Sobrnn
yn. meclisi hfılen mallye nezareti ta
rafından tevdi t>dilcn ve 500 lla 600 
milyon leva kıymetinde hazine bono
sunun 1hracın3. mütıealllk bulunan 
kanun projesinin mtizakereslle meş
guldür. Maliye nezareti mecllae tevdi 
ettl~j esbabı mucibe lAylhasında bu 
tedbirin her şeyden evvel Enfiasyon'a 
mAnt olmak için teklif edildlR!nl bll
dlrml.ştlr. 

zayiata uğratılmıştır. Amerikada genç er4 açıklarında bir düşman ia§e vapu- manevralara lngiÜz, Avustralya, e.Dün bir çok devlet merkezlerinde 

İzmit.den bir aylık demokraaiye yardım runu batırmıştır. Tayyarelerimiz. Hind ve Malezya muntazam kıtalan Sovyet beyanatının haklkl ve sarih Kral Karol ve bayan 
ta raftarj bundan ba•ka, Oenhelder limanı ile İştirak etmektedir. manasının ne olablleceğL hak.kında 

•h " mütaliinlar yürütülmüştür. Bu beyıı- Lupesko Lizbonda ı racabmız Nevyork 7 (A.A.) - cGallup, Ockcnburg'da düşmM'I işgali altında Erbaa ve İzmit tütün nat bir kaç hafta evvel yapılmış ol-
İzmir. 7 (A.A.) - Ticaret oda- enstitüsü tarafından yapılan anket bulunan bir hava meydanını da pı"yasaları açıldı saydı hiç şüphesiz daha büyük bir te- Lizbon 7 (A.A.) - Bayan Lu-ta fı d h 1 b d · kt H J B J rlsta "' de pcsco ile İspanyadan buraya gelon 11 ra n an tzır anan ir istatisti- gösteriyor ki orduda hizmet e e - b b d T l · sır yapac:ı. ı. e e u gıı n~ -

x .. v b 1 om ar ıman etmiıtir. ayyare en- Erbaa 7 (A.A.) __ Ta•ovada tu"• 11-11 de Almanyaye. hitaben yapıisaydi eski Romanva kralı Karol bir dos-5e gore, geçen şu at ayı içinde z cek çağda olan Amerikalıların ek- " 6 "' 

mirden muhtelif memleketlere S scriyeti demokrasiler lehindedir. mizin hepsi üslerine dönmüştür. tün mübayaasına başlanmıştır. Üç- tesiri büsbütün fazla olurdu. Bu te:ı.h- tuna yorgun olduğunu ve birkaç 
ı 40 b '- .. ·· h l d · h 1 bur gösterfvor ki Sovyetler Birliği Al- ·· ı...- • k b l t ,_ niyetin mi yon 4 in 370 liralık 13 mil- Kanun layihasını parlamento lca- Londra 7 (A.A.) - Çok. zayıf upı tutun ma su Ü ün ın İsar ar manya. lle harbetmek niyetinde deRil- gun ,t,;.!lmseyı a u c meme&; -

ı:ron 13,363 kilo mal ihraç edilmi§- bul ederse iyi mi yapmı, olur} su- f l . d b h tarafından mübayaa edildi. Fiatler dir. Beyanatın kıymeti Almanlann do bulunduğunu söylt-miştir. Krat 
• 1· 21 d 29 '- 1 bir hava aa iyetin en sonra aa a - it ·1 78 k d d t"arol ı"le bayan Lupesco •ehrin mer-tU. a me en ya~ına x;adar o an a mıı ı c uru, arasın a ır. Bulgarlstana, Macaristana. ve Roman- .... " 
Bw:ıdan bşaka 106Q lira kıyme- Amerilcalılann yüzde 5 5 i evet ve leyin erken Crotyarnıouth açıkların· İzmit 7 (A.A.) - Dün fzmitte yaya olduğu gibi Ruslann nzasını al- kezine üç kilometre mesafede dost• 

tinde canlı hayvan da ihraç olun- yüzde 24 ü hayır cevabını vermiş· da bir Dornier t&yyareai düıürül- tütün piyuası açılmıştır. Azami fiat 1 madan girdltinl G.stermekten ibaret- lan olan bir doktorun köılcünd• 
J ..ı,_ mı: •• :;. . 65 ~ f" t d 3.c ı.. t .:.. ı'kamet etmektedirler. muştur. eroır. -..- asgarı ıa a .1. ~uruı ur. ..... 

v 





sa1Hre 4 

l k tisadi meseleler 
,. 

istihsali daha ziyade 
arttırmak lizımdır 
Ihtikarla mücadele etmek için 
piyasalara bol mal gelmesini 
temin etmek en iyi yoldur 

A KŞAM 

Umumi meclis 
toplandı 

Bütçe encümeni mazba
tası kabul edildi 

Umumi meclis dün saat 15 de ıkinci 
reis veklU B. Fa.hık Derelinln riya.seti 
aitında t.oplanmıştır. Şehir Tiyatro
sunun 938 mall yılı kati hesabı hak
kında. da.inıt encümen raporu, Bele
diye ve vUA.yet 1941 mali yılı bütçesi 
hakkında. bütçe encümeni esbabı mu
cibe mazbatası okunmuş, kabul edil
miştir. 1941 mali yılı hakkında bütçe 
encümeni mazbatasında şunlar yazı
lıydı: 
ıGeçen sene bütçe.sine konulan mu-

:wın m.runma. kanunu. zira.1 lstlh- lediklerinl görmüştür. Bu lı.a.yvanlar hammen varldatm, yekfın ltibartle 
aıatı arttırmak için hükUm.ete geniş da.ha 1yI beslenirse, yağ randımanı da tahsil edildiği memnuniyetle göriil
&1ahlyetıer vermJ.ştir. HattA hü.lı:Uıne. 1k1 m.Lsll artaca.ttır. Ziraat vekAleUııe m~tür. Bu seneki mnhammenat tek
\ln icabında bizzat lstihsal yapması düşen vazifelerden biri de, hayvan yl. lifi geçen seneye nisbetle bir mlkdar 
hakkında bile kanuna hükümler ilave yecek maddelertnl Wah etmek, hay- fazla ıse de makam ve da.lm1 encümen 
edilmiştir . .İhtikA.rla mücadele edilir- van sahlplerJne iyi hayvan gıdaları te- mazbatalarında gösterilen esbabı mu
t en, bu mücadelenin yalnız piyasalar- nıin etmektir. Z.lraa.t enstitülerinin cibede henüz derecattan ge~p tahsil 
da. yapılma.sının kMl bir netice ver- son neşrettiği tedkik idare lmirlerint sabasına. intikal etmeyen tahsisatın 
ınediği çok kere sabit olmuştur. Malın bu sahada. kifl derecede takviye et- peyderpey inkişaf edeceği na.zan dl.k
ınevcudunu arttırmak, 1stih.sal muıta- mektedir. kate al.ınarak: yeni varidat yekii.nu 
olarından piyasalara bol ınlktarda Hayyc.n mahsullerini ucuzlatmak muvafık bulunmuştur.• 
uıal gelmesini temln etmek daha iyi Mn büyük: şebJrlen!e yalt, peynir n- Bundan sonra. Belediye zabıt.ası ta.
neticeler verebilir. Bu da, zirai .ıstih- yatlarına. etiket t:oymak il.ti değildir. limatnamesinin müzakeresine geı;il
saliitı arttırmakla kabil olabilir. Vakıiı. Bu meselelerle .ıstlhsal mıntakaların- miştir. Mü.ştaU maddelere aid tall
bfı.rbin başladığı gündenberi mem.le- da meşgul olmak, pek tabii olarak. da.- matname ahkfuıu müzakere ~ kabnl 
t:etim!uie geniş ölçüde zirai l.stib.salitı ha lY1 faydalar temin edebilir. edilml§tlr. Müştall maddelere mahsus 
arttırmağa teşebbüs edUroiş, bu teşeb- Haftalık piyasa depa ve tank inşası ve knUamiroası 1 
büsün bayırlı neticeleri, en ziyade pa- h k l . için Beledi.yeden ruhsat alınınası 
muk ziraatında görülmüştür. Fakat are et erı mecburidir. Dökme halinde benzin 1 
ıstllisalii.tı daha ziyade arttırmak za- Bu hafta ihracat bakımından, ha- ve emsali müştall maddelerin pcra-
ruretindeyiz, neteklın Ziraat Vekaleti, raretll bir haftaydı, en ziyade satılan kende satışıruı. mahsus t.a.nklar, daka- . 
yeni verdiği kararlarla zlrat 1.stlh· maddeler arasında, tütün, tl!tik bu- lınllğı en az 5 milimetre ve dış cı rı 
salatı arttırmağa teşebbüs etmektedir. lımmaktaydL Tlea.ret odasının kayıd- bitomartik veya benzeri b!r madde 
Bu teşebbüsler, zirai kombinalara. da- lanna göre, bananın lhracatı 3 milyon He boyalı ve elektrik tesiratma karşı t 
1anıyor. lirayı tecavüz etmekteydi. Tütün, ttl- topraklama. tertibatını haiz ve her 

8 Mart 1941 

BUGÜN __ , 
TAKSiM 

SİNEMASINDA 
Esrarengiı: memleketin harikalarını... Alev 
ıaaçan volkanları ..• Balta girme~ orma· 
lıin cehennemi muhitinde beyaz bir kadın ... 
Şahane kaplanlar ve Timsahlann gölü. 

ZANZ iBAR 
Dünyanın 3 üncü süper 
filmi, Asrın en büyük 

... .. .. .. d. _ . :(.... , macerasını gorunuz. 
-....:::;.;==---· _Z ~ ı-. l!I L N - Buaün saat 1 de tenziJatlı matine. _ _. 

. Senenin en muhtqem ve püyük mizansenli ıahescri. · 

JEANETTE MAC DONALD 
N~LSON E D D Y 

AYRICA: "Eıı 1100 gelen FOX dünya haberleri. 
Bugiln aaat 1 Cle tenzilatlı matine. 

Geçen sene on yerde, çalışan zirai tikten başka, pek mütenevvi maddeler taraf zeminden bir metre derlnli.kte 

~~~~~ü~~r~~~~~B~~~~~~~~~~~~~tı~~~ ~---------------------------------------~~ edilmiştir. Bunun üzerine, istihsal va- veçe ha:ı>ten sonra. ilk defe. olarak surette mukavim bir kapağı buluıın-
sıtalarmı arttırmak i<:in. Amerikaya afyon gonderUm.lşt1r. Taze balık Ilıra- caktır. Tıınkl.arda yangın ve her türlll 
3 milyon liralık yenl makine sipariş catı da Bulgar!standan Almanyaya harici tesiratta.n ma.run, serbes ve 
edilmiştir. Makineler geldiği ~aman, kadar devam etmektedir. Almanlar ta- emniyetli blr yerde nl.hayetl.enen ve 
daha geniş mikyasta zirai bir progra- ze balıktan baş~ tuılı;ı ve konserve alev sl.riı.yetine mlnl tertibatı haiz 
nun tatbikine imkAn hasıl olacaktır. balıklar almak içuı, alaıcadar fimıala- havalandırma. borusu bulunacaktır. 

· . ra müracaat ~1erd1r. Mıntaka ti- Meclis salı günü toplanmak üzere 
Istıpsaiatı arttırmak için ziraat t .. d .. F;~; 1b dilecek ko _ dağı1-·~tı:r. 

programlan yapılırken büyük .şehir- care mu ur UöUı .raç e . n ilil-"J~-------
lerde bayat pahalılığma sebebiyet ve- serve ballklannın miktarını, ıhracat Kongreye davet 
ren maddelere de daha çok ehemmi- tacirleri arasında taksim etmek sur~-
yet vermek liizımdır. Bwıun için, bli- tile bir liste hazırlamıştır. Bundan ev- Bursa. kız - Bursa erkek liselerin-
yük şehirlerde hayat pahalılığı ile uğ- vel de, dert, bal:mumu 1c;ln de bir 11.ste den yetişenler cemiyetinden: 

yapılmıştı. 9/3/941 paza~ günü saat 10 da 
raş.an tedkik heyetlerinin, ziraat prog- Ithallit hareketlerine gelince, cenu- Eminönü Halkevlnde cem1yetlmizin 
camlarını yapan alıikacmr dairelerle bt Afri.kadan gelen 1400 çuval kah· yıllık kongresi yapılacağından sayın 
sıkı bir surette temas etmesi, ihtiyaç- ve piyasaya tevzi edilml•tir. İsta.nbu- üyelerin gelmeler! rica. olunur. 

G.ENÇLlK... MUSlK.l. .. SPOR •.• NE.Ş'E ... ve BürON YAŞAMAK 
ZE\IK.t. •• Bütün bunları: .ikinci DEANNA DURBİN namı verilen 

YENi YllDJZ 

GLORIA JEAN 

Bu hafta s u M E R sinemasında 
görülmemi;ı bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

AÇILMAMIŞ KON~A 
ları bildirmesi icap eder. .. 

lun hissesine düşen 400 çuval kahvey-
Bugün için şehirlerde hayaı paha- dl. Bn mtktar thtlya.ca tan gelmemiş-

blığına sebebiyet veren maddeler ara- tir. Çay ve kahve blrliğintn Port-Sald
ııında et bulunmaktadır. Hayyan tica- de 25 bin çuval kahvesi bulunma.kta
retile uğraşanların iddiasına göre ge- dır. Bunlar vasıtasızlık yüzünden bu
çen seneki kışta hayvan telefatı ol- raya getirtllememekted!r. Maamatlh 
muştu. Har P başladığı zaman bazı vasıta. bile bulunduıu tak.dlrde İngiliz 
köylüler de, hayvanlarını satmışlardı. kontrol makamlarının henüz sevk ve
Bu iddialara göre hayvan miktarı ge- si.kası vermediği anlaşılmaktadır. Bas
çen seneye nisbetie azdır. Bu vaziyet ra'da da sevk vesikası verilmeyen bir 
karşısında, zirai istihsalatı arttırma çok: mallar bulunmaktadır. İthalat ta
planlan yapılırken,. hayvan miktarını cirleri bu mallann biran eV'Vel Türki
arttırmak için de tedbirler almak icap yeye sevki lçin, Ticaret veıtaletı nez
ed!yor. Bu da neyle olabilir? İdare dinde teşebbüslerde bulunmak.tadır

N i ŞAN 
Eski mutasarrıflardan merhum Ze

ki beyin kızı Bayan Naime ile esbak. 
Tica:ret müsteşarı ve Sokonl-Vakum 

Büyük musikili filminde seyircilerine ıruıiıuyor, Si.nemaedık tarihinde müstesna bir inkılap ... Hem güleceJk 
becn de müteessir olacabmlZ. _ 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

Oyl ~lrketı miiş:ıvirl bay Ethem Soy- ~--••••••••• .. il 

Amirleri, köylii.yü hayvan beslemeğe lar. 
teşvik etmek için bazı çareler· bulabl- İthalat en ziya.de Balta.n.ıardan ka.
llrler. Mesela hayvan yiyecek madde- bil olmaktadır. Fakat Ba.Ilcan.lann ve
lerini ucuzlatmak, hayvan gıdasını de- reblleceği sınat maddeler pek mah
tiştlrmek suretlle ... Ankara ziraat en&- duttur. Teneke, kalay, ham ta.uçuk, 
1.ltüsünde son yapıJan tedk.iklere göre otomobil lastiği gibi maddeleri, kolo
Anadoludaki kasaplık hayvanların gı- nllerden alınalı: için, Basra yoluntm 
da şartlarını değiştirmek icap etmek- ıslahına ihtiyaç vardır. Basra. yolu ııe 
tedir. Bu tedk~ke göre hayvanlar sa- 1ş yapan tacirler bu mesele hak.kında. 
man yedikleri için kati derecede bes- da mıntaka tlcaııet müdürlüğünde blr 
lenememektedirler. Bu şartlar altında toplantı yaparak şlk!yetlerln1 mh 
yetişen hayvanların randımanı az ol- etmişlerdi. Diğer taraftan Iraktaki ti
ma.ktadır. Halbuki dünyanın ileri caret ataşemiz de, buradaki tacirleri, 
memleketlerinde, hayvanlan küspeyle Avust ı ll ti t 
tıeslerlcr. Bizde ise küspe, İsveçe, Hol- ra ya e care yapmağa teşvik 

etmektedir. Dert taclrleı1. Avustralya
landaya ihraç edilmektedir. Diğer ta- dan peşln para lle ham deri almağa 
raftan nebati yağ ve şeker iabrikala- teşebbüs etmlşlerdlr. Bir otomobil a.
n küspelerinin kafi derecede ihraç e- centesı de gene Avustralyadan 8000 
dilmeldiğinden şik!yet ederler. Küspe otomobil lastiği satın alacaktıı·. Bun
lhracatını menederek, hayvanlarımızı ıar Avustralya ile yo.pılan ilk muame
beslemcllyiz. lelerdlr. Bu muamelelerin da.ha. ziyade 

Bir yağ taciri, Trabzon. Polathane, artması için. Basra. yolunu daha. pra
Vakfıkebir yayllilannda 1neklerln kı- tik bir ticaret yolu haline getirmek 

sal'ın otlu yataklı vagonlar Türkiye 
acent.ala.rı ş,e11 KA.mU Soysal nişan
lanml§lardır. Tarafeyne .saadetler dl
lerlz. 

de 
Bütün acanslar dolup taşıyor! 
Harikulade nefis 2 film: Dünya 

Dam Kı-alı 

FRED AST A IRE;in 
ELEANOR 

POWELL'le 
Bu yıl letanbulu hayran eden 

mutantan eseri: 

BRODVAY 
MELODJ 

1940 
şın yivecı.:k bulamadığını, fakir inek icap eder. 
sahiplerinin bu inekleri güçlükle bes- Hüseyin Avni .. ve 

DünY1iDID en meşhur 

ı- 8 
' Polis Hafiyesi 

Sugün ŞH Ak ~ Kk .~i~_eb.mfil asmda I~~'°~!~~.~~.~~::; 
er esın gorme ıstıyccegı ır m d"l · ye ı en son esen: 

MASUM 
KATİL 

BAL .PARE 
l İlse Werner 

tarafından hissi ve müessir bir A,k R omanL 

---~--.-1 

ve Paul Hartmann 

Beşiktaş S U A D P A R K Shıemasmcta ---.. 
A YLARDANBERİ ~ IK.t DOYUK ŞAHESER 

Tyroııe Power ile Hemi Fonda· Cigan melodilerinin ilibi 
mn en büyük muvaffakiyeti nağme)erile IÜll1111111nif 

SEViMLi HAYDUD Ma vi Tuna Şarkısı 
._ __ TEKMlLl RENKLi TÜRKÇE __ _. 

BUGÜN: KADIKÖY 

OP E R A 
Sinemasında 

Türkçe Sözlü. Türkçe .Şarkılı 

LEYLA. 
ile 

M E C N u ·N 
Filmirıi görünüz. 

Mecnun'un şarkılarını söyliyen 

Münir Nureddin 
Leyla· nın şarkılarını söyliyen 

Müzeyyen Senar 

Tepebaşı dram kısmt 
gece saat 20,30 da 

MEŞALELER 

istiklal caddesi kome
di kısmı gündü:z saat 

14 de çocuk oyunu 
gece saat 20,30 da 

KiRALIK ODALAR 

nmmmıiı 

ili!!!:::!!~\ . 
Bir teberrüe teşekkür 
Türk ve İslam eserleri müzesi mü

dürlüğünden: Fransız _ İran tl.caret 
odası lltinct reisi ve t.arllıi kuınqjar 
mütehassısı B. Hasan Şeblsterli tara
fından m üzemlze üç asırlık ipek ne 
nescedilmlş gayet kıymetli blr .secca
de tebenü edilm~tir. 

Bu hamiyetli zat, geçen sene de 
müzemize bazı eserler lhda. etınl§tl.. 
Bu suretle alA.kalannm temadlslnden 
dolayı mü~mlz namına. kendlslne 
karşı alenen JÜ,kranıarıınızın ibli.ğına 
muhterem gazetenlzln vesatetlnl is
tirham ederim. 

Çölün GangstcTleri kimleTdir? Kabirenin euarengı.İZ haydudu kimClir '? Türkçe aözlü ve Tü1<kçe şarkılı film! 

Bugün SA RAY sinemasına 
PEK YAKINDA: 

~----- Beyoilunun en büyük iki ainemasmda. ••••••'111' 
Güzel Te cazıb 
blıı program: 

Fra.nsıa ka..hta.ba KRALI 

, ............................... ~ .. 
Bekarlığın azabını ..• Evliliğin sürprizlerini... Çılgın bir ihtirasın 

zalerini görmek istiıyenler? 

Bugün L A L E '.Ye kossun 
SACHA GUİTRY - ELVİRE POPESCO • MARGUERİT l\IORENO 
BE'ITY STOCKFELD • ANDRE ve daha 9 yıldızın yarattığı 

Bekarlar Klübü 
Hayabn bir muamması .. , Ömrün bir eahifeııi ... San' atın bir :zaferidir. 

Bugün aaat 1 de tenzilatlı matine. 

~ Dikkat: 2 Harp Jurnalı birden: ~ 
1 - cTürkçc> Brlıi§ Para- 2 - cRumcu Yunan Jur~ 
munt'da Sicilya aalıilleıinde nalında Türk • Yunan kuru-
lralJl}a~an İngiliz donanma- mu - Harp gaaıaiıni - Zafer 
tıile tayyareleri araınndaki şen1ikleri - Kadın erkek bü-
ha.rp. General de Gol'ün tün Yunanistan harpte. 
Alrikada ilerleyişi - Amerika 
i~ başına. 

,~ ............................ illmi.~ 
Her seans dolu : 

ı , 1 Harikulade bir MARMARA da ~ muvaffakıyetle 
KANLI 

BAL·ALAYKA 
DEVAM EDiYOR. 

Aynca : M i K i ( Komsunun Horozu) 
Bu ilk. GALA: filmimiz ıerefine ilave olarak: 

Yunanjurnalı: En son harp 
DİKKAT: haberleri gelen Rumca 

Yunan Jurnalında 

BUGüN i P E K sinemasında 
2 b ilyült Sim bıirden ı 

l - Methur Polia Hafiyah 

CHARLi CHAN: KATiL KiM? 



SöZOl BELiŞI 
T enkitde yeni 

bir hamle 

KUS B'AKISlı 

Amerikatla 
bafday bollafa 

1 

Cenubi Ameı1kad& BresilJ& 
kahve, ArjanUn lıe buld&J mem-

ilk mizah gazetemiz 
DIYOJEN 

e fr psetecte lifır ıln arb arkaya JU mealde Dlnlar çıkı· leket.tdir. Bu Ud memleketin en tııt mizati gazetemizin adı cDiyo
yordu: büyük servet kayJfakl&11 taııve jen» Clir. iki bin Uç )'fiz elli bq ıene 

cGenç nesUn en. lmclretll muharriri nihayet balunmuttur... ve buğdaydır. B11 JeD8 gerek kah- evvel doian bu meohur Sinoplunun 
Ba haıDmlMe muharrir yaaeağı JıiUyelerle Refik Balld'ln ve gerek buid&Y çok bol olmuş- iami ve hlbruile canlanan bu gaze
___ ,_ ... ~ Jılklwelerln ni bastaracütlr ... Menuubehls biUJeler, t~. Fakat Avrupa harbi ve ab- t~~ ıalu'bi de Teoclor Kasap Efen-... ııı:-- J un1 ihracına lmkA.n bı- elidir . 
.. ,me& sahllal bir phslyetin bir tek eserle de ede1'lyat tarihine toka b arın Bu pzetenin ve eahibinin meale-
~l lsbat edeeıek blNllyett.e 1'e kudıeUe bir esenUr. ra)mWD8ktadır. ğİni daha pkından tanıtmak için 

Btr kaç gOn enel BreZUyanın karilerime iptida hakikt Diyojea"in 
wsatre. .. » ......... -~ve -"-"_.,,,., ~lll Si· bir kaç menkıbeaini hatırlatayım: 

Bu lllnJar göründn:ı:..ı;wuıen bir kaç ıüa IOIU'a Nad Sadullah - JU&U ,._,..._--..,.___ Jcmbdan ve ta.Jnreden lruDıaf Diyojen. cNe vakit yemek ye-
senç muharririn eMll'i hakkında mun lllr makale ,.arak •U ---ah mecbur olduimıdan melih diye eoranl~ verdiği cZen
piere çıkardı ve hlklyelerin kudretle dola oklufuna yemin etil. ,~- Bugün de Arjantl- gin meniz jatediiiniz vakit. fakir 
llaJhuld Ulunay ltu hikiyelerl •• kadar lnıneUb 1tulmuyor, Refik 'bahse~tlk. ..n..r.nd d"•- İleniz bulduiunuz valcit:t ceYabın-

hlkl-'- nm fazla IJuidaY ,._.,_ en ·""'T" dan da anlqılacaiı cibi tabiata uy
Ralld «belki de, belki .ıe. tllyonlu. Nlbayel Vl ·NA bu .,-· dfll'O mfttldll vaziyeti anlatalım: gun olarak yapmaiı ıiar edinmitti. 
den ancak birini «çok psein, ildnclsbıl •tiyle, b871e», fiçtineil· Arjanttnde ~ay mahsulü Serveti ve içtimai kayıtlan hor gö-
lintl «Rpetlih buldd. yeni idrlk ectDmlştlr. {ltürenln rürdü. Onun için kendisinden bir 

Fakat itin garip tarafı, baklanda tenkldler ,.,...., ldyelllt. ıasnunda bulunan Arjan- dileği olup olmadığına aoran İaken-
lerl milnakMa edilen JılUyeler henüs biç Jü )'erde lntlfar etme- cenup eld arta der" e cGölge etme batk• iman iste-

-.- -'-AiUk tinde yaz, tAnunuevv en m mem> diyebildi. Kendisi bir ça-
diif clbf ıenç muharrlrtn bunları yazıp yamnad•iı dahi 9- kadar sürer) M8hsu1 şimdiye ka- nalda au içmeğe alapk olduğu halde 
WI deiiJdir. dar görfllmell))f derecede boldur. avucundan ıu içen bir çocuğu gö-

Bugüne kadar mlneldddlerlm.lsln ,mt ~ kitaptan •oktl· tıJt tahmtniet btraz bedblnceydl rünce cBu çocuk bana bu çanaillı , 
madan tenticlı> ettikleri söylenirdi. Şimdi llerl dolm Wr ac1un &.•antln DCGi8l olarak senede da lüzumsuzluğunu öğretti» diye- ~-Ült~t~~den Ç&~ 'Bir ~u; 1 vH~:.. k~ç ~ha ?e~amM~~eceMk olan 

denine .A&' rek onu kardı. N~t bir ıün elin- uneı .... nqre ıyor. u • e ı c yeı na.emıyea ıJLro eza> 
atdınJt, <celel' bıtipr etmeden, hatti )"nbnMın tenldd• 8& mllJOn kenıaJ buğday istihsal de fener aokak ıokak sezmeie bat- m'rii hibneti ararulmabızın taklid tefrika edilm"eie bqlanm11tır. Bu 
ceçiJmqtlr. BUnu, tenıddde yeni bir hamle olarak~· ettiitb&lde bu sene mahsultın !adı. Ne aradıiun aoranlara cbir edilen. memleketimi~in ~i~ söre:l czah '\lüvYii kadin Ahmet Vefik 

Şe'Yket Bade> ak elli beş milyonu bulacağı İnsan> ce-tabını veriyordu. neklen nrumda bır 'bıd attır ki papdır . 

• -------------------------~ anc edlll--'U Halbuki şimdi B fık I l zib • t". - •. - (sazetecilik dememek için) Diyo- cMikro Mega Hikayesi> nin 10
_ hesap ,..,._ · 

11 
k .. u _ .. r• ar•. b-te ~ !'0 0?1u- jen"in mesleğine tevafuk etmez.> di- nu gelmeden 66 ncı sayıda biznt 

matısulün tamam 80 m yon en- ~~- on~ne. ~~!re •.ec~ım~ . •c- yen Teodor Kuap"m bu iddiası bu- kendi terciime ettiği cMonte Kru 
tal olduğu resmen 11An edilmiş- JendJn 'LıarnJ ını L ırl ~ıu .. az~lim~. d- cün için de doğrudur. cOiyojen> in to> nun da t"frikaaına baılanmı•tar-

flll a gU ur: ne e gugun en ız e _.__ d . fkA • .. • 
tir. d b" tal .. .. . . t t G-1- CmlllLSa ı ıae e arı umumıye ve Fakat gazetede çok. yer tutacağı ve 

.,~ ğda e ıra ar aozu yennı u an c o ._ d L··L• . . .. 
a~antin istihsal etwel bu - t b k ih • t ·· maJLaıı ı nuJLumeh ıenıyeye tercu- uzun süreceği görülerek bilahare 
~, ge eme af a san :ıa emem> ao- lak ahl .. k h" 

A 
·çeklerin rengi yın ancak üçte birini sarfeder. zünü Oiyojen"in fıçaaı altında okur- man ve .a ve ter ıye ve vata- vazgeçilmit ve bu roman risale ha-

y ve çı Artan kısmın beşte biri diğer ce- aak o gazetenin programını Ögren- n~ ~n~bı o_lan ıeyler hakkında imde cüz cüz neıredilmeğe başlan-
d L" b akmıfbr. Birin· --"- hüt-A- t1 • i 'bi olmaz mıyız) tarız ve ıztihza ıle terzebanlıh hr. mııhr. 

Bir Fransız ilimi, ayın çiçeklerin de •Y ay ın IPD• ar • &_ı..:ı · _ nub! Amaı&8 ıı.Wlle enne m' gı cDiyojen> fenalıkların ıalahının Ut- t 1 E JUi 1282 t "hl' 5 2 ·I 
l'Htgİne olan tellİTİ hakkında garip ci nebat, çiçeiini ken~L~ .erDKUlff f gönderlllr müteb8.klsl Avrupa~ cOiyojen> türkçe çıkmadan ev- cak ccebrü tiddet V"""abut tezy"f e tedy ş· ·· · ar.~1 . .1 ~~ Eb~~Y·.• d ikincisinin ~n f& a • • l b" ""dd 11 • -., ı v gaze e ması nın o umu uzzı-
tedkiklerini nqretmi9tir. Alim tec- e ~ıf,bmt. üçüncüsünün yani ihraç edlllrdi. Harp ve ablo~ he 11 mu I e kkca, erdhe ~e mezennet> ile kabil olduğuna kani ya Tevfik beyin imzalı bir mektubu 
rübe içi:ı, tomurcuk halinde henüz ren .sız çıda ı..-tunanın çiçekleri çok ..1:;.n> .. d.n Avrupaya ihracat yan. b ans~~~La-lao ara ldçı mdışsa .:ı~ enFuz olduğundan> auiistimal ile phaiya- ile bildirilmektedır Ehemmiyetine 

ay ZIYMID uu , ..... ~ 1"': u nUMUa n e e e emeaun. a- · "k l · ·1 , til b 
~- açmam11 üç nebat almıthr . .,,;:;.,el TeDkte ohnuttur. maya imkln JOktur. Bunun içlrl k t 1 d .. uhakkaktı B !-. ~ti a ettm m~me;t f&T e> u binaen aynen aıyorum: cAz çok mıı-

.. - .. . . a neşro un ugu m r. u ikincı )'l>lu ctezyıf ve mezenneb ·b· t ""f l h t d h 
Bunlardan birincisini çiçeğini açmak Bu auretle lllın. ay ·~-~~ Arjantin eski stokla beraber elin• veaile ile Teodor Kasap Efendi ba- yolunu terc"h d le )c t cdı ~ eeasu 

0 
an vb~I Y~ ub"I ~ a 

• · I d ı.~ b kmı eli altında çiceklerin muhtelif r~ere '-lan k d' ı e ere ÇI mıı ır. ogruau aranıraa ı ere., ı mıy~-
~ norma ay ın"Ka ıra f, • ... k eti ittir de AA 62 milyon kental buğ• anız ne ıyor: 184 üncü sayada ve Rüştü pqaaun rek teeuüf olunan zayiatın içinde 
ferini karanlığa koymuş, üçncüaünü bilrünecetme 1111\&at • mı • dayı ne yapacağını düşünüp du- cD~oj~ni~ .türkçeai. rumcuı ~ .. e. sadaretinde imtiyaz.ı feahedilerek yalnız bir zat vardır ki memleketten 

ruyor. Bu kadar buğdayı silolara e~.menıceaı ~ıb~ . franaızc~ nep:ethgı kapatalmıttır. kaybolduiuna - Oiyojenin vazifesi 

Ağlrhğınca pırlanta 1 t" k bil ühlm" bir ıftt• nuahasına tabıdır. Bu cıhetle ~ID cOiyojen> in çıkan bütün ı&ylla- halkı güldünnek iken - anın vasıta-
yer eş ırme em 19 ır. ""ft h ta e garezden aalim ,.._. d ·1· .... · · ·ı d h" -ı lA .. ıu an a v n wun e ı an ettiga prenııp üzere sı e a ı umumun a~ aması azım 

Hintli lımaililerin dini rem olan climini dini reİ9 tanıyan Hintll müs- Çünkü 62 milyon kental buğ'day olunca bittabi diğer üç lisandaki devam etmiftir. geleceğini illn etmek iıterim. 
Ağahan bir le..; aene evvel 60 Y*fl· lümanlar aiırlaianca altın ve kıy- tamam 300 bin vagon tutar. Ar- neşriyat dahi bia.yni fransızcaaı hük- On dört ıayala nüshada illn edil- Muradını merhum Şinasi Efendi-
P baamııta. 60" yaımda altm hedi- m~tli tat hediye edeceklerdir. Ağa- jantın henüz çıkar blr yol bula- mündedir. Bu halde türkçe nüaha- diii gibi cOiyojen> in kendine den bahaetmektedir. Gazetenizi 
,.eler verildiğinden kendisinin sadık han §'İşmandır. Sikleti 13 7 kilodur. mamıştır. 8111da bir ~en~in ve !.ahut. bir ciill!_le mahaus maa9h . muharrirleri vardır. u~un uzadtya vazifeainin haricinde 
tebaaaı ağırlığınca altın hediye et- Binaealeyh terazinin diğer kefesi- En k b ğd i tihsal ed veya kelımenın muteaUik oldugu Yazılan şeylen hep Teodor Ka- hır takım tafsilat ile mealeğinden 

k d k \ k l . co u ay 8 en k d b k d d 1 d'" · • · ,. ·· · b k - d Ş mişlerdi. Bunun için Ağahan bir tıe- ne ne a ar ço pıra nta ve ıy:met ı · ma sa ı ıra ıp a an an e unnı- sap ın rey ve tamı u:ıcnne u mu- çı armaga cesaret e emem. unu 
raziye oturmut. diie• teraziye altın taı yığmak lazım geleceği takdir m~mleketlerden Avustralyada bu yat aramak bir adamın sözüne iti- harriıler kaleme alırlar. Hariçten demekle iktifa ederim ki merhum 
s&lçeleri yıinnftı. edilir. Bereat Hindiatan dünyanın sene maJısut, kuraklık ~ har etmeyip det zamarini ketle kal- gönderilen fıkralara ehil' varakadır:t zamamnuzda ıııilletimizin en büyüle 

Ağahanın bu ıene elmas jübileli en çok kıymetli tqına malik. olan iyi olmamıştır. Buna ratmen yl• lufmak gibidir.> Çok doiru deiil aernamem konum. adamı idi. Davanın del&ili bafka 
:ppılacaktır. Bu münasebetle iten- memlekettir. ne elde külliyetli miktarda bul• ıııH Batta Nallllk Kemal olınak Gzere netriJ'atta sörülecektir. Bu itikatta 

---------- day vardır Avustralya senede an• Oiyojen bilbuea clataabulda cD.iyojen> e yardım etınit olan 7aJvaz dejilim. Hakıkat hali itiraf • d l · nqredilen p.zetelerin etvar ve mit- kı7metli kalemler bu &dada dahil edeiıler çoktur. 
57 yıldan bert devam e en yangın cak 15 mllJOll kental buğday Yar ve m•leld nabeıııvarlannı he- delildir. Namık Kemal, biri. Mah- Tevfik 

.. .. . • .. .. sarfeder. Bu seneki mahau1 25 deli ainan iatibza etmekte Ye bu- mut Nedim P&f&Y1 telmihen yazdıia cOiyojen> de yalnız iki karika-
Amerikada Obayo"da 1884 yı- Yangını aondurmek IÇUI bütün te- mllyon kental oldufuna göre yt. nun meate ve aebebi bakiktaini da- cKecli mıeniyeai> olmak lizere cDi- tür nep-edilmiftir. Biri ilk tramvay

hnda. Holens Valey petrol kuyula- ıebbüs neticeaiz kalnuttır. Şimdiye ne 10 milyon kental artacak de- bi biddefat enzan lmmeye arzeE- yojen> de birkaç tiir nqretmiftir. lara dair bir tenkit, diieri de cl.a 
nnda çabıan ameleler aras111da grev 

50 
.
1 

d ı__ d~erinde mektlr. Bu miktar geçen sene ih- mektedir.> Çünkü 'reodor Kuap d)fyojen> in 62 nci •ym re- Turquio adL franaızcs bir guete-
1 kadar mı yon ouu- -· · • bili" k" • · 1

-- ··L bi b '-LI k B · · b cıkmıftl. Bu eanada tutuşturu an raç edilemiyerek kalan 32 milyon •71 r ı: aımaaz JLUÇU~ r ~UJL a çı ar ... u- nm ııyaaetine ir tarizdir ki bu yüz. 
petrol kuyulan hala yanmaktadırlar. petrol yanmıtbr. kentale illve edillrse mühim bir cEcnebi bizim ldatı belde ve nun ·~bı ~qredılecek tercume dem gazete iki ay tatil edilmiştir. 

ahlakı milliye ve fevaidi vataniye- eserler ıçın ıutunlarda yer kazan- Bu tatilden ıonra çıkan gazetenin 
. . . Ali mektebi yekıln tutar. mizden bit~bi cah~I .v~ b~ makbr. Dah.a evve~c~ b~ mabat.ve baıında fU. fakra vardır: cŞu baı 

, RontgenCI · . .. Şimali Amerika ~ hemen he- ,arkta kendı meınafilennı vikaye c~~~e Kr~to_> hikayeaa n~red!'e- ucumuzdakı numaranın ahad hane-
fa ldımılfbr· Slovakyada ıse hu- men ayni vazlyettedır. Geçen se- zımnında geldiklerini nqrettikleri cegı ilan ec;lılmıpe de o tehir edile- ıine bakınız da iki aydanberi nere

j;Gm ~ balkı rönngen ile fotograf neden ihraç edilemlyerek kalmış varakalannda muterif ve kail ol- rek. 62 ncı aayıda cbir zab ulüvvü de olduğumuzu ıormayınız.> Şimdiki harpte röntgen 9uaı mü
lüm rol oynamaktadır. Çünkü ar 
kerin ve halkın ııhhetini korumak 

ld e ağa ieliar etmittir. Çünkü bu- pek çok buğday vardır. Bu sene dukları için burada gazete yazamaya- kadir> tarafından tercüme edilen 1 Selim Nüzhet Gerçek 
aadı;:° verem yerli halk araamda buğda stokunun 113 milyonken- caklan qikardır .. ~~a~ vatandan 

6ıere fennin bu hari1tamna müracaat 
zaruri olmuıtur. Harp ba§ladığm

dan beri yalnız Almanyada muhte
lif fabrika ve melteplerde ve misa-

~ b .. Avrupaya nazaran fazla ya- "f . bulunan gazetecıleruruz ıae matbu-
ar 1 tali bulacağı hesap edilmektedir. atan deruhte ettiği vazifd mukad-

yali:~.'tar. n almak biiyük ihtisasa ki 1932 buhranındaki miktar de- deseyi aanaya ve maarif ve ahvali 
.. ontfkıf olduğundan Frankfurt melttlr. politika ve mesaili ilmiyeden her 

mAuteva n"de röntgenci Yet:İt. timı. ek. Avrupa harbinin sebep olduğu biri bir nice malumata mütevakkıf lir konaklarında iki milyon insanın ınmaye d 1 
röntgen ile vücudlarının dahilleri- · · ·ı· bir mektep tesis e 1 mıttir· bu iktisadi buhran yer yüzündeki olduğu halde henüz mektebi tahsil-

ıçın a İ,· ikten ıonra vereme karfl den tahlU;i geriban edenlerden ve 
nin fotograflan ahnmı~tır. Harp ıtt k b" ·-umi harp milletler arasındaki sıkı ala.kanın ker · d "k"' b d' Al · · d bat a ır ... ~ mı ser ve nı u e ı a emı mı-

Norveçte halkın yüzde dokaan Avrupa a en büyük mfsalldir. Bir tarafta beki tecrübeden geçhmem"şle den 
sekizi kendi nzası ile röntgen fotog- açılacakhr. 

1111111111111
1111111111 felA.ket başgösterince diğer taraf- bulunduğundar. bu vuifenin

1 
t;ma-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 E R lar bundan uzak kalamıyor. mii ifasına kafi ve muktedir olama-

K .. U,. Ç .. U. K H A B E R L flP belki ecnebi mukarntleri idi. 

• ~~=...:!::..::..:.:._::._:_:_:_::..:.---:--:-.~= 1 Günün Anıiklopediıi 1 Avrupa gazetelerinin haiz olduğu 
- t • ~ derecei ehemmiyet ve itibar iae mu-

* Dün Yeşildlrekte Be7.eller cad
deslnde Yuvanın iplik imalAthanesln
de nıµtnenln tontakt yapmaslle yan
IUl çıkmış l.se de derhal yetişen 1tfa-
1Je tar:ıfmdan ateş söndürülmtiştür. 

ıl beledi J&bıP. ton ro- h 1 * Dün yap ::1nönil nı.ıntatasmda L f d } arrir erinin meharet ve iktidann-
lunda yalnlZ Uf esnaf hattında, 0 0 en ada art dan olduğu emri muhakkaktır.> 
setsen tlç muhte 1 dl- tall- B fık 1 d d 1 ld " 
muhtelif .,.kilde zabıiftaıJaarekebe e ..!:W. do- İn u ra ar an a an atı 11r1 veç-,.. .,ııç~ glllzler, Lofoten adalan elvannda L!'I Diy · • --L·b· 'T' d 
matnameatne muhal tanzim edil- nue c 01en> m aanı ı ı eo or 
la'" ceza b&bıt varataıarl onBublradalaAlman gemtat batırdılard • Lof Kasap Efendi matbuat alemimizin 

"" ra aJDl amen_a • o- k "'h" bi . d Di 

Milli piyango 
t 

Son rakamı (4) ve (1) ile nihayet 
bulan bilet sahipleri üçer lira alacaktır 

Mllll plfangonun befincl tertib 
lklncl çekllişi dün Ankara Serglevlnde 
yapılmıştır. Kazanan numaralan ya
zıyoruz: 

15"0 IJra 

'20'1'1, 58720, 130235, 175648, 195644, 
280879 numaralı biletlere isabet et
mlftlr. Bu blleUertn taliblllert İstan
bul. Kayseri. Afyon, Emlrdal ve Si
vutadır. 

5ltt Lira 

188 Lira 

Son üç rakamı (003) ile nlh:ıret 
bulan 300 bilet de yüzer lira alacaktır. 

H IJra 

Son rakamı (198) lle biten 300 bllet 
ell!fer lira tazanmıttır'. 

il Ura * Slrtecide Ocmıanlye otelinde otu
ran Tabaln adında blrl Beyotıu cad
desinden geçmekte iken fOför Şükrtl
lltin ldareaindetl · otomobllln l&dme
llne utrayarat yarala.nınıftlr. Polis 
Jara1ıYı tedavi altına aldırmıf, fOför 

mlft1r t,k:al'et umum denıı d.lyorlar. No"eç'ln flmali pr- ço mu un r nmuı n. c yo-* Ticaret vetlletl iO ---"•- bl.!lııde bulunan bu tara parçalan ien> den aonra en kuvvetli mizah H5"lt &on iti ratamı ..,. ile nihayet bulan 
müdürlülüne ı&1ln ~~ Verateraalen ve bizzat Lofoden'den gazetelerimizden biri olan cHayab i 

34533
• 

100855
• 

164747
• l'l2884. 

1 
• 3000 bilet onar Ura kazanmııtır. 

11Lka1anmlttır· * Takslmde oturan B. Mehmed Şlş
Jhan isminde blrl, dün yemek yedik
ten aonra zehirlenme alllmt göstermif, 
sabıt.a tarafından Beyotlu haataııcsln
de tedavi aııına aldırılırufttr. Polis, 
icap eden tahkikatı yapmaktadır. * Dön yapılan seyrüsefer tontro
hında karnesiz çalışan dört. numara
lı kasket glymlyen ikl, aıhhl muaye
neaını yaptırmaJ&D beş, otomobWnde 
dltb aynaaa kullanan bir şoförle oto
büsüne haddi Lstlabmdan fazla yolcu 
alan bir kondüktör ve tramvaylar JÜ
l'tlrken inip binen on seltlz kişi ceza
landınlmıştır. * 150 ton çivi ithal edllmlştlr. Çl
~erln tevziat listesi tasdik edilmek 
tzere Ticaret Veklletıne gönderil
llliştır. * Mehmed isminde bir genç, tom
fUsu Mümtazın ltltabmı ~almak suçl
ıe adliyeye verllml§. sulh ikinci ceza
da diln muhakemesi yapılarak iki a1 
on dil mtiddetle hapsine tarar Terll
lllf • ıevtır edilmiştir. 

lr:l ticaret atatemiS rİsten şebrlJnlze mürekkeptir. Aralan HadaeifJord'la de o çılcarm1ttır. cHayab de cDi-
238384

• Zllt IJra 
lk1 güne tada}' Pa a=:u,dır. Cümlesi otuz adadan yojen> gibi iti lltifeye dökerek 4'1Jt, 28H3, "19317, IO'l3H. 134037, 
gelecettır.tad oturan ömer ve Fazıl m tre · Umumt meaahalan M 4835 tenkid etmit ve çok muvaffak ol- H9185, 2832H. 281811. * Gala a ..... bir alacak kllome mural>baıdır. Umuml nüfua- muı bir mizah azetesic:l' cÇlllKl-
lalmlerlnde iki arta._ Fazıl lan takriben 88000 kl.tldlr. Bunlann ır ır. 
meselesinden kavga e~:-'ömerln heyeti umurniyesl Skandlnavya alp- ralclı !•tar> ı da Teodor Kuap 
eline geçlrdlli bir tatun1e ıarile muvazi feklldedlr. Ef endı çıkannııtır. 
kafasını Jal11114tır. Ahall umumiyet itibarile balıkçılık- Teodor Kuap Efendi kendi ta-

• 1 • la geçinir (bilhassa morina). Kut an rifi üzere cher ıün bir yaprağı 
Nevyorktaki Türk erın da yapılır. <Blder kutu>. :auraı,.rc1a neşrolunan bir kıtap> mahiyetinde 

Anka K--i~n r_.uk toyun da yetlftlrUlr, olmak üzere clatikbab adla bir yev-ra -T"""'•.... ~ • d . . H L•'-

aki 
)ar&. mı ırazete e netttıtmıttır. aJLK•-

yuvaıınd yavru Pazarlıksız aabf kanunu- ten bir kitap ciddiyetini t•tıYan bu 
yardımı 1 __ ha 1 _ ed n1 sazetede matbuata ait bahialer bü-

Türltlye Çocuk Esirgeme tunımun· na ayaurı re&et e er yük bir yer tutar. Bu çok değerli 
dan: Amerikanın Nnyork şeJırinde Belediye memurları Be)'ollu kazasl matbuat emektarı hakkmda ayn 
bulunan yurddqlannıız aralanllda dahillndekl dükklnlarda ,apbkları bir yazı yazılsa yeridir. 
topladıklan 561 dolan Keçiören Çocuk teftişler sırasında ylrml diikkAnda cl>iyojen> in ilk aayası 1870 te 
yuvasındaki yavrulHann ihtl81:ı~!:: ~rlıltsızldı:,~tıışg"mı~~lnerunbau g~ybkil~r;, çıkmıttır. Haftalıklar. işte mukaddi-
sarfedllmek üzere asan " - sa~..,, yapı &"• u .... • • d b' k 
ellle Çocuk Esirgeme nruınu ıenel hakkında .cem zaptı tanzim etmiş- mesı~ e~ ar aç aabr: . 
merkezine göndernılşlerdlr. Yurddan Jerdlr. cBır katap veya gazete multaddı-
uzak diyarlarda yurd yavroJanna Dün d l ı encOmen bu ylmıl düi<- mesi mündericahna dal yani be
karşı her zaman vaki ola~me~:. kin sa.hl~:::ı eezalandımııfttr. Ayrıca raati istihlal olmak lazım gelirken 
balblıklanııa Çocuk ~ ktllrlerl- bir dükklnın d& Uç gttn uııatııması- her ırazete bidayeti zuhurunda aled
:u,:::,::~: - eder. na tarar ve~. - devam kull~aeaiı tıY~İ lİaal)lll 

ı• IJra eao. 1G221, 1M67, 3110'1, 4H8'1, 4WO, 
51989, 70000, 7~. 78729, 78898, 83433. 
8$U8, 93199, M681, 95094, 98992, 99237, 
101884, 102375, 109889, 1182'18, 124822, 
127282, 128570, 128897, 1319'14, 138434, 
138'1SI, 138808, 143287, 145125, 185172, 
1ean, 1'14569, 179498, 179515, 18'7101, 
192824, 193123, 195932, llHilHO, 208424, 
21ü95, 223572, 228899, 230223, 230618, 
2450e9, 247881, 251914, 258028, 282478, 
283042, 288854, 276586, 292658, 294508 1 
298'191, 299308. 

511 Lira 
Son dört rakamı 3228, 4828 ve 4805 

numara ile nihayet bulan 90 bllet beş 
yüzer Ura kazanmıştır. 

ıoo Lira 

Son dört rakamı 9795, 0829, 0597 ve 
1991 numara ııe nihayetlenen 120 
bllet 1kl yüzer lln. uzanırıı1tır. 

1- ARKADAS 
(Haftalık çocuk mecmuası) 

Sa:yı: 9 
2 - Heyecanlı hikayeler 

Ehramın Esrarı •. 
(Tam bir ubata laikQ.U) 
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[Aj!J~t:r:ıı~fftl, j ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
na~:~fı~r~i~o~d~~b~~:ı::~~:ri b:~= ı düm.Nlfz~~~JeB::r:~ıg~~~~ci~\!ö~; } Tefrika No. 60 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

'~: :ı~i~ l ~ben değildim! 
rin bu semtine ayak basmamıştı. Bu- b~ızda kadlfell şapkanız vardı. Hat- F b h G J Kral Manueı bu cevabı yan mUs- gören böyle bir kadını, yolundan -Le-
nun için şimdi kendisini Meta başka tA bir otomobil çevirip bindiniz. B!.rd ener 3 çe • a atasaray yarJD 
bir muhitte, başkn bir lncmlekette da te!A.şlı glbi görün.üyordunuz. bet blr şeklide kabul ederek çok onldls gibi hatırası ve mantığı tuv-

t dik"e Mualll renk memnun kalmıştı. .. vetll bir adamdn.n başka - klm çev1-
1miş gibi hissediyordu. Lakin o gönni- Kemal izaha ver ıı - Ş f t d d k J Kr&l, padJşnh odasına istlrahata reblllrdi? 
yeli burnlan ne kadar değlşınlş, ne ten renge giriyordu. Fakat gene: ere S a lll a arşı aşıyor cek.lllr çekilmez Maryayı çağ'ırtarak.: Böyle bir kadının, nihayet, blrkao 
çok binalar yapılmı.§tı! - Hayır, hayır ... Yanlış ... Ben We- - Padişahla görüştüm. Ailece bir gün içinde: 

Kemal birdenbire olduğu yerde çl- liye gitmedim! •. diye lnklr ediyordu. engel vannı". Edlmeye gider gitmez «- Ben, Edinıeye gltm~e hazı-
n ı lbı d '--ld G"-lerin' Genç ado.m inanmamış insanlara Mart nihayetinde ba .. la..,..cagı'" an- menfi görüılere rag'" men ıpor ale· y v enm ş g ura .... ı.• = " 'I ,,,- o engeli bert.:ırat edip seninle evlene- nm.h 

büyük bir hayret içinde, karşıkl kal· mahsus blr .. tavırla: !aşılan milli küme maçlarına kadar minde elin en yültaek mevkii mu· cek! Dlye<:ek kadar !lkrlnl değişUİmesl 
dırımda yürtiyen genç bir kadına dlk- - Peki, oylc olsun ... dedi. bo, geçecek umandan istifade ede- hafaza etmektedirler. Biraz mantıki Demişti. Prenses Marya bu haberi de göst.erlyordu k1, bu istlhalede Amll 
ml.5ti. Fakat bu kadın Mu~l~ de7:: bl~:u~:kd~t:ı~1:' ~~~~~~~~~ rek ligleri dördüncülüğe kadar nı· düşünüldüğü takdirde de bu mevkie duyunca §aşırmıştı. Ha1buld, daha ve müessir olan (Leonldls) den başka 
hmalylıd, ln?.n .. d~d:\~~k k~!~;;.§ ~şteo ~e- kaybetmişti. Kemal 1'çinden: cBalt&yı hayetlendiren Be11ktaş, Fenerkblu~hp-· pek haklı olarak layıktırlar. Türki· bir gün evvel, Blzansın meşhur ı!lhlr- biri değlldl _ 

t d N halt G J ta a ay lstanbulspor yeye spor mefhumunu aşılamak gi· bazı ona: cSen kraliçe değU, kraliçe Çelebi Mehmedin malin ona pek yakıştırdığı §apkası ve aşa vur um. e etmeğe böyle çe, a a ' r ' anası olacaksın!• dememiş miydi? 
işte dı!llkanlının çok hoşuna. glden münasebetsiz şeyleri kanştınnm. LA- leri arasında Dörtler kupası namı bi şerefli bir maziye sahip olnn sarı Marya şimdi amcasına mı inansın, Bizanstan ayrılııı 
ahenkli yürüyilşile Mualla. ç_~çlyordu. kin n.~çln bu işi benden saklıyor? Bu altında tertip edilen maçlara yarın kırmızı ile sarı lacivert klüplerimiz yoksa sihirbaz Atınanın sözlerine Pad~ Edlrneye dönmek lrtiyordu. 
Genç kadın da onu görmU~t.u. sırrı oğrenmlyecek miyim ..... diyordu. Şeref stadında başlanacaktır. bununla ne kadar iftihar etseler az· mi? Bizans imparatoru her ne kndar bet 

L§.kln lşte bu sırndn Kemali fevka- Uıkln aradan haftnlar geçtl~l halde Milli kümeye hazırlık mahiyetin· dır. Kırk seneye yakın bir müddet· M;·amaflh Marya bu iltifattan pek on gı.in daha kalmasını Çelebi Meh-
liide hayrete düşüren bl~ ~rıdlse .. oldu. Kemal gene bu iş Uzerlndekl esrar per- de yapılacak olan bu kar~ılaşmalar tenberi yaşayan ve sarsılmaz bağlar· memnun olarak, amcasının elini metten rica etmlşse de, Edimeye biran 
MualltL, genç adamı gorur gormez de.sini kaldıramamıştı. d .. t kl"b" k d l hakkın- la her an tar•ı'n edı'len bu ı·kı' g ..... r- öpu··p odasına do-ndu-~ü zaman nrhk evvel gitmesini a-u eden padlRah Bi 
t\detn göze çarpacak derecede büyük Bir giin gene Uleliye yolu düşmüş- or u u? son a ro an,.. . " ..... ~ & • ~ • ... .., -

bir telilş eseri gösterdi. Kemal ona se- tü ... Aman."İşte karşıda Muallii.!h Aca- da esaslı bır kanaat verecegı cı~et- lik ocağının hc-rhangi bir sebeple manastıra gitmek arzusundan ta- zansta daha !azla kalamazdı. 
ltLm vernıeğe hazırlanırken ,Mualla ba o mu idi? Yoksa ona çok benzeyen le ııpor muhitinde büyük bir alııka zayıfladığı anı fırıat bilip aleyhinde mamlle vaz geçmiş bulunuyordu. Edlrnede' Yeniçeri ocağının ıslahı 
caddeden geçen bir otomobile eme ko- blr kadın mı? ... Ne olursa olsun buse- uyandırmıştır. Çekilen kuraya. gÖ· bulunanlar bütün gayesi spor olan Çelebi Mehıned, Bizanslı ve yeni ülkelerin idaresi etrafında. ya.-
lu ne işaret etti. Fakat şoför görme- fer artık merakını kökünden hallede- re yarın ilk maçı Beşiktaş ile İstan- bu kıymetli müesseselere b~r şey ya- prensesler niçin ~ı~~~~~ ~1:J0~8iş~~;:~~~ Z:~!a~~~ 
nıiştl. Otomoblll sürüyordu. Genç ka- cektl. Kıır~ıld kald~nma d~ğnı ilerler. bul.spor, ikinci maçı Galatasaray jle pıımadıkları gibi bilakis bu hareket· ğa alışmış olan Çelebi Mehmed Bl-
dın telAş içinde: ken MualltL kendlsıni gördu. Genç ka- f enerbahçe takımları yapacaklar· leri ile daha fazla kaynaşmalarına evlenmiyor? zanstaki on günlük mlsafiretl esna-

- Taksi!. ... Taksi! ... diye bağırdı. dm geçen sefer olduğundan daha faz- dır. 'sebep olacakları muhRkkaktır. Ya· Çelcbl Mehmed, hl'lstlyan kadın- sında sıkılmağa başlamıştı. İmpa:ato-
Otomobll biraz lleride durmuştu. la bir te!O.şla adımlarını hızlandırdı. 1 b . h • • h 1 ş f d d · b · larla düşüp kalkmaktan hoşlanmaz- ra: 

Mualld koştu. Otomobilin kapısını nç- Bir sokağın köşesinde duran otomobl- Sene erden erı ususı, resmı er rın ere ıta ın a yın~ u ıçten ge· dı. Bunun mühl.ni bir sebebi vardı: 
tı. İçine girdi. Kemal büt\in bunları le atladı. Kemal otomobllin arka ca- ne suretle olursa olsun yaptıkları , ten yakınlaşmay~ şa~ı~ olac~~ ~.e Çelebi Mehmed, babası Yıldırım Be- - Ynnn yola çıkmağa karar ver
hayretle seyrediyordu. Biraz sonra mından onun şoföre neele acele bazı her kar,ılaımada yalnız lstanbulda her zaman oldugu gıbı bu ıkı klu- yazıdın prenses <Elvira.) ııe münase- dl~İyerek, maiyetine de hazırhk lçln 
Mualliinın blndJği otomobil uzakla§- emirler verdiğini gördü. Genç kadının değil bütün Türkiyede neticesi bü- büın kendine mahsus heyecanla yap· betine yakından şald olmuştu. Vakti- icap eden emirleri vermişti. 
mış: gözden kaybolm~şt;ı. bindiği otomobil kalkmıştı. Ke~nl bu yük bir merakla beklenen Cal.~ta-: tığ~. karşıla,mayı zevkle takip ede- le Tlmu~ş pa~a kumandaslle Sır- Çelebi Mehmed, Kostantanlyeyl ve 
Şımdl genç adam buyuk bif sır kar- sırada yanından geçen b:ışk~ b.r oto- saray • Fenerbahçe maçının boyle cegız. blstana gıden bır kolordunun sırpları Boğnziçlnl pek se\•miştl. Bllhassa Ha-

oısında bulunan bir pol hafiyesi gibi mobili durdurdu. Bindi. Şofore: ·ık b 1 ta anması birçok ı yıldırması üzerine, sırp kralı Ltızar Uç gibi büyük bir llmnnıı malik olan 
derin derin düşünuyor, bu meselede - Önümüzdeki otomobili hissettir- 1 a~ angıçv .0~n . 'k' Fener • Galatasaray maçlan ev· rehine olarak oğlu (İstefanh Edlrneye b " 1 h 1 t d- ·· k 
gördiığü birçok karanlık no!tfalnn meden takip et! ... dedi. ke.~e~~r oldugu gıbı yıne kura~ın ı 1 lvelden yapılan tahminleri çok defa 1 gbndermlş, ayni zamnnd:ı da heın~i- ıı~r~~a~elş~h~n ;:~;;;ğı e~ş~~~~ 
kendi kendine aydınlatmağa çalı.'}ıyor- Öndeki otomobll Mu:ı.llfının oturdu- k.lubUı.n taraftarların~ •0Y~adıgı ~a- altüst edecek neticelerle kapanmış· l resi Elvlra'yı Yıldınm Beyazıdla tez- işlerden bir! olacaktı. 
du. Başının lemde bir sürü istifham ğu apa~tımanın bnünde durdu. Kemat np bır oy~n~u~. Mıllı kume arıfe· tır. Acaba bu sefer de bu şekilde v!ç teşebbfısunde bulunmuştu. * 
vardı. Evv~lt\ Mu~lln blraz evvel ~c~- bunu gorUnce: .. 

1 
ıınde .~er ıkı takımın son kadrola- bo!r sürpriz olacak mı~... En çok Prenses Elvira'nın Edlmeyc" geliş!, Hı.zır bey 0 gün çarşıdan döndüğll 

dislnl görunce nıçln o derece buyuk - Artık zırva tevil göturmez .... dedl. rını gormek, oyun tanlarını öğren· 1

1

. 'h 1 • kl" I • . d b' . Yıldırım Beyazıdın şahsiyet\ uzerlnde ""man, P"dlş-"a şo··yle blr V"kadan .. ı d k dl i i o ld 1'<... - h k 1 d . ıstı a e geçıren up erımız en ın . .... ... ''·" ... bir telfış gostennlşt ? Ne en en sn o uı:. ..... ıD:. şup em ama ı mek ve mılli kümede alacakları ne· 1 G 1 b k 1 d .• bUyük blr rol oynnmı§tı. Elvlra pndi- bnhsettl: 
görmemiş gibi davranmıştı? Hemen Ertesi sunü genç adam MuıılH\yı ticeler hakkı d b' muka ese ya· o an. a atasara>: . u ya ın ar ıı !.ı şahı fazla içki lçmcr:e alıştırmıştı. Yıl- - Bizans:ı kurblyetı itibarile Bl-
blr otomobil çevirip içine atlamasının gördüğü zaman Laleliden bahsedecek b .1 k . ~~ a ır k Y 1 b 1 ne .. hır t~kım yı;nılıkl.erle ~eşg.uldur. dırım Beya~ıdın içki düşk~nlilğU Sırp zanslılo.r, İznlkte olup bitenleri blz
ve sürat.le buradan uzaklaşmasının se- oldu. LtLkln gene geçen seferki glbi ol- P~. 1 bek ım knınb v~rece .. h? an b .u I Klupte ıdare sıstemı deKışm~§ ve ve Türk muverr!hlerlne göre o tarlh- den lyl haber alıyorlar, şevketlim! 
beb! ne idl? du. Muallô.: musa a a ço tan erı mu ırn ır umumi kaptanlığa Leblebi Mehmed ten başlıyordu. Bugün çarşıda, İın!kten yeni geim!ı 

Kemal kendi kendine bir türlü bun- - Gördüğünüz kadın ben değlldlm! kar§ılaşmaya hasret kalan futbol j getirilmiştir. Bu genç kaptan son Eğer prenses Elvira Ue padişah bir ta.şcı, arkadaşlle konuşurken ku-
lıınn cevabını veremi.yordu. Delikanlı diye bahsi kapattı. meraklılarını sevindirecek bir spor çalışmalarında muvaffak olacak mı· arasında bir münasebet teessü.s et- lak verdim. İznlkte yerleşen şeyh 
uzaktan uzağa, Muallııya karşı bir ta- Kem.al bu iş üzerindeki döğümü çöz- hadisesidir. dır~ Bunu bizt: zaman gösterecektir. memlş ol~ydı, Çelebi Mehmedin ka- Bedreddin Simavlden bahsediyordu. 
kım sıcak hislerle bağlı idi. Vakıfta he- meğe uğraşırken bir gün arkadaşı Şa- BEŞlKTAŞ _ t SPOR . v naatına gore, bahası Yıldırım Beya- _ Ne diyordu? Bedreddin Slma-
nüz ona içini dökememlşti. Lfıkin haba rasladı. LA! arasında Şahap: G" .. 'lk B '.k .1 l Yannlti maçta bunu beklemek dog· zıd o tarihte Sırp krallığını tamamı- vl (1) nln oradn da rahat durmndığı-
genç kadın da delikanlının kendisine _ Birader. dedi, bazı kadınlar yüz· unun 1 maçı eşı tat 1 e stan· I ru olamaz. Çünkü yeni kaptan bu le ortadan kaldırmış olacaktı. nı mı söylüyordu? 
knrşı duyduklannı çok iyi anlamış gö- lerlnl boyamadan kendilerini kimseye bulspor aran.,~a. yapıl~caktır. Ha-1 güç iıPİ başaracak kadar zaman ka· Gerçi, kral Lftzar, bütün bu feda- _ Hayır, şevketllm! Rahat durm:ı-
riinüyordu. Aşka dair aralarında pek göstermek istemiyorlar. Boyasız iken kem Muzafferın ıdaresınde oynana· zanmış değildir. Takımın aksayan karlıklarile beraber, ondan sonra vu- dığını söylemiyordu. Daha mühim 
az şey konuştuklan haldp, bu mevzu kendilerini son derece çirkin buluyor- cak olan bu karşılaşma da Fener - taraflarını iyi bir süzgeçten geçirmek ku bulacak muharebelere kendi as- şeylerden bahsediyordu. SOn zamanda 
üzerinde fıdeta anlaşmış gibi bir vazl- lar ve bu hal ne hoşuna gitmek iste- Galatasaray maçı kadar ehemmiyet· 1 . . 1 b l ak kerile de iştirak ve azami yardımda a"tığı medrese hergün binlerce talebe 

is Ü~-k h , • .. ve yer erıne yc-nı oyuncu ar u m , ti lh t f t t 1 .,, yetier1 vardı. Ik 1 de b ,u ve e~c- dikleri kimselerin karşısına dunyada Iidir Bu sene büyük bir varlık gös- k. 1 1 
d k. bulunmak zere su ve a ı e a e· ve mürldanla dolup boşalıyormut. 

canlı bir maceraya doğrlJ yficildükle- çıkmıyorlar. Meselı\ bunlardan b!r1n1 tere~ bilhassa li ma !arının ikinci es ı oy~n~u ~nn ıon zaman ar a ı binde bulunmuş ve Yıldırım Beyazıd Şeyh Bedreddin bütün gençleri etra
rini, hergün ona adım adım yaklaştık- sen de tanırsın. Mua!U\... Bu güzel d . d k gd w ç 1 1 ataletlennı gıdermek herhalde ko· da bu teklifleri kabul ederek, Sır- fına toplamış. Onlara gnrib fikirler, ve 
larını çok iyi hLc;sedlyorlardı. kadının babası Beyazıdd:ı mı, Lalelide ~vre~ı~ e çı ~r. ıgı ~y~n ara ra· lay bir it değildir. Daha fazla za- blstan kraliyeti bundan sonra blr Os- mevcud nizamlara aykın nasihatıar 

Bunun için Muallanın birkaç da.ki· mı oralarda otururmuş. Kızının boyan kıplerının ~ep~ın1 •• ~ .. ~~l~p ederek mana ihtiyaç olduğu muhakkaktır. manlı cVilliyeti mümtaze.sl şekline veriyormuş. Halk kendisine bir pey-
kn evvelki garlb ve esrarengiz hali masına fena halde kıza..,.,.,•• Babasını İstanbul dordunculugunu kazanan 1 D'W t ft F b h ı·ı girmiş ise de; Çelebi Mehmed buna gamber gibi tapma"'a b:ı.şlamış. Kulu-- ·· · .~.._. 1 b 1 1 1 B "k k ıger ara an ener a çe ı er r. 
Kemalin busbutun merakını kabart- ziyarete giderken Munllı\ hlç boyan- stan u spor u arın eşı taş arşı· b .. . . 1 b' t k dahi razı olmuyor ve: nub İzniktel::i bu vazlyeLl telikell görü-
mıştı. Şlmdl biran evvel genç kadını mazmış. Böyle boyasız hallle tnnıdık- ııındıı alacağı netice merak edilecek 'ı ugun ıçın ~ g~~ y aA ım r;:anza- «- Babam bu şekUde sulh yapma- yorum, şevketlim! Bu, müthiş bir Ls
bulmak, ondan izahat almak ihUy:ı.cı- hı.nna gorünmemek lçln tedbirler alır- mahiyettedir. Liglerin son oyununda rası arzet'.11; t~. ır.. e.g~ne a sayan yıp, SırbUıtanı baştan başa işgal et- yanın tllm perdesi altında atılmış Ult. 
nı hissediyordu. LAkln birdenbire ak· mış. Eğer kendls!nl o boyasız halile bl- ıampiyon takıma ancak 4.3 mağlup t~rafları 'l~ı. m~ıdafılerıdır. Bu me~· scydl, bugün Rumclldc yenl yeni ga.1- ndımı olabilir. 
lına birşey geldi. Acab:ı. MuallA kendlst rlsl görürse pek üzülürmüş... 1 . hl 1 J· 1 d kılere de ıyı bırer oyuncu bulabıl- lelere şahld olmazdık.• Çelebi Mehmed düşünmeğe başladı: 
h kk d " b ts1 . bl inde "'e o an san sıya ı ann ug maç arın a d'kl . kd' d k' b" .. F Dl d a • m a munase e zın r n ı - Şahabın bu sözlen üzerine Kemal ld .. .b. d 1 k .. ı en ta ır e ı - utun ener yor u. - Demek kl, bütün gençleri de et.-
na blrşey ml işitmişti? Yoksa b~n~an gülümsedi. Başının içindeki esrar dil· 0 

11~juh gıh 
1 :r~~e ha ma t~n mutek taraftarları bunu klübün ba~ında rafına toplamağa muvaffak olmuş. 

sonra artık genç kadın onun yüz~e ğümü çözülmüştü. vle ı b er .~ngbıakırd eyehcan b~ uza bulun~n idarecilerden beklemekte· Işte Çelebi Mehmed, babasının bu öyle mi? 
bakmamağa mı karar vermişti? ... Çun. . . o an u musa a a ra at ır oyun . . le.' 1 .. l .. vaziyetini ve prnsesElvlraya gösterdlCl _Evet. Yalnız İznikte değU, etraf-
kü blraz evvel MualH'ı.da li.deta kendi.. Hıkmet Ferıdun Es çıkaracakları ve bu yüzden rakip dırler -krıne es ~··~~şaa Agun er;ı zaafı düşünerek, kendisinin de günün tak! köylerden de İznlğe akınlar baş-
slle karşılaşmaktan şiddetle. çekinen takımı bir hayli yoracalc.ları tabiidir. 'b~ışaya~~ ~"ı t\.1

1
1 11

: b. v~ufa. ~ birinde ıı.ynl akıbete düşmesinden en- lamış. Bu akının önüne geçmekte ge-
bir insan haU \'ardı. Bu nasıl izah edl· Dahili atlama birinciliği Ayni zamanda bu karşıla ma latan·! 1 e !1a ır u una 1 ~eıc ır a. ecısı dl~ ediyor ve kral Manuelln yeğeni c!kmemellyiz, şevketllml 
Jeb1llrdi? Akşam saat 6 da Muallli.nm İstanbul atletizm ajanlığından: bulsporluların milli kümede alacak· o nısbette anlaş~ı~ uç htıfı, bırç?~ prenses Mart ile lzdivnçtan çekiniyor- - Bunu bana daha önce söylemiş 
evde olduğunu biliyordu. Tam altıda l'."vvelce 1·ı~n cdı'ldı'g'"ı· gı'bi lstanbul 1 t• . t . b k d .. ı ı takımlann muhacım hathndan ıyı du. olsaydın, Kostantnnlyede boş yere va-

k dı l itti Hl t i ı;. ~ arı ne ıceyı ayın a ımın an guze f 1 1 1· . k Sultan Mebmed uzağı görüşleri ve kit 1 i• 1 d k genç a nın ev ne g . zme ç onu dahili atlamalnr birinciliği 9/3/941 b' t dkik ·1 . 1 k oran o an san acıvert ta ımın bl h- ü geç rmem"l o ur u . 
her zamanki gibi salona aldı. B ırD.~ vefsı esıı· ol a~a tır. ..1. iki müdafi de bulduğu takdirde so~ukkanlı!ığl!e tanınmış r uk m- - Bugün duydum. şevketlim! isa-

Birnz sonra Muallli. o meşhur neşesi pazar günü sabahı saat 1 O da ey· ıger tara tan ıg enn namag up ·w k- d . k' k" dardı. Bizanslı tılozof vasıta.sile pren- betli tedbirlerlnlzle bu gibi hO.dlselerl 
ne içeri girdi. Gal·et sanatklrane blr oğlu Halkevi salonunda yapılacak· takımı §ampiyon Beşiktaşlılar kupa m1ı 

1 
, um~. eb'yı~ede~. 1

1d. myev ıınk~ ses Marya'yı kendi dairesine davet et- önlemek efendimiz Içln her zaman 
tarzda boyanmıştı. Kokusu her za- tır. Program aşağıda yazılıdır: maçlarının da birinciliğini kazana· u aşması guç ır ış egı ır. arın 1 tlğ! gece, Bizans sarayı erkA.nından mümkündür, şevkeUlml 
manki gibi Kemalin içinde derin ar- Birinci kategori: Durarak uzun b'I k .1 k b' k karşılaşmayı normal şutlar altında birçokları. pek haklı olarak şu kanaati Ertt!Si sabah ... Çelebi Mehmed sa-
zular uyandırdı. Konu§mağn başladı- 1 

kmc gayet." e .sıl 1h. ır maç ?1 ar~- cereyan ettic;.; takdirde F enerbahçe hasıl etmişlerdi: 
1 

ııtlııma, durarak üç adım atlama, ca ve ne ıceyı e ıne çevırmege I h' .• ...k ı· d F k t b r:ı.ydan bahçeye çıkmıştı. Kral Manu-
nr. k k "k k ti • _ 1_.1d 1 k K 1 

1 e ıne oorme nzım ır. ·n a u cı- Padişah, prenses Marya.'yı role el, büyük misafirini surların dışına 
Kemal içinden· t.Tuhnt şey diyor- oşara yu se a ama. azamı ~ı e ça ı!faca ·tır. arşı aş- 1 ·k· kl"b~.. b k d' ., · ··· O ·· ·· k t · D k ... b .. d k k k d ı ı u un maçının azan en ıne beğenmişse. Marya da manastıra git- kadar teın.·ı edecekti. Pndlşah blr ne-

du SOkakta go~rdu"~u··m o tel'-şlı kndın- çuncu a egon: urara uzu .. ma u yuz en ço sı ı gerece o- h .. . 1 d w d .. , ~u da kt Y-' 
, & 11 

1 k " a zer ogur ug • . ., me en \'az geçerse, üınid ederiz k!. zaket eseri olarak, Manuelln yeğeni 
la, şu karşımda tepeden tırnağa kndar at ama, oşarak yüksek atlama. layısile de zevkli bir futbol seyret· mh sdus surkprı 1 dır ~· Türk hükümdarile evlenecektir.• prenses Marya•ya da utifat etmiş ve 
neşe ve cazibeden ibaret olıın mahluk Dördüncü kategori: Durarak mek imkanı hasıl olacaktır. atır an çı ·armama 

1 
• HnttA. kral, yeğeninin Çelebi sult:ın t:endlslle vedalaştıktan sonra atına 

arasında ne büyük bir fark \!ar! Her- uzun atlama, koşarak yüksek atla· Het iki takımın bugünkü kadrola- ŞAZI Tezcan Mehmedle bir gece b::ışbaşa yemek ye- binerek yola çıkmıştı. (Arkası var) 
halde bu işte blr sır olacak ... • ma. rını göz önünde tutarsak Beşiktaş· dlğlnl duyduğu zaman, QU h~dlscden 

Genç _a~am mümkün olduğu kadar İştirak. edecek atletler ıaat 9,30 lıların bu maçtan galip olarak çık- Cwnartesi gilnü Beşiktq Şeref pek memnun olmuştu. 
sakin goruneı:k bir nralık: dn Beyoğlu Hıılkevinde hazır bu- malarını tabii karşılamak icap eder. Leon Leonldis 0 sırada sık sık sara-

- Size bugun Uılellde ras geldim. 1 1 d 1 F k b 
1 

b .1 k stadında yapılacak maçlar · ya geliyor, bir yandan padişahl:ı., bir 
Lflkln -beni görmediniz ~llba ... Knrşı- unma 1 ır ar. a at . u ga e : maça verı e;e İstanbul erkek mektepleri futbol yandan da kral ve onun yeğeni Ue te-
ki knldınmdıı.n ı gldlyo unuz ... dedi. ehemmıyete baglıdır. Hasmı bıraz h · b k 1 maSlar yapıyordu. 

D•• k•• } b } } k h ı Üg eyeb aş an ığından: Kemnlln bu sözU üzerine Mualla Un U VO ey O maç art ihmal şampiyon ta ıma pa a ıya Leonldlsln - Yunan mchazlarına gö-
l 1 Boğaziçi - Hayriye L Saat: 1 3, 30, re b e el de bü •" k rol ovnadı7•ı kıpkırmızı kesildi. Ondakl bu büyük Mektepler arasındtı t6'tip edilen ma 0 ur. - u m s e J u " ı:. ' 

de(;işlklik delikanlının sözünden kaç- voleybol maçlanna dün Beyog'"lu GALAT ASARA y _ F. BAHÇE hııkem: E§ref Mutlu • padişahı Marya He evlenmek fikrine 
mamışt.ı Nihıı t .... 11,. G ı t l E k k L s lmnlcye çalıştığı muhakkaktı. Znten 

. ye .-.ua u: Hnlkevoinde devam edilmi;t ve Ga· Yukarda da işaret ettiğimiz gibi a a ı:ısaray • st. r e aat: böyle olmasaydı, Çelebi Mehmedle 
- Yanılıyorsunuz ... d~41, ben gugün latasaray - l•ık lı'sesı'ne 15-6, 15-7 h .. b k 1 b'"t" Türkiyede 14,45, hakem: Ş. Tezcan. 1 1 .... Lfılellye gitmedim... ... er musa a a arı u un. . .. . P"l?nşes n anlaşnıasınn m.ıu.n var 
Kemal hayretler lçl.nıie onun yUzll- Boğaziçi • Kabataşa 15-1 O, 15-11 spor hndisesi olan bu ıkı guzıde Haydnrpaııa - Kabataş L Saat: 1 mıydı?. Manastıra gitmeğe hazırlanan 

ne bakıyordu: galip gelmişlerdir. klübümüz, bütün dedikodulara, 16, 15, hakem: Ş. Tezcan. ve kendini daima tallhslz ve bedbaht 

Tefrika No. 8 ----·-
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va - Nil) . ---------
c - Gayret, Cemal.... Kend~ni 

topla ... > diye kendi kendıne tel kın· 
de bulundu. 

Ve bu telkinin faydası göründü. 
Zile bastı. Kn.sadarlığmı yapan 

itimndlı adamı Ahmer! efendıyi ça
ğırdı. Onunla birlikte umumi vnzi
yel'i şöyle bir mütalaa ettiler. 

Mwcutlaı 1.600,000 lira kadar· 
dı. 

Borçları ise 598,000 lirııydı. 
Borsacı:_.. 
- Bana bütün hayat- mücadelesi 

İçın ııncak 2,000 lira kalıyor ... Be· 
nim mesleğim bununla yürümez ... 
Artık hayııtt:ı baıka türlü bir geçim 
yolu düşünmeliyim ... - dedi. -
Her şeyden evvel vazifem, borçla· 
rımı ödemektir ... Alnımın akıylıı bu 
i~in içinden çıka.cağım. 

Ahmed efendi: 
- Peki, ne iş tutacaksınız!... - di

ye sordu. 
- Artık bakalım ... Onu düşünü· 

rüm... Her hnlde bor!acılıktan çe-

kileceğim... Vaziyctimi sen öbür 
arkadnşlara da anlat ... Tayin ettiği· 
miz mikdarda ikramiyelerini de ala
caklardır. 

- Vah beyefendi vıı.h ... 
- Ne yapalım mukadderat •.. Al-

nımızın kara yazısı ... 
Ahmed efendi, süklüm püklüm 

çıktı... Memurlar, müessesenin ka
panacıığındaın müteessir oldularsa 
da alııca.klan tazminat yüreklerine 
ser:n su serpti ... Dağıldılar. 

Şimdi artık, yazıhanede patron 
yalnız ba§ına kalmıştı. Mücadeleye 
hazırlanan bir pehlivan gibi, kendi 
kendıni şöyle bir yokladı. Sinirleri· 
ni kuvvetli buldu. Gerçi karşısın· 
daki rakip çok kuvvetliydi: Çetin 
hayatın ta kendisi! 

Düşilitüyordu. Bütün ihtimalleri. 
bütün çareleri dimağında birer birer 
yokluyordu. Bu esnada saat çaldı: 
Altı. 

Cemal Nermi'nio yüzündeki ifa· 

de artık büsbütün azimknr bir hal 
almıııtı. 

Kararını venniş, bir yol bulmu~ 
benziyordu. 

Birdenbire silkindi. 
Başını kaldırdı. 
Kııpıyı vurmuşlardı. 
Yalnız kalmak ihtiyacında bulun

duğu böyle bir saatte onu kim ra· 
hatsız edebilirdi) 

Birdenbire aklına geldi. 
Bu gelen, dün gece barda gördü· 

ğü kız olabilirdi. 
Fakat, amaın yarabbi, dün gece· 

denberi, hayatında ne büyük bir 
değişiklik olmuştu. 

Yirmi dört saat evvel zengindi. 
Altı yüz bin liralık bir adamdı. Ger
çi bu paranın bir kısmı gene de 
botçlar mukabiliydi: fakat o kadar 
para jJe oynuyordu. 
Şimdi ise? ... 
Kapıyı açtı. 
Güzel Gözlü Kız. e~ikte b'elirdi. 
İtinalı surette tuvaletini yapmı~tı. 

Lacivert bir kostüm tayyör giyİnişt:i. 
Başında küçük bir gri oapka Tardı. 
Saçlariy(e yaoaklannın yansını ka
patmı§tı. 

Mealcıki cerbezeaine rağmen etik· 
te azıcık mahcubane durdu. 

Zoraki .bir neşeyle: . .. _ ı -a Şayet daha hoş geliyorsa, 
- Benım... - dcdı. - Goru- Leyla ... 

yorsunuz ya. verdiğim eözde dur-j - Leyla hanım ... 
dum. Siz de gelmemi bekliyordu· - Doğrudan doğruya Leyla da 
nuz., değil mi? Randevunuzu unut· diyebilirsiniz ... Şayet daha hoııunu· 
mamıştınız ya?... za giderse... Fakat niçin benden 

Ve böyle söylerken, Cemale, her öyle iki fersah uzakta oturuyorsu
türlü vaadlerle dolu gözlerini çe- nuz? ... Yoksa sizi korkutuyor mu· 
virdi. yum} 

Borancı, bu sefer d~ taliıi halini 
ııldı. 

- Tabii randevumu unutmamııı· 
tım ... Safa geldiniz ... Buyurun, gi
nn içeril - dedi. 

Kız, girdi. 
Ettafına bakınarakı 

O... Ne güzel yer burası ••• 
Çok mükemmel yazıhaneniz var ... 
Biricik patron siz misiniz}... Bense 
yazıhane deyince dimağımda kötü 
ve tozlu bir oda canlandırmıştım .•• 
Sizinkisi adeta ıalon... Banıı rande
vuyu burada verdiğiniz için mem· 
nun oldum. - .... 

Cemal Nermi cevap vermedi. 
Leyllyı. dalgın dalgın ıüzüyordu. 
- İsminiz ne} ••• • diye sordu. 

- Ukabım vardır ... Bana Güzel 
C8zlü Ku: derler ... 

- Hak.ikt iani.ni.ı>; 

Ciddiyetle, ağır ağır devam etti: 
- Bu vaziyete nasıl düştüğünüzü 

öğrenmek isterim. 
- Nasıl?... Yoksa tercümei ha

limi mi merak ediyorsunuz? Öm
rümde sizin gibi erkeğe raslamtı· 
dım. 

Cemal, tatlı bir sesle: 

- Sorduklarıma cevap verin, ço· 
cuğuml • dedi. 

Kadın yeniden alay etmek istedi. 
Fakat istihzası dudaklarında dona 
kaldı. Kendisine böyle garip bir şe· 
kilde hitap eden, hürmet de göste
ren bu adam ondan ne istiyordu. 

Sordu: 
- Aileniz yok mu, kızım ? 
Recebin metresi müteessir olmuş 

göründü. 
Kısaca: 

H1LY1rl • cevabıni verdi. 

- Ne ıerait alttnda büyüdünüz 

(1) Bedreddin Simavi, Musa Çele
binin Kazaskeri iken, Çelebi l\lehnıe
din ciilusile beraber, miitekaiden iz
nlge tcbld edilmişti. Şeyh Bedreddin 
İzniğe gider gitmez bir medrese aç
mış ve gençlere uliimb diniye ve ta
savvur dersleri ve-rrneğe ve beliiga U 
sayesinde etrafına binlerce şakird \'C 
mürid toplamağa başlamıştı. Şeyh 
Redredılin, Osmanlı ülkesinde e<İştı
rnkiyun mcsleğhınln ne rine çalışan vo 
ilk defa içtimai nnamla.ra hucum 
eden adamdır. 

bakayım)... Ve bu mesleğe nasıl 
girdiniz) 

Kız: 
- Beni annem büyüttü ..• - diye 

kekeledi. • Ve bu mesleğe de beni 
yine annem attı sayılır; çünkü ken· 
disi de hafifmeşrep bir kadındı ... 
Onun misallerini gördüm. 

- Valideniz genç mi vefat etti) 
- Evet... Bir akşam soğuk al· 

dı ... Sekiz gün sonra da öldü. 
- Bunun üzerine sizinle kim 

meşgul oldu~ 

- Kimse... Hatırladığım §Udur: 
Beni hususi bir leyli mektebe koy
dular... Orada bir kaç sene kal
dım... Bir sabah müdür beni çağır· 
dı: cKızıml - dedi. • Sizin paranı
zı bir bey verirdi. Fakat vefat etti. 
Bu son bir senelik ücretiniz de ve· 
rilmedi.> Her halde babnm mevzuu· 
bahisti. Benimle o umana kadar 
nl&kadar olup ölen o olacaktı ... 
Leyli mektepten bu suretle çık
tım ... O sıralarda henı.iz on nltı ya
şındaydım ... Arkasını tahmin eder• 
siniz. 

Cemal Nermi: 

- Namuslu bir erkeğe rasla~
dıınız vaziyet böyle olmazdı. 

(Arkası var) 



8 Mart 1941 

Bulgar teminabnın 
kıymetini yakın günle

rin çetin imtihanı 
göıterecekt · r 

(a..tarafı 1 inci salaifede) 

Yeni tip lngiliz 
tayyareleri 

Gece muharebe tayyare· 
lerinden iyi neticeler 

almıyor 

Yugoslavya 
ne yapacak 

Yunaniştanın 
kati kararı 

halde Yugoalavya cmuhtıqem ınnracı.. 
siyasetinde bugüne tadar 1srar et.mit
tir. YugoslM'Ja bu &1JUKI, İneç SU>1 
rahat bırakılacatını üm1d ederek ta-
kip eylemlftlr. 

Balkan suıııunu tehdJd ede~ yenl 
Londra 7 (A.AJ - Havacılık ınah- Alınan teoebbüsünden sonra, Ingllte

flllerl, yeni gece muharebe tayyare- re Yunantstan ve Tilrkiyenin vazlye
leri hakkında enteresan tafslllt ver- ti 'gözden geçirmeleri tablldir. Bugün 
nıetkedlr. askeri 1mtAnlarda bir değl§lkl!.k ol-

Bu yeni gece muharebe tayyarele- mamıştır. 
rt, gerek İngiltere üzerinde gerek Hadiseler süratle inkişaf ettiti tak
lıopzın öbür tarafında vukua gelen dinle Tiirklerln muhtemel taarruz 
pee muharebelerinde flmdiye kadar hareketleri mühlnı bir ni.sbette, mev
blrçok mühlnı muvaffakıyetler ka- cud İngillz maızemeslne ve bllha.ıısa 
ıı.anDU§lardır, Blenheim, Hurrtcane ve İnglllz tana.relerine balhdır. Bu ltl
De!iant tıplerindedir. barla. Atına mezaterelertnde de, dJler 
Diğer taraftan, İnglllz hava. kuv- meseleler araaında, el altmdakl mat

veUerl Ue birlikte servise giren son zeme ve menlJalar Dlelde&1Dln bllbal
modellerl de Tornado - Hawker, sa tedklk edllc:Uğinl zannetmek yaıı
Bpltflre -3, Avre - Manchester, Whlr- llf bir tahmin olmaz.• 
ıwtnd ve stıerllng court tayyareleri • kzib • 
&eşkll eylemektedir. Tornado, iki bln Romanın bır te 1 
beygirlik bir Rollsroyce motörü ile if- Roma 7 (AA ) _ Stefani bil-
leyen tek kiplik bir tayyaredir. Spit- . . . · ·ı İ J ara
flre-3 tayyaresi ilk Spitflreden daha clirıyor: Yunamstan ı e ta ya 
seri ve daha k~vvetıldir. Rollsroyce smda mulıtemel bir mütareke ya~ı
motorü ile mücehhezdir ve kanatlan lacağı lıakkmdaki pyialar Roma a 
kısalblmıştır. Bunlardan bl.r tısını kati surette yalanlanmaktadır. 
na obü.s atan toplar yerleştirilmiş bu- 1 1 y ·htit· fı aıahla 
lunmaktadır Avre - Manchester, iki ta yan - unan 1

• a !tal 
motörlü bir ·bombardıman tayyaresi- halledilecek n Yunanıat~. YalY& 
dlr. Stlrllng - Court, dört motörlüdür kar11 hatalarım ödeyecekbr. 
n çok tunetll büyük bir bombardı
man tayyare&ldir. Whlrl Wind'e ge
lince bu, iki motörlü bir muharebe 
tayyaresidir. 

Yunan hükiımetinin 
Ciride yerleteceği haberi ı 

d .., d ""ldir 1 
ogru egı ı 

Belcrad 7 <A.A.l - D. N. B. bUdlr1-
7cr: Atinadan Pravda gazetesine bU
dirUdlllne göre, Yunan hükfunet.ınln 
Olrid adasında yerleşmek tasavvu
runda olduğu hakkında ya.bancı nıem
JeteUerde çıkan p.ylalar aelA.h1yeU1 
Yunan taynatmdan t.ekzib edilmek
tedir. 

Hududa merkezi Avrupa· 
dan 40 vagonluk bir parti 

eıya geldi 

Uzun kıt gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için me,hut 

AR SEN 
LüPEN 

8üJük Ye beJecaab roman 
Mriaiai o1uaı..-J 

• Bu 8eri 6 b6yük ve resimli cilttir 
Beher cildin fiati 80 kurut-

6 Cildlik takımi 
binlen alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yam yirmi ilkOllto --

:AKŞAM 

1 ANKARA RADYOSU! 1 Günlük 
8 mart cumartesi ötıe ve akşam 

Borsa 1 

108.-
102.-
69.-
1.27 

Türk lirası 
5.24 

132.?a 
Londra üzerine 1 sterllıı 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Parls üzerine 100 frank 
Milano üzerine 100 liret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atlna üzerine 100 drahmi 
So!ya iızerlne 100 leva 
Madrld tizerlne 100 pezeta 
Eudapeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

2098 
0.99'15 
1.G225 

12.9375 

3.175 
31.1375 
31.005 

Yoklamaya davet 
Arkadat Fatih askerlik şubeainden: (337) 

Yücel YayıncYl tarafından haftada ~oğumlul ... rın ilk yoklamalarile ih
bir neşredilen bu gtizel cocuk mec- tıyat erat yoklamalarına 1 O mart 
muasmın 9 uncu sayısı çıkmıştır. pazartesinden itibaren apğıdak.i §C· 

Bu .sayıdaki ) azılar §wılardır: [AP kilde devam edilecektir. 
kadaş Postası - Yüzüncil yıldönilmü - Bitin 
Mektebe nasıl başladım <Bedia Fe!dl 10 Mart (Samatya) .. w.e,e (317) 
anlatıyor) - Neler okumalı? - Iyi, Pazartul nabiyesl mensup Det1IDl 
Fena - Çocuk doktoru diyor 1t1 - Çir- 11 M t 
kin ördek - Niçin, Çünkü - Markopo- S ) ar 
lonun kilçilk arkadap - Maakell ln- a ı 
sanlar - Alageyik - Holllvuda gldlyo- 1 2 Mart 
ruz <Yazan Hikmet ~dun) - Roben- Çartamba 
son anketinin sonu - Ha:rvanlann 1 3 Mart 
bap - B6yük adamların hayatı - Kü- Pertembe 
çille Anaiklopedl - El lflerl - Çocuk 14 Mart 

> > 

> 

> > 

eaerleri - Aklıaı:e.da bulunlUJl.) c uma 
Aynca Cemal Nadirin <Dede lle t.o- ı 7 Mart 

run) tarikatilrü. bilmeceler, oyunlar . 
vardır. Cemal Nadir ve Vedad Gün- Pazarteırı (Şehremini) > 
yol tarafından itina. ile hazırlanan 1 8 Mart 
bu mecmuayı kiiçük okuyuculanmıza Salı 
tavsiye ederiz. 19 Mart 

.. ----------- Çarşamba 20 Mart 
Falila.. Fenİpafa caddelindelö Perıembe 

TERZi NiMET 
Edimekapi Top aahası kartı

aında Muhtar Yek ta S. 1 No. 
eve nakletmiıtir. 

21 Mart 
Cuma 
24 Mart 
Pazartesi 
2S Mart 
Salı 
26 Mut .. __________ .. Çaqamba 

AKŞAM 
27 Mart 
Perşembe 

128 Mart 
Cuma 
31 Mart 

> 

> > 

.. 
> 

> > 

> 

> 

> > 

- Pazarteai {Karagümrült) > 
1 Nisan 

Scnebl Salı 

eeneut 1400 turae 2'100 kurut 2 Niaan 
S AJlık '150 • 180 • Çarşamba 
a Ayııt a • met • 3 Nisan 
ı AJbk UO • a. P~be 

.._,;....-;;..------------------~ 4Nman POS&& muwtuıa dahil olmıyan Cuma 
ecnebi memletetk:r: Senelltı: 

> > 

> 

> > 

> > 

> 

(318) 

> 

(319) 

> 

> 

(320) 

> 

> 

> 

(321) 

> 

> 
aeoo. aıu 1.71ı1J uoo. ıo arlıll 

1000 tuıııftm. 

Telefonlanmm: Bqmabarrlr: 
KÜÇÜK iLAN 

raa itleri: .,. - ldHe 11111 .... :...., 
Safer 1 - Kamn Ul 

S. im. Gtı. Öl. ttı. Ak Yat.. 
E. 10,3'112,16 6,17 9,32 12,00 1 
VL 1,45 '1,H 13,25 18,tO 19.08 20 

ldarenane: BabılU ctnn 
Acmıuslut 8*t No. 11 

otuyucuım argmcla 

ENSERi. 
ENEMIN 

ENUCVZ 
vuıtadır. Alım, aatun. ki
ra iflerinde it n itçi için • 
tifade ediniz. 

Beykoz Sabn Alına Komisyonundan : 
l _ 70 ton turu oı Beykoz parkı tartısında. aatın alma komJsyonmıca 

1'1/3/Ml gtlnil saat H de mO:natasaJ& ~onınuftur. 
2 _ Ta.tarrilr eden tıyat Wıerinden % 15 teminat almacattır. 
s - Evsaf n oeraıt her gtin mezt<U: komlaJonda g6ı1lleblllr. U'151> 

1 

Sahife 7 

Devlet DemiryoUan ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları 

1 
Bef\ktaşta Slnanpaf& mahallesinin Kalafat soka~mda kain ıı, 13, 15 

ve '1, 9, 11 numaralı bina anltazı satılmak iU.ere açık arttırmaya konulmuş
tur. Tahmin bedell 2000 Ura ve llk tem4natı 150 llradır. Şartname zabıt ve 
muamellt müdilrlütil bJemtnde görllleblllr. İllale 1913/Ml ça?l&mba gü
nü saat U de Dalml Enctlmende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat malt
bU3 yeya mettuplarlle ihale guntl muanen aatte Dalml Encümende bu-
lımmalan. (1666) 

MiELLE SUT MAKilALARI 
Mevcudu vardır. 

Dünyanın en .ağlam mt makinalarıdır. 
Beş sene garantidir ve yedek aksamı dalına bulunur. 

Satı§ depom: Tahtakale No. 51 J. Dekalo ve Şsi. 

..------- 1941 iKRAMiYELERi 

T. iŞ BANK ASI 
_1941 Küçük 
T aarral Heaaplari 

ikramiye Planı 

lde&llMl.lrabk 
1 • ı... . 
1 • 'JSI • 

' . • • 
• 

HO ., 

ıse • 
111 • 

=SIOI.- " 
c:: 15".- .. 
=2900.- • 
=1111.-. 
= S5ll.- • 

• • Si. =4111- .. 
- • zo • = 60IO.- .. 
Keşideleri: 4 Şubat, ı MaJJS, ı Atus 
tos, 3 :hinciteşrin tarihinde 7apılır 

Beykoz ~bn Alına Komisyonundan : • 
1313~ ~il~"töselt 1 .. ed ~~ ı>aıb karşısında satın alma komisyonunca 

....... ..... 'S e m"'"akallfa konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiyat üzerimi in '10 15 teminat almacakt.ır. 
1 - Evsaf Te terait her gün meztıır ltom!SJonda. gör(llebllir. (1780) 

Merkezi Avrupadan'satm alınan lt
haIAt eşyasından 40 vagonluk bir par
ti Türt - Bulgar hududuna. tadar ge
tirilmiştir. Ithalit muamelesi yapıl
dıktan aonra bu vagonlar Türkiye 
-ratıanna girecektir. Bu malların 
nelerden mürekkep okiuiu henüa bi· 
hnmemetJe beraber ptyaaanuı mühim 
'lllr 1httıacını &ılJ7eb1lecell anlqıl-

Bu kuponu kesip cAICŞAM 
Matbaua Kitap ..m.ine> ..- lıtanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
tirir veya söaderineaia Sat M No. ıu Dln: - Çt.mJı YaJla. et.sıra. ekstra Q. Y. Te tnudal ekstra. Maltepe Aakeri Liaesi Müdürlüğünden: 
llzerind• 8İze yUzde 20 iako.-. V. D. ft ŞeYkl Abmet tbtıa ebtn. IJ. A. marta.lı kafalı peynirlerine t.optan Topkapıda Maltepe asker! lisesi tçln aaat bqma veya aylık OcretJ• 

•t•olİ,,.İIİlpdacak••br•.•••••tJ~ıemiiiililr' ~'°~"-e_::peratm ___ •_&zamı __ ı_ıo_karaf ___ 111a~-ıı-te __ lbl_\_:_edl_lmlt~:..:ol:_dtı_ug_!jlu~~llln~Jtım,a 1'e ftzlk ntretmenlerine tbtl:va~ nrdır. ~tlll~rtn prtıan aıremneıc U'll2) taeae mek&ep m.ücHlrl~ 1D8r8caatıan. (2811 - 1"1) 



Sahife 8 '.AK ŞAM 8 Mart 1941 

ZARLARI 
MÜESSESESi MÜDÜRiYETINDEN: 

MALATYA MAGAZAMIZ 15 mart 1941 tarihinden itibaren 
Faaliyete başlayacaktır. MALATYA, MARAŞ ve GAZiANTEP Tficcarlannın smı numarası almak üzere şimdiden 

mczkôr mağaza İdaresine müracaatınn ilan olunur . 

.. 

L\i1!i!l141111 ;111: ll 
ferkibinde İYOD, TANEN 

ve Glisero Fosfat 
vardır. 

., 

KANSJZLJGA, 
Vereme istidadı 

olanlara ve S } N [ R • 
hastalıklarına karşı ~ 

kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. 

Küçük şişe 60, ~--' 
Büyük şişe 100 kuruştur 

Mühim bir ilan 
İstanbul belediyesi memurları kooperatifi 

(YAÖ işu:nrnsh l\lüdürlütüncJen: 

Bazı tüccar ve esnaf elinde müessesemizin dört aydan evvel istimal 
ettiği etiketlere benzer Ckurşunt renkte ve lAclvert yazılı) etiketleri havı 
yemek yağı tenekelerine tesadüf edilmekte ve bunlan taşraya gönderil
dlğ! görülmektedir. Müessesemlz, mezktlr etiketlerin taklit edildiğini an
layarak mütecaslrlerl hakkında takibata glrlşrn~ ve bunları dört :ıy 

evvel iptal ederek piyasaya yeni cttkeUe tenekeler çıkarmıştır. 
İşbu 11fın tarihinden itibaren rızamı on b~ gün zarfında ellnde eski 

etiketli tenekeler bulunan tüccar ve esnafın müessesemizin İstanbul Ba
lıkp:ızan Taşçılar caddesinde 9 Nolu satış deposunda tebdil için müra
cantlnrı ve bunlnnn müessesemizce tahlilinden sonra hemen yeni ten~
kelerle tebdil edileceği, aksi takdirde tevcih olunacak bilcümle mesull
yetlerin işbu llfına rlaye.t etmlyene raci olaca!P ehemmiyetle llfm olunur. 

Beykoz Satın Alma Komisyonundan : 
ı - 40 adet boş bidon 18/ 3/ 941 günü saat H de Beykoz parkı kanısın

da satınalma komisyonunca münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiyat üzerinden 3 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gtln meı.kür komisyonda. görüleblllr. (1761) 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

M.TE. 
Nevi. 

Mik. Mu.Fi. 
Kat. Ll. Ku. Eksiltmenin. T.G.S. Ll. Ku. Şekli 

Harici elbise 50 28 75 17/3) 941 pazartesi 107 81 açık 
s. 14. 

İstnnbul Bölge sanat okulu parasız yatılı talebesl için 50 kat harici el
bise eksiltmeye konulm~tur. 

l - Eksiltme Cnğaloğlunc:ıa Yüksek mektepler muhascbec111ği bln:ısın-
da top!anan komisyonda yapılacaktır. • 

2 - ~steklller 2490 numaralı kanunun istediği evsafı haiz olacaktır. 
3 - Isteklller Ticaret odaslnın 1941 yılı vesikasını ibraza mecburdur 
4 - İstekliler elbise ş:ırtnanıesinl kumaş ve mıı.lzemes!nl görmek iste-

dikleri takdirde mektebe müracaat etmeler! 11!\.n olunur. (1464) 

Tti.rkiye Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tartht: ıssa. - sermnyesı: ıoo,000.000 Türk lirası. Şube ve 

aJnns adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muıımelelerl. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
a?. 50 llr-..ıı;ı bulun:ınlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdakJ pldna 
~orc lkramıye dağıtılacaktır: 

4 a d et 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 

40 
• 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 
• 100 • 4,000 • 

u»<.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tçinde 50 liradan aşağı 
rıııvrı.1ere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eylill, 1 b\rincikanun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Beykoz Satın Alma Komisyonundan 
1 - Ciheti askeriyeden iki baş at lle dört baş tay nçık arttırma ile sa

tııacakLır. 
2 - Taliplerin 1013/ 941 pazartesi günü saat 10 da belediye parkı kar-

ş.sında satın alma komisyonuna müracaatlan. • {1762) 

Taksim Belediye Gazinosu Müdüriyeti 
Bugünden itibaren h~r akşam saat 9.30 da İstanbuldan geçen büyük ENTERNASYONAL REVOLER lURNESl tarafından 15 

E OY REVU 
' 

• 
ı-· 

Takdim eder. BALETLER· KOSTÜMLER • Göz iaımaftıncı Her PERŞEMBE ıaal 18 de ve her CUMARTESİ ve PAZAR 
Dekorlar - Fevkalade Temaşa saat 17 de MATİNE 

M AKS i M de - ocuk donları .. 
İçi lAstlkll, dışı ipekli kumaş
tan yapılmış çocuk donlnrı ve 
çocukaltı muşambalnrı çok da
yanıklı ve çok zariftir. F İ ve ARK~ıAşı 

B EB AK Ş A M Bfl Ytl K. 1 1 

ÇiRAGAN Revüsü 
Masalarınızı evvelden tedarik ediniz. Telefon: 42633 

/ stanbul LerJazım 
amirliği satın alm a 
komisyonu ilanları 

••• 
Adet 

175,000 galvanizli köprülü sürgti 
175,000 ıı köprüsüz ıı 
160,000 ıı kesme kanca. 
Yukanda yazılı üç kalem rna!zeme 

13/ 3/ 941 perşembe günü • saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 

elsamit 1 
İdrar yolları iltihabı, had ve müzmin belıoğukluğu, idrar zorlukları, 
mesane ve prostat iltihabı ve böbrek hastalıklarının tednvisinde te
siri çabuk ve kat'idir. Eczanelerden ısrarla B E L S A M l T O L 

Kim. 172 
Kim. 214 
Kim. 258 - 268 

l\labaJli 
Ocak 
Ocnk 
Ocak 

:\liktarı 

5500 M3 
5000 M3 
7500 

180 Kr. 
110 Kr. 
130 Kr. 

komisyonunda mütenhhld nam ve he- ----------- -----------------
sabına satın alınacaktır. · Tahmin be-
deli 14.825 llro ilk teminatı 111 lira 
87 .kuruştur. Nümunelerl komlsyon
da ,görülür. İsteklllerin belll vakitte 
komisyona gelmeler!. (964 - 1766) 

••• \ 
Behcrlnc 76 kuruş tahmin edilen 

elll bin adet bez w1 çuvnlı müteahhld 
nnm ve hesabına alınacaktır. Pazar
lıkla ekslltmesı 11/ 31041 salı günü 
~aat 14,30 da Tophanede İst. Lv. 
Amlrllği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. ilk teminatı 2850 llrn
dır. Nümunesı komisyonda görüh.ir. 
İsteklilerin belll saatte komisyona 
gelmeler!. (962> (1767i 

••• 
Elll bin adet bez ' 'eya Jüt un çu

valı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
11/ 3/ 941 salı c:üniıi saat J4 de Topha
nede İst Lv . .Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. ilk tcm!
natı 2850 liradır. Nümunelerl komis
yonda görülür. İstckUlerln belli saat
te komisyona ceımeler1. 

{963) (1765) 

YENi ÇIKTI: 

ELEKTRiGi 
Anlamak için 
Refik Fenmen' in bu yeni eseri : 

'60 Kr. tur. Nariri: 
A KBA - A NKARA 

Türkiye ı, Bankası A. Ş. den: ı 
Bankamız İstanbul, Galata, Bey

oğlu §UbelerHe Kadıköy, Üsküdar ve ı 
Beyazıt ajanslarımızın .. gişelerinin 
1 O Mart 194 l pazartesi gününden 1 
itibaren aşağıdaki saatlerde açık bu
lunacağım muhterem müşterilerimi· 
ze a .. zed eriz. 1 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 -----------
Cinsi l\likları Eksiltme şekl! 

Göz taşı «125001 Kg. 
Göz taşı plilvnrizatörü 52 adet 
Kükürt pülvatlzatörü • 46 adet 

ı - ŞartnnmC'lcrl mucibince yukcırıda 
lem eşya pazarlık ıumllle satm alınacaktır. 

Pazarlık 
ll 

ll 

Sa:ıtl 
14 
14.30 
15. 

2 - Pazarlık 13/ 3/ !Hl Perşembe günü hizalarında yazılı saaUerde Kn
b1taşta Levazım ve Mübaynat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - ~artnameler sözü geçen Levazım şubesinden parasız alınab!Ur. 
4 - Isteklllerln pazarlık için tay!n olunan gün ve saatlerde teklif 

edecekler! flat üzerinden 7o 7;5 güvenme paralarlle birlikte mezkfır komis-
yona müracaatları. (1459) 

ANBAR INŞ AA Ti 
Toprak mahsulleri ofisinden: 

1 - Şefaatli istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina
sile buna müteferrl işler götürü olarak kapalı zarf usullle ek
siltmeye konulmuştur. 

Ke§if bedeli 67.617.30 altmış yedi bin altı yüz on yedi lira 
otuz kuruştur . 

2 - İnşaata muktezi 2 ton yuvarlak demirle 500 kilo çivi 
ofis tarafından bedeli mukabilinde müteahhide verllecektir. 

3 - Eksiltme 21/ 3/1941 tarihinde saat 15 de Ankarada 
ofis umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. Teklif mektub
lanru havi zarflar makbuz mukabilinde ofisin muhaberat ser
visine teslim edilecektir. 

4 - Eksiltme evrakı beş lira mukabilinde ofis umum mü
dürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat miktarı cı4,630.87ıı 
dört bin altı yüz otuz lira seksen yedi kuruştur. 

5- İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil
mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel ofisten alacak-
ları ehliyet vesikasını koyacaklardır. «1275-. <<1740,, 

H er gÜn 9,30 - 12 13,30. 16 
Cumartesi aünleri 9,30 - 11,30 İİll•••••••••••••••ıill•••••••••• 1 

:Markasına dikkat edip her yer
de arayınız. Toptan satış yeri: 
Sirkeci Orhanlye Cad. No. 30. 

l•llıiıTıiie111: 20992. Telgraf ad•r•es.ı:•lli 
İstanbul - Ateş 

İstanbul yüksek iktisat ve 
Ticaret mektebi mezunlar 
cemiyeti idare heyetinden: 
22/ 2/ 941 tarihinde inikadı mu· 

karrer yıllık alelade kongrede ekse
riyet hasıl olamadığından 8 / 3 / 941 
cumartesi gününe tehir edilmiştir. 
Muhterem azanın içtimada bulun-
! mak üzere mezkur ~ün saat 1 5 de 
1 Beyoğlu Halkevine teşrifleri rica 
I olunur. 

1 Satılık hane 
Mühürdard a Yaver Bey soka· 
ğında altı odalı, bahçeli, elek
trik ve suyu ha\•İ, deniz görür 
kargir 2 No. lu hane satılıktır. 
Her gün içindekilere müracaat. 

! ' Dr. Horhoruni 

1 Eminönü Nimet Abla gişesi 
karşısındaki muayenehanesinde 

t hastalarını kabul eder. i Telef!ın: 24131. 

1 Prof. Dr. ----

Kemal Cenap 
Do~u Palas 2. Lamartın Cad. 5 

1~akstm. Telefon: 43963 


