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Trablusa doğ. 
ru hareket 

devam ediyor 
ıngilizler çöl sa
hasına geldiler 

!Zaptedilen El Agheliada 
yeniden bir çok esir 

alındı 

SALI 11 Şubat 1941 

Kahire 1 O (A.A.) - H~r . ne 
ikadar harekatın ne suretle mlci~af 
edeceği evvelden kestırilemezse de 
ceneral Wavell kuvvetlerinin Trab- •• 
~usgarbe doğru ilerlemekte olması lngiltcrc.nin Bükrcş sefiri sir !tcginal Hoare itimadnamesını 

U'-4••,.•"' _. 

F AlK SABRİ DURAN 

ORTA ATLAS 
Beşinci tabı çıkmıştır. 

KANAAT KIT ABEVl 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet 1'.,eridun Es _ Ak:.cıam matbaası 

lngiltere 
Romanya ile 
münasebatını 

kesti 
İngiliz sefiri, Antonescu

ya bir nota vererek 
keyfiyeti bildirdi 

Sefir, lngiliz tebaasindan 
50 kişi ile birlikte 

/ stanbula geliyor 

Bükreş 10 (A.A.) - Havas 
ajansı blldiriyor: 

15 ltalyan 
tayyaresi 

imha edildi 
Yunan hava kuvvetleri

nin muvaffakıyetli 
bir hareketi 

Atlna 11 CA.A.) - (B.B.0.) Atını~ 
mdyosund~ dün akşam beynnattn bu. 
lunıı.n Yunan sözcfisü deml.§t!r ki: 

Amiral Darlan 
D 

Mare al Petain'e 
halef olacak 

Londra 11 (A.A.) - B.8.
C_.). V:1Cby'den Reuter ajansına 
bildıriliyor: Marqat Petain va
zifesini ifa edemezse amiral 
Darlan devlet ve hükumet reisi 
olacaktır. Bu tayin lqkilatı esa 
siye kanununlDl dördüncü mad
desine tevfikan yapılmıştır. Ma
reşal 26 eylulde Lavali kendisi
ne baleE göstermiş, 14 birinci
kanunda hem nazırlıktan hem 
kendisine halef olmaktan' azlet-• ti. 

l mış 

muhtemeldir. Graziani ordus~un takdim ettiği gün saraydan çıkarken 
maneviyatı zayıflamış olan ba~ıye· ======~;;,;,;;;;;;~~;;;~==:=;:;============ 
•inin inhilal etmiş olması gerektir. Arnavutlukta ltalyaya Alman 

İngiltcrenin Blikreş elçisi s1r 
Reginald Hoare bugün öğle üzeri 
general Antonescu'ya resmi blr 
nota vererek Büyük Britanyanın 
Romanya ile siyast münasebetleri 
kesik addettiğini blldlrmlştir. 

Yunıı.nWann Kllsura mmtıı.kasındn. 
yeni zaptettlklcrl mevzılere karşı İtal
yanların mukabil taarruzlnn kendile
rine son derece pahalıya mal olmuş
tur. Vnzlyct Yunanlılar lehine lnldşat 
etmektedir. 

Bin gazide 
lngiliz 
idares· 

Bakiye kalan ve tankları ve mit-
ralyözleri azalmı§ bulunan 5 fırk.a k 
artık muharebe kabiliyeti. olan ~~r vunan ı·leri askeri sev l 
k vet teşkil etmemektedır. İngılız ı i 
0~Jusu şimdi El Agheita ile Tr~b-
lusgarp arasında bulunan 

500 
kilo- hareketi . devam ediyor 

metrelik bir çöl sahası karşısında 
bulunmaktadır. Bu sahada su ancak 
sahil boyunca 3 veya dört yerde te· 
<larik edilebilir. 

Bugün öğrenildiğine gö~e E_I Ag
hclin' da yeniden İtaly~n csırlerı. alın
mıştır. Bunlar Jngilizler şehre gırme· 
den evvel Bingaziden kaçan ltalyan 
kıtalarıdtr. El Aghelia, Trablusgarp 
yolu üzerinde bulunan son köydür. 

Londra 1 O (A.A.) - Reuter 
ajansının askeri muharriri Sir Hu
bert Gough şunları yazmaktadır: 

Trablusta Sirte körfezinde kain 
El Agheliaya kada.· uzanan İngiliz 
ileri yürüyüııü geniş mikyasta ve 
seri bir hareket olmuştur. Bu ileri 
hareket kati bir karar alındığına ve 
\Vavell ordusunun Trablusgarp şe • 
rine doğru süratli bir tazyik yapa· 
cağına delalet etmektedir. 

Bugün Libyadaki faşist ordusu· 
jıun malzeme ve erzak membaları 
hemen hemen tamamile imha edil
miştir. Artık ileri yürüyüşünün so· 
nuna gelmiş sayılan İngiliz kuvvet· 
lerine karşı koyabilecek herhangi 
kuvvetli bir ordu toplamağ imkan 
yoktur. 

Trablusgarbın zaptedilmesi fngi· 
tizlere 0 kadar büyük menfaatler 
temin edecektir ki böyle bir teşeb· 
büs jçin ne kadar gayret sarf edilse 
yerindedir. 1 

1 tal yanların 15 bin kişi 
ile yaptıkları hücumlar 
tamamen püskürtüldü 

Laval'in kabine dişinda 
kalması memnuniyeti 

mucip oldu 

Atına 10 (A.A.) - Atinn radyosu- Londra 10 (A.A.) - Müstakil 
nun blldlrdlğine göre Yunan devriye- Fransız ajMlsı bildiriyor: B. Lava Ü 
lerl Arnavutlukta cephenin. me.rkez yine hariçte bırakan kabine deği~ik
bölgeslnln anahtan mesabesınde olan liği umumiyet itibarile memnuniyet 
Kllsura şehrinin şlmaline do~ .llerl verici telakki edilmekle beraber kati 
hareketlerine devam etmişlerdir. Ital- mütalaa serdetmek hususunda ihti· 
yan ~lyah gömleklileri 1k1 gün evvel yatkar davranılmakta ve hadiselerin 
bu bolgede muhnrebcn~ kendileri inkişafı ile mütemmim malumata in· 
içln en feltl.ketu netlcesint veren bir . d'I kt d' · 

tızar e 1 me e ır, mukabil taarruz yaparak muhar®e . 
meydanında 1000 ölü bırakmışlardır. Bu h.usust~ bir nokta bıl~assa ~a-

Spikcr şunları ilı\ve etmlştli': tıİtal· zat: dıklt t celb~tmektc~ı.r: Ege~ 
yan yııralılann adedi de o nlsbette hnkikaten ~l~nan !Slekleıını_n, reddı 
yliksektir. Hücum 15 bin siyah göm· mevzuubahıs JSC Al~anlar nıçıın mu
lekll tara.tından yapılmış ve Yunanlı- kabil harekete geçmıyorlnr} 
lar tarafından tnmamlle klnlmı§'tır.ıı Timcs gazetesinin Fransız hudu· 
Şimdi Yunanlılar müteaddid şld- dundaki muhabiri birkaç haftadan

detll hücum yaparak Kllsu.rn cephe- beri Almnnlann ltalyaya asker nak
slnde mühim yeni noktalar ele geçir- Jiyatı için Mont Cenis tünelinden ve 
mlşlerdlr. Bu mıntnkadakl temizleme Vfotimille' den geçen dcmiryolları· 
hareketinde lkl Italyan tankı iğtinam nı kullanmakta olduklarını ve bu 
edilmiştir. h k' üın k ı ı · · kt gy 

h t i •-• ,_ k _ atta ı m a a e cnnın se eye u • 
Da n garp e wuycınw.ra a.,.ı ya- tt"kl · • b'ldir 

pılan taarruz hareketleri esasında ramam~sını arzu e. ı e~ıru ı -
y nlılar hedefierlne varmışlar mektcdır. Bu endı~e 1le general 
d~aana. n~r za•.tnt verdirerek kül- \Veygand'ın hiçbir Afrika limanının 
uşm 0

• .r- Al 1 ı· d'I · "' llyetıı silft.h !~inam etmişlerdir. man ara tes ım e ı emıyecegıne 
Arnavutluk merkez cephesi üzetin- dair beyanatı nazım dikkate alına

de Yunan avcı tayyarelerlle İtalyan cnk olursa Vichy' deki tebeddülü 
bombardıman tayyareleri arasında Almanların neden dolayı kabul et· 
yarım saatlik bir hav:ı. muharebesi tikleri az çok anln§llır, 

Sir Regı.nald'm bugün Kösten
ce yolu ile İstanbula hareket et
mesi muhtemeldir. Elçiye em ka
dar İngiliz tebaası refakat ,00.&
cektir. 

lngiliz 
tayyareciler 

Kanadaya talime giden 
bir kafile döndü 

Glasgow 10 (A.A.) - Kanadaya. ta.
lim germek üzere gltınlf olan İngllll 
tnyyarecllcrlnden bir kafile dün tn
glltcreyo Clönmtlş ve İskoçyanm bir 
limanında. karaya çıkmıştır. Bunlar 
pilotluk diplomalarını almışlardır. İn
giliz pllotlannın yanında., tallmlerlnl 
bitiren Avustralyalı ve Kanadalı pi
lotlar da. vardır. 

Alman radyolari dün 
gece neşriyatı kısa kesti 
l.oııdrn 11 (A.A.) - (BB.0.) Diln 

ak~am saat ylrmlyo doğru Almanya
nın, şark ve cenubu şarktsindekl radyo 
merkezleri hariç, dl~r bütün :radyo ls
tnsyonlan n~riyatıanna nlhnyet ver
mişlerdir, Dcutshlandscndcr tstnsyonu 
sant yedide mutad haber neşriyatını 
yapmadan suımıu§tur. Bu susmak ek
seriyetle İngiliz ha-va. hvvetıerlnln 
faallyct1no lşaretttr. 

Pazar günü Yunan tayyareleri İtD.1-
yan münakale hatlanru, toplanma 
noktalannı bombalamışlıı.rdır. Tayya. 
reler dönerlerken İtalyan tayyareleri 
görünmüştür. Bombardıman tayyare
lerine refakat eden 14 avcı tayyaresi 
bunlara derhal taarruz etmiş, vukua 
gelen hav:ı. muharebesinde 8 İtalyan 
tayyaresi dilşUrülmüştfir. Yunan tay. 
ynrelerl zararn u~ramamışlardır. 

Bu harekli.tta. ve İnglllz bombardı
man tayynrelerinin harekAtı esnasın
da vukun gelen muharebede 12 İtal
yan tayyaı:esı muh=ıkkak surette düşü. 
tülmüş, 3 Itnlynn tayyaresi de muhte
mel olarnk imha cdllml.ştlr. 

Yunan tebliği 
Atına 11 (A.A.) - (BB.C.) - Diln 

gece neşredilen Yunan. tebliği: Ama.
vııtlukta Yunanlılar lehinde neticele
nen mo.hnlll harekli.t olmuştur. Yunan 
tayyareleri znylat vermeden 3 İtalyan 
tayyaresi dllşünntlşlerd!r. 

Alman kıtaları 
Bulgaristana 

• • 
gırmemış 

Sofya m.ahaifli tayyare 
meydanlarının İşgalini de 

tekzip ediyor 
Novyork 11 CA.A.) - {Kolomblya. 

radyosu) Sofya l"esmt mnhflllerlnde 
Alman kltnlannın Bulgarıstruıa. gtr. 
dikleri ve Bulgar tayyare meydanlnn· 
nın Alınanlar tnrntında.n işgal edlldl-
1:'1 haberi tekzip eölliyor. 

General Vilson askeri 
umumi vali 
tayin edildi 

Londr:ı 11 (A.A.) - (B.B.C,) Mısır· 
da.ki ingillz kuvvetleri b:ışkumandanı 
general Vllson. Sircnalk (Bingaz! vılf'ı
yetl) askeri umumi valiliğine tayin 
edilmiştir. Llbyada zaptedllen yerlerin 
idaresi şekil Kahire umumi karargtı. 
hında tesblt edilmiştir. General Vilson 
yenl nzifcslnl ifa etmek uzere Mısır
daki Britanya kuvvetler! başkumadan. 
lığından çekilecektir. 

Slrcnalk'dekl askeri idare hudud
lar hakkında tesir yapmıyacaktır. Hu. 
dudlar sulh konfernnmnda kararlnşa· 
caktır. 

İngilizler hararetle 
karşılandılar 

Loııt'ra 11 (A A) - (BBC) Biı1P,a· 
zlden gelen njans haberl~rin" gore 
Avustralyalı kıtaat Blngazlye girerken 
hannetıe karşılanmıştır. Şehrin büyük 
meydanındn toplanan Itnlyanlar da 
Britanya kıtalanıu alkışı mışlardır. 
İtaynn polisi Brltanya. emrl altınd 
çalışmağı istemiş ve bunu kabul et. 
miştlr. Her sınır halk IngUl.zler! can· 
dan kn~ıştır. 

lngiliz hava 
kuvv teri ·n 
yeni taarruzu 

Eritrede 
ileri hareketi 

vukubulmuştur. Yunan pllotıan iki Bern 1 O (A.A.) - Havas ajansı 
İtalyan tayyaresinin muhakkak, bir bildiriyor: Frnnsadaki siynst vazi· ______ ...-, ______ _ 
-,.uncüsUnün de muhtemel surett.e 1 . d dikk 1 · d'I 
u,. r1s1n du",,u"rilldn~~-u zı:m- yet, svıçre e nt c takıp c ı -

:l..kka~Iera B. Hull diyor ki : İşgal altındaki 3 şehre 
bombalar abldı, 2 Alman 

tayyaresi düşürüldü 

_ İngilizler iki yeri daha 
zaptettiler 

Kahire 1 O (A.A.) - İngiliz umu· 
A b'-'"' Libyada. hli karargahının te rıgı ı 

El Aghelia'ya kadar uzanan bölge 
~ahilindeki temizleme hareketi 
memnuniyet verici bir ıekilde do· 
\'am etmektedir. 

cephe ge 0 
... UO"" k ı h"dis l · ki 

nedlyorlar. Yunan tayyarelerinin hep. mk e . t~ o ak~l a ke erdı? sıl ~t mer-
si üslerine dönmüşlerdir. ezını teş ı etme te ır. avıçre ga· 

Bir çok İtalynnlnr firar etmektedir. zeteleri mareşal Petnin'in hattı ha
Cephedo hüküm sfiren fena. havaya reketini muhabbetle takip etmekte· 
rağmen muvaftaiayetll harekata de· dirler. 
vam olunmaktadır. 

Başvekil hava 
kurumunda 

Mussolininin resim
leri ortadan kalkmış 

Amerikadaki İtalyanlar 
arasında itibarı düşmüt 

Yüzümüz kıUJrmaz mı? 

Türkçenin ilk biiyük müdafii 
Nevai'nin beş yüzüncü yılı törenle 
kutlanırken ismi türlü türlü yazıldıı 

Ali§ir Nevayi (İbrahim Alaed· 
din'in crMefhur adamlar.» ından ik· 
tibasen ... ) 

Ali Şir Nevai (Fuad Köprülü'· 
nün kitabmdan. .. ) 

Ali Şirl Nevayi (Ulus'da Nured
din Artam'm makaleıinden ••• ) 

Mcrhwn batım kaldırıp da: 
- Ben ki türkçenitı bu derece 

müdafilİğİni yapbm... Bet yÜz ıeoe 
sonra. bir tek benim ilmim etrafm· 
da bu ne kanşdWk! ... - dese, yüzii

B. Churchill'in nutku 
son derece kıymetli 

bir hitabedir 
Londra 11 (A.A.) - (B.B C.) Dun 

Brltanya bombardıman tayyareleri 
Londra 11 (AA.) - (BB.C.) Amerl- Fransadn. işgal altında. bulunan Bou· 

kn Hıır1clye Nazın B. Hull dün B. Iogne, Calals ve Dunkerque llm:ınlnn. 
Churchlll'in nutku hakkında. fU beya.· nı muvaffa'kıyetıe bomb:ırdımnn <>tml§ 
nattn bulunmuştur: ·«B. Churchlll'ln tonlarca. bomba atmıştır. Bu esnada 
nutkunu nlaka. ile dlnlrdlm. Bu, son mühim miktarda avcı tayyarcıcrt 
derece kıymetU hitı:ı.bedlr. B. Churchil, Fransız sahili uzcrlnde devriye geze
Amerlka İng1ltereye illet vertrse İngll- rek taarruzlarda bulunmuşlardır. 
terenin harbl muvaffakıyetle bltlrece- Boulogne'de büyük yangınlar çıkmış, 
Rinl vadetmiştir. İngllterry& azamı rıhtım boyundaki blnnlnrdım birlnB 
yardım edilmesi 1çln gerek ben, gerek yüksek infilAk kuvetli iki bomba isa· 
diğer kimseler bütün cayretlmtzıe ça- bet etm.l§Ur. Diğer hedeflere de blr-
lışıyoruz.11 çok isabetler olmuştur. Bu tnarruzd 

Eritrede §İmalden ilerliyen kıta• 
marımız M~rsa - Taklai ile Karorayı 
2aptetmişlerdir. Bu arada, Keren~~= 
rafındaki dü§lllan mevzilerini ta .. ,.--

Kurumun inkişafi İcab 
eden mesaisi hakkında 

direktifler verdi 
Nevyork Sun gazetesi binlerce Ame. Br!tanya. nvcı tnyynrelerı rnuhcıkkıık 

rlka !abrlkasında geceli giindüzlil ça- <>la.n 2, muhtemel olarak 3 duşman av-
Nevyork J O (AA.) _ New • l~ıldığını bildirmektedir. cı tayyaresi diişünnfişlerdlr. 

York Tirnea gazetCl'i, Nevyorktaki I ==========:============J==l===k=l==============:;;;=:======= 
müz kızarmaz nu 1 

ke devam ediyoruz. 
Habeşistanda, cenup Af~aaı kı• 

t 1 • dı' cenubi Habeşıatanda a arı §im •
1 Hopo bölge!İ dahilmde 80 kı omet-

re derinliğinde düşman topraklan 
içine nüfuz ederek birçok harp mal· 
zemesi ele geçirmişlerdir. 

ltalyan Somalisinde devriyel~ri· 
mizin faaliyeti devam etmektedır. 

Ankara lO CA.A.) _ Başvekllimlz İtalyanlann Avrupa harbinin .inki· P e çe i en bahar : 
Dr. Refik Saydam bugün Türk h&va pfı .hakh:n?• neler ~üıün~üklerini 

1 k zln gld k bir t~dltık ettirıyor ve dıyor kı: Nev-
lı:uru.aiU gene mer e e ere yorktald İtalyanlar nazarında Mus .. 
bu9uk saat kadar tedklklerde bulun· aolininin itlban hiuediür derecede 
muş ve kurumun d+\ha fazlıı. ink.l§af düımüştilr. Yunaııı vo Afrika barp
ettlrmesl lcab eden mesalsl hakkın- !erinden evvel mühim miktarlarda 
da kurum başkanı Erzurum mebusu satılan Muuolininin resimleri, plaka· 
B. Şükrü Koçak'a emlt ve ditektlfler lan ve alçı büstleri artık mağazala· 
vermiştir. rın camekanlarında görülmüyor. 

Nisau. lUayıs ... 



b Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

B. Willkie 
lngiliz birli
ğine hayran 

ltalyan 
tayyarelerinin 

akınları 

Kısa mBJüa.tlar 

Dünyayı tek batına 
gezen İspanyol artisti 

T akS'im gazinosunda alkışla-
nan. ecsi çok güzel İspanyol aa-

İtalyan doğu Afrikaam
da ve Arnavutlukta 
bombardımanlar Bugün Ayan Hariciye Seliııildeki Ayasofya natkin bayan Julia Reyes'le 

encümeni tarafından kilisesini bombardıman konuştum. 
Kahire ıo (A.A.l - orta Şark İngi- dinlenmesi muhtemel ....._!1 Zücaciye taciri B. Zeki Ke-

liz hava kuvvetleri karnrgfı.hının teb- euiıer ribar bizi tanııbrdı. 
lifi: - Zaten sizinle görüımek is-

8 9 şubat. gecesi, Rodos adaSındaki Nevyoık 10 (A.A.) - B. Will- AIİıla 10 (A.A.) _ Aliına ajan- temiıtim ... • dedim. - Geçen 
Kalato ve Marıt.za hava meydanlan kie lngiltereye ve lrlandaya yapbğı andanı ltalyanlar taarruzlanndaki gün, numaranız. bqlamadan ev-
İnglliz bombardıman tayyarel~rl ta- ıeychattaıı avdetinde, cazetecileri anaael•e tevfikan dünkü pazar aü· ve], aynanın önünde ıuinizi ve =: ,e~:'=~lr ~;;~! kabul ederek, ]ngiliz milletinin bir- İtalyan tayyarelerinin attıklan bomi:ıalarla tahrip edilen a. Selinikteki Ayuofya kiljeesini hareketlerinizi aon bir imtihana 
ıunan tayyareler izerlne bombalar liği karoıaında derin bir heyecan Setinildeld Ayasofya ldllsesi homhudıman etmitlerdir. Bu yüz- tabi tutuyordunuz.. Fakat yak-
at.ılmış fiddetll blr lnfllik ve 1kl bü- duyduğunu .öylemiştir. Gazetedler, den JMitün Yanam.tanda U.ıl olan lqtığımı görünce kaşlarınızı ça-
7ut yangın ~- Bu taarruz İnaiJtereye yardım hallmda fikrinin infial. '°it büyüktür. BwıUIJ .ebebi. taralı: ceearetimi kırdınız:. 
d~ tanarelerl üzerine açılan blt. seyebatten evvelki gibi olup olmadı- Alman Harbı·n neıı·cesı· lıir 1rıı;...m bombardmıan eclilmil Nezaketle itizar etti: 
mltralyörz ateşUe tamamlanDll§br. iını aormutlardır. B. Willkie demiı- olmua deii)dir. ÇünkB. ftalyanlar - Gazeteci olduğunuzu bil-
Aynı gece, fıloya. mensub tayyare- tir lci. kili.eleri ve h-..... -eıen· ~ bombardı seydim ... 

Jer Trabhısgarp berine muyatfatı,et- · 1.. J / I • J •ı J _.... - D k l le tetenüç eden bir bastın ,apmış- «İtin nasıl yapJmau lizım gele· neae ıeFlfte n-•f fereae man etmeii ldet edinmiflerdir. Te- - eme mca ektaılarımı Jardır. Deniz tayyaresi istasyonuna ceii hakkmclak.i mütalaam İnsiJtere· 9 aeüre Mbep, Selanikte Ayuofya ıempatik bulursunuz;ı 
IK>mbalar diişmil§ bir hangar ateşe de gördüklerimin neticesi olarak J kiliee-iain çok büyük bir tarihi by- Ankaradaki tanınmış taizleri-
nrllmlştlr. deiitmiftir. Fakat ayan hariciye -- taarruzlar lea,".Y'iin euecek meti haiz olmuadır. Betinci asırda mizden birinin ismini zihninde 

lt.alyan dolu Alrika.sında, tayyare- cümenind L .. .. -L1-.!!..- T, inuıı edilmi• oldugu .. ndan lstanbul- arqbrdı: 
Jerimlz ordunun taarruz hareketine e sa sunu yapm.,....•m v- " B b. ·· d K müzahere~ etmekte berdevamdır Ke- muhtemel olan beyanattan evvel bu daki Ayasofya kadar eskidir. _ı,- ana ır f1ll' yaz 

1

••• en-~ · h l gil J ~ı.:: B Cli cbill }ki uine has, orijinal bir fransızca 
•-- L- da konU§Ur... Bakınız. yazdığı-.ren bir çok defalar bombardıman edil- usuata tafaillt veremem.> n • iz er UUIU{erque ve • ur ene .. -ıw.. Atılan bombalardan birisi, kub-

m!§ vı:_ ~ate depolarile motörlti kol- 8. Willkie. yardım kanununun me- Boulo-e'ı• bombardiman ıo··yJedı· m son nutukta ue~e .isabet ederek. ıimal tarafım Jara buyuk hasarlar verilmiştir. b r . k b 1 ed'l • 1 ... •- tahrip etmi§tir. ikinci bir bomba nın tercümesini söyHyeyim. 
Asmarada cenub A!rlkası avcılart usan mec ıaınce a u l mıı o - ttil oo·yte diyor L ı d ti o Söyledi. (Malumdur onun su-

bir mikdar düşman tayyaresine tesa- duğu ve keza yapılan tadiJabn fıilen e er çan a.U ellİn e pa aml§br. çÜDcÜ hani mahlas İstemezl:r> fehva-
dut ederek birini diişünnüt ve diğer kanun liyihaaını deiiftiımediii ha· bomba da kilisenin ön methalinın ıınca pirin kim oldı:ğunu derhal 
b r kaçını ağır hasara uğratmışlardır. berine büyük bir alaka ıöstermİftİr. Lcıadra 10 (A.A.) _Bugün iki Londra ıo (A.A.) - B. Chun:hlll ~~~~deki .dehlizde patla~~ıbr. Bir keşfettim. Fakat nişanhsı varsa 

Bu arada Ingıliz bombardıman tay- B. Willk.ie ATIUpaya yapbğı 9e• Sn:tfire tavvareaiııin Calaia mıntaka- nutkunda deınlştlr kl: cBu harbin ne- ne mı~t~nn~a olan diier bom- araya kıskançlık sokmamak j.-in 
Y• releri §ehrl bombardıman etmi§ler- h ti" h A h. t" . b. k ,,.. "" tıcesl Okyanuslarda, havalarda ve bil- balar da kılısenın avlusunda ve cı- k " dır ye a n 111US1 ma ıye ını ır ere n üzemde bir tarruz kqf.i yaptığı var 1 kakl d ) k ki .. ki im olduğunu burada faşetmiye-

. daha kaydetmİ§ ve ıimdil k B. Ro- hassa Inglltere adasında olup bitecek- . 
0 

ar a pat ayara mı e- ... Du~man tayyareleri Agordntta iş- lt'J .. ..lak t l rcemen bildirilmittir. Tayyareleri- lerlo alınacaktır. Bitlerin harbi. ka- nn bulunduğu bir bina ile diğer ha- cegım .. · 
g ı edılen hava meydanına tanrruz os~ve. .e yapacagı. mu a ı 0 ma- mizden biri bir tayyare dafi batar- zanması lçln İngiltereyi mahvetmesi zı binaları tahrip etmiş ve münha- Barselonlu muganniye, 

0 
gün 

etm Icrdlr. Hava dafi batarynlan dıgı gıbı verecek bır raporu da bu- yası mevziine ve 1ı:ıtaata mitralyöz llizımdır. HJtler Balkan devletlerine sıran sivil ahali arasında telefata yedi şarkı okuduğunu, İstanbu-
Cr 42 tipinde bir duşman tayyaresi lunmadığını bildirmiştir. ateıile hücum etmiş, diğeri de bir tahripler saçabilir, Rusyadaıı biiyük sebebiyet v~rmistir. lun sokaklanndan pek tiltayetçi 
du urmuşlerdfr. B. W.illkie. lngiltereyİ ziyareti es- gemiye mitralyöz atcti açmışbr. eyaletler koparabllir, hattn. Hindistan o:duğunu, fakat bu şehri pek 

Daha cenupta cenub A!rlJı::asının nasında kendiaile serbestçe görüşen kapılarına gldeblllr. Fakat bütün bun- Mütearrızlann bir suitefehhüm- sevdiğini, buraya birkaç sefer-
bombardıman ~ayyareleıi faaliyet binlerce lcişile konU§tuğunu söyle- İngiltereye akınlar Inr mukadderatının önüne geçemlye- den veya bir yanlışlıktan bahsetme- dir uğradığını anlatıyordu. 
gostererek Badana, Afmadu ve To- miıtir. O I cektir.. _ lerine imkan yc-ktur. Çünkü Ayasof- - Yalnız mı ge7 ersiniz} • J.i-
denlng kalesini bombardıman etmlş- Londııa 1 (A.A.) - ngiliz Ha- Denızlere ve havalara hakim Brl- ya kilisesi Selanik şehrinin merke· ye sordum. • 
Jerdır. va v .. DabiJt Emniyet Nezaretlerinin tanya imparatorluğu, daha doğrusu · d · d k" d 

Arnavutlukta, kuçuk bir İngiliz avcı tebftii: Dün gündüz dilfman hava İngiliz dili konuşan bütün dunya, elin- zı~. f . aynı . namd.a ı B'?1ey arda - Evet ... Barselonda annem 
grupu dun Kllsura bölgesinde devriye taarruz ~~hd~ yerd~ ! 5 düşman kuvvetleri bilhaaaa lne.ilterenin ce- de adaletin kılıncı oldulu halde dal- mun erıt vazıyette ır. maena eyh vardır ••. Hayatta ,-apyalnızım ... 
ge erken bir çot düşman avcılarına reyy~retftnı ta np e~ıştır. nubu prki ve fskoçya sahilleri üze- ma onu arkasından takib edecektir. askeri bir hedef addedilmesi müm- Bir ,ehirden bir ,ehre dolqı-
ıesadül etmişlerdir. Vuku bulan mu- Duşman. tayyarelerı bazı mahal- rinde bazı faliyetler göstermişlerse Birkaç gün evvel B. Roosevelt, son kün değildi. Eoııebi konsolosları il~ nm... Amma ıimdi harp dola-
harebede Fit. er. 42 tipinden dört lere akınlar yapmışlarsa da avcı de hiçbir l:>omba ablmamıotır. Dün reis seçlminde rakibi olan zata, bana beynelmilel Kızılhaç mümeaaillen. yısile dünyanın tadı kaçtı. 
du man tayyaresi dm•ürülm"" ve dl- tayyarelerimizin ve tayyare dafi ba- f verllmek uzere bir mektup tevdi et- felaket mahalline gelerek ltalyan - Geceleri, aniadık. _r,__ 

...,, ...,, sabah ngiliz avcı tayyareleri Essex '"t1 B kt b da ..- ıu ter bazı tayyareler o derece hasara taryalarımızın müdahalesi dolayısile m"1 • u me u un B. Rooseveıt, taarruzunun neticelerini tesbit et- söyleyip dansediyor•unuz; gün-
uğratılmışlardır ti üslerine dönmüş hiçbir netice elde edememişlerdir. sahilleri açıklarında bir düıman kendi el yazısı ile, Longfellow'un bir mişlerdir. düzleri ne yaparsınıı.~ •.. 
olmal:ın lht!mnl dahlllnde değildir Blenh . ti . d b" t d'" .. bombardımaın tayyaresi düoiitmüı- manzumesini istinsah etmiş ve bu B Pilotlarımızdan blrl tayyaresini terk~ ··1 •. eun Pi!' e ır ay!are .. ~- lerdir. manzume, gerek sizin gerek bizim mil- Bombardıman edilen - azan otel arkadaşlarım-
mccbur kalmıt, pat'8§ÜUe inerek ııa- r~. muı ~e. bır tayyaremız, ussune JeUerimize uygun dü~mektedlr, diye d•"" ) la bezile oynuyorum... Vidolu-
lim n filosunun ussune donmeğe mu- donmemıştır. iki Alman tayyaresi yazmıŞtır. ıger yer er sunu burada öğrendim! ... 
uftak olı'nuştur. 9 tubat sabahleyin erkenden ke- dütürüldü B. Churchlll, nutkunun bu kısmında, Atina 1 O (A.A.) - Umumi em- - Ne şekilde seyahat edersi-

8 9 şubat geeesi muazzam bir düş- sif bir sisten istifade eden bir düş- Longtellowun bu manzumeslni ot:u- niyet nezareti tarafından dün akpm niz} 
man ı_ııosu Maıtaya akın yapm1«tır. man filosu, Cenova önüne ge}m:ş- Londra 1 O (A.A.) - Dün fngil- muştur. Manzume şöyle bitmektedlr: ne .. redilen teblig-: Dü,,man hav - Beni muhtelif "ehirlerde -..,. • .. insaniyet, müstnkbel seneler hakkın- " " a " 
Bu usı evlerde hasar vukubulmuş ve tir. Sahil bataryalannın seri müdaha· terenin şark sahilleri açıklannda iki dakl bütün korkulan ve bütün ümid- kuvvetleri bugün memleket dahı- tanırlar. Bir ye.rdeıı ayrılmama 
b r kaç sivll yaralanmıştır. Ju. 88 ti- ı ı · - d- k ~ Alman bombardıman tayyarcsı· du··- ı· d - d k" 1 • b b d yakı b k b. h. d k" ·· 

P
inden iki ta dl'lo.tt ... '1ı r. .. " Di e erme ragmen, UfJDanın as erı leri ile, humma heyecanı içinde, senin ın e aşagı a ı yer en om ar ı- n, aş a ır şe ır e ı mu-

ter bazı tay::::ı:rin...,h~~...,~~tıl: mahiy~teki .h~efl~re isabet eAtmi- ıürülmüıtür. Bunlardan biri avcı tay- mukadderatını bekliyor.11 man etmişlerdir: easese sahibine mektup yazar, 
dııP zannedilmektedir. yen gullelen, ıımdıye kadar tadat yarelerimiz. diieri de Pyclıley harp B. Churchlll, bundan sonra, sözleri- 1 - Selanik'c gelişigüzel bom- onunla mutabık kalır. hareket 

But.ün bu harcklittan dört tayyare- edilen miktara nazaran halk arU'ln· gemisi tarafından tahrip edilmiftir. ne şöyle nihayet vermiştir: balar atılmıştn. Sivil halk arasında ederim ... Bu usulle bütWı dün-
n.iz dönmemişse de pilotlardan biri da 72 Iciıinin telef olmasına ve 223 cÜç defa. 130 milyonluk bir milletin ölü ve yaralı vardır. Maddi hasar yayı dolaştım. Cenubi Amerika 
•R ve salimdir. • kitinin yaralanmasına sebebiyet CenOVQ şefliğine seçilen bu büyük adama, st- ehemmiyetsizse de beşinci asırdan da bu meyanda olmak ü:ıere ... 

vermiştir. Sivillere ait binalar mü- zin adınıza vereceğim cevap nedir? kalma olan Ayasofya kilisesinde - Şimdi numara sıranız yak-
Jta/yan tebli~ı· bim has&rata uğramışhr. :r~ Rooseveıt'e verecetim cevap şu- mühim hasar vukua gelmiştir. ]aşıyor ... Halk sizi bekliyor ... A-

5 Ce bal' .. · ld b b d caba bir farkı rica etsem.,, .•• novasanın gostermıı o U• om ar ımanı cBize ltlmad ediniz. Bi7.e imanınız 2 - Yanya üzerine ablan bom- r 
iu Mikiin •e inzibat her türlü med- olsun, blzlm için dua ediniz ve Allahm balardan sivil halk arasında 20 ka- c T e quiero, morena> diye ls-
hüaenanın fevkindedir. Hava filola- inayeti ile her şey iyi gidecektir. Hlç dın ve çocuk ölmüştür Birkaç ev panyolca bir ıarkı vardır ... 0-

Cenovada 72 ölü, 223 
yaralı ve binalarda 

mühim hasar olduğu 

nmızdan biri. düaınan gemilerine Bombardımana İ•tirak bir kusur . yapmıyacağız ve tereddüt ve Aya Spiridyon kilise;i yıkılmııtu nu sizin ağzınızdan dinlemesini 
ti · b" L - •• L ~ etmlyeceğız. Zayı!lamıyaeağız ve yo- pek isterdim. 

ye fiilli ve ır ~ruvazorun JUÇ tara- eden b::..::.L harp rulmıyacağız. Ne muharebenin birden- 3 - Prevezede hasar ve insanca - Bu erkeğin söylemesine 
fına bir bomM isabet ettirmiftir. u 7 ua bire gelecek darbesi, ne de uzun te- zayiat yoktur. 

1 iliz
. ) •1 • • fi mahsustur... Onun için umuma 

bildiriliyor 
ng tayyare eri, Livourne üze- gemı ennın evsa yakkuz ve gayret imtıııanlan bizi bl- 4 - Patras'da vukua aelen mad- k l. · Pile • arşı söıy ıyemem ... Size alçak 

rsıe ve · civannda akınlar yap· tırmlyecet. Bize aletler veriniz biz işi di hasar ehemmiyetsizse de bir ço· sesle söyliyeyim .... demek ne· 
maalana da biqGna hasara sebebi- tam bir neticeye ertştlreceğtu L -1m·· .. 

Roma 
1 J _ Londra 10 (A.A.) - Genova'yı A rikadaki aki 1 cı.a. o Uftür. zakel'ini gösterdi. 
O (AA.) - talyan or· yet verememjflerdir. liombardUMll eden büyük harp ge- ~e 1 er 5 - Garbi Peloponez' de bir Canlı ve atqli ifadesile pr-

tlalan amam! kararsilunm 248 ııu· Livourne'da bir düpnan tayyaresi, mileri hakkında atafıdaki tafsilat Y~inlton 1C (A.!'-) - ~·O.ur- köyde basar ve insanca Z1l7İat yok- kiyı okudu. Bu güzel bestenin 
.marala tebliği: Y11M1l cephe.inde blJYare dafi bataryaları tarahndan niilmektedir. Renawn 32,000 to· c~I ın nu~ku. .açı~lıll; ~ahvıyetkiı- tur. Dütman ta)ryar'1eri otlakta giihesi de hoı olduğu için ka-
tiüpnan menü mahiyetteki harekat ~iiftür. nı1ltoluk -%..- zırbhdır. o!ll7S 1:L topu 1ıiı ve _kati. azım_kirlıgı ıle Amerika• olan aürüleı üzerine nritral•öz at-i rilerime tercüme edeyim: 
anunıda Jüs.olunar derecede zawt. -.u ;, aa d d b t tı B " ..,. ,,. - .. d M 1 o!llJ 000 t nil" 1 L a erın ır esu yapm11 r. u nu- a.-mıtlardır <- C::-ni ıeviyorum esme· 
ata uğramqbr. Son muharebeler es- ·- ır. a aya ;, • 0 ato ua. tuk 1 T Bat le.il" • Am ika " ' "'"'E aaeında Leoneua lejyonunun l.f Alman feblifi bir zırbhdır. 8 tane 37S Iik topu c1aki :b:tini v.:aı.':kak .:;ett; 6 - Korent hr mıntakalarına rim ..• Zaferin. paranın, ve h-ir 
incü Karagömle1cli1a alayı. bilhaa- lleltlll 

10 
(A.A.) _ Alman ordalatı Yardır. Roma radyosu geçen ay Ma- daha ziy&de yükseltmİ§tir. da bo~balar düm~ de hiçbir ha· annenin sevildii~=· ·~Li 

a temayüz etmiftir. Yol merkezle- Bqtumandanblmın tebllll: layamn hava Jcuvvetlerlııiıı iftirak.ile B. Churchill'in taaavvurunca Jn- sar ve ınsanca zayıat yoktur. '-------ıiııiiııiiıi•liiiil--~ 
rine ve diifman btaabna k~ tay· Uzun mesafe harp tayyareler!, Por- ıyapılan 'bir deniz muharebesinde gilterenin .insanca Amerikadan yar
Jarelerimizin gÖ9termif oldulı:lan t.etfz ırahlllerinden 500 kilometre ta- hasara uğradığım ve ıimdi havuza dıma ihtiyacı olmıyacağı bakkında
laaliyet, muvaffakiyetle neticelen- dar uzaktaharp gemllerlnln himaye- çekiJmit bulunduğunu bildirmifti. ki beyanatı ödünç verme ve koirala-

Kabartma filim 
. Norvec sahilinde 

mit ve bu yollarla latalar dün bü- ~~erd&llrdenŞlmblrdi ta~edaye alhücum et- Sbeffield 1 SO lik toplarla mü- ma kanun projesinin &yan meclisin-
IÜn gWı bombardıman edilm.if. mit- ..._ · ye .... r man ma- LL 9 000 _,.,, 1 · d • • 1

- 1 •-- ---'-
) 

_,___ ıtmata g6re eeman 34 000 tonluk cennez , to11JU1to uk bır kruva· en ~eçmesmı ~o ay_,tır~br. 
ra yöz atqine lutwnJUftur. mtlteaddld npur ba~ ve dilet zördür. Ark Ro:ıal, batbğı mihver . ln~ılterenin Amerik~daki vaziyeti 

Mühlm Yunan deniz üsleri ile, dilrt vapur da atır hasara utratıı- tarafından birkaç defa bildirilen ıı1!1~ıye kadar olmadıgı kadar mü· 
Korent kanalı ve Sclaniğ;n askert ~. Katne tamamne datıtılDuft!.r. bir tayyare gemisidir. satltir. 
hedeflerine taarruz. edilmiş ve göz- Slllbh lrıetlf tanaıelerlmlz tzlaıı- ---------
le görünür neticeler elde edilmittir. da"ya bdar bit akın yaparak diif- İ ll [ • 
Hava muharebeleri esnuında avcı manm lKall altında bulunan bir apanyada bir tren kazası .il Q )'QR zayıafl 
tayyarelerimiz. düomanm 1 f tayya· ==~~~ııu mltral~:ıı ateşine Maclrit 1 O (A.A.) - Stefani 
resini düoüımüştür. Bir harp tayyareal İüoç ajanıııadan: Fuentes ietaayonunda 

Şimali Afrikada dütınanın bir aahlll açıklarında bi; 1cara:O'f:=ı~ Madnt • Baraelon hUIUIİ treni Caa· 
motörlü kolu, Kuha yakınmda kaç- ne muvaffakıyet.il bomba taarruzu pesarragoase hattında İf)iyen bir 
mağa icbar ve müteakiben tayyare- yapmıştır. otomotrise çarparak içine ıır:innittir. 

ltalyanlarin ikincikinun 
ayına ait neırettikleri 

rakamlar 
lerimiz tarafından bombardıman Dün gece, harp tayyarelerinin ta- Kazaya sis sebebiyet vermiftir. Bir 
edilmiftir. arruzu Londra ve cenubu şarki Ingll- ölü ve 30 kadar yaralı vardır. 1 

E 
terede askeri ehemmlyettekl hedeflere Roma 

1 
O (A.A.) - talyan 

ge denizinde geçen gece, düıs- tevcih edllınl§Ur. Hindiçini _ Siam sulh ·orduları umumi kararıahı teblii 
nıan tayya.releri. tayyare kampları- Aynı gece, milnferld bazı düşman ediyor: 
mızın biri üzreinden uçmuılarsa da tayyareleri Almanyanm garbindc ve müzakeresi 1 ikincikanundan 31 iltiııcikanuna 
avc.ı tayyarelerimiz.in taarruzuna ve ılmalindc iki yere bombalar atmışlar- Tokyo 10 (AA.) - Neşredilen kadar Yunan cephcsindeki İtalyan 
tayya!e c,lafi bataryalanmızın ateşi- dır. Bir çlnltte bazı maddi hasarlar resmi bir tebliğe göre Fransız Hin- zayiatı: Ölenler: 2194, yaralılar: 
pe ugrayarak 'birgUııa hasar ikaına olmuştur. d .•.. ·ı s· k 4712, kayıplar 2639, ayni ay zar• 

ff k 1 
M ıçınısı ı e ıam arasında yapılma • fı d 

muv a o amaksızın uzaklaşml§· Duşman dün Norveç sahili açıkla- ta olan sulh müzakerele • d'. n a Arnavutlann zayiatı: Ölen-
lardır. nnda yapılan bir hava muharebesin- J h . • . nne uın ler 6, yaralılar 9, kayıblar 63. 

de ikl hnrp tayyaresi kaybetmiştir. a~on. arıcıye nezar .. etınde devam Şarki Afrikadaki zayiat: Ölenler 
Ş rki Afrikada bataryalann Che- Dört Inçlllz baraj balonu tahrlb edU- edılmış ve bazı hususı meseleler et

ren mıntakasında faaliyetleri görül- mlştfr. Ikl Alman tayyaresi kayıptır. rafında noktai nazar teatisinde bu- 54,. yaralı_lar 42, kayıblar 7. şimali 
·· t.. T 1 · · .. _ı p rt k' ah i 1 1 Afrıkadalti za::oiat: 31 ikincikanuna 

mu ur. ayyare enmız mutemaui- o c ız s ilin n garbinde düşman unu muııtur. 
d

.. 1 k tnfil 1 ııa f kadar alınaın csamiye göı;e ölenler 
yen u manır motör ü ıtaatını ve c ne yap n muvar akıyet.ıl ta- -----
L_t ) b ba d arruzdan sonra sav<>• ta l rlmiz 1 . . 51, yaralılar 77 ,1ı:ayıblar 4080. 
0tt arya annı om r ıman etmiş- _,, yyare e - d ki } tir Avcı tayy I . . d b. f'I den bir grup bir ağustos 1940 tarihin- zmır e maç ar Donanmanın zayiah: Ölenler 49, 

· re erımız en ır ı o d be 1 3 - t 32 du mar:ın bir h .. .. 'ı en r 30,000 tonluk duşman ticaret zmlr 10 (A.A.) - Dün yapılan llg yaralılar 1 , kayıblar 216, tayyare 
~ ava u sune karsı gcmlsl batırmış ve bir ,çok da ticaret maçlarında Altınordu Ateş'i 3-0, Go:ıı- kuvvetleri zayiatı: Ölenler S5, ya-

yapmıs oldugl' muvaffalciyetli bir! mi ni ağır has:ıra uğratmıştır. tepe de Dcmlrsporu 7-0 yenmişlerdir. ralılar 118, kayıb1ar 447. 

• 

Bir Alman torpido 
muhribi batınldı 

İlk defa olarak Moılio
vada yapıldi ve 

gösterildi Londra 10 (A.A.) - Dün Nor
veç aahiU açıklarında bir diifmaa 

......... ıo <A.A.) - Tul asana muhribinin İngiliz hava kuvvetleri 
blldlriyor: tarahndan torpilleadiği resmen bil· 

Husul dürbünler klıUamJ\DUJna 1'1- dirilmektedir. 
rum lcalmadan dünJada ilk defa ola
rak burada gösterilen kabartma ııum 
halk nadinde btıyük bir muvatratı
yet tazanmııtır. Altı ıtlnde 30.000 
tl§l bu fllınl seyretnılftlr. Gazeteler 
seyirciler tarafından gönderilen tak
dlrkir mektuplar nefl'etınektedlrler. 

Akademi azasından B. A.terbro bu 
hususta §Unlan yazmaktadır: 

cKabartma. sinema geni§ blr tatbik 

lakenderuncla bazı 
dereler tqh 

l.kenclenm 1 O (Akpm) - Ba· 
D derelerin tqması Ozerine l.kende
runda bazı aokaklan su kapladı, bir 
kaç baraka yıkıldı. itfaiye, au altın
da kalan binalardaki qyalan kur
tarmakla mctguı.iür. 

sahası bulmağa. namzettir ve insan -------------• 
üzerinde büyük bir tesir yapmakta
dır.• 

Profesör Akulof da şunlan söyle
ınlştlr: 

.. ivanof'un icadı sinema. sanitma 
geniş ufuklar açmaktadır .a 

Gazetecilerle yaptı~ bir mülakatta 
mucld İvanof şunlan söylemiştir: 

cİlk neticelerden memnunum, halk
ta hnsıl olan tesire bakarak tecrübe
lerimin tam bir muvaffakıyetle tetev
vüç ettiğine bukmedlyorum.a 

•• demeli? 
Radyoda bazı hatiplerin ağ

zından <höyük> lafını i~itiyo
ruz. 

cBöyük> 

dememeli; 
cBüyük> 

demeli! 





8ahite • 

Gördüklerim, duyduklarım 

AKŞAM 

ltalyanın harp 
usulleri 

11 ı,tlbat 1941 

Denizde sekiz gün, dokuz oece · 918 de Avusturyalılar 
Mütareke istedikten 
sonra bir Avusturya 

zırhlısı nsıl batırılmıştı! 

Atina l O (A.A.) - Atina ajan
aı bildiriyor: Gazeteler ltalyan harp 
uıullcrini bahis mevzuu etmcğe de
vam ediyorlar. Katimerini gazetesi, 

Bette Davis çok garip 
bir kaza geçirdi 

c:~:.~:;819fa~:1PoY:~;~~a~~i:~: Tayv~reden atlarken dikenli nebatlar üstüne 
torpillenmcain; hatırlatarak diyor l k k b • l d 
ki:t-'wusturya filosuna çok üstün ol- diiştü, bin erce di en a a etıne sap an l 
muma rağmen ltalya:"l donaınması I Son zamanlarda Amerikada 
geçen harbin. de~amı müddetince 1 en ziyade şöhret kazanan sinema 
Pola ~e:sanesıne hu.c~ma cesnret ede- y:ıldızlarından biri de Bette Davis
memıştır. 29 teş~nıevvel 191 ~ de dir Bette Davis güzel değildir. 

Galata rıhtımında bir Mesajeri Maritim vapuru 

Avusturyalılar mutareke tıılebmde . · .. 
bulunmu,lardır. 3 1 teşrinievvel de Ilk bakışta ne saçlarının, ne goz
F rançois Joseph'-in halefi olan impn- !erinin hakild rengini anlamak 
rator Charles Avu .. tur:> n donanma- kabildir. Bununla beraber çok se-
•ının Hırvat milli konseyi heyeti.ne vimlidir Bilhassa fcvkal€ı.de ze-
teslimini emretmıştir. 1 kid" 0" 1·ım· i seyredenler 

O · 1 • • \'" "b ır. mm ı ın Laman amıra. gcmısı ırı us 1 , • • 
Unir:s· e kumanda etmekte olan Ma- kendilerını heyecana kapılm&k-

1897 seneşinin '4/S ıubatı ıı::ec:eal. !manifaturac.mu. camekanında (\nce- car kral naibi amiral Horty 31 teş·, tan menedemezler. Bunun içln
'(Equateur) vapurundayız. Bana bir nin dükk&u burasıdır) levhası. En rinievvel 1918 günii s:ıa• 16, 30 da dir ki Bette Davis'e Amerikanın 
.,.er yatagvı yaptılar. Hava kararma-

1 namlı mağaza (Bayraklı) nınki imiş. · · · H t f" k '- ı 
~ g~mm~ı. ırva. ır ateyn ıı.a~tanı Snrah Bernhard'ı ünvnru veril-
i• başladığındanberi yataklanmız- Kapısında da ba.>rağı var. \ u~o'".'ç .e teslım ~.derek gen11deıı . tir Bette son bir iki sene zar-
dayız. Uskurun güm ııüm aesine Girip ufak tefek aldık, parasını çekılmıştir, Aynı gun saat l 7 de nuş · . . .. . . k 
Hacı amcanın (Huhu) lu zikirleri aaydık. Kasadar bir •Ürü çeyrek, Pola limanı hazer vazi~·,.ıinc ı;:eçmİ"· fında bırbinni muteakıp bır ÇO. 

karı~ıyor. ikilik, geıi veriyor. Mcğerec burada tir. Halbuki erteııi gecr. 1 tşerinisa-1 filimler çevirmiş, bunlnnn hepsı 
Tık tık kapı. Ablak ıuratlı, pat mecidiye çürük para 33 kuruşa ge- ni 1918 de bir ltalyan torpido biivük rağbet görmüştür. 

burunlu, brostelalı bir kadın. Birinci çiyormu~. muhribi huzur içinde bulunan Pola Be. tte Davis iki sene evvel 
mevkiin kamariyera11 imio. Bir teY Gez.in ti olsun diye Kordon bo- limanına giu:rek B. Vukoviç'le Hır- ı N N l on adında b"ır or-
,~- d ~·1 mı· soruvor Sav- yunda aşa~ı do<Yru vüıuy·· oruz. Göz- ·· b f d I orman e S J&Zlm mı egı ~ ··· ~ .. .r vat muretle atı tar aın an işga t b 
dık. • lcr hep knrşıki vapurda: edilmekte olan Viribus Un:ıs'i batır- kestr~ şefi ile cvlcnml~. faka U 

Kimııede uyku yok. laf da yok. - Bacası. tü~~~.o~: kalkıyo~ m~ mıştır. 'izdiYacta mesud olamamıştı. Bu-
Gece yarısı makine gürültüsü kesil- acaba}··· Bır gurultu var, de mır mı Tarihte bu inanılmaz hainane ,.e nun üzerine kan koca ayrılnıış
di. Çanakkaleye gelmi~iz. Sabah aa- alıyor ne} .. • k b I alçakça harekete ancak 1 5 ağustos lardJ Bette Davis muntazam lıa-
bah yine tık tık, yine kartoloz: Çok geçmeden ruzgar çı ıp eyaz 1940 da ltalyanlar ıarafındaaı tor- · 

- Oe1·0··ne ı"stiyor mu~unuz) ... beyaz köpüklerle deniz dalgalanma· ·ıı H 11" hAd• . . 1 vah sever ve yalnızlıktan hoşlan-• 1 pı enen e ı a ı e-;ı nazıre o a- • . 
Yine savdık. ğa başlnmaz mı? Alelacele yine otu-

1 
bilir. maz. Bunun ıçin kocasından ay-

Biz büyüktt""n küçüğe kadar çay raklı bir sandal bulup vapura gidi- rıldıktan sonnı bir müddet çok .sı-
tirynki .. iyiz. Dadım hır~ıki kamara- lyoruz. lkindi~en sonra b~ rüzgar İki İngiliz balıkçı kıntı cekıniştir. Nihayet Boston'-
ya fırladı: ben de peşınden. Kuru çıkar, adma ımbat derlerm-ı~. Yaz 1 •• b .· . I . d birine men-
lrnlnbalığın yarısı orada. ispirto ka- sıcnklarındr lzmire nefes aldırır- gemıgı attı un eskı aııe eıın en 

m~nctosu yanıyor, kahve cezveleri mış. .. .. .. . l !--o~d~ 1 o. ( A.A..~. - A.~irallık sup ~r~hur F~nsworth ~le ev-
konup iniyor, bir taraftan da ha ha- Dut, dutl. .. Eyubunkılerc andı- daırcsının bır teblıgıne gore, Al- Jenmıştır. Simdı mc.sudduı. 
bam ha kahvaltı... ran bir vapur üstüı;nüze geliyor. Yü- mond ve Arctic Taper balıkçı ge· İki hafta evvel Bette Davis'in 

Yalnız iki kişi yattığı için geniş rekler ağızda: mileri batmış ve ölenlrrin en yakın saadetini bozacak bir hadise o1-
kalan bu kamaranın bir yanı küfe- - Aman ahında kalacağız!. akrabalarına haber verilmi tir. JY~a· . vahim neti-
1 k 1 ı 1 d 1 d 1 K k d · ·r· · b k , muştur. u1 ısenın erden çı ·arı an neva e i e o uy u: ayı çı a ıstı mı oı.ma yo : . .. .. l 
B. 1 t k •. v .... '- k""fte Kalırsak kalırız' ' o·. L u·. M celer vcrmesinın onu a ınnnşsa ır a ay avu · soguşu, .:uru o .• 

1 
- ·· · · . A . . 

kavurma: but but pastırma. kangal Geriden bir römorkör tam hiza- 1 da zavallı artıst elı1n bu hadıscnın 
kangıd sucuk: tekerlek tekerlek ka- ınızda. Suduru izumdan !\1ısır Mollıısı tesiri altında rahatsız bulunmak-
ıar, toparlak toparlak Felemenk 1 Çi~n~ıecek y~1ıul... merhum Bereket zade Cemnleddin tadır. Hadise şudur: 
peyn;rJeri; topak topak tereyağı,' - Çıynerse _ı;ıynerl.... beyin haremi. Kadıköy Halkevi reisi B tte Davis Hollivut civarında 
kavanoz kavanoz zeylin, reçel; pa- j Yanda da hır yelkenlı. ressnm Vecih Bı:-rekeıoğlu'nun ı;ali-' e ' . b. fT e 

1 

/ , 
ket pnket anasonlu gevrek, kosko- - Alimallah bntacnğızl.. desi ve Anl:ara Belediye lkıisad Avrupa harbl~e d~ır ır 1 ~':1 Ç -
en kutu siyah havyar. 1 - Batarsak batarız... müdürü Fatin Sı:len"in kayınval:de:ıi viriyordu. Bır gun bu fılımde Bette Davis 

Sonr~ yemişin o.,vaı: Por~.alı:al, ,!-lerif k~çık mı k~çık. Vapur ne bayan: tayyare ile U!f'l"llası Uızım gelmiş- ıamıştır. Kazayı faı·kcden ve der- 1 kendimi doğru yola ~evkr>tmek 
mandalına, cima, armut: kooede saglık srlamet yermış!. · · 1 İSMET BEREKETOGLU tir. Artist tayyareye binerek ha- hal yetişen dokt-Or bir ikl saat uğ- 1 için şöyle hitap ederim: "Bette, 
tavana kadar ekmek, francala... l ·alanmıs filimin çek\lmesine de- ak iğnel ri b" bir k . 

Ekmekler dilirnlenmiı1 tereyağı- Siııam adasınd.,yı/.. Hüseyin ça- vefat etmiı:tir. Ccnaı.csi 1 1 şubat \ . • . . raşar e. ırer er ayı -1 sen çok hodbin oluyorsun. BC'nlık 
na, reçele, havyara buİ~nmı~: atış- vuş göründü: salı cünü saat 13 te Kadıköy Mü- vam edılınıştir. Bu sırada tayya- lamıştır. Fakat Bette Davis'in ız- davası kadar fena şey yoktur. Yer 
tıran alıştırana.. Çayı, şekeri, fil- - ~Yiyecek öte be~~ a~~lım 1... 1 hürdar caddcs~ 6 7 numaralı e~·ind~n renin pilotu makinede bir bozuk- tırabı eIAn geçmemiştir. Artist yüzünde senden çok güzel, cok '/('-
canlan alan dadım beklesin dur- Yagma Hasanın boregı, o kııdar kaldırılarnk Knracaahmettekı aıle 1uk basladığını farketmiş, yere hAla oturamamaktadır ki k .. lt. l . 11 " 
sun. Kaminctonun işi bitecek de ' nevalenin dibine dan ekilmemi;ı kabristnnınn defnedilecektir. ineccüini artiste söylemiştir. B tt D •· kt"ğ" · t 

1 
ve ço musa 1.~san aı 0 ( u~u-

b. d • 1 • V• ı ·ı I ~ · e e a\ ıs, çe ı ı ız ırap ara nu unutma benlığ'i. bırak. dogı u ız e çaycııgız anm11J ıçccegız. mı 1 Pilot motörü durdurarak ha- v ta t• . ı. .b t . ' o fitilli ispirto ocağımn Kokusu Sisamdan Rodos, ardından cngi- T e,.. ek k Ü 1 • • • ragmen me ne mı ray e memış yolu tutl)) Bu hitabeden sonra 
hala burnumdadır. ne vurduk. Her tamfta deniz gökle ~ r Ynda chıreler çızmek suretıle al- ve görü~tiiklcrine şu sözleri söy- dalma kendimde başkalık hisse-

birleş-iyor. Üstelik gemi baş vurma- Sevgili aiJe rci'limiz bay Dilber çalmağn \'e iniş için mi.isald bir lemistir: derim. 
Ege denizinde (o vakit Adalar ~a başla~ı. Ufuk kar:ı kara bulutlu, Mehmed Esin'in. ,.er.atı. dolayısile, saha aramağa başlamıştır. Fakat ~Gerçi çoh ıztırap çektim ve ============== 

derrizi derlerdi) ilerliyoruz. İffet ış azacaga benziyor. 1 ııerek cenaze merasıınınde bulun- bir türlü müsaid saha bulamadı- }A- d k kt . F k t b 
K 1 ). k 1 k • k ı-' ' ek 1 e ı:uı a çe me evun. a a u istiklal savaşı hakkında konferans teyze ensemizde: amarot ar ge ıp amaranın pcn- ima 'e gere se eıgra. vem tup n - . b" iki metre • 

_ Nedir bu kukumav gibi hali- ecre kapaklarını kapadılar. Eyvah, 1 taziyetlerini bildirmek suretiJe bu 
1 
gmdan artıste, yere ır sırada yer yüzünde milyonlarc:ı. ve filim. 

niz} Vehim bastıracak, :mvalaya- fırtına var galiba! Haminnem de, büyük acımıza i;tirak eden sayın yaklaşır yakJ~az tayyareden insanın ne kadar büyük ıztıraplar Eminönü Halkevinden: 13 Şu
eaksınız ı. 

1 

nnnem de el aynk bıraktı. Biraz son· dostlarımı~a te~ekkiirlcrim~i ~un~- atlama~ını söylemiştir. Bette çektiğini düşünerek kendimi tc- bat/ 194 1 perşembe günü saat 1 a 
Bizi toparlayıp güverteye çıkardı. rl\ hakikater. f:rtınl\ koptu, nz. Dılber Mehmd Esın aileıı Davls soğukkanlılığını kaybet- sem ediyoııım. Esasen kendimi de Evimiz salonunda (istiklal Sil\ a· 

Hemen başkaptan yetışti. Boncuk ~I.~si.?~.ki yan duvaılann kuh biri, memtş ve tayyare yere konmak başkasile mukayese etmek benim şı) mevzuunda bir konferans veri. 
m8'·i~i gözlü, sıska mı sıska, kukla kah oburu . tavan oluyor. Hacı amca Tepebaşı dram kısmı lllrtllf lllllllr üzere· iken derhal atlamıştır. Fa- A.detfmd!r Ne f 

1 
bi lccek ve (İstiklal ıava§ı) filmi cös-

lı:adar bir mösyöcük. Hapimize ayrı (Cel cdutıyc) duasında. Deryada 20.30 da . d.. k e · · zaman aza r terilecektir. Gelmek arzu edenledn 
ayrı hal, hatır aorduktan sonra ya- mücerrepth diye öğreıtiği (Üskün gece saat ııı ııı ı kat ayaklan üzerine uşece Y r- gurur duysam, bir odaya kapanır, girio lı:artlannı büromuz.dan almalan 
rnn yamalak fransızcama bir mem- ya bahir) i (Küskün yn bayır) diye E..MILİA GALOITİ de klçüstü oturmuştur. aynanın karşısına geçerek kendi rica olunur. 

· k" A k ı· Laf t "n çeken çeke-ne Fena blr tesadüf eseri olarak • nunıyet ı. ş a ge ıp on en ı G' "k . .• Son hafta uı ı11111111a11111111n111111111111111111111111111111111111111111111111 n11a11111• 
(Ağustos böceği ile Karınca), (Ti!- ıttı -çe takatlar kesildi. Yelken- artistin düştüğü yerde bir çok • 
k; ile Karga) hikayelerini, taklidle- li ile Şap denizini ~ş~ış Ha~ı amca, 111111..!!!..._ , (cactus) denilen dikenli nebatlar ( Betiktaş SU JLD P AB][ Sınemasında ' 
rini yapa yapa okuyu§. Hafif sallan- kaç kere Mısıra gıdıp gelmış teyze . ""' N~ 
dığımız için (acaba fırtına mı çıka- bile bitap haldeler. A)akta kalabi- Burbanettin Tepsi Temsilleri bulunuyordlL Bunlardan bınler· Dillere L E y L A i/e MEC N 
eak~) sualine derhal tele ayak dur- fenler bir Hüseyin çayuş, bir lalam Şchır Tiyatrosu Komedi kı.smmd:ı cesl artistin kaba etine saplanmış Destan 
dukıan sonra: Hadi, bir de ben. hu nkşam 8,30 da •Perc Lcbonard. ve müthiş ıztıraplar vermeğe b~- ' Seanslar: 2.30 - 4.30 • 7.30 • ve 9.30 da 

- Tampet yok, mafiş!... diye 48 sant böyle bocaladıktan sonra BABA RAM 1 Z ( 4 perde) 
fır diye dönüş. Beyrut göründü. Çopur kamariyera Yakında kadm deniz gibidir. 

Ne §aklaban şey ••• Benimle 5yle bile ( 1 O senedir deniz üstündeyim, Yazan: Bürhııneddln Tepsi. 
dost olmuştu ki kaptan mevlı:iine böylesine raslamadım) demede. .. ... . ................................. , ••• 
çıkarıp çikolatalar, bisküviler ver- )'emekten mahrum; 48 aaattcmberi ı 
meler; rehavi çalgısını kurup kurup Şubatta değil, mayıstayız. Sırt- de aç ve biilaç. Aman temiz, eah-ibi I 
çalmalar; küçük FJober tüf eğile ni- ıaki kürkler, kalın hırkalar, paltolar müslüman b:r lokanta... 

1 
pn attırmalar... çıkanldı. Çamaşırlar ambardaki En mef}ıurunu aailık ve.ıdiler. 

Valdanımlar öğleyi yine çay ve sandıklarda olmayıp da kolayda ol- Çjy kıyma ve bulgurlu kubbe, pi
anasonlu gevrekle ıavdılar. Ben ea yün fanilaları da atıp fildikosları deli kebap, köfte, aafrana bulan
tereyağ, reçel, biraz da taıruk ıö- giyeceğiz. Dll§ yaprak dolmaıı. Mededallah, 
iüoü yedim. Karşıkilere Allah mide Vapur burada da geeeliyecekmit. kırmızı biberin, kara biberin çoklu-
ıifalığı versin. Şimdi de Hacı amca ayaklandı: fundan yutabllirıen yut. Maamafih 

- Hep beraber inip selamet iffet teyuain dediii gibi kıtlık.tan 
lzmirc demir athlı:. Baş kılavuz kurbanı keselim; mürfidim Hac.ı çı1unııçuma Teri~tireırimizde çok. 

teyl-e tutturdu: Azmi efendiyi de ziyaret edelim!... Hüklımet konaiı önündeki ha-
- Haydi bakalım, şehri cezcce· Mısır mevlcvihaneııi ,eyhi olan vuzlu ve fiakiyeli Belediye bahçe.i-

liz!... hazret Beyruttaki damadına misa- ni. belli ba,lı eemtleıi dolandıktan 

F ran. eemaıından 

SUMER sinemasında 
Enarenıiz memleket... Vlli ve bilyük memleket ... Gcca ve 

•okak.laruıda bütün lbtiraslarm kaynaıtığı memleket ... 

p A R i 5 
A lbert Prejean - G inette Lecle rc 

& .-Uzel Franuz yaldızlannın 4ttirakile canlandırdık.lan 

METROPOLiTEN 
H ayat Güzeldir) 

Bntüıı hakikatler filmini, hllyilk Franaız taheeerini 

Ameırikaya ak.an, oruını da kudretile nurlandıran 
Bizimkiler evvela o upuzun mer- firmİ§. Kürekleri ayakta çekilen iki mqhur Fıabldmın enfe. çıunlannı 

diveıri i:ıip çıkıştan korkuyorlar; kayıkla kıyıya indik. Amea dedik- ltarakolunUD c.pbnin.i aaran kınnı· 
N niyen vapuru kaçmverirsck. .. lerini yapmağa, bizler de ıehri do• Z1 yapraklı earma,ıldannı, 7ollar-

- Ayol bumda geceliyecek, ya- laımağa kalkııtık. daki di1ceiıli dikenli frenk incirlerini 
nn ıabah kalkacakl ... lardnn sonra Çarşısı mükemmı:l; mağazalan eördükt.a aonra haydi vapura. 

Sevimli FERNANO GRAVEY =L CAROLE LOMBARO ile 
Hüseyin çavuş geniı. kunt bir aan- BeyoğluHıri. Hazır elbiseci Maye-
dal çevirdi. Karaya indik. Kordon rin lıtayr.'in ıubeleri. Kayıkçılar, (E.quatour) Kılimuı Lamaka .ita· . 

tek bir •llper film çevirdi. 

Perşembe akşamı LALE ' de göreceğiniz boyunda tek atlı tramvaylar; bir arabacılar, kundura boyacılar hal- aabaaına, *>Dra Menino uirada. Ni
a1ay çöpçü arabası; landolar, fay- dur hu1 iur fransızca konu§uyor. bayet peqemhedeıı perıembeye eo
tonlar, sürücü beygirleri ve eşekleri. Belki yapılara tuğla, kum ta'ıyaıı kiz, cuma dokuz, )'allİ latanhaldan 

Çarşıdayız.. Katar katar tüylil de-ıeşekçiler de. çık11tan eekiz ıQn dokuz 8~ ıtonra (Pnmmc:a) 
-ve1er, ağızlanndıı şimdi köpeklere Boğazını en korumuı olanımuı .Lıkendenm Y• denfı:: rolcufuiu da- SKANDAL KORKUSU 
takılnn gibi ağızl·klar. Azılı olduk-ı' bile kaminetoda sahanda piımiı 7ı1- ma. ... 
lan ir;"n adamı kapıverirlermi}. Kaç muıtadnn maada alb aü.ndiiı elC&k lw11...t Mwhbw .A~ 

Bu .,.U iki yJdız.uı yaratujı eıı güzel bir eser, ;ıe\ kıne do} ulmıyan bir Ei1mdir. 

• 
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SÖZÜN &ELiŞi 
Totaliter le Demokrat 

KUŞ BAKIŞlı 

Bağlara vesika ! 
Bağcılık Fransanm en mühim a:e-

KAROL 

T ll tu1d d1nl Ur kaynaklaıından biridir. Ba~lar· 
otaliterlerden dalına hlddet nu - nr emeye alışımış dan istihsal edilen Uz:üm n bu 
olan bugünün insanları, evvelki akşam Demokrat B. üzümden yapılan prap, ıampanya 

ile madam 
Lupescu'nun 
ispanyada 

hayatı 

Churchlll'fn, oturduğu yerde kendi kendine mınldamyonnuş gibi Fransaya her seno milyonlar temin 
töylcdiğl sakin nutka kulak verdikten sonra Totallterle Demokrat eder. Fransa halkının büyük bir 
arasındaki ha)Tet verici ayrıbğı bir kere daha anlamışlardır. kıımı milnhaııırnn bağcılıkla ıeçinir. 

ŞlmdJ blriblrlerine karşı yaşamak veya ölmek mücadelesine Bunlar bağlan.:_a. çocukları gibi ba-
v karlar ve bagların bozulmaması, 

rh'lşen bu iki ç~lt lns:ın arasında ne fark yarabbi! Biri bagmr- her eene daha jyj mahsul alınması 
ken öteki konuşuyor. Totaliter, hürriyete düşmandır. İnsaıu için mütemadiyen çalı~ırlar. Yarım 
İNSAN haline getiren hürriyeti nerede bulursa tepelemek için asır evvel Fransada filoksera ba~
yola çıkmıştır. Demokrat, hürriyete Aşıktır; onsuz yaşamak- göstererek bnğlnrı tahrip ctmeğe 
tansa seve se\·e ölüme gidebilir. İnsaru büyük yapan merhaıne~ ba~ladığı zaman bu hadise bütün 

Sabık kral ve madam! 
Lupescu otelden 

dışarı çıkamıyorlar 
Fransada büyük heyecan uyandır

ten Totaılterde e!er yoktur. İnsanı küçük yapan zwürnden De- mı~tı. Hükumetin yardımile Ameri-

mokrat nefret eder. Onun Jçln Totaliter yara açma}1, Demokrd kadan aıma çubukları getirtilerek Amerikaya gidip yerleş• 
yara sannnyı sever. Totaliter şu yer yüzünün herkese yetecek ka· bağlar yeniden t~ia edildi ve sene- , • •• • 
dar bol olan nimetlerinden istifade hakkını yaJruz kcndlstnde gö- lerce çalı§ma neticesinde eskiaindon 1 melerıne musaade edıl-

Sabık kral Karol ile madam Lupescu bir nracln 

-:ı. . v • B daha muntazam bir hale getirildi. ı • • • B R /t' dam Lupescu"nun ta\•siyul muci• kilm~d. Ya1nıL Urderianu, 
~uı. Demokrat onlarda her.tesın hakkı olduguna marur. u se- Şimdi filoksera korkusu olma- mesı ıçın . ooseve e hince Beauabyayı Sovyetlcıe, Dob- yaya eeyahat hazırlıklnrile !:::!!j 
beblc Totaliter köpürürken Demokrat foc;ar. makla beraber bağlara arız olan müracaat ettiler rucayı da Bulgariıtana iade etmeği, oldu. Bir aralık kapısma vuruld 

Renklerde siyahla beyaz, istekte çirkinle güzel, Jenette acı birçok hastalıklar vardır. Bunlar ___ _ fakat Transilvnnya için Macaristaına ]çeri giren garson bir ndamın kend~ 
De tatlı nılıaçta azgınla sakin muhakemede akıllı ile deli neyse ihmal edilirse mahsul aznlır ve bir- S b k R k 

1 
K 

1 
knrşı mukavemet göıtenneği dü§Ün· ıini derhal srfümek iatedi~ini hah 

' ' • L •• d b vl b l v a ı ı manya Ta ı aro taç ·· t'" E • Ü "d 1 I -1: .. er siyasette de Totallterle Demokrat odur Bu bakımdan dünyanın ıuıç sene ıçın e ng ar ozu ur. Bag v t ht d tik • muş u. n gayrı m sat ıart ıır a • vorQ.I. 
sürllkJ dJği harbe iyahl be as bl·gası .ı-frkinle gilft'I mü- hastalıklarının haş•nda (Mildiu) ge· c ·t. m adn vLazgeç t~1n 1sonra tında bile Rumen ordusunun rical . -. Ziyaretçiye ıöylcyiniz, k"ndf. 

en son 5 a Y ' Y r M'ld ' b" · t h 1 v sevgı ısı ma ıı.m upescu 1 e span- ederek muka,·emet 0östereee~ini ve h ld k b 1 d 
cadelesl acı ile tatlı vurnftYlaSJ azgınla sa1dn döliişü,. akıllı ile dır. s' ıu ıtr ne~.l mbantar .bastka ıgı- ya yolile Amerikaya gitmeoe karar .., b llDl o e a u e eceğim, ceva-

• ' -Y~ ' ır. u man ar rutu et e c;a u ço- . . 0 petrol kuyularını tahribe vakit bu- hını verdi. 
deli kapıpnası ismi verilebilir. ğalır. Yağmur yağdıktnn ııonra bağ- vermı,, uzıınch hır ıcyahalten son- lıı.cağını tahmin etmiıti. Holde bir adam asabi bir tavır-

fyilikJe fenalık elele yeremiyecefi g'İbi Totalit~rJe Demokrat !arın yapraklarına musallat olur. rab lkspkanyaya va~ı.I. olmu§tu: ~a~at Fakat bu ümidler bo;a sritti. K~n- la, a~ağı yukarı doln~ıyordu. Alcl~-
fı .. k d B k 1 1 sa ı ral, ıevgılısı \'e ma:~·etı ıle d' . b"lh d Lu d ' da kolkola gezernJyecektir. Aydınlıfın karanlı aovması mu a • a ı ma:ua yapraklar so ar, ealkım- ,b. t"' 1.. l d ı" ısı ve ı assa ma am pescu, •.bir ıivil elbise giymişti. Urderi•-

1 1 1 . h b"' b"' .. k ır UT u 11panya nn a)rı anuyor. kı"nle 1 h t b 1 d M k d d-dı·r Şevket Rado ar cı ız aıır, nıya et us utun u- S b b" d . . , .. ! b- re mu a u unuyor u. a- nu yu aJlııın a görünce: 
~ . B . . "lkb J d b.. .. e e ı e rnaye.c gorc sponya u- da Lu k 1 K d 1 s· . 1 b k b • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rur. unun ıçın ı a ıar a utun k. . . I . . bb"" m pescu Ta ı, o reanu a ey- - wn e a~ a ir yerde görü-

b wı lf k k ı· d s 1 il umetının yapı an sıyaııı teşe u.- hinf" tc•vik etmekle ı·rh•m edı"lı"vor- • . .... d " gl ag ara ıu at sı ma azım ır. u - I .. • k d' . l d y 0 J ıemc:z mıyım r 1ye sordu. 

!~~~ ~~~ 
fat mantarları öldürür. er uzerıne w en .1.sı-ıe panyıı an du. Urtleriau: 

A D B wı ·ı· 1 dk w dı~arı çıkmaga musaadc etmcmeci- Sabık kral, mukavemet planlan- H 1 N ~ ~ ag ar ı aç an ı tan sonr• yag~ d" -. ayır e var? .. diye cevap 
<> df=L 0 

O O 
0 

mur yağarsa yapraklar üzerindeki 1 ırF. d k S nı hazırlarken mutcm(;di olan Ur- verdı. 
~ - - lf t 1 ·· - d .. v .. d "d rnnsn a ı;ı an cpt Jours mec- dcrianu ile bcrabeı, ı'c•bında m~m- •ı h l d ıu a ı a ıp golur ugun en yenı en b 1 .. ~ n eç u a am drııfına bir "'ÖZ 

Talebenin İmtihanda sıkılmaması için bağlan ilaçlamak lazım gelir. Bu ım~aksı,kııılccKurenl P ~ya.?w~ kalan leketten çıkıp gitmek pJimları da srczdirdikten sonrn: .. 
ti h l k d" d sa ı ra aro un surdugu hayat t<uarlıyordu. B R 

b 1 ! sure e ma su en ını mantıır an h kk d ki f •1• . - en umen ihtiyat zabitivim. 
U un an çare k k d d k 1 • ZI ın a mera - 1 ta Si <lt \ Cfl\·Or. Karolun \•aktile \Vı"ndsor du"''-un·· e K ı d b ,, oruyaca ~rece e uvvet enınce- B 1 d' k" ' K ra a erin ir sadak •tı"m \••· rdır. 

v • • u gaze e ıyor · ı: · d b l " ~ İmtihan& ılren talebe ekseriya aı- He çok mu\•affak olmu~tur. yl a kadar her yagmurdan sonra ılaç· Sabık kralın olduğu yer a daı . u unmu~ oKlan Luzea F erul yatı, Haımctmeap bumda emniyette dc-
Jcılnrak tutulmaktadır. Ameriltada bu Profesör kendi hesabına imtihan amak mecburiyeti vaıdır. Bu i~ 1 v 1• k A d I . • ~1 ray dımi ıurette '8stence limanında ğil. 48 saate kadnr süiknsdçiler 
hal hastalık halinde gibidir. İmtlha- salonu yanında bir odaya talebe için bağcının arkasına, içinde ilaç dolu ı 9enm5eg~ll ayı . n. a ucıa ole idir. itim altında bulunduruluyordu. Fa- ~ehre dolncaklar. Krala ve mn<ln~ 
na girecek talebe ne kadar ç~kan hususi bir büfe hazırlatmı§tır. Tale- bir fıçı alarak bunu küçük bir hor-1 u.

1
. evı) e şchrdının en muhte~em kat Köatence yolu emin telakki edil- Lupescu"ya kuşı bi; suikasd hnzır· 

n zeki olsa da hocalannın önüne çık- be imtihana girmezden evvel burada tumla püskürtmesi suretile yapılır. ote 1 '.~ 5l~d~nya n mevcud otellerin mediğinden ta~· .. ·are ile hareket tn- l 
&ıaı zaman son derecede asabiyete 1.rtcdlğl kadar pasta yer ve çay, kah- B · · t 1 k . . b v en guze ı .r. Bu otel, Calle San .,nrlanmıştı. "" anmıştır. Derhal hnrcket clınczler-

1 i ti h t d ta u ışı amam nma ıcın agcının F d . b - ııe Lugano' dan sağ \'e salim çıka-tapılmnkt:ı.dırlar. ve lçer. Her suret e s ra a e en - .. 1 v 1• • d erl'n·:ı o nun oyunce uznnıvor ~1 d b . R 
Amerlkalı profesörler talebelerini lebe için burnda yegi\ne memnuiyet gun erce ugraşması uı:ım ır. ı' Ot J' .. ·· d A lk · "h · "' art ayın an erı omıınynnın mıyacnklardır ... dedi, 

imtlh""dan bahsetmektir. Bağları Mildiu'ya kar"' ilaçlamak h e ın onun e k 
1 

bauh r 1ın • mcş ur en iyi pilotlnrından ikisi - ki biri U d · b ·· ) · d "kk 1 d teSkin lçln türlü türiü çarelere baş- ..... h 
1
. l ki b b,. fi urma ve porta ·a. a çe en bulun- . t k b" .

1 
r crıanu u aoz erı ı · :ıt e in-

wrmuşlardır. Pakt bunlann arasın- Büfede iyice karnını doyurup keytl- za met ı oma n era er ma!na ı· kt d <: •11 'd k b" . . arıs o rat ır aı eye mensuptu - lern:~ti. O da bu sözledn dogrulu-
da Filddel!lya ün1versltes1 erklnın- nl geUren talebe imtihana girdi~ za- dır dn. Her hektar hağ için senede ma ~-(·1 ... ev~ e ev ·ışın _ıle ıklı~ Bükreşten ayrılmamak emrini ıı1- ğuna kan: idi. Fnknt Karol"u der-
dan profesör Woolman bulduğu usul man hiç Bikılmamaktadır. 100 kilo ıulfat lazımdır. F nkat bu 1 mutc ı. o u~ ·ar yagm. z. ) alnız cı· mıslardı. hal gitmek iı;in nasıl ikna edecekti) 

-=-=~--... ____ __.___ "kd lf t 25 k.. b k d Yardakı dagları kar örter L , k k ll " d 

1 d k mı ar su a ııo a ır e- S "l] h Ik upescu nun öş ü ma am Lupcscu·ya hnb<'r \ erdı 
Brezilya orman ann a ÇO mektir. evı e a ının . lndnm Lt.pescu, saraydan uzak Ye onıınla mutabık kalarak mc- dcyı 
büyük hayvanlar yaşıyor . (Sulfat'ın esası bakırdır). Sulh tecessüsü bir yerde Biikroşin Boulogne parkı sabık krala rmlatb. Sabık kral ha. 

zamanında, bir parça masraflı da Her gün Andaluci'I oteli:-ı:n önün- addedilen Filipescu parkı içinde iki reketc razı oldu. Gideceği yer. Bre· 
Cenubi Amerikanın insan ayağı sey.ahat eden Brezilyalı baz_ı ~~~r 1 clsa, bağcılar hu .ba~ırı _tedarik edi- den signrn fobrikalannda çalışan katlı muhtcşmc bir villf.da oturu- ~;~yr olanı~ kalmıştı. Oraya giımel: 

hasmamı;ı mıntakalarında, bilhaua tacırler bu hayvanlardmı bır ılcisı- 1 yorlardı. Halbukı ş·mdı bakır bul- üç bb kadı:ı "'CÇcr. Bunlar . h ,·ordu. Villanın içi tatlı be..,· az ıçın Portekızden geçeceklerdi. 
B ·ı 1 d k ki d · • k 1 · i · · l d" B k · k" b' h l 1 1 

.. sıya · " rczı ya orman arın a, pe e• e- nın ıs. e etın ııetı~mış ~r ır. unv ma ım ansız ır 1\ il ınıştır. Av- Sl·çlı, eksn:si yn lı \ I'! ç!rkindir. krem reng:nde boyanmı~tı . Kii!ıkün Karol ve ınaiyeti 
virlerde yaşamı, ve bugün her !ar, t.arıhten evve~kı devırleıdc ya- ru~ada bakır. azdır. B~ m~den en Maamafih aralanndı· ııcn~ \'(' güzel· duyarları kral Kar<>lun muhtelif İ d l k 
yerde ncırillcıi münkariz olmuı bir ı~mlf lgna.nodon la~a benzemek~~- zyı~de Amerık~d~n. Lır mıkdar dwn !eri de yok dei:ildir. Bu 'İşçi kadın- V?.ziyet ve kıyafetlerde Tcsimlerilc ,spa~ya a a 1 onuldu 
takım çok büyük hayvanlann yaıa· du. Iskeletın uz:unlugu be, metredu. Afrıka.da~ . gel.r~ı. . • Ia:p kaç.ngı lar. sabah, nkşam bu muhteşem süslenmişti. !\lücevherat kıı.snsından Karo! _ıle maiyetini hamil tren, 
makta olduğu Öteden beri iddia Tacirler iskeleti bu havalideki a~dedıldıgındeıı şımdı J;f'tırlmek ım· otcli'l önünden gererlerken, mihnni· •onra köşkü:l en kıymetli yerini ıtri· Bauelon da durduru!du. 1 panya 
edilirdi. Fakat hu iddiayı teyid ede- Amerika yerlilerinden satın almıı- kan! kalmamıştır. .. ki bir hareketle gözlerini yukarıya y,lt ' 'e tuvalet ealonu lf'~kil cdi-

1 
h.ü~Ometi, ~eyahnte dcvaın etmcle· 

cek malumat mevcud değildi. !ardır. Y~rliler hayvanı zehirli ok- ) apılan hesaplara gore VAvrupa· l knldırnruk birinci katta kil.n pence- yordu. Muhakknk ki kö k hnzinelf'r nm mcnedıyordu. 
Son zamanlarda bu mıntakada larla ~}dürdüklerini söylem:şlerdir. j ~a ~· ~0,000 ~ek tar h~g vardır. relere dihrlcrdi. Ş:mdi, ıırtık ote- iht:va ediyordu. ı Karo) hiç olmazım Endüllı e git-

------------ 1 er e. tam 25 kılo ~cıı:ıbıle sene~e lin önünden geçt·rlerk<·n hiç bir ala- Romanyadan hareket mek istiyordu. Orada krnlice Mari-
• 150 hın ton bakıra ıhtıyac; oldugu kn göstermiyorlar. \1ernk ,.e re- . . . .. .. . nin büyük bi: dostu olem O lean• Amerlkada zencı askerler anlaşılır. VYalnız Frnnsada ~52.~~o ,cessüsleri zail olmu~ıur. Kral Karo! ~mnıyet iÇii hutun. krtıbat alın- prensi Don Alphon~e·u bufarağın: 

hektnr bag vardır ve bu bnglar ıçın i'c m JI\ L tnk "b "k" mı .• ı. Senelerden berı mndnm Lo- bili}·ord S b k k I .
1 

. . 
b 1 ., it 1 d ür f ... t klll dı; 8 .. fil n • • m upc: cu ·rı en ı ı ay b" . u a ı · ·rn ı e nuıı;ı.·et.ne Amerlkada askerlik mec ur ye"4 a- er en .. ır- eş ....,un muş- senede 35 hin ton bakır lazımdır. e\ vel · 10 b" . k. d S reniz nnmınn ır pa•aport tanzım S ·ıı h . . l . 

bul edildikten •onra -uayyen IUUf· t"r Zenci _,_,_ be" zabit vardır F b 1 k b 1 . yanı ırı<ıt.• unun a e· d'I . ı· K'" k"' . 1· b" evı e §e rıne gıtme crın" ı 11.1• adc 
., - u • .1u.ouu. v • rnnsanın u Jn ·ırı u masına im- \'İlle " h · 1 . I d S il h I e ı mış ı. oş ·u !arnva r:ız ı ır d"ld" K I 

lann talim l"'n ~na·h altına ,.,.ı..nı- Bunlardan blrl general rütbesini k. k ,e rıne pe mı er ı. e\ ı r- n - t l f h tt b vl ·d T hl"k e ı ı. nro oraya 'a"ıl olunca 
..,.. ıuı v-•• un yo tur. k k ~I K 1 d L • e c on a • ag ıyor u. e ı ·e . . .

1 masınıı. ba•lanm·..+ır. İlk davet edl- ha'-"•· Şimdi zenci zabit yetlşt!rll- F b . 1 d 1
' r.. aro u ve ma am upe•cu • · t' b h ·ı . ·1 k . F"lh n.aıyctı ı e beraber Andaluc ia o•e-

Y "i• u:.uu. ransa u \'a.zıyet ·arsısın n aıc . ·· k · · I . . , I ışare ı u nt ı c 'en ece tı. ı n· I" I . F k • 
Jcn 400 bin k1'1 arasında 36 bln zen- mes11çln de çalışılacaktır. k ~ B v I h s I k hl" :> u gorml' ıçın ole- e gırıp cı;rnn a- k ·ı· t hl k · t' 6 1• I b h ıne yer c;ıtı. a at orada da inki-
d vardır. d A rl'---'~ skeı1/'k·n~ncn tır ab>; arkı .asta ı t~ ı- rı köşelerden uö:ıe•li)ordu. Zen- ı ·~I ~ .ı C" ı~arc ı ey u sn a ı sarı hayale ul;rndı. 

Şlmdlye k1l. ar me ...,..,.. a esme maruz ıra ac.ak mıdır) ... f g·n olanlar da 
1 

I . 1_ I 'erı mıştı. ' \" . , 
Amerika ka.nunlan beyazlarla zen- hizmetlerde 4719 ıencl vardı. Bu mlk- Fransız gazetelerinin verdikleri nıa-, nu• nd~ cı ~in °k.e '

1
n }! e"!e.~Fsnko-ı Fnkat h:idist·ler, evvelce tııhmin k akıa Karo! mevkuf dl'ğilcli, fa-

cUer arasında fark görmemekle be- .. bl 1 b 1 1• .. h"' • L wl " m s" r ırn ar aroı. n at d"I . 1 k"ld at otelden dısarıya çıkıp . 
raber !!'len zenciler beyazlardan ayrı dann yakında birkaç yuz n u a- umatn gorl' u~.umet ng nra Yere- Karo( ı · b .. I ,. ı mış o an e ı e cerevnn ~tmedi. ' r.enııe:ıı-

caı.. anlaşılmaktadır. Lilecı-ği bakımı mkidannı tavin eı- 'nuııd ııç kır znmnn. ot:.-ın !.ad o- Köstenceden yat ve '-"nhut tav"arc ne müsaade edilmiyoıdu. J lutt:ı ye-~rlar. Bunun için Uk zenci asker- r.• . b 
1 

" 1 a yeme l ememış ,.e rn .. ) nn- .
1 

h k "b "" mcklerini n ağıda sal d v 
----------- mı~ ve un arı en iyi mahsul veren da görünmemiş•ır ı e are et mevzuu :ıhscdilmedi. d • V•ıd· ', on. a Y<'ıncge 

B. ... ,. tt h veriliyor! bir kısım bnflımı vesika ile dağıt- l Kral Karo! B:.,: • 'k !" Hlidiseler, en basit bir şekilde ce- Lezun cgı 1
• Knrol ılı- mndnm 

ır agaca sunı sure e ava mnğa katar \ermiştir. Bu bağlar, 1.,.elin' .. t ~uk .. ~e.:ı ('h1 lek~ ~IC\'d\a,ı- reyan etti. Sarnyın civarında kain ı, upedscu. yemeklerin: kendi oda. 
f F ,, ı gos erm ı ıçın ı e o u l C dd . .. .. nrın a V'lyorlar. 

Ckçen yaz Amerika.nın Salnt Louls ma.nıa-sından :ı;aytlladığını, hastalığın en ne ,. rnnsız şarap \'e şampanya· caddı-lerde be) nz e- ki" Ch ı 1 o rın ampeanu ca esınden r.umuş B "ı K 1 v . 
tehr1 beledlycs1 •ehr1n meyd:uıla.rm- .sebebi bu oldutunu b.lldlrmlşUr. Bu- !arının ynpıldı{:ı üzümü vermekte- otomob'li · b' t k ;, n 

1 ı. r) s.er 1 takımları, pul kollehiyonlnn ve sa-
1 

u hata et, nro il ngır cclı) or. Ka. 
" m. ..... köklerine suni su dir. Diğer bugvlar "imdilık oldu« ı dı" l upıcnscı ,

1 
ızzd~a u ıında~ · yeçerk- bık kralın :ıhsi ~yn!J ile dolu 25 r

1
o erdne pnkhasın oluts.1 ol"'un 

dan blrlndekl çok eski bir ağacın aa- nun il.zerine •r.-· - v 0 • • • .. \anın a o•u·ara - span~·a a - t k · · F 
ranp IOlmaııı- ..... 1 .. ..ı.ıı.. .. ı görın"· ve rette hava verilmesi karnrlaştınlmış- gibi kalacaktır ·ı·· d" • ' • ağır kamvon "'ererek imtıl ista•mo- " n çı ıp gı mc · ıstıyor. a-

... ""'1l.L<KM6..... "41 8 t · gu um ser 1• " b " ~,, k t b h .. bb ·· 1 d 1 l 
derhal nebata.t mtttebu.sıslarına mü- tır. Ağacın köklerine doğru mc re Görülüyor ki Fransa ba~lar için l Hı:ı.lbu i imdi Sc, ille' de h' bir nuna ı;:itt'İ. Sandıklar, 24 ngonn da k u ~ .. uk~~~ teşc us er e >u un-
n.c:aat etml§Ur Mütehassıslar birçok derlnllkte bir tanı:ü açılarnk buraya bir ınevi csnlet kabul ctmi tir. Asil 'yerde go··~u··~mu··... I B f . ç .. yükletildi. Bir:ız sonra Knrol ya- u ça muş ulat dn artıyor. 
Glçlnr tavt:b-e .etm.feler fak.at bun- bir çelik boru yerlcştlrllm~ ve her 1 1 ·ı· l k d"W 1 • .. "or ar. u ç tın "Ur- d d K 1 d'W b' d' . d 
lardan hlo blr1g1 fayda ~ermem.lft1r. ıün bu boru vasıtas~~ hnvıı ..-erllme- o.~~~\ 1 a\annc~1' .ge~ eri ol~u;:~ düğü hoy.-ıt hal:kında biJ; .en şev-h nın a _ma am Lup~t:U bulu~duğu daro u~T ıg~· ır ıl en cc~ı e 

Bunun tızerlne bir profesör ıtt.lrll- sine başlantn}ftu. Kokler bu suretle gı 1. adahc~1· tıdr. b a.,mafııı lıuguıık.ı ler, kcndiletıne hizıııet eden otel 1 alde ısta~yond gcldı \'(' hu!!USI tren ~ar uır.d ! ıyo.r 1 ~nd n'.11 1 upesc~ 
_._..... Prof••"· -p•·&. ........... neti- bol hava alanılt kuvvetlenecek \'e sa- şeraıt a ı ın e urd m 1:-a~l·a bir gıır~onl d il . ı hareket etti. ı e r erıanu nun ııı esı ta ep echl 
-- ~ ,_ -· Ku.ıu.& h 1 ı 1. b l , a"ının ve rr.etr O!oo erının . . H h•k· -1.nde .ııı-0m, töltlerlnln hav& ala· nı.np aolmnnın önü alınacaktır. n §"•: ı u unmruıı d;ı g · ctür. hikav 1 · l .1 . ı JJ d dd b• mıştır. ayatma et ım olnn kadını 

_.. · .. e erme en ı :>ıucttır 7U U a lr tecavu""z k b k k k ______ .,., __ _,.,..,.,,.,..IUD#G:s:.o..,...,._, I\.f ' L ·, . . ay etme· or ·usu inkisar ve ke· 
Günün Ansiıdoppdi si 11 aaam ... upes:cu nun 132. I ~enin hnreketini r;eı; haber alan derini tamamlıyor. Knrol. ) < ptığı 

Şair Ali Şir Nevai ihtifali 

' ~ 
----------.;.,.~--~ sandı ~ı ve 4 köpeği ı ~emır muh~fızlar.' Yuuoslııv hudu-

1 
te§ebbüselr netice vermeyince, ma· 

AYA SOFY Mad<''11 Lupc~cu'm:n 1 '32 sa,dığı 1 c.tında trenı beklıyorlardı. Tren, ya-1 d_am Lupescu ile senelerce t'V\ d ln-
A 1 bulurıdııqu nn)a.,ılrnı,;tır. Bu sandık- l va~lnyınca \"agorıların mndent ak-1 gılterede eYleınmis olduğunu if~a 

ne demektir? ı lar kıymc:li e~~ n ile tıklım tık'ım 1 ~amma çarpan bir ta1 s:\ğanağına ~ ctmi§tir. Knrolun bu SÖ7.une innnıın-
• doludur. Yalnız Lııpe•cu\ :.ı ,.. d ıhedd tutuldu. 2 - 3 kurşun cnmları lar pek az ise de hô.dise vakidir. 

SeUmlkiekl Ayasofyn kll!sesl İt:ıly::m 1şahsi mücevherat. ı O mih:on ı:;•. dderek geçti. Knro1, bir koltuğun 1 İspanya hükumeı : mnd. m Lu· 
~~tma.bbal:?.ldr1leklhadrnb11°1mu- Bu mabed. metinde tahmir <'dili• or Madruny nrke.0ında !>aklandı. Madam Lupes· ~1 pcscu'nun iadesi için vakı olun ta· 
..., 

11 u n n aş e 'tlynı sC'ne zar- · " · d v J k ,_1 J b" h. dd d k fında yapılmıştır: Jüstlnlen devrinde 1Lupescu nun ikisi Pddnoi . ıl..isi •i-1 cu. .?gru. ar~ pe:!ccrey.c. yat:: nştı I e ı en ni O) et re <' ecf" tır. 
(537). Sel!nlğln bir yangını netlcesln-ıyah renkli Settcr olmak iı.z:ere dört Ye g?zlerı ılr ~utccııvızı aradı. Fakat kral en andık, en mahrem 
de hnr:ıb olmuşken, Sultan Reşadın köpeği vardır. Kral Karo! ile ma- Ucd-rıanu sırt hır hareketle mn· dos!'1ndan ~ahrum kalacaktır. Ur
Rumcll seyahatinde. padişah cuma dam Lupe!:cu· nun ıı~ ht .. . d"im LupescuJ J geri çekti. Tren I derıanu, Sevılle fehrınden çıkıp cit· 

d k 

f 

,,u şem gumuş .. . . d O "f l "'' k . . . 1 l U d . namazını om n ılsın diye tamir et- takımları k Y ti" t hl I . k ııurattnı arttır ı. nı ormıı ı ı ugoıı- me ıça., emır a mı~ ıc. r l'rıanu 
tlrllmlştı. Balkan hnrbl sonunda ki- cıad'd b·. 

1 Tk 1

11 ~ .0 
an I 'e ı;o lav hudud bekçileri, rnihanikt bir 11on defa efendisini Z'.İynret f'ltikten 

lise haline getlrlldl ve lşt-. tekrar hn- ddı e ır pu 0 ı- cııyona rı mcv- hareketle ııelfim verdiler. Karo! • eonra Madride gitmiştir. Mndriddc 
rab oldu cu ur. k f ı·kk" d"l ' · B ·r h d d l.upescu kurtulmu~tu mev u te a ı e ı mektcdir. 

••• u çı t, şayanı a} rd erece e . . K K J ti · ·· · 
Rumen, •A~·n· nzlz. S ! d zcngiı cJı"r Kral .~ 1 R Biiıün !leyahat mtiddetınce, a- aro • 111.a erce eıgarn ustunc el-

,, N 1 o Y:l• u • . ~aro omanyn.nın . . . I • · h k · · 
Ebedi Haklmllk elemektir. en zerıgin adamı idi. Mico zengin al- rol dı-rın bır sı.ikUt11. dn dı. Mndam carıı. ıçıyor, are ·ctsız, ıessız duru-

Blr de (Sophle = Sö!yn) 1slmli ı tın mn<lerılı-ri, hndic,nin malı idi. ~upescu ile Ur~erian~ muha~·cr~l~- ,1 yor. Madıım Lup~scu p.o~is roman-

d 1 .. M lf Vek,.· hrisilynnlık azizesi vnrdır. Bu ikinci Transilvanyn"daL.i mühimmat fob- rıne dc.,·am e:ttıler. fren ~ımdılık lıırı okumakla vakıt geçırıyor. 
Büyuk Türk 1 ı All ş· Nevainln Bun nn sonra re.nor, anr u d R d ' j L • .d. d O d b" K 1 t dd"" 1 d şn r: ır 1 Unln bil ·ük Tü k i 1 lni yıldö- asır a oma :ı dul bir kndmr.lı. MI- rikalarında hisseleri vardı. Bürün bu ugano ya ~ı ıyor ıı. ra a ır aro uzu? ere ut er en sonra 
:=~~~e b~~:nt}~~~~rsft~d~~~~ ;fimlerlnd~ nnma: iiz!~: :fr program l~dın 137 ncl senesinde en. büyüğü servetler. ,·nkia §İmdi elden ~itmiş- n.iiddtt istirahPt etmcği dü~~nüyor- B. Roosevel.t e bi~ mektup gönde
- ... salonunda saat 17 de bir ihtifal hnzırlndı'!ını söylem'" ve sözü profe- l': ynşında ol~n «İman. Ümld "el tir. Ftıl.at hariçk f'Cnebi b nkala- lardı. Bund.m ııonra nereye gıdecek· lrerek Amerıkada ıkamct etmek jrin •AU."> 6 uı Rıkk~h lslmll fiç kızını l•kenceylc öl- ' J • • k J ki d ılı d t tu •· ,. •apılm•..+ır. ·u·c .... stmde u"nl"'erslte sör Zeki Velid! DoCan:ı. bırakmıştır. d" d 1 K d ,.. b n.,da bulunan mc' d\latı ı e"di· ınc c,.ı,ı ·nrar actırnca ar ı . ına am 

1 
avassu nu ve musnadeııini Tjca el· .., .,.~ .,.. .... • ur u er. :ı ınca6.z, u yavnılara , L L d · · · • • M k 

profesörleri, edebiyat rnualllmlcrl, ta- Profesör Zeki Velid!, NevlUnln haya- cc•"'ret ve kuvvet vermek :nC'cburl.rc- k?lmı1tır. Karolun Amerikadn 800 upev~u, o:ı raya gıdılmesınde ıs- rmştir ... c tup, Madrlddeki Ameri-
lebe haızr bulunmuştur. tını, yasadı~ devrin hususly~!-lnl,, tlnd~ kaldı. bın altın doları Luluııuduğu •o) len;. r. r edı~ ordu. ka ıcfırı tarafından telgrafla Ve-
İhtlfnll rektör B c ıı B 1 1 şairin knr .. kterlni eserlerini, Türk- - 111 ··t ff k 1. l\" . . b h ıı:.ingt .. d ·ı . . · em I se açav ül"k h d ' " d getirdığl Sop!lle, diğer hristıy::ınlaı ı"l yardı- > or. n u eve a rn ıçe uırın.n U- ugano şe rinde ,,.. ona gon erı mıvtır. 

rak: bçü uük. .~31 1n,,s~1n 11 1.,tvmuıc"utıre m·Ie eocuklannı Romn cl\nı·lilda göm- tün servetinin de Londra bankaları- K 
1 

k B. Hull, Amerika sefirine mi!sald 
cTürk ulularından Ali Şir Ncvfı!nin y ı.<c:S r ... nn"' 'i • - r · Fnk t , d 1 b 1 d llTO ses çı ·arınıyor bu m~ 1 b" 

be,ş yilzfincü yıldönlımflnil kutlamak Bundan sonra B Ali Nihad Tarlan mu~ ur. a ncı.aruıa • yanamn-1 na yntırı mı u un urun dan bahso- h kk d . . ' . e e 
1 

ır cevap vermiştir. MndriddekJ 
1ç1n burada toplanmış bulunu oruz şairin hayatını, hususiyctlnl, ~ahsl- muı; mezarlarının~ başından nyrıl~ı- lunu.ror. ~ ın a !ıbr beyan etmıyordu. En Amerika sefiri, abık kral ile ma· 
finh·er ltc çatısı "ltında Nc:aını~ yetini 1z:ıh ~tmlş, devlet 1dar indeki ~·~ral:. o da bir mudd t sonra ölmu~- Sa hık kralın planları nıha} c~, bı~kaç hafta Eonra Brez:ı. ı dam Lupl'scu'aıun Amerikaya hare· 
doğumurrun 500 ünciı yılc!onümfinü ıo1 1erinl ~nl:-tmış, şr.ırin escrlC'r!n! ve ur. K 1 K 

1 
:; &.la ı:;ıtmetic k · r \et eıek l ug no kNini tesri için l panyn hükumeti 

anarke" büvtik Thrk şair re mütefek- bu cserlC'r~ :rnpılnn nn:rlreleri okumuş l'aknt Ayaso!ya kiliseleri y bu. kadı- ... ra aro un geçen C:l lulde Ro- şehrine vardılar, ınc.:dind!.' veni yeni tc ebhii fl'.'rde 
kirine karşı scı., u· htirmetlcrlml .su \C' t"lıl ile,. yapmış ır Yuknndtkl rc-ının nnmına değil, Ebedi J.'.lkımll~lı: mımyndnn ne vartlnr altınd .... yn]. Karol maiyeti ile be ab ı,· b 1 ·n 1 1 ı, b' .. 1 
nn:ı d nfr•tlr .. -ı 1 du; • .htifnll t 

0

b!i etmektedir. a.1.:z r.ıet'humunn 1z:ı.fe o1unmuştur. 1 dığı ma
1tımdur. Kral Kr..reıl ma.- otele ,. e~le•t" H ,_ . 

1
•1 ,_er ır 1 du unuyo

1
r.b • .n ~ '1

1 
,,. : " 1 er· 

'" · ı • • • . ı. rıı;e~ r. nana e çe-
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en nası • r:~ • r c ıc r 



.AKŞAM 

: u~: Bir duvar saatinin hatıraları 
lııı-----~----------------------mt• Kız mektepleri voleybol . maçları 

o gece Bo çinde buyuk bir yalıda 1 nedl.t' bil1r misin: Blz saatler!... Ha.-, lmdınlnr benim yüzümei> karak caca- 0 .. Em" •... Halk . d ş· 1' 
otııra.n arkada ım Kfuılye mi f rdlın yatta herkes, herşey yeryiizundekl ba gelmtyecek mi?• diye sabırsızlandı- un. 1~.onu . evJ~ ~ ~ 1 

~tum esltl ve gUzel e ya. m klısı- muayyen vazlfe ını yaptıktan sonra lar. Ne kadar dşıkln.r gözlerlnl b:ma Terakkı - C:umh~rıyet. lnonü - •· 
dır. oturduğu ccdaddo.n .kalma ıya'.lı dinlenir. Halbuki b1z?... Dlnlenmek dik re.k: «.Beı dakika kaldı..- dlye he- tanbul kız lısclen ka~lqtılar. 
ti.ı ük bir antika müzes1 luı.llnd dir. 1tln ya. işe yıı.ranuyacak bir vaziyete yec:ınlandılar. Yüzüme bakıp üzülen- Günün ilk karııla§ması Cümhuri-

G ce, arkad sunla. karşılıklı yemek g e , Y nl ölmenılz, yahud da Jer, sevinenler, hlddetlenenler, telAş- yet 4iseti ile Şiıli Terakki takım1an 
yerken yıı.Iuun pencereleri zıngırda- ağır .surette h talanmaınız lfı.zımdır. !ananlar oldu. Senelerce insanlara sa- arasında oldu. Normal bir oyun ne
m ğa baladı. DehşetU bir fırtına çıt- Böyle vıı.zlyette 1n anlnr derhal blze bırsızlık, tellş, beyccan, hiddet, sevinı; ticesi Cümhuriyetrner oyunu 15-7, 
mı ı. doktor getirirler. B!zim. doktorln.nnmıı verdim. Senelerce geceleri onlar kar- 10- l S .. - .. • d 15 6 k 
KımJ yalıda Jtendülnln JıJzmetine malfUn, saatdler ... Bunlar hemen b1- şımda uyudular Ve ben saniyeleri bl- ve uçuncu •etı e • aza-

bakan orta yaşlı adama: z1m karnınuzı açarlar, hoyrat pannalt- rer birer ıSllYarak onla.n bekledlm. Ma- naralt sahadan galip olarak ayn1dı-
- Hasan ata, tırtma Qıktı ... Aman lan !le biz saatlerin kalb, clğer, bar- nmafih çok defa anlardım 1nt1kam al- lar. 

açık pencere, pancur filAn kalmasın .• salt mezab sinde olan 1Q Aletlerimizi dun. Meseltl. Avıkmı bekleyen kadınla- Takımlar: Cümhuriyet: 
Diye tenblh etti. Yemekten sonra ıhiç tereddüt e•meden dışan çıkanr- nn, sevgUlsinin yolunu gözllyen erkek- Nihal (icaptan), Behice, Bidar 

a.~ağıda.kl bUyük .salonda .epeyce otur- lar, bunu uzun uzun, lıattA bazen per- lerln önünde gayet ar,-ır i§llyornlUI Kadriye, Hayrünnisa, BeJk.11• 

du}c. Çene çaldık. Bu ıeanada !ırtına tersiz :ft.letlerlnde muayene ederler. gibi yap!ım. Dakikalarım onlara yıllar Şişli Terakki: Selma Türkan, 
tlddetlendlkçe ıtddeUewn1ştl. Nllıa,et Bazı Metler'ı..nı.lzln tozunu silerler, ba- glmbalngdö~u0nnladn.nnAşıklüarzertbnidrleeştıt~meraml zalle- Ayşe, Emel, Necla, Rdhan. 
yatma zamanı gelince arkada§ım ba- zılarını da yağlarlar. Velhasıl biz! ... .. J l 
n::ı.: tekrar eski sbb,g.tll ballmlze getirmek aksi tesirler uyandırdım. Kendllerlne Günün ikinci oyunu nönü - •· 

_ Sana odanı göstereyim!... dedi. için ellerinden gelenleri yaparlar. Fa- saatlerim birer dakika ~1 geldi. Artık tanbul kız lisesi arasında oldu. Oyu
önUme düıtU. 'Yalının sat ta.rafındaki kat bütün bu itinadan :maksad nedir? mUsaadenlzle bu kadarcık intikam nu tahminlerin hilafına lnönü güzel 
odalardan birine girdik- Bizi tekrar bir saniye bile !asıla ver- alayım d~ll ml? bir oyundan sonra 1?-1 O, 6-15 ve 

Burada .ilk gözüme çan>an O-OY du- meden ,Çalıştırtmak... .Maamatlh bu Nihayet Jlk sahibim beni sevdiği Re- üçüncü seti de 15-4 kazandı. 
vardaki acalp şekllll bir saat oldu. cihetten insanlar da bize benzerlet.M çel ~emduh 'Paşaya. bedlye ett.1. Onun- Kız lisesi takımında Selmanın ck-
Şimdlye kadar .hiç böyle saat gor- Onlar da ekseriya gene çalı§ıp, didin- la Istanbula geldim. Paşanın muaz- s.ikliği kendini gösterdi. 
me~tlm. Kaniye: mek, hergünkü üzüntfilil, ta.bil hayat- zam yalısına yerleştim Burası bir ya 

l""'""a d"""'ek Jçln kendllerlnl tedavi · - 1nönü · Güzin Refhan Maide, - Herhalde, dedim, eski ve kıymet- ........ ...,..,..... lı değil, bir sahllsarnydı. Orada gör- · . ' • 
l1 b r saat olacak!... cttirm zler mi? HattA hasta. bir ldnm düklerlml sana anlatsam dört gUn Necla, Samıhııoı. Ayhan. 
Arkadaşım sözümU ta.sdlk etti: mrhk:Wn:w;ıa bile Wdavl.s11çln doktor- dört gecede bitiremem. o zamanın ben Kız lisesi: ker, Vefiye, Güzin, 
- Evet, hemen hemen T.Ur,k.lyeye Iıır gönde.rllir. Ve bu doktorlar bü- en a.sr1 bir eşyası idim. Şlmdlkt gibi Semahat. Necla, ldfll. 

gelen en eskl s:ıo.tıe,rden ptrldlr. Bu yük blr itina göstererek ndamı iyi köhne değildim. Beni görmek lçin Jte
saati cReçel Memduh p:ı.şa .. vereses1n- ederler. Ne tçin? ... Id:un edUmet için .. :. ırelerden gelenler vardı. Ben -yalının f ANKARA RADYOSU 1 
den satın aldım. Reçel Memduh paşa Saatin bu sözleri üzerine kendi ken- meşhur mavi odasında. asılı duruyor- . . 
bir zamanlar dfinyanın en güzel er- dlme: cBu ne 1elsefe, dedim, duvar dum. Bumda ne Çerkes halıı.yıklo.?, 
keklerlndcn say1lıl'Illlf. Hatta güzelli.- ga.atl m\sl.n, yoksa Kant mısın? Berg- dünyanın her tarafından gclm~ ne 
ğlnden kinaye olarak kendJsl.ne bir son musun, Nlçe misin a mübarek?•... güzel kndınlıır görmedim kL. Ne a.şk 
tatlı ısmı konulmuş, d~e~l ~emdub .Maıımafih tatlı söylüyordu. Onu din- maceralarına ~ahld olmadım k\... Ya
paşa .. diye anılmağa ba~IIUŞ. Bu zat lemeğe devam ettim, o söylUyordu: J.ıda. çocuklara lisan 6~retmek 1çin tu
aslen l nsızmış. Hem de ço)t nsll bir cBu kadar çile çekmemlze ımukabll tulınuş, güzel .bit -ecnebi matmazel 
aUeye mensupmuş. Sonra htanhuln insanlara yarnnn.blllr miyiz dersin.iz? ... vardı. Canım adı matmazel işte ... An
yerleşmlş, türkleşml.ş, müslüman ol- Ne gezC'r? Hiç insan denilen mahlüktı layıversene ... Bu matmazel blzlm gft
muş. Kendisi "nktlle Avnıpad:ı. iken yarnıunak, hoş görünmek 1mk11.nı \'ar zelllR't dlllerde dcstruı .olıın Reçel Mem
on un güzelliğine :hayran olan bir dfi- mıdır m:lzlm? ... Onlann ne derece ego- duh p::ı.~ya vurulmuştu. Gece ynnsın
ıes l§te Reçel Memduh paşaya bu sn- 1 t lru\hlüklar olduğunu ~Umlyor mu- dan sonra, hanımdan glzll, benim 
ati hediye etml§. Bu zatın torunlar,ı..n- ~un? Y1llarcn. dakika. ıınşmadan ken- bulunduğum karanlık odada ne halt
dan da saati ben satm aldım. Şimdi dllerine hizmet ederiz. Bir gün be§ da? lar etmezlerdi kL Ben bilmem kaçı 
du\'arda gördüğiln ve hail işleyen JQka geri kalsak .kıznr küplere biner- çalarken onlar ayrlbrlardı. Sonra pa
ıı.calp şekllll saatin .macerası budur.11 Jcr: iliay tembel saat! ... Gene beş da- şa. öldü. O~ullan,torunlo.n hfılA. yalıyı 

il şubat sah ötıe ve akşam 
12,30 Program. 12,83 Tiirkçe :plWar, 

12,50 Ajans haberleri., 18.05 PlAltlarla. 
şarlolar, 13,20 Ka~ progrıun <Pl.), 
18.03 Cazband CPl.), 18,30 Konuşma 
(Çlfçlnln saatD, 19 İsp::ı.nyada. yanm 
saat (Pl.), 19,30 AJa.ns haberleri, 19,45 
Fasıl heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
Küme heyeti, 21,30 Konuşma, 21,45 
Salon orkestrası, 22,SO Ajans ve borsa. 
haberleri, 22,45 Salon orkestrası, 23 
Dans müziği CPI.) 

12 ıubat ç~b& !la1'ahı 
a Program, 8,03 AjanJ haberlerl, 8,18 

Hatır program (Pl.), 8,45 Ev kadınL 
Arkdaşım bana. hayırlı geceler tc- kika. gecikmiş!... Şu münnsebetsızı ye- bırakmamışlardı. Yalnız torunlan da

menni ederek odamdan çıktı. Kapıyı re çalıp kıracağım geUyor.ıı diye söy- ha alafranga Ya§ıyorlardı. Evde büyük .... ııuıııumnııuunnnıuıını""',."""'""'ım""'ıuıı .. 
kapadım. Ve taı1hl saatle odada yapa ıenmeğe başlarlar. Halbuki kendileri lhtllMlar başgöstermlştl. Torunlar be
yalnız kaldını. Soyundum, yata~a glr- bazen söz verdikleri yere saatlerce geç nl kurup alafranga hesap üzerlne ~
dlm. Yattığı.ı;n yerden dııvarda asılı giderler. Fakat bu hareketlerine ma- letmek ~lyorlardı. Onlnnn babalan 
duran saati görebiliyordum. DJgarıdan .zcret bulurlar. Halbuld blzlm beş da- ise bent alaturka olarak işletmek .tik
- vapur iskeJeslnln elektriği midir, k1ka goclk.memlze l..mkrın yoktur. Blraz rindeydllcr. İk1 cam1 arasında kal
nedir? - nereden geldili belll olma- faaliyet gösterlp ııerl gidecek oluruz. nuştım. Alaturka mı yoksa alafranga 
ran bir ışık yattıRım ostayı ~eyce Buna da .tena içerlerler. Geri kalma, mı Jşleyeceğl.tnl §aşırmıştım. Nihayet 
aydınlatıyordu. Duvardaki Jht~ar sa- ileri ıtltme ... Vallahi biz de ne )'apaca- torular hayatta yalnız ktılınca işi ta
&tln tılı: taklarını dinleyerek uyuma- ğunızı §n.Şlrdık kaldık. .. Halbuki ııısan- mamlle alafrangaya döktük.Zaten Re
ıta çal~yordwn. Bu saatin sesi de ıar <li.\§ünmeU k.1 blT.e reva gördükleri çel Memduh paşa veresesi ayrılmıştı. 
tekli glbl acaiptl. Sen~erln, ha.tti\ muamele çok kab;uür. Siz bir kere et- Ben en küçük torunun eline düşmüş
asıı:Iamı arWından gellyomıUf hlssi- ra!ınıza. baksanıza J.>ütlin eşyanız ara- tilin. Yen1 efendim yıı.lıd::ı.n Beyoğlunda 
ni uyandıran J)esı ile bu eski saat .ba- sında. blz saatler kadar manalı olan- kO.çfik bir garsonyere taşınmıştı. o ko
na sankl ,hayatının hlküyeslni anlat- ıao var nu? Bir mıı.saya., bir koltuğa, ca alaturka yalıdan, yaldızlı aynalar
mak istiyor gibi !dl. Yorganımı biraz bir karyolaya nazaran blr saat -adet:ı. dan, s:ıray eşyası 1çlnden ş\mdl bu 
daha yukarıY.a .~kUm. Onu dinleme- canlı bir ınsan gibidir. s:ı:ıtln sesi var- küçük npartımana kübik ve rahatsız 

BULMACAMIZ 

ğe başladım. Goğüs hastalığı çekt- dır. Mll.n:ı.sı ll:trdır. Hatta onun en kü- eşya irine dü.ıımUştüm. Artık bQtün g 
yornıuş gibl hırıltılı bir sest vardı. çük hareketi blle m!l.nalıd.ır. l3lz bfitün işim gücüm yeni efendime aşk r:mde
Yalnız tık tak hecelerinden ibaret eşya arasın® seslınz!e akrep ve yel- vulanna ne kadar zaman kaldığını l O 

1 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 

olan monoton lisanı ile bana meraklı kovanın ışaretıerl ııc Adeta yaşadığı- hntırlatmnktnn ibarettı. D!lşün btr ke- ._ __ 
hn,ntını şöyle nnlatmn~a başladı: mızı etrafa lılssettlrirlz ve insanlara re, bC'ntm glbl astı bir saat için ne Soldan sağa ve yukarıdan ıışatı: 

a-Mcsud ve tnllhll mahlfl.k". Diln- d:ı.ima bir eyler söyleriz. Hattrı dah::ı.. mü -m blr vazltel ... Yent sııhlblmln, ı - Muzaffer olına. 
yaya cln an .. olarak geldlğlne blr yed" tuhafı - tıpkı canlı blr mahlıikmu- gayetle zUppe, boyalı açlı, boyalı yüz- 2 - Rusyada bir nehir - Öde. 
bin ükrct ... B~n bayatınd n şlk~yct şum gibi _ benim başımdan bir de lÜ bir sevgll~I vardı. Bu ancak ylrml 3 - Kokulu bir yabanı çiçek. 
eden birçok k1ın elere rasl dım. Öyle aşk macerası geçmlştr. Sevdiğim s:ı- yaşlanndıı bir kadındı. Ll'ıktn züppelik ' _ Ekllyerek 
erk kler gurdüm ki, oE er tallhlm ol- ı:lt.le ayni fabrlkndıı yııpılmıştık. Llı.kln bu kadar olur 1§te .. Gar onyere ilk 5 - Ne taharrl ediyor. 
saydı annem benı kız doğururduD dl- 0 benden çok ırt, çok büyüktü. Ken- geldiği gün bana çengell taktı. Eft>n- 8 - Alıp gelme - Dt1 hart. 
yorlardı. Öyle kndınlarn. teS3düf et- dlslle tesndufen :fabrikanın satı§ dal- dlme: 7 - N~Jı nazlı. 
tim ki, tnlihlm olsaydı erkek yaratı- resinde ynnyana düşmll§t.ük. U.kin sa- - Amnn, dedi, bu knd::ı.r ktlbl.k eşya 8 - Nota - Nldıı. - Tekdir. 
lırdımıı diye Içlerlnl -çekiyorlardı. Er- adetimiz çok sürmedi. Bent blr düşesin nrasında bu ihtiyar saat bir acuı.e gl- 9 - İçki - Hamur açma t\letl. 
tek veya kadın olmak~;;İ ~~lann vekllhnı:cına sattılar. Onu da bu- bl duruyor. Ne eski şey o... 10 - Kasabın sattığı - Tezyld eden. 
1klal de mühim blrşey d"E> l · san, lunduğumuz şehrin belediyesi satın Bundan sonra genç kadın dalına ba- Geçen bulmacammn halli 
cin I ,ne olursa olsun, saadetlnln kıy- nldı ve büyük meydandaki Eaat kule- na hakaret ediyordu. MeselA ik1 dşık 
metini bilmelidir. Asıl büyük fel~ket slnln tepesine tnktı. Geceleri el ayak santı öğrenmek üzere benim yüzüme Soldan sata ve yukandan aşafı: 
beul,m gibi dünyaya blr sa.at .01!lrnk çekildikten sonra sevgilimle uzaktruı baksalar genç kadın hemen etencUme: 1 - Blngazl, Eb, 2 - İyi, Varaka, 
gelmek r. Emin ol dostum yeryüzunde uzağa konuşurduk. 0 her saat, her ya- _ Sen ona ltlmad etme ... Kaç sene- 3 - Nikel, Eter, 4 - Edaedile, ~ -
htç bir ınalük, hiç blrşey biz saatler nın -saat başında kalın, tok ve erkek llk acuze o... Avlanmak, 8 - Za, Emtr, 7 - 1reda
tadar çtle ç~ değildir.~ scslle bana bağırı.tclı. Ben de aynı s:ı- Diyor, benim zaman hakkında ver- rlbzö, 8 - Atik, B&ta, 1 - Ekel, Azlne, 

Burnumu yorganımın içine soktum niyede 1.dan, dazı, diye çalarak d!ğim işaretlere inanmıyor, kendi ko- ıo - Barem. öse. 
Kendi kendime: •Amma filozof .saat hemen ona cevap verirdim. Saat baŞ! lundakl gene kendlsi gibi züppe etrafı •••••••••••••• 
ha ... • diye mırıldandım. o sözlerlne oJup da eğer onun sesını lşltcmezsem mücevherıı ııaatı ııe beni .kontrol edt- Yer değiştı•recek 
devam ettı: meraka duşerdim. Acaba hastalandı yordu. Bu ya.,tnn sonra söylediklerime 

u.Evet ... Blr saat olarak dunyaya gel- mı? Bozuldu mu? dly~ ... Görilyorsunuz inanmamaları ii:zetı nefslıne dokundu. kı·racılara tavsiye! 
mek .ıztıraplann ve talfhaizllklerl.n en ya şimdlkl Aşıklann telefonla konuş- Kederimden hastalandım. zembereğlm 
müthl§ldir. Düşün bir kere, yeryilzlln- ınw gllb biz de uıaktan uıağa böyle kırıldı. Tamam dört ay işlemedim. Ni- Alqam' ın KO(:OK 11..AN-
de, etrafımızı dolduran her ,mahUl- konuşucdult. İki saat başka tllrlü na.- hayet Reçel Medmuh paşanın torunu LARJ'nı dikkatle okursanız 
kun ve herşeyin bir istirahat zamanı .sıl sevlşeblllr? Ne ise biraz da sana borca battı. Eşyası satıldı. Şimdltı 
vardır, hepsi kendllerlne bir dinlenme öteki hatınlanmdan bahsedeyim ... İlk efendimin eline d~m. 4te m:ıee- kendinize en elver~li "yurdu 
vakti ayırmı§larfur. Sokak'.tcncrlerl bl- s:ıhlb!m olan dll.şes güzel bir kadındı. ram... yorulmadan bulabilirsiniz. 
le b rçok lnsanlarm nkslne ol.arak ge- Ben onun şatosundaki bfiyiik salonda Insnnların bana zorla ynlan söylet- iıııılli•••••••••••• 
cc çalışırlar ve gündüz uyurlar. cD.n- dururdum. LAkln bizim d~es Reçel tikleri oldu. Bnzcn ıstemedl.klerl mlsa
lenme.t tablatm en mUhlın kanunla- Memduh paşayı görünce divaneye flrlerin çabuk glt.melerl lçln beni Uer
rmdan biridir ve herkes, herşey için dö,nmilştü. Onların ne sevişme sahne- lettııer. Gözgörc göre bana yalan söy
ıam ldlr. Ukln bund:ı.n yalnız blrşey lerlne şahld oldum! ... Şu ihtiyar yel- lettııer. Birçok sevgllilerln kalblert 
müstesnadır. Onun bir saniye bUe din- kuvcnım, §U cmetkar akreblm neler - bana bakarken - benim tık takla
lenm Re 11akkı yoktur. Bu talihsiz şey gö,.dü, neler gördil." Ne kadar güzel nmla beraber çarptı. Lfikln artık to..-
E!! 

mamlle ihtiyarladım. Haydi artık uyu .. 
Vakit pek geçti. Allah rahatlık ver
sin .. .> 

Sab:ı.hleyln uyandığım zaman ihti
yar s:ıat h!l.ll\ 1şllyordu. 

Hikmet Feridun Es 
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ve beylerle gör~en, Sa1de padl§Q.- Be.ide )'-Olda giderken, yanındaki kı· 
Diyerek, mal.yet1ndek1 kumandanları geçide yaklaşmışlardı. 

,hın ..Ça.dın önünde dolaşıyordu. O, lavuzlıırdıın b!rlne sordu: 
bu vaziyetten haberdardı. Birden bire - Buralarda. köy yok mu? 
çadıra <laldı: - Hayır. Gcçld clva.nnda ıaneak bl.I 

- .Benlm yanıma, yolla.rı bilen Jkl köy :var. 
atlı verlnlz... Onlan bulup getıre.rtm. - Geçide varmak lçln o 'köyden m1 
padişahım! geçUlr? 

Dlye yalvardı. Çelebi Mdımed, 1ler1- - Evet. Köyün ortasından ceçmek 
de claba .çok ;1flne yanyacak ıböyle b1r llzım ... 
kaplanı Ayıboğan geçidine kendi cll- - Ge~de yaklaşmak lçln ba§ka yol 
le kurban göndermek istemiyordu. yok: mu? 

- Sen bana üzımsın 8alde 1 dedi - - Koyden r:ıhatca geçmek durur-
Tıuğcunun arkasından seni gönder.mek ken, başka yol aranır mı? 
doğru değildir. Köye yaklaşmışlardı. 

Satde tsrarla padişahın ayaklanna S:ı.lde, koylfilerln, Kuakoyun1uıa:t-
ka.pandı: dan korkarak gelip ge~ ~üşm9.n& 

- Onları bulup getlrecet1m, padl§a.- haber vermeğe mecbur kaldığını tah
hunl Bana ıtımad ediniz ... Ben öyle min ediyordu. 
kolay kolay ıtuzap dtişmem. - Biz köyden geçmiyeceğlz, dedi. 
Padişahın yanında duran beylerdJ:.D ı§Umda bir dere görünü.vor. Zannede-

blrl: rlm kl, dereyi geçersek, öte yanda b1-
- Madem ki kencllne güveniyor... z1 geçide gotürecck yol bulablleceğiz. 

Bırakınız gıt~n. şevketlim! Belki Al- - Evet. Buluruz amma . Yolumua 
lah .ona yardım eder. biraz uzar. 

Deyince Çelebi ,Mehmed tnzia dü- - Ne çıkar? Uzasın .. 
ııünmedl. Bilhııssıı. Tuleu Ahmed beyin - Fnknt, Tu cu Ahm d b y yol:ı. çı-
dönnıemesi pndl.IQlun canını ~tı. tarken bize bu köyden geç ceğlnt soy-

- Pek:\lı\, dedi. Yol bilen iki atlı se- lemi t.ı. Eğ~ oradan gC'çm k Ah-
çllsln ... Yann sabah güneş do~duktan med beyin lzint bu1ama~ ız. 
sonra hemen yola çıksınlar. - Biz; herşeydcn once düşmanın 

Saide derbg,1 atıldı: vaziyetini aolamağa memuruz. Onla-
- Hayır padljahunl Ayıboğan geçi- nn izini dönuşte arnnz. 

dl madem kJ ;buraya 1kJ .saa~ uzakta- Ve .atını sürerek dere)'e doğru in-
dır. o halde bu gece yansından sonra me~e başladı 
yola çıkmamız gerektir. Orıla.r ,e11n- Atlılar: 
düz glttUer. Ben gece gldeceliın. - Amma. d:ı. c ur k din be ı Gece 

- Ya yolunuzu ıaşınrsanız? :taranlığında dereden g çmck l!tlyor ... 
- Bunu, yol bilen atlılannza ~öyle- Diye :söylf'tllyorla.rd . S de de enin 

yln! Bu yollan 1Y1 btlmlyorlarsa, 'boş 'bll§Ina 1ntnce, :ırknd::ı.şlannn sesıendl: 
yere .YOia çıkmıyalım. - Derede e~yce kabank u var. En 

Seçilen atlılardan birt: dar ve sığ yerini biliyor anıl, gösterin 
- Kulunuz buralardaki yollan kari§ de oradan geçelim. 

ka~ bilirim. Btltiln çocuklu~m bu· Atlılar karanlıkta deren n dar ycri-
ralarda ~eçtl. ni bulmak kabU olmadı nı söylediler. 

Dedi. ötekt .süvari de buralarda bn- Saide fazla düşünmedi . Atının dlz-
yümü~ bir yl&ltt!. Gece yana hazır- glnlcrlnl çe:ktl: 
landılar. Atlanna binerek Yola çıktı- - Haydi g el m şur dan ... 
lar. Vtı dereye daldılar. * Atlılardan biri önden gid yordu 

Çelebi Mehmed çok :heyecanlıydı. Derenin suyu hayvanın kamından 
Saldenl.n gittığlnl hiç :istememişti. Ya- biraz yukarıya ı;lkmıştı S de aldır
nındakl kumandanlar onun gltmeslne .madı. Çarçabuk derenı ote yanına 
taraftar olmasalardı padlfah onu ya- geçti. .. S 1kindl. Hayvanını okşadı Ve 
nmdan ayımuyacattı. arkadaşlnrına: 

Saide gece karanlığında yola çıkar- - Haydi, yol g6sterinl 
ken, Çelebi sultan Mehmed: Diye b::ı.ğırdı . 

-Allah yardımcın olsınıl Atlılar ceYap verdiler: 
Diyerek, bu dev cUsseH kadının ar- - Nereye gideceğiz? 

kasından du:ı etm~l. - Padl.şahın emrett i eçlde .. 

Padişahın maiyetindeki beylerden 
blrl, gece yatarken arkadaşına sordu: 

- Sen, &idenin d!Sneceğl11den 
emin Jnlsln? 

- Evet ... Çunkü, gece yola çıktı. 
Dlişmana kendini göstermek ısteme
dl 

- Ş şanm aklına be ı 'ruğcu gibi bir 
adam bu işi başaramazsa. Saide ne 
yapabilir? 

Bcll1 olmaz. Harp zamanında gece 
y pılacak 'işle, gündüz yapılan ~ ara
sında fark vardır. Harpte, geceyi gün
duz yapanlar kazanır. 

- Buna baskıncılık derler. 
- .Harbi çabuk bit.lren en kestirme 

yol da budur. 
- Ben güpe gündüz goğüs goğQse 

çarpışıp dfişmanı göre göre yenmek, 
perişan etmek taraftanyım. Böyle bas
kınları ancak Moğollar yapar. 

- İ)'i söyledin ya ... Moğollar, .harbi, 
en kestlrme yoldan giderek çok çabuk 
bltırtrler. Tedblrslz davranan taraf, 
tedblrll hareket eden tara.ta mağlQp 
olur. Baskınlardan gaye de düşmanı 
.sindirmek ve çabuk matıt\p etmektir. 

- Pemek ki, 3en, Saldenln blr .11 
görebileceğinden eminsin, öyle ml? 

- Geceyt tercih ederek yola çıktı~ 
için, iyl bir nettce elde ederek döneceM 
Q'inl umuypr.um. 

- Beyaz atımı senin uyuz atınla de
ğiştirmek suretııe bahse girerim ti, 
Saide de onlar glbl tuzağa diişecek ve 
dörunl.yecektır. Çünkü, Saide, Kara
koyunluların ne oyuncu insanlar oldu
ğunu, ne akla gelmeyen tuzaklar kur
dutnınu bllemez. 

* Saide, iki arkadaşlle - tam bir sa.-
at - mütemadiyen durmadan gtttt. 

Küçük o:vanın cenubunda daralan 

Bu ndamlnr, ordunun devşirme as
Jrerlerindendl. Ayıboğan geçldlne yak
laşmağa e retleri yoktu. Esas n 
bun!Ardan b' ı. mırak.oyunlulnnn o 
havrJlden çıkarılmasına da taraftar 
d ğildl. Saide b rnz ger de idıyor, at
lıları takip ed yordu. Onl nn ne~r ko
nu t~undan lu!.berl yoktu 

SaJdenln maksadı, bu gcçldd ne 
ı:n ktar dw ıuan n.sk ri bu um1 unu 
yakından görtlp anlam 

Dereyi geçtikt n sonra 
11 rlledllC'r. 

K r ı rına çıkan kl g 
Saide pala ını çekti: 
- Durunuz! 

Jd t 

gordul r. 

Gol eler durdular ... Fakat onlar da 
at üstunde dereye doğru dıyorl rdı. 
Derhal palalarını çekerek Sa denin 
üzerine atılmışlardı. 

Bunlıı.rdan biri: 
- Karakoyunlulara ne cesarl'Lle kı

lıç sallıyorsun? 

Dlye bağırdı. Fakat, karanlıkta ve 
luıl olarak bAşlayan bu çarpışma vzun 
sürmedi. Saldenln palaal lk.1aln1o de 
b::ı.şlarını yere duşürmüştü. 

Saide bu sırada arkadaşlarının ten.
dlsinl yalnız bırakıp kaçtıklannı ses
mlştl. 

- Alçaklar! dedl - Ben zaten, bana 
böyle blr oyun .oynıyacatımzı, lı:öy yo
lunu tercihte 1srar edlflnlzden anla
mıftım. Alacağınız olsun_, 

:Fazla dti§O.nmed!... Geçld yoluna 
öğreuml§ti. Ve uzaktan görünen 1tt 
dağ etcğindetl beyaz çadırlan dn ~
ğı yukıın seçebU1yordu. 
Dii§manın gcı;Id boylarındaki ,mey

zııerını yakından gör<til .. Fıı.zla 7ak
Ia.şmağa lüzum görmeden, tekrar ay
ni yolu taktp ederek dere başına gel
di. (Arkası T&r) 
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ımıellifl: P. de Coulevaln Tt>rcibne eden: (Vi - NO) 
---~~---..------~-= 

Sonra Cettaradj-i, kendine mah- er.itmek icap eder. Bunun üzerine, 
eus tatlı İngilizceyle, eski büyük üs- salonda, bütün aldablmıı cemaatle
tadlardan bahsetti: Eflatuın, Aristo, rin aineainden ıyükselen bir uh I> 
Buda, l.a. .İJitildi. 

Bunlann kürremizden ayrılmadık- Cettaradji, inkisan hafifletmek 
lannı, etrafımızda döndüklerini için şunu da ilave etti: Gayet saf bir 
iddia etri. Ervah111 yqadWı toprak hayat, iyiye doğru mütemadi bir 
(izeıindeymi§ler. Terakk.im.ize, me· gayret sayesinde insan yüksek er
deniyetimize nezaret ederlermİ§. vahla münasebet temin edebilirmİf. 
Buna clair elinde deliller de olduğu- F.ranaızcaya cümle cümle tercüme 
pu söyledi. edili.§i, bu konferansın zevkini ka-

Bu •Özle.r üzerine. bütün gözler, .çırmakla beraber, Hindli, Helen'i 
.dikkatle Hlııdlinin .dudaklarına çev- manyetizmcsile hayli nüfuzu altında 
rildt .Dinleyiciler adeta dindıuane bıraktı. Ge.rçi ona yeni olarak hiçbir 
bir hürı;net.le ...beklediler. Ahrete gi· şey öğretmemişti. Fakat ;htimal ha
oen gizli ;bir ,kapının aralığından yalinin çalışması, ihtimal fevkalade 
bakmak .istiyor gipiycliler. nüfuzlu bir şahsiyet olması dolayı-

Heyhatl... Brahmin de bu kapı- sile, genç kadın üzerinde çok iyi bir 
,.. açamadı ... Orad1111 ka&tı... 'Fa- tesir y~ptı. 
kat hu kaçmayı meharetle becerdı. Nutku bittikten sc.nra Cettaradji 

Dedi ki: adresini verdi ve kendiaine aual sor-
Eski 'l:tliyük üatadlarla münasebe- mak istiyenleri evine kabul edebHe

te girişmek için, mütemadi tenasüh- ceğini söyledi. 
lerle yüksek bir manevi dereceye Helene: 

XXXII 
Hindlinin adresi Boccador soka

ğı 4 numadaydı. Bütün bir gece 
zarfında bu bayan Rodald'ın dima
ğuu meıgul etti. Cettaradji" nin ıüp
heeiz, yüksek bir manevi kuvveti 
vardı. Ôy]eyıe niçin gidifı de ondan 
yardımını i9temeain} ... htimal tel
lcin neticesinde, Saınt' Anna'nın ru
huna nüfuz: eden hayalini süip atabi
lir... Heyhat, bu hayııl en umulma
dık, en beklenilmedik bir anda diri
liyor, kareııına çıkıyordu. 

Genç kadının tereddüdü u~un 
sürmedi. 

Evet. Bu telkin tecrübesine de 
girişecekti. 

Ertesi gün, bir heyecan hummasi
le Boccador sokağına gitti. İkiden 
evvel oraya varmıştı. Bu sayede 
herkesten evvel kabul edilmeği umu· 
yordu. Fakat iki erkek ondan da 
daha evvel gelmiı. içlerinden bir ta
nesi hayli yaşliydi. Bu adam onu 
tepeden tırnağa kadar süzdü. He
lene de bu muayoneden utanarak 
kızardı. 

Muhavereye zemin tetkil etsin 
diye, bu )'llJlı erkek: 

- Arru ederseniz benden evvel 

için erkek daha ileri varamadı. Genç Bir kral bile ınlene.'j bu beyaz• ela kol.,- bir fCY d9d.ir! ... ·dedi. 
kadının zihni de mevzula me,1gul- lar içindeki Hind klbini kadar tesiri - ? 
dü zaten ... ' Bahsi nasıl açacaktı? ... altında 'bırakamazdı. Erbık fimdi - Hakiki bir .......,. .. .,,.,., ol• 
Aman yarabbi! ... Bu, dini jtiraftan ona ubnedckind• hile daha .ai· malt içiıı, ineanm ~- -.f lııir ha
da, günah çıkarmadan da daha fuzlu görünüyordu. k diler iman- 1J'l ,..,.nıw icap .... • • Sthheti de 
müşkül olmıyacak mıydı>... Ne deli- !ardan o kadar bl!fka 'bir ...blakm iJj olmalı ... lnı•n ir• miitematliy• 
ce ve gülünç bir fikre hizmet et- ki, Hel&ne 11tk•aaa ikü;üldOjiaü n idmaa ~aptannele... Bütiia ıaw.Aer-
mi~l'i de buraya gelmiıti>... ehemmiyetAıwiğjni aaladı. de. lr.eııdiled • ı.luacl. ~ 

Az daha kaçıp gidecekb ... Ukin Hayır... Kati,-eıı bu NYsidea aa. telkia ~ •aıdlr. Tair-
orada bulunan iki erkeğin mevcu- bahatıdeme.zdi. Buauala Mraher, leriaia mm da bunda .-WU-
diyeti bu tasavvurunu kuvveden buraya gelmifti. .Bir ffl1 .&ylem.m Dialerila azideri ... La te1lııia 'kabl-
ff le çıkartmadı. l&zımdı. liyetiaia daha ~ derecelerin• 

Tam saat ikide, aağ taraftaki ka- Salonlarda konuftnakla elde etti· eahiptjrler... Ruhlan •• .uc.dlaıi 
pıyı koyu renk elbise giymif va aa• ği itiyadlar aayesinde kurbaldu. bu •ayede iyilqtirorek mucizelew 
rılc sarmıı bir Hindli açtı. Kalbi çarparak. aeai heyecanla- yap&bB ildil;· ld 

Helene ayağa kalktı. narak söze başladı: ayan ona ı 
Öl .. - :Evet, evet ... Halclr•n•z Tar ... 

Ü gibiydi. - Dun . konfer~nsınızda bulun· Böyle olacak... Dün aizl dirdeıK• 
Hizmetkar, biz .el bareketileı dum .. ; Benı çok alakadar ett~ .... B~n maneviyatunda bir yükselme hi..-. 
- Buyurunuz! - dedi. Amenkalıyım. ·: Nevyorkt~ ıaputiz... l'im... iyiliğe dotru bir meyil dlJJ" 
İkinci bir odayı geçtiler. Büyük ma meselelerile çok ugrqınz .. • d 

bir salona girdiler. Ayni anda Maalesef <iıin içine ıarlataınlar kan- uRm. L 'b' "zleri I __ ı..:ıadı 
C d · · el b k ~· k d b Ek · bü "l: h klrl anı ın go neteY 0 puuu 1 

ettara Jl e aş a oır apı an u- şır... ı:erJya yu aa te ann S"zl . . . Ü •• d L'!I!..._ 
" M · - o erıır. ftZln aennız • uu,.-raya girmişti. oyuncagt olmuıuxdur... anyetız· l bir t • h'td:%.I ı..:.. h.hd>-

Hizmetk.ar çekildi. manan, telkinin ve lpnotizmanm ta• 8 eaırd dy~pa 1 15• ....,... 

b ·t . I '- ·ı..:ı . ld··ıt.·- ııt.. yarım ... - e L Brahma rahibi, misafirini bir bq ı mı, e~ut~oı mı o .._ua.u "'. _ Sizde bir tı.tad Ubiliyed 
ioaretile aellmlaclıktaıu aonra, ona renmek Jatedım... Buraya onwı Bun ladım n ___ 7-~........., 

· · idim var... u an ••• o.ua NUUm 
bir iskemle göstereli. Kendi de yük- ıçın ge • · etmenizi rica Jçln plclim.. 
sele arkalıklı biT koltup oturdu. Hindli. tereddüd.azı (Arbli ftl') 
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ESIIAI\I ve TAHVİLAT - KMtIBIYO • - ~ 1 - Tahmin edilen bedE'l! •l6.1C5ı. Ilra olan on altı knlemde cem'an 
~~oo~~i =========================================~~~muh~c~~s~~21.~"~ı~~~U~~14~ 

AUpalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
VALİ KONAÖI CADDESİNDE - Öç SATILIK ARSALAR - Aynspaşadn. 2 - İlk teırtinatı cl212ı. lJrn 38 kuruş olup "artnamesl her "Üll komls 

10 Sabat 19U 
k4t üzerine yapılmış nhşnp blr ev mı- blr1 8 metre yüzü vo 20 metre derinli- yondan alınn.blliı. " ., -
tılıktll'. İradlıdır. Mcvkll çok callbtır. ğindekl 160 metre murnbb:n bir arsa 3 İst klll ı 2 

DEVLET BORÇLARI 
KÜÇÜK iLANLAR 

FevknlAde ahvnlin devamı 
L. K. 
19.85 
19.85 

müddetince go.yrt muayyen gün
lerde haftada iki veyn Uç defa 
neşrcdirecektir. 

AlmA,_ .... eyenler istical etmelldirlei'. (3200) Jf.tnun ve kczn. buna. bi+ı.lk. 8,25 • - e er n 490 sayılı kanunda. yazılı vesikalan muhte ı ta.nzım 
....... ..... ,,... ""il edecekleri kapalı zarflannı belli gün ve saatten b v 

Galatasaray llses1 karşısında. No. 184 metre yüzü ve 20 metre derinliğinde komisyon başkanlıl!ma. makbuz muka.buı d • ir saat evveline kadar S 7,50 933 Türk borcu L Il. m. 
• • 1938 ikra.mlyell Emltıklş. Telefon: 49010 - 1 165 metre murnbb:n ıı.rsa ıse (3300) n e \ermeleri. (728) 

liraya satılıktır. İşbu :ırsıılnı: apartı
mnn inşasına çok elverişli olmnkla 
berabelj denize ve bo~nza nazır olma
larile 1sUkbnll parlaktır. 

• • 1933 İkramiyeli Ergani 
A. B. C. 

• 7 1934 Slvas-Erzurum' l 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolnn 
• • 1934 » • 
• • 1935 » > 
> 1038 1 D 

A. Dcmlryolu tahvill I-II 
11 • III 

A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. Hmıını mümessil senedi 

HİSSE SENETLERİ 

T. c. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. iş ban.kası Ouımlle alt) 
T. Iş bankası mümessil his. 
A. Demiryollan Olrketl ( % 60) 
A. DcmJryoUarı şirketi (% 100. 
Eskişehir çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
f.'lrketı Hayriyr. temettü 

ECNEBi T,\llVİLJ.ERİ 

Kredi Fonslye 1903 
• > 1911 
• • Amorti 

~~:w 1 - iŞ ARIY ANLAR 
l9.60 MlJTRAllHİT VEYA TVCOAR YA-
60.5o NINDA tş ARIYORUl\I - Lise ve dn.
l5.5o ha yüksek tnhs1llm var askeri ve tlca-
29.so ri muameleye ıışlnayım clııh-tilo vcsa.l-
52·75 re blllr ve .serbest vaziyetteyim mu-
42·25 vakkatcn Anadoluya giderim, Akşam 
41.65 gazetesine (X.Y .Z.) rümuzlle blldlrll-
39.60 • 
44.50 ~m~e=~~·-----------------------
42.- DİPLOl'\IALI ECZACI - İş aramak-

110.25 
9.95 

10.20 
103.-

22.85 
38.-
7.80 

26.-
21.-

111.-
105.-
60.-

1.30 

tadır. Sirkeci SaUomsöğüd Mudanyn 
otelinde eczacı Mlthat sınar adresine 
müracaat. - 1 

TECRtlBELİ ALMAN ŞVESTER -
Yirmi sekiz sene tecrübeli kırk yaşın
da bir diplomalı şvester 1f arıyor. Bey
oğlu 254 posta kutusu müracaat. 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
DAKTİLO ARANIYOR - Türkçe -

İngilizce bilen bi~ daktiloya. ihtiyaç 
var. Küçükparmakkapı sokak 17/1 
Taksim. -1 

SARIYERDE - Hünkt\r suyu cadde
sinde bir buçuk dönümlük bahçe satı
lıktır. Dosyıı. No. 373 Galatasaray lise
si karşısındıı. No. 184 Emlfı.k~. Tele
fon: 49010 - 1 

SOF11LAR OADDESİNDE - Fntih 
ile Aksaray arasında Sofular cadde
sinde 1200 M2 ar.sıı. ve iiıt cepheli bos
tan ıtraz ı.·eya tnmamen satılıktır. Ga
latasarny lisesi karşısında No. 184 Em-

Takslnı Abdülhak Hfımld cnddesl 
Bozkurt - EmlA.k No. 23 Tel: 43532 

GÖZTEPEDF. SATII.IK KARGİR 
EV - Ve bağlı bahçelt nrsa milrncnnt 
yazı ile Galata Mumhane caddesi 115 
No. İrakll Zeri - 'l 

laklş. Telefon: 49010 - 1 KIZTAŞISDA SATILIK - Üç sene 
evvel inşa edilen yeni dört kaUı de-

LALELİDt: - Mustafa Kemalpaşa niz görür npartıman yalnız perşem
caddesine nazır iki katlı banyolu be- be, cumartesi gezlleblllr. Müracaat 
ton ev satılıktır. Dosya No. 287 Gala.- Fatih Postane kal'ŞlSlnda Do~nıluk 
tasaray lisesi karşısında No. 184 Em- Sütevı. 
Jaklş. Telefon 49010 - ı __ .;....;;.,;, ____________ _ 

ACELE SA'fILIK APARTIIUAN -
801\IO~"liDE - Bomontı. bahçesi Cihangirde Alnıo.n hastanesi bahçesi 

üzerinde üç katlı yarım tA.gir yedi karşısında Güneşli sokak No. 56 senevi 
odalı bir ev satılıktır. Dosya No. 372 dokuz yüz lira Iradı bulunan köşe başı 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 mücedded bina on iki bin liraya acele 
EmlAklş.ı Telefon: 49010 - 1 satılıktır. Taksim İstikldl caddesinde 

kırk üç numaralı dükkdnda şekerci Ali 
ŞİŞHASEDE - İmar planına. tevfl- Dllere müracaat. - 4 

kan kesilmeyen mıntakada senevi üç SATILIK. ARSA_ (1700 M2> tiskü-
bln llrn. ıradı olan bir apartunan 35000 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
1 - Nümunesine göre 3000 kaşağı ve 1000 fır a 13/ -

saat 14 de Beykozda askeri satın alma komlsyon~c .. m2/ü941kaPel"§cmbe gunü 
tur " na saya. konmuş-

• 2 - Takarrür eden fiyat fızerinden • % 15 te.tnlnat nlınncaktır 
3 - Evsaf ve şerait her gun mczkür konıl.syonda. göruleblllr. • 

!956) 

İstanbul Hububat, Bakliyat ve Yağli :r ohumlar 
İhracatçılari Birliğinden: 

Statümüzün J 3 üncü maddesi mucibince Birlik Umumi Hey' eti 
atideki rumamenin müzakeresi için 26 Şubat 1941. Çaııamba günü 
aaat 15 de Ticaret ve Sanayi odası içtima salonunda fevkalade ola
rak toplaJ!acağından birliğimiz azasının mezkGr r~ ve aaatte Jıazır 
bulunmaları rica olunur. 

MOZAKERA 1'. RUZNAMF.Sl 
,1 - idare hey" eti raporunun okunması 
2 - Mürak.ip raporunun okunması 
3 - 9.fO aenesine mt hesabat bilançotunun te~k.ik 

idare heyetinin ibrası. 
ve lu'Clikile . ..__ 

.f - Statünün 1 2 nci maddesinin tadili 
5 - 9.f I ıenesi bütçe n kadrosunun tud;k.i 
6 - ,Yeni idare hey' eti iııtibabi 
~ - Yeni mürakip intibabL • • Kupon 

NUKUT 

FOTOGRAF İŞ:İNDE.~ ASLA.R -S:ı
natkO.r bir işçiye ihtiyaç vardır. Aynca 
blr de atölyelerde yetişmiş tabçı JA
zımdır. Arzu edenler tstcklerlnl bildir
sinler. Adres Foto Kemal Slnger ya-

liraya .satılıktır Dosya No. 371 Galata- dar Doğancılar İhsaniye caddesi 23, 
saray lisesi karşısında No. 184 Em- Fevkal!lde nezaret, tramvaya. pllija. 
laklş Telefon: 49010 _ 1 pek yakın, kuyusu ve yüzlerce meyva 

ağacı vardır. Mürncaat, Tel: 60075 - 7 ~iiiiiıiliılı••••••••••••••••••llİiİİll•lliiıll•1ıııı. 
FTh"DIKLIDA - Depoya ve npartı- --------------

Türk altını 
Killçe nltın bir gramı 
Osmanlı banlmsı (banknot> 

23.45 
2.81 
2.40 

Messerschmitt 110 tay· 
Yareleri Fransız planına 

göre yapılmış 

nında. Zonguldak. - 6 

İKİ BAYAN ARA~IYOR- Terbi
yeli ok~ yazar 18-23 yaşlarında. iki 
bayan Sirkecide ticari ynzıhnnemlzde 
vazifeye nlınacaktır. A~am gazete
sinde (~ık) adresine mektup deru
nunda fotoğrarne müracaat. - l 

man inşasına elverişli bir antrepo sa- .l\mTRESİ 40 KURUŞA ARSA -
tılıktır. Denizde yüzü yoktur, fakat de- Göztepede denizi görür fevkalA.de raf
niz cibctindedir. Dosya No. 360 Gala- beti artan nezaretli havadar bir mev
tnsaray lisesi karşısında. No. 184 Em- kide kÜmpanya suyu, elektrik, kuyusu 
laklş. Telefon: 49010 - 1 mevcud her türlü vesaite yakın arsa 

acele satılıktlr. Toptan Iskonto edilir. 
J•&'\"ERBAllÇEDE - Tramvay cad- 17 den sonra Telefon 52,153 müracaat. 

desinde sekiz odalı bir villO. satılıktır. - ı 
Dosya No. 367 Galatnasray lisesi kar

Londra 1 O (A.A.) - Afi: Ser
best Fransız orduları zabitlerinden 
biri, Almanynnın cMesserschmitt 
110> tipinde en mükemmel tayyare

sa.,in planları harbden evvel bir 
Fransız fabrikasından çalınmış olan 
cPotez 63> Fransız tayyaresi, nu
mune ittihaz edilmek üzere inşa edil
miş olduğunu söylemiştir. 

l\IF.J\IUR vı; DAKTh,o ARANI
YOR - Dairede çalışt.ınlmak üzere 

şısındn No. 184 EmUıklş. Telefon: DEVREN SATILIK KAHVEHANE -
49010 - ı Samatya emniyet komiserliği karşı

sında trnmvay caddesinde postane yn
nındakl 327 numaralı kahvehane de\<·
ren satılıktır. Bilardo rndyo ve tekmil ı 
mobilyeslle ve n.rkasındn denize nazır 
b:ıhçesl vardır. Mezkfır knhveye mü

lise ve orta tahslll bitirmiş, askerlikle -------------

Avcı ve bombardıman tayyaresi 
olan Potez, Alman tayyares.inden 
iki sene evvel inııa edilmişti. Ara
larındaki yegfıne fork, Alman tay
yaresinin daha sonra inşa edilmiş 
olmasına binaen çok daha süratli 
olmasıdır. Potez gibi Alman tay· 
ynrcsi de .3 ki~iliktir. Cihaz ve mÜ· 
rettebatı aynidir. Alman tayyaresi
nin kanndlan merkezde blıu da
ha geniştir. 

Zabit, Alman tayyaresine -top da 
konulmu!! olduğunu, fnkat Potez·in 
plfınlanndn b~ cihetin de bulundu
ğunu ve bu tayyarenin mitralyöz 
yerine top konulmak suretile ilk tec
rübesinin yapıldığı söylenmiştir, 
Her iki tayyarenin dörder mitral
yö.zü vardır. 

F ransada ihtikara 
karşı tedbirler. 

Vichy 10 (A.A.) - ihtikara 
rnani olmak için hükumet derhal 
tatbik edilmek üzere yeni tedbirler 
almıştır. Bundan böyle ticaret ve 
~anat odalarında kaydı olmıyan ve· 
yn müstahsil olduklarını ispat ede
miyen şahıslar ne:zdlcrinde her nevi 
eşya ve iaşe maddeleri stokları bu· 
lunduramıyacaklardır. 

Diğer tnrnftan ticaret ve sanat 
odalarında kaydı bulunan ıabıslar 
da kendi mesleklerine aid olmıyan 
eşyayı stok etmeleri keza yasaktır. 

Bu hükümler hilafında hareket 
edenler şiddetle cezalandırılacaktır. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık . 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

• 

alakası olmayan blr memur ile mnki
nede seri ve ynnlışsız ynzı ynzan bir 
daktilo bayana ihtiyaç vardır. Noter 
dairelerinde çalışmış olanlar tercih 
olunur. Sultanhamam Sndıkıye han 
İstanbul birinci noter dairesine müra
caat. 

KADI~{ HASTABAKICI ARANILI
YOR - 40 lirn ücretle hastanemize 
atideki evsafı haiz kadın hastnbakıcı 
alınacaktır. 

ı - Çalıştıtrı hnstanelerin bonser
visini haiz olmak, 2 - Ynşı 30-40 ara
sında olmak, 3 - Taliplerin hüsnühal 
mazbatnsı ve istida ile Afyon memle
ket hastanesi baştababetlne mürnca
ntıarı. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 
45 HEYGİlt KUVVETL~DJ~ DENİZ 

MOTÖRU - İşler va.zlyette gemiden 
~ılmrılan SKANDİA markalı çift sl-
11ndirll bütün nlfıtı tamam makine gn
yet ucuz flaUe satılıktır. Taliplerin 
Slrkeclde Orhnnlyc caddesinde istas
yon oteline müracaatları Tel: 20708 

HALI - İyi cinsten İRAN halılan 
alınıyor. Posta kutusu 261 e müraca
at. - 25 

SATILIK DİZEi, l\IOTÖRLERİ ve 
(2) KA!'tlYON - Üç tanesi 55 beygir
lik, bir tanesi (70) beygirlik kara ve 
denlz vasıtalarında kullnnılır mükem
mel bir halde 4 adet Mersedes Benz 
marka Dizel motörlerl ve bir tanesi 
Fordson, bir tanesi 33 model Ford 
marka. karoserlU, fakat ırıstiksJz iki 
kamyon satılıktır. Hergün 20992 tele
fonla Hakkı Öznk'a mürncant. - 3 

ACELE SATILIK - Hord! ve Verdi 
2 bas 80 markalı az kullanılmı:s Akor
diyonu görmek ve pazarlık etmek için 
Yüksekkaldınmda 90 No. lı dükJı:Cında 
Jorj D: Papa J'orJlü'ya veyahud Ka
bataşta İnhisarlar Levazım şubesinde 
Sami Kutal'a müracaat. 

ŞIK BİR ALMAN Pb:'ANOSU - Sa
tılıktır. Pazardan maada hergün Tak
sim Parmak kapı İmam sokak No. 16-1 
dükMna müracaat. 

.MODADA - Dokuz odalı bütün kon
forü haiz denize manzarası olan mü
kemmel bir l:t)şk 12000 liraya. satılık
tır. Dosya No. 376 Galatasarny lisesi 
karşısında No. 184 Emldklş. Telefon: 
49010 - 1 

AYASPAŞADA - Denize ve adalara 
nazır cephesi dört metre derlnllf,1 14 
metre olan ve on tarafı imar pifı.nına. 
nazaran yeşil saha bulunan arsa. 2000 
llrayn satılıktır. Dosya No. 382 Gn
latasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlnkiş. Telefon: 49010 - ı 

I?İRUZAGADA - Cihangirde deni
ze tamamen htl.klm 189 M2 arsa. satı
lıktır. Cephesi 19 metredir. Satış be
dell 5000 liradır. Dosyn No. 379 Gala
tasaray lisesi karşısındn No. 184 Em
lakis. Tele(on: 49010 - 1 

1\fAH~IUDPAŞADA - Tamamen pi
yasa. yerinde ticari bir hanın nısfma 
yakın bir hissesi satılıktır. Satı ıradı 
senevi 5820 liradır. Dosya No. 378 Ga
latasaray 1!ses1 karşısında No. 184 Eın
laklş. Telefon: 49010 - 1 

SATILIK APAR'.J'll\IAN - Beyoğlu 
Ağacamisindc tramvaya l dakika me
safede senevi 4144 lira gellri olan 2 
dükkdn ve beş daireli konforlü sa~
Iam bir apartıman (52) bin llrnya sa
tılıktır. 

Taksım Abdulhak Hamid caddesi 
Bozkurt - Emlô.k No. 23 Tel: 43532 

SATILIK APARTBJAN - Cihangir
de senevi 3360 lira varidatı olan on iki 
daireli ve iki dükkfını havı metin ya
pılı blr apartıman (32) bin liraya sa
tılıktır. Gellrl yüzde 7,5 dır. 
Tııkslm Abdülhak Hdmld caddesi 

Bozkurt - Emldk No. 23 Tel: 43532 

SATILIK APARTJMAN - Cihnnglr
de Firuznğn caddesi 1080 lira geliri 
olan dört ve üç odı:ı.lı banyo temiz ya
pılı ve dort kaUı bir apartııruın · (15) 
bin liraya .c;atılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid cnddesl 
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43532 

l\IVSTA~JEJ, Sİ.SGER l\lı\KİNASI 
ı\LIN'ıYOR - Kullanılır vaziyette 
müstamel Slnger dikiş mnklnaları !yl 
!!atla alınıyor. Satmak lstiyenlerın 
İstanbul Posta kutusu 667 M .S. adre
sine yazmaları. - B 

Sı\TILIK APARTUIAN - Cihangir 
Flruınğa yeni yapılacak asfalt cadde 
üzerinde köşe başı üçer oda ve bir hol
den lb:ıret deniz görür sal;lam yapılı 
ve senevi bin lklyiiz lira geliri bulunan 
bir aparhman 14 bin liraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak HA.mld caddesi 
Bozkurt - Enılfı.k No. 23 Tel: 43532 

racaat. 

SATILIK KARGİR EV - Boğazlçl
nin su ve havası ile meşhur Beyler
beyinde iskeleye fiç dakikada set üze
rinde Bebekden - Kabatıışa kadar de
nizi gören ferah manzaralı üç odn. bir 
taşlık bir mutbah bir tuvnlet ve banyo 
mahallini havi içinde Elektrik ve el
malı suyu ofon alt yüz metre murab
baı bahçenin ortasında bulunan kfır
gir yeni ev salılıktır. Kerı-steci bay 
Azize miiracant - 3 

5 - J\"' DTEFERR1K 
SERMAYE A. 1YOR - Karıiılı~ı 

bina lpoteğUe tcrr'n edilmek şnrtııc 
6-8 bin liralık .sennaye veya kredi ara
nı:ror. İpoteksiı n11.ilk sahlplerlle de 
bir anlaşma. yapılabilir. Mühim men
faat temin edilecektir. Teklifi tetkik 
arzusunda bu1unnn zevatın (Ankara 
P. K. 507 SERMAYE) adresine mürn
cnat. - 1 

İŞLEK KttRU KAHVECİ - Tütün
cü bakknllyc devretmek ve kdrlı işe 
sermayeli ortak isteyenler Akşamda 
(A. H.l rümuzuna mektupla müracaat 
etsinler. - 1 

FRANSIZCA DERSLERİ - Ortn 
okulda Fransızca öğretmenl!ğl etmiş 
öğretmen tarafından verlllr. Gösteri
len yere gider. Ak~mdn. M. S. rümu
zuna. mektupla müracaat. - ı 

İl.KOKUL TALEBELERİNE J\ltlJ
DE - Sımnannı Iyl takip cdcmiyen; 
imtihanlara kırvvetıı bir şekilde Jştırak 
etmek ve evlerinde hususi ders alarak 
yetişmek uUyen ilkokul talebelerine 
meslekten yeUşnılş 21 senelik bir mu
allim ders vermek lstlyor. ŞeraıtJ öğ
renmek isteyenler sarih adreslerile 
Akşam gazetesi S. K. öğretmen rümu
zuna müracnatları rlea olunur. - 2 

l\IEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermiş olan kar!Jerı
mlzden 

B. A. T. - 1\1. 'J'. - G. ?ti. - .NT 
İ. R. -B. A. Ş. -Ciddi-N. K.· 

Işık 

namlarına gelen mektuplan lda
rehanemlzden aldırmalan mer
cudur 

Posta ıttJhadına dahU otmıyan 
ecnebi memleketler: SenellRi: 
3600. aıu aylığı 1900, ü9 ayblt 

ıooo turuştur. 

• YATAK ODASI TAKl~I - 6 :parça
dan Jbarct maruf blr fabrJka mamu
latı takımlar ayın 13 perşembe günü 
sandal bedesteninde satılacaktır. - 1 

SA1'1LIK UFAK APARTJMAS -
Kadıköyunde ccvlzUkte ve elyevm elli 
Ura kirada bulunan ve yetml§ metre 
kare ayn bahçesi bulunan şirin bir -- Dr. İIISAN SA~Jt 
ap:ı.rtıman 6250 liraya satılıktır. l · 1 

Telefonlarımız: Ba~-mubanlr: .2056 
fım işleri: 20765 - fdare 20681 

l\lüdür: 20f91 

MtJSTillEL ÇOCUK ARAilASI ALl
Nll'OR - Müstamel çocuk arabası 
olup da. .satmak isteyenler VeznecUer 
Zeynep Kamil So. No. 58 de M. GenJşe 
mektupla mürar.nnt. - 2 

Taksım Abd~lhak Hfı.mld caddesi Gonokok aşısı 
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43532 

elsoğukJuğu ve ihUUltıanna. karşı 
SATILIK DUKKAS - Karaköye ya- ipek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 

kın tramvay caddesine iki ~niye me- iİlll•S•u•lt•a•n•a•h•m•eİidlİiıtüiiıirmbcİİİsİİİllİNİİoİİİ.•1İİ1İİİ3•I 
safede bir dfikkfin ve nyrıcıı. altı oda-

'l'tlrki.J'& Oftmhu.riJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lltası. Şabo Je 

aJans adedi: 285 
Zirai ve ticari her nen banka muameleleri. 

Para birikfueıtlere 28,800 lira ikramiye veriyor,, 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesnplannda. en 
az 50 lir:.m bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue nşaıtıdakl plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 161) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • f ,000 • ' 
DİKKAT: Hesaplannclıık:l parnlar bir sene için® :>O liradan a§atı 

dü~miyer.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasUe vetllecekt1r. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eyUU, 1 blrlncikanun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde r~kHecektir. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit muhvelcnames.i 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmigtir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete). 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi: 

10.000.000 lnsiliz Lirası 
t.250.000 İngiliz Lirası 

MISIR. 

Türkiyenin batlıca Şehirlerinde 
PARls, MARSl!...YA ve Nls'de 
LONDRA ve MANÇF..STERDE 

KIBRIS, ,YUNANlSTAN, lRAN, lRAK, FJLlSTlN 
ve MAVERAYI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, ;Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve hütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabi can ve mevduat hcaısplan .kiipdL 
Ticari krediler v., vesaikli lat-diler küıadL 

. Turkiye ve Ecnebi memleketltor üzerine ke§ide eenc~ uoatosu. 
Borsa emirleri. --
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avana. 

Senedat tahsilutı ve saire. 

En yüksek eml'lİyet prtlanni ha~ kiralıli 
Kualar &rvia: vardır. 

Piyasanın en müsait .,utlarile (kumharalı Yefi 
kumbaras\z) tuarruf hesaplan açdır. 

Muharrem H - Kasun 96 
S. im. Gll. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. ll,44 1,25 6,52 9,4112,00 1,33 

_va. 6,21 8,01 13,28 16,18 18,37 20,os 

KELEPİlt - Hava gaziyle işler 
(Yünkers> mnrka. büyük boy sıı ısıta
cnk Şof ben hiç kullanılmadan yerin
den çıkarılmış yepyenidir. Flntı mak
tuan (65) liradır. Her zaman 60679 nu
mnrnya telefonla. müracaat. - 2 

dan ibaret ve elli 1ki Ura kiraya mü
tehammil ve Yedi metre cepheli bir 
akar (6) bin llrayn satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt - Emli'ik No. 23 Tel: 43532 

ZAYİ - Haydarpaşa lisesinden al
dığım askerlik tecil \•eslkanu zayi et- •••••Doktor ••••• 
tını. Yenisini çıkaracağımdan eskisi- Bahadd"ın LOtfı" 
nln hükmü yoktur. Cablıl Balçık Ev, Apartlman 

kiralamak için 

• 
İdarehane: Bnbıftll civan 
Acınıusluk sokak No. 13 

I .. okman Hekim 
( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili~re mütehassisi 
Divıuıyolu 104 

~uayene saatleri Pazar hariç 
er ~Ü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

4 - Kiralık - Satılık 

El\ILAKiŞ - Bostancıda Vükela 
caddesinde adalara tamamen nnzır üç 
dönüm bahçeli yedi odalı köşk satı
lıktır. Dosya No. 375. Galatasaray li
sesi karşısında No. 184 Eml11.klş. Tele
fon: 49010 - 1 

VEZNECİLERDE - Kovacılarda nh
şap yedi odalı ev satılıktır Dosya No. 
374 Galatasaray lisesi karşısında No. 
184 Emlaklş. Telefon: 49010 - 1 

SATILIK DVKKA.N - Tünel cıva- Dr. Horhoruni 
rındn. 2 dükkan ve ayrıca beş odası Eınir.fuıü Nimet Abln. gişesi 
bulunan ve elyevm yetmiş lira klr:ı. 
getiren bir akar (lt) bin liraya .satı- karşısındaki muayenehanesinde 
lıktır. her gün nkşamn kadar hastala-

Takslm Abdülhak Hıimld cadde.si iılıiriiıniiılİtiieidaiiviilıiriidiie:iir.İliTıiıeliieiiif oiiinii:lli24İİIİİ3ıiıl .iııl 
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATILIK DtlKKA:\ - Beyoğlu Ba
lıkpaznr Hamalbaşı 2 dükkan ve üze
rinde odaları bulunan ve elycvm clll 
lira klrası olan bir akar (7500) liraya 
satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43a32 1 

••••ıÇocuk doktoru•••• 

Ahmet Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Pnlas 4 nu
mara. Pazardan manda her gfin 
snat 15 ten sonra . Telefon: 40127 

Varnalı 
OPERATÖR fiROLOG 

~öbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

«Akşam» İn Küçük 
İlanları en süratli ve 
en ucuz vasıtadır. 
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Mevsimin En Güzel Çorbaıi 1 

ÇAPA ARK~ 
ÇORBALIK 
KOMPRlMELERl 

En iyi cins taze sebze ve hububatla tavuk suyundan mamul olması 
itibarile çok yüksek kalöri ve iııtihaaver lezzeti camidir. Bir tecrübe id· 

diamızın doğruluğunu isbata kafi gelecektir. 

Büyük Bakkaliye mağazalannda bulunur. 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T cuarrul H eaaplari 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELERi ~ 
1 adet %000 Liralık 
s • 1000 • 
z .. 750 .. 
4 

• • 
• 

500 .. 
%50 • 

= %000.- Lir 
= 3000.- • 
= 1500.- ,. 
= zooo.- • 
= 2000.- ,, 

35 • 100 .. = 3500.- • 
.. • 50 • = 4000.- • 

Sot " 2G ,. = 6000.- ,, 
EeşlıJe1erl: 4 Şubat, ! l'tfaJU, 1 Atiıs 
tos, ı n.ıncıteşrln tarihinde J'&Pılır 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir :tunışluklann yerine Dantelli bit kuruşluklar darp ve pt. 

yıısaya kAfl miktarda çıkanlmıf olduiundan dantelsiz bir kunıflukların 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavülden k.aldınlması kararl~ır. 

Dantelsiz blr kuruşluklar 1 nisan 941 tarlhlnden itibaren artık tedavtıı 
etndyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mnl san
dıklarile Cumhuriyet Merkez bankası şubelerince ve Cumhuriyet merkez 
bankası şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat bankası ubelerlnce kabul edi
lebilecektir. 

Ellnde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları mal sandıkla.rile 
Cümhuriyet merkez ve ·zırnnt bankaları şubelerine tebdil ettJrmeleri ilAn 
olur..ur. (9035 - 12523) 

----~------.1.----------, •tanbul Levazım ı I T akaimde acele 
amiTliği satın alma Kiralık mobilyali 
komisyonu ilônlari aparbman 

45 kalem elektrik malzemesi alına
caktır. Pazarlıkla ck.slltmesl 12/2/941 
çarşamba g{ln11 saat l!I de Tophanede 
Lv. AmJ.rıır.1 satın a.1ma. kom.lsyonun
da yapılacaktır. İsteklilerin temlnatla
rlle belli vakitte komlsyona. gelmele
ri. Llstes1 komisyonda. gfuülüt', 

(872 - 980) 
••• 

Tak81mde abide cıvannda 6 od&
ıı azamı konforlD. (Sıcak su. kal°"" 
rlter, trtJtder, telefon ve saire) 
mobllyell bir apal'tım.Nl acele kl
ralıktlr. İsteyenlerin 13-14 şubat 
perşembe, cuma gllnlert 81434 nu
maraya telefon etmeleri. 

Dilber Kardeşler 

Müessesati Tuhafiye 

Türk Anonim Şirketi 

ıı Şubat 1941 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
ı - Dinar istasyonunda yapılacak anbar ve idare binası 

ile sair işler götürü olarak kapab zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Keşif bedeli 68,377 craltnuş sekiz bin üç yüz )'etmiş 
yedio liradır. 

2 - Eksiltme 13/2/9.U tarihinde saat 15 de Ankarada ofis 
binasında yapılacaktır. Eksiltme snrtnamcsi 5 lira mukabilin
de ofis umum müdürlüğiindcn alınabilir. 

3 ...._ Muvakkat t.eminat miktan 4668,85 cıdört bin altı yüz 
altmış sekiz seksen beş liradır. 

Aşağıda yazılı ıo kalem melbusat 
malzemesl 12/2/941 çarşamba. günil 
saat H de Tophanede Lv. ~mirliği sa.
tmalma komisyonunda pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İsteklllerin nümune ve 
1;eınln.atlarlle belll vakitte komisyona 
gelmeleri. 
4000 Metre kurşuni astar. 
1000 ıı 140 anında seten 

4 - İstekliler teklif evrala ıneyamna eksiltmeye girebil-
Hlssedarlnr umumt heyeti 20 mart mek için ihale tjlrihinden nihayet bir gün evvt>l ofisten alacak· 

941 perşembe günü saat 14,30 da Mah-
mudpaşada Mehmedpaşa Hanında 5 lan ehliyet vesikasını koyacaklardır. 
numarada. adt surette toplanacağın- 5 - Bu anbara muktezi yalıuz 6 ve 8 m/m kutrunda ol-

1000 • Kıl te1a. 
5000 • 75 arzında haki astar. 
ıoo • Tirıkotln. 
700 • HAkl kurdelft. 

2000 Adet Hdkl bobin 
1000 • kurşunl bobin 
15,000 • Büyük parlak düğme 
15,000 • Küçük parlak dtiğmc 

dan h\ssedarhlnn o gün gelmeleri rı- ı mak üzere 4 ton beton arme demiri, İstanbul'da Beşiktnştald 
ca olunur. depomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide ,,erilecektir. 

(600) (753) 
Esas mukavelenamenin 26 ncı mad· llı.••••••••••••••••••••••••ll!ll•mii 

(873 - 981) 
••• 

Maltepe piyade ve atış okulu için 
180,000 kilo ekmelç pişirmesinin pa
zarJıkl.ı eksiltmesi 12/2/941 çarşamba. 
gunü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 3600 Ura ilk 
teminatı 270 liradır. Şartnnmesl ko
misyonda görülür. İsteklilerin belll 
vakitte komisyona gelmeleri. (976-984) .... 

14,0oo adet demir dort köşe halka 
ve 16,000 adet 3,5 santimlik tek dilli 
toka miiteahhld nam ve hesnbına p:ı
zarlıkla. eksilt.meye konmuştur. İha
lesi 17 /2/941 pazartesi gün ti saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın nlına 
komlsyonw1da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1500 lira ilk teminatı 112 lira 
50 kuruştur. Nilmunelerl komisyonda 
göriıhir. isteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (880 - 1015) 

••• 

desi mucibince 50 hisseye malik hls-
sedarlnnn haiz olduklan hisse senet
lerin\ içtima. güniınden nihayet blr 
lıaftn. evvel şirket merkezine tevdi 
etmeleri icab eder. 

1\lüzakerat Rüznamcsl 

ı - 1940 yılı işlerine nid idare mec
lisi raponınun okunması. 

2 - Bilanço, kfir ve zarar hesapla
rlle müraklpler raporunun okunarak 
tasdiki ve meclisi idarenin ibrası. 

3 - Müddeti hitam bulan idare 
meclisi azası yerlerine yenUerlnin ta
yini. 

4 - Ticaret kanununun 323 üncü 
m::ı.ddesl mucibince şirketle ticaret 
muamclelerlnde bulunmak üzere ida
re meclisi 5.zasına salahiyet verilmesi. 

5 - Yeniden lkl mürakip tayini lle Topçu okulu hamamı su depolarının .. . 
tamiri pazarlığı 17/ 21941 pazartesi 1 ucrctıerlnln tesbıtl. 
günü saat 14,30 dıı Tophanede 
Lv. Aınlrllği satın alma ko.ulsyonun
da ynpıl:ıcnktır. Keşif bedeli 288 llra 
kati teminatı 43 lira 20 kuruştur. 
Keşıf ve şartnamesi komisyonda gö
rülur. İsteklilerin belli saatte komıs-
yona gelmeleri. f831 - 1016) 

••• 
150 ton saman alınacaktır. Pazar

lıkla cksH mesl 13/2/ 941 perşembe 
günü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda ynpı
lacaktır. Tahmin bedeli 6750 lira ilk 
teminatı 506 lira 25 kunıştur. lstekll
Ierin belli saatte komisyona gelmc-
lerC (877 - 1012) 

••• 
5 ton kok kömürü ve 5 ton lnvcrna

rln kömürü alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 13/2/941 perşembe günü 
~at 15 de Tophanede Lv. Amirliği sa
t.ın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Isteklllerln teminntlarlle belli vakit
te komisyona gelmeleri. (1383-1017) 

••• 
Derinceden istanbula ul500ıt ton 

buğday naklettlrilecektir. Pazarlıkla 

eksilt.mest 12/2/ 941 çarşamba gunü 
saat 16 da Tophanede levanm fımir
Uğl satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 2850 llra kati 
teminatı 427,5 liradır. İsteklilerin belll 
saatte komisyona gelmeleri. 

{882 - 1018) 
••• 

Hayda.rpaşadan Balat, Ay\•ans:ı.ray 
ve Beşiktaş fabrikalarına 10,000 ton 
buğday nakil ettirilecektir. Pazarlık
la ekslıtihesi 14/ 21941 cuma günü 
saat 15,30 da 'l'ophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 4000 lira ilk temi
natı 300 liradır. Şartnamesi komis
yonda gorulur. Deniz vesaiti olanla
rın belli saatte komisyona. geln\elerl. 

(878 - 1013) 
••• 

3000 adet sandık tahtası. 4 x O, 20 x O,G2 
500 adeL sandık çıtası. 2,5 x 5 x 2,5 

3000 kilo kuru ot anbalajlık. 
200 kilo Ml kağıt anbalaJlık. 
Yukanda yazılı 4 kalem anbalaJ 

malzemesinin pazarlıkla eksiltmesi 
14/2/941 cuma günü saat 15 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
temınntlarlle belll vakitte komisyona 
gelmelerl. (297 - 1014> 

Emlak ve Ticaret 
Türk Anonim Şirketi 

Hissedarlar umumi heyeti 20 mart 
941 perşembe günü saat 15,30 d:ı Mah
nıudpaşada Mehmed paşa Hanında 
şirket merkezinde adi surette topla.
nacağındıın hissedarların o gün gel
meleri rica olunur. 

Heyeti umumlyeye asaleten ve ve
kll.leten iştirak edebilmek için hlsse
darlann laakııl 50 hisseye malik ol
malnn ve hisse senetlerini nihayet 5 
mart 941 tarihine kadar şirketin mer
kezi idaresine tevdi etmeieri icab 
eder. 

l\Iüz:ıkerat Rüznamcsl 

ı - İdare mecllsl raporunun okun
ması. 

2 - 194:0 yılına ald bilanço, kir ve 
zarar hesnblle mürakip raporunun 
okunarak tasdik! ve meclls\ idare 
azasının ibrası. 

3 - Müddeti hitam bulan idare 
mecllsl azasının yerlerine yenilerinin 
tayini. 

4 - Ticaret knnununun 323 üncü 
maddesi mucibince şirketle ınunmele 

yapabilmeleri için 1durc meclisi ftza
sına selfıhiyet verilmesi. 

5 - 1941 yılı için iki muraklp ta
ylnlle ücretlerinin tesbltl. 

KURTULUŞ 

Biç Ki ve DiKi Ş 
DERSHANESİ 

Müdiresi: Bayan Papazyan 
Haftada dört gün kadınlara gün· 

de üçer saat Fransız usulü ile biçki 
ve dikiş dersi tedris edilir ve 4 ay· 
da Maarifçe musaddak diploma ve· 
rilir. Feriköy Tepeüstü 116 No. 
Papazyan Apartımanı. 

!il Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Ankara. istasyonunda inşa edilmekte ol:ln devlet demlryollan umumt 
idare blnaııına ald sıhhi tesisat cihazlarının temlnl ve yerlerine vaz'ı 1şl 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 15778 liradır. 
2 - İstekliler bu 4e aid şartname ve sair evrakı devlet demir yollan 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden 80 kul'U§ mukabilinde alablllrler. 
S - Eblltme 26/2/941 çarşamba günü saat 18 da Ankara.da. Devlet 

Demlryollan yol dairesinde merkez l inci komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için lsteklllertn teklif mektuplan ile bir

likte 8.§ağıda yazılı teminat ve vesnlkl aynı gUn saat 15 e kadar komisyon 
relsllğ1ne vermeleri llzımdır. · 

a c2490 sayılı kanun ahkAmına uygun 1183,35 llralık muvakkat tem1nat 
b cBu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c chteklllertn bu glbl tesisat 1~ıertnden en az 10,000 liralık tealıhUdü 

muvaffakıyetle başarmış olduğuna dair vesika. (699) (899) 

MEMUR ALINACAK 
Hukuk veya YiWek Ticaret Mektebi mezunu, tercihan Ticari bir 

müesaesede ça)qJD1', muhasebeye 8'ina bir memur alınacağından 
taliplerin muhtasar tercümei hallerini bi1dirir bir mektupla Ankara· 
da (SOS) numaralı posta kutusuna müracaatlan. 

İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 
Hlçbtr resmi sıfatı haiz olmayan bazı eşhasın kendilerine (Belediye 

icra memuru) veya (Belediye tah.slldan) süsünü vererek mukclleflerden 
vergi horçlannn mahsuben para alıp karşılığında (makbuz getırllmek) ve
ya. (vezne mnkbuzile tebdU edilmek) kaydlle fı.di llmiıhnberler vermekte ol
dnklan vakl müracaatlardan anlaşılmaktadır. 

Bu gibiler hakkında kanuni tuldbnt ya.ptırılmnktadır. Tahsnı emval ka
nununun 8-lncl :rruı.ddeslne göre vergi borcuna mahsuben verilen para 1çln 
matbu ve resmt makbuz alınması şarttır. Resmi makbuz almtı.dnn verilen 
para mükelleflcrin borcuna mahsub edilemez. 

'Bu suretle vuku bulacak müracaatlarda keyfiyetten derhll.l en yalan 
!dıır1 makıımın haberdar edilmesi sayın halkımızdan reca olunur. (1029) 

Mıntaka ticaret Müdürlüğünden 
25/7/940 tarihli Türk - Alman hususi anlaşmasına tevflknn baıtırsalt. 

balmumu, deriler, peynir, taze ve konserve balık, keten, yonca. tohumu, ve 
paçavra ihracatında bulunmak isteyen Jhracatçılar 18/2/941 tarihine mtt
sadlf salı günü sn.at üçte ticaret odası meclis salonunda toplantıya. da.vet 
olunur. 

Mülhnkattakl alakadarların yazı lle İstanbul mıntaka ticaret mlldUr-
lüğünc müracaatlan Hl.zımdır. (1028) 

Hariciye Vekaletinden : 
Hariciye VekAletlnln merkez ~kllMmda. on üçüncU dereceden m1lnhal 

bulunan idari memurluklara yecll memur alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı 27 şubat 1941 perşembe günil san.t 10 da Ankarada 

Hariciye Vekt\.letlnde yapılacaktır. Müsabakaya iştirak edebilmek 1çln m&
murin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartlardan başka J.şa~d& 
yazılı evsafı da haiz olmaları lll.zımdır. 

ı - Lise mezunu olmak 
2 - Yaşı 25 den yukan olmamak 
3 - Yüksek mekteplerden birine veya munzam bir vnzıreye de

vam mecburiyetinde bulunmamak. 
İmtihan türkçe kitabet, fransızcadan türkçcye tercüme ve umumi ma.

lümattan yapılacaktır. 
Talip olanlann diploma, hüsnühal kAğıdı, hüviyet cüzdanı, veya mu

saddı:ı.k suretlerini bir istldaya. rapten 25 şubat 1941 tarihine kadar Harlclye 
Vekaleti sicil ve M. umum müdürlüğüne müracaatıan ve imtihan gllnü Ha.-
rlcJyc Vekfıletlnde bulunma.lan lüzumu lliln olunur. (636 - 873) 

Zonguldak Belediyesinden: 
ı - Belediyece gösterilecek yerde bir umumt sığınak kapalı zaffia ek-

silt.meye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli d8000D liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ııl35011 llradır. 

4 - İhale 4 m:ırt salı günü saat 16 da Belediye blnasında dnlmt encü
men tarafından yapıl:ıcaktır . 

5 - Şartname, keşif ve projesini görmek lsteyt!nlerln Belediye fen VU· 
beslne müracaatları. 

G - Teklif mektupları ihale günü saat 15 e kadar kabul olunacaktır. 
(755) 

Divanı muhasebat riyasetinden: 
Divanı muhasebatta münhal bulunan 20 Ura asli maaşlı kli.tlpllklcre 

müsabaka ile memur alınacaktır. 
1 - Alın:ıcnklnrdau üçü münhasıran yazı makinesinde çn.bştınlacn.Cın

da.·ı bu hususta meleke ~ahibl olmalan icab eder. Bu itibarın talipler en 
evvel Daktilo imtihanına. tabi tutulacaklar bu imtihanda muvaffak olanlar 
arasında ayrıca bir ehliyet imtihanı yapılacaktır. 

2 - Diğer mahaller için de taliplerden bldnyeten yapılacak ehliyet 
imtlhan111da. muvaffak olanlnr n.rasındn yazı makinesinde melekesi bulu
nanlar - müsavi şerait dairesinde - diğerlerine tercih olunacaklardır. 

3 - İlk hizmete gireceklerden orta tahsili bulunanlara 15 llsc mezunu 
buiunnnlara 20 lira asli maaş verllecektlr. 

4 - Askerliğini bitirml.ş bulunıınlar - müsavi şerait dairesinde - dl
~erlerine tercih olunurlar. 

5 - Daktilo imtihanı 14 Şubat 941 cuma ve ehliyet lmtihanı 18 şubat 
941 salı günleri icra kılınacaktır. 

6 - Daktlloluğa talip olanlann 13 Şubat 941, kfttlpllğe talip bulunan
ların da 17 Şubat 941 akşamına kadar nüfus hüviyet cüzdanı, mektep şa
hadetnnmesl, askerlik vesikası, memuriyete mrmı bir hastalık veya malQ
liyetl olmadığına dalr resmi ta.bip raporu ve iki kıta vesika fotoğrafiı ve bll! 
arzuhal ile divanı muhasebat riyasetine bizzat müracaatln.n ve zat lşlerl 
müdürlüğünde bu hususa dair !ormüliı tahrir ve inıza eylemeleri lüzumu 
1Jft.n olunur. (665 - 874) 

Selimiye tümen satın alma komisyonundan 
Askeri ihtiyaç :çın d50ı ton arpa evsafı dahilinde olmak üzere 14/2/941 

cuma günü saat 11 de Sellmlyedekl tümen satın alma komisyonunda pa.
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Takarrür edecek fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. (953) 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
1 - 10 ton kesme .~ekerl 14/2/941 cuma. günü saat H de Beykozda. u

keri satın alma komisyonunda münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiyat ftzerlnden % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkür komisyonda. görlllebmr. (959) 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
1 - 10 ton Iavamarin kömürü 17/2/941 pazartesi günü saat 15 de 

Beykoz askeri satın ıılma. komisyonunda münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiyat üzerinden % ıs teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve .şerait her gün mezkür komisyonda görüieblllr. 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 

(980) 

l - Beş ton kuru soğan 19/2/941 çarşamba günü saat 15 de Beykoz as
ken satın alma komisyonunca münakasaya. konmuştur. 

2 - Takarrür eden fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkur komisyonda görüleblllr. 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 

(061) 

ı - 2000 kilo kesme şeker 14/ 2/ 941 cuma günü saat 15 de Beykozda. ns
kert satın alma komisyonunca münakıısayn konmuştur. 

2 - 'h.karrür eden fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şeralt her gün mezkur komisyonda görülebilir. (958) 

1 
Satılık Pırlantalı Zümrüd Yüzük 

17 / 2 /941 Pazartesi giinü saat 14 te KapaJı Carıı Belediye Me- Beykoz askeri sabn alma komisyonundan 
zad Müdürlüğünde çok kıymetli görülmem~ palantalı zümrüd yü- 1 _ Cihetl askeriyeden 8 bat hayvan açık arttırma 11& .satılacaktır. 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
ı - 20 ton yataklık kuru ot 20/ 2/ 941 Perşembe günü saat 15 de 

Beyko21 askeri satınalma komisyonunca münakasaya. konmuştur. 
zille satılacağından almak arzusunda bulunanların mezkUr idareye 2 _ Tallplerln 15/2/941 cumartesl ııuntı SiM 10 da askert aatın a.1ma 

müracaatları •••••••••• .. komisyonun& milracaatıan. (890). 
2 - Takarrür edecek fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
l - Evsaf ve geraıt her ıün meı.kür komisyonda görülcblllr. (957) 


