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== 
lop başlayınca söz 
durur der ler a mma 
bu sırada bol nutuk 

lngiliz Hariciye Nazırı bu ~Bu~~~s.A. .... aa_A._•x._ i 
TELGB.A.:E'LAB 

sabah Ankaraya geldi dinliyoruz 

B. llltler alman milletile dert
leşme fırsatlarını hiç kaçırmıyor. 
iş başına geçişinin yıldönümil 
rnünasebetile üç hafta evvel bü
Yük bir nutuk söylemişti. Bu se
fer de Nasyonal - Sosyalist parti
Sinin kuruluşunu kUtıarnak için 
Oldukça uzun konuştu. Arada 
gecen kısa 2 amanda ne h§.diseler
ae; ne fikirlerde değişiklik obna-

. Ciığı için iki nutttlt arasında da 
fark yok gibidir. şunu ilave ede
lim. ki bu nutkun gazetelerde çı
kan şeklinin bizde bırakt~ğı tesir, 
fransızca metni okuduğumuz za
ınan edindiğimiz intibadan baş-

Muhterem -misafirlerimiz, 
istasyonda büyük merasimle 

istikbal edildiler 
B. Eclen'e, imparatorluk genel kurma:y başkanı 

ile hava başkumandanı refakat ediyor 
kadır. · 

B. Hitler, ebedi kabusu olan ·Ankara 26 (Telefonla) - fn
Versay sulhundan· gene uzun glliz Hariciye Nazın B. Eden, 
tızadı~a bahsettikten sonra, ~u impaı"f\torluk genel kurmay baş
.Sefer Italyaya oldukça dolgun ıl- kanı general Dill, hava kuvvet
tifath bir pay ayı~'ly?r. Aynı lerl başkumandanı ve maiyetilll
tnaksadla iki benzer ihtilal b~- deki zevat ne bu sabah saat on 
ı-an iki milletin ve ik! adam~? ~ttı- buçukta hususi trenle Adanadan 
!rakı sarsılmaz oldugunu soyliye- ehı:imize gelmişler ve merasimle 
r~k diyor ki.: . «~U ad~rnlardan ~arş:ıJanmışlardır. 
hırt daha az ıyı bır vazıyette bu- B. :Edenin maiyeti on zattan 
lunursa öteki onun .Y.Rrdıroına mürekkep bulunuyor. 

ltalyan esiri 
Dört 1 tal yan t ayyaresi 

düşürüldü 

Atina 26 (A.A.} - (B.B.C.) Resmen 
tebliğ edildiğine göre Arnavutlukta.ki 
harekat başladı~ndanbert 551 l za
bit olmak üzere ita.Iyanlafdaıı. 20,000 
esir a.lınmJşLır. 

Atina 26 (Radyo bu sabah sa.a.t do
kuzda) - Kücük kıtaıann ve topçu
nun rnahdud faaliyeti olmuştur. 

Atina 26 (A.A.) - (B.B.C.) Evvelkl 
gün dört İtalyan tayya.t'esi düşürül
müştür. Diğer üç tanesi de o kadar 
a~r hasara uğramı%ır ki, ağlebi ihti
mal üslerine dönememişlerdir. 

Atina 26 (A.A.) - (B.B.C.) Ajans 
telgranarına göre, askerl harekAtta. 
vuku bulan durgunluk, ha.valarm fena. 
gitmesinden ileri geliyor. · 

Romanyaya karşı 
lngiliz ablokası 

Nazır B. Dalton, Roman
yanm vaziyetine dütecek 
. memleketlere de ayni 
ted~ir tatbik edileceğini 

söyledi. · 

k~şar.» Bu suretle, «daha fena'> · ·Misafirlerimizin şehrimizde ne 
Cieğil de «az iyhı vaziyette b~u: kadar kalacakları belli olmamak
nan ttalyaya yardım ~ecegmı ıa· beraber ilk günlere aid prog
açıkça haber veren B. Hit!er, ~1- ram hazırlanmıştır. Misafirleri
nıan milletine karşı b~ fedakar- miz Ankarapalasta hazırlanan 
lığı haklı gösterm~ içın, ~talya- dairelerde ikamet edeceklerdtr. 
nın ilk zamanlar bırçok duşman Ög-ıe y· emeklerini srbes olarak 
kuvvetlerini meşgul ederek «~1- . Londra 26 (AA.) - (B.B.C.) İkU.sadt 

8 
pek faydalı olduğwıuı> yıyecek olan B. Eden ve general harp nazın B. Dalton geçen hazlran-

ma~~tıyayyor. 0 zamanlar Almanya- D!ll saat 15.146 d.e At.atürkün mu- dan~~· Romanyaya. gilınıek üzere hiç bir e:n:ı.l.aiµp. InglUz a.blokasın~ geç-
run tleniz harbi hazır değildi. vakkat kabırlerinl zıyaret ederek medi.ğinl soylem~r. Romanya, hazi-

şimdi denizaltı gemileıi yapılmış, birer çelenk. koyacaklardır. İngi- . randan bert kendisine gidecek 'malla-
li B ari N t 16 da B Ed G raı Dil nn münhasıran Romanyada istihlak 

bunların mürettebatı yetiştiril- z cıye azın saa • en ene 1 edileceği.he dair ingıltereye hiç bir te-
. . "t"n kış Almanyanın Hariciye Vekilimizi, general Dill , . . minat vermemiştir. Bundan bll§oka bu 

mıştır. ~u u . dah na.n eden de ayni saat te Genel kurmay ba.ş4 cek ve ziyaretler ayni suretle 17, bu ziyafeti btr resmi kabül taktb müddet zarfında. Romanya Alman 
uyumadıgını bır a 

1 
da kanı mareşal Fevzi Çakmagı- zl- 17,30 ve 18,30 da iade olunacak- edecektir. Öbür. aksam da mis~ hll.klıntyetı altına gl.mılftir. · rt e nisan ay arın • ~ Mebus M.a.nder, Romanyanm vazlye-

B. Hitler ma v . . . sa sı ı yaret edecektir. B. F.den 16,30 da tır. firler şerefine İngiltere sefareti tine düşecek diğer memleketlere kar-
batacak ingiliz gemilennın t yı Başvekil doktor B. Refik Sayda- Yar.ın (bu akşam)' saat 20 de tarafından sefarethanede bir su- şı da ayni tedbir. Jttlhaz edlllp edilme-
hayret edilecek d. er·ec· ~e ar aca- mı, Bu"yük' Millet Meclisi reisi B. ıniSafirlerimiz şerefine Ankara- va.re verilecektir. mlyeceğinl sorunca nazır müsbct bir di surette cevap vermiş ve Romanyaya. 
ğmı şimdiden bıl rıyor. . Abdülhalik Rendayı ziyaret ede- palasta bir ziyafet verilecek ve (Devamı 7 ncl sahifede) yapılan ayni muamelenin Bulgarlsta-

inoilizler Hahesistan~ 
da 12 yerden 

ilerliyorlar 
İngiliz kuvvetleri Moga. 
diçiodan 100 mil uzakta: 

Kahire 12 (A.A.) - (B.B.C.) Mütte. 
fildn alaylannın, şimdi muht.ellt on ıtı 
nokta.dan Ha.beş toprakları. dahlllnd.e 
ileri yürü.yüşlerlne devam ettlklert öğ
renllmiştır. 

Kahire 26 (A.A.) - CB.B.C.) Haber 
a.lındıtıJ?.a. göre İngiliz kuvvetleri ao... 
malide Italyanın m ühJın limanı 'olaa. 
Mogadlçlo'dan 100 mil uzakta bir mey. 
ki işgal etınişlerolr, 

lngiliz hava 

Nazırının 

mühim nutku 

Manş'ın ötesinde İngiliz 
hava taarruz harekatı 

başladı 

J.ondra 26 (AA.) - (B.B.C.) Dün 
hava nazın B. Sinkler söylediği bir 
nutukta., Man., ötesinde İn[{lliz havil 
kuvvetlerinin taarruzi harekatının 
başlamış olduğunu söyleml.ş ve duş
man denizaltı üslerine yapılan taar
ruzların büyük muvaffakıyetıerlnden 
babSetmiştir. Sonra İngiliz bava nazı
n. Alman hava kuvvetlerinin haşin 
tararuzlanna enerjik bir suı-ette mu
kavemet eden Malta halkını medhet-. 
miş ve Malta müdafaasının 3 gunde 
90 düşman tayyaresi diışünnü~ oldu
ğunu kaydetmiştlr. 

«Libyatia harekatın baştang1cmda. 
endişede idik, zira İtalyan ve IngUls 
lıava kuvvetleri arasındaki fark dort
te bir nisbetlııde idi. Fakat şanlı ve 
eşsiz hava kuvvetlerimiz, Italyan ha~ 
va kuvve-tlerinden gelecek tehlikeyi 
ebediyen ortadan kaldırmıştır. Afrika
da 1000 den fazla Italyan tayyareal 
düşürdük, şimdi ise, yalnız Alman tay
yareleri ile çarpışıyoruz, Na.zır. halka 
Ingiltere üzerinde Alman ha.va kuy~ 
vetlerinin faaliyetini arttırmalannı 
b_~k;!eı:ıeıert lazım geldiğini söyllyerek 
sozunu bıtlrmlştir. 

B. Hitıerin nutkunda, harbın na da. tatbik edilip edllmedl~I sualine 
müstakbel inkişafı bakımından E •t d cevap vermek için mühlet istemk}th:. C 
tek müspet tehdit bundan ibare~- B. Churchill'in rı re e Bulgaristanın Eritredeki Fransız enupta Japon 
tir. ((İlkbahar geliyor, kuvvetlen- QQ • kuvvetler i 
tniz boy ölçüşccektir)) diyen. B. büyük elçimizle 4 esır harice karşı Londra 25 (A.A.) -Times ga- feVeSSÜhare kefi 
liitler bu ölçüşmenin ne şekilde ~ zetesinin muhabiri Eritre sahilinde 
olacafundan bahsetmediği gibi, •• •• • daha ahndı Vaziyeti• nedı·r.? Mersa Taclai'den yazıyor: Buraya 
tıgil~reye taarruz ihtimalini goruşmesı çıkarılan hür Fransız kuvvetleri 
hissettirecek bir kelime dahi kul- Fransı7 hattı üstüva Afrikasından 

ki bir iddiafl I T ki Jtalyan Somalı·sı"nde ı·ki R d l hareket etmişler, kamyonlarla or-lanmıyor. Bilakis, es İngiliz Ba~veki i, ür • omanya a top anan manlardan, çöllerden, dağlardan 

İngiltere hükômeti J a
ponyaya hiç bir teklifte 

bulunmadı 
düzelterek taarruzu ingilizlerden yenin teahhüdlerine sa.· liman zaptedildi Alman ordusu yola a~rak binlerce kilometre katetmiş. 
bekler bir edası var. ' dık kalacağına itimadı çıkmak üzere harekete lerdir. Bunlar Senegallidir. Zabitleri Londra 26 CA.A.) - CBB.C.> Sal~· 

Aynen şöyle diyor: ((MuhakkaK .., b.ld" d" Hür Fransız kuvvetleri h b l Fransızdır. Başlanndaki Fransız mi- hiyett~.ar bir membadan oğrenildiğlnt 
olan bir ey var: ingillzler Av- oldugunu 1 ır 1 , • azır u unuyormuş rala~ı Fransız - Alman mütareke göre Ingiliz hükumeti, Japonların ce-
:ru ş d ye dokU!lur- Keren e 100 kılometre · ıkomısyonu azasındandı. Franıanın nuba doğru hamleleri hakkında Tok· 
1 ~a kıtasm a .. ~~re kUvvetiroizle Londra 25 (A.A.> - R~uter: ~azete- yaklaştılar Sofya 25 (AA.) - (Reuter): Al~anlar tarafından !<İstematik bir yoya. hiç bir teklifte bulunmamıştır. 
aısa, onlara bu un . ·u2 ıer, Başvekil B. Churchill'ln ~~ ya.- Kral Bor.is, bu sabah mülga bütün şekilde parçalandığını anladığından m Toky~aki Inglliz se~irl, Ja?on zt. 

karşı k?yacağız. Nered: :~f~rı- bancı dipl~~atl~i:::ı:r. goruşme- Kahire 25 (AA.) _İn .liz umu- si~_asi parti~crin O:ümessillerinden ~a_çarak h.ür. Fransız kllvvetlerine ke~~f:t~~::a:J:c~ğ1v~\~~~~~r~~reık 
gem.tıen bulunursa, denıza ı lerl tebaruz :Joın.atlk muhabiri di- i k Ah t bı-v· gıE "t d murekkep bır heyetı kablll edecek- ıltıhak otmışhr. bir suretet anlatmıştır ç 
llUz kati netice elde edilinceye Times'in mk l ararga cmıbn ce bıgı: rıbre de, tir. yalnız faşist ve Alman taraftarı ıuııımuım11111m111wm1111ımmuıııım111uıııuu11u1111 111u11111111ıııu111111111111111oııuııı111uı • • k r ki· . ıta arımız u - u un cenu un a l omuıu11111111111m111uın111-
kadar çalışacaklardır » Deme yo cb.urchill Japonya. ve Türkiye .1 . h k tl . . d t kt o an grupların mümessilleri bu he- _ 
Ol . d~a ziyade, b';13Ük elçileri ~9 Yunanistan elçisi ile ıd~n B arde e 2e3rmı:b etvt~L~ md e e- yete dahil değildir. Bu grupların re- 1-2- . . 

uyor kl Almanya, . - ~Y a tığı görüşmelerde, son zama?- ır. ura a~ şu a arının e y~- isi Çankoftur. 
ino-i]ı'zlerı· karada beklı:vor, ve de dun Y P ını·5·ın artmış olduğu ıld pıla-ı harekat eenasmda 400 esır Me kA tı'I b' . 'd k ı.. • • ıarda gerg ıı; 1 lm 3 ·- . 1 z ur par eı ır ıstı a verere 
iliz harbilli şiddetıendirecektır. mıntakada. yani uz:ı-k ~ ~~:~i= a mış ve top ıgtınam 0 unmuş- kral tarafından kabul edilmeleri ri-

liarbi bitirmek için İngiltereye ıcanlatda ingilte~~~plo:at~a:a an- tul. 1 S 1' • d C 0 _ casında bulunmuşlar ve Bulgarista· I 
taarı·uz iht' alinin yakın oıma- yaseti sarih sure t~. Yt a~ dor.:k.::: hı~ın k(;~ t u a ırmffaakg~- nın harice karşı olan vaziyetini gö-
. ım ıatı:nı.Ştır. .. .. 1 isine nın o esın e ı .. re a • muva ı- .. mok isted'kl . . b'ld' . . 
dığını gösterir mahiyette ba.şka B. churchill, Japon bbiruyiikl rtnei~tiyat yetle inkiıafta devam etmektedir. Bş tü 

1 erılnık . 
1 dırmh~lş}er.dır. 

" ı• gilte- rd alınan ted e o•V h 1 d • h' b' u par er mem e etın a 1 l sıya• 
Sozıer de göze carpıyor. n singapu a tind olduğunu te- ıger cep e er e, vazıyette ıç. ır ti b'lh 1• ek 
re - . uzun tedbirleri rnahtre . e in harbi ka- değişiklik yoktur. se ve: ı assr par amentonun t -

Ye taarruz olmazsa harp . mln et.ın..i.ş ve ıngilteren d h teyid (D 2 • ahif- .ı ) rar kurulması meselesi hakkındaki su·· İn ilterenın l.ni bir kere a a evamı ncı s c:u.e .. .. 1 • . d . h recektir. Zaman g zaruna.k azm goru~ ennı e JZa etmek istiyorlar. 
lehine olabilir. B. Hitler «Hayır!» eylemiqtir. .. . e bilyük elçisi. :O :1. k k a. I er 

1 
~.ec.~ste. e":elce ı_ 60_ azası 1!ulunan 

diyor E- • d .. nıanm beni B. Churchlll, Turkıyil yaptı~ gö- buyuk eıyası partilerın, parlamento 
~a · « geı uşma sanı- ve Yunanistan elç~ ~rta Şark se- kanununun tadilinden sonra, ancak 

ınanla korkutacakların~v• rüşmelerde, B. Ede~d n izdeki inglliz Ne ağacı? 20 azası kalmıştır. . 
?orıarsa, derim ki icabettıgı ~~- yahatı~den vek:af;~an ba.hSetıl!lş- • Bulgar Ziraat Nazırının 
ô.ar b ki i ·· - di ve bıli- strateJısin!n in .. büyük elçısl-.ı:i e erney ogren m tir. B. Cburch~l, Tu~iedlerine sadık Gazetelerde ,öyle b ir haber. nutku 

trı.. 1923 den sonra iş başına geç- ne, Türkiyenm : bi~dlrınl!i· Yuna- «İstanbul - Londra yoluna ağaç Sofya 25 (AA.) - Yeni Ziraat 
~ek için 10 yıl bekledim ... )) k~ıacağın~ tt~~ag~%şmeslnde de Yu- dikilecek.» Nazırı B. Kuşef şimali Bulgaristaında 

13. Bitlerin şu cümlesi daha nıstan ~~;~~n~ mücadelesi ıcarşısında Mizaha buram buram tüten bu bir nutuk söy)iyerek Bulgar hüku· 
lnanaiıdır. <ıŞU veya bu gayenin ~:e~iğl büyük hayranlı!P anlatmış- havadisin acaba "4:1'esine dokunma- metinin v~fes!n.in Bulgaristanı Av-
ger kl . . . b' tarih t lı? Bu harpte bangı Londra yolu? ... rupa harbı harıcınde tutmak olodu-
te ç~ eşmesı ıçın asla ır ır. • • kkürlerİ Hangi ağaç?... Dikmek ve büyü- ğunu beyan etmiş ve demiştir ki: 

0 .~Pıt etmiş değiliz. Bun~ Y:P~~; Başvekılın teşe _ Başvekil mesini beklemek için hani .vakit?... (Devamı 2 nri sahifede) 
l1'~nıanıanmızın gazetecilerıdir. Ankar~ 25 (A.A.) H lkevlerinin Heyhat. harp beyuJiisı, ınsan ve Ü 
1 

lihrer, filan tarihte Londranın Dr. Refık Sayd~m, · a 'lldönümü hayvan nesline olduğu kadar nebat KANLI G LLER 
~gaı edilmiş olacağı hakkında 1 ve odalarının ~~ ~zUı.,cH~lkodaları- cinsine de musallat... Onun ayak Bu senenin en heyecanlı aşk ro
Çtkarııan tahminlerin mesuliyeti-1 ile mevcu~ ~a .1 ~vı ~e dolayısile al- bastığı yerde ot bile bibnediği meı- manı Yeni Mecmua'n'n'l bugün çıkan 
""i ilerının ı avesı · 'b b d N - ? f kal' d ef" sa d b 1 t o.ı. başkalarına "VÜkletiyor ve ken- na yen 

1 
fi a teşekkürlerinın 1 - ur '!'·. e agacı. ••• . ev a e n ıs yısın a aş amış ır. 

J dıkları te gra ar . ını memur et- (Barı şuna «İstanbul • Edarne yo· Kanlı Güller, Server Bedün en son 
Necmeddin Sadak lağına Anadolu aJans lu» denseydi de manhklı obaydı). ve en güzel romanıdır. 

(Devamı 7 nci sahifede) mişlerdir. · 

- Bu da ne demek? ... 
- İtalyan ağzıyle Yunan ordusunun methi!. .. 
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'===a=··-~n~G~e~c~e:-:-k~i .... _e_B_u. __ s_a_b_a_h_k_i_D_a_b_e_r_ımlll!lle_r~-md] 
1 Harp tebliğleri B. Hitler'in Ak denizdeki 

lngiliz tebliği son nutkunun 
akisleri • Kahire 25 (A.A.) - Orta Şarktaki 

Iı giliz hnva kuvvetleri umumi karar
gihının tebliği: 

İngilizlere gore nut~ 
Alman milletine çabuli 
netice beklememesini 

anlatmak için söylenmiş 

Arnavutluktaki Yunan ordusunun 
harekatını takv1ye etmrk maksadile 
İngiliz tayyareleri Tepedelen civarm
daki İtalyan askeri binaları ile motör
Jü nakil vasıtaıannı dün şiddetle bom
bardıman etmı~ıerdir. Tayyare defi 
batnryalıu:mm kesif ateşine rağmen 
Dukaj'cia da askeri kıtalarla nakliye 
vaFıta':ınna dlğer ~iddctll blr hücum y:ıpılnll'ltır. Londra 25 (AA.) - Londra 

Inglliz havn kuvvetlerine mensup diplomatik mahfillerine göre B. Hit
bombardıman tayyareleri, Adis Abeb:ı.- lerin nutkunun başlıca uhsuru Al
da bir hava meydanına liücum etml§- manlar tarafından hazırlanan ilkba
Ierdir. Tayyare meydanı binalarına har taarruzunun teyididir. 
miihlın hasarlar yapılmıştır. . . . . 

C'eııubi Afrika hava kuvvetlerine Hıtler, lngllızlenn 1941 senesinde 
mensup boınbardım:ın tayyareleri As- hücum edeceklerine dafr olan vaid~ 
maranın şarkında Nefasit'teki depola- lerin tutulmadığından, bu sebeple 
n bombalaıriışlard1r. Ayni tayyareler fngilizlerİın bulundukları yerlere ka
şehrin şimalindeki yola da bombalar dar giderek takip etmeğe mecbur 
ntmıslardır. k ld w d b h ec1· B r-L B · h k·t · t• k ed ta a ıgın an a s ıyor. . -...nur• 

u are a a ış ıra en yyare- h'll h" b. b .. ı hl 
!erimizin hepsi üslerine dönmüşlerdir. c 1 ıç ır zaman oy e r şey 

• söylememiştir. 1942 ve 1943 mu-
Habeşıs~anda harebelerinden bahsetmiştir. 

Aden 25 ı A.A.I - Ingiliz hava kuv- . 1 . 
vetıerlnin tebliği: B. Hı ti er ngilızleri bulunduklan 

Adis Abeba'ya karşı yapılan bir ha- yerlerde takip etmek istiyorsa Brl
va akını esnasında bir tayyare mey- tanya adalarında 46 milyon İngiliz 
elanı binalarına çok büyük zarar veril- bulunmaktadır. İngiÜzleri bulmak 
mi.~t!r. Dessle - Alomata mıntaka;;ın- için en kısa ve en doğru yol budur, 
da bır nakliye kohı bombardıman edil- . 1 • • • • ~. 
miş ve mitralyöz ateşine tutulmuştur. B. Hıt.er lngılızlere Jarbe indınnegı 
Kamyonlar ha.sara uğramıştır. Nakli- Jeğil 194 f senesi için, hatta 1940 
ye kolu mürettebatı arasında. zayi.at seraesi için vadetmişti. Nutukta ar
vardır. Tayy:ırclerimiz düşman muka- tık · İstiladan bahsedilmiyor. Nutuk 
vemctile kar§ılasmışlarsa. da hepsi üs- bilhassa Alman milletine çabuk bir 
Jorine dönmüşlerdir. netice beklememesi lazım geldiğini 

anlatmak için söylenmiş gibidir. 

B. Hitler yakında evvela BalkanAlman tebliği 
Rerlin 25 <A.A.l - (Gecikmiştir) larda, sonra da denizde faaliyete 

Re;;mi tebliğ: Bir denizaltı ceman geçilecebrini bildirmektedir. Nutuk, 
~3100 tonilatoluk 4 silahlı düşman ti- Yunanistanda yapılacak bir müda· 
caret vapuru batırmıştır. ~u denizaltl- hale ile B. Mussoliniye (Yardım edi-
nın bugune kadar batırdıgı vapurların le eğ· d' · hakk k hiM ttir 
hacmi bu suretle 111,943 tonilatoya c W• 

1
• v.aa ını ~u a _ ~ . -

baliğ olmuştur. I megı ıs~~h~af eylıyor. Bu ise y$1ı hır 
Diğer bir denizaltı da ceman 7000 şey degıldır. Ancak bu, ltalyaya 

tonilatoluk silahlı iki düşman ticaret şeref verecek mahiyette değildir. 
vapuru ~atırdıjp.nı haber vermiştir. B. Hitlerin Ymıanistanda gidşileeek 
Ak~enıroe Alm!ill muharebe ta.yyn:- teşebbüse karşı Alman milletinfo 

relen Demenin şımalınde 10 btn tonı- h . w 

Jatoluk bir ticaret vapmunu batırmış- heyecanını ta nk etmege gayret et-
Jardır. tiği anlaşılmaktadır. 

Irlaıı.?a.:ıın ~en_ubunda ha.sa.ra uğra- Doğrudan doğruya inclir.ilecek 
tılan buyuk bır Lıcare~ vapuru durmuş darbe ile İngiltereyi devirecelk olan 
ve :m alınağa ba.şlamıştır. d b ·· 7 ı· y nl 

Alman av tayyareler inden mürekkep a am uguo m ıyon una l!Y• 
kuvvetli teşekküller tarafından İngil- karşı Almanya, İtalya ve Bulgaris• 
terenin cenup sahillerine yapılan hü- tandan teşekkül edecek u~ devlet 
cuın esn~sında d~şman hiçbir muka- kovalisyonunu ıerefli bir tctehbüs 
vcınet gostermeınıştir. . olarak göstermektedir. 

Alman muharebe tayyare !ilolan 
evvelki gece büyük bir muvaffakıyetle B. HitleP, İngiltete, kıtaya P'ı.CTede 
Hull'de askeri hedeflere hticum ve temas ederse ona kar,~ koyaca!ını 
Cenubi Ingilterede bir tayyare fabri- s:>ylüyol', Bura.ela işaret e<lildiğine 
kasını ve Londrada silah fabrikalarını göre bu eesın perdesı! B Hitler İn-
l>umbardıman etmişlerdir. ·ıt 1n • tir d ' h ft Düşman, Alman topraklan üzerine ,g~. eren ıs ~sın an a a veya 
hava akını yapmamıştır. ı:;un ~esel~l gıbi b~sederken .. ç~· 

İşgal ııltmda bulunan er.;.:;;l.ye mi.in- kardığı aesın perdesınden htssedılir 
fcrld düşman tayyareleri tarafından derecede farklıdır. 
yapılan akınlar neticesinde vukua ge. Umumfyet itibarile bu nutuk B. 
~len hasar fazla olmamııştır. Öl~ v.e ya. Hitledn şimdiye kadar bilinen ht-
ralıların aded! de eheınmJyetsizdır. t] 1 1 _ :ı 'd' d b ye er n n eı:ııuece teyı m en a~-

L:a bfr Jey değHclJr. 

Lord Halifax'ıı Amerikaya götüren 
rindeo bqind 

Alman korsan 
ve denizaltıları 
Bir İngiliz kruvazöründe 
bulunan Reuter muhabi• 

rinin müşahedeleri 

~ndra. 26 (A.A1) .,... Anavata.n filG
sw1a mensup bir Insillı kruvazöı·ünde 
}.)ulunan Reutıer a.janb-ının hususi mu
flabtrl b!Jdiriyor·ı 
inenız Anavatan filosunı' mensup 

gemiler Alman lı:orso.tt gemileri ııe 
denizaltılarını ıı.r~ırmak maksadiıe 
büyük blv .saha. dahilinde tarama; ha.
roketi yapmışlardır. Ben bu hareUta 
1.§tirak eden bir İngiliz kruvazöı-ünde 
bulunuyÖruın . .Şimdiye kadar atlan
iJkte binlerce mil mesafe katettik. Qe. 
m11cr1n kendl tayyarelerınden başka. 
blı'Çok tayyareler de bu harekfıta işti
rak etmişlerdir. Tayyareler ar~tırme 
so.ruisının büyük mikyasta genişletil
mesin! temin eyl~lerdir. Bizim ge
minin tayyareleri hep birden .saatler
ce uçmuşlardır. Birçok ~fa, milliyeti 
meçhul bir gemi göı1ifıür görünmez 
mürettebat hemen vazife ba§ına koş" 
mak mecburiyetinde kalM).lJtır. Bu va. 
zlyetlerde yol defiştirlp meohul gemi
ye ya.kl~yorduk. Geminin bir dost 
memleket vapuru olduğunu anlayınca 
onu swbes bıra.tıp araştırmalarımıza 
ıekre.r başlıyorduk. 

Araştırmalar o kadar büyük bir iti
na He yapılıyordu k1, bir korsan geml
sinJn ağımıza dttfnıemesl için cidden 
büyük bir şans sa.bibi olnuı.sı lazımdı. 

lllustrious kumandanı 
amiral oldu 

İngilterenin en yeni harp gemile
{leo.rge Clritnotu 

Yıldırımdan 

yangın 

lzmlrde elektrik tevzi 
dairesi yandı 

!zmlr 25 {Telefonla) - Bugün 
Cöztepede. lcarakol önündeki elek
trik tevzi dairesinde, yıldırım clür 
mesi Uztln'- yangın. çıkmış '9~ Cie 
aöndürülmü~tür. Fa.kat teller k'op· 
tuğundan tramvaylar bir müddet 
İ§liyemedi. Nüfusca zayiat yok8a da 
korkudan bayılanlar oldu. 

Yeni bütçe 
Cuma günü Millet 
Meclisine verilecek 

:Ankara 26 - HükUm:eıt 1941 ee
nesi bütçesi projesini cuma güınü. 
Millet Meclisine tevdi edecektir. 

Maliye Vekili B. Fuad Ağralı, b'u 
münasebetile gazetedl'Cı'eı beyanatta 
bulunarak yeni bütçenin esaslı hat
larını anlatacaktır. 

Bulgaristanın harice 
karşı vr ziyeti nedir? 

çarpışma . 

tafsilatı 

Alman pike tayyareleri
nin bu defaki akinda 

IJluvaffak olamadıklar'i 
bildiriliyor 

Londra 2S (A.A.) - Reuter 
ajansımn Akdeniz filoıu nezdindeki 
h1.111Usi muhabirinden: Akdeniz su
larında hareket serbestliğim.izi her 
zamandan ziyade muhafaza dmek
teyiz. İngiliz donanmaııının bazı cü· 
ritamları Trablua ııaruUeri boıyunca 
münakalatı temine devam ederken 
asıl harp filosu merkezi Ak.denizde 
dört gün süren harekatı eımasmdak.1 
kalilelerm geç.iııini himayeye mu
vaffak olmuştur. İtalyan üslerinden 
hareket eden Alman pike bombar
dıman tayyarelerü tardedilmiştir. Bir 
taarruz esnasında kuvvetli himaye 
altında giden bir İngiliz kafilesini 
dağıtmağa ve babrmağa teşebbUs 
e~lerdir. Alman tayyareleri bu 
kafileye de, evvelce İllustrious tay• 
yare gemisine muvaffak:iyetsiz taar
ruzlarını yapmıı oldukları :yerin ci
varıinda hücum etmişlerdir. Bu aefer 
Almanlara hedef olarak başka bir 
tayyare gemisi vardı. Fakat düşman 
gayretlerini donanmanın diğer cü
zütamlan üzerinde teksif etmiştir. 

Harp gemileri, süratli ticaret va
purlannı himayeden başka, muay
yen plan mucibince uzun bir cevelan 
yapmışlar ve ne bomoa tayyarele• 
rine ne de İtalyan donanmasına a.l· 
dırış etmemişlerdir. İtalyan donan• 
ması, tdeti üzere hiç kendini göa· 
termemiştir. 

Bütün gün tayyareler donaınma• 
nın hareketlertini gözden kac;ırma
mağa gayret etmişlerdir. Fakat tay
yare gemi-sinden avcılarımız yükse
lir yükselmez hemen uzaklaşmışlar-

.(Baş taralı 1 inci sahifede) dır. Avcılarımız Hei.nkel tipinde 
Bu gerginlik devresinde hükumet AJmaı.-ı bomba layyarelerinden mü
dev]etin vıe vatan hudutlarmın mü- rekkep bir teşekküle baskın yaparak 

galebe çalmıştır. İki düa,.,.,.an tay-
Clafaası için her türlü tedbirleTi al- ,.. •• yaresine birden bire tepeden hücum 
mıştır. 

Romanyadaki Alman eden tayyarelerimiz hunları hemen 
hemen deniz sathına kadar inmeğe 

kuvveti mecbur etmişlerdir. Dü~man tayya-
Loındra 26 (A.A.) - İllusuious Londra 25 (AA) - Müstakil releri aüratlerin.i artuabilmek ve av-

tayyare gemisi lmmandanı Boyd'un Fransız ajansı bildiriyor: Londranı·n cılarmıızın elinden kurtulmak için 
kontramlralliğe terfi edildi~i bildi" salahiyetli mahfilleri Balkanların üç bombalarını denize atmışlardır. Fa
rlimek.tedir. lllustrious gem.isine men- değilse bil~ iki meçhullü bir mua- kat bir Almam tayyaresi yine kur
aup taıyyareleT 1940 ikinciteşrincle dele teşkil ettiği fikrindedirler. tularnamış ve alevler ;çinde infilak 
Taranto'ya yapılan parlak İngiliz Romanyada toplanmıı olan AJ- ederek 8ulara claJmışbr. İkincisi ise 
hücumu ~nasıında İtalyan filosunun man ordusu münasip zamanda iYola hasara uğrıyarak uzaklaşmıştır. 
büyük bir kısmını tahribe muvaffak çdonak üzere harekete hazır bulun- Düşman tayyareleri, daha kalaba
olmuşlardır. Alman bombardıman maktadır. Bu ordunun Bulgaristan lık olarak güneş batarken ikinci 
tayyarelerinin pike hücumlarile yap· üzerinden yürüyüşe geçmesi için, defa gö.zükmiiıılerdir. Fakat tayya
tı'klan yedi saatlik taarruz esnasın- a~keri bakımdan, bir i~aret kafidir, reciler yorgun idi ve a~ karan· 
da hasara uğramasına rağmen İllus- Bu husustu bütü•n teferrüata varın• lığının lehlerine olmasına rağmen 
trious'u limana götürmeğe muvaf- caya kadar her şey dlişUnülmüş ve taarruz etmemıişlerdir. Alman tay· 
fak olan ativari B. Boy<f dur. hazırlıklar o derece ileri götürülmüş- yareleıinin bu, bizi &on lzaçları ol• ita/yan tebliği Çok tecrübeH olan kontramiral tür ki azamt tekıe.mmül haddine var· m\lştur. 

Roma 25 (A.A.) - İtalyan ordulan ın·g'ılter- eye yardım Boyd 1918 de denizaltı harbinde mış sayılabilir. O halde Alman or• Harp gemilerlmizyollannadevam 
umumi karargahının 263 nunıaralı . yaptığı hizmetlerden dolayı harp dusu şimdiye kadar neden harekete ederek İtalyan filosunu bulmağa 
tebll~: ma<lalyasile taltif edilm.iQti. geçmedi~ Çünkü iki meçhul karşı· ~alışmışlardır. Bu ara~rma bizi 

.A.Li ile VELi 
Bereket ki insanlar 
ele avuca sığmıyor! ---
Ali - Mussolininin nutkunu 

okudun mu, VelD 
Veli - Hem de dikkatli oku

dum. 
- Öyleyse dikkatini celbet

miştir: İtalyan Duc;esi. faşizm in 
ihtişamını sayıp dökerken, Afri
kaya ne kuvvetler gönderdiğini 
piı:er birer zikrediyor,., Gülle
sinden, bombasından sarfı na
zar, yalnız cenup yakasına bir 
milyar mermi yollamıı. BiT kur
ifUD, yanyana duran iki insanı 
öldürür, değil mi? 

- Öldürür. 
- Dünyada ne kadar insan 

vardır~ 

- İki milyar. 
- Öyleyse, beni beşeri disip-

linamentoya sokarak euyaa di
zebilselerdi iş tamamdı ..• Adem 
evladından eser kalmıyacaktı, 
desene ... Herkesin hissesine ya
nm pay düşüyor... Ve kafi ... 

- Bereket versin lci, Ali, in
san oğullan ele avuca sığmıyor, 
d.isiplinamentoya gelerek •naya 
d.izilmiyorlar ... Nevimizin baka
sını da galiba buna medyunuz 1 

Aliveli 

~--------------,J 
Eritrede 400 esir 

daha allndı 
(Baş tarafı 1 inci sahilede) 

Hartum 25 (AA.) - Dün ha
ber verildiği gibi Eritrede Cub • 
Cubun zaptedilmesi üzerine Kerenl 
müdafaa edeıa İtalyan latalan ~;mai
den yeni bir tehlike ile lı:arşılatmış
lardır. 

Bu hat boyunca ilerlemekte olan 
hül' Fransız müfrezesi şimdi Kerene 
J 00 kilometre yaklaşmış bulunmak
tadır. Bu istikametten yapılacak ye
ni bir ileri harekeri. müdafileri şi• 
malden tehdit edecektir. Cub - Cub 
müşterek bir hareket neticesinde 
zaptedilmiştir. 

İngiliz kuvvetleri bu mevJc.ii sara
rak cenup sahilini tutmuşlar bu es~ 
nad~ da Fransızlar cepheden hücum 
etmişlerdir. 

Kahire 25 (AA) - İtalyan So
malisinde İ'llgiliz İmparatorluk kuv
vetleri Yuha nehrinin şark sahilin
deki Celip ve Margherita limanla· 
rını zaptetmişlerdir. 

Kahiredeki İngiliz askeri makam
ları namına söz söylemeğc mezun 
bir zat dün yaptığı beyanatta bıi iki 
mevklin işgali dolayısile İtalyanların 
yakında mezkfü nehir mıntakasını 
tahliye mecburiyetinde kalacalclan· 
nı tahmin ettiğini söylemiştir. Bu 
mecburiyet İtaLyanların şarka doğru 
epeyce çekilmelerini intaç edecek
tir. 

Yunan cephesinde norm:ıl faaliyet v k Jtal · aa.hfll ı -1
------ ı.r ü görülmüştür. Çok fena olan hava şart- .A.yan lzaaindan 62 al sında bulunuyor i bunlar da Tiiıki· yaıı er Ya&Ul.llla g.,t rmüı· )arı, tayyareledmizin faaliyetini ta.h- M t 

1 
k 'l'k yenin ve Yugoslavyanın n~ yapa• tlir, Bütün toplarımız ate§e hazır bir Eritrede hüı Fran~ız kuvvetlerin-

did etmiştir. Son Bültende kaybolduk- taraftar, 20,al muariz u .. s em e ecı 1 caklarıdır. hal<le idi. Fakat İtalyan denfzdleıin- den yardım gören İngiliz Jutalan 
larmdan bahsedllmlş olan 3 bombardı- Türk • Bulgar pakti den eser görülmemi1tir. İtalyanları Küh - Küb mıntaka.sın· 
man tayyareıniz üslerine dönmüştür. Nevyork 

26 
(A.A.} _ A!.socla.ted Almanlar, Türk _ Bulgar paktını dak.i mevxilerinden atmışlardır. Bu-

ta şyy1ı:~~e:ı~:nda =~~a~on~::y:1:..~ Press'J.n yazdl~a. gör&, O.yan azasın· Japon Hariciye Nazirin'ln azami derecede kendi khlerine iııtis· Arnavutlukta radak.i İngiliz kuvvetkri ş;mdi sahil 
d 52 81 harp 1 

-A...ı in '-•~t-- 1 l boyunca şimale dog"'ru ileri hareket-
göıüımüştür. Djarabouk'ta. düşman an ma Zcu.ı.ç<:)ın A.U~· M b ]" • d ki mara ça ıştı ar ve bu anlaşmayı meç· 
taeyikl dc:vaın etmektediı·. m331 kanunu leh1nde rey vereceklerini e usan mec ısın e hullerden birinin ortadan kalkması lerine devam etmektedirler. 

Alman hava kuvvetlerine meneup .söylemlşlerdlr. 20 ~yan azası ke.nun beyanati . şeklinde tefsire kadar vardılar. Taarruza geçen İtalyan• Sudaıiıdan Habeşistana sarkmı§ 
filolar. Akdenizde sefer etmekte olan aleyhJnde bulunmuştur. Dlğetleri be· A1manlara göre bu pakt Türkiye- lar ağır zayiat verdiri- olan İngiliz kuvvetleri tazyik hare-
bir düşman kafilesine taarruz etmi" yanatta. bulunmaktan istink.A.f etmiş- ı d ve s na 4 bin ton hacminde bir gemi leı'dht. Kanun llylha.sına muarız o~.:- Tokyo 25 (A.A.) _ D. N. B.ı Harlol- nin niyet. eri hakkında mevcut olan Jerek tardedildf kederine evam ederek. Gondar yo-
batırmı.ş ve kıta.at nakletmekte olan latti~ bazıları kan~un kabulunu ~ Naınn B. Matsuoka, Mebusan mec- tereddüdü i~Ie. e°?İ§tir. Filhakika lu üzerinde Amanti kasabasını iş~al 
15,000 ton hacmindeki dl~er bir gemi- gec1ktırmek 1ç1n abstrüksyon yapmak llsinde müstemlekecillk işleri hakkın- Almanya, Turkıyenın bu anlaşma etmi~lerdir. Buradaki İngiliz lı:uv-
Jf; de isabetll endahtlar yapnuştll', tehdidinde bulunmu.şlardıl'I. da sorulan bir. suale verdiği cevapta mucibince, hudutlarına tecavüz vaki ~n.:!,~v!~ı~~~d;ı!=r :!:: vetlerine imparator Haile Selasie' nin 
Düşınnn tayyareleri, Trablusgarp demiştir ki: olmadıkça harp etmiyeceğine ve st muhabirln<l.en: Habeş vatanperverlerinclen mürek-

üzerinde bir akın yaparak birkaç klşt. yeni Fransız kabinesi «Benim fikrimce, her şeyden evvel Almanları Bulgaristanda serbes hı- İngiliz ta.yyatelerl, İtalyanların 1
kep kıtaları da müzaheret etmiş!ei-

nln yaralanmasına -ve ufak tefek bw:ı Okyanwmn şimalden cenuba. kadar Takacağına kani bulunmaktadır, Ştumbi vadiille Elbasan, Lln ve Pog- dir. 
hasarata sebebiyet vermişlerdir. 1 Yıc:hy 2.5 (A.A.r-: Havaa bil- uzanan 1200 mllllk ve garpten şarka Fakat Sa.racoğlunun matbuat ta- radeçt.ekl mevzllerlnl dün aa.bah üç 

Şark! Afrlkada düşman, Aşağı Ju- dirlyorı Yeni Fransız 1'abfoesi, aşa· uza.nan lOOO millik ı:ıuazza.m. sahayı rafından neşredilen beyanatı bütün saat mütemadiyen bombala~. 
l»ı'd b·~A ü ... A ed ·ddetll ~...1-u d kkül N Asya mllletıeıinin ı.stısmar mıntakası ı . . Bu mınta.kadaki İtalyan kıt.alan g-en 

Romanyamn yeni 
Ankara elçisi '· a. ı..,...ç g n \l'Çva.m en şı ~auCUQ tarz a teşe ' etmlşt!İr. a· olarak telakki etmek lô.zımdır Bu sa- mese eyı yenııden ortaya koymakta· v-y 

muharebeden sonra birkaç nokatda.n zırları ha.da, ham maddelerin çoklu~u dola- dır. Çünkü hu beyanatta Türkiyenin, batta takviye edilmiştir. 
neh}i geçmeğe ve sol sal'ı.llin~ ayak a.t- AmJra.l Darlanı Ba!!vkil muavini, yısile daha 600 lift 800 milyon nüfusa. emniyet sahasında yapılacak ecnebi di=:e~:~~veı:;~~~ f~ Bükreş 26 

(A.AJ - B. 'Tulmlaque, 
mag& muvaffak olmuştur. Dığer mııı- Hısridye Na .. ın D hil' N f ı· 1 ..., Roma.nya.nm Ankara elçiliğine tayin takalarda mevzii mahiyette harekat , .. • a ıye azın, yeı· vardır. aa wet erine yabancı kala.mıyacağı olmuştur. MevzU birçok hareketler oı-
o
lmu.,..ur Bahrıye Na.ım, general Huıntzigerı tasrih edilmektedir. duı1-.' bildirilmektedir. İtalyan pm.."e- edilmiştir. B. Telemaque, da.ha. evvel 'i~ • N B e" ·~- de metnleketlnl Türkiyede temsil ey-

Harbiye aZJn, . Bouthil~rı Milli M { Bu beyanat Lor darada memnunİ• .sinin taarruzları düşmana ağır zayiat lem.iştir. 
Ekonomt.I Nazırı, Maliye Na:zırı, B. 3 i .Yar dolar yetle karşılanmıştır. Londra mahfil- verdirilerek. tardedilmiştlr. ,,.------------· .... 

Yeni tefrikamız 

Patabahçede bir motör Caziotı Ziraat Nazırı. leri bunu, Türkiyenıln muahedelerle Ostraviça dağlarında, Yunan kıta-
b 

lar.ı topçunun da. müza.heretile, İtal-
atb Devlet aekreterledı B. Caropino t A 'k d • . giriştiği taahhütlere sadık kalmak yan mevzilerine h .. kım· mu"him bı·r te-

l k 
.o 1 merı a or usu ıçın h d k' ka k k ı ~ Dün Paşabahçe önlerinde ı>ulu- Maarif ve genç i ' v. acque, Che- - ususun a ı ti ararının ıymet i peyi ele geçirmişlerdir. 

nen .:Yılmaz motöründe yangın çık· valierı Aile ve sıhhiye, B. Pieı:re yeni tahsisat İstendi bir ifadesi olaı-ak telakki etmekte· Kovalanan tayyare 
mı.,tır. Moto"r batınlmt", yangın aön· Pucheuxı Endilatriel fstih!a!, B. Re- dir. Esasen Londra mahfillerl Tür· " ,. Manasht 25 CA.A.)- Reuter ajansı-
dürülmüştür. ne Belinı İş, general ~ergeret: Ha- Vaşbıgton 2S (A.A.) _ D.N.B: kiyenin niyetlerinden hiçbir :zaman nın Yugoslav hududunda bulunan hu-

va, amiral Platonı Mustem1eke. B. Reisic.. h B R lt b .. k" şüphe etmemiş ve Türk - Bulgar an~ susi muhabiri bildiriyor: 
Berthelotı Münakalat, B. Achard ı buhra unmd ulr :

1 
oosdeve. '. ugunl~u !aşmasında, mevcut taahhütleri ko- Yugoslavlar, İngiliz ve Yunan tay-

1 ° aysı e or u •ıç.on par a- ruyan fıkrayı tebarüz ettirmekten yarelerinin Yugoslav hududuna kadar 
aşe. ~ . •Y• - w mentodan 3 milyar doları geçen 1 · Başvekalet muavınligme liaglı tahsisat istem' t' haü ka mamıştır. kovaladığı blr ItaJyan bombardıman 

Ke dam.eli? 
Leon A. imzalı mektubun sa

hibine: 
«İstifra» 

diye yazmamalı; 
._istifrağ~ 

diye yazmalı! 

Düzel &özlü Kız --•- 1 B p l M B ış ır. ı· ")t • S f l • • ı tayyareslnl pazar günü 1nmeğc mec-
-.reter eı:ı . au arion ve • ngı erenın o ya e ÇiS~ bur etmişlerdir. ,Kuvvetli bir İtal-
Benoit Machin. Bundan başka, ha· , Londra 2S (A.A.) _ Reuterm yan hava filosu Pogradeç mın- ~Tekemmül etmek:t le cteka-

(Va • Nu) nun naklettiği bu va devlet eekrcterliği de amiral Bugii.n 4 üncü sahifemizde: 1 diplomal'ik muhabiri bildiriyot: in- takasında. ~a~ekat ~a~ı:.rke~ savoia mül etmekı> arasındaki farkları 
Darlana bağlıdır. E J" TE . gil~e.renin Sofya el~isi B. Rendel'm Marchetti tıpınde b~y~k. ~17 ıtalyan ı vaktile gazetemizde anlatmıştık. 

aşk ve heyecan romanı gaze- Maarif, gençlik, aile, sıhhiye ve ED B N KJD elçılık memurları ıle beraber, bu bombardıman tayyaı:sı Ingıl~ ve Yu- , Bu hususta malumat almak için 
•Amı'zde pek yakıncla baş1ıyor. müstemleke de.vlet. sekTet.~rlikleri isell h ft B 1 "t htı t '- d ~· nan avcJ. tayyarclennln hucurnuna Tarama Dergisi' ne müracaat ı.c- l H - Yazan: İZZET MELiH haba . hu gkakr pdayı al ndı edr~e h~cbe~l u-amıştır. Italyan tayyarcni SLıırga-

genera unt2!iger ye baglı hulwil- ı a e 0
' ediniz. ı J . rı a ın a . on ra a ıç ır ya inmiştir. Biri yaralı olan altı kişi- L maktadır. ~ _ t:ey!d mevcut ~eğildir. lik mürettebatı tevkif edilmiştir. , ____________ )_ 

. 



AKŞAMDAN AKŞAMA Ki BADERL 
Yeni bilgiler ve 

EBiR 
Eski bir dost 

yeni sanat 1· y • . k k • Beyazıd --·-
Sanatkarlar meclisinde bir lngi1is Umumi mec ı· enı e me pıyasa ya is.:ına:e~~~':!~~~;,::. .. bir dost 

laİri ayağa kalkmış; ,ampanya ka• • t lantısı t . k k nıeydanı Çocuklukla delikanhhk arasında-
debini ciddiyetle havaya kaldırmsl· sın op cumar esı çı -aca ki çağımın en tatlı, en mesud saa\• 
Herkes, iyi bir fey SÖJ'liyecek diye. lerini ken.~isine borçlu olduğum an• 
onu taldid edince, ne dese beğenir- r t Cami ve müzenin etrafı san ... Bugunün fen adamları yaptık· 
•iniz: Belediye zabıtaıi ta ım.a • tamamen açılacak la.rı bazı derin heaaplarla bu «fennt 

- Newton'un ,erefaizliğiııe içİyo-- namesinin müzakeresıne Be 'edı·ye Je bu hususta ted''-ı·k 'er rom"!11an üstadLDJn bazı escrlerin-
l'WnJ d.ldi tı a~ R L~ de bır takım hatalar buluyorlarmıt-

- o da ne demek? devam e 1 Bir müddettenbeı1 rn.ha.t.m bulunan Jül Vem ve bata' 8 b" tü 

Ş ef' • akait ve hazırlıklar Jevam edı•yor 48hirclllk mütehasslSl B. Pi'ost dün- lü kafama kabul ... tt'ı.mu • U' r-- « er meıt nın !stıınbul Vall ve U~ den ltlba.ren, tekrar şehill pl~an H • • il'- e aremıyonun. 
- Ne münasebet? umum1 mecll! diln KJrda1'll1 reis- iliıerinda meşgul olma.it& başla.ını.ştır. kanı k ınsı:'onmil kııunektep hocasına 
- Zira Newton semavatm esra: Beled110 Re1S1 Dl". Lfttr 1g38 m.aıı B. Prost mesa.Ls1nl. Beyant meydanı· arşı or e anşık bir hürmeti 

•ını k~ew-ek tel&kkilerimizdeki llii altında. topl:ıTcre ~İıtçes!ntn katt :lsta.nbul Belediye reis muavin- Et fiatlerln1n yükselmesinde nın t.a.fsll~t plAnla.nnı ha.zırlamağa vardır. Aradan seneler geçer. Siz de 
faİı'aneHği bozdu... Kuacaaı san.ab ser.esi ddl ve fev oaımt ncümen tara~ hasretmektedir. Meydanda. yapılacak saçlı sakallı olursunuz. Fakat ço-
öld .. d.. On • • k disine li- hesabı b.aklonda. e ""ta. okundu- terinden B. L11tfi Aksoy, yeni tip mezbahanın da tesiri olduğu ld- oarkva.rl kah'"'· İ.nkılA.p mUza,,lnln ya- cukluğunuzda ilkmektep bocanız•-

ur u... un ıçın, en d tıedkik edilen ı:naz.,.. t- gul '-ft'• d~ tt -net etmeliyiz! fın an ünanşalıır 0ımu.ştur. ~ ekmek çeşnisi ile meş Ouıl.CU>.- ıam mevcu ur. Bir kısım müs- nmda mşa. edilecek, mÜ2ıenln etrafı ıaygı ve korkusu o kadar İçin.ize İ4-
"'u ~~~d~i Ra.sim Bütün söz a~. tadır. Dün öğleden evvel değir- tabsillere göre mezbahadaki ke- tama.men açılarak yeş1.l saha haline lemiştir ki onu yıllardan ıonra gör-

Yaz mevsiminde geceleyin bir mazbatayı tenkid etmJ,şMuh= ~~~ mencileri ve fınncılann mümes- sim, tt>vzl. ve satış kontrolu işleri ifrağ olunacaktır. düğünüz vakit de ayni ,eyleri hiss .. 
kırda sırt üstü yatarak yıldızlan selay. B. Raşi.d ve ~~e sillerinl yanına çağırarak yeni eski usuldedir. Belediye esaslı bir ru~· !~~Ü~~~~ ~~: d~iniz. UkanJromo.n ~k~ batla-
rederken ben de çok defa. Lap • ıü cevap ve 'i-· ı dl şubesi it- - . . rlnl hıwrlamıştır. thilversl.t.e mahal- d~ ~anı a.rda Jül Vem ın müt-
ce'i:ı mllbeccel hatırasına karı• kal· Kaymakallllı~ar:: ~~n kayma- ekmek karam.amesini.izah etmiş, degişiklik yapmadığı takdirde ne le.si.. Üniversitenin a.rka&ndan Sliley- lı4 dehasına o kadar bayran olmuı· 
biınde bir gücenme duynı.uımndur: tUıaz edilen t 1dan lkamctga.h olarak müm~1llerln sunl1erıne cevap- kadar tedbir alınsa fiatler yük- maniye civarına. " dij!"'r tanı.ftn.n tum ki şimdi, buglinkü fen adamlan 

- Onun nazariyesini o~~· ;~~~~: nuı.l\lmdur. Bu kısımla- ıar vermiştir. sekliği muhafaza edecektir. Vczııecilere kn.da= imtid.ad edeoektir. kat'i delillerle ve rakamların aarib 
dun, şu tepedeki boşlukları kimedbı· ra ait elektrik, havago.zı, 'ı:;~,:~s suByue Deg-irmenlerin evve1kt günden Mezbaha müdürlüğü Belediye Şlmdiki Marmara. sinemasının lisanile bile bana onun hatasını ka· 
lir ıl A • b · kild telakki e- bedeli rtnin kayma ....... u va - . • önündokl. ahşap ada. yılc:JJ.ncııJc. ycrlne bol ettiremezler • 

..ı.'1~1 latif ll'ukiş~ • ed. tonılann istihlA.k besi e müdürlerinden tahsili itibaren yeni tip un işlemeğe baş- reisliğine bir rapor vermiştir. Ra- modern bir po.sta. blna.sı yapiliı.cak, Fakat ne m-ud demlenni• 
0 

__ 
C~tını •.• Halb tun ı • ledlYe ŞU ril k&- • .. Yh t ·•~• ....._ ~.. .,. • .-ı·'-- h t h 11 olması ku- içlıı 14/9/1940 tarihinde ve en ıadıklarını yazmıştık. Dun B. porda mezbahadaki aksak taraf- D<:YUZl ca.ır.....,. u.::ilJamen meydana çı- lar Meseli bir yaz ·· .. ak 
1A&şması. arare as •. 'el _ ..... 1,,1n· bir kere de Kava- . . üm lik 1 . dirilin kanlacaktır. .. ::· • gunu, şaın 

i'tn sehabelerin döne döne kür et· rann taı.uı.ıı.ı "'i m al s1 uvafü: gô- Lutfi Aksaya getırilen n une ar bil ekte, alınma.sı iktiza ustü, açık bır pencere kenarında 
ınesi, soğuması, parçalanması, giinef D:':11 ~~~enine hav e ın . unu mümessillerin yanında ted- eden tedbirler gösterilmektedir. Hapishaneler umum Jül Vern'in bir romanına dalmışsı-
gi.;temini teşkil etmesi diye ber~d ru:"~~· sonra. Belediye zabıtası ta- kik etmiştir. Yeni un, eski undan Mezbahanın bidayetJ. teşekkülün- müdür muavininin nıı; ... «Kaptan Gran:n çocuklarıa 
maddi bir şekilde tahayyül ~ıy~ llmatnaroestnln mnzaJteresıne geç1!- biraz daha esmerdir. Yeni tip un- denberi bu zamana kadar geçır.. eserini okuyorsunuz. Ne unutulmaz 
tı.an. . . Ah bunu öğrenmeaeydım. o Lştir Ta.Urna.tnameyo göre, asan.sor . ... tedkikleri eserdir o. Bundan sonra okuduğum 
zaınan d~ğımda perili hurili. f~- ~ •esı. ve ışıetllnlesi veya tadil dan yapılan ekmek eski ekmek- diği safhalar raporda birer birer Şehrim1zdo bulunan Hapishaneler bir sürü romandan başımın içinde 
teziler canlanacakb... Fennin mu- olunmMl içtn Bcled1y~:1 sa~l~~ ten renk itibarile pek az farkldır. yazrlmıştır. Merzbahanın ve soğuk mnum müdlli' nıuavtnı B. Saklp Güran pek az batıra kalmışbr. 
nıessilleri bunlara mani oldular.- alınm:ısı- mecbhurldir .... B~irlnci veya. Her iki cins ekmek arasında.ki ka- hava depolarının tesisatı gayri tedldklertne de!am ediyor. Umum mü- Halbuki «Kaptan Graıun çocuk-

'f.'1-:t- asansörlerlni er sen.. . ... dür mua.vlnl dun İstanbul Ceza.evinde lan» nın m"~hur siınalan il h4l~ 
· ikinci Unun aylarında, ehliyetleri Na- Iorl farkı, ekmeklerin k1myaha- kMidir. Soğuk hava depolannda.- m~ olmuştur _, e a a 

Yalnız bunlara mı?... · fiil veUletince musaddak bir mUhen- nede tahlillerinden sonra anlaşı- ki mak-lınelerln bugünkü 1htiya- Haber al~za. g~re tİ.skildat'Cla- beraberim. Y~lıkla Du:ıkan ge--
Ağaçlar hiddete gelip sallanır; cttırmeğe ve muayene k.l tevkifhane binası, tstnnbul hapis- misine binen dalgın cografya alimi 

riizgar, ormariların gazabmdanakikado· ~c=~=terlr raporu !;lcledly:.C Iacaktır. ca uymayışı et fiatlerJ.nl yükselt- hanestndek.l aAı.recza. mahkftmlarına, Paganel ile yimıi ıenedenbcri dost· 
far ururdım •.• Mekteplerde h • vermeğe mecburdu?'. Asa:ıs<>rletı h - Yeni tip unun çuvalına Fiat mektedir. Rapor, Belediye reis- İstanbul teevklfhane binası, bir seneye luihımuz devam etmektedir. 
ti ögrerımem çocukluğuımm bu hof klndaki kayıtların kabulund: = mürakabe kom\syonu tarafından liği tarafından tedldk edilmekte- mahkfun olanlarla. mevkuflara tahsis o: Yirmi bin fersah deniz altında 
zaruunı bozdu... • meclJs, cuma. günU toplanın fiat konacağını yazmıştık. Hele- dir. edlle~~r. İstanbul tevkifhanesinde seyahat» teki kaptan Nemo ... O ne 

Sade ben değil, bütün beıerıyet. dağılıruŞtır. . 800, Uskuda.rda. 300 mahkQ.m bulun- '"th' • nl . 
yuk b kabil --~. -. - diye yeni !late imallye ücretıni Ayakkabi tı.plerı· makta.dır. Üsküdar tevki!hanastne pa- mu il v •. e __ msa. ara. ceımyete ne 

uzun asırlar aşağı an u V k l Ank ya kad k kün b d d 1 bir t-'-·- efıımelere İn&Dlll1'· Ban- Adliye e ı ı ara ilave ettikten sonra ekmek fiatinl İstanbul Fiat mürakabe kom.ls- viyon Ube edilecek, buraya İstanbul- ar us ır a am ır ··· 
ıuum 4 • • • dan 200 ağırceza. mahkftınu nnklolu- cAraba ile devri alem> deki 

d~ da koskoca Kurunu ula esati~ı gıtti tespit edecektir. Belediyede şiın- yonu ayakkabılan tiplere ayını- nacaktır. ttsldldardakl. mevcud a.teı- cambaz ve naa alimi. cMerkezi arza 
zuhur etmiş ... Kcşfiyat, mütemadi- Bir mU.ddettenberi te~~:~~ diye kadar yapılan hazırlıklara cak, her tipin evsaf ve fiati belll yeler te'vs1 olunacak, kundura., çorap, seyahab teki amca • yeğen .•• Bun-
yen ve mütemadiyen yeni keşfıyat, n.a.na,.8~~trene Vldllle Ant:ya gttmlşttr. göre yeni ekmeğin piyasaya çıka- olacaktır. Kadın, erkek ve çocuk sabun at.elye ve imalA.thanelert genlş- lar unutulur tipler mi idi? 
h-sini yıkm••, devirm~... ....._.~ letlleeektlr B SııJdp Bllra.n +AA,,.n·-t h • ekt ·ı · -... ... ~,,.. rı1ması ancak cumartesi günü kunduralannd.an tiplere ayrılmış · · ~ ı- •ı:ıKI sene m ep tati İ» kıtabım 

ru müteakip Ankara.ya g!deeeoktir. bütün bir giin ve bütün bir arece 
f~te bundandır ki. bir zamanlar Ş h • lları kabil olabilecektir. Belediyede sa- olanlara halk kunduraları dene-

1 
b elimden dilfürmiyerek bitirdiğimi 

pdı: çoklannda şu kanaat hasıl ol. e rın y~ rn.hiyetli bir zatın ifadesine göre cek, bunlar mümkün mertebe stan ulda tiyatro bilirim. cBet hafta balonla ıeya .. 
du~ Sair öğrenmemelidir... ~i- yeni ekmeğin kilosunu on üç ku- ucuz fiatle satılacaktır. hah, «Arzdan kamere ıeyahab, 
iane safiyetini muhafaza etmelidir... Mümkün olduğu kadar rtLŞ on paraya yemek kabil Ola· Erkek kunduraları, ikl katlı, «Yirmi dört giinde d""'i atem •• 
T.ııhıil onun .haısasiyotini bozar... mozayık veya düz parke caktır. çift dikişli, tek katlı, çivili olmak İstanbul sevenler cemi- «Simal kutbunda İngilizler», cYü-
fptidai kalmalıdır. E f" l , t" • t ti" tt•"' • b• zen şebin, «On b~ yaşında bir 

:r-:1-~ yapılacak t ıat erı üzere dört tiptir. Kadın kundura- ye ının er p e ıgı ır kaptan .. », bunların tadı hala dama-
Bu..,ıı böyle söyliyenler haklı mi· AlA.kadarlarn söylediklerine gö- lan dikişli, demir ~11, tahta konferans ğundadır. 

dır? ... lngiliz edibi., Newton'un «ıe- re İstanbula yapılan kasaplık topuklu ve demir topuklu olarak 1 O kayguııuz çağda, Jül Vem'i.o De.mir tekerlekli arabaların geçece-
refsi.ıliğİne» içerken. ben Leplace'a tı yolların mm:aik parke olarak tnşa- hayvan müvaridatı eski aylara dört tipe ayrılacaktır. Çocuk kun- İstanbul Sevenler cemiyeti tara- bir tek kitabı önümde sihrine do-
gücenirken haklı mıyu? ... Hakika· sı teka.ni1r etmiştir. İlk olarak evvelce nlsbeıtle epeyce artmıştır. Karcı- duralannın tipleri ise sandalane fmdan tertip edilip Beyoilu Halk- yıtlmas bir h~yı:-1 v._e ııaadet dünya31 
ten. abllmek». «Öğrenmek• şüri asfalta 9Cvrllmeler1 takarrür eden yol- . evinde verilen seri konferAnaların açardı. Kendınu kih dalgın coırraf· 
öldürüyor mu?... Bahusus, b~ cu salonu 1le Tophane arasındakl yo- deruzden nakıl vasıtası tedarikin- ve tek dildşlldlr. Bunlann bari- yodincisin.i Kemal Emin Bara ver- yacı Paganel ile birlikte bakir or-

-· kanaatlerin yıkılmasına sebebı- la mozalk parke döşe.necektir. Bundan de müşkültit çekilmediği takdirde cinde kalan ayakkabılar, komis- m.i~r. mantarda kaybolan kaptan Granı 
es ı elakki inkı sonraki yol inşa.atında. bu esas d~- müvarldatın normal şekilde de. yon tarabndan tespit edilen mu- c:İstanbulda byatronun teessüsü> ararken farzederdim. Kah kaptan 
i;~,,"·:::t!ir ~~a;ad: aleyhind; l~de hea::~ı ::P:;.~~ey~~ vam edeceğinde ittifak edilmek- ayyen kAr haddi üzcrlndon . satı- hakk,ndaki bu mü sahabe.do tehri· N\!'lno ile yirmi bin fersah deniz al· 

kun m 
1 

ktır tedir. 1 Jaca.ktır. mizde ilk tiyatronun İtalyan grup- tında. kP.lm bir camın arkasından 
tni oluyor? l/o~· parke o aca . lannın oynadıklan opera ve operet- Okyanuslann dibindeki masal ve 

b 
l !erle başladığını ve illı: tzyatro bina- rüya alemini seyrederdim. Bir haf-

Sanırım, be~er dimağındaki en Halkevleri a osu KÜÇÜK HABERLER sının Giustiniani isminde bir Vene- ta lnaüizlerle Şimal kutbuna, öteki 
mühim sanat değişikliğini, «bir Al- cünıhuriyet Ho.lk Paıtlsl İstanbul Al d 1ğ1m1 z d~kl1nin Galatasaray civarında, ltal~ hafta amca • yeğen ile beraber İz. 
lalı » eaasru kabul eden dinler mey· teşkilAtı tarafından Halk.evleri men- * Samatyalı Katına adında. blr klıı- yan mimarısı tarzında yaptırdığı landada &Önmüş yanar dağlaruı 
dana .-tirmi .. Jerdir. O .zamana. ka· taa.tine tertip edilen balo 1 mart

1941 dının k(lrtaj yüzünden öldüğil ve bu mektuplar müessese olduğunu .,öyledikten soın- içinde dolaşırdım. Araba ile devri-
.. - ""' i cuma ..... ~sı günü akşo.nu saat ondan b1 t d , ..... ~ dar şiir, heykeltratı, resun, mım~' 1

"" in sa hldiseye sebe ye veren o .... ....,run --- ra sıra ile «Naum tiyatroııu> ndan, ıileme kalktığım olurdu. 
ok !HLb ltibaren Tn.ksim Belediye Gaz osu ~ te·..,·'f edlldi{tl yazılmll}tı. MUdde1unıu- 'lk k H k" b nıusiki,' raks, ilh, hep «Ç U<UJ !onlarında. ı,·erilcccktlr. Menfaati Hal- vıu 1 ki ı tiir çe eser oynanan Gedikpa§a er ıta m son sahifesini çevir-

d ı _m,,. taratından yen den açılan bir Be eme ban·nagı .. ~ Y il 1 b 'd ,_. d·~· 1-b k d 
dinler» in telakkilerine ay~~~ kevlerlnln tekemmülüne ve içtima ~~lkata göre, Katımının lcal'deşl ve eş tu um a a.U. tiyatrolardıın JKllll ve .H.n uıı apa ığun sırada 
du. Yeni büyiik dinler, bwua.-.u yardım iflerhıe tah.sls edl.lm.iŞ olan bu Anıı.'ya. da. ki}rtaj yapılmıştır. Tahkl· ihtiyacİ bahseden konferaneçı oynanan eser- kendimi ayn bir hayal aleminde bu-
lıepsini zirüzeber etti. balo şehrlm.lzin iktlsadl ve malt mu· kat, Ana'nm lhban üzerine yapı.lmak- lerin o rarnanki istibdat &lemine lurdum. 

O zaman da, bir şair. bir muhar· hltl~rlnde ve diğer zevat neminde al~- t.'!.dır. Müdde1umınnllik lüzum görürse ıteeiri dolayısile Namık Kemal beyin C<><:ukluk ve ilk gençliğine ya-
t' . d" b' im Newton ve J.eplace ka. ve sempati ile karŞllanmıştır. kllrtaj hAdlseslnde !sm1 gçen doktoru Or!ı*öyde oturuyirmn. Saat Magosaya nefyini ve tiyatroınun km zamanlarda okuduğu roman-

h~~::d~i ız serzenişlerimizi . p~- m:1g!': =~~t:ı::~;; çağırarak ıstıcvab etttreeektir. ~On~ B~baC:: l~lınasını anlatını,, istibdat dev· ~ar ve b~~~ . i_?nddeki vakalar 
Raınberler aleyhine savurabilridı. nı komiteler çalışmalarını bltumek * Sıvacı mürteza, Vefada. bir mu.s- dan başka tramvq Jı:alımyor. rinde devam eden Osmanlı t!lyatro· ımanın ~......., ıçm e 18 yqmm 
F.akat ıonradan şuna ıöral~ükd.e. Eskala: fuıeredirler. ı mart 1941 akşaml Tak- luRu ta.mir ederken düşm~, ~lm~ Onun için bu Soğuk günlerde sunun kıymetini izah etrniı ve tu· rüyalan gibi kalıyor. Şu esnada hiç 
t al h ın stın Beledlye oazınoaunun tarlhinde tür. Mürt.ezanın k&lb sektesınden öl- Eminönü meydanında uzun uzun luat tiyatrolannın nasıl meydana bir derdi ve düşüncesi olmadan me-
d~·.· ::n-ek hAnll:,> ıslı d:ierin de kos

1
kdo- en nezih, kibar ve mi\stesnaedeğlek:tn~e dilğil anl~ılmıştlr. tramvay beklememıs lbun gell- geldiğini hikaye ettikten ıonra Şeh- seli «İki seue mektep tatili» ni aç· 

h ı1 U• -"''"""'1 arından birini tıc"ın1 ece ır. Diln All H "'d •-ıınd b1rt n-- _ "Or. soıt...,. •A cııt.o.r'e""-'- '-~"'A"' . • C il d __ ,..!_! 'b' ynl .... bır" ..... at du"'nya.sı as o. • •• ~ ~ * ur.,. ....,..ı e .D'<>"" J 
6 

....... 
14 

&"' ~ ı.ı.w..ı.a;, ... ~ renunı enı pa~anın zamanm a sanı ve onu gene ~ gı ı ve a 
- ..... ik imlzln bu güzel lokallnde 0 ak- t + .... ı. fakir ld ıt.. !şllyo~. Yalnız Boıbe1c sem.tının (D · ,,__ d ) ki ku bil • ~•...:.... kilis~ ve cami mimarisile, mw • ısı• Şehr ilmiş yüksek ve zarif b1r kütle lediyeye mü.racaa e ... ......,., o U& .. - halkı deRfi, Beyog:Iu ha.Ikı. da 80- anime ayi in t~kilini ve bu :ıev e o ya sem... ~·n ne-
le, ressamlığile, edebiyatile, tarikat ş~;~ b~lunaca.ktır. Bu balo için :1ı:~.::ıkJ:=.r~~t9~ ğukta bekliyorlar. Hele~ şayet günkü Şehir tiyatrosunun doğumu· rede? .. 
a ini ril to! •··ymetll bediyclerl ihtiva eden araba yenı gittiyse ytrmı dııJdka., nu anlatnu~br. Hikmet FeridW\ Es 

Y e e... • • • p""" mu dl~ lbi bir hail şüpheli görülmüş, üzeri aranmış- ... _ ... u 5··-'• . l . _1_1_ ..ı 
Demek yeni bir bilgi, eskısuu yı· blı' piyango tertip edil e• g • tır. Ali Hurşiclln ceplerinde 43 l1ra. ile ....,..,14 otuz dakika. çh1 kesiyoruz. o.ı.u tiyatro eser enno n~ ı::xıe- •• • .. • ........ , ....................... . 

la~;or amma. kendi ıanatını da-}'-- dl bayanlar komitesi ta.rafın- Eızuruma. kadar ~~ ürete Yenı meydanlara blrıer barmeJc rek. vaktile bizdo tiyatro bulunsa * Dünkü ihracat yekunu 600 bla 
.. L - l aou•tkann zaman r il hazırlanmakta olan Çi- lld. sevk pusulMJ., Ü" fıı.Jau hal mazba.- yapı:lnıası mevzuubelıl3 oldu. Bu idi bugün ağır baı1ı olarak tanıdığı- liradır. İn"'Htereye tiftik, AlınanY&Y9 
•uer getiriyor ... Mese e, s- dan ki~,.1!, A~ balonun pek cazip bir y 11 gen lm.ldı. Bu t.aııa:rvurun bir "" ..... 

Lilgideo geri kalmaınasmda ••••• Put• çekUS\)3lyett~ snyılu" ac-'•tır tası bulunmuştur. a.n enel ......_...._ .. ,, ..... ,,.A_,_ mız pirlerin Molyeri imrondıirece.k fındık ve hurda. incir. Mısıra fındık,, 
UA ALUt'<:U<>U UJ..lv 11'............. LU"""etto .... 1 y -'- '- d t" • İsvlçreye tütün gönderilm''"1r. 

Pt.restlikten sonra vahdanryetm sa· h tl1l 1 in dalı& başka eğlenceli * Randevuculuk ct1rmilnden suçlu muı.nı ha.Ik namına rıca. etseniz. ., ·• • -..-r er azmıu; AU re ını *Kızıla,. Ceım1yet1 sany~; şube&tn-
n.tı doğduğu Ribi. içinde bulundu- . Da.~~, ~ ... ~ırlanrnaktadır· madam Atlına '" IU9 orta.klan hak- Nmt it. göstereceklerine delil olarak da Na- den: şı{bemlztn yıll.ı:k: Jtongre.91 
.:c...._ • et ·-•-'~pla- sürPn""'er .......- ıutıııııııurııttıuıunmm.-- kında.k.1 tahkikat, b1rlne1 sorgu bAJdm.. binin bir harab evi tasvir eden ga- 2 rnT , 1941 ....,_,. ~"'~Q _.,t 1A •- BA-
g'llll\12 bu fen Ve cernıJ UJIU,UI Ullllllll<lllUlllltıflllllUlllllll I ~ ~ 5'"' .,_. "' LI<' .. 

l1nuı da kendilerine ıöre sanatlan y • biJperİn yeni ~anatı... 11R1 tara.tından Uonal edllm1ft1r. Atı- zelile, Ebubekir Klninin bir mok.tu- yükderede Sarıyer Halkev! salonunda. 
- Rel'çi henüz umulduiu ıiJ>i doi· eni • etin yem sanah-·· na, Katına, V8811.1Jd, Ameil1a. Efterpl, tmeı., altıncı aıııcy. maht.emeshJıt .ey. bunu o'kumu1 n konfuana nihayet yapılacaktır. sayın A.zammn ~flert 
~br - bilmecburiye dolacak· Yeai cernıY (Va • NU) muhakemeleri mevkufen yapılmak kedflm1ol<M'dlr. vermİJtir. rica olunllr. 

tir. =~~~~=====-====-======-=Ba;:a:;;;p:=;&;;=::==-~====-====-=--===-========ı ~ BaJ' Amca.ya cBre ••• 

h - Herkesin dilinde dolaşan ıneş-
1.lf hilmecelcr vardır bay Amca.·• 

••• cÇmçınh hamam> ... 
ı , .. cJ!i< ufacok lıçıolu.~. 

ı 
... 'cBeın giderlm o Bid• 3nümi:lo ı · .. Şimdi bunlara lblr <ıe cÇöp P:ıe

tınU;j ocloıl1o Ki~. dirh bilmecesi eklendıi.I Herkes 
bunu çözmeldo m~gull ••• 

B. /\. - Pek de zor değil r ..• 
- Zol' değil mi, değilııo bil ha• 

kalım! ... 
B. A. - Çöp, öğle vakitlerine 

kadar apartnnanlann önünde bek
liyen nesned.irJ ••• 



Sahife 4 

Pikir ve San'a't 
Acıklı bir ölüm 

latanbal orman m6dürU kqmetli 
(FEYZ't BABAN) 

mGpteıa oldaia hulaLldaa ._._ 

26 Şubat Hl41. 

ALKAZAR-sinhemas. 1 
------------------------"' mıyaralr; pek genç JafJDCia anmız-

E de b T Tenkld ~ ..:::ı':i ... --.;: 
BUGÜN matinelerden itibaren 

Fransa' da edebi tenkid ve talimin 
. tarihçesi - Eskiler ve yeniler 
kavgası - Tenkidin ehemmiyeti 

ve muhtelif şekilleri 
Yazan: iZZET MELiH 

Bugünlerde okuduklarım arasında oldutu için, fllAn muasır p.1.rin mut
lki tenkld kitabı var: Biri. on doku- lalca. eskilerden, me&elA. Hom~re Te 
zuncu asrın en büyük münekkidi Sa- Horace'dan daha büyük ealr olması 
1nte - Beuve hakkında Ma."tlme Leroy lAzun gelmez. 
t."lrafından yazılan eser, diğeri profe- Eskiler ve yeniler kavgası Bolleau•
söz Uon Levrault'un cEdebi Tenkld, mın ölümünden aonra, 1714 de, İlla
adlı etüdü. (Levrault, roman, komedi, de'1n blr tercümesi milnasebetile ge
dram ve !acla , hfclv, tarih gibl muht.e- ne alevlenmlf ve ~nelon'un akade
Jlf mcvzulan tahlll eden gUzel kitap- miye, edebi tıent:1d1n f&)ıeserlerlnden 
lar çıkarmıştır.) Sözü geçen iti eseri sayılan mektubu yollamasına vesile 
rehber a larak, §lir ye nesre dair olmuttur. Fenelon, esltller1n zarif aa
naznrlye ve me!humlann on altıncı delli!n1, kudret Te thtl.şamını medb
asırdanberi aldığı şekillerle bunlar et- ede1'8e de yeniler müdafilerinin gön

an s.brt apartumınmdan ........_ 
nanuua Be,azıd camiinde lnlmclık
tan IODra Eclimelr.apı Şebitllifne 
defnohmacakbr • 

Keclsdlde aile.ine aablr " me
tanet clilft Allah nhmet eylesln_ 

Yakında: 
İstanbul'wı Meşhur 

Bir sineması 

.ÖZEN FiLM:. in bu kare Baeradan getirdiği cKOLUMBİA» Film 
Şbketin!n 940 • 941 eenesi için hazırladığı sencınin en büyük Casusluk 

filmini takdim ed~or. 

KORTUN ili 
WARREN - WiLLIAM - RALPH MORGAN 

(Franaızca aözlü) 

..-~~~----ııiliı.i~ııİİıııiİİİİİİİİİııı ... ------------------......... ~--~--~~------~ Balkanlı Milyoner SP RO ve TayyU'e clall topluwıta ,..m Beynelmilel büyük ıerir it 
arkadaılannın Amerik.Miaki pllnlan - Kınlan kasa - Esrar- baımda, abhnıı bir sigaradan 

b(i Uk ıe 'ze tleri enı:rh tertibat çözülen eerar perdesi. 

Sayın İstanbul Halkına ~'s!!!!!!!!!!!!!!!..~B~attan~~bq~a~h~e!y~ec~~~~·~·~cl~ebtet~~m~ent.k~l~ı~b~üyük~·~· ~bh~mev~~zu~·----..!!!!!!!!!!!!~~~ 
J)U memnun edecek 

Bir inkilip 
Yapıyor! ._ ___ • ___ r 

tıd Genç Yıldızı BU AKŞAM 

MELEK MiCKEY ROONEY 

rafında kopan münakaşalara dair lünil de kırmak istemez: eKlmaeyi, Jll .. ••••••••• .. ııı.. 
blldiklerlmi hatırlay&rak Fran.sa'da eskileri yenmek ümidinden mahrum Sinemam iMia JUOY GARLANO 
edebi tenkid ve talimin blr tarihçesini etmek a:n;usunda değilim. BllAk.ls, ye
yapmak istiyorum. Edebi tenk.td ve nllerln, eskileri okuyup bllerek onlan 
talim bahsinde Fransa'yı diğer memle- geçmelerini dllerlm.11 Nihayet 1785 de, 
ketıere tercih edişimin sebebi §udur ki yanl Penelon'un mektubu tarihinden 
bu san'at, akıl, manbk ve sarahat eııı bir eene sonra Voltalre, lnce zıekA
yurdu olan Descartes ve Bolleau'nun sile fU neticeye vanr: cE*l devlrle
vatanında en eski ve en tuvvetU intl- rintınden baf)ca hikmet kanunlanmız 
şa!ları göstermiştir. var amma bel1gat taJdem.!z det1fme-

On dördüncü asrın aonuna dotru ml§Ur. Işte eakller ve yenller 'kavca
Eustache Deschampe taı'kı, mAni, sını kapayacak hüküm belkt budur.• 
koşımı ve saireye dair bir inşa kitabı ••• 
yazmış ve ta o ıc.aman. Petrarque'in Bllhaasa kibar tadınla.ruı nezdinde 
şiir Ye ahengini Fransa'ya sokmaya ratbet kazanan Marmontel'ln ddebl
çalıınuştı. Fakat bu taJ~m tecrübesı yat unsurları.nı (1787> ve La Harpe'ln 
'\C bunu t:ı.kib eden 1kl, fiç eser mev- «Le Lycee yahut Edebiyat derslerı. 
cud cereyanları değLştırecek mahiyet- namlle blllnen konferanslannı (1786 -1 
te değildi . o halde, geçen makalemde 1798) işaret ederek on dokuzuncu ve l 
.soyledlğlm gibi, llk mühim tenkid ylrmlncl a sı rlara gelelim. Bu yüz kırk 
eseri Joachim du Bellay'nın 1549 da sene zarfında «edebi tenkldP, pek çok 
n r tiği Detense et illustration de la kalem sahlbinln girdiği geniş bir mes
lanı:ııe française'dlr. Pleiade'ln meşhur lek olmuştur. Yerimiz dar olduiu için 
beyannamesinde du Bellay, YlJnanca en mühim münekkldlert seçmek.le 
ve lfıt.nce taraftarlarına karşı fran&z- iktifa edeceğiz; hattA bu üstadla.rın 
cayı müdafaa ettikten sonra mUll ll- yalnız tenkld tarzlarını ve blrlbirleri
sanı zenginleştirmek çarelerini arar le ÇarplfB.n görflşlertnl tahlil Ue umu-
ve ş~lr san 'atinln ancak eks!lerden 11- mı bir neticeye varacağız. ı 
h am alarak yükseleblleceğlnl söyler: Chateaul>rland'ın her yazısında 
•EY müstakbel şair! Evveli Yunanlı- bulduiumuz dehA rüzgarı, onun san'a
larln Latinlerin eserlerini gece gündüz, ta da.!r fikir ve zevkini de dalma yük
birkaç defa oku ... Dilimizin zevklni bo- sek11klere çıkarmıştır. Genle da Chris
zan, cehaletimizi lsbat etmekten baş- tlanlnne sahibi, hıristiyanlığm güzel 
ka blrşeye yaramayan §U eski Fransız san'atlara ve edebiyata en müstaid ze
şl .rlerlni bir tarafa bırak ... • Etlenne mln, en §llirine din oldutunu söyler· 
Pasquier ve Henr! Etlenne Pıüade'ı «Newton, Bossuet, Pasca.1 ve Racine ile 
aevmekle beraber Vlllon gibi ortaçat beraber dlne inanmak ayıp detildlr "'> 
talrlerlnl medh ve rran.sızcayı ltal- Baronne de sta.lt 1800 de .edebiyatın 
1a.ncaya karşı müdafaa ederler. l'atat lçUmal te~llltıa münaaebetlertnı. 
İtalya (renaf-'Sance) teceddt\dünUn mütaıA.a eden kitabını çıkardı ve Ho
Ronsard ve du Bellay gibi füsunlu ar- mere'den beri büyük san'at eserlerinin 
tlstlere ibda ett!rdltt eserler o tadar fJk1r ve ruhları na.sı1 1nceleştırdlğlni , 
cazibeli ve tesirlidir k1 milstaJtll Mon- dln, Adet ve kanunun edebiyata ve 
taigne bile eskl !Atın pirlerine, vır- edebi.yatın din, Adet ve kanuna na
ılle Lucrece, Catulle ve ıiorace'a tar- sıl tesir ettitkıl anlattı. Bu t.entld 
fi hayranlığını yazar... tarzı, on dokuzuncu asırda zlyadealle 

1555 den 1628 e kadar yaşamlf olan revaç bulan cmuhlt ve iklim .. nazart
l'ranço!s Malherbe büyük bir talr de- yelerlni hazırlamıştır. 
tlldi; lA.ltln lisan, ü.sIQp, lnta kaldele- İ§t.e buraöa blribirile karşıla.şan ltı 
rinde asırlarca süren bir tahakküm tenkld usulü buluruz: Taine ve Bru
kudreU göstermiş, yaşamaya Ilyık n~ti~re, küçük bazı farklarla , şöyle dü
eeerler ancak şe-kli kusursuz, mAnası şunurler: Bir eseri t.edklk ederken mu-
111J1umi ve beşeri ol&nlardır, düsturunu harrfrtn yap.dıtı zamanı, siya.&1 ve lç
:toymuştur. Bazı milnekkldler, on do- t lmal muhiti ltlbare alarak ıımt, b!ta
:tuzuncu asır romantiklerine kadar raf, aflkl (obJektıtı bir hüküm verile
trenk .şllrtnln Urizminl boğan, Mal- bilir ve verilmelidir. Talne, tenkidi, 
herbe'ln şekll \'e nizam istibdadıdır, «zekAların tabll hikmeti• ve flkrl hA
derler. LA.kin Malherbe'in dil, ilslüp, ve diselerl cvitrlol (zac ) ve· şeker gibi 
ba.ldkat meselelerinde ettiği iyilik mahsuller• tellkkl eder. 
mühimdir ve Fransa'nın ebedi iftihar Halbuki Lemaltre ve France gıbi nls
ae~bl olan on yedinci asır kll&lklerl- bi, ferdi, (impre~onnJsteı münekld
ne, Cornellle ve Raclne'lerc yol açan ler bu kati hükümlere. bu fenni usuı- 1 
muhakkak odur. lere muarızdırlar. Anatole France der 

On yedinci asrın son rubunda ve on kJ: «AliUd (obJectl!) san'at olmadı~ 
1ek!zinci unn llk senelerinde edebi- gibi atı\ki ten.kid de yoktur ve eser- ı 
Jat üstadı olarak parlak blr saltanat !erine kendilerinden başka blrşey koy. 
dren, Bo!Jeau'dur. Art poetJque (§Ur duklaruıı farzedenler en hileli felsefe- 1 

an'atıı müellifi, şekil ve mantığa bağ- ye aldanırlar. Hakikat şu kl, insan as- 1 

hlıtı itibarile Malherbe'ln muak.klbl la benl!Rlnden çıkamaz. .. , 1 
olmakla beraber ondan daha 1yl tair- Nihayet Saint.e - Beue ve Emile 
dlr, daha .sa.n'atklrdır. Manzum olan Faguet, bu iki görüşü blrleştlrdlklerl, 
Art poetique'lle, Sa~ (hiclvler> muhit ve iklime, içtimai şartlara 
ve Epltres <nameler)lle güzel ve te- ehemmiyet vermekle beraber asıl san'
nılz yazının, selim zevkin yayılmasına atklnn ruhunu ve şahsiyetini tahl11 
çok yardım etmiştir. Bolleau, muhar- ettikleri için, on dokuzuncu asnn ve 
rlrlerin hususi hayatına karışmayan . zamanımızın en büyük münekkldler!
eserle:e yalnız san'at zaviyesinden dlr, lcanaatindeylm. 
bakan, ciddi Ye m üstakil bir münek- ••• 
t lddlr; koydul'lu edebi inşa kaidelerin- Şlmdl, umumlyetıe tenkidin lehinde 
de, Descartcs'in mantık ve hakikat ve aleyhinde tıopladı~ım birkaç dil
nazarlyelerlnl Yıınanlılar ve Lo.tlnler- şünceyl nakledeyim : 
den gelen güıelllk scvg!s le meze- (Devamı '1 nci sahifede) 
eder. 

Fakat Descaı t.es'in .terakki ve te
k!ı.miılo felsefe ini herkes Bolleau g ibi 
ani madı. Discours de la m ethode, 
ed b.yat saha ını senelerce sarsan 
•eskiler ve yenil r kaYgasını doğurdu 
Teferruatına .l'!Tleden, bu mucadele
n ln e a ını nnl ıtaiım: 

B.r ynnd::ı B ıcau, La Bnıyere ve La 
Font ine, dlğ r afta Perrauıt, Fon
tenc le \'e W? Motte vardı. Perrauıt ve 
ta.raft rlannın f k r ve lddlnlarına gö. 
re, Hım ve fennin llerllemesı edebiyat 
ve san'atı d t.-ı rlr, terakki ett irir. Bl
n aennleyh ş.mdlki yazıcılar eskilere 
lstüRdfi r. ı 

BUGON Matinelerden itibaren 
KADIKÖY 

OPERA 
Sinemaamda 

2 büyük film birdenı 
1 - Şahane bir aflcuı ... 

Şahane filmi. 

SALTANAT 
Kurbanları 

.. Bollenu ziımrcsı, haklkntı daha iyi 
ıorerck cevap \eriyor: Şüphesiz yeni
lerin malmulatı ve fikirleri, Perfcles 
asrında Yunanlstan'da ve Auguste Büyük bir imparatorluiu idare 
devrinde Romn'da Y~YanlarınkJnden eden taçlı ba§lar araaında me-
fazladır. Hattfı Descartcs d m1ştir ki : l 
•Eskiler blzlz, zira dünya bugün lhti- ra.ldı - htir~lı ve ibretli 
yarlamış bulunuyor Ye bizim tecrü- entrikalar 
bemlz daha çoktur.n Şüphesiz fende 2 - Herkesi heyecandan tit-
terakkı dalmldlr· bir •- 1 • - r m .r~ =~!.& - • 
hR'" • • -1•• • "~~ "':"~! 

1
. -·---·· muazzam Ye mı..._ 

-.ı;.._ •• r,ı;ı.P ve eV\ kın1 tekamiil ettirir. bir taheaer 
) 'ak ... t ed blyrıt \ san'atın temeı ~ı • 
ilim \e f n de• ı . ruhun Ulblnttan Ye o E M 1 R K A p ı 
guz ' trn a b d. i Jntibnl:ırdır-
du; ~ur, ha~ d : heyecandır; veı: Baı Rolde: CAHRLF.S BO 
ha ıl l t Alim ve mütefennin 

MARM·ARA'da 
Bugün 

William Powell 

Mirna Loy 
un bütün dünyayı heyecana 

boğan 

\ 

d 

Bil mn Dam ve prkdarla süslü bir filimle lizi 
lld .. t llldilreeelder .,. ~lercllr. 

BAHAR 
ÇIÇEKLERi 

Bu FIJm .A.merilamm bqbca tehlrlerinde 
aylarca ~ ft bütün rekorlan Jomuş
ilr. Aynca: En Son Fox Dünya Havadisleri. Bir Adam 

kayboldu BufÜD matinelerden itibaren Ç E M B E R L İ T A Ş Sinemasında 
Sineman111 Y6euda aedrdlli • fftbl&de Mr film. 

BASLADL 
Aynca: 

Albert Prejan'ın 
1 - Arabacının Kızı Dunyaşka 

(A.9KYeHAYAL) 

:yeni bir hlrikası Meşhur Rus edibi A.LBKS&XDB PU,KIR'in romanından 
(Metropoliten) Oynayanlar: HEINRICH GEORGE ve HILDA KRAHL 

Hayat 
.. Jd• 

Bu ıüper film, BALALA YKALARI. ÇIGAN mtlmii, f&ılılan. danıJ&rile cıanlanclınlan Çar Rua;yuının 
sözler kıt.mfllbncı kibar Üylllbnm ..w&elerine maıuz kalan n huelr Mlihayı MİNSKİ'nin eaffet nidl~ 
rine kamp mut ecı- 'buit ... d-1 DUNYA$KA".. feci ~. 

Ayrıca 1 - GECE KUŞLARI fevkalade kahkaha filmi 

~uze ır ... 2 - PARAMUNT JURNAL Türkçe sözlü 
Denizde - ffay.da - K...da ~- pleiı en ıon haberler 

T epebafl dram kısmı 
KONFERANS gece saat 20,30 da 

Bey<>ilu Halkevlnden: 27/ 2/ 9'61 per- ı MEŞALELER 
şembe giln11saat18 de Evimizin Tepe- 1 t'LlAl dd · k a a a ca eaı ome-
ba.şındati Merkez blılasında yilbek di L .. d" 
mlmar Sedat Çet.fntq tarafından 1 a;ıamı sun uz saat 
ıTürlt mlmaıislıılıı lstanbulda maz- 14 de çocuk oyunu 
harlyetb mevzmında mühim bir ton- l{ece saat 20,30 da 
ferans verUec~ktlr. Herkes geleblllr. KIRAUK ODALAR 

Şehzade )aşı Çarşıkapı 

FERAH AZAK 
Sinemada. Tel: 21359 Sinemamda Telı 23542 

BUGON Matinelerden itibaraı auarel• 8,30 da 
Bütün İstanbul hallunuı aabıreazbkla be&Mnıekte olclaiu 

Karalardan denizlere... DenizlerdC111 söklere :r•:rıluı 

Bugünkü kanlı harbin 
Sinemacılık alenıine verdiği en büyük hakiltt b6r eMT 

Toplanndan ölüm saçan ... 

T orpillerinden tufanlar yaraıtan ... 
Salvo ateılerinden Okyanusları titreteın ... 

YüZEN KALELER 
Ölümle bayatnı .•• Atkla 
Yazif enlrı. . . Şeırefle idi· 

rabın mücacleleeıi. 

Sema n göklere ıimıekler, kudunnuı engin denizlere alev 
ve dehtctler saçan Filoların ölüm aavqları, bulutlan par• 

çalayarak, Ülkeleri aprak phlanam ~~ kartallarda llamtl 

hiçe ayaııı kahramanları iı yiğitlik Ye zafer deetanı . .. 
\ 

E,. lralY.t VabıD duysuea. Vatan atkile ~ uis ıwU .. 
E7 bhrvnanlv kabramw TUrk cmd•.t.iala ş.nh ........_. 
n Wr nldtler c:t.yalar, 7ecfi kudnıllDe eelr ed• EJ' ......__ 

- toıaalan ı ... 
Ba tM•ml ... de aeynt. S- de enclan ...... !. .. 

Bu mahtefOID bl7ak füme Glveten a:rncaı 

A Z A K'da FERAH 'da 

BATAKHANE KIZI Suvariler Seytanı 
DİK FORAN· 

ANNA NAGEL RAY MİLLAND 

Harilıuldde rafbet üzerine 

HiND RUYASI 
M 
i 

L 

L 

1 

Türkçe sözlü 
TYRONE POWER -

MIRNA LOY 

Bir hafta daha gösterilecektir 
~ llabuen prosramaı 

Vallace Berry ve Dolores Delrio 
.. qma h.fla IMıpıa muazzam Wr harika filmi 

TAŞ YÜREKLi ADAM 
ilan olunmuttur. 

A 
L 
E 
M 
D 
A 
R 

BUGON Matinelerdm itibaren ----·~ 
Şehzadebaşı TURAN 2 ~~;9~ birden: 

Şadan tanmmıı utietl•indeo FATMA R0ŞDl1nin tem.W 
.tt:i1i bUyük facia filmi. 

1 - SAADET YUVASI 
Tiirkıoe .aalil - Arapea prkılı 

2 - ORMAN ZEBANiLERi 
GEORGE O'BRtE'nin fimcliye kadar 9f!'Virdiii filmlerin en deh,et 

ve en heyecanlısı. 

Aynca: RENKLl MtKILER 1 

---ACABA TF.SADOF mü? YOKSA KADER mi1 ---.. 
iki kili tallıflYor, eerifiyor. elem çekiyor Ye ayrılıyorlar. 

Kudretli ve Feci bir Dram 
lletbar Re,liMSrı V. TOURJANSKY'nin ricada setin1ii1 

UZAKLAŞAN MELODi 
Ornı7anlar: BRtGtn'E HORNEY • W1uJ BIRGEL 

ea eama AJqamı ŞARK sinemasında-' 

7 

Kanlı Bala/aylta ) 



SÖZON OELiŞi 
KUS BAKISlı 

Londra büy(lk 
otellerinde 

sığınak hayab 

Beyaz filler memleketi 
Surata yazan kalemler 

K 
Mmlarm .aaıeaınek için kullandıklan feYler ne çok, h: 
~ ptitl Dtln bir durak yerhıcle tnmny bekJer~en, 

la ma)ısus tuvalet efY8SI •tan bir mağuaDID Bu baıpte m d,yacle han lafM». 

Thallande Japonyanın kUçUk bir modeli 
gibidir. iyi mücehhez bir ordusu 

men onda, bc)nLra 'plıesls bütan bdmlar 'ff Jroea· muna airayan tebiı' Londr.dır. Bir 
~~-dald=berl~ bu Jut'ldbtin ben ele farkma ...aı.k Alman ta17areleri hemen beı 
mu-ı ~ tG ki 'ritıtn renk renk da- ıece Loiıdraya taarruz ediyorlardı. 

ve kuvvetleri vardır 
ftrdım. Takriben iki metre murabbanıd• Jnda]ar içinde Şimdi han hUcumlan bir parça 
tlak boyalan, marka marka pudralar, irili ufaklı eid eeyreklepnsle beraber gene ak ıık 
kremler biçimli blçlmsis fllelenie l8ll, Yetil kolonz-ıar • ....., taarruzlar yapılmaktadır. 

' ...11Aı... ..._ __ .. ve_..,, eden•" 3 - d d zl b" 
•oğrü makaslar sürmeler, ÇIUllMU, w-..-- -T Lon ra a tayyare taarru an a 
kal ' w...- kalemlerle dolu idi. miınak hayab doimuına eebep ol· 

emler ... Evet ..... ,un b kaldmP mat-urun ta· muttur. Aqam yaklqbğı uman 
Göstlm bu kalemlere ilişince ~ ınalsemeıd satan berkee ifini bitiriyor, evine aidip ye-

belisma baktım. Yoksa burası aynca 
1 
b: byt yok. Bu sefer meğini yedikten aonra yanma bir 

lalr diiltkAn mı idi? Hayır, tabelida böy e F ber ml, Nurka· batta~ veya diğer bir örtü alarak 
başıını indirip kalemlere )Jaktmı.Tlınsahh 1111, a -ı•m• bir en yabn 11ğınağa sidiyor, seceyi 
lem biri d ğildl Görmedlilm bir marka " z- orada aeçiriyor. Y eralb timendifer 

mi dJye? mç e • ..... bhftl'f.llll, penbe. ""1 ve ~- İltuyonlan tamamen ll~nak ola· 
tanesinin ucu siyah; ötekiler ...... , rak kullanılmaktadır. J.tuyOGılar 
IAtundu. bU blemJerin ne 1fe yarayalll• hafifçe lllbbyor. Sabaha kadar bu-

Kadın efY8S1 arasında duran eneli bunJann qk rada ~ay bulunduruluyor. 

leceğinf kendi a]dmıla buJma:..i"= lhUJDallnl dfllUDdOm. Bu umumi sığınaklann yanında 
mektubu yazınaya maJıs1IS bl ~Jannı ,.ıms pmbe yahut büyük otellerin hU1Uai 11imaklan 
Bilirsinis, kadmlanD ço!:.:1' :tine mflpteJAdn'lar. Belki bu •· vardır. Londranın meflıur otelleri, 
havai mavi kiğdlara 19-· · me)duplanlll meleli penbe ki· Ritz. CarJton, Claridse. S.voy, 
hada bir yenilik bydedilJDlt, llfk --•k ___ ohn...bm Fakat Berkelq, Dorcheeter, Mayfair müt-

• tun b)emle 1- - ..,-. terileri icin çok eajlam llim&Jı:lar 
fıtlara Yetil veya edA kUm. yama lfledle megal olacak· yapbmuflardır. Bilham Dorc:beeter B1r naıım mil&emlekeal olan 
Mraz sonra moda ~erinin .:dettbn. On]ar, delıAJanm bclmlan otelinin llimaiı pek muhkemdir. Rlndlçlnl ne Tballande (Blam) hat.
lanın pek uzak bir ihtimal Bu otelin zemin katı üzerinde bir metı araaında es1tl b1r hudud lhttllfJ 

fiizelleştirme ufnmd• ~~:;.,., uınan bfamdan ıeçen p metre 20 wıtbnetre kalınlığında bir ::Z:iuı1:ıa=~=ln ~=~ 
Tam kLo.-len tnunftY 5vnuı ... - _ ı..-•-ı- 1r.t.Jr..+. .:ııe:ıwt beton tabakası bulunuyor. Her ka· 
~ ·~·...:ıı• .,... _ _...... -a.a- u .. _, 2 5 . Lal ne tıerkedllmealııl lstlyordu. l'abt 

mül.ihau bana b•Jdbti keffıı: .... 1"U• -1.- lhtl-_.. .. çizgllerl bn arasında da eantimetre & ın- Fransızlann kuvveti karfı,anda bunu 
ka)em)enti. ()nlarla bf yay .... J-' 1-- lığında 'beton tabakası vardır. Mü-~ açıla 16flemete cesaret ede-

8Umta ynan ten dudak boyalarlle ıdlrmeler &l'Mloda bu· tehwıalar SOO kilo aiırlıimda bir m.!Jordu. FranaadaJd bor.gun t\zertne 
pnçlqtirlliYonlu. Za udra kutulanndaD adlrekkep bir dau. bombanın bile ancak üç döıt kab Tlha.Uande'lılar QUlanclılar, hududu 
lunmalan ve etrananm P _ .... 1n.ımna _,...,he baÜJDlyorda. Dof· tahrip edebileceğini beeap etmifler- &eca.TUz ederek BlndJçtnı topratlann-
nJn --'-esi keffbnln dvs• ---- , ... r -x.. ---·-•lr dir. Halbuki bu otel 8 katlıda. d& llerlemete b&fladılar. J'ranaız ku't'-

Y"'" .... - em1 ' bıtiJDal Ut yaparbll ..... ~·-- . . . vetlert de buna muta.bil b&fka btr 
rusu faydalı kal er. flm)rilncltlr Şevket Rado Geceleyin tehlike 11areti ..-erilınce noktadan Thallande topra.tıanna gtr., 
ancak bu cins ka)emlerle m 11u 11; 111111111111111111111111111111111 otelin müfterileri pijama, ropdö- dl. ttı taraf arumda tanlı bir muha· 

1111111111111111111111111111111•11111111 pmbr ile, yahut aokak Juyafetile rebe başlamak bere iken Japonya ta-

~~~~ ~~~ 
ıığınaia iniyorlar. Bazan bütün ıe· va.ssut etti. Şubatın lptıdasında blr 
ceyi burada seçinnek lazım seliyor. mtttarete yapıldı ve Totyoda W taraf 

0 O O zaman herkee teklifıizce uzamp muralıha.slan. Japonyuun da lftlrakt
le sullı mlizalrereslne bqladılar. 

uykuya dalıyor. Horbyanlar olurea Son 1 .._,_flar ._.. -•-
BanPok'ta kral ... ,. na 1 1 ı d b. . k .il!....!-! ge en ........ mı.u.ı7oAereloüll 

ilkbahar yanya ote memur ann an ın enamuu rena bir •fhaJa llı'dllln1, 1'raDm 
Kış ve .. . uyandırıyor ve horlayanlara mah.eu• murahbaslannın müzakereyi teaereıt. mıe:tt.ldlr. 

B 
A pada kıt çok tiddetli bn 6 derece.."~~~ bat' t: odaya ıötilrüyor. B1ndlçlnlye dlmmelert muhtemel oldu- Tblllan4e'ln merUz1 Bangtot • 

u ıene vru bil S~ mGtdlr· Bu ~e tam ır D eh. 1' . .. .1 . tunu blldlnnettedir Müzakere teaUlr- rldlr. ita flbrtn bir mllyon nüfUlll 
Mııuıtur. Buna m~- 1 .ilkba· baftll büküm einnektedir. ord lot~.ıı otHealiı_mnf miiften e~ 1e harbin yentden ~flaması thtlmalı vardlr. ...,......da en 90k gene ba-
ı..zı mıntlıkalarında uava ar • • Sl>iryanıD diler kımnlannda lut arasın a nı ax ve ~cea vardır. Fakat bir ay evveline nlsbetle tul W lladlat. mabedlerldlr. Esasa 
la.arı anchnıcak kadar ılık~· b6t6n tiddetile hüküm eGmıektedir. vardı. Bunlar Amerikaya pttikle· l1mdl vaziyette bazı detiflklltler ol- TbeDnde tla mabedlerle doludur. Sl-
Son haftalar sarfmda S."b~ F.kMI' ,.erlerde termometre 11fırdan rinden ifgal ettikleri odalar boı kal- aıQftur. Evveli İngiltere Slngapura Te amm blıı llUlbedlerl, bir de beyaz fıllt-
Krwıoi* ba..liıliad• ::;: • atalı !6 derecedir. mıt. hemen hatkalan tarafından tu- oradan Thallande hududuna miih!m ı1 IDıtlhurdur. Meraalmde, başka ~ 
,. nllık• 30 deıeced .. • yu - tulmuttur. Otelin diğer müıterileri kuvvetler göndennlftlr. Saniyen Ame- bir tanıt& bulunmayan bu beyaz nı-

L A 'e SOA&nl ile beslenen İnekler! arasında lıtihb~at .~~zın Duff rlka,Uz~ltŞadta.Japonyanınherhan: le==b~eç~=~~~frıl~Dlr 
C4. • ~ Cooper ve zevce91, Muhımmat Na- il bir müdahale.sine Dl'fl JA.kayıd tal biı' klt.11ph .... e vardır. 917 senesind--

" · · · Du d ,_ l ...!..;. mıyacağını anlt.tmıftır. Thallancle -· .... 
Holl&ncla. tereyqı ve p~ bol da We tarlaları vardır. Bu ıebeple zın Andrew ncan a ou unuy~. Fransaya kafa ~en en ziyade .ıl- bert ukerllk mecburlcllr. ThaU nd'ın ~ 

olan bir pıeılekettir. Hollbdada We eoiam boldur. Şimdi ineklere T &IWlDUf Jqi)iz muharrirlerinden poıınya da1Uıl10Z'du. Şimdi .JapoıDJ&- toı"P* mubrtbl, ' torpido ve bl~ 
....... ..1.. fazlada. F.kat hUDlan .,...._ Tediril• bu -iuJaıdar. mont Cutleroeae hu otelde yeni mn DUll bir 'IUl7H aJwlı beDl de- pmboUan mtlnktep deni& tuvvetı " 
- . . ıa- __ ,_ maddeler u· L&1e eoiudmı iDekled ancak Wr 'bir moda -L----- Bu moda he- IUdlr. İq1Us nn.Uerl de eenUIMD maın.at modeldi harp tayyareler! 
mek ıçın ~lir .. "~ş· di Hollbda mlWcl.t ~ecekdr. Diler ta- e1..1.. ~~· M harrir eli- Th•tıencte için bir tebllb tefldl et- Yeı'4br. Memlekette 15 tayyare meyda. 
licten setirti • mı raltu W. eoianı 7İ7• ineltl-. TU >:. ~ SIYflle • u mettedlr. nı lllfteuttur. 
abloka albnda bulunduiundan inek· eiitlm eofan lı:obcabr. Bir wnan- yor ki. Eaki Siam 15 yaımda kral 
J., • e hariçten yiyecek ptirtmüyor. 1ar Holllncla iHklerinlD e&tleri pk -. ~yel~ karanlıkta hemen Tballande'ln bugünkü kralı Anan. 

nn b 1 inekler aç kalmak telı· .-_.ı kokardı. 42:-.ıa eolan koba ':•dmı p.tcrır, 'ba mreıle ~e ~~ıe~:.:~~b~~~~ d& ll&hldol 15 1R§Uldadır. Kralın re-Ba ee ep • ] su- ....-uıı 11Ze .. .-.-az. Bundan '--·ka benün .,A..._ ....,_- _...,.. u ,,........ . ......... ..... oa.ıcaa. --.. - t da ti 
111...-: .. e maruz bulunuyor ar. elitler " bunlardan ppılan hN- • • --=.c.; 'b. f d da...,t-:.. edi· JDelahuı 518,llS tııoımeue murabbaı ,,_ ~ -·a a r seç n bir _ _.... . ekt.dir Diler ıçm ....- ar ay • ......... nlfusu 15 mDJon kadardır Bu nltul meclla memlektl idare etmektedir 

inekleri açbktm kurtarmak ~ ya.ilan ~~'-~emhir kmn~ .,. ,.or: ~ yel~ sören 'benim muhıellf ırklara ~- İflnde Son 1e11eltt sarfında htlltdmet b.lhu-
Wr re bulunmUftur: Bunlara P" taraftan m~ landık- kazaya airamıf .. hır 'baraj balonu llalaJ'&)ı. Blnaanya1ı, Blndll, Q1nll sa onlU1U tuvfttJendlrmek için çalıt-
~ ediriliJ 1 Hollln· lanı hazmedeıme-erek halta deiil, iMan oldqumu anları (Mu· n.nlır. BeJtm tolu Buda mabebJne J1Ufbr • 

.. ıoian)an )~ "dir orH~ tarafın- )an lıildiriliyor. harrir 160 kllo aiırlıiında. ~n- mensuptur. Bir miktar mtaıtDnaıl 'ft • s ~~~=~::r 0;:1:: 
da ille mem eti • dır). bııtltt1Ul d& w.rdır. The• de ..... A•ntle Mibidol d•nm S tlmenl, bundan başta müa-

çok eski bir kolye Saydıfmuzotellerde bazıbilküm-ı Thallandelllru.tlUbarlleçotaenctn _...., 1 ____ 1 --- -- tlldlldrtomenftl'dır. Busuretıeorctw 
ul bir memlekettir. Bqlıca 1e1'vet m-· anr.u.. ·- ... •-&- __, .. ...,,. 10 tlmenden, bir .Ovarl, bir de istlh-. ..eo1o·ı .........,. SIUY• mluli mildUril b mum darlar da · otu~or .. AmaYUtluk baı plrlnçtlr. Dtln7anm en oot plrtncı Ohalılr:ıl taratmdıln brldmaetar. ~- "- alayından mtırekteptlr. Her ttl-

Danimaıbda -!~- halanal· ~ .. w.rı.lan tedkiJı: etmit- kNliçeei Ritz otelindedar. Holllnda Blma'da yetlfir. Bundan bqta pamat. rtlnkl llllLlenbl idi Jlunadbbdl dlr. menm iki piyade, bir topçu alayı "' 
dan çok mlihim 1ıir k.,..- *· MOdilr oa Wn le.mı.dan adi- k liç · Wilhelmine de bir müd- karabiber. eelan' kamıfl. tltiln, mım Kral. b1r bblnl De JllttmeU ldal't llbhlJıe teıfkllltı vardır. Ordu to-

Bir kblil tulumda çaı.t· nıi&k 'bu koı,.-in tadMn kaydetd- ra em . . etlllr. OrmanJan çottar, Bun1um eder. alam 1St da edmı delllt.lrmll " mandanı ııeneraı Songpam'dır. 
IBllftUr· ba)mqtar Vazo· ii ep ait olc:luiun sörmür det Claridse otelinde otunnQftur. arumda tauom veren ~de cHDr tmanla!' m.ıtbtb mtn•n• 11*1 8Jam Japonyaıım tüçuk bb 
'- eeki bir ftZO ....ıı. • birçok ~a • ...,.. nakle- Bu otellerin miifterileri biıbirine vardır. plm ThaD..,.,. admı eJm,.tar. l'lbt modell llbkllr. :bcı meletet arasındl 
- içjnde mubtellf HT-" dk. br• ye~~•-) _... _. takdim edilmedikçe katiyen konut- Tballande mlaakil bir tn.llıkkr. Bu ~ .datat&itık hetbn 111'· mı ballar Tardır. 

Bütl bunlar delin· dlimiftir Bu iNii mce 
"'-hriba vardı. n ham- yel lıad~larm kol,.• kun-dıklarm mazlarken fimdi .. iınakta konuı· 

~~kolye olmak UzeN .... nnektedir. :i:..:1ı.::;~ IU:ıe.~:: lzmirdeki 11 GUNUN ANSiKLOPEDiSi 1 
Belçlkahların zaylatl tinde mühim deiililı:lik 1•pmı1br. h l l _ -

. ,.rdun halde .nn halan hu bdM ~k ..... eye an ar u k 
Harp~ ı~~,,. ... ,tat ftlllleei. ordu rical edeıkm lzmirde ihracat birlikle- Y U 

::ı:;l Bu ~ ~ı.iı birçok .mlledn =-:-.!':::: rinin toplantıları Bornova ve K&J'fıyaka- B. Bitler 1011 nutunda Alman1Um\I hallf, ıaııut dıeı1n olur. Reerly& uya 
lııldlcikleH pre Bel~ uk..wmın elan, bu aebepl• topç . .....ı_ İzmir (Akpm) - Kuru meyva, • • lop 1IYlJ1UÜ 199tnned.11fnt l07iedl. bqlansıçta derindir, lrttitde hafifler 
_. 75 bindir· !iTi1 ba)ban atıelİD• bedel oJmuında d•ı •- pamuk, zeytinyağı, palamut ve canh nın ıçme IU teıııah Bu mthıasebetle biz de bUu 'Q1ku- ~ emumda beyne az tan ı der 
S. 995 kiti &lmüftflr· nx..ı dili Wldiri)j;ror. hayvan ibracatçılan birlikleri pllık tamir edildi dan bahsedelkn: Kanm ftızıeıepnaslle uyanıklık ba41af. 

Belçika hmbi pek ba ~':;1111n1111111111HH•llHIHRPHHlllH• heyeti umumiye toplllllblan, lzmir Uyku b1zl d1nlendJren bir Tasıtadır. Bununla beraber uykudaki detifUcH-

-n ............. ı•••111•11•• bl l'O' t olantısı llicaret odası salonunda yapılmııtn. &mir (Alc ) I . . 8o Gündüz~ plı§ıyonız, Tku- lbı mahlyeU henOz tamamen anlata-

h I
~, ıar r 1 1 o fUll - mımn r- dumu21Clan blrçot maddeler 18.l'fedı.,o. Jamam14br. 

Dem·ır ı't a a CI lhrac:a! ve ithalat birlikle~ .~u- n.ova nahiy~e. gelen ~e IUyu .. ruz. Bunlann tamlr1 llsJmd.ır. UJku OeD9ler" orta ,..ııJar 24 .saatte. 
mt kltabı B. Atıf inanın reıaJiiinde 111atanın geçtijı erazade, Çamköv yalnız Y11cudumuzun delil. a.JD1 a- ll&S ~· Bu mtıddet 9C>-
açılan toplantılarda birlikler idare civannda mühim bir heyelan valcaıı manda dlmatımızın da en btl711t Hı· ~ fı01n dokm aattlr. Kahve, ça, 
beyetleriaUn .eneJik iı raporları olmut. ana w borulanndan ı SO tıyaçlanndan blıidtr. Bını... bir fa· 1l1'tu7U aoznr. Hayatımızın tıçte biri 
okunmut. tuYip edilmiı, biJUıço <1e metrelik k11ım parçalanmJ.ftı. aUyet devrinden aoınra tam1ıe ~~ 1IJlcuda seçer. Bu da uykunun ehem-
yeni yıl bütçeleri müzakere ve tu.\ik B L _ • • olan uzuv beylndlr. Dlfb~~ mJ1etln1 anlatır. Temiz havalı yerde, 

l uttu M""tealt'b • icl ornova oeledıyeaı, halkın uıı:wı nln durmaaı, J'8D1 bqnJn --~ u &ttl De Te muntamm saatlerde 
~~j . r •. 

1 
~ • 1 en yenı are zaman ıusuz kalmasına mlni olmak tatil etmesl UJ'kU7U ~eder. QJllD&lıdu'. İhtı7ariar fazla uyuma> 

_,.et en HÇI mıtür. için heyelan eahuında ulu üzerin- Dlmal, alnlrlert .,.. ad&le1er1 blrlbl- lar, flnktl oolann v(lcudlannda sar-
idare heyetlerinin raporlannda, de yem teaieat vücuda setirmit. aa- rlıne balb1ab ft ~ ~ olanfl7at =i&P~~~~~ dmahuntalnz~ 

.!L t ı-Jeri ' h"'-A-- • • L!.. _.ı_ • • • Su te bullmduran ~ • .,,,.,,....,. Ull ------ VA..,..• 5'""' R t UllO' 
mraca ., nın ~um.ctınuz tara· ıu,yeye t~rar eu temın etmqtir. batıann blrçolu ıevter 1J18Zllkken ı:aaar ve daha tyt çalıfırlar 
fmdan tefkilita bağlanarak müstllh· mühendisleri tarafından heyellıi ea- haiz oklutu be•alyeiı kaybeder. · 
.n, t6c:car ve biJh&11a yurd müd11- baemda yapılan tedltiklerde ileride Gözler görmez, 1r:uJü lfltmez. Dokun· 
fauı lehinde tacirlerimizin pter· de yaim.urlar yüzünden beyelln TU- ma hlal!mls llllratıe haretete pçmes. <Mlamba daü Şeref Stadın4a 
dikleri lerasat tebarüz ettirilaut. kuu ihtimali nazan dikkate alına· Bu suretle bilttbı Tkudummı bir ı.tt- ,..ılacak maçlar 
prdükleri her türlü kolayhktan bii- ralt tesisatın bafka yerden geçiril- rahat dev:reshıe stnr. Bununla beri.- l.tanbul mektepleri futbol •• 

lldhnetimize tetekldir edilmiftir. meııi muvafık görülmiiftür. Fakat berk flteddetllt•-blrblllrdarbe sene htalerl ha· -.ol..,bol lig heyeti b.,kanlıiından: 
b • • "-L • b" fı il ?e e ge ~ç • n L. Ş 

Gene bu raporlarda ticarette tek unun ıçan m\Ulun ar para aar · R- ö t JUkuda d1malm bul ICaret • iıli T eralii L aul 
ferci yerine cemiyet n tqkillt ça- zım gel~el'tir: Bu husuet~ Dahiliye mı:ı:ı!ı:ıe ~ık kalmM1nm neti- 14 de hakem B. Uluöz, Takaim L. • 
hpna ve hunleleriniın ne kadar iyi Veltlleti nezdinde teıebbuste bulu- cesidlr. Beynin o tımnla.n faaliyetle- lıık L. aaa.t 15.15 hakem Ş. Tezcan, 
ve mühim neticeler -.erdiği tebariz nulmuıtur. r1ne devam eder. Ve blrlbh1ne ballı Yüce Ülkü L - Sanat okulu aut 

d 1 1 k akreditif temin edildiii ettirilmiftir. ihracat ıııahsulleıtmiz, Karııyaka içme ıuyu teaiaatmın olmıyan, şuurun lrontrolundaıı malı- 16. 30 h8"'em Ş. T ezcaın. 
• L bın o arı •-~~ itbaJSt .. Eia: '--) lmı "h edil .... y 1 d • d d b" rum bir takım 1h.sa.sla.r canlanır Demir ilbalatçılar birliğimn .. on· lrnakta Buasaı-- deget ber e eatı f ve ı raç - geçtiğı aman ar agın a a ar . Çarpmba günü Em önü Halke'Yi 

9re.i d& ll1l.-I ticaret oda· yaz1ıl~·x.. ~an 615 bin do- mit. memleketimizde ihraç edilecek heyelan vuku bulmuı, borular ki$- ~ beyin uyk~a aldığı heyeca- salonunda yapılacak maçlar: Çam-
, • il vg...uen eonra . • Jllll."' ,raP -~·· d 1_,,8 setfrilebilece- ihracat emtiası stoklan çok azalmış· men hasara uğramışsa da da:mi su- ~~er B: vJem~.., :dad~~ye sev- Jıca L _ Erenköy L saat 14 h kem 
:: ~m>~- ~.;..m'"!: ~ iar tutann a IDL• Bundan aonra tır. Meseli üzüm ve incir stoklan, rette kontrol ve muhafaza ahında zeb ll~ler ~lr~kar ı:ı!rı a a ]kıp ge- S Açıköney Kız ö"retmen an· 
'-nın. doktor B. Halil Sezer MÇil- ı; bildiriJmeJı:tedir. k nmQf. idare fevkalade azdır. Bu hafta içinde de bulundurulan ana borular, siıra le uyanaıkl~n zaman bunla~r~p~r ::u . ve d~lli L. saat 'ı 4 30 h k m S ıko 
"1tten eonra eenelik meeai raporu mür~be raıa:., 0~ 1eçilmit- ithalatçı birlikleri heyeti umumiye !tamir ettirilmiJtir. Ka:-şıyaka hı:ıll ı, j ı:ab rd d d 1 r ' l 

11 
n y, Cu ı- L 1 K L aa 

otuan-•. -~- R da Macaristan- heyeti ibra ed toplantılan yapılacaktır. ıuıuz bırakılmamıştır. U ku. • n \a ly t gor y t 15 h S Aç Y 
. ~ur. apor . 
'l.n ıetırilecek clenıirler .için 45o br. 
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DER AKŞAM 

~İR ntKAl.:"E 
Bir bardak su rlitil~~~l8~ 1 ORDULARI DURDURAN KADI 1 

Kız mek plen voleyuol bmncıllgı Tefrika No. 51 Yazan: İSKENDERF.SERTEl.LI Bir gun evvel Ahmcde: ı vardı. Sankl burıuım ~lplert ~~
-Yollar pek bozuktur. Gideceğin da.n kalkıp gi~ler, köşk.il "le küçük 

~~~ ~~adm~~:U~endine oır hny- ~ı: ~:,1 ~;ır~~:ub~=~:: Çamlıca ile Erenköy liselerinin bugünkü 
O da uysal, sakin, yumuşak b::kış)ı B_:ıhçcn~ sölgell yo~ncla derin bir k l J • b 11 • l k 

bir at tedarik etmlş, ertesi günü öğle- süküt gozc çarpıyor, burada. insanla- arşı aşmasınaa şampıyon e ı o aca 
ye do~m bununla yola çık.mıştı. nn yaşadı~a dair hiçbir delil gö-
Altındakl hayvan lyidl, hoştu am- rünmUyordu. Ahmed kapıyı vomıa.kta 

nıa pek yavaştı. Halbuki genç adnmm devam etti. Nihayet iki tnrafı ağaç- Her iki mektebin voleybol kaptanı 
gldec~i yol da epeyce uzundu. tistellk 1ıklı yolda 1htlya.r bl:r ıı.dam bellrd.l. 
~·azın en sıcak zamanı idi. Etrafta Demir p:ı.rmnklı.klı kapıya yakla,şt.$ b •• b k h kk d d • ? 
yaprak kımıldamıyordu. Hele yolun zaman Ahmed bu ihtlyan hemen ta- U IDUSa a 8 8 10 a ne JYQf • 
saR tnrafmdnkl çıplak sırta tmnanır- nıdı. Çocukken onu cSallm a.ğtu diye • 
ken sıcıık büsbüt.ün artmıştı. Şlmdl çağınrdı. Bu ihtiyar 'VQktlle ikend1 ma- JStanbul maarif müdürlüiü tara.-
artık güneş tam tepesinde idi. Ahmed hnllelertnde oturan blr kom.şulatınm fından kız mektepleri arasında ter
bu sıc::ığın nttında, kafatasının 1ç1n- emektar uşa~ 1dl Ona burada rasgel- tip edilen ve Uç aydan beri fasılasız 
deki beyninin fokur fokur ka.ynıyaca- meıiln doğurdullu derln bl.r haytet bir ıekiJdo devam eden voleybol 
ğını ı;:ınıyordu. lçlnde, Ahmed: müaabahlarının ıampiyonu bugiin 
Atını biraz lU7Jandım1ak istedi. Fa- - sa:um a~ ... diye seslendi. İhtıyar Em' .. - Halk . .. aatik l 

ka.t ne gezer? ... O herşeye rağmen ge- da g6zlerlnl kısmış. dikkatli dllika.W ınonu evı pmn sa 0 -

k ndl blldlğlnl okuyan kös dinle- ona b:ı.kıycrrdu. Ahmed.1 tanımağo. ça- nunda yapılacak ohıııı Çamlıca. -
~el.ş bir ho.yvandı. Ahmedln gayretleri- Iışıyordu. Nihayet ibtıyarm gözleri Erenköy karıılapnuı ilo meydana 
ne aldırış bile etmiyordu. parladı, senelerce evvel olduğu gibi: çıkacaktır. 

Dellkrutlı başına. güneş geçmemesi - Ahmed bey ... Kftçllk beyi ... diye Çamlıcalılar ıirntliye kadar yap-
için ko.!asına bcynz mcndUlnl koymuş, seslendi. Titrek ellerle demir kapıyı tıklan bütün müaabakalan ııalibi
knsketlnl bunun üzerine glymlştl. Şe- açtı. Ahmedl içeriye nldı. Ağaçlardan yetlo bitirerek tam bir formda 
h~de bazen boyle ndamlarn ra:ı gelir, birinin gölgeslndeki geniş hasır 1skem- olduklarını isbat etmiş hulunmakta-
gulcrdl. Halbuki şimdi?... Fa.kat bir leye oturttu. d 1 0 ... t ft E n:tc.·· · Bu iddialı karşılaşmada mühim 
muddet sonra Ahmede tahammül Genç adamın ilk sllzü: ır ar. ı~er ara ~ re oy ıse 
edllmiyecek derecede fazla hıı.rnret _ Aman Sa.Um ağacığım ... Her şey- son yaptıgı Kandılü maçını kaıy-- rolleri olan fld mektebin voleybol 
basmıştı. Herkesin blr şeye karşı mu- den evvel bruın bir bardak su. .. dedi. bettiği haldo sösteu:üği teknik kaptanı çUte Süheylfilar 
ka\ metı pek :ızdır. Bazı.lan açlığa hiç İhtiyar: oyun yüzünden Çamlıcaya. en kuv· 
tahammül edemezler. Bazıları için su- - Bir de yorgunluk kahvesi pişlrte- vetli rakib olarak tela.kki edilmek- "-ü rakiplcrimizo lazım gelen ehem• 
suıluk açlıktan müthiştir. Klmln\n ylm. sana ... Hnngt rti.zg!lr attı seni bu- tedir. miyeti vermedik. Herkes bilir ki biz 
uyku uzluğa hiç yüzü yoktur. Blzlm mlara? .. Dur küçük hanıma., Seniha Her .ilci mektebin puan vaziyeti Erenköylüler voleybolu çok sistem• 
Ahmede hal atta en fazla ıztırnp ve.ren hanımn haber vereyim ... Beni görünce çok nazik bir durumdadır. Çamlıca- li oynadığımız cihetle Kandilliyi yo-
şey su uzluktu. ne şaşıracak... ı b · · ı .. ,_ t•ı b"l ek k d t · 

Bu ıeak gllnde, şu bir türlü yüril- Seniha? .. Demek senlha buracla idi ... ~ın ga e csı ~p-~yon ugu -.a. ı ~ ne ı ec u ret eyız. 
mek b yen hayvanın üsiünde, çıp- Ahmcdtn çocukluk arltadaşı... Salim brml!kte, Erenkoyun galebesı 'lSe Bu mağlubiyet dolayınlc zayıf ol· 
lak t p !erden geçerken dlll fırından ağa işte onıann evinde uşaktı. Iht1- şampiyonluk için ikinci bir karşı- duğumuzu iddia edenlere yalnız ıu 
hen z çıkmış blr peskimet gibi kupku- yar: laJtnaya lüzum göstermektedir. cevap kafidir: 
ru k ilmişti. Boğa.zı yanıyordu. Ha- - Biz şimdi küçük hanımla yapa.- Bu mühim müsabaka hakkında En kuvvetli takımlar.dan İnönü, 
yatıııd:ı. bu derece susadığını hiç ha.- yalnız kaldık. Herkes öldü. O birkaç her iki mektebin voleybol kaptan- Kız muallim, lstanbul lisesi bizden 
tırlamıyordu. zaman buraya lstırahate çekildi. Şim- lan bir muharririmize ~nlan söy- kaç sayı alabildiler. İzahatıma 

At uzerlnde sallana. so.llanıı giderken dl sldeylm de hem senin kahveni, su- 1 . • . d k d _,_ 1-· 

gö unun onünden bardak b:ırdak su- yunu getireyim, hem onu göndere- emıştir · şunu a ay ctm~ istiyorum -.ı 
ıar g ~iyordu. Aklına çocukken fmn- yim... Çamlıca kap~anı ~~eyli - Ge- Kandilli mağlubiyetimi~ ~iç bir ~a-
sız a kıra.at kttnpl:mnda okuduğu bir Salim ağa. titrek adımlarla uzakla§- çen sene oldugu gıbı bu sene de man Çamlıcaya da maglub olacagı-
hlk ye ge!miştl. Bıı hikaye ŞU idi: tı. Biraz .sonra. k~ün önünde beyazlı şampiy>onluğu alacağımıza kati au· jmıza delil değildir. En kuvvetli bir 

Bir baba lle o rul seyaha:e çıkarla~. genç bir kadın bellnnlştl Koşarak rette eminim. Takımımız geçen se· takım hazan en zayıf takıma yenile
Yolda b:ıba bir ~t mılı gorur. Oğluna. Ahmede doğru geldl. Bu Seniha idi. neki kuvvetini aynQ:ı ve belki de bilir. 

- Al §U nalı ... dert. Fakat çocuk Blribl lerl t· h yretll b kı~ıarıa -"'-"' f 1 ·ı h f ekt d' E J ·· ·· ·· d-'-' b .. ··k · "h b 1 ld tmcz. Babası eğilip r n a :ı. ~ u=ı.ı- az ası e mu a aza etm • e ır. ren· şte onumuz c.ıu uyu ımtı an 
b~ n':ııe~e~dl 1~Gr~ Bu suretle baba yorlardı. Karşılıklı oturdular. Kısa köy bize rakib bir takım olmakla (Çamlıca - Erenköy) maçı bu iddi-
,. ı 11· rlndekl blr kasaba· cumlelcrle hayatlarından bahsettiler. beraber ..... sı saye.sinde bu dereceyi alanında haklı olup olmndıg-ımı Oı;U yo arının uze Bu sırada Salim ağa. kahve lle suyu ,.._.. 

ya gcllrlcr. Baba, oğluna !arkettirme- get1rml..ştl. İhtiyar: tuttu. Biz yalnız Erenköyil değil meydana çıkaracaktır. Çamlıcalılar 
den nalı bir nalbanda satar ve bu pa- _ Buzluktan koydum. Bizim ha.sırlı onların fazla oanşlarını da yenece- da çok iyi bilirler lci biz diğer takım-
ra lle bir miktar klrnz satın alarak ce- lyl aşlama. yapar ... diyordu. ğiz. lar gibi kolaylıkla mağ-lı1b cdüeme-
b~1 ~,?~~ştlrlrl. Bunkdaln sonra.VA ,,Abapeb~ Ahmed, gıcır gıcır yık~. tri.ı- Hem de ilci •ette. Ve her bir set- yiz. Bu karşılaşma için çok hazırlan-
o5u ~ .. r yo a çı ar ar. .......,, tal b ,.,, el b f J k dk b ··k•f ı· sıcak bir günde cereyan etmektedir. an:!ao.. ini uzattı. Bu berrak su- te eıtcn az a aayı vermeme ı . ve unun mu a atını a-a ıp ııc· 
Çocuğa fena halde hararet basa.r. yun serinliğini pannaklarında hisset- ıuretile. Bu söylediklerimin tahak· lerek görece~iz. Soın olarak ıunu 
cSu adım! Susa.dun• diye sızlanıp du- tiğl zaman ne kado.r mesuddu. Bu kuk etmesi için Nurünniea ve Necil da söyliyey.irn ki mcktebimizin uzun 
rur. Önden yürüyen babası cebinden tertemiz kr1?t..:.1 bardak, bu be~. so- Mançunun her zamanlci gı"bi güzel mazisinde Çamlıcadan çok kuvvetli 
blr kiraz düşürür. Çocuk eğll1p bunu ~~ su, şu 0~~n~~ 1~u:nı ~ks~en bir oyun çıkarmaları kafidir. Yenil- voleybol ekiplerine karıt galibiyct-
alır, yer. Susuzluğunu biraz giderir. v~, ~: ~o ge~ iç ve te~1;; memizin imkaını yoktur. Biz Çamlı- ler fazlasile vardır. 
Bir muddet sonra baba bir klrnz d:ıha !~~üa ya~_,!" g bA~.~.. """-dl calıyız. r--lıcalılar hiç bir müsaba-
dü ·· oğul alır Baba bir t<"k nalı ;s.... ıenç ........ uıa ........... c;a •ç,&• "w'<'-'" 
e ıi~ru~İmağn. uŞenen 'çocuğuna bil- kendine cCennetıe mlylm? .. Ne kadar ka~a,n geri k~lmazlar. Evet tek~ar 
tfuı ~irazlan bu suretle yedirir. Ço- mesudum? Ve ne kadar rahatım ştın- cdi!o.~: ~ız Çamlıca~ıyız. "Rakı.~: 
cuk \n.kıı"ı. hararetini glderiı:: amma elli dlyo~u. Güneş tepesinde kaynar- lerımwn bır gazetecıye soyledıgı 
k:ıç kere eğilip kalkmakla?... ken, o mütlll.ş susuzluktan ve sıcaktan gibi ne Erenköyündc yetiştik ve ne 

Ahmed bu hlkAyeyi hatırln.dlkça ki- sonra bu gölgeye, suya, ra.hnte kavu- de başka bir mektepte. Yalnız ben 
:razlar gôzunün onüne geliyor ve ağzı şuş!... ve Nurünnisa ·15 gün kadar Erenkö
sulanı)·ordu. Ah şimdi bir hayır sever Benlhayn baktı. O esk1s1 gibi zn~U. yünde okuduk. Eğer 15 giin oku
çık a ve önünde yllrüse, yere birer bl- Eskiden olduğu gibi gene de pek güzel malda Erenköylü olunur ve voley-
rer kiraz dtişurse Ahmed o derece sayılamazdı. Fa.kat cazibeli idl. b 1 1 d . . b 
susamıştı ki, bu klrazlan, hattd attan Genç kadın onu öğle yemeğine ala- '-o cuD.!a nızkorda al yeti~ı~se Çao al,. 
inerek toplamn~a razı !dl. koj·du. Aluned büyuk bir lştlha. ile .. a. ıger ar ıı a~ arım ıse m ı· 
Susuzluğunun son raddeye geldiği mukemmel bir yemek yedi. sonra. is- canın malıdırlar. Son olarak şunu 

bir anda. Ahmed yolunun llcrislnde, ternlye istemlye yola çıktı ve bura- aöyliyeyim ki geçen acne olduğu 
uzaklnrdn. büyük bir köŞk gördü. Bu druı gene ıstcmlyo lstemiye nynldı. gı'bi bu sene de §ampİyonluğu kim
bin nm etrafında iri, büyük ağaç~nr O günden son:_n Met edlnmlşU. Ne Zil- seye venniyeceğiz. Buna imanımız 
vardı. Ahmed çul ortasında. vaha. gor- ~~ıfu°lu ~ :uhaH~ 8enihanın vardır. 
mus blr cyya.h kadar evlndl. Muhak· ~ e U&• ... yo u. nt ..... yavaş ya.- Erenk"' '·- S""h ı· T 
kak k radn o koşkte içecek blr bar- vaş orası göztlne bir saadet yuvn.sı ha- oy n.aptanı u ey a - a-
dak u bula.bilecekti. Atını hızlılnndır· llnde görünmeğo ~aşlıyordu. Fakat !>ir kımımızın ~cçen ~eneye nnza.ra.n ~a
mak için elinden geleni yapıyordu seferinde tamam üç ay Senlhanın koş- ha kuvvetlı oldugunu Kandilü hse· 
Şimdi hayvan da. - sanki ahır kokusu kune gidemedi. ~erl böyle ica.b ettir- sinden başka bütün mektepleri ye-
almı7 gibi - süratlnl nrttınn}ftı. mlştl. aerek isbat ettik. Bu mağlubiyetin 

Bu uretıe köşke ynklnştılnr. Ahmed Lf'ıktn bu sıralarda 5eıılhn. ve çölde vegane sebebi kendimizdedir. s;ün· 
burada böyle bir binanın bulunabUe. bir vaha kndar guzel ve insanı din- -.................................... .. 

Dörtler kupası ------
Mart nihayetinde başlı:yacağı an

laşılan milli kümo maçlarına kadar 
boş geçecek zamandan istifade ede· 
rek lig maçlarını dördüncülüğe ka
dar nihayetlendiren Beşiktaı, Fener· 
bahçe, Galatasaray ve lstanbulspor 
klüpleri arasında dörtler kupası 
namı altında bir seri müsabaka ya
pılması kararlaştırılmıgtır. 

ceglnl katlyen o.klınn blle getirmezdi. lendlren köşkü hiç a.ltl.ındnn gltınlyor
Koşkün bahçeslnde ne kadın çok ağao du. Hatta Seniha lle evlenemez miydi? 
vardı. Bunların gölgeleri daha uzak· Gilnler gcçtlkçe bu tntlı hayal başı
tan insanın içine hnflf bir serinlik ve- nm lçlnde d:ı.hn. canlanıyor. inkişaf 

Bu iş için dün akşam Galatasaray 
klübünde toplanan dört klüp mu· 
rahhası bu müsabakaların tcfenü
atı hakkında tam bir anlaşmaya 
varmışlar ve kar§ıla§maların tarih
lerini tesbit ederek kura çekmişler
dir. f\.Ulli kümeye hazırlık mahiye· 
tinde olan bu müsabakalar 9 martta 
başlıyaca.k ve her hafta iki kar~ıla~
ma yapıldıktan sonra 23 martta ni-

ona şu izahatı verdi: hayet bulacaktır. Çekilen lkuraya 
- :Buradaki kadın da, uşakları da .. 

rlyordu. ediyordu. NihaYi:t karnnııı verdi. Artık 
Atını köş.kün demir ıınrmıı.klıklı memnundu. HattA k~ndlainl pek me-

bahçe kapısının önünde durdurdu. sud hlssedlyordu. 
Hayvandan 1nd1. Oemlr knpınm önll.- Nihayet tam Uç buçuk ay sonra ay
nc kadar yürUdil. Kapıyı vunnağa n1 atla köşke geldi. Tuhaf şey, kö:ı,kün 
başlndı. Bu suretle gürültü ederek bütün pancurlan kapalı idi. Ba.hÇ'(lnin 
k~l:tekllerin birisinin gelmesini bek- yollarını ısırganlar bürümüştü. 
llyordu. Kim olursa olsun ondan blr Genç adam kapıyı yumrukladı. İçe
bardak su btlyccektı. Fakat bu daR rtden köylil kıyafetH blr adam çıktı. 
b~mdnkl köşkün pek sessiz bir hall Ahmedln suallcrtno kar§ı, bu adam 

gitfüex. Kadın evlendi. Kocasııo bora- gorc: . 
her İstnnbulda. yerleştiler... 9 martta: B~ıktaı - 1. Spo!, Ga-

Ahmed :atının dizginleri Ue oynıya.- la.tasaray • Fener bahçe. 
rak, köylUye: 16 martla: Fenerhahçe • 1. Spor, 

- Bana. bir su ver, barl ... dedi. Galatasaı:ay • BC1!ikta§. 
Köylü ona mavi çln'ko bir maşraba 23 martta: Galatasaray. J. Spor, 

içinde su getırdl. Fakat bu, eskiden Beşik ta~ • Fener bahçe. 
hasırlı buzlukta. nşlanmış su gibi se- Kl"' ı · k 1 kl d M'" 
rln değildi. Bilakls bu su J\,hmede ılık, up erı al"§ı aıacn ar ır. usa.• 
hatt~ sıc:ık geldi. Ahmed atına bindi bnkalar Şeref atadmda yapılacak ve 
ve uzaklaştı. 1 ayni gün bu klüplerin B ta.kımlan 

Hikmet Feridun Es da oynıyacaktır. 

- Zehirsiz yılım olur mu? O soğuk .mıydı? Padişah bı.inu mernk ediyordu. 
nıahlükl.ann adı bile zehirlldJr. zevk ve eğlence kaynağı olan Bl-

Çelebl Mchmcd yılD.ndnn çok kor- znns sarayında bir alqam evvel ynpı
kardı. Bu hikayeyi duyunca tUylerl lan eğlencelere iutlrak etınlyerek, ye
ürperdl. meğlnl ylyip yatan bu genç kadının, 

- za.va.llı prensesi Tallhslz b1r ka- padlşahm batın lçln olsun o e~lencede 
dınmlf... hazır bulunması icap etmez mlyd1' 

- Çok talihslzdir hnşmetmeapl Ko- Bahusus ki, kral Manucl bütün n.knı.
casının öldüğü gündenbetl hiç blr er- ba ve tnalliıkntını ve bfitün saray rt
kekle konuşmaz. 'Erkek görünce gözle- calini padişaha birer birer tnkdlm et
ri sulanıyor, kalbi çarpmata başlıyor.. ~t1. Bu güzel "kadın, kralın takdim 

- Haremden dışarıya çı.kmaz mı? memsimlne olsun iştb:ak etmemeU 
- Hayır. Kendi dalrcslnden bir ye- miydi? 

re gitmez. Bilttln hlzmetçlle11 kadın- Maryanın hayatı ve saraydaki YllJFl.-
dıt. Ylt tarzı Çelebi sultan Melunl'dln me

- Prenses şimdi kaç yaşında. var? rakını tahrik ediyordu. 
- Bu yıl bilyü:k paskalya.dan 11ç gün Padiıah, Bizanslı 

evvel ylrml dört yqma bastı. Fakat f .1 h b 
onu görenler yirmi yaşında blle tah- ı ozofla aş aşa .. 
m.ln etmezler. Lcon Leonidis saraya gelmekte go-

Çelebi Mehmed perdenin arasından clkmedi. Akşam olmuştu. 
do.lgın dalgın bahçeye baJoyordtL Çelebi Mehmcd, bahçeden bir kili 
Padişahın içinde garip blr merak glbl uçup giden münzevi prensesin ar
uyanmıştı: - Ah. şu gii2'ıel kndını ya.. kasından bakıp kalmıştı. 
kından görebilsem... Cariyelerden biri, Bizanslı :filozofun 

Carlyey& sordu: geldiğini haber verdi. 
- Prenses Marya benimle görüşmeli: Çelebi sultan Mehmed o nkşam dal-

1stemez ml? resinden çıkmıyacak, Hızır beyi de 
- Onun hesabına blrşey eöyllye- çağırarak, tılozo!la beraber yemet 

mem, ha.şınetmcapl Dün gecekl eğlen- yiyecekti. 
tıye bile iştlrnk etmedi. Leonldls içeriye girer lnnez, :padl-

- Ne diyorsun? Havuzda çıplıı.k yil- şaha §u sözle,rle hitap ett.l: 
zen dllberlert, golden inen beyaz me- - Blz:ıııslılann btlyük dostuna sıe-
leklerl seyretmedi m.l? ldm! 
_Hayır. Akşamdan yemeğini ycdl; Çelebi Mehmed, filozofu. yer g~-ter--

sara.ya davetliler gelmeğe b:ı.Şla.rk.en, dl. 
o da yatağına glrlp uyumuştu. Hiç bir- Leonldls gösterllen yere oturdu. 
şey görm~l. Hızır bey o sırada yenı gelınlştl. 

- Eğlenmek de Lstcnılyor, öyle ml? Pad~ah. mozo!n. Hızır beyden §ÖY• 
- Hayır. Hiç klmse ile konuşmaz. le bahsetti: 

En samımı dostla.n bcslodlği kuŞlar- - Babamın z:ımnnınd n kalmış, lh.-
da.n ibarettir. ttyarladığı halde dilnyıı. hevesinden 

- Bu kuşlara neden fazla iltifat kendin1 nlnm.amış yaman bir akıncı." 
ediyor? Lconidls güldü: 

- Çünkü koca.s:ı kuşlnn çok severdi. - Insnn dUnya hev lerlndcn ell-
(Leon Lcon1dls) bir gün prensese: nl çekL!ği gün Azrallln penç sine duş
«İnsan, sevdiğlnln scvdiklerlnl sev- müş, mezara glrmiş demektir, haşmet.
mekle 80\gls1n11sbat etmiş olurı.. de- meapl Dünyadnn elb1i ç ken tnsanın 
ınlş. o gündenbert prenses bu k\l3lara §U dakika.do. huzurunuzd:ı dipdiri dur
çocuk gibi bakıyor ve yalnız onlcırla m:ısına inikim var mıdır? 
eğleniyor ... Onlarla. uzun uzun konu- LemılcUs, Hızır beyden çok hoşlan
şuyor ... KU§lan olmasaydı, ma.nastırn rnıştı. Bir aralık sol elinl tutarak nvu
gidecektl. Amco.sı: cBırakınız ... YeRe- cunun içine b:ı.ktı: 
nim kuşlarla eğlensin.• dedi. Marya - Kaç yaşındo.sınız? 
manastıra gitmekten vo.z geçti. - Yetml.§ ilç ... 

- Bumda da manastır hayatı yaşı- - Elinizdeki hayat çizgisine gC>M 
yor demektir. Kl.mse ile konuşmayan henllz geınç aayılabUlrs1niz! 
ve dünyadan uzak yaşayan blr kadı- Hızır bey sevinçle sordu: 
nın sarayda. yn.şamaslle manastıra. ka- - Bundan daha çok ynşıyacrı..k mı-
panması arasında bir fark yoktur. yım? 

- Leon Leonldls, geçenlerde krala: Filozof ümid verici bir tavırla b::141-
aMaryayı kendisini avutacak bir er- nı salladı: 
kekle evlendlrirsenlz, maziyi ve ıztı- - Evet. Yiiz y~ından fazla ... 
raplannı çabuk unııtur .• deml~. Eten- Çelebi Mehmed dayanamndı: 
dlmiz şlmdl yeğenini evlendirmek nl- - Eskl bir kurd ... Bünye i s:ı~la.m_ 
yettndedlr. Yüz sene yaşııma.sıııa hiç de ııışıuo.m 

- Mn.ryanın bundan haberi var mı? Kendi elini uzattı: 
- Hayır... - Hele sen bir kere benlm ellme 
- Filozof çok yerinde söylemlf. Dul bak bakalım. Bunyem zayıf. .. Çocuk-

kadınlar, yeni bir koca buluncaya ka- luğum hast:ıbklı geçti. Acaba ne zıı
dar, eski kocruannın hAtımlarlle ya~ mıın oleceğim?I 
şarlar. Hızır bey ömrUnUn uzunlu w1diUl 

Çelebi Mehmed giyindi... b~ka bir~y oğrenemed ·ı için ü ülll-
İklncl cariye padl.fahın kahvaltı tep. yordu. 

sislnl getlmılfti.P~ dJ.lınn llk ko. «-Acaba tekrar evlenecek mi11lm?• 
nııştuğu esmer cıırlyeye Jlltap ediyor- diye sorma.k istedi, fı:ıko.t padlpht:ın 
du. çekindi. 

- Leon Leonldls ~imdi nerede bulu- . Filozof, Çelebi sultan M hm din sö-
nur? zilne cevap verdi: 

Diye sordu. - Ömrun uzunlu~, kmılı{;rı viıcıı-
Esmer cariye cevap verdi: dün znyıtlıC'ı veya şlşmnnlı!lllc alak -
- Evinde bulunur, haşmetmea.p! dar. değildir. Çok şişman ve sıhhatli 
- Evi uzak mıdır? i!künen lnsanlo.r vardır ki, 1çin1 
_Hayır. sarayın arka tarafında. kurdlnr yemiş bir ağaca benzer. Ne in-
- Onu ~imdi çağınnak müm.Iciln ce. kurumu' gibi gorünen ağaçlar vu. 

müdür? dır, asırlarca yaşar. 
- Şüphesiz, ha.şınetmcapl Görmek - İnsanların ömrü de ağ çlarmklne 

arzu buyuruluyorm. hemen ha.be? benziyor demek?! 
gönderelim; gelsin. - Evet., hnşmetmeap! Tıpkı onlıırt. 

- Evet. Onunla görüşmekten çok benzer. BJr ol'!lmana birk:.ıç oduncıı 
zeVk duydum. Leontdls o kadar hoşu- dad::ınır ... Kalın. ince seçmez. .. önüne 
ma gitti ki ..• Çok akıllı bir adam. gelen ağacı baltalamağo. başlar. K&

- Kral hazretleri onun için: cBI- ser, götürür, ynkilr. B1zlnı hayntımwıı 
zansta eşi yoktur.• diyor. ağaçlardan ne farkı var? Bazen evlo-

- Yanlış söylemlş .. Bence onmı rtmlzde, çoluk çocuğıımuz arasında ra-
dünyada eşi yoktıır. hat rahat ot.urup dururken, blrdenbi-

Esmer cariye derhnl ko.pıda:kt uşak- te blr harp çıkar.~ Genç, ihtiyar, za.
lardan birine Osmanlı hükümdarının yıt, şişman ell sllah tut:ın herkesi ra
arzularını slSyledL kalayıp muharebe meydanına gonde

F!lozof Leonldlsl ça~rmağa glttller. rlrler. Kanlı dövüşlerden, uzun s.wnş... 
Çelebi Mehmcd nyni zamanda. pren. lardıın sonra. kurtulup dönenler, odun.

ses Marya ile de görüşmek istlyordu. cuııun baltasından tesadü!en kurtulaa 
Acaba Marya. uzaktan göründü~ ve a~açlardan farklı mıdırlar? 
söylendiği gibt çok güzel bir Jtad.uı <Arkası vad 

Tefrika No. 85 pada yoktur. Moderninden eski üs- olmıyarak kendi diifmanları sayı- Sa.yan Ronald kahraman seciyeli Bu anada, kapı birdenbire açıldı. 
luplara. :kadar burada her türlü gus- yordu. Fakat emindi ki, ziyafete bir kadın değildi. Kendini beien· Lelo eıikte belirdi: 

Kadın.... Zaferı· toya ·te.kahül edecek teçhizat var- bütün ıehrin mümcuili olarak •&- ditmek. karıısındakini hayran bırak- - Hazır muınız) - diye sordu. 
___ .... dır. Elektrik ziyası altında olduğu çildiklerinden dolayı, sağda. solda mak zaaflanndan nefsini kurtara- Sonra. npsafiri görerek: 

gibi mumla. da yemok yenebilir. kont ve kontee Sant' Anna'dan mamıob. - Bayan Roaıakl ... Ah •İzi tok.'..-
.Müelllfl: P. de Coulevabı Te.reüme eden: (Vl •NA) Çin takımlarından kadim Viyana bahedoceıklerdi. Merakı tahrik ed.. O, bir Havva. kızıydı. rar sörebildiğime öyle memnun ol-

ecrvialerine kadar her ıey vardır. cokler, memleketine avdetinde ka· Ve böyle de kalacakb. dum ki ... 
Helene: Bu anada, Dora ~ •• çocuiu 'da- Dairelerin kimi On altıncı Loui.9, ki- :zanmağı arzu ettiii sükseyi ona ve- Ziyafet için süslenirken. büttlıl Kontu görünce. HOlene. ön'1n• 
- Hayır, hayw ••• - c1.C1J. - dadan alıp H6l~e'e göaterdi. mi Empire biçimi mobi~elerle do- receklerdi. sanabnı. hünerini kullandı. Müm- ıeçilmez bir hamleyle ayaia katk.-

A~kın bir eeyyale oldu~ iddJa Gonç kadın, Sant' Anna'nm Y&T· natılmııtır. Burada en meşhur şa· Amerikalı kadao gayesine varmak kün mertebe güzel ıörUnmoi• ui- mıth. 
eden Heıırl bu inaa&ızhiı ,.apmıya• rusuna heyecan.ız bakarakı rapları, Baccarat en ince kadehler• !İçin icap edem vuıtala.n gayet iyi raııyordu. Lelo"nun k.dWDI çir- Erkoie elini uzattı. 
calctır ... O ki. atkı tunif •• tucil - Aman, no ıüz:el ıq ... - diye do ve en iyi kcailmiı Boheme kris- bilir. kinleımit ve ihtiyarl8IJUI bulmasına s.nt• Anna. eli dudaklarma ıl--
~n fotoirafiar icad etmef• calıp- haykırdı. . tallerinde içmek mümkündür. Ah· Dayı ile yeğonin arasında akdolu· asla rUI olamıyordu. Zaferinin türdü. Balutlan katfllattı. 
yor. - Değil mi> ... rıplu O.basıl çıbatılar, artiettirler. Her nni ta- nan müsalahadan sonra. bay ve tam olmuım istiyordu. Bir an .Uren bu balatta. f~irled. 

Dora !f'erinden sıçradı. - Cidden... • bahab bilirler. bayan Ronald, davetli bulundukla· Va.di üzeı., Waldorf otıeline eli· teıhaaaüaleıi dimailarından kar ... 
YOzündo büyük Oir ha}'l'et al&- Dora. bay Roınald'a yaklqh. Nevyorktan geçen bütün prens- n yerden kurtularak Dora'nın ziya- ğer davetlilerden evvel ıeldi. Ko .. lıklı aktı. Bu, heıer mukadderatuu 

ıneti belirdi. Qddt eiddtı ler, altealer, Beşinci avönünün bu fetine gelmeyi vadettiler. ca:nnı salonda bıra.kb. Dora'nın tayin eden aındı. 
- .... Atk, ııeyyale mi> ... Dotru... - Dayı .•• - dedi. - Bu çocu- otelinde oturmuılardır. Huzurlarile Yemekten evvel bütün giln zar- tuvalet odasına girdi. Bayan Ronald'm lcirpilderi çU'-

Do'h·u... Lelo beni mukavemet ğun doğması mukadderat icabıydı .•. buraya maaıevt bir de itibar getir- fında Hcl~ne bir iıevi heyecana ka.· Birkaç dostane cümle teatisinden pınmadı. Kalbinde ve derisinde bir 
edilmez bir şekilde kendine celbet· Alimin yüzünü derin bir heyecan mişlerdir. pıldı: . . sonra kontesin karıısına oturdu. ürperme hasıl olmadı. 
mi ti ... O beınim ynnımdayken her kapladı. ifadesi yumuşadı. Dora, kocasının gustow tesirinde Kendı k~dme: , Hermin mantosunu çıkardığı vakit. Orada. fimdi karıısında bulunııli 
ıey üme başka görünüyordu. Bir an. küçük Guido'ya baktı. olduğu için oteldo imparatorluk c- ~nt Anna ya Klll'ft ilk.ay- payetlerlo işlcnmiı eiyah muslin el· adam. ona vak.tile sevdiğindeG 
Havn daha saf, çiçekler daha gü· Sonra. hem anneyi. hem de oğlunu tarzında ağır ba§lı bir daire seç- dım l> dıye telaarlıyordu. biaeai ~Ç'inde harikulade olduğu gö- bambaşka bir 9ahsiyet görünüyoc .. 
zel. •. Ah, dayı. şayet bunu keşfeden öperek dedi lci: mişti. Fakat onun !kartısına çıkaca- ründü. du. 
sizseniz, cidden büyük bin insan· - Hakkınız var... Bu, doğa· Avrupaya hareket edecek olan ğmı düşünerek gene de ealdn k.... Doraı Şunun farkına varmada: 
ıınız... caktı •.• Bllfka biri için de ölüm mu- dostlarına verdiği veda ziyafeti, ha- lamıyordu. - Ah, ne güzel elbiso ••• • dedi. Değişen ka11ısındaki değil. kea--

Genç kadın böyle konuşurken, kaddcrdi. kikntte ihti§amını, yeni ünvanını Acaba cazip baltıtiyle, ahenkdar _ Geçen hafta aldım... Bu ak- diıı:iydi. 
annesi içeri girdi. Arkası sıro. da da- Bu son cümleyi gayet ya va~ bir t~bir 'için bir ve~ileydi. Buraya. 9Csile genç erke1t onu gene ınüfuzu.. ~am ilk defa giyiyorum •.• Gayet t b"i bir sesle: . 
dı ile birlikte küçük Guido. sesle söyledi. Nevyorkun en güzel ve göze en rıa alacak mıydı) - Mersi .•. Cidden ı>* ıt•tuaıı· - A.mcrikaya safa geldmizl. d• 

Bay Ronald, hemşiresine doğru XXXVII çarpan dört monden kadınını davet Beıerin oyuncu olduğu ıWi yor··· di. 
yürüdü. Onu büyük bir hürmetle Dora, \Valdorf otelinde bir dair!ı etmi,ti. Bunlan h.aklt olarak YCJ"ll kuvvetlerden korkuyordu artılt... _ Memnuıı oldum. (Arkası var) 
kar~ıladı. kiralamıştı. Bu otelin benzeri Avru-
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Bıer go•• nu" 1 masa 1 6oJ nutuli dinliyoruz (Baş tarafı 1 inci sahifede) CS..tarafı 4 üncıi sahifede) 

Adanada istikbal Tenkld bir me§'alc m dh e b r Ol 

() 
(Haf iarafJ 1 fnel sahifede) bajpdır. <Latena) · 

NECDET R (J.f:.T Ye teıyi Tenkid pervasızdır; insanı rı ve yazan I y dfsi de her türlü kehanetten bü- Adana 25 (A.A.) - Türkiye ilahları muhakeme eder. (Renan 
yük bir dikkatle çekiniyor. Bil!- httkllmetini resmen ziyaret etmek Bir münekkld ancak uzun t c be 
lds kehanet hatAsuıı bu sefer in- ü.lere İngiltere Ha.rlciye Nazın ~ren;-~taıAalarla yetişeblUr. (La Bru

- Raa oban artdı herkes IWlftı 
-ı-

Pek ıüul bir im •armlf.• doldurm&!f ·l.n tietWt 
Tanrı, Necdet 1m1 .... ibsan etsin epna ·...W) 
Kliçlle aCSnül v•uıek fan delil. fakat 
Boyla bo.lu fidannuf .. kırk bir kue ~lahL. 
Teni daet a&mmdt, el~ eline. 
Kınl.a kolı.nn kulak o'- WineL. 
Can erikleri ıibi. turfanda bir yavraJft\Uf• 1 . 

BDe Lolanan hekimin .,. decliii .-Y ~-... 
Dur .,.. deiilı y .ae de. ...... ,... 
B ·._~.:. • ..&. __ ..,in bütün bir bayat t.. 

u, ...... yu~ .-....... !L1 ~ ..,, 

Fakat dört ,.M11k ....._ • lmda-~ • 
Bu kiiçiicük ....ı.ı. bolacak dört d_. .ar •• 

Dört atmaca tutacak bu .... ~·· 
Dört bulut kaplayacak .. ,.m dol.- . !'• 
B 

eeecelr dört ...... _,_ ... 
a lmmya ı --.11 d~ a.:.:ı Anladmaz1 Sniyor hu __.. un ...... 

___ 1• __ _!L • _ gilizlere btrakıyorr «İngilizler son ekselans Anthoııy Eden ile impa- Çok bilgisi ,e zevki olan gör n kle-
y.,Bztinııl• en ... ..-....__~ bnı.--- d re b iti • 
G

etfrlais,. ıecmesin bu mliblet bJr aeneyl~ a.ı.ıa.1.ua. ediler ki, 1941 bahann- ratorluk Genel kunnay b~kanı &rt a anmayan, ha8ed duymayan bir 
Bml Jr.u•......U için. mutlak onu hohmmt da İfJgiitere Avrupa kıtasına. ta.- general sir John Dill, refakatle- blıi:.t <~~f:i~eı bir munekkld ola. 
Balana varacafmı.· açık olsun yolunuz!. arııu edecektir. Biç durmadan, ıindeki zevat ile blrlilde, bugün Tenkl~, Y~a.sı mukadder olan hto 

mütemadiyen bu lngillz taamı- saat 1'1,45 de 1ki tayyare ile Mı- !!~ıfı:1 oldurememıştır. <Chateaubrt .. 

~a·~~; .:"....::. ==::: zunu bekliyorum. İngilizler ta- sırdan Adanaya muvasaıaı etmiş- Dotnı bir zevte •e mümeyyiz blr. 
uvna uc ·- ---1- _ _._ arruzlanru başka tarafa nakletti- !erdir. nmhak.emeye malik az insan v rdır 
il ~ hıkat .........-- ~· <LaB e ) ' 
._ ____ _s.. _ euh ,ey •• nenle, ae olsa .-ek?., ler. Onlan bulmak için arkala- Misafirleıiıniz, tayyare meyda- Ben ~-~d ... Aıı. 
-· _. v=- L-L • -•---•-t d _ .... e - ehemmıyeı. ı;er-B•L b, kila .,..ak? .. .-.. -ttyar .,....._ •• nn an kovalamaya mecbur kalı- nında, husus! trenle Adana.ya gel- mem; o bir alnettlr, amma nad ren 
Bu. döa't nıkiP -..ıar ~ler birer hw:aka yoroz. Fakat, nerede olsa bulaca- ~ ola:n İngilterenin Ankara bü- sokar. <A. de Musset} :.-ad== =: == :::: fı~; katt ~n~ kendileri için yük elçisi slr Hughe Knatchbull <:~~~d~. d~~~l~~o~~).u il 
~ s-ç. yak ..ıa bir llpinozdan farkı, en fellketli olacağl yerde de bu- Hugessen ile Seyhan valisi, korge- , • .. 

.. ..ı.... bo J ...... Uuk c:. • ..ı.. lacağiz.» Burada, :lineiltereye bir neral Muzaffer Ergüder tnX-mme- Fransa da, on altıncı asırdan bucü-
Jhlt _.... c...uc•ı Y -·..... ~.... te ~'- ~~,,. . . . ' "'t>ı>-·· ne kadar edebi tenkidin takfü HtJM 
~ s-ç, Pf1lllll' uiratlıiı bu bale, b"caih.,uatlmlıÇllJ didı sezllebılır. Fakat ra1 Fahıi Belen, Seyhan emniyet JOllan •e bu ss:ı'atı en Yiiksek men:~ 
ar ,.m,.e atlUDllt yelken aÇllUf timale. ır a çerceveslııt geçmeyen müdürü, yine husust trenle Ada- beye ÇJb.ran iistadları, seri ve hnfif 
D&dilnci senç, ..,.....-: cBa, naal teY .-1 •• 1 miiphem bir tehdit. naya gelmiş olan Genel kurmay 'lzlilerle tasvire çalıft.ım. n.uı~ tfl on 

.. rdiiniis mü beliytt s.n1m1f 1Nr deve,e. l'İlmİt doiru cenaba. B mtı yedbıct urın batında tebellurwıe heJ :::: =~~ı:° ı... p.leri elaya? .... ?.. Atlı tilJı",.,:len seyahat.. yola ..... d&t ta.9& · er bu tehditlerden sonra istihbarat dairesi relal albay HU- edeblJat fU)>ealnln çabuk tekA.mu'ıune 
u:.. o··yle - olar .... L. Ne :-A:a. Diay..la deli az -.. ba7di, .....- olemaL. sulhe ve harbin sebeplerine geçi- m1 Aray, Hariciye VetaleU husu- P* P yardnn dml§ olan bütun §U 

- or-ı -~- da yor. st kal .. d .. . . .,_,_. n..1A- kur- 1.tklr ve zevk ahlplerinln eserlerinden 
Gençler~--- ......... dit .. .,, -3- . . em mu uru~ cuuıu, alacalımız derzler Tardır. Gelece 
BİrİDcİ cNuh• dd_!_:_~-..__cw;:.f •. • diJanlı-. Sormayuı; 8p)darm ......... ae ~.. ~ımseden hiç bir şey istemedı- may yüzbaşı Emin Dlrvana 'Ye hafta, bbde edebi tıenkidln kısa mazı~ 
cBana Joanıet ,....._ - MilJIJet hitama ermit, yani bir sene ıeçmif. tını, sadece Almanyaya aynı hak- Hariciye memurlanndan Zekf alnl .e pmdjicl halini yazarken bu 
inadında l..het-'delfll'ltr11amm • .:_..

1
_._ d=ca:...-ı TOIUllls dimnit ..,iı Bir bmil n bir d..ı.. ların verilmesinde ısrar ettiğini stnnen tarafından tatlkbal edil- derslenSen lailfadeye gayre~ edece~ız. 

,..__ - - ' U-IL ~--L :..s.... ,_ ·-· ._ __ L-'-......JI (Al b"" t•• teca·~'l.-1 rln1 h:zet 'Melib - sösim. ya l>meaian •• nmmo •~ ıyo• •otmut. - 1 - uu -..manyanın u un . .,\UIJe mi§lerdlr. Tayyare meydanında 
Bu süzele seçecek ya Dördi de eç, SUIUZ!mf.· lokantap ıöatt.iıaı bir anda unutarak) söyleyen B. bir askeri kıta, ihtiram vazifesini Çöpün tarifi ihtilafı 

d ___ L.-.:-? s.ç, .... Drlfllllf-· çaitnnız herheri!.. H'tl "te di 
Kız teslim ed~ mi höt'~~; Sonra hamlayuuz dört tane pufla dötekı ı er, mu ma yen yeni sulh ifa etmiştir. devam ediyor 
Cöz clilunit ., .. ananın •• çatacak.. Rahat uymnam ... ar on iki aydan beri!.. teklifieri yaptığını hatırlatıyor Misafirler, askeıi k.ıtayı teftiş- Belediye Temizlik işleri müdürluU 
Billahi; fırsat bulsa~--:' etmek kalacak!.. Amanı bir doktor limn.. babın zavallılara: ve bu mücadeleyi - galip bir şe- ten sonra, otomobillerle istasyona ile çöp milteahhldl arasında çopun ta. 
Benim hisseme anc SIP Yiblerinde kalmamıt bir damla kan eaerit.. kilde - altın para sistemi ile al- hareket etmişler ve orada orgene- rlfl yüzün~~n çıkan ihtlllf devam et-
Jk· • de· _ _ı__ •t tB:ror, n--:.. iiltiiade giden yaya dömniit ba aeferı iktisadi t d 1 me'ktedlr. Uç araba çôpun ağırlığı \a. mcı • Dö'aeaıem yol- sen ·• ' u••H• man ya ı arasın aki ge- ral Abdurrahman Nafiz tarafın~ sati olarak 927 kilodur. 927 kilo çopte 

- ~ 0 L diyor At. kutraia titretmit .• ona kabmt semeri!. · · r . 
y vuld lınabdır bu s- pen • • Gemideki seTdab yakala-.... lodoaa: çımsızl ge hamledıyor. dan karşlanmışlardır. Toplanmış doksan kilo taş, yetmiş kilo Loprak bu-

a um :_.ı..:..ı-yun hazineler vereyim. --ır Nutkun son kısmı alman mil- o, .. _ kalabalık bir halk kiltlesı' lunmaktadır. Müteahhidin tddlasma 
Bir servet uas...- 'ne1 neler ••eyim!.. Saldan, sola savrulmut-. kaç kere öpmüt 7.-. •• 1 1C1111 göre modern şehirlerde lnşaat moloz-
~er. elmaslar.. er. • e 'beliae.· DeYeli ittiı da Arapı. yakalamst, Jetini yeni fedakarlıklara hazırla- tarafından büyük tezahürat ya- ~an Belediyenin vesaiti ııe dökulur. 
Yeter ki kolam olaaa kulak lllC Dayak abp sormutlar: •Sen kimsin, ey swteriT •• ., mak içindir. cGelen büyük müca-lpılmıştır. Askeri bando İngiliz Istanbuldaki inşaat molozları da Be-

, ___ ıı;. ..-;.ince beline. Bakalwn mal olacak baasi delilanlıya dele_ ye sükunctı_e bakıyoru.m. El-j <(God sa ve tbe kingı> marı::ı ile ledlye tarafından dökulmelldır. 
Yağma yok.r • ._ ~-~..,.._:_~:::::d~.cak !.. o im 0 tüzel gözlii, hilkatin .,.Jıe1eri? •• ,. Bu ihtilaf devam ederken, Beledıye-
Artık ··zmıy--. ...---...-aaık 1 verır ki diğerlerınde aynı sükfuıet İstiklaI marşını çaldıktan SOnl'a, ye, çop ınuteahhldlnln Usulsuz bir ha-Beacl:izin kollan ~ ~-Y~ Birinci &tık demit: olsun.» Almanyada ne ihti18.l, ne ekselans Eden, beraberinde lir reketı haber verllmlftlr. Bu ihbara gö-
Haya"f •• Ver::::;..llPO•·;~ı .,._,,. - 4te bir ... çatarak, açlık ol~yaca~ıru.' Almanyayı John DIJJ olduğu.halde, ihtiram ~~~:~!~ı:hrl:0~~~~ını:~~ 
Bu tekkeyi -·· Biiriimciik saçlarına onu t.kayun; lnrak!.. yenmek içın bu ümitlere kapılma- kıtasını teftiş etmiş ve türkçe iken Saraybumu açıklarında bırakı. 
Uçünci yalv~or~ kapmda köleyim, ADcak day•altilir o yumatak tellere; nın çocukluk olduğunu söyleyen olarak «Merhaba asker» hitabı ile vermek~. Saraybumu onlerlne d<i-

··ı · t H... balrverir deierse U.ka yere!.. B Hitl 1 t"kbal lm b' killen çopler pek kısa zaman sonra sahihim senaia İllİ)'orsan o eJllll .. ikinci'-"' demİ4: . er, s ı e sarsı az ır asken selamlamştır. aa.hlle doluyor. Tedkikat sonunda, mu-
ç~ ilaıii pwar-i imi' da. Tanrı da _.er 1 

_ Ben çilemi bitirdim; la baktığını tekrar ettikten Tren, saat 18,45 pe, halkın şid- ~hldln _ rnotörlerlndekl rı.nz ~ ~ ü-= nwa icia. hana ~L~1 .. •erl.. r ___ --•-a·kutunclan ..::-...::d L!.- .,,;;.. ~tA"'n-.... sonrıı sözlerini şöyle bitiriyor: detli alkışlan ve büyük tezahür- zündeı1 , ç~pler~. daha. uzağa gonderil. 
Bu flıkiria ka)hiDi yapı•• .,.._ ~ - ......... 11111' -:r ........ ırr. D 1 k tl rd ki .. ~ tt gorülmuş, muteahhlde lhtaı 
Bana .u-J1iiinln filrellni .,....ıat.. Daha nazik nesne yok handan dünya yüzünde, (• 11 "r mf n e e e e duş- ler1 arasında Ankaraya hareket gonderllmiştlr. 

varma1 .... een bana, durmalısin sözünde!.. manlaıa bakıyoııım: Bu hodbin- etmiştir. · -----
G eanki dileniyor ve istiyor sadaka; Üçünca if1k demit: ler kimdir? Her biri yalnız kendi Banka ardiyelerinde 
T:Clmı basbrac~ tatlı diller. I.e faka!.. - Geçtim bo:ı km, çölü; mevkiinln menfaatlerini müdafaa P. T. T. de terfiler bulunan tüccar eşyaıı 
Reva mı yavrucuğun buselermı alsın; Bir peri~- kopardım bea hu l[Üliiı ediyor. Hepsinin arkasında ya Ankara 2S (Tel~fonla) .-.~~- Banka ardlyelerlnde tuccıtrlara n!t 
H yır kızı vermeyiz.. batka kapıyt çalamf.. Halti ....._ IDce, pıffaf yapraklan var. bir yahudi yahut kendi kesesi hal P. T. T. teftıo heyeti ~eısJıaı- küllJyetH miktarda tlearet ~yn ı bu-

B.• ~ikana bememit dördiinciinih de bibi. Uzaktan LeH.men= Wr daklmda solarL. ' ne P. T. T. muamellt mlldürü Kad- lundutu haklondaki ihbar üzerine, Fl-
D' y d -t. bülbtiJ .-:L.:f Dörd• Un-11 a...L ..1-La Tal'. Bunların hepsi büyük muh- r•' Cu··~~Ju, muamelat mUdllrlüX<L at mfin*abe btıro.u tarafından ted-

Fakat biç konutmaJor, ut 7..,..~ ..... ·• QI ...- --. tekiri rdi b h eslnd -.-. ısu- kikata bqlandıtun YllZmlftlk. Buro 
nlô bir emir almlf, Tanrı dem" ona: Sm.. - Bir f9J' .,.tirelim eana. e r, ve u arp say e- ne de HataıY P. T. T. merkez müdü- murakiplerl banka ardlyelerlnl b e.r 

Sa arlıldı belki yapıyor mabsua: T ... .,...,...._. .. - tletme iıılunaı ki kazançlarlle YBflyorlar. Bu rü Besim Teker terfien tayin edil- birer gemıete bqlamJŞt.ır. Şehrlmlz-
lçinden paz iftesi.~ünkü yaman obD' pek!. t..c.dir: Ornlmir .-.., ltalottan hile, şartlar içinde Allahın ı<ıtfu mer- mitlerdir. deki muteber bankalar'dan blrlnln ar-
YaYAt atın ç • • '--· enseliyecek; Mahafua etmeli ona llİll& ile! h t• varid 1.: Ben ise mil dlyesJnde miıhlm miktarda manifntu-
Bir puatuna getinP. "™ buseleri Hubdtr: Zora aelmez; .... .:.... 8171"1Lr.. ame ı o runaz. , - Ankara resim sergisinde ra eşyası bulunm~tur. Bunlar mute-
Kifir• deve yapacak 0 baygm ' • El üstünde tatmanan Mtık ......_ayni .. !.. letim için mücadele ediyorum, ve Ankara 25 (Telefonla) - Halk- ber bir firma tarafından, manlf, tura 
Ban• '1>1raknuyacak!.. Sözümü a~~jj_!~n: Naziktir: "°' 'bakmah. baftldan nem DPlll' taı eminim ld, geçmiş muharebeler- evleri ikinci amatör r9İm ve fotoğ- eşyasına flat tesblt edllmt'den, bir gı n 
ı:deta ortak oldum ben de bu a. Hele 0 lanJdı mı - Ulnir eclilmes!.. de mazhar olduğumuz Allahın raf sergisinde tqhir edilen resimler evvel diğer bir tüccara satılmışur. 
"" dd h--- sanna.ddarla!.. -1ı.-..1 L....: b h f d d 1 lldncl tıiccar bu qyayı, tesblt edilen 
Bu filize sar ~L-~1~ r-vda neyİne ıerek?.. kinde Jatıyorsun saten ._...an_., hitfuna, gelecek muharebelerde ir jüri eyeti tara ın an erece en· kAr haddini jlave etmek suretlle uçun. 
Dur bakalım, muuu- •• ~ yiirek. Sana annaian ettim. oaa ey siizel peri!.. de nail olacağ'ız » dirilerek sahiplerine mükifatlar da- cü bir tüccara satmıştır. Şlmdı ban-
Atk• tahammül etm..:.ı:;.i'dr ül Ölüm dirim ha~blnde memleketi- ğıtılmıştır: -- kanın ardiyesinde bulunan bu manı-
Fakat ~ ·~-L:1:a. ••• serdeL. Kız artık edememit muamma>'• talıamm. 1 ni zafere eriştinnek için çırpınan İzmir pamuk memucat ratura tlfYUl piyasaya çıkarılacak, 
A h pra.. ~- - _Nedir bu kıymetli te)'?.. ı__,.__ d-:..ı muayyen ltAr haddi üı>.erlnden s.ıtııa-

ra, sıra 0
' ·• _ 2 _ ,.,.. __ bir ingiltz Başvekilinin arkasında, ıirketinin hayır severliği eaktır. __ _ . Km...._. bu yol~ -GöaiilL. harp ihtikArı sayesinde kesesini lmıir 25 (A.A.) - Her eene lzmirde esrar 

Gelelim ınes~.e~ok nazdan ula hmnuf. Genci teltrik etmitJ-: .Açık babbnla öiünt... dolduran bir yahudi tasavvur et- s~syal yardım işi~~~ için dört bin kaçakçılan 
Esi" ~D v dart senci de bir 7ereı -·ı-... clüiiin Tamam lmk •ece bk ..... mek hiç olmazsa sırf mevkiini liralık e~ya teberruunde bulunan İz- t 

•~K~~~~·~~=~~==~~~==~==;;;~;~H~~~-~y~a~~~t~~·~~;~~~~·;~~- uh~# d" ;totalited ~r~~~M~~~k~e ~ 25 (~~~a)-~~ l>emitki: m AA8Z& en ışesı ~ r ev- de ayni makaadla yirmi altı hm lira nrar kaçakçılarına karşı ıiddetli bir 

5U 'I B U L M A C A M 1 Z let adamlannın mılletlerini mez- vermİftir. mücadele ~~l§hr. Bugün birisi ka-

Giı. nıiı.k B !
[ANKARA R~YO. J 

2 3 
~ S 6 7 S g IO bahaya sevketmeleri kadar 1nsa- Bu para doğrudan doğruya fakir dın olmak ~zere~ kaçakçı yak~-

OfS8 
11 

..W .......... ill9 ft alqul • na güç gelir. Bu tarzda ithamlar, mekteplilere, çocuklara, hasta i çi- la?m~ ve uzerlerı~de hulun.an. hır 
J ..... 1111!,-~ııı-~~·,!""'.-.,.. .. abnan milletinin zevkine ve ha- l~re v~ bunlar~ yard_ıma muhtaç ~;-tar esrarla adlıyeye vcrılmı lcr-

ıuo: P~=.ı!~; --------- yallne uyuyor mu, bilemeyiz. Fa- a1lelerıne satfedılecekhr. 
ESHAM ve TABVhAT - ltAMBt tto <tadın~~ ıs 05· Hafit f&l'kllar - - - - - -,- kat ne bu zoraki tavsiflerde, ne Amerı"ka • İngı"ltere hava lnıülin mucidi bulundu 

•e NUKUD FiATLEB Ajans ~·-:.:;: .... t~ 18 03: Konı;er- 3 
T 13,20: oaıvD W-" ' '<A•• politik& ıt--ı---ı de bu mistik edlda hldlselerin mu··nakala" tı Ottawa 25 (A.A.) - Resmen 

"" ş .... t 1941 .... (Pi ) 18 -· Kon~ .....,. bildiri)...l.::.:Oı'ne göre lnsülini icad eden ,... · a- - .., · · -· -· ,.,._,~ saaıt, ıt,IO: ciddiyetile mütenasip bir kuvvet ~ bAdtseıerl). ıı, .... ...,.,..7 J'a,sll heyeti Nevyork 25 (A.A~ - ııAtlantık Alr- Frederick Bautingi hamil olan ve 
_ DEVLET BORÇLARI . Ajans haberlert

0 
.. :, .... ~~~o.45 : Solo be5- bulamadık. ways• şirketinin rn~messlll tarafından cuma gününden beri haber almamı· 

- [, K 20 15" R&dYO -""' • N ...ııdtn s dak yapılan beyanata gore, Amerika ile İn- b 1 T~ 
• . , . ~· 11,10: Konuşma ecmıı:u: a glltere arasında hava münatalelerl bu yan tayyare u unmu"tur. crre • 

% 7,50 933 Türk bOrCU L II. m. 11~~~ te, ~~ _.. Jl,45: RtyasetlciJm- sene b~ayacakt.ır. Bunun muntauım Neuve aahillerinde büçük bir koyda 
• • 1938 :ı.-ıniyell Jl,28~----- ti,so: Ajans ve borsa e· 1 be be • "' bir hava yolu olarak '•lemesl ve 1 ma- görülen hıyyare içinde hayat eseri 

uu• hUll ___.., c-..a.and (Pl ) ır ta e nzm ocagı• 09 
1933 fkraınlyell Ergani r1, n,41: MGzik: ....., · yısta baslaması muhtemeldir, miişahecle edilmiıtir. 

• • c 19.98 ha~ ...... .-wembe •bah• nın parlamaaile 
• ., 1934 sı:U~Sız- ı lU& P~ a.m· .Alf.DI halterleri 1 nclı Beykoz aıkeri ••tın alma komüyenunclan: 
• • 19 

.... 
81 

..... _-........ 2•7 19.56 a: ....... ~· (PL>. a,46: EY ııa yara a - rt 
oJ"W T- .DAT. .... - -.50 ı,ıı· JMUU ~ •--'"-- 2S T 1 fo la) Boc d 1 - 50 •- ---.. 113/.,.,.1 -- -.., -..t H 1a Be7ko9da Aste • 2 1932 Hazin• oonoıan -16.IO ~.: ........ IOI& ft -·-nc1aa ...... ....... ( e e n - a a ~ -- - ~- ..... 

• ı 193f 1 • !UO ,:- illmrllk 8Deıd ~ınh- ~ Jlatuuu -· ~ Kültür liMei talebeeinclen Mduned Satı~ ~~~=-'!:1~ m=~~k:m:, alJnacaktır. 
• • 1935 • • 12.'11 t1~ t _ Möesslr otur. oilu Mualu, benzin ocağını yakar- s _Evsaf Te teralt her ır&n meskQr komisyonda g6riUebfUr. H462l 

A~ De;~olu .~"'-"' ;.JI ,1.'10 'n;~--4• b11~~!!.1:ı ı - Ad .. Ha.l'p vuıtaııı. kli.en ocak parlamıı ve talebe muhte· k ,_ ,,, bn al L • d .._,, WU&•- m 40.85 1.... .ııt>aJ\ada teblt J'et.U11J1n._.. ' - Ani atırme. ·ı yerlerinden yanarak :raral•nnut- Bey oz aaaen aa ma aomıayonun an: 
ı • ıuo .::. -1r1amaWJn& l/3/Hl ~ f - Güzel llUlat - LAtiflllrı. hr. Mualu hastaneye kaldırılnufar. ı _ '10 t.on saman J"F/2/Hl Pel'ffll'lbe g1hıü -.at 14 te Beykozda Askerl 

~~da""'~;ullmmtmıanıetsll ııend '3.'15 ~:,;"oa1r" ll/'/tfl ıaJNlne b S - .Arap BerJ>UfU •Şans. satm &Jma tomlsJonunda mttnkuaya konmuttur. 
J -.......- . .11 ... -.a..aMfr '1 - Sonuna tlb .ıelltse edebiyatçı ı - Tttarrilr eden flyat tbıerlnden % ıs teminat alınar.aktır. JI. "---ı mtlm __ _., ...... edl ..... - AA• deTIJD ""=:...:- -por remnt A_,..._.,_ • A..._. ....... -en. -•-ini •-n.e_._...__ •• J'.-
ol&UliW ıı:oou .,_, - aiti.,.._,, ....... H• ~ı. __ • _,__ ._.. ~ .-..uaua - .-ıw..... S - Evsaf n ,eralt her riin mezkw- tomlsyonda görüleblllr. 0465) 

- t 1 - :u -..-l ttıttn mnır:ıu· 8 Zmrap 1 - 2'1/2/941 pertembe ÜfUJll -- -----------------------etssE ---.vR -", nlfal bUY"7"'• "f~ .. --"wl1--'-'- - ' -·-- -1 ~r.&- ---~ '" teu.., r--~ı-uı;; 9 - Bqma. •"- gelirse ot1* olur .. at 30,30 da ıMmlz Temall - ,, .. - Kuleli aakeri liaeai müdürlüğünden: 
f. O. Merkez banbll ı09JO .50 : ntfal lll"fl1et ~-~:at »e,,~e:,;:.uı_uı;::,~n feY. ~-;:lsi~eelnl~ ü=~ Kuleli aakef'I llseslne gtnnete istekli olup da taşralarda §ubelere, i11-

ı. İl bankası nama muııarrer 10:J5 ctmı!81'11.rllt blrıate ,,__,,,_ taııbulda da dotnıea mekt.ebe muraca at etmiş olanlardan sımnannda do--
. tf bankaa (hamlle alt) lÔ!.- eotmelerl. _,.,.,,. --..t>sl, per O.n l>UnıecemJzbı halli ce:ıır. 2B/2/Hl cuma atfamı aaat neklltı olmayan, bütün girme §Ortlannı haiz bulunan ve aynı zamanda giriş 
·fi bantuı mtımessll bJ8. s YoklaJD& ,,___. ...-~ ııa s-ıı..ı .... 1o1a '")'Ukandaa aptıı "'1'Mmı tetemmtn ettfrmlf olan ı.steklllertn hntlhanlan yapılmak üzere 

t n..-ı~·narı '"'~etı (.,_ eo> 22.'flJ - __ ,eri AMeden ııonra yap -- 20,30 da Evimiz Azalarından Tarılt 7 ... ft ... 941 c . • 9 d K 1 ıt ı· sin ~,YO 9ua 70 ~be 9'""" ua• ---1ftw'le ll 2 ÖC ..___ 8 .,.,.,,. uı.Hı.) --~ uma gunu 88:>.ı. a U e lSe de bulunmaları Ve bU tnrih• 

.. 
De-• .... oııan ........ eti (~ ıoo 87.50 ,,........ .a ........... .._ gün ,. zauuwuaa- 1 - Söy yemem, - • .&uar"e, - Zafer Tunaya c~ DllUA mevzuun- t ektepte bul l h ki ka be 
ı.ı __ .. u.,, ,... U 8- catm-~ esi ~ ... _ .... _,_ f - Lldedas Çu, e - :tba- da bir konferans verecek ve Temsil 8 m unmayan a.nn a annı Y deceklerl llfm olunur. C1443l 
~hlr çlmenCO oırte · tlracaat cw--m · ~. ' J 
ı..-aett Rayrtye ff.- Dl l euınartesi giintl cletıeden 1 - Yarata, İr, '1 - BreBe, §ubemlz (Saadet Perdesi) nl ıemsil stanbul e}ekl rik, tramvay Ve tÜn•} 
~lı:etı Hayriye temettü l1·- z.&Yt-/tYJJl 22 ne Q7.danımı Alt1m s' - Mee, DWll, 9 - tçerllek, edecektir. ~ 

ECNEBi Taevtı.ı.EBI ıcadık~~=.:==~urustA- 10-·M~.MW. 20~öd!13f:~::!~::1=~~ işletmeleri umuın müdürlüğünden 
:r-----------:::-:=- IBYi e a.*ıed* te*,eresl ve llaJDBöY Şm;kl Uludait CDllenclliğln zuhuru, 1 - Muhammen bedeli 7700 Ura tutan 2950 metre ham bordür taşı 
Kredt Fonslye 1903 10035:: ~l~'lmO ~..!.00.=1!ı: ZAYİ - Paar aateü rllbank ~~d1~~ mücadelesi ve lkıbetl) mcvzuunda bir mektupla teklif ıstemek şartile satın alınacaktır. 

» ı 1911 ıı.- aenet. bir de .ı.u-ı ~';buzıarı, be!I Aldılım ve Eınhlön ya cı -er .. lkonferans verecek ve Temsfi şubemiz 2 - Eksiltme 3 3 1941 Paz:ı.rtcsl gunu saaL 15 te Metro hanının 5 inoi 
' • Amortl 1_30 senedi ve iıra1*1oı ~1A~-la1 Jroponu şubeslnde kayıtlı askerlik t.ezkffeml (Saadet Perdesi) piyesini temsil ede· katında yapılacaktır. 

---

• K pon - 20 cuu- .,_.. kaybettim. Yenlslnt alaeaRJmdan, es- eekUr. 3 - r.. Iııvıı.kkat teminat 577,50 liradır. 
-

1 
u '* - senelik --1 

.... 
111 tııecdlden1 ~ftinln h::ıı.-ü y-ı...·r. Her Ü" toplnntının numa""'lı glr1 .. uıınıaJtta idl D--- AJI.... ....., .,..... u.•u Y .. ... UJ 4 - lstcltlllcrin pal'asız olarak verilmekte olan şartnam lerl L vaz.ım-

~ NU&DT - bul daıı. Jı1l)llnl oımıyac-... - 121 MeUidHh Olmaa kartlarınuı Evlınb b\il'osundan alın- dan alµıalan n kanuni veattalıın ve muvütat ~ 111 üAn ~ 
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Sahile 8 

Taksitle 

MARViN LUXOR 
1 5 sene garantili 

lsviçre Presi.syon radyoları 
Saati arı 

AEG Fırın • Süpürge ve 11 
her türlü Elektrik 

aletleri 

OSMAN ŞAKA ve Ş i. 
Galata: Bankalar Cad. 47 /59. Telefonı 4 l l78 

Beyazıt: Üniversite Cad. 26 • Kadıköy: iskele Cad. '3/..2. 

TttrkiJ'8 Cilmhuriyeti 

ZiRA~T BANKASI 
Kuruluş tarihl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrlı: Uraaı. Şube ve 

ajans a dedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 llrar;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşa~daki pllna 
~ore ikramiye da~ıtılacaktır: 

f adet 1,000 liralık f ,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
' • 500 • 2,800 • 120 • 40 • 4,800 • 

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

DİKKAT: Hesaplarındald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
dfı•mlver.ıere ikramiye çı.lctığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'lar senede 4 defa 1 eylftJ, 1 birincildlnun, 1 mart ve 
1 hazira n tarihlerinde çekilecektir. 

- TiMOFU.J 
(Abdeıt bozan) dediiimiz barsak kUı'llannın devuıda. 

Bunlar ıığır etile yapılmıt pastırma ve sucukları yiyenlerde huıl olur. 
Uzunlukian dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli-

1 
keli hastalıklara yol açar. 11MOFUJ bu kurtlann en birinci devası· 
dar. Sıhhat Vekiletinin müaaadeıini haizdir. H er Eczanede bulmıur. 
reçete ile satılır. 

Kapalı zarf usulile eksiltme . ilanı 
Çorum Daimi Encümeninden : 

ı - Çorum - Merzifon yolunun o+500 - l+ıoo üncü kllometrelert ara
sında :i600 metre murabbaı parke kaldırım ve bordür l.n§aatı 941 martının 13 
ÜMÜ perşembe günü sa.at 15 de daimi encümen içtima. salonunda. ihale edil
mek üzere 23 gün müddetle knpa.lı zar! usuiü ne eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin keşi! bedeli t21792• liradır, cllOOOt llrasl 940 ve mü-
tebakisl 941 mali yılında. tediye edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 1634.40 liradır. 

4 - Bu işe alt evrak şunlardır: 
A - K~l!name ve sllsilel fi.at 
B - Proje 
c -- Eksiltme şartnamesi 
D - Hususi şartname 
E - Mukavele projesi 
F - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
G - Umumi ve feııni şartname 
5 - Bu vesnlk her gün nafia. dairesinde görüleblll:r. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için teminat akçalarının yatırılması ve vllA.

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

Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Mat.buat umum müdürlüğü için İran, Sırp - Hırvat, Elen dlllerlle iki ta

raflı t.ercümeye ve konuşmaya çok lyi vakıf imtihanla üç müterclm spiker 
o.lınııcaktır. 

200 Ura ücretll olnn bu va.zlfeya talip bulunanların blr 1sUda Da aşağıda 
yazılı vesaikı 7 Mart 941 cuma. gününe kadar Anknrada matbuat umum mü
<hirlü~üne göndennelerd ve müracaat edenler arasında. matıüp evsafı ha.iz 
gorülenlere imtihanlarının icrası için aynca tebligat yapılacağı 1lAn olu
nur. (13581 

1 - Nü!us tezkeresl sureti 
2 - Hal tercümesi 
3 - Tahsil vesaiki veya .suretleri 
4 - Askerllk vaziyeti 
5 - ~emurin kanununun 5 inci. ma.ddes1nde yazılı sair vesaııı: 
6 - Ikl adet vesika fotoğtah 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz blr kuruşluklann yerine Dantelli b~ kuruşluklar darp ve pi

yr>saya kAfl miktarda çıkarılm11 olduğundan dantelıds bir kUnJflu.kla.nn 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavülden Jcaldı.nI.mUı kararlaftmlını,otır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar ı nLsan 941 tarlhlnden itibaren artık teda.vill 
etrxıiyecek ve bu tarihten ltlbaren ancak bir sene müddetle yalnız ına.ı san
dıklarlle Cumhuriyet Merkez bankası fubelerlnce ve Cumhuriyet merkez 
bMkası şubesi bultınmayan yerlerde Ziraat banka.sı şubelerince kabul edl
lebllecektlr. 

Elinde dantelsiz blr kuruşluk bulunanlatın bunları mal sandıklartle 
Cümhuriyct merkez ve Ziraat bankaları şubelerine tebdil ettırnıeleri il!ıı 

26 Şubat 1941 

MAKSiM BUYUK SALONDA 
SAF. E ve20 SAZ 

kişilik Heyeti 

Arzuyu Umumi Ozcdne 
HA VA Y AD A L AR IN DA BİR GECE REVÜSÜ 

Bir hafta daha tsndit edilmiftir. 

4:~s~~KÇIRAGAN R EVÜ SÜ J=:! J DEKOR - KOSTÜM - MlzANSEN - Memlekette büyük l:Kr Yenilik Telı 42t':\33 

Qoouk donları 
İçi IA.stllcI.l, dış ipetll kıımat
ta.n :yapılmıt çocuk donlan ve 
çocukaltı muşambe.lan çok da
yanıklı ve colı: zarlttlr. 

Markasına dikkat edip hec yer
de arayınız, Toptan satıt :yeri: 
Sirkeci Orhani:ye Cad. No. 30. 

• iııll•T•el•: ~0992. Telgraf adresi: 
Ista.nbul - Ateş ---

ALHAMBRA 

1 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden : 
Oçüncü taksit t martta b.,lıyacağmdan martm onuncu gilnüne kadar 

tabitlerin.i vezneye yahnnıyan talebenin mekteple alakalı kesileceği 
ilin olunur. 

Devlet Demiryollari ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 135,798,95 Ura olan (Yüz otuz be§ bin yedi yüz dok
Ean sek.iz lira doksan beş kUl'Uf) 40537 adet cart hat kayın traversl 10/ 3/ 941 
pazartesi günü saat 15,30 da. kapalı zar! usulile Aıikarada İdare binasında 
satın alınacaktır . 

Bu işe glrmek isteyenlerin 8039,95 <Sekizbin otuzdokuz lira doksanbeı 
kuruş> ı:ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek
ıırıertni aynı iün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermelerl ldzıındır. 

Şart.namele~ parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa-
şa.da tesellüm ve 3evk şefliğinden dağıtılacaktır. (1328) 1 stanbul Levazım 

amirliği &atın alma 
komisyonu ilanlari 1

··········································································· ··1 
~·N•ed•ir•?• .. li. •N•sed-•e •o•lac•ak-?Iİ···-ı Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 

._ ____ .... _______ _. lttı·hadı Mı.ll"ı Tu··rk 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Beher kilosuna. 40 kuruş tahmin 17 kalem muhtelif eb'atta pirinç civata maa somwı 

edilen 5000 k.lıo tıbbı alçı alınacaktır. Sigorta şirketinden: =~ :;!:1~:a:o::un , 
Pazarlıkla eksiltmesi 2812/941 cuma • 
günü saat 14 de Tophanede Lv. Amir- İttihadı Mll11 Türk Sigorta Şirketi- • saplama 
llği satın alına komisyonunda. yapıla- nln. eSa.9 nlzanınamesı mucibince ve Çelik saplama 
caktır. İlk teminatı 150 ııradır. Şart- Ticaret kanununun 361 incl maddesine 1 - Tahmin edilen bedell e3750• Ura olan 17 kalem cıvata ve saplama-
namesl komisyonda görülür. İstek.llle- tev!lkan. hl.sscdarlar umuml hey'etl lann 27/2/941 perşembe günü ;;aat 16 da. Kasunpaşada deniz levazım sa
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 29 mart 1941 tarihine düşen cumar- tınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

••• 
(
916 

_ 
1332

) tesl günü saat 11 de Şirketin Galata.- 2 - İlk teminatı c281.25• lira olup şartnamesi her gün iş saati dahilinde 
da, Unyon hanındaki idare merkezin- mezkür komisyondan bedelsiz alınabilir. 
de aleliide olarak toplanacağında.n bu 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istedi~l vesaikle blrllkte adı geçe;n Mlktan 

Adet Cinsl 

6312 2,5 santimlik tek dilli çıkmklı 
toka. 

4208 4 santim paldum ucu tokası. 
3500 Hamut için burgulu halka. 
2104 1.5 santimlik tek dilli toka. 
4208 3.5 santimlik tek dilli toka. 
1052 Hamut ağacı. 
1052 Çavdar sapı simit. 
Yukarıda yazılı 7 kalem malzeme· 

nin pazarlıkla eksiltmesi 27/2/ 941 
perş~mbe günü saat 14 de Tophanede 
Lv. Amlrllğl satın alma. komisyonun
da miıteahhrd nam ve hesabına ya
pllacaktır. Hepsinin tahmin bedell 
2797 lira 93 kuruş ilk teminatı 209 
lira 85 kuruştur. Nümuneleri komis
yonda. görülür. 1at.eklilerin belll saat.
to komisyona gelmeleri. (918 - 1334) 

••• 
30 adet kol bağı Yl\l)tınlacaktır. Pa

zıı.rlıkla eksiltmesi 27/21941 perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komL:.yonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 60 lira 
kati teminatı 9 liradır. Nümunesi ko
misyonda. görülür. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeler!. 

(925 - 1411) 
••• 

Tophanede eşya aktarma a.mbannın 
tamiri yaptınlacak"tır. Pazarlıkla ek
Bilbmesi 2812/ 941 cuma günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amlrliğl satın 
alma komisyonunda. yapılacaktır. Ke
şi! bedeli 1525 lira 15 kuruş ille temi
natı 114 lira 39 kuruştur. Keşfi ko
misyonda. görülür. isteklilerin belll 
saatte komisyona gelmeleri. 

(970) (1448) 
••• 

1248 kilo yeni çinko kırpıntısı verile-
rek 0.58 Hl 0,66 kalınlığında. çinko 
levha ıılınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 5/3/941 çarşamba günü saat 
15,30 da. Tophaııede Lv. Amirliği sa
~ın alma komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin temina.tıarlle belli saatte 
komisyona gelmeleri. (928) (1446) 

••• 
198 kilo yeni ve hurda alüminyum 

verilerek 79,200 adet büyük alümin
yum ka.psol yaptırılacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 5/ 3/ 941 Çarşamba günü 
saat 15 te Tophanede Lv. dmlrllğl Sa
tın alına kom.lsyonunda. yapılacaktır. 
Tahmin bedell 871 lira 20 kuruş. ilk 
teınlnatı 65 lira 35 kuruştur. Numune
si komisyonda görülür. İsteklilerin 
belli saatte komisyona. gelmeleri. 

(929) (1447) 
••• 

ıçtlmaa. ~tırak et.inek için lbk.al on ,..k.;.;om;.;.;...;ISf;:ı.;..On;;.a~m;;.iı...;. r.;.;a.;.;ca;.;.;a;.;.;t.;..;ıa;;.n.;...;;;il;.;;.;a;;;.n...;o;;.lun~u;.;.;r.;.. _ ..:• _______ ....;,.;'1:.::3:.:G7.:.;ıl:__ __ 

hisse ôenedine sahip olan hissedar- D ı· 1 l U M "d ' ı · "' d !arın mezkür hisse senetlerini Ticaret • ıman arı • • U \İr \İgÜn en: 
kanununun 371 incl meddesine tevfl- Keşi.! bedeli Muvakkat teminatı Mevk\i 
kan toplantı gününden en az blr hatta 
evvel şirketin idare merkezine t.evdi 2389 46 179 21 Çanakkale - Eceabat cMaydos• 
ederek mukabilinde duhuliye varakast 2863 93 214 79 Karamürsel 
alınalan rıca olunur. Keşi! bedelleri ve muvakkat teminat mikdıı.rları yu.ka.rclJ. yazılı lskele-
Bankaların makbuzlan dahi hisse lerin tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

senedatı gibi kabul edUecektlr. Ihalelerl 14/3/ 941 ta.riblne rastlayan cuma. günü saat 15 de Galat.a rıh-
1\ltlZAKERE RUZNA.,IESİ t.ımmd.a.kı umum müdürlük blna.$tnda toplanacak satın alma komisyonun-

1 - İdare meclisi ve mürakip ra- da yapılacaktır. 
porlarının okunması. Şartname ·v(! tcferıiiatı her gün sözü geçen komisyonda gör:i.ılebillr. 

2 - Bllfı.nço ve kar ve zarar hesap- (1436 
lannın kabul ve tasvlbl ile temettuün 
tevzi! ve idare meclisinin tebriesi. 

3 - İdare meclisl A.zalannın 1nt1-
ha.bı. 

4 - Müraklp tayini Ue bunlara ait 
tahsisatın tesbltl. 
ş - İdare meclisine alt. tahsisatın 

tesbltl. 
6 - Şirketle muamele icrası için 

idare mecll.sl azalarına mezuniyet ve
rilınesi. idare l\l eclisi 

Eyüp sulh hukuk hliklmllğlnden: 
941/ 270 
Nurettin Yavuz Er tarafından İstav

rl, Anastas ve Elenl aleyhlerine açı

lan lzalei şuyft davasının yapılan mu
hakemesi sırasmda. müddeaaleyhler: 
5 Ayvansarayda AtLk Musta!apaşa. 

mahallesinde Bostan sok.ağında 7 
No. lu hanede oturmaktalar iken ha
len ikametgahlarının meçhul bulun
duğu posta. müvezzll tarafından celb' 
namelerine verilen şerhten anlaşılmış 
ve mahkemece Hanen tebllğat lcrası
no. karar verllmlş olduğundan muha
kemenin bırakıldığı 2/ 4/ 941 çarşamba 
günü sa.at 10 buçukta mahkemeye 
bizzat gelmediğiniz veya. bir vekil yol
lamadığmız takdirde gıya.plaımızda 

devam edeceğl malum ve tebliğ ma
kamına kalm olmak üzere keyfiyet 
bir ay müddetle ilan olunur. 

I LAN 
İstanbulda Çemberlitaşta Mat

baayı Osmaniye binası dahilin
de 1/1 numaralı mahaldeki 
ımalfıthanemlzi bu kerre Bin
blrdlrok Nuri Conker sokak 20/1 
numarada.ki mahalle nakleyle
diğlrn.izi ala.kadar.la.ra saygıları
mızla blldlrlriz. 

Beykoz askeri ıabn alma komisyonwıdan: 
Malzemenin cinsi 

Portlant çimenstosu 
Sönmüş kireç 
Döşeme tahtası 

Döşeme klrişi 

Ölçüsü l\liktan 
~n 3~~ 
Kg. 128D 
ı. M. 2.340 

» 0.880 
Tavan tahtası • 0.705 
Çatı altı ta.htast • 1.928 

Yekun 
Marsllya kiremidi Adet 
Marsllya mahyalık .. 
Kapı tokmağı ve kilidi mente~ • 
Pencere ispanyolet menteşesl • 
Çinko 12 No. 2 MM kalınlıkta. Kg. 
Çivi • 
Cam 2. M. 

1 - Yukarıda cins ve mlktan yazılı malzemenin 613/941 
14 oo komisyonca münakasaya konulmuştur. 

2 - takarrür eden fiyat fuJertııde % 15 teminat a.lınnca.ktır. 
3 - Evsaf ve oemlt her gün komisyonda görülebilir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

6.853 
2890 

250 
4 
.6 

234 
108 

11.64 
günü saat 

(1466) 

Cinsl 'Miktan Eksiltme şekli Saati 
Göz taşı '12500• Kg. Pazarlık 14 
Göz taşı pülvarlzatörü 52 adet » 14.30 
Kükürt pülvarizatörü 46 ndet » 15. 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mlktarlan yazılı 3 ka
lem eşya. pazarlık usullle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 13/3/941 Perşembe günü hizalaruıda. ynzılı saatlerde Ka
baiaşta Levazım ve Mübayaat şubeslndeıkl Alım kom!syonwıda ya.pılacak-
t~ . 

3 - Şa.rtnamelerı sözü geçen Levazım şubesinden parasız almabllir. 
4 - Isteklllertn pamrlık için tayln olunan gün n;e saatlerde tekllf 

edecekleri flıı.t ıi?Jerlnden % 'l ,5 güvenme paralarlle birlikte mezkür komis-
yona müracaatları. (1459) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanları 

Kıymeti P ey akçesi 
L. K. L. K . 

627 00 48 00 Sultanahmet mahallesinde Akbıyık Caml sokağında es-
ki 14, yeni 10 No.lu 3 oda, 1 kiler ve arnlı~ bulunan 
hanenin tamamı: 7117. 

417 00 32 00 Mercanda Daye Hatun ma.hallesinln Tığcılar caddesin-
de Yaldızlı Han alt katta 7 No.lu odanın tamamı: 7191 . Pertev Müstabzaratı 

Ethem Pertev ve Şeriki 
Beherlne on sekiz llm tahmin edl- lll•••••••••İll••I 

len iki bin adet nöbetçi muşambası 

Yukarıda. yazılı ik.l ~a emlfık 20/2/941 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 20/ 3/941 }>(!rşem.be gününe kadar 
<;'emberutaşta Va.kınar Başmüdürliffi Mahlülat kalemine gelmeleri. ( 1460) alınacaktır. Pazarlıkla eksUtmesl 

413/ 941 Şalı günll saat" 14.30 da Top
hanede Ist. Lv. Amlrliğ1 Satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. İlk temi
natı 2700 liradır. Nümtınesl komisyon
da. göriilür. İsteklilerin belll saatte ko-
m.isyQna gelmeleri. (926) (1444) 

••• 
10,000 adet cam matranın kılıfı iina.-

AKŞAM 

ır.c:nebl 

Kadıköy İkinci sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Kadıköyünde Moda caddesinde 24 No. lu dükkı\nda lkn.m.et ve daktilo.

luk yapmak\Q. iken 3/ 2/ 941 tarihinde ölen Vasll oğlu Yorgi Terzloğlunun 
terekesine hiklmllğlmlzce el konulmuştur. Ölüye ait bu dfık.kll.nda mevcut 
masa., koltuk, ya.tak ve sa.ıı:e glbl efY& 28/ 2/ 941 Cuma günü saat H t.e açık 
arttırma. ıruretile mahallinde satılacaktır. İsteklllerln hazır bulunmaları. 

llyesUe ma.ntan alınacaktır. Pazarlıkla seneut 1400 kurut 2700 kurut 
ekslltmesl 28/2/941 Cutna günü saat 6 Aylık '150 • 1450 • 

2 - Ölünün evrakı arasında çıkan senetlerden kendisinin ha.li hayatın
da. icralarda. 1o takip eylediği anlaşıldığından, tahsil oluıınink üzere Yor
glye tevdi edllıni1 senet sahiplerinin ve sair alC\kalılann da Hii.klmllğl.mlze 
müracaat ve yazılı günde mahallinde Jsbatı vil.cu.d eylemeleri. 14,30 da Tophanede Lv. ltnirllği Sa.- 3 Aylık fOO • 800 • 

tın almo. komisyonunda yapıla.caktır. 1 Aylık 150 • • 
Tahmin bedell 8000 llm, ilk temlnatı ı-----..;.;.;.....;.. ___ .;.._ı 

, 6~01 .. u~ır. Nümunesl komlsyonda gö- Posta ittihadına dahil olmıyan !'••••••••••••••••••••••••••.. ru ur. Istek:ıııertn belli saatte komlsyo- ecnebi memleketler: Senell~i: 
olur.ur. (9035 • 12523) 

3 - Ölüye borçlu olanların ve ölüden a.laclllkı bulunanlann blr ay 
zarfında borç ve alacaklarını kaydettirmeleri ve alacağın Lstinad eyledlğt 
VE'3!.kayı tevdi eylemeleri. Alacaklarını vaJctlle yazdırma.yanlar hakkında ka
nunu medeninin 569 uncu maddesi hükmünün tatbik olunacıı.ğı ilan olunur. 

Hemşire veya Hastahakıcı aranıyor 
Ameliyat işlerinde TECRÜBELl HEMŞİRE ahnncnktır. Tenvir, 
teshin ve ev iııletmeye aid olmak üzere 70 lira aylık ücret verilecek
tir. Taliplerin el Y"'liızile tercümci hallerini ve bir adet fotograflannı 

ŞARK. KROMLARI • MADEX 
Adresine göndermeleri ~lan olunu - • 
Ayını işler içinde yctişmi;ı olan TECRÜBELİ HASTABAKIC( mü
racnathm da tedkik olunacaktır. 

na gelmeleri. , 927) (1445) 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 

Ist. C. l\lüddel nmumilf&ind~: Is- 1000 .kuruştur. 
tnnbul~a. bulunduğu anlaşılan Silifke Telefonlarımız: Başınaban1r: 205 
ceza haklın1 Emin Uncuoğlunun mc- >!azı işlerJ: 20765 - idare 20681 
muriyetlm1z.e nıümcaatı nan olunur. !llildür: 2M97 

ı Muharrem 29 - Kasım Jll 
stanbul verem mücadele cemiyeti 

merkezindenı Cem~yıetimizin sene- S. İm. Gü. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
lik kongresi 1 /3/941 cumartesi E. 11,07 12,46 6,32 9,35 12,00 1,31 
günü saat f 4 de Cağaloğlunda Va. ~02 7,41 13,27 16,31 18,55 20,25 

Etıbba odası aalonlarında içtima İdarehane: Babılll civan 
edeceğinden sayın üyelerimizin te§- Acımusluk sokak No. 13 

iil••••••••••••••••••••••••••ıııl rifleri ehemmiyetle rica olunur. iıll••••••---•••lllİ 

(1438) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlari 

Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Beyoğlu Evkaf Müdürlüğünce Beşiktaş Sinan pa.şai atik mnhaliesinln 

.Mn.rnngoz ve Vapur iskelesi sokaklarında. evvelce ga:r.tno ve kayıkhane iken 
bu kerre kaşık bıçak f:ı.brikaSı olarak kullanılan mahallin seraskeri esbat 
meı·hum Mehm,et Allpa.şa vakfından olup senetslzden tapuya. raptı isteni
len bu mahallin seııetsız tas:ı.rrufat ahkAmına kıya.sen malulllnde tahki
kat yapılacağından bu gayri menkul hakkında bir tasarruf iddla t>MnleJ: 
\'arsa ll!ıı tarihinden itibaren on gün zarfında Beşiktaş Tnpu sicll ıatıha.-
fızlığuıa evrakı müsbitclerlle birlikte mıiracaatlıı.n ilan olunur. (1449) 


