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lngiltere Hariciye 
Nazırının ziyareti 

Necmeddin Sadak 

liava akınları 
İngiliz tayyareleri Rhin· 

de hedeflere ve istila 
limanlarına taarruz etti 

d l.ondra 26 (A.A.>- Reuter e.jansın
'h o.n: Ingll!z tayyareleri evvelki gece 
ı"'hin•detı blr ta.kını askert hedeflere 
:~ lstUl llınanlanna taarruz etınişler-

r. 
tf londra 26 (A.A.) - İngiliz Haıva 
~rotı tebliği: 

ta lıugün öğleden sonra bombardıman 
tı Yl'a:telerlmlzden mürekkep bir hava 
al0su avcılB.l'l refakatinde olarak Ca· 

la doklnnna blr taarruz yapmıştır. 
u 'snacın dlğer avcılnnmız Manş üie
nde ve Fransanın şl.mallnde de·vriye 
Çtııil- • Ji ~nnda bulunmuşlardır. Hava da-

:ltat Plannın nteşi şiddetli olmuş. fa
~i.it Pok az düşman tayyaresine tesa
~ edllmlştlr. Calais'dc suların çekil
ltı~ oı~uğu bir sırada rıhtım ve dalga 
ler ~ uzerlnde müteaddit tam ısabet-

llu tl.Ydedllml.9tlr. 
tal'Y hareketler esnasında bir avcı 

· arcsi kaybolmll§tur. 

Misafirlerimiz Ankarada ı nu sABABK~ 
TELGBA.PLAB 

ziyaretlerde bulundular Ai-n~vutıukta 1 

.. ·. B Ed ltalyanlardan 
Dun akşam, • en ve General ahnanganaim 

Dili şerefine bir ziyafet verildi Fena havalar yüzünden 
cephede faaliyet az 

Sofyada 
mühim 

görüşmeler 

a 

Baıvekil, Hariciye Nazari 
ve genel kurmay baıkani 
ile uzun müddet görüttü 

Sofya 27 (A.A.) - (8. B. C.) 
Dün Oqvekil, Hariciye Nazırı •• 
genel kunnay bqkaru ile uzun müd
det görü,müştür. BuRiin kabine bir 

B. Eden · ve general· Dill dün Atatürk ün 
muvakkat kabrini ziyaret ederek 
muhteşem bir çelenk koydular 

Atina 27 (A.A.) _ <B.B.C.) Dün gece toplanb yapacakbr. 

dır.) 

Bir zamanlar giyilir ..• 

~41 B. Eden ve 
General Dill'in 

seyahatleri 

... Eskiciye satılıı .. , 

' Kahiredeki görüımeler 
çok iyi neticeler verdi 

B. Eden Ankaradan 
Kahireye gidecek bu 

arada Atinayı da 
ziyaret edecek 

• .. Saçağa asılır ... 

neşredilen resmi tebliğdir: Cephenin 
bazı kısımlarında şiddetli topçu nteşi 
olmuştur. 
Atiııa 27 (A.A.) - (BB.C.> Yunan 

matbuat nezaretinin tebliğine gbre 
cephede kar fırtınaları ve yağmur ha
rekô.tın inklşafına manl olmaktadır. 
Devriye fnaUye~l ve ufak çarpışmalar 
devam ediyor. Itaıyan da~ kıtaıanna 
mensup birk:ı.ç esir ıılımnıştır Cephe
deki harekfıtın az olma.sına mukabil 
Brltanya ve Yunan hava. kuvvetleri 
büyfık faaliyet göstcnnişlerclll\ 

Esir edile!\ Italyan zabitlcrl Arna
vutlukta.ki Italyan kıtalarının mane
v~ra.tumı pek zayıf oldu~unu, 61.yah 
goınlek111erin ricnt etmekte olan ön 
kı~lnra ateş et.t~erlnl blldinnlşlerdir, 
Şımdiye kadar Italyanlardan alınan 

lcvazım,..ara.sında 130 sahra topu, yüz
den fazla a~ır top, 1500 havan topu, 
~k çok miktarda fi.şek, el bombası, 
diğer ~arp malzemesi vardır. Bunlar 
şintdi Itaıyanlara karşı kullanılıyor. 

3 ltalyan 
tayyaresi 

Yug~~lavyada karaya 
. inıneğe mecbur oldu 

Belgrad 27 (A.A.l - (BB.C.) iİç 
İtalyan tayyaresi Yugoslavjad& tan
ya ınmeğe mecbur olmuştur. Bunlar
dan blrt. bir bombardıman tayyaresl
dlr. Benzini bittiğinden Most.ar'da ka
raya inmiştir. Mürettebatı enterne 
e<lllmiştlr. 

~~~~~~~--

16 günde 
Arnavutlukta 41 ltalyan 

tayyareıi dütürüldü 

Atina 27 (A.A.) - CB.B.C.) İngiliz ve 
Yunnn hava kuvvetleri İtalyan m~vzl
lerinl bombardıman ctmeğe devam 
ediyorlar. 10 şubattanberi 41 İtalyan 
tayyaresi dilşilriılmiiştür. Bunlardan 
on yedisi Yunnn, yirmi dördü IngUlz 
hıı.vn kuvvetleri tarafından düşil.rül
müştür. 

;_~~--~~~--

.B. Eden ve 
general ·Dill 

Gösterilen iyi kabul lngil
terede derin tesir yaptı 

Londra 27 (A.A.) - (B.B.C.) Anka
rnd:ı. Inglltere Ilarlclye Nazın B. Eden. 
ile general Dıll'e gösterilen lyt kabul 
Ingllte!'ede çok iyi tesir yapmıştır. Ga
zeteler bu ık.abulden ve heyetin Anka
ra.ya muvasala.tından bütün tafsUA.tlle 
bahsetmektedir. 

B. Eden gelirken Kıbna'a 
uğradı 

Kahire 'ZT (A.A.) - (B.B.C.> B Ede
nin ,..Ti!!'.]ciyeye gider1ten ·Kııiist& te
vaJdmJla ahalfyc, harp hu5uiıiıiııdalcl 
faaliyetıerindeu dolayt t.efeıkkÜll ettiği 
haber alm!Tl~tır. 

.... nama atılırdı! .• 

Amerika donanması 
Yeni zırhlılar hizmete . . 

gırıyor 

Va ington 27 (A.A.) - QNOrth Caro
llna• zırhlısının 11 nisanda hizmete 
gireceğini ve temmuzda da Amerika 
donanmasına UUhn.k etmiş bulunnca
ğını blldiren BahrlYi! musteşan demiş. 
tir ki: 

inşası bitmek üzere olan Wnshlng. 
ton zırhlısı da 15 mayısta. hlzmete gi
recektir. Bu zırhlılar. 1942 de inşaatı 
bitecek olan diğer Massuchu.set, Indl
ana ve Ala.bama zırhlıları serisinden
dir ve 35.000 tonllA.toluktur. 

Gazetelerin yazdığuıa göre bu zırhlı-
1!-rın 16 pusluk 9 topu, çok kuvvet.ll 
hava dafi b:ı.tarynlan. yanlarda da 
lkuleler içinde toplan ve uç tane de 
tayya:-elerl vardır. Sümtıerl 27 mildir. 

Gazeteler. bundnn bir muddet evvel 
aNew-Yersey. tezgahlannda kırk be
şer bin tonUi'ı.tolukJki zırhlının da in
§8.Sllla başlanmış olduğunu blldinnlş
lerdir. 

Amerikada ordu ve do
nanma için yeni tahsisat 

Vaşington 27 CA.A.) - Mebusan 
meclisi Maliye encümeni, ordu ve dc>
nanmaya 1 milyar 533 milyon dolar 
tb.Julaatın derhal verllmeslnl tavsiye 
etmiştir. 

Ouam ve Samoa aadlannda deniz ve 
bava üslerinin kurulması ve genl.şleUl
mesi tahsisatı dn buna dahlldlr. 

lngilterede harp haıarla
rına karşı sigorta 

Londra 27 (A.A.) - Avnm kıunarıı.ın. 
harp hasarlarına karşı slgortn kanu
nunu üçiıncü kıran.tinde knbul ctmlf
tlr. Bu kanuna göre, mülklerin sigor
tası mecburi, mallanıı sigortası da 
ihtiyaridir. Kanunun hiıkmü muhıı.se
ınatın başına şamlldlr. Harp hasarla
n için bir komisyon teşkil edilecek ve 
bu kanunun en Iyl bir tnr7.da tatblklnl 
temin eyllyceektlr. 

lımailiye yeniden imar 
edilecek 

Moskova 27 (A.A.) - Geçen t.cşrlnt
sanlde Bükreş ve Galası mühlm ha
sarlara. u~ta.n zelzelede hasara uıt
roya.n ve Tuna üze.rinde bulunan İs
malliye'nln iman !çin 5 mllyon rub
lelik tahsisatın :kabulü yüksek Sovye& 
ko!lgreslne dün teklif edllmtştlr. 

Ismailiye, Ukranyaya 1lhak olunan 
Beoo.rabyanın merkezidir. 

lngiltereye hava akıni 
Londra 26 (A.A) _ Hava Nezareti 

tarafından neşredllen bir tebliğde dün 
gece dufİnanın bilhassa Jngiltcrenln 
şark kısmı ü?Jerinde hava faaliyetinde 
bulYJlduğu bildirilmektedir. Bununla 
beraber hiçbir tata!ta büyüt mikyasta 
bir :raaıı,et ~dedllmemlşUr. 
Şarki Ingllt-erenln blı'Ço'k noltt.aıan

na ve memleket.in bazı yerlerine bom
balar a\ı~ır. H~t chemmlyet.. 
alt. ölü ve ~lı adedi azdır. Gece 8/f~ 
c.ıan bir dü.ıp:İian bombardıman f.aJ'• 
ye.reslnt düfürmtiflerdlı:. 
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( Geceki v e Bu Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 
Nairobi 26 !A.A.) - Şarki Alrikada

ki imparatorluk kuvvetleri umtunl ka
rargahının tebliği: 

Cenubi Afrika kuvvetlerine mensup 
bir teşekkül Cuba nehrini mansa~ın
dan geçtikten ve yüz kil~nıetr~ .~~
rinde çok şiddctll seri bil" yum~:ış 
yaptıktan ve bütün yol boyunca duş
manın mukavemetini kırdıktan sonra 
Cclib'ı zaptetıniştir. Diğer taraftan 
Şarki Afrika kuvvetleri köprü b~ım 

Mogadiscio 
zaptedildi 

İtalyan Somalisinln 
merkezi de İngilizlerin 

eline geçti 

/ngiliz kuvvetleri bir 
günde 150 kilometre 

ilerlediler 
ele geçirdikten sonra gecele}in çölü --------- - ----
aşarak Cclib ile Brava arasındaki ye-

Bulgar is tanda 
Alman işgal 

hazırlığı 

Berlin, Alman kitalarİ· 
nin. Bulgaristana girmesi 

mevzuu bahsolamaz 
d iyor 

gfmc yolu kesmişler ve bu suretle düş
man kuvay1 külliyesinin kaçmasına 
mani olmuşlardır. Cuba üzerinde ilk 
m uharebclerln sa.dmesine uğramış 
olan bir liva harekatı tamamlamış ve 
şimale doğru her türlü ricat yollarını ~;==:=ı. 

• 
S T A N 

İııgili:rlcı· ta.rafından zaptediJen İtalyan Somalisiniıı merkezi Mogadiscio 

fMcgadiscio, Hind Okyanusu sahilinde büyük bh· limandır. Nüfus!l 25 
D!.n kadardır. Burası ortaçağda çok zengin biı· yerdi. Son zamanlarda Ital
yanlar tarafından burada güzel bir Uman ve binalar yapılmıştı.] 

/ngiltere, Türkiyenin 
taahhüdlerini ifa 
tarzindan memnun 

Londra 26 (A.A.) - Bugün 
Avam kamarasında, Balkanların 
BuJgariatana ait olan vaziyeti bahis 
mevzuu edilmiştir . 

kesmiştir. 
• "ılının esirlerin sayısı, en aşağı bir 

tahminle 3,000 dlr. Bundan başka or
nıanlara kaçmış olan pek çok düşman 
askeri mütemadiyen gelip teslim oı
nıaktndır. 

Bir tayyarenin bildirdiğine göre, Cu
b:ı·ctan elli kilometre mesafede sahil 
boyunca rlcat etmekte ol:ın düşman 
a~kcrleri de tayyareyi görür göıınez 
beyaz bayrak sallıya.rak teslim olmak 
istediklerini anlatmışlardır. Pek çok 
miktarda top, cephane ve her tüılü 
harp malzcme)ii ele geçmiştir. Bu mal
zemeyi toplamak ve tesbit etmek için 
w;un ;ı:aman lazımdır. 

Cenubi Afrika tayyareleri, Celib'in 
:ı::ı.ptında işbirliği yapmışlar ve ·kaçmak 
lı;Liycn diişma11 nakliye kollarını mit
ralyöz ateşine tutmuşlardır. 

Donanma da, daha uzakta, sahilde 
b•ılıınan düşman mevzilerini ve depo~ 
lannı muvaffakıyetle topa tutmuştur. 

Alman tebliği 

Libyada İngiliz ve Alman 
motörlü keşif kolJarı 
arasında müsademe 

en _ _ lzmirde bir aile[ 
faciası 

Kıskançlık yüzünden altı 
aylık hamile karisıni 

öldürdü 
'2 °_.f' iill 

j ıa İzmir 26 (Telefonla) - Dün ge-

: ~~~~~~ ce şehrimizde müthiş bir aile facia
sı olmuş, eczacı kalfalarından Mus-
tafa Çabuk 30 yaşında altı aylık ha
mile karısı İsmeti yedi yerin<len bı
çaklayarak öldürmüştür. Katil meş
hut suçlar kanuınuna tevfikan derhal 
muhakeme edilmiş ve 26 sene hap
se mahkum olmuştur. Katil ifade~ 

-~- sinde demiştir ki: 
KKarımı çok seviyordum. Şimdi

. ye kadar hiçbir fena hare1':etini gör-
İtal S li · · İ gil·zı med:im. Ancak çok kıı.kanıyordum. 

yan oma sını ve n 1 er Dün gece eve gidince kendisini bu· 
tarafından işgal edilen yerleri lamadım. Komşuda olduğunu haber 

gösterir harita aldım. O evde bir erkek bulunduğu

Nairobi 26 (AA) - İtalyan 
Bcı Lin 26 <AA.) - Alman orduları Somalisindcki Mogadiscio dün ak

b~kuma.ndanlığının tebliği: Bir de- şam bu müstemlekede harekatta 
11lıaltı gemisi, takriben on bin toni- bulunan imparatorluk kuvvetlerine 
lıltoluk silahlı bfr ticaret gem.isini ba- mensup şarki ve garbi Afrika kıta

nu da öğrenince büsbütün kuşkulan· 
dım ... Karım eve gelince aramızda 
kavga başladı. Kıskançlıktaın dolayı 
çok heyecanlı idim. Nihayet bu ha
dise vukua geldi.~ 

Bu suale cevap veren hariciye 
müsteşarı B. Butler demiştir ki ı 

Bütün haberler §U fikri veriyor 
k.; Bulgaristanı İ§gal yolundaki Al
man hazırlıkları bugün çok ilerlemiş 

İngiltere Japonyanin bir haldedir. İngiliz elçilik memur· 

h . ' '..J• lannm Bulgaristaııdan ayrılmaları· 
mu tırasına cevap veruı mn münasip olduğuna hükmettiği 

Uzak .Şarkta 
vaziyet 

- . . zaman bunların hareketi için icap 
.. Tokyo .26 (A.A) - D .. JSf. B.: Iııgllız eden tedbirlerin alınması işi Sofya-

hükümetınin Japon Hancıye Nazırının dili 1·· .. k B · ı · · b 
muhtırasına verdiği cevap gelmiştiı'. uyu ~ı~anya e çısıne ~ ıra-
Her iki vesikanın neşri halllkında he- kılmıştır. Bu ışı yapmış oldugunu 
nüz bir karar verilmiş değildir. tahmin ediyorum. Bununla beraber 

Tokyo 26. (A.A.} - D. N. B. ajansı bu hususta bir rapor vermesi ken
bildirjyor: Ingiliz - Japon noktal na- dis;nden telgrafla istenmiştir. 
zar teatisinden bahseden Te>kyo Asabi İşçi mebus Cocks şunu sormuştur· 
Şiın~~ gazetesi, ~nubi P3:~>1fiktelki Bulgar hükfunetine haber veril~ 
gergınlikten yalnız Ingllterenm mesul . .d. k. . . 
olduğunu yamaktadır. ~ış.1?1. ır ı, şayet .~ulgarıstanın ıs-
İngiltere sevkulceyş bakımından Ja- tıklalinı kuvvete muracaat ederek 

ponyayı çevinneğe ba:ılamıştır. İngil- müdafaa etmediği takdirde Bulga
tere ile Amerika bu siyasete devam ristan muhasım bir memleket olarak 
ederler ve Japonyanın cenuba doğru telakki olunacak ve münakalatı 
iktisaden genişlemesine mani olmak bombardıman edilecek midir~ 
isterlerse Pasifikte hak1ıki manasile bir lşçi mebusun bu sual; ceva sız 
buhran vuku bulacaktır. Bu buhı'allın k 1 P 
yegane mesulleri İngiltere ile Amerika a mıştır. .. 
olacaktır. çünkü buhrana sebebiyet Son Bulgar - T urk anlaşmasına 
veren onlar olacaktır. müncer olan m~akereler hakkında 

• • • • da B. Butler, Jngiliz hükumetinin M ısaf 1 rlerı m iZ bu mü:~ak~relerd~n tam~mile _h~ber-
J dar edılrr.ış oldugu;nu soylemıştır. 

(Baş tar~:ı 1 inci sahifede) B. ButTcr, diğer bir suale de ·şu 

tnmış oldu~unu bildirmektedir. Dl- l 
~er bir denizaltı gemisi, bir karakol arı tarafından işgal edilmiştir. 
gemısini batımuş vr üç kişi esir edil- Nairobide neşredilen resmi teb
m ışt lr. İngiltcrcnin cenubu şarkisinde, liğde de b;Idirildiği vechile Moga
bir seri hücumbotu, blr destroyeri discio'dan 150 kilometre mesafede 
batırmıştır. bulunan ve bir sahil şehri olan Bra-

vell'in kurmay başkanı generaI Art- fevabı vermiştir: 

Sovyet • 'apOn hur Smith, tuğgeneıal Mallaby, ha- Şu cihete bilhassa dikkati çekerim 
J ~ va vismareşali T. Elmh.irsl h-jnbaşı ki, anlaşmanın mukaddimesinde 

Ferguson, B. Edenin hus~si katibj akid iki memleketin diğer devletler~ 
R. C. Stevensof, B. Dixon, B. M. le olan taahhütlerine bu anlaşmanın 
Wright.. dokunmadığı beyan olunmaktadır. 

Libya sahilinde, Agedabia'nın cenu- va limanının garbi Afrika kıtaları 
bu şarkisinde, bir Alman me>t-Oriü ke- tarafından ancak pazartesi günü iş

Bir ademi t ecavüz pakti 
imzalanacağı haber 

veriliyor 
şlf kolu ile bir İngiliz nıotörlü keşif 
kolu sabahın ilk saatlerinde bir mu- gal edildiği hatırlardadır. Londra 26 (A.A.) - Müstakil 

al d b. Nairobi 26 (A.A) Resmi 
lıarebe yapmışlardır. A:ı: ann a il" Fransız ajansı bildiriyor: Şanghay-
çok zırhlı müşahede tankı olmak üze- tteıbe ,.1iguğ':nGu·· arKbısm· i Aayfur~naunkı2ta)}Oarkı ı'lpoazmaert·· da.ki Japon mahfillerinde mart ayı 
te bir mikdar düşman otomobili B 1 1 
tahrib edilmiş ve bir çok esil" almmış- re kadar şimalinde Bravayı zaptet- bidayetinde Sovyetler ir iği i e 

f d k k J J aponya arasında bir ademi teca-
tır. Almanlar. tara ın an ayıp YO - m:ştir. uba ırmağı boyunca Vilib 
tur. m:ntakasında temizlik harekattha cüz paktı akdedileceği yan resmi 

24 şubat öğleden sonra, Alman mu- devam edilmektedfr. Burada bulu- bir lisanla söylenmektedir. 

B. Eden ile general Sir John Dili Avam kamarası azası, o zamandan
bir müddet istirahat ettikten ve öğ- beri Tüık Hariciye Vekilinin bu hu
le yemeğin~ hususi surette yedikten susta gazetecilere yaptığı beyanatı 
sonra Ankara palastan çıkmışlar, da hiç şüphesjz görmüşlerdir. 
İngiltere büyük elçisi Sir Hughe Liberal Ma·nderin bir sualine ce-
Knatchbull • Huggesscn ve refaka- vaben de B. Butler, demiştir ki: 
tinde bulunan zevatla birlikte 15, 30 Müttefikimiz Türkiyenin, .taahhüt
da Çankaıya köşküne giderek defte- lerini ifa tarzından dolayı tamam.ile 
ri mahsusu imza eylemişlerdir. memnunuz. 

Muhterem misafirler bunu taki- Alman • Bulga r 

Kısa röportaj 
Heyecanlı bir 
bilardo maçı 

Ceçen akşam Sipahi ocağın
da memleketimizin en entere
san bilardo maçlarından biri oy
nandı. Bir rivayete göre iki ra• 
kip, Yugoslavya müstesna bütün 
Balkanların en iyi oyuncuları 
imiş. Biri, Lüksıemburg gazino
sunun sahibi bay Nikonun yeğe
ni hay Aleksandr Çankopulo
dur. Saray sinemasında çalış
maktaymış. 2 5 yaşındadır. Da~ 
yısı derecesinde iyi oyuncu olan 
bay Aleksandr (Aleko) birkaç 
akşam evvel Sipahi ocağında 
yekdiğeri erdından altmış kere 
vurabilmekteydi. 

Rakibi bay Tevfik İşman ise. 
mensucat fabrikatörü genç bir 
zattır. ( 39 yaşında). 

Oyun başladığ- vakit, bay 
Tevfik ilk oynamak hakkını ka
zandı. Dokuz darbe ile başladı. 
B. Aleko da ilk sefer dokuz dar
be yaptıysa da, sonradan rakibi 
çok ilerledi. Halbuki bu iki 
oyuncu başabaş boy ölçüşmeğe 
ehil sayılıyorlardı. Taraftarları. 
B. Aelkonun bu gece biraz asa
bileştiğini söylüyorlardı. Filhaki
ka tek sayı bile yazamadığı olu
yordu. Biı· aralık vaziyet şöyl~v
di: 

B. Aleko: 32 sayı 
B. Tevfik: 122 sayı 
Fakat B. Aleko, yine bir 

ferde 60 çekti. 
Bu sefer asabiyet karşı tarafa 

intikal etti. 
B. Tevfik 191 sayıya gelmiş

ken, 42 sayısını tamamlayarak, 
B. Aleko 200 lük partiyi kazan
dı. Sipahi ocağını.r azası, bu iki 
mült:emmel amatörü alkışladı. 

Ayni gece zarfında Sipahi 
ocağı azaları karşısında bay A· 
leko bir elde 115 defa vur..,.uş-
tur. 

BaıY Tevfiğin de bir elde ge· 
çenlerde 129 ku yaptığını arka
daşları söylemişlerdir. 

Yürük. Çelebi 

General 
Antonescu 
Hükumetin siyaseti 

hakkında halkın reyini 
bild irmesini istedi 

harebc tayyareleri, Bingazi eyaletinde nan cenubi Afrika kuvvetleri fun- Bu paktla beraber yapJlacak ikin
blr limanda !iti büyük ticaret gemi- dalıkta yolunu şaşıran bir düşman ci bir anlaşma ile Sovyet - Man-
sJni ateşlemlş ve liman tesisatına çuko hudut mıntakasımn idaresine 

ben Haricjye Vekaletinde Şükrü Sa~ münasebetleri Bökreş 26 ULA.)- General Antoncs.. 
racoğlunu, Başvekalette Başvekil mı k Berlin 26 (AA.) - Yan resmi cu, me e ete hitab eden bir beyan• 
doktoı Refik Saydamı, Büyük Mil- ,,,..· d so ı da d bir membadan bildiriliyor: nam ..... ın e :n ay ar cereyan e en 
Jet Meclisinde de reis Abdülha!:k hadiselerin bır· tarihçe · · tık~~ ... 

ı b tl k d t · t· grupunu esir etmiştir. 
tanı sa e er ay e mış ır. S ait işlerle mezkur hududun Sovyet-

Alman avcı tayyareleri, Malta ada- imal mınl~~~~~d~ .~ir Hi!-beş ler Birliği lehine tashihi me9eles.i de 
81 üzerinde Hurricane tipinden bir vatanperver bolugu lngilız ve Ital- halledileeektir. 
tayyare düşünnii"lerdir. yan Moyalesini işgal etmiştir. Şimdi 

«Bulgaristan, Almanya jle sıkı v-e · sını yap .....,. 
Reı:ıdayı ziyaret eylemi§ler ve Hari- sonra milletten bu nazik daklkada hü.' 
ciye Vekilimizle Başvekil ve Büyük dostane münasebetler idame eden k:fımetin siyaseti hakkındaki karanın 
Millet M~Hsi reisi Ankara palasta bir devlettir ve Almanya bu dostlu- bildirmesini istemektedir, General de. 
kendilerine iadei ziyarette bulun· ğu ihlal edebilecek hiçbir harekette 

1

• miştir ki: 

" Bu mahfillere göre, Japonyanm 
Dün gere, Hull, Harwich, Great - cenubi Afrika kuvvet~ri Habeş bö- Sovyetlerle anlaşmadan Pasifik de

. Yarmouth limanlarında askeri he- Jüğünün yerine ikame edilmektedir. 
dcflere, cenubi İngllterede tayyaı·e Geçen sene temmuzda kaybettiği· nizinde; harekete geçmesinin imkan• 
nıey~anlanna ve Marwichdelti .~a miz Moyalenin işgaHle, İtalyan kıta- sız olmadığını gören Almanya, Sov• 
fabnkalarına. muvaffakıyetıı hucum- ları İngiliz topraklarından tamami- y~tler Birliği ile .Japo?1~a ar~sıı_ı~a 

muşlardır. bulunmıyacakbr.:t uMemleket işlerinin idaresini bir ye18 
Bundan sonra büyüle. Britanya ge· BugÜn Alman Hariciye Nezareti, ve nevmidi saatinde ele aldım. Has• 

Jar yapılnuştır. 1 k l b 1 kt dı bır pakt akdedilrnesıru teınm ıçın 
. . e ovu mu, u unma a r. M k d f ·"' · '--' b. 

Manş ~lline kal'§l yapılaıı bır Lo d 26 (AA) M d. os ova a sar ettigı gayretı=ı ır 

nel kurmay başkanı Sir John Dill Almanlarm Bulgaristan dahiline sız· satan !ahim ol~n a!tı lıntihan ayı~-
refakatinde İngiltere büyük elçisi ve makta olduklarına dai~~. düş"ian ~~:;:.ı~eım:~~'fu!~t~~u:a~:~ 
refakatindeki zevat ile birlikte ge- propa~andasının neşretbgı ~a an ratmı daha uzaklara sevk için ltinıa.• 
nel kurmaya giderek genel kurmay havadısler hakkında yukardakı tef- dınızın deliline ihtiyacım vardır. Ya-p.. 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak'ı ve sirde bulunmuştur. Bulgaristana Al- tığını hiçbir şey meçhulünüz değildiJ;. 
ikinci başkan orgeneral Asını Gün- manların gizli gizli girdiklerine dair Buna binaen her şeye vakıf olarak 
düzü ziyaret eylemiş ve bu ziyaret- çık.anlan bu §a.yialarm, ancak umu· karar verebilirsiniz. Hükmünüzün em-

hücum teşebbüsü esnasında, a.vcıla.rı- • • n ra · · -.. ~ga ~~~ kat daha arhrmış ve bu hususta 
ınız üç İngiliz tayyaresi düşürm.Ü$ler- cıo nun zaph etrafında mutalaa yu- So l • 'k .. ff k 
dir:• Düşman, dün gece, garbi Alıllan- rüten askeTi mahfiller, Juba nehrini l vyet en 1 na etmeg~ muva a 
yada bir çok nokta üzerine infilak geçtikten sonra, imparatorluk kıta- 0 &şth: .. h. 1 b h b 1 . 
'V'e yangın bomba.lan a~. fakat bu larının fevkalade bir aüratle ilerle- n~ 1 • muşa ıt ~r, u • a e: e~ 
bombalar ancak ehemmiyetsiz hasarı mıiş olduklarını kaydetmektedirler. k.aydı ~tfyat]a telakki cd1lmesı fik-
ı:.ucip olmuştur. Çıkan yangınlar, Bazı 'knnselet general Cunninglıa~ rmdedı_rl_e_r. ______ _ 

ler kendisine iade olunmu .. tur. mi dikkati, Sofyadaki lngiliz gizli niyetle verileceğ~1e i~imadım. vard~r. 
-s ajanlarınm tevkifi hadisesinden BU?uı1 için~lr kı reyınizl bfldirmenızi 

derhal bastırılmıştır I k' 
Hava. dafl batary~Ian bi d.. mın kumandası atında ı kuvvetle· 

r uşman . h'· .. .. k 1 kırd ... 
ıayyarc>.sl dü~ünnüştür. rm utun surat re or annı ıgını 

İtalyan tebliği 
ve batta Trablusgarptekl İngiliz ile· 
ri hareketini bile geride }>ırakhğını 
söylemektedir. 

Roma 26 (A.A.) - İtalyan ordu- (Devami 4 üncü sahifede)' 
!arı umumi karargahının 264 numa
ralı tebliği: Yunan cephesinde lşa.re l 
değer birşey yoktur. stila plaAnı 

Alman hava. kuvvetler.ine mensup 
~yyareıer, Malta havasında bh· düş
man tayyaresi düşürmüşlerdir. şu_nali 700 bin İngiliz üniforma• 
A.frl.kada. 24 şubat sabahı Afrika· i1 700 b• 
da.ki Alınan kuvvetleri, ilk defa ola· • e m ı>araıüt 
rak Agedabla. ç~Iünde düşmanla. te- yaptınlmıı 
masa. gc1miştir. Inglllzlerfn zırhlı kı
taatı ile yapılan bir çarpışmada düş
ırıanın motörlü vesaiti ııe tenklan Nevyork 26 (A.A.) - Reuter aıan
&a.hrip edJlnıfş ve bir miktar esir smdan: Eski Harbiye Nazır muaVint 
alınmıştır. A1manla.nn zayiatı yoktur. B. Louis Johnso~, bir nutuk ırad ede-

A1man tayyareleri Bingazide düş- rek şöyle demJştır: 
manın bir deniz' üssünde demlıll olan c1Utlerin ıstılla için '100,~00 İnglliz 
npurlan, Uman tesısatını ve askerı ilnlforması ne '100,000 paraşüt iDlal et
taiı.ıdiiıatını bombardıman etm.lşler.- ~olduğu malfundur. AJmanyamn 
dJr. Her biri takriben sooo ton ıınC- elinde mühim miktarda zehirli gaz da. 
tıılnde olan iki gemiye isabet vaki oı- vardır.ıı 
muş ve gemiler hasara uğramıştır. Li- ============== 
:manda şiddetli infiliklar ve ya.ngınlal! Yem· t ..L..!•--- ·-
'tuku bulduğu görülm~ür. f c:ınıuıuuı; 

~t::-:.a~=::=~~cı:~:!; &u··zel &o··zıo Kız 
mukavemet etmektedir. 

Şarki Afrlkada. her iki tarafın ba
tarya faa.llyotı görillınüştür. 

Keren mıntakasında. seyyar müfre· 
r.elPrin faaliyetleri müşahede edilm.i~ 
tir. Kıtaa.tımızın Djouba'nm şarkın
daki kahramanca mukavemeti devam 
etmektedir. 

:Aşk ve Macera romanı 
Nakleden: CVa • Nu) 

Cumartesi günü 
başlıyor 

Ata türkün muvakkat ak tut k . . d'l kt 1 istıyorum. l:aşasın Romanya, yaşasın T J k uz ma ıçın neşre ı me e o • kral 
1. anca m eSet.eSt abri Önünde duğu ayni Alınan mahfillerince tek- .1) 

Ankara 26 (A.A.) _ Dost ve rar edilmektedir. Bu şayialar, Al- Ufak para yerine kibrit 
İngiltere ile İspanya müttefik İngiltere Hariciye Nazın man • Bulgar münasebetlerini hu- ku t 

arasında mutavassıt bir Anthony Eden ile iınpaxatorluk ge- !andırmak maksadile ortaya atıl· tusu. 
nel kurm~ başkanı general Sir maktadır. Kudüs 26 (A.A.) - Suriyeden 

anlatma akdedildi John Dili Çankayada Riyaseticüm- Diğer taraftan, Alman Hariciye gelen yolcuların anlattıklarına göre 
Londra 2S (A.A.) _ Hariciye müs- hu~ köşki.inde defteri mahsusu imza Nezaıeti, Alın~ ~ıtal:'rının. Bulgar ufak para sıkıntısı dolayısile şimen

teşan B. Butler bugün Avam kama~- ettık~e? ~nra Atatürkün muvakkat Dobru~ına _gırdıkle.rıne daır çık.a- difer istasyonlarında gişe memurlari 
sında. Tancanın vaziyeti hakkında In- kabnnı zıyaret ederek muhteşem bir nlan dıger bır haben de reddetmış- halka ufak para yerine kibrit kutu
giltere ile İspanya arasında mutavas- çelenk koymuşlar ve ebedi Şefin tir. Almaın Hariciye Nezaretinde lan vermektedirler. 
sıt bir anlaşma alqiedlldlğinl bildirmiş manevi huzurunda eğilmişlerdir. Bu §U cihet tebarüz ettirilmektedir ki Son zamanlarda kibrit fiatleri peli 
ve. ~~:ştir kl: tazim r. e.ıminde büyük misafirl;ere Almaaı kıtalarının Bulgar arazisine yükselmiştir. 

~ ...... vıa.uya enternasyonal mıntakanın · 1 . d · · b h' d h. ı ~-------------· ... tahkitn edilnılyeceğini temin eylemiş- maıyet erm e . ~ulunmakta • olan gınnesı mevzuu a ıs a ı o ama:ı. 
tir. İngiltere hüldlmetl İspanyol hü- Yakın Şark İngı.hlz kuvvetlen baş• 
kfrm.etlnin Tanca mıntakasmdaki hu- kumandanı general Wavelrin kur- Yeni Amerika üsleri 
su.si alakasını ve Tancaya ait enter- may başkanı general Arthur Smith Vaşington 26 (A.A.) _ Ayaın 
na.syonal muahedeleri imza. etmiş olan ile tuğgeneral Mallaby, hava visma- meclisi bahriye encümeni Guam ada 
devletlerin timdi müzakerelerde bu- reşali Elmhurst ile mihmamdarları 
Iunmaıarma inıkiln olmadığını tam- refakat e 1 k .d.I larile Samoa' da alınacak müdafaa 
mıştır. B u suretle İngiltere hüki'ımetl, . Y e~e te 1 l er. . tedbirlerine sarfedilecek 242 milyon 
da~a bidayette İspanyanın tarzı hare- . Yı?e .hu zıyar.et esn.asında mısa- 373 bin 500 dolarlık tahsisatı kabul 
ketme ka:rşı yapmış olduğu protestoyu firlerımız ebedı Şefin muvakkat etnıistir. Tahsisatın kabulünden ev• 
meriyetteki muahedeler mucibince kabri önünde vali muavini ile emni- vel Bahriye Nezareti namına encü
haiz olduğu haklarını muhafaza et- yet direktörü tarafından karşılanmış , d d. 1 ·ı · ı M ıı bu 
m~r. ve bir polis müfrezesi rasimei ihtira- meni eil ın em enfınaınd ıra A oreik ' 

19 kanunuevvelde hükünıctim na- 'f l . . ve ng tere tara an mer aya 
mına beyanatıt.-ı bulunarak iki hükü- mı 1 a ey emıştı~. kiralanan diğer bar. üslerde alına· 
met arasında işbirllğinin mevcud ol- Zıyafet cak tedbixlerin «Amerikanın müda-
ması, ~erek müstakil bir İspanyanm, Ankara 26 (A.A.) - Bu akşam faası bakımından mutlak surette 
gerek Ingllterenin menfaat~eri kabın- Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ta- hayati» olduğunu söylemiştir. 
dan bulunduğunu, fakat boyle bir iş- rafından Ankara palas otelinde İn-
birliğinin, her iki tarafça bu yolda te- .1 H · · N ·ı · 
:rna.yül göstermesine bağlı oldu~u gı tere ancıye azm 1 e ımpara-
söylemlştim. işte bu beyanat zihniye- torluk genel kurmay başkanı gene
tiledil' kl şimdi İngiilz hükUınetl Tan.- ra1 Sir John Dill şerefin~ hir ziyafet 
ca hakkında.ki anlaşmayı kabul et- verilmiştir. Bu ziyafeti bir resrnt ka-
mektedir.• bul takip eylemittil\ 

General W ey gand 
Vichy 26 (A.A.) - General Wcygand 

Fransız Garbi Afrikaı:ıında 15 gün sü
ren bir teft~ seyahatinden sonra tay
yare lle bugün Cezaire dönmüştür. 

Re demeli? 
Dünkü «Yeni Sabah:. da mu

harrir Reşad. ileri yazısına ~u 
cümklerle başlıyordu : cHa
nımefendi yatakta gerilir ... Göz· 
ler çürük a.yva kompostusu ... > 

Yazının devamından hanıme
feindinin yatakta gerilmediği 
anlaşılıyor. Çürük ayvadan da 
kompostu yapılmadığına göre: 

«Hanımefendi yatakta geri
lir ... Gözler çürük ayva kom· 
postusu ... :. 

dememeli; 
~Hanımefendi yatakta geri

nir ... Gözler çürük ayva .. .> 

demeli! 
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:~:::~:::K:;: Ş :B D i R 
~h-~...-pı~ 

Genç teyzeler 
masal bilmiyorlar B:i::.:: k~=:~:~:... iki tacir !Tramvay ücreti eril yapılacak 

oğlu Yuauf izzettin efendi öldürüldü mahkum edildi • • • • yeni yollar .. Y~~dan t~aiu.ıı bir ailenin 

:~ı=~~et~~e;;d~~ 10 marttan ıtıbaren yenı tarıfe- ::ı=:~~~~;~.~eç~erde 
ha.hasmın ı.Idığı merakın devaınJ r a Bu seneki tahsisat geçen ken bir bidileve plUt oi;z.enne çe-

otacak <•>. Bceezıea:ıyuz, ~i§:: !_:: nin tatbik edilmesine baş/anacak , senel~ndenk. 200 bin ny;;ı:..~!7 genç teyzeler~ yalva· 
Ben de. veliahtuı ıarayuıa tttilıad f ıra no san - Kuzum te ~=~- b" 

..-e Terakkice vazife ile yerlettiril• Eski!ehire ne ıy .. 1 ne--.ııuı, ıze masal 
lbif olan ziraatçı B. Nesib Karaça)'lD -- edi ,,...ı 1 ktrik l ki balarda 11 ln11'"11- soy esen ~·· G~ ~ kendiaindea 
ibtibalanm ıoruıNa ritııüştim. Ba- ta.- !stanbul bel Y='- e e , c mev ara --...,- Bu sene ~hlr lçlndo yapılacak yol- yapamıyacağı bir ıey iiteınnıit aibl 
L___ '--d _1__ bu h soh Baruh ve KobıLY ıstnlb1~!111!8d~tten tramvay ve tünel tşlıetmesi umum sc~t edebUecekt.1r. Aktarma ların llst.es1 lıa.zırlanmı.,ıır. Hürrlyet1- k!'§larını kaldarıyor alnuu b 
"-ll1lD arau1 afi OUID Ol - n 1h~~n suçlle ~ ,.. il ebed.J,,.e .......... ,~den Halıcı~1u tariki ruyor, d"u·,un·· üyord'u. N:L _ _'!"flu-
bet münevverimilı ent«esan mili•- cır. p Likıncı ceza. mahtemesmde müdürü B. Mus~a Hulki Erem b et kesen biletçinin elinde bilir ile m~a~~e Knr.ıkôycl:; Tersane c:uklara: .... ,._,, ~ 
bedel~ini anlatmqta. berth~etn~ edllınektıe idl. BU 1k1 ~~~ ._..,..,...,dald tenıasl&nnı bttı-....ı .. tın alnd.ığ'l saati işaret eden mn- ca.dde3l ve Kasımpa- tarikile me. mu .,. tsınJ,nde bir dtııo.AAn- Au....-... ...~ ...,.. B 
Osmanlı prensinin intihar e~ beraber Salamon fazla naue aat- tstanbula dönmüştür. Dahiliye ba bulunacak, bilet bu suretle ba}lua kadar 1mt1da.d ~eoek ft!aj - en masal bilmeı11 ki .•• Hala· 

de ıüpbe olmadıiı te:ıini delillerle cıda ~~d~!" ~~~tteıne,.e ithal ve Nafia Vek~etl aktarma ve tek zımbalanacaktır. rona.r katran kaplama oo.ae olacaktır. nıx •iz• aöyleaiq! .. diY, ösür dilC!di. 
iddia ediyord1L ınak a~ır..,-: Hal önil tanzim edilecek, partelene- Bu açfer kijçiilder hualw1n. mu-

-&_ ednmıştır. · uh .......... eg bl~ bilet tarl!elerini tasdik etmiş ol- Romanyadan bandaj ce~ rötüJler yapılnca.lrtlr. sallat oldular. H-,- ..1 b-.. :: • ... :.-: 
Yusuf İzzettin efendi intihar -- D" bu suçluların m ......,.... . ~ " -·- ,, .. _ 

nıeii bir aabit fikir ıribl dan..it- un Mahı:ema her Qçilnün de suç- duğundan marb.n 10 ncu günü sa- geliyor Fatih Uo Edlrneknpı, Tppk~pı ile Ak- ~. ~ alb y-.IN'lılda idi. 
na yerleştinnq. :·aabt~ gı>rınilş. lld f:ı =r balundan iUbaren tramvaylarda Roınanyaya Münakal!t. VekAle- sa.ray, Alemdar ile Dlvnnyolu arasın- Uzun uzutl d\itündiikten Gonra c;ı>· 

C yils ura MJ'a. ~dv:;:e e E~ t.ek bilet usulüne geçilecektir. Bu ti vasıta.sile 800 tramvay bandajı dak1 inşa.at ikmal edllecek, b<mlk olan cuklara bir masal ~laün~a k&lkta. 
özleri dalar: d k cnrgüna ıJd§e:A~!°clertne, saıamonun da. 25 usule göre, tramvaylarda her yere slpa..ı .. edı"ldı"gwini yazmı~tık. Ro- yaya yollar asfaltlanacaktır. Fakat küçükler Qnu biliyorlardı. 

- Peder, damarlarına nas _.. ~·· rta ·~ v Yüksckka.Jdmm.a beton üzerine mo- Hatti daha ilk cürnle1-: ... d .. h-''an• .. 
kik tt 00.. s u dilkknnınuı blr ha rd bl .... ... ~ ~ ..... 

mitti? • diyo sorar, det a ... ura. para. ce:z:as e .. MU' wnntş. ikinci mevki arabala a 5 ve - manyadaki ticaret a~en z:Uk parke döşenecekt\r. Yçnı t,ıhstsat yanlı§ma ı!mardılar. Bundan 10 .... a 
1 -ddetle kapııtıtmasıns .. a rd 'Y ... ununnUŞ. ınu tinci mevki arnbala a 7 kuruşa alınan bir mektupta bandajlann tomln edlldlğl. tatdlrde Sultanıı.hmed genç hala ba.şka bir anasal söyleınok 

Berberinden ustura qırarak $Ak- tıBir tacir ihtikar auçile gldllecektir. . .. .. nisan ayının sonlarına doğru is- Tit ,\Ya.sotya meyda.nla.n nstoıuann- için düşündü, ~iQündü, dü,ündü. 
laınış... t kif edildi Aktarına bılet usulunun tatbi- tanbula getirllebileceği bUdlrll- caktır. Belediye biltçes!.ne 1!>41 sene- Ne }'J;lzık ki ikinci bir masal bilini-

Kendini öldürmek için mütema· ~~ .. • fla:teı Vfic -.-"~ em ıruruı Olan ıe- kına geçilebilmesi için yeniden mcktedir. Bandajlar geldlh-ten sindeki yol 1n~a.tına, geçen seneki yordu. 
diyen alet arannıı. ~ .v.... lh :ml.ktardıı.n 200 bln ltrn ~ksllc tahs\M.t O zaman anladım ki eski «rnı--

Avnapada bulunurken. ~ir.badeo- JAtln1 yedi yüz elliden sattı~ içln - bilet tabedilmesl 18.zım gelecek- sonra depolarda bekletilen bütün konmuştur. salcı teyzeler», «masal üstadı ha-
hl~yi parayla kandırarak gwıce ta· tlkAr ~çlle d:ı~ Ad~~:ı ve:~::;; tir. Tramvaylarda aktarma bilet arabalar i§leyebilecektir. lan lar ıınık kaymlara karışın". 
banca getirtmiş; yatağına sak}.amıt- ~e:ı~ehm:u~mı. çıka.nlara.lc sor- usulü n.Uınyet nJsanın onuncu Amerikadan mal ithali lç1n İs- Şoıo··rıer " mı·yetı• Aklıma ~ocukluium Keldi. o U• 

Muhitindeki insaJıların bütün dik- ırusu ~pıtmı§tır. Mahkeme. Nez;J:;1 gününe kadar tatbık edilecektir. tanbul belediyesinin elinde iki ~e mantar ne masallar bilen teywe!er 
lı:aUeri, üzerine çevrilnıit aııı.. Odle- tev~~~e ;:~~=~-dclwnum e Bu usule göre, her @hıs tramvaya yµz bin liralık bir döviz müsaade- külliyat halinde rnaaaı anlatan ha: 
ri patlarm11: te ~ y~k na.tle ~dır s::ı.tışı yapan bindiği yerden istediği yere ak- si bulunmaktadır. Umum müdür- Dün yıllık kongresini talar. ne maı.&l üstadı. masal arilat-

«- Aman, canına ıoynı.asın! ..• > bir tüccar. cürmü :~~~d ::ı:- tarma suretile bir saat içinde lıiğe IAzım olan diğer levazım bu akdetti m.a dahisi yengeler vardı. 
Takyid, tedbir... ~a. v1:~~,?;~: m l"ll e - ikincl mevki arabalarda 7,5 birin- para Ue sipariş edilecektir. 1 Hatta bdunlardan bazılan çocuk· 
Fakat para etmem~·.. ~· c.n 'S a.r rasın a o derec-. şöhret salardı 
Nihaye! e>sınanh devletinin ınu- 1 d • İstanbul Şoforler ceınlyetl yıllık! ki: «Gelsinler de bize masal anlat-

kadderahru bir gÜn çime alman Ansı·k upe 1 KÜÇÜK HABERLER Veni tin ekmek hazırlıgı.... kongrest <ıün Bcyo~lunda. Halke\1 smlar .• » diye kendile:-ini sabır! ız-
ic b 

1 _ d" başını ~ r: ı;a.lonunda toplanmı.,tır. Toplantı çok lıkla beklerdik. 
ap eden bu « at•• ı0en 1 Fhı.t müro'ka.be komlşyçmunun bu- kalabalık oımu,, lHalkevl. salonu şofl:ir-

YerniJ... . * LAstlk ithali devam edlYQr. PJya .. günkü toplantısında. ~n1 1Jp ekmek len !stlııb etmem~Ur. Riyaset divanı $onta masalcı teyzeler, hnlalar1 

Kolayını bulmutt feci şekilde 111- Dün maarif müdürlüğün- Ş8ıY& gelen haberle~ göre, Avustrnlya- ununtpt tia.tl tcsb1t edil~ktlt. Mute- intihabından sonı~ mesai ranoııı ye~eler bu vadide kendilerinden 
tibv etmq. ld . ~an memleketlm.l7,e llstik getlrllmE!fll her olıın çeşni ununun çuvalı 1060 ku- okunmuştur. Rnpordn pltlb. rcsınlntn daha üsta.d, daha bilgili olanla:-ı:ı 

Şimdiki med;;:ti ~a..ıu Yu- de bir toplantı yapı ı ~t~~~ı~~~cın::C:ı;: ~:~:i= ~ 1040 tu- ;:z~b~:~~~~.~~lıı~;~~~1:ılre:~: eh~etl~in~~asd~ ;'~~erdi. 
•··f !~ettin· efendiye bemeüy.orum· ·-,..k}-·n .. ı için dün lstan len llstlkler1n memle'ket.lmlze i~hall Kom\SYon ~ topla.ntısında tes- su açıldığından bahsedlllyor, otoımobll . qe eı r mas ır te çocukalr 
-. .... lll tih 1nön11 ~..,. v- -lçln eıınk verllmlştlr. blt. -.a~aM un fla•'-t 'Dn}edhlD n-lsll- lA.mbalarmdıı.kl maske teıtlbatının ar kadına: 
Bir r.1--'! sabit yarabnl$: e ın ~ar "dü..ıfi,,ü de l-lr toplantı. ı:ut.""'"0• ""'' ~ •.p .. ne nan akl değil, bul Maarif mu H e n t' fstıuıbuldıaı1d llstlk :tevziatına pey- ğJne blldirl"Caktlr. Belediye Dalmt en- kaldınlmasına müsaade olunduRu b1!- - Masal ıöyle ... diye m\l&allat 
•asıhuı anyor ••. Yalnıı 1d 0 ya~· Toplanttd& bıı ~ lhtlsa- derpey iba.§laıımışpr. Şoförler ellerin- cüment yarın ioplanacak, un flatıne dtrlllyordu. Rawr ~ndulcta.n sonra oldukları :ıaman Mer evde daha 
~~arınıd·~-:0•1;:;:;:11 yo~u b~ sı olan ınuall!mlorle müzelerden va dekl vesika.lan göstermek suretlle, göre eilmıeılc fiatinl tesblt edeccktır. münakaşalar olmuş, müteakiben idare büyük bi.r maıal üstadı vana he· 
~-~µ .. Wnarlı ailı:el -.ııa.tıar akademblnden milte- !lCentelemen lastik tedarik edcbllmek- Cuma.ııtesı gi\Tıll sabahından itlbaren heyeti ibra ed~mtştır. men: 
hasretti. .. Alimlere icadlar tab!-; . :tedl l ti lem k t ı.ka 1 .. ı.+.. Bir kısım şqforler ibo.'ta ka.ldtklann- K d . . 
yor. fabrikalan ça)qtaıyor. -- addlt zevat bulunmuştur. DllnkO. t.op.., r. yen P e e .şa. ıp. ç n ac,~~"4· dan bahsetmiş ta.ksl otomobUlert ne - a rıye leyseıun >·•k••ına ya-
ten kaideler c;alıyor: ·N~ -!8:~·~ ıantıda ansiklo~lnln h.a.zırlanm.a '8- * Dün muhtelif memleıketlere 600 husus! ooomobillerin tekr~r ~ıı.11.Ştınl- pııın... O _öyle m8:sallar bilir, öyle 
ne hile edeyim d• kendunı oldure- klller1 konU§\llmuş, wzlte t~l 13:- bin l~lık 1hraca.t YW~tır. Alman- Hububat ihracat birliği- malan 1çln teşebbtl.se geçllmeslnt lste- masallar kı ..• derda. 
yön? •.• » • pılmıştır. Ansiklo~dl hükındakl t~ öv~ ~~t~ütün, Inglltereye tlf- nin ytllık kongresi ml§Ie:dtr. Meseli benim ~cuklu~mda b&r 

Ve nihayet, medenıyet, buluyor etüdler en kısa. zaınn.nda. t:una.mla.na.- g n e r. ~for~erin, patronları tarafından Şa.ümend te~t. vardı. Kendisi haki· 
.,"bi: * suıta.nahmed Sanatlar mektıebl Hububat lhracat blrll~nln yıllık lstenlldiğl anda !.şt~n &tıldıl'fından !;i- kalen şanatk&r bir masal modda'u 

b
. . b b caktır. de~an hurda demirler ~nrken kongresi dlin akdedllml.ştlt\ Toplantı- kAyet edilmiş, mal sa.hlJi,lerlnhı eoför .. "d" N K.J vı__ 1 1 d 

Şimdi artık ar uranıwn om a- - -·-- yakalanan Ibrnhlm ve Mahmud adın- da Birlikler umumi UtJbl de bulun- Ierhıt cemlyeUcn ıstenıetert Ucrı .çü-
1 ı. e «. ""! 

01~~· ar an atmaz 1! 
sının w üzerinde imiş. f-yet ~et* Dört ·adliye mutemedi da. lkl k1f1 sulh ceza mahkemesinde muştur. ~pot' q_kunup tnsvlp cdlldlJc- rülmiiJtür. Buqdan sonm 1dııre heyeti :pe ~Yedı ~lı dev• ler. ne «Pen 
fedebüirse, cyqayacak ····• Zıra, dün muhakeme edllmlştlr. İbrahim ten sonra hesapler tedldk edUnül. ye. intihabına geçllmlştır. padlfablarmm lan lan ..• 

.. kil luk bir dane atınc~ kosko- hakkında dün karar bet sene yirmi bq ııfin, :Mahmud da nl heye~ seçllmlştlr. Yeni idare heye- Anlatırken ~ kork\4rıç yer· 
yuzca bir o,ebir tuzla buı: ola~·· verildi yedi ay on bpt ırUn hapae mahkQm ol- tine B. All Erıtr. B. All VAfl. B. saz- Yiyecek maddeleri tahlil !erinde ıesine eşr.-lı bir ton ,·erir. 

il 
k te ta mU§tur. nuı.n, B. Behçet Hlf"a, Blrlik Tlcaret Biıim tiiylerimizi ürp~ irdi. He...,e-

n::..+ugu"'v •• yerde gÖ « çı ar. o • cdl :inden ,.,._,in Llmlt.ed, AnadOlu kontuan, B. Nihad ediliyor 1 J • d b' • -· --'· hrnı1' AdllY• mu~ er ._. • * Bundan blr mfiddet evvel Çarsı- Sozmen İthal&t ihracat Jrontuan se- canı yer erm e ırden bire ıusar. 
rafta dağlar .-~ı ··· Fenni, Asını ve Nec.ml .1sınlnde11~ört kapıda Kara Mu.stnfjl.J>aşD. medmsestn- çllmlşµ~ • Vflay-et ve Emnl.Y L müdürlüğünün B~m merakımızı büsbütün arttırır-

Kendini öldürecek bir usturayı kişi muhtelif yolların elll bln u.c.ı.Y1' de a~lan ÇJQçuk diçanı;crt. Em!nonU · emlrlerlle allkkadar memurlar dün ~!· Yani kendisi bir meddtUı kad~ 
ele geçirmek üzereyken Ymuf lı:zet• ~bir parayı ihtllAs etmek suçun- imzası, ~ı~. Alemdar v~ Kınnltapı ıJehrln muhtelli yerlerinde gıda m:ıd- sıı~tkardı . 
.,:_. ıl ··zler· mecnunane par· ~ iki seneye ya.kın hlr zamandan nahJyelerlnln yardımnc bir doğum evı Ressam ve heykeltra§lar delc.rl ~tnn tlcarethtınelerde.n otuz lkl 
uııuı naa go • . .. ili a.n

1 
:ı..•..oı-cl nğırceza. mo.hkemcslnde de vücuda get.lrm~ğc tarar verinl.Jtlr. b" b' l'k ku I muhtelit maddeden nümunrler nlıı.rnk Esasen meddah vibi e.ıkiden 

lam~sa medeniyetimizın mumeas ber ..,ı.ı.w.• dllmckte idiler. Ağırcezıt. Esasen çocuk :hastaııklnrUe u~ra..~n ır ır ı ruyor ar berayı tahlll klmyahaneye ~öndl'rm!.ş. sanatkar çocuk ınas.ıtlcılım vardı. 
olan d:vletleriıı d~ «böyle bir keşif· mu~em~ ~eyeti, dün bu mühlın dl- bu dispanser, badema, faklıı kadınla- Türk sanatkiirlan arasında bir le~~ıu tJ 

1 
.. _uk !,te bıı sınıf ,imdi ortadan kalkıyor. 

te bulunacain"'!ıt diye ihtirasla ve ma -~;-..t ki 1.a-nnı tebUıt- et.m.lf- nn doAumlannı da temin edecektir. birlik. tesis etmdt hususunda ııörüı· ıı. ne ces • uw. gıda maddclert Genç hala] e t el k -1•1 

•- V" h~.ua • '" r. ki h lıkl 1km l ft..oıı sa.tt;ıkla.n te.Sblt _,.,,,..,.,n t.lca-•haneler • . ar . •• v. nç. cy2 er. e~uııe-
levm• rlo 1-alblen" ç•...,.ıyor. .. ıslmlerl t.'Uka- Bu hususta :ı.zır ar a ..-.. - - ·-'- ·· h"t"' T·· k uı....... ,..,. d b ik il cJk h l 1 ,. a ~ ı~ tir. Bu karara nazaran, J lr rı-. uzere u un ur ressam ve Giddet.ıe tecı;lyc cdlleceklerdlr rın en ır ı ne:ı evv ı n n :ır 

M d 1 ki d Zira, n .. - .,,.,._.." dört suçlunwı beşer sene mele üzexed · • heykeltTnşlan 2 mnrt 941 pazar gu"' - • ve lt"y'Zcl r kadıı,r masal bilmiyorlar. 
uvaffak a o aca ar ır... ....,. .. ~,..-m.üddetlo ha.pislerlne, üçer * Ka.ndllllde iskele caddesinde otu- .. t 1 5 d Em" .. .. H Ik . 

OsmanL prensinin baıında güllabici-! onar ay a müddetle memuriyet- ran on Ltl. y:ışlarınd.a Ayşe Güler yük- nu saa . • . ınonu a evm• Tıraş ücretine zam yapıl- Ç~uğa masaJ anlatmalı 1111? An· 
let> varmış· onun ellerini ayaklanm sene al~ Ytlerine :mahkftmlardan sek blr dolap Uzer.inde bulunan bir davet cdıhnektedırler. latmamalı mı? Bu terbiyecileri ala-
tutarlarmı;; silahı elinden ~~ar- =:YımJ~ın dört yüz sekiz, Fen- makası almnl: Uzere çıktığı merdiven ................ ....................... ması kabul edilmedi lıtadar eden ayrı bi.r bahistir. Ba.ııla-
rtıq... Heyhat, devletlere deh gom• ni'nln 1k1 bln yüz eJll llra. Asmll,n dört bıı.samaR'ından dfir..rok bir ayağı kı- * ~81 o.lınml§ süt sat.ş i&tan- Berberler cemiyeti Bclecllyeye mtı- n masalın büyük faydalanndan 
leğj giydirecek gardiyan da yok! bin Ura Necmlnln yirml blı: bin dokuz rılmlŞ. Nümune hastanesine yatınl- bulwı ~r: tarafında toa.mmüm etmiş- racaat etmli. tıraş ücret tarlfcslnde bahsederler. Lü.zwmw:Juğunu da 

Uz em' seklz ura lhtll!'ls ett.1kle.r1 sa.- nµ§tır. Ur. SütçUlerı ccmlyetl Belediyeye mü- ~e yed! buçuk zmn yapılmnsını tek- il~i sürenler vardır. Lakin muhak-
•H ~lt oldu~dıın. bu paralann UrJşcr * Dün ()3le ürerl Kadıköyüne git- racaat ~.bu 11$.lln önüno geçilme- llf etmlştlr. Cemiyet.in mürnco.att Be- knk olan bir şey vana dünyanın her 

Ve bu uranimn peıindeki mede- mlsll olarak lkendilertndcn tahslllne, meıcut olan oaır:tepe vapuru :yolcula- .ş!.n1 ~lr. Belediye Rel.sllğl cemı- ledlye ta.rafından reddedllmlştlr. Bir arafın . .. .. 
niyet, Yuauf luettine dtt .rahmet ayrıca mahkemece tayin edllmlf olan nndan Andon lsmlnde b1rt, KıZkulc.si yçtl.n müracaatını ruızan itibara ala- !kısım berberler ttrnf vo sao kesme ile t · da, en yena metodlarla buyu
okutqy Çünkü onan kasdı yalııııs ehil vukUf ücreti olan üo yüz elli Ura- açıklannda müvazene.stnı ikıı.ybederclc ra._'lc tcaznıa.ra bir tamım gi:indermlştlr. ret1nde bir miktar zam yaPDU§lardU::. ~<;11 çocukların bile masal dinledi· 
kerıdi ~ imiş. Bununki. nıil· nuı mnhltCımlardan mütes:ıviyen tah- denize düflllÜ§. tesadüfen oradan geç. T-ıunlmde, kaymağı alınmış süt satı- Kazalara. gönderilen tıı.mlmdo tıraş gıdU". 

. sıııne karar ı;crilm~.:_ mekte olan bir sandal tarnfmdnn kur- şuıa izin verUmemest blldlrllmektedlf. ücret1n1 yiikscltenıerln tesbtt edllCl'Ok 
Yonia.rca insanınkı.ne... tanımış ve NUmune hastanesine ya.- * İdam cezalandınlmalan lstenınlit1r. 

Ne haksızlık l 13 tınlmıştır heyet! seçlml.nl ynpa.n Ma.- -·-
••• n ka Markasız ça ışan * .Arut<İoıuhlsanndıı. oturan :ve ora- nifa.turacılıı.r birliği reisliğine B. Rem- Ç 1 • • 

Haksızlık eden başlan bir gU pa.- h l yakalandı dakl halat fabrikasında. çal~n otuz zı ,;Avwıdut, reis vekllıı:ıne B. Rahrnl ataıca cınayeti 
rırın.r... • • ec- ama _ beş yaşlarında Didar lsınlndekl kAdın K~ğlu. Çay, kahve ıthaldt blrllğl muhakemeıi bitti 
rı Bı.zde devleti temsil. ed:~ bir Şehrtn her t:ırnf:!~~a~1!3'11nı: ~ kolunu makineye kaptutnll, tlt' el ~~iğlne B. İ.mlıı.U ıraktı se~er- Çatal~dıı. Bayram isminde b r bah-
~ ~aşın kopar~. yeraıe • d ınnn Beledlyeden nıan mevcud ta.- koyan polis taraı'mdıı.n ll&yda.rpaşa • . çıva.n, bir salatalık kopanın on ye<:Jl 

l'e.ıınıın geldiği aiJ>1, medenif~tiD e aldiktan ~çalışın son zamanlar- hast:ınes1ne y:ı.tınlınıştır. * OtobiU bUetçllert Goförlere yar- yaşlann\\o. Hilseyln 11.dıı'Wa blrlnl döv
bu ınecnun b .. ı kopacak. yerme~- ıımat 1ktlzasınd~~rtn Belediyeden * Dün yapılan beledi za~ı.ta k~- 4tm etUklerinden, aUer1 pl.slea.zekte- m4ş, Hüseyln de baJwıvıµıı öldtllmüş-
b a~ gelecek ıni acaba? ••• O gu,n da blr taklm ki"tede beride hamallık trolunda Ga.la.tı& ve J:mJzıöntt cihetin- dtrÜd~•· Eın.nı.v• altıneı lubc t!l. Hü.sıeyiriln muhakemesi dün btrtncı 
olaceJc . marka aımadan o bO.Z1 hırsız- de dört fınn, a:ı b8Pber, yedi. bsa.p m üriü~ gönd~ tezk&reda nğırceza. ma.hkem~e nct1colcnm.tş 

Hikmet Feridun Es 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Çeşidli güzellik ve cnz.ibelcr:i 
ihtiva eden 430.000 metre mu· 

rabb lık Kültürpark içinde 
kurulan: 

1 Z Mi R 
ENTERNASYONAL FUARI mı?... (Vl - Na) ettikleri ve p:ı.ttA bWll~tı.ı ve dün muhtelit suçıann~IUl dolayı ce:ıaıan-~ pu ellert• ç~ au,,eyın evvell on selda sen.o rums~ 

ııtıar da ~~~ta:ıblne geçilerek: ~.on üç §Oföıie bir arabacı hak- lN'Ull ~l.r. mahktUn edllm~ de, ~n tüçlHt- Eğlenceleri ve taŞ&.. ile aizi 
(•) Şehzadeler _, .. _,., oı~ bab$- hu ltabll ~da b1I tekllde ~ ~'~~C:.~.!!f!-1: ~ ":~~~ c~ mutad JlJ.- lüaü ve :ınalttulün tat.Ut alır blıı tahrlt te.hir edecektir. 

Ja ~· Sultan Ha- yalnız ltuy..... n.l yakalaDA- B.,..._ ........ ~ vaya~ ....._4- 6 mart çar;anıb& gilnD. alhnda. !bı.ra.kmıf ol:ma."'A P &ıilne lO - 20 .,,lil UMl 
nJra •Şah baba• derlerd~tanlıı.rdan lkaıım çabıf8ll.~n ~~ta.llm&tnaın&- 1rıııa ~binen °'1n !>et~ de~ ~ ala buçukt& CalaJol1und~ aluımış ve ttç Mn• ıntl.ddett. lıçıdne İİl~!9-~'11!fllı..İllllJ ... llll' .......... 
bun~~~~ itin veeib ~ ~: oıunnıuştur. rer lira~~ «:erma almmıftır. r. oduında yapaca.ktır. karat ~-
diYe kaYdedlyonmı. .. • 

Ba:ı- Amca.ya •lre ••• 

. . b" 1• verip\ _ ŞaP,bnı ~züno siper ederek ••• Sadece elini oapkana götürdü-! .... Fakat usulünco ell\mlad gın"" ~ _ M--L " • . dılh ır ıe am v • • • ~ • v •• • ı ~ıur mu, ... 
_ V d"". ID.ml d n yanı· 1 ... Mesela ikan. deki dostlard#l eellınladıgın adam j\ıde bır borç ğün ihtiyar da ber ras1adıgına dunya genç kimdi. onu pek tanıyama.. ıB A H h .. 

llıı:ıd er ıgın dse nrk. n l(iuğu geçtiğin zpt s:ıyfıye lpara, tavaiye knrtt ~·en ~di. •• haberleri soran bir kahvehnne poli· dlrQ.I... Es ·1 . :-;_ da~rka, fenuz amatör!. .. 
-d nn geçen a amın ım i) olsa gerekti(... tikacwı;yda ••• / er erını -.en ı asmdııaı yau-

eta anlas:ılıyor bay Amca... B. A. . yorl .•• 
" _ - Ba muhardr~t 
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lnciraltı gazinosu 

lzmir umumi meclisinde 
hararetli münakaşalar 

B. Eden ve general 
Dill'in seyahatleri 
(Baş tarab. 1 inci sahifede) 

nın muhtemel hükümlerini bieyor
lardı. Bundan ba,ka İngiltere ve 
Türkiyede bu ,)luauata hlkim olan 
wnumt kanaate onlar da ittiralt 
ediyordu. Bu kanaatin, mez.kur be
yannamenin Balkanlardaki vazi· 
yette bir fCY değiftinnediği merke
zinde olduğu malumdur. > Timee 
ıunlan yazmaktadır: 

Meclis üç azadan mürekkep bir 
tahkik heyetinin tedkikat 
yapmasına karar verdi 

cB. Eden ile general Dill'in z~a
reti son dakikada yapılan anla§ma
lardan ziyade hadiselerin doğurdu

lzmir (Akfam) - Vilayet wnu-ı]erelt bütün bu meseleler hakkında ğu u~umi vaziyetle alakadardır. 
t 1!_. d eeçen müzakereler meclis umumi azasından üç ki§iden Asken acbeplerk malzeme mesele-

m mecueın e • 1 . T ·· '- d l . 1 h d t d "}"yetin İnciraltı mev· mürekkep bir heyetin todkikat yap- en, uu. or u arının ııma u u -
=ıı:~n fo~a :~rdiği pllj bhıuı ve muı. ve meaul olanların cez:alandınl- lannın höte•i,~~e ta.h~kku~u kab~I. t 

· hakkında bazı ı~U.ri Jlı- malan Mtenmiıtir. mıyan areıı.ata gmşme tense a 
~ınosu b " - ''- . _,_ "dd tl" seleri beklemek ııuret.ile müttefikle-
tava eden ır tcu:ru, p-. il e ı Takrir sahipleri avukat Murad • d d h · · h" t d 

·· k I b b" · • rın avasına a a ıyı ızme e ece-muna aşa ara ıe e ıyet Vennıtür. Çınar (İzmir) ve Orhan Rahmi W• ebT 
ifakrirde İnciraltı plajı inpat ve te- Gökçe (Torbalı) izahat vermi§ hal- gı Kazanh':~~ ver lı ır. h L 1 .. 
~-- '- - · 939 tnd •· w l . .. . . ' ıreoen ge en aoer ere gore, -tının nazırap aenee e mu- kın aazında ncıralb pla1ı ınşaat ve B Ed ·ı l D ıı·· ·· ·· 

hh"d f d "km l" ı· l • . en , e aenera \ ın goruşme-tea ı tara ın an ı a ı azım ee • teaiıatı hakkında birçok ıözler ıöy. 1 . ,_ · · · t" ı 
.ı:~· h ld d 18 · 1 erı çoıı. memnunıyet verıcı ne ıcc er 
~ı a e ara an ay eec;.mlf o - lcndiğini dedikodular yapıldığını d w B d N'I d 

w r l1r.m.al edil • ogurmu;ur. u ara a ı or u~u 
md.~~ınab"lrd~g~I e? e ~ d 50 Ji md e- bildirmi§, bu yılan hikayesinin ka- dinlenmi~ir. İki ay zarfında Avus-

ıgı ı ırı mı,, aıın e ra aın panması içfo hakikatin tecelli etme- t ı k t 1 ki" t kı' la"tı ye · d" k d · · rr. ya ı a arı na ıye e~ nı -
tım ıye . a ar a-eçen ~aman ıçın ıini istemişlerdir. Bunun üzerine vi- niden tanzim ile yolları, rıhtımları 
mü.teahhıdden 2 7, 000. lira aranma- ]lyet nafia müdürü, mecliste izahat ve askeri tes:satı tamir etmeğe vakit 
• ıcap ettiği haber venlerek bu taz- venniı. bazı hatalar işlendiğini ıöy- b 1 1 d s· k J ·ı· t yya-. · d·w· 1 u mu~ ar ır. ırço ngı ız a mınatın niçin ıstenme ııı ıoru • lemi• fakat müteahhidin henüz · · d k l"k · t " h t • k . 

1 
ı 

Y• recısı e eza ı ıs ıra a ım an n 
muşt.ur.. • . . . 4,000 lirasının verilmemiş olduğunu bulmuştur.> 

İkıncı mesele, pla1 bınasının tn· bildirerek noksanların bu para ile D ·ı., E · · K h" hah· ı· 
1 k '--'I -'- aı.,; xpresıı ın a ıre mu ır pntında tat ı ıu umu &w anmax ik.maü mümkün olacagv ını ilave t.'t· d ·· 1 d -'-t d" . H ,_, on 

d k .. ahh"-1'- d · 1_ e şoy e em~ e ır . c arom s 
icap e er en mute ıum enız &U- miıt.ir 1 · · B lk 1 .. · d ·· ·· 

L il dıv bu .. d · d" · a evan.m a an ar uzerın e gorun-
mu ıı.u an gı ve yuz en tun ı- D•V b" 1 d ı·. 1 . , h .. b ki' 
·..ı b" 1 d··L··ı v '---- ıger ır meee e e p a1a tat ı ıu mesını er gun e ıyoruz. > uen ına ııva arının oıı.u mege uer . I ril 'd" O · S f d• ? 
ladığıdır. Bunun ıebebi de ıorul- yenne tuzu su ve mes~ 'il'. CI• o ya ne ıyor. 
mu,tur. :_ardab.ta~ı ıudbulunkmadıgın1dan a~1ı- Sofya 26 (AA.) _ Stefani bil-

fnşaatın ilunaJi kaç .liraya müte- ~nil ıedilr ~uyu. an çıban. tu~ ud ıu Lı e diriyor: B. Edenin Anlara ıeyahati, 
yakkıf olduğu hakkında diier bir •.d • . mesı .m~. urıyetın .e ıı.a- Bulgar siyasi mahfillerinde, Yuna· 
•ualden sonra plaja mukavele mu- lmdıiı illve .~dılmııitr. Mcc;lıate ıc- nietana yardım hedefi ile Balkanlar
abince 40 beygir kuvvetinde bir çen uzun muzaltere Ye m~~akap· da karga,a)ıkJar yaratmak bah~nde 

t.. I t" · ı~-- oe'-n lardan aonra Uç lz:adan mureldcep lnailterenin yeni bir •··ebbiisü ola-mo or yer e, ırmem a.uu:ı • ,. b" _ ,_ ,_,.,_ h · · b ·· .. ......, 
müteahhidin adi bir Mma motörü .11 t~ eye.tının u m~vzu uze· rak telakki edilmektedir. Bu tcşeb-
nrdiği ve bunun mukaveledeki nnde ıırıceden ~n~e tedkıkat yap: büı Bulgaristanda takbih edilmekte 
motör evşahnı haiz bulunduiu hak- muı ve meclıse brr rapor vemıesı ve Londranın harbcu ıistemleri git
lında fen memuru tarafından ra- kararlattınlmıttır. tikçe daha fazla tee iifle kar,ılaın-
por verilerek motör paruının mü- lnciraltı plaj ve gazinosu inşaatı- maktadır. 
teoahhide tediye edildiği de bıildiri- na 72,000 lira earfedilmişti. Sofya ıiyasi mahfillerinde beyan 

Mahlut yağlar 
İzmir belediyesi, İstan· 
buldan giden yağların 

sa tııını menetti 

Mogadiscio 
zaotedildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

General Cunningham 5 3 yaoında 
olup Akdeztfa:deki İngiliz den.iz kuv
vetleri kumandanı amiral Cunning
ha.m111 kardeıidir ve askerlerine 
cVururı, tiddetle vurun ve yine vu
ruın parolaaını veren kumandan da 
budur. 

edildiğine göre, bir Balkan cephesi 
kunnağı ist1hdaf eden lngillz ma
nevrası, Bulgaristanın azimkar mu· 
halefeti ile kar,ıla~acaktır, o Bulga
ristan ki, Mihver devletlerinin dost
luğuna güvenebilerek her türlü ihti
mallere karşı koymağa hazırdır. 

Pariste haydudluk 
Haydudlar 4 milyona 
yakın para gasbettiler 

~· 

Resim ve f otoQ~af 
musaba kası 

Kazananların iıimlerinl 
yazıyoruz 

AU&ra 16 (A.A.) - Balkevlel"l Wıı
cl tıiıı:ııtı6ör ~m ve ıoıtoira.f sergl.81nde 
~edilen eeerler arasmda yapılan 
aeflm netıacelerunJ§t1.t. Bu e.serler1n ad
ıa.rı 'ft aldıltlan mUkAfatlar tunlar
dır: 

;Y..a ....... ..... ŞARK • 
sınemas' 

IWir Wr ...a t::.dıredlıt .,._.. ~ n yeni bir deha .,.eri ola.ı: ..• 

Uzaklaşan Melodi 
ftlaıııbııl ~Dl edoeokti r. 

OYNIYANLARı 
cEararenaiz lıadcu 

BRiGiTTE HORNEY · 
T11m bir muvaffalt.iyet kuanan cA S l L• 

WiLL Y BiRGEL 
Beıdımden (a) aınıfı: Birinci, Konya M-1..ur R-.H....•rı V. TOURJANSKY'nfo es~ri İlnlkevlnden Vahdl est.ı. ilim ınce ml- ,..., ..,,..v 

nare aemtı, 160 lira, ııtınc1, Be1°~1un- BUyUk ve FECi BiR DRAM 
dan Femıh'un genç kız portresi 100 

ura, 119lncü, Manisa.dan İbrahim Gök- İİlıİYıiannlıiiill'lecilii•iııi?nii" IİIİniiwnaiıiiiri&hilllylieiiriileriniiiiıiziiLaevıiııvİleiilıidıienİİllti'lielidıin~rillk•e:mL:1i n;ıı..·,l!Gic:li 
çen1n kadını 76 lira, dördüncü, Em.in- • -
önünden M. Devrimin enteryörü 65 ll- .11/J•••• Şehzadebaşı T U R A N sinemasın<ln 
~~iiı!~rstan Hasan Ka.ranın FATMA R0ŞD1'nin tema.il ettiii büyük facia filmi 

ya Halkevinden Davut Ak.dilin portre-Resim.den (b) sınıfı: Birincl, Anta.ı- , 1 - SAADET YUVASI ATi.ır"arfkçç: ~,öa~~ılı 
si 100 Ura. !kinci, Ada.nadan Şem.!l 1 - ORMAN Z E B A N İ L E R 
Başkutun manzarası. 75 Ura. ilçilncü, GEORGE O'BRİEN Büyük Sergüzeşt filmi 
Ankaradan K. Gökaydırun pey-Lajı &O KJ.J M1 1 
lira, dördüncü, DlyarbaJarda.n Hayrt-
n!n halayı 50 llra, beşinci, Boludan 
Kudretin manzarası 25 llr:ı.. 

Fotoğrattan <a> .sınıfı: Birincl zon_ 
ıuldak Halkevtnden Kemal Bay.salın 
tebessümü 7& Ura, ikinci, Ank.aradan 
Rafet Tfuner1n sabah keyfi 50 Ura, 
üçüncü, Fatihten Hikmet Ddwn sürü
sü 40 lira, dördüncü, Bursadan Ekrem 
Karayın Uludnğı SO lira, beşinci, 
Eminönlinden B. Besl.er!n dalları 20 
lira. 
Fotoğraftan (b) mnıfı: Birlncl. 

Beyotıu Halkevinden SCm.lh Glrltu~
lunun kayık ve denizi 50 lira, ikinci, 
Beşlkta.ştan E. Aybadının dalgası 40 
Ura üçilncü. ~hirden Nüvidln 
çoc~ 3-0 Ura, dördüncü, Mutladaıı 
H. öz.canın suratı 20 Ura, beftncı, Qan
klndan Kenan Nertizin ı.ıenm~ ta
vanı ıs Ura. 

Aynca Şehremini HalkeTlııden Tur
gutun genç kız portresi lle Bura 
Halkev1nden Falldn peyzajı jt\ri he
yetince QOk beğenıımı., ve takat geçen 
sen.eki sergide blrinc111tı ve 1k1ncllltl 
kazanan bu eserlerin, sergi t&lhna.tııa
me.si mucibince ayn! ph.ı.slar üstüate 
b!rlncllik ve lldnclllk alamıyacaklann
dan, mü.sabalca hnrlcl bırak.ılınalan 
zarurl addedllm!ştlr. Turgutun portr&-
slne 50, Falkln peyzajın& 30 Ura tak
dir mükUatı verllmLştir. 

Konya Halk.evinden A. Yeğenatanm 
ince mJ.nare kapısı, tarzı 1Ubar1yle t.e§
vike de~r görülerek 20 Ura ile mfiltA
fatlandmlmı.ştır. Bu suretle C H. P. 
genel sekreterllği 23 amatör genç ara
sında 1,220 lira teşvik mülı:Afatı dağıt
mış bulunmaktadır. 

F oçada fırtına 
İzmir 26 (A.A.) - Façadan 

bildirildiğine göre dün aaat 12. 15 
de cenuptan rimalf' doiru çok ıid· 
detli bir fırtına olmuııtur. Bir kuır-

~::::::::::;;::;;:~A~y~n~c:a~:~REN~~~~K~LE~R~::::":ıw:::::::a:ı;:•·ı 
Blitün t.1.anbul hal.kının sabırsızlıkla 

beokled!ği Yenl Yıldız 2 No. lu 
DEYANNA DURBİN 

12 ya~ındaki Bülbül 
GLORİA JEAN 

Pek yakında 

SÜBIEB Sinemasın ela 

gösterilecek olan 

Acıl mamış Konca 
:filminde güz.el tarkılar teganni 

edecektir. 

SAKARYA sinemasında 
Me-mmbı en ıüzel fflmlerinden İJ&veten ıörülmemiıı bir hlm 

DON KAZAKLARI HAYDUDUN Akibeti 
S.. Roll.rde: 

VERA KORENE • CHARLES 
V ANEL - ROGER DUCHESNE 

Kadıkö7 Balkttinden: 
~ İki aıenede bir akded1len kongreler 
aşağıdaki gün ve saatte yapı.la.ca.ktır. 
Şube lzasının mezkftr günde H.alkevl-
ni teşrifieri. • 

Güzel ııanatıar: ı mart cunıartesl 
ıı de, Halk ~rtıha.ne ve lrunılan: 1 
mart cuma.rtesl 18 de, Dil, llldebiya.t: 
s mart puartesı 18 de, Köycülük: 3 
mart pD.ZArtesi 18,30 dn. 

Bat Rollerde: 

CHARLES NUGENT ve 
RİTA LA ROY 

Teşekkür 
Zevcemin ve valdemizin RA

DOKL YA A. DULO'nun öliimü 
dolaJnsile acılarımızı paylaşan, çe
lenk yollayanlar ve cenazenin kal
dırılmasına gelen do9tlanmıza bü· 
tün ailemizin ıükranlannı ıunma:C 
için sayın gazetenizin yardımını rica 
od eriz. 

Zevci: Deri tüccarı ALEKO DUEmlnönü Balkevinden: 
27/ 2/ 941 perşembe günü saat 18 de LO, oğulları: Yani Mateos, Apos

Evl.ml.z salonunda Ord. Prof. Dr. saym tolo9 A. Dulo ve Erzamia ve Y orgi 
Akil Muhtar ÖZden tarafındn.n (Ahla.- Pitari. 

••• lzmir 26 (Telefonla) - l.tan
buldan ıehrimize getirilerek ıabıa 
çıkanlan 400 teneke sade yağının 
yenmiyecek derecede mahlOt oldu
iu belediyece yapılan tahlil netioe-
ainde aınla,ılmı,tır. Belediye bu yai
lann satışını menetmiştir. Yağlar 
imha edilecektir. 

Mogadiscio'nun 
ehemmiyeti 

P:ıris 26 (A.A.) - D. N. B. ajansı ııayı andıran bu fırtma esnasında li-
km fenni esa.cılan> mevzuWlda bir Cenaze Levazımatı: N. Pi.etof 
korıfera.ruı verllecektlr. Oh1ş llt"rbe.'>i1r. Telefon: 442 36. 

bildirlyor: manda demirö bulunan iki yelkeınli 
Dün Parl&ln merkezinde ciiretkAra- ile bir kaç kaıyıl: batmıııtır. Fırtına 

ne bir haydutluk hareketi yapılarak birçok evlerin üet luıımlarmı da 
s,700.000 trank aşı.rılnu.ştır. Credlt 

1 
. i d ı 

Commerctal b:uıkasının üç memuru uçurmuı, pencere erı ve a aç a -

••• ~~--__;~..;.;...;..;...~------~---

Tepeba,ı dram kısmt 
gece saat 20,30 da 

MEŞALELER 

Beşiktq Balke.,inden: 
1111111111111 "J 

Bir zahireci sürgüne 
mahkUm edildi 

İzmir 26 (Telefonla) - Ödcmit
k fiat mürakabe kanununa aykırı 
olarak 9 kuru,tan arpa satan zahi
J'c:c:İ Ra~d iki ıene ıürgün n 500 
lira pnra cezasma mahkGm edilmit
tir. Mevcut 128 çuval arpası da 
mfümdere edilmiştir. 

Londra 26 (A.A.) - Londrada 
Mogadiscio' nun küçük bir liman ol
makla beraber müstakbel harekat 
İçin büyük bir kıymeti haiz olduğu 
kanaati vardır Şehrin nüfusu 5 5 bin 
kifiden ibaret olup bunun sekiz bi
ni !ta~andır. İtalyanlar liman tcei
sabnı i.slih etmek niyetinde idiler. 
Fakat bu hıışustalU çalı§maların pelr. 
ileri ııitmediği anla§ılmaktadır. Ha
beşistan harbinde Mogadisclo İtal
yanların Somaliden harekete geçen 

Fransa br.nkasından aldıklnn bu pa- lannı kmnlfhr. Maddt huar mühim
rayı kendi bankalarının merkezinde c<; olmakla beraber in.anca zayiat 
bir el arabnsUe nak.lederlerkcn ban- olmamıı yalnız altı kiti muhtelif 
tadan btr'kaç metre mesafede bir oto- yerlerinden yaralanmışlardır. 

o. H. P. Genel sekreterliği tarafın
dan tert.tp edllen dört kllometrelllt 
mlildfatlı kır koşusu 2 ma.ıt Hl pazar 
günü sanı H t.e EvhnJz önünde yapı
lacaktır. Ko.,uya. Lştlralr: edecek atlet
lerin aa.t 12 7e kadar ıstmlerlnl kay

lıtiklal caddesi kome
di kmnı 

gece saat 20,30 da 
KİRALIK ODALAR 

ltlll 
mobilden inen dört haydudun hucu- .................................................................................. I~ 
muna uğramışlardır. r.41111 

Ha.ydutlnr tabancalarlle a~ etmiş
ler ve bnnka memurlarından biri bun
lann attıklan lrurşunlarla derhal öl
müş, diğer biri de ağır surette yara
larunı.ştır. ttçüncüsü civardaki bir evin 
avlusuna sığınmak suretile kurtulabll- 1 
ın.l.ştk. Haydutlar J>Qralan otomobille- ! 
rlne yerleştirdlklerl sırzd.a o sokaktaki 1 
komşu bir bank.anın pencerelerinden 
üzerlerlne hokkalar ve diğer bliro le
vazımı yağd.ınlmı.ştır. Fnkat buna roğ
~ hırsızlar tanınmadan knçmnğa 

dettirmeleri rica olunur 111111111 

Tek tip ekmek İzmirde ordulan için bir üs olarak kullanıl
mıştı. Burada, ıimali şarki istikame-

cuma günü çıkacak tine giden ve ceman 2070 kilometre 

ı · 26 (T 1 f l ) _ l · uzunluiunda olan dar hatlı iki de-
zmır e e on a z.nur • 1 d ş· 1 "d il 
f b "k ·· 1 · b ·· t l '- mıryo u var ır. ıma e gı en yo ar an a n ator erı ugun op anara~ t.ı k . "d' 

_ı_ k _,_ . . h kk d .. .. .. orau ça ıyı ır. 
lıı:ıııı;. e mcx tıpı a ın a goru~uı- muvaffa kolmu.,lardır. 

lcrdir. Tek tip ekmek cumadan iti- Bu mıntakada il«ırliyeı."l İngiliz kı· ıı JBir .m11t--rwaı1._.a il 
baren çıkmağa başlayacakbr. Fiat talarının ne derecede bir mukave- _ -.-..-. ...- .. 
yann (bugün) tesbit edilecektir. met gördükleri hakl:.ında Londrada =========== = = = :;;; 

Yıldırım isabetile bir 
•arih malUnıat yoktur. Fakat muka
vemet gÖrmÜ§ olsalar bile bunun 
hafif bir mukavemet olduğu anla-

Gene teyzeler , 
masal bilıniyorlar çoban ve bir öküz öldü ıılma.k~adır. Bu vaziyet, Jngi1izlerin° 

İzmir 26 (Telefonla) - Dünkü Cclib ~varında yapılan muha~ebe- ,·n._ .. __ L. 3 üncü sahifede) 
..:..ıd tli v la -nasında D"'-·ı·. lerde yüzlerce İtalyan ve yerli as- ~'4U"lln 
pu e yagmur r ~ u.ı ı L • • 1 1 ·1 . ah _ _J·ı H- bımn" • ----L ----"-----Dhı T om bay mevküne bir yıldırım .. er e91r emuı 0 ma arı e .ız ıı:oı • ~ 'i""-~ 
cı- .. h "" . ef çhul l:*r çoban melttedir. Bu hal, İtalyanların mev- levkalide MıO«iadir. Mesela cPa-

1 u~uş, uvıy 1 
me l c:udunu hi.sedilir derecede azalt· muk Prenaea ve Yedi Cüce> İlmile 

llmüş ve bir öküz telef 0 muştur. mıftır. Bu Heri hareketin hakiki sü- Amerikada çevrilen büyiik çocuk 
- ·- - ratini tahmin etmek ıimdilik müm- mu•lma dikkat edecek olunanız 

Sıhhat ve İçtimai Muave· kün değildir. Fakat Celib mmtaka· bunu çocukluğumuzda dinlediğimizi 
V k" 1 • d • } •ından Brava.ya kadar olan aahada pek.ili habrlarız. Tabii arada kü-

net e a etın e tayın er İngil~ kuvvetlerinin illi, üç gün zar- çük bazı detitildikler vardi!'. Me.ela 
Ankara 26 (Telefonla) - Sıh- fında 240 kilometre meeafe lr.atet- hain üvey anne öld~ için or-

laat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tikleri anla~ılmaktadır. mana sönderdiii 2'izd kut, ceUid 
müfettiılerinden doktor Rifat De· . . . . edecek adama: 

Btı .<şam 

i PEK 
HARİKULADE MERAKLI ve 

HEYECANLI SAHNELERLE 
dolu, emsalsiz bir film , ... sinemasında 

) 
1 MEŞHUR POLiS HAFiYESi 

J l\TiK K..&RTER 
. (CASUSLAR PEŞİNDE) 

A YRICAı Mtmldceticnizin ~ klStelerindea 

ZÜMRÜD YALOVA 
w MiD1 ŞEFiMlzlN YALU VAYI ZlYARETLERl 

eu atsam· SARAY sineması 
Dünya aaad:Hıatııı.aa "9kdirlerioi kuanan 'ft h.yecana 

umumiyi .,andıran 

Dağların Kızı 
(SUZAMNA.11 ol TM Mountala) . 

P'ııanemca .aslu l(1per ffim1ni tekelim e<!iyoı. 
a., Rollcırd.ı RMdcılf hott • Mıqaret Lookvood '" 

SHIRLEY TEMPLE 
lıhe.c.ı FOX AJRNALc Soil harp n dllnya habled.rl deiolu Çorum sıhhat ve içtimai mu- Habe~stanın ıımalınd~ ve Entre- - Bunun ciierlerini bana retit ... 

&Yenet müdürlüğüne, hıfzıuıhha it- de cereyan e.den. harekat hallı.nda der. Halbuki bizde söylenilen ma• ......................................................... ~ 
leri dmcai umumi ve mahalli ııhhat Londra ~ahfıllerı bu ~ınta~ad~= eal. da aynİdjr. Yalnız kızın &v.,- .41111 

itleri şubesi mütehassısı doktor Ke- ratle netıceler elde ~~~esım annesi celli.da: 
mal Önge 70 lira maarla ııhhat ve 1mıemek lazım geldifinı ~aydet: - Bana öMUr ••• Kanlı sömlefinl 
lçtimal muavene~ müfettişliğine nalt- mcktedjr]er. Çüınkü buradaki ara2!1 bana eetirt •. diye tembih eder. 
len ~ edilmi§lerdir. harekat içir. büyük zorlukları anet- Cellid, ima öldiinnez. Bizde .a,te 

mektedir. Bundan ba!1ca ricat eden nen mualda bir koJ"QD keaip Jmm 
İtalyanlar çok miktar<la mayn kul- ıömlelini kana boy•. Halbuki Pa· 

Devlet Şurasında !anmaktadır. İngiliz kıtaları yolları muk Prenae&te bir domaz YUrar. Ci-
tayinler bu maynlerden temizlemek JçSn bir jerlerini çıkU'JI', ihoey anneye sö-

hayli zaman kaybetmektedir. türür. 
Ankara 26 (Telefonla) - Dev- Amenu.da çevrilen filimle biDn 

let ıurasında münhal bulunan ikinci Alınan son haberlore göre, fimal-
mııf muavinliklcre Şükrü Savaşeri, de Kerene doğru yürüyen kol ıim· eski .Ovey ana> masalı. afak be.zı 
Samim Bilgen, Rasim Öngür; üçün- di Küb - Küb'ün ötesinde bulun- defitildiklerle aynidir. Orada Ol'· 

cü sınıf muavb lildere Nez.ahe
1
t Yü-

1 
makta ve cenuba doğru yolıma de- ~.as:~ ~~~~~ := 

rekli, Fahir Canbula~ ve bun ardan vam etmektedir. '""',... ....... QJ.91MWllnHI ıı:uaucuıı; 
açılan birinci sınıf mülnzimliklere de Cenupta imparatorluk Jutalan yoktur. Banlann yerine cOduncu:ı.· 
K&muın Dinç ile Leman Akyollu Barentudan Asmara yolu hCJG'UllC• llar Yardır. 
terfien tayin edilmi !erdir. ilerlemektedirler. Hikmet Feridun E. 

!KALP SIZILARJ) filmmd• Wd alı.ta.. (GEL MR.1$.AUM) eeerinde eu.ıboe l(Üldilr•··· 

GARY GRANT 'ın KAmER.lNK HEPBURN. DORlsNOLAL •• Ll!W AYRE.SO.,..tbiı 

Fransızca A ş K M A ç ı filminde 
I~~ yeni bir ufuk lçmlf, ilmin• ep!z bir u.for dah. dlve ~ir. 

iDENiN EN BUYUK BiR AŞK ROMANI OLAN BU PILMİ KALB1N1ZDE H«Y~AI! 
. GÖZLF.RJNIZDEN YAŞ ... DUDAKLA.RJNJZDA T AXDİRLE 

Bu akşam LALE SiNEMASJNDA görünüz ... 
1 
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Numaralı 7..Ierin eVYelden kapatılmaaı rica olunur. Tel: 43595 
lJd MOHlM t.lAVEı 

TARAN ro BOMBARDIMANI : TÜRKÇE: Paramunt Br.itiı Jumalda 

YUNAN URNALI En ıon tıarp haberleri yeni celen Rumca Yunan Jurualında 



sözON OELiŞi ;;:u,;;;
1

~arbın B. Anthony Eden 
Ediplerimiz de politikaya bitmesini bekliyor ı· ·ı· H • • N 

heves ederse... ııır~:"'eı:t.:ı:: ngı iZ arıcıye azınnın hayab 
Utlka aZ1Smdan geçllmlyor. Mubarrlrlerl· d •ki • d 

G ==:,.. . ..,~)) o1m1111ardır· •11taı:ıe::::: :;::-::~:= sev ı erı, sevme iklerı· 
mn genlfllil, ugaıt 4il!nya mJkya~~~ ukerl, siya· eden bu fehrln güzelUklerlni te
lan yazılarda ya Bttyilk Brttanya para harp takatım rennüm etmişler, birçok beste- Muhterem mt.affrimlz, İnaillııı Ha
lt, iktisadi vufyetinl tahlil ediyor~:=• ttserlndeki tıe- kA.rlar Napolintn güzelliklerln da- riciye N&ZJn B. Anthon1 Eden yal
.Mden __.lrlyor, ya Afrlkadald t da • _ _.,._ adaJannm _...._ tr §8Ikılar opera parçalar bestele- nız lnıiltermıin delil, bütUn Avru-
•-- e-,. -h AU5um ~-- ' • panın en mühim •imalarından bizi· 
mlerfnt beUrtmefe ça1ıştyor, ,_.u mJşlerdlr. Napoll bu güzelliklerı cür. 12 haziran 189 7 tarihinde doi-
lsti1A edilemiyecetlJıl kaha kalkıyorlar. h mm bütün muJıarrlr· y(lzünden her l!lellle binlerce &ey- duiuna ıöre timdi 44 yaıındadır. 

mtıer nutuk mu IÖyledi? Ertesi~: :ll)tler ne demek iste- yah çekerdi. Şehrin geniş nhtımı 1935 aeneainde ilk defa Haricqe 
lerin yazılan üzerinde f11 .erlevha u]ıarrfrler kaleme san· Qzerindeld muazzam oteller bu \Nazın olduğu zaman ancak 38 1a· 
dl?». MÜssolinl apm mı açtı? B= :nada da harbin ne tara- aeyyahlarla dolardı. Umanda dal- tında idi. 90 eeneden beri lngilia 
hyorlar: cBir nutkun tahJfJf!:ıı • ._ __ _, 

11 
..... .__,._ .___._.ıAca- ma yüzlerce otomobfl ve tercü- h~riciyesinin baıın.a. bu kadar genç 

•UUA&• .......-w: ... - -- hır zat ıelmel1Ufli. B. Anthony 
fa doğru yayılacajma, ordulanD benim tabmlnlm dofru, senin· man. gelen aeyyahlan gezdlnnek Eden bu mevkii aırf zekası, bilgili. 
ğına dair tahminler yilrtittlyor, « la tçin, hazır bulunurdu. Birçok İtal- çal!fkanlığı ile elde etmioti. 
•ı ~·anhş!n diye mfjnakaplara ~y=~ ya meslekte sa- yanlar, Napoliye uğrıyan vapur- B. Eden, l"Kilterede Windle.tone 

insan s&nneder ld bu yazıla ud ordular idare etmlf emekli lardaki yolculara biblo kabilinden ıa~~unda doirnuıtur. Babuı ~i~ 
kal ag..,artnuc eski diplomatlar ya~ ... - ya--•-- a..a-Ae böyle ufak tefek eşya satmak suretile ~ilham Ede~ .. ~ır hay~t~nı aevdiiı 

':l gün sfyasc• Y-- ıwaunu '\'...-. . . ıçın hemen butün vakt:tni bu ,atoda 
generallerdir. Hayı~! Bu ms Diğerleri memlekettmbde fikir ve geçınirdi. geçirirdi. İyi bir avcı ve bokaör, ay. 
olanlar beş a1tı kişiyi geç · edip fikir adamı ve 18D8tklr İtalya harbe girdikten BOnra ni zamanda iyi bir reuamdı. Şato· 
sanat sahasında fibttt yapmış, 

1 
ketln kültür BeViyeslnl yükselt- vaziyet birdenbire değişti. oteller sunun civarında n avlamaktaaı n 

olarak tanınmış. nefisi~~ m;ı:t~alıklan 515 günü geçmiyor. boşaldı, limana vapur uğramaz oturup re&rn yapmaktan çok zevk 
meğe hasretmiş kirnse1enua., ·ı o P·y·-1 Safa! o kıymeül bir edip oldu. Küçük satıcılar eşyalannı alırdı. lngi?z ~bar ~oayete.ine 

ı nuz şte "' .... + mensup m11 Sybıl Groy le evlaı-
Misal mi lst yol'S11 . hlkAyenln mtielllfidlr. Felsefeye sa.acak kimse bulamamağa ~ miştıi. Mis Grey çok ince. hueu n 

diye tanınır. Bir çok roman ye bunu tahlil etmeğe çabpr. Genç· ladılar, tercümanlar işsiz kaldı- güzel bir kadındı. Uıpumt harp baı· 
yakın bir alaka duyar, insan .:'ırıert vardır. Bugün ne De meşgul lar. Çok geçmeden şehre hava ladığı sırada lngilizAiariciye Nazın 
Jiğin y~tişti~lmesf b-=~anlar tarafından lstilA ediline fngi- taamızlan başladı. Napoli İtal- olan air Edward Grey'in yakın ak-
oluvor· «BJ'itanya ad vanın en mühim deniz ve hava rabuındandı. Sir Williarn Eden'in 

• · ğlA ıur mu olmas mı?» ---t..~:--w.t ~'~l--' d b'..ıdi B 1 in +- dört oilu olmuıtur. Bunlardaaı b.lri 
Hıı:ler ma up 0 fstlyonunmı? Necip Faal .--..u.n:a. ~ l:'nn en ıu r. unun ç ~ ıeçen harpte Franaada. biri de ı• 

Bir bqka mfal ın1 kimse lnkir ecıenıes. Tiyatro eeerlerl gfliz hava kuvvetleri burasını ne ıeçen harpte Jutland deaiz mu· 
Kıymt>tli bir pir o(duğunUbak)mıda .. etüdü 1n1,unttn en mühim sık sık !lyaret ediyor. Bir lsviçre harebeainde ölmüttür. 
yazmıştır. Namık K~ Fakat psetesiıule yudJiı siyasi gazetesi hava bombardımanlan Anthony Eden erkek ılizelidir 
hAdseslnl teşkil edıyor. güıel sanatlar UAlu Apopon'un Delfl hakkında diyor k.1: Annesi ıibi h~tları ince, nazik ve 
fıkralara bakınca onu lJUeD, ed---'-a.. i akı ha .... tır. Aynı zamanda babuı pbl 

~ r(Blr gece Napol ye yapııan • rı· tt" 1 t"d Et k 11 • d t h bir kAbhı sann • a ıs ır. p ı a on o ecm e a · i• 1. !den'• Mu.temleU.t Na~ 
falevine m~nsup psetesinde fıkra]ar yamuya IMlthyan Re- nı uzaktan seyrettim. Napollnin ail görmüıtür. Mektepte iken mü- lılma t*Uf etti, B. Eden bu aıfatl. 

Daha dün= Dtl~ nutkunu tablD ediyordu. Şu meş- karşısındaki Sorrente'de bulunu- kem.mel bir atlet, mükemmel bir kM>IU)oe pdi. Genç nazır bu ... 
pd Nuri ilk ya :i Reşad Nuri! yordum. Körfez bütün güullik- futblcu idi. Çok iyi kürde çekerdi. fctl-. Avutral,.alı ve yeni 7~Iaa-
hur romancı. _maarif tı durğunluiundan, ecleblyatmımn me- lerlle önümüzde serilmiş duru- Umumi harp başlamamıı olsaydı dalı .aerleri ael&mlamak üzen 

Sonra ftkır baya l1UIUl uharrirlel' de rene bunlardır. Bir yordu. Uzakta gökyüzüne kızıllı- lngilte.r~nin en meıhur kürekçilerin- t97- ile Mı.ıra geldi, kumandaa-
. nW• d·n •lklyet eden m . .. den hırı olacaktı. tarla ---'- Taziyeti hal-Jcında .... 

calsız guı "' ikJ ba tım durduran bat Aınll politika ihtirasıdır. ğı akseden Vezüv yanardağı go- B. Eden harbi umumi başladık- ..... ıı; • 

meml~kette f r h•::da ba11nmısa bir teY llnbnek, ktlltilriimil· rünüyordu. Her top patladıkça tan bir müddet ıonra tahsilini hı- rllt:;"eç aeferinin feci neticesi Uza. 
llf'r biri kendi :'k TUlyetin4e olan ini muharrtrler politika yazı- ve her bomba inflllk ettikçe sahil raktı, 18 yaşında aske.re yazıldı ve rine O..mberlain istifa ederek B. 
:'rı~~ :a::::yorlar? Biç! • aydınlanıyordu. İnsan kendini ~ephe~ek~i\ti~ ~urada •?.iukk.an~lı- OnnhOl yeni kabineyi teşkil ettii: .un.-

8 
lfln kolay taratma ıJdlyorlar. Sanatklrlanmız, büvük bir ateş oyunu karşısında gı, azmı ar ıgı 1 .e temayuz .. ettı. ..e- zammı B. Eden' e birinci sınıf Mza-

Pou..-Y • mlekette fikir harek • ed1 rd rece derece terfı ederf'k yuzbaıılıga retlerden birini, Harb're Nezaretini 
fikir adamJannuz da bu yola saparsa me e- zann yo u. . !çıktı, harp m'"dalyası aldı. Ayni za- di · B Ed 1 l Rad .. tev etti. . em ngi iz orduau-
ti olur muT Şevket O Napoli bombardım~nla.n şehıı 1 manda harp meydanında İn!anları nun yeniden tensiki itinde büyülı 

.. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 halkının hiç hoşuna gıtmıyor. Bu tanıma~·ı öğrendi. bir gayretle çalııtı. Birkaç ay ı, ,el 
mut.edil ıkllmli güzel şehrin halkı j Harpten sonra ikinci defa Mısıra geldi ve Orta 

~-W° 4 NBL•! 0
0 
LDtr5

0 0
1 Fa::1~~!:~~=;a~~::!i~~~.~ü~~a~;t~;ror~~~;i~::~:in:;~~ ::n~ı ~:::~~ ~:::7t~~;ig~r~: 

Q l:ll'P"""~ ~ [3[!;[3~ @(!;(!!}~ lamak1a meşgul olmağı tercih edi- dı, burada tahsılm ıltrnal ederken rek Libya aeferinin pİinlarının ha-
şark •iaanlarını ve ıark edebiyatını, zırlanmasında bulundu. Şimdi üçün-

t arrUZl8rl Ve hayvanlar! yor. ayni zamanda garp dillerj de ai- B. Eden Habq meselesinin Ancil ._d.fa olarakld' Mısıra ve oradııın Tayyare a Harp, seyyah a.kınlle geçinen rendi. Üniveraiteyi bitirdikten aon· -.araya se ı. 
k Londra ba7nnat bahçe.inde kaz- İtalyanın bu kısmına büyük zarar ra gazeteciliie baıladı. Yorkahire Mi:zı::. ';._~er..ı Sevdikleri, sevmedikleri 

Zelzelenin olacaiuu }Jaeedkte ı. hizmet eden lr.admm laldirdiii vermiştir. Romadan itibaren bü- ıehrinde çıkası Yorkabire Post ga· 0 fnpliz Hariciye Nazırının en çol 
kaçışan ve bağıran hayvan~ 0 i: ra öre, kulu. dUtınan tayyarele- tün İtalyanın cenub kısmı harb zete.inde ~ir müddet çalııtı. Ayni flrtlftlrken eevdikleri tunlardır: Durmadan ai-
iu gibi düpnan tayyarelelrındın ıe. ~:! Londra,.a ıelrn•ind•n birkaç mıntakasıdır. Almanlardan başka zamhanfda_ ,_~ıyuifı ,~ayata ~ad. atıBldı, iL'- ürlil 1 U-..ı..ı.. N pra İçmek, resim yapmak. Franan 

. . • bild' hayvan ar a ıg· nıw.. 1m-•~- 1 mu a azıutar rıı:a11na cır ı. u- Pli' t an &fUnUllıftı. • -.......,-e e- -..ı b' d • 1 k _L 
dıklerını ıren d-LIL -nrel bunların ge cııuc o. ecnebllerin bu mıntakaya girebil- .. k"' b •-·ı B Ch h"ll '- d" ...,.._..J '-'' -•-:- L 1 oıııae ıyatına aıır eser er o um .... l t çdtan Gi>tıeborı a.mgaa .. • • .. b gun u aşvuı . urc ı :ıı:en ı- zar~en çe-.um..uı.uı oq ıca _. ~ filimi er aeyretmek te i 
rülmÜ§tÜr. ıveç el.o d uhabiri- dııtdannı hiseederek bapmaıa d~- mesi için hususi müsaade alına- sinin zekasını meziyetlerini daha o beıbi budur. B. Eden ayıı4 partiye mak haf'f ki ' n 11 oyna· 
Post gazetesinin ö n tr•:a-- taar- l.vOTlannıı. Halbukıi tayyare m· lan lhundır. Almanlardan da zaman takdir' ve bu genci teıvik mensup olm~la ı,.'raher Oıam• e: edı .,!1~ed er. l d D"k 
. b"ld"rd"'""ne g re, a..., •"' v I le b'I kaz- . I . , , . uevm ı-. en e ıun ar ır: ı ta-

nın ı. 1 ıgı Londra hay• liyen en mükemmel l et. 1 e ekte hemen hiç gelen yoktur. Bu ha-· ettı. . b.er ain in takıp ettiii politikaya t3r1er, yaprak aigarası ve pipo, hail 
ruzlarının !)"&pılaca.ğwnı l l· lodan evvel aanarelenn ıelm valiye gelen seyyahlar İngiliz B. Eden 26 ya~ında ıken mebm oıddetle muarızdı. Partide bUtiln arumda gözlük kullanmak 
vanat bahçesindeki hayvan ar evYe olc:luklannı duyamıyorlarmıı. Arn 'k lı Fr 

1 
dı B · seçildi. Ayni aene Y orkshire Poat ııenç Ul'\lurlar kendiaine taraftar hu· -L -kalar •·-·are ile 1 ' h) utmBu-

1 1 ıt . en a ve ansız ar . un- . h"b' . k . B . 1 1 d ,_ ,,_ • .-,,, eya a . . 
den an ıyor arm · gazetes. sa ı ının ızı mıs eatnce unuyor ar ı. Eden tayyare ile seyahat et kt 

h Var? lann şimdi gelmesine imkAn yok- Beckett ile evlendi Parlamentoda Harp patlayınca L ı d .. h ld me 1 
811 

1 kdar tO Um i · ••• 1101 anma ıgı a e son zaman u-N batı arda ne m tur. talyanlar bile bir harb mm- çalışırken bu. ga~etcy.~ yazı yaz~ak- Avrupada harp patlayınca Oıam- da tayyare ile uzun •e:rahatler Y•~ 
0 b" '-utu ukta mahfuzdur. takası olan ve otelleri ısıtılamıyan ta devam ettı. Bn muddet edebıyat berlain kabinesini kuvvetlend1rmek mıttır 

· i · aynlan ır .. c d · k 1 1 d · 
Nebatlar, in~an~arın Y~-:-1 m!; Her bölmede onar hilcre vardır. bu şehre gitmiyorlar. Şehirde pek ''e B sa~~ta .. aı\~a ... ~ e er ~az ı.B .. 

d "'! ·ıuıterirun idameaı ıçm l H hücrede ele 800 tohmn bulunur; nadir tesadüf edilen ecnebilC'r s· · ~ndq? 1ı6ı 0d~v u -:'aN~. ır.l lırlı egı • cı · 1 r Bazı nebat a· er ımon ıım ı , ıgerı ıco as 
-ya ve tohum venr e · dikleri he· bütün bir hatbaı nebah aenede Alman tayyarecilerdlr. yaşındadır. 

Adana mektuplara 
nn ne kadar tohum ver akındaki 32.000 tohum yerir. Vezüv şimendifeıi ancak ziya- Bugünkii Harici~e Nazırı mebus 

d·1-:.tir Bir mısırın ! " 
b-~ .. e ınb~larında 2,000 kadar Nebatlar, çok tohum vermekle retçi bulunduğu zaman işliyor. olduktan sonra bir müddet o za· 

u un 
1 

ki hunlar tohumudur· cinsinin yok ohnamuını muhafaza Halk yine şarkı söylüyor. fakat man Hariciye Nazırı olan B. Austen 
;::e l':n':~ada bir rnısır a~ba!; ederler. Çün&ü, gerek iıiaanlar gerek eskisi kadar değil. Herkes harbin 1 Chamberlai~ ile. birlıkte çalıştı. M~l-

. O e vermektedir. Ay çıçe_g la nebat tobumlannı )'iyeRk yakında bitece"inl ve i . ..nlerln lletler Cem1yetı to~l~n.tıların~, bır-

Adanahlar içme suyunun 
ge~irilmesini bekliyorlar 

"4,00 tan OOO k dar tohum yenr. ~Uf r I . g .. yı ~ çok konferacıslara ışt•rak ettı. Bu 
nebatı da 4, a dört bölmeye imha eder er. avdet edeceğınl umld cdıyor.ıı euretle pratik bilgisini arttırdı. Ni- I 
Haşhaşın tohumlan E o· s· İsviçreli gazetecinin yazdığ'ı şu hayet evvela hariciye müsteşarı. • • ANS.KLOP 1 1 satırlar İtalyanın bugünkü vazf. sonra 1935 senesinde air Samuel 

G U• • N UN 1 yeti hakkında iyi bir fikir vermek- Hoar vaziff'.sinden çekilince Harici-
tedir. ye Nazın oldu. 

N E W T O N Habet meselesi 
Konya Kız sanat okulu- B. Eden Hariciye Nazın olduğu 

d d .. ünrniit imif. nun çalıtmaları ve zaman Habeş mesel'Csinin en buh-
Ak•aından AkflUD. a. sütununda an ;: d layı cNewton'un elma~ b' ) k ranlı devresi idi. Selefi olan sir 

.. _ .ı~ı..J! Bu. anb. 
0
.a:bir vardır: cKüçüık ınasız 1 Samuel Hoar, Fransız Hariciye Na-

Newton. dan bahaeGUGJ. . d diye ır lll l (Ak H lk 
1642 senesinde Woola~o~~ ~ al> . 1 d büyük hakikat er çı- Konya pm) - a uı en zın Lava) ile birlikte Habeşistanı 

ln ")iz ..q.zi~ı. fizikçs, h&dwe er :n..mr. çok hıeveai ve ihtiyaçlardan birisi parçalıyan bir plan hazırlamııtı. 
tloğan bu il .1 fu Cambridge kar> man ballık akaılem»inin rei- de kız sanat okuludur. Bugün mü- Fraınsada, bilhuaa lngilterede halk 
~e~~- v~ fi 

0
;:r Henüz tıah· 1703 cg

1
.. " }tadar ayni mev· tevazı bir binada 150 talebe, kıy- bu planın aleyhinde •aklanmıtb. 

olle1ınde 0 umu · k ·f]erde si oldu. um~an filozofu Leib- metli rniklür ve öğretmenlerinin eü- Sir Hoar bunun üzerine istifa etme· 
aildeyken tefazüli heaaptad. ~110 ·· e kide kaldı. ,_:•ında ..:yaznr-e k.Uııetli mütevazi meaaiaile harıl ha-l> 1 d 1669 da ken ı .ır.o ~Jtn NeWt n a.- .. .,, -ı ie mecbur olmuıtu. 

Adanadan bir köte: Asfalt yol 

u un u. . terkibab niz'le . ? k ünakaflllar zu• rıl çalıf!Daktadır. Bina mutavassıt B. Eden it baıına geçince derhal Adana (Akoam) - Adananm 
profesör oldu. Ziyanlll d mey· rnüteallık bırço m bir aileyi barındırabilecek büyük- zecri tedbirler ortaya ahldı, Millet· ıebir euyu iıi aürllncemede kalrnıt 
hakkındaJU lteşfini bu sıra a bur etmittİT. dair de lu'"'-te hır" -dir. Mevcut ~-1....ı.._ -a- l 1 L 1 h lded CL _ L iı d _L_ • . . . Bı'r'·aç sene sonra .. e> •e .ır. ... ~ ·- ler Cemiyeti ta yaya aar11 zecr a ir. ~yun aayna n an ı..u• 
aana getımuştır. iL - ( ... t ae· Newton'un cgorın " lara awıtınlmıotır. Bir talehe daha tedbirlerin tatbik edilmeaine karar kadar horu ve diler t.ı.at yapıl-
Desc.arteaın gök kupıı a aıın) dı bir izahı vardır. . d' k.en· j}lve etmeie imkan yoktur. Halbu- verdi. B. Eden bu tedbirlerin mil- dığı halele henüz au verilmemeel 
ma) hakkındaki iz~;.ı tB:;e';: ~Ü~ _ Nasıl k.qfederıın) - ıye ki. aarıat okulu bir atölye itidir, aer- euir bir aurette ve tamamen tatbik ıehirliyi cidden müteessir etmelr-
Bir teleakop icat etti. ıyazı b biyet disin• aormuılar. b bes çalıoacak müsait bir binaya edilmesine taraftardı. Fakat bir ta· tedir. 
teallik olu~ ilkbtöhre~ne ::rn:rnla- Daima dilfünerek ... • ceva mı muhtaçtır. raftan Franaız Hariciye Nazırı La- Adanada memba ıulanndan baı-
veren eserı de u sıra a -. • Kız aaiıat okulunun sayın direk· valin manevralıri. diğer taraftaaı ita içilecek au olmadığından halk 
dı. 1 707 de. netretti. · · 1i verıntlEs· İerinin hür kısmı litince, hır 

1 

törü bayan Kadriyeyi ziyaret ettiğim İtalyayw büsbütün gücendirmemek dört gözle ıehtr auyunun gelmcsmi 
1612. de kr~llı.k R::tr::i ha~:n- ;~ngilizcedir. zaman binasızlıktan acı acı fiklyet ı.tiyen İngiliz ricalinin tesiri buna ve bu yolda belediye.,in himmetini 

aka?emıye. aeçıl?ı: da anlattı kısın ilmişse de aiyaai hayat·ı~nt. Bütün ıayretine ve gençlerin imkan bırakmadı. Yanın tedbirler beklemektedir. · 
dakı na~rıyelerın. bura .. neşretti. Mebud. a~ç göstermerniJtir. Çok gösterdiği istidada rağmen maddi hiç bir netice vermedi. Nihayet B. Ot t"k t } f 
•e «?.pbquo ~dlı .ese'f;nı esasları> ta .. iden 1~ir zattı. Dalgınlığı ile de imkan9ızlıklar iç.inde aızlandığını Eden Hariciye Nezaretinden çekil- oma 1 e e on 
cTabıı felsefen>:l nyaz l d U- mutevazı 727 d 85 -·ında ölıe- b'td· d" --Xe mecbur oldu. Adana şehir otomatik telefonu 
L! l" .. 1683 d hazıra ı. -L d r 1 e ı-v ı ır ı. ~ l 
wım ı. eser~~ . e . i ilk defa me~~/ ~ ".nster' e gömüldü. Bina için bir arsa alınmıo fakat B. Eden eski Hariciye Nazırı sir için c;;a ışmalara devam edıli) or. Bü-
bumı c;zı ·ı" _na~adıÜes~r efsaneye rek ~ ~:ui lsaac'tır. he;ıüz bir ~ey yapılamamıfbr. Kon· Auırten Chamberlin ile çok iyi an· tün tesisat tamamlanmı tır. Maca-

u eser e Nı erı sur 24 ·va!!mdayken Küçud ış k 'ben Niyuton tarzında ya halkı bu meselenin ıüratle halle- lqtıfı halde bu zabn kUçük kardeşi ristan yoliyle gelmekte .olan otoma· 

b1r efT aonra teldr otomatik telefe. 
na bYUpcaktır. 

Adana P. P. T. ldaraıi binuıncla 
yeni aaıntral için huauıt l>lr daire u
:ınrlamnııtır. 

Adanaya sıhhi filimler 
gönderildi 

Sıhhat Vekaleti Adanaya bir~ 
aıhht filimler gönderdi. Bunlar _.. 
ile talebelere gösterilmclctedir. 

Halkevi resim sergisi 
kapandı 

Adana Halkevi resim ser i i ka 
panmııtır. Bu yılki sergi geni• ~ 
aJaka uyandırmıı ve binlerce -
tarafından zıyatef editttıl tJt. n~zar.::n, ewton . · dü müş, 1 Soya ı ta rı ld'lmeaılııi temenni ediyor. L • ..-ekil Nerille Pıamberlain ile, ttk Hntral Adana; a va ıl oldu'k an 

agaçtan başımı bır rlma ş okunur. ı "!"'W" 

• da bu nazarıyeyi daha o_:ıa_m_an_·------------~~~~~~~~~~~----~~--------------------------------~--------------~------------------------.... 



Sahl!e 8 :AKŞAM 

Sedef kakmalı tavla 

Sıdkı o günü erkenden kn.lktı. Bü-ı zanacakt.ı. Fakat ~h~ ilk eld n İz.ı 
yijJt lt1na. ile tr~ oldu. Blr gün evvel mlrlln1n iistünl\ığü ii07.8 çan:>:ıyozrtu 
terzlden aldığı elblselerinl giydi. Bu- Yalnız pçıt cesurane oynuyordu. Bl:ı 
gün onun her şeyinde blr fevkaJadellk aralık Sıdkı onun lkl Uı.şını birden kı
göze çarp~ordu nnca oyunun vaziyeti tamamlle de-
Çapkın bir adam değildi. IAkln iOn ğ!.ştı. Ş~~ Sıdkı Mklıniyetl eline a.1-

zamnnlarda tanıştı~ ıeno :ı:ıır kll&n mı:ştı. "Sütün kapılan kapatmış. rakl
pek hoşuna gidiyordu. sevgillsl onu blni ikl kmk t~ birlikte. pek mtl.şldll 
epey üzmüştü. Fa.kat n1ha.yct işte bu- bir vaziyet6 duşürmüştll. Masanın et-

Şişli Terakki - Ticarete, Taksim - Işığa, 

Sanat - Yüce Ülküye galip geldi 
g\in 1çln '.kend1.sine bir randevu vermlf- rafını saran meraklı seylrcUerlıı hey&- Maarif müdürlüğü tarafından 
ti Hem de ne randevu! Babalın.tın, canı 60ll raddeye geldlğt bir s.ırada ,_ 1 d ılL • ed'l fu 

· endi e~İnde ve baş- Sıllıa rakibini mars ettl. Muzaffer bir me&tep er arasın a tcrtıp 1 en t-
yanı sevgl.Usln ... 1:1Ak . tavırla ayaıo;.,., kalkarken: bol maçlarına dün Şeref stadında 
ba.~aı .. Genç ıı.ı..uın. e;... d ed.l . . B" ,,._ b" J_ '-

- Karşılıklı blr çay içeriz. Biraz ha- - Bu kadardır ol hlkAyetl." diye avam ı mı~. uyu.&. ır .. awı-
vndan sudan bahsederiz. sızı Uçte bek- gülümsedi. OyUtıu tam zamanında bl· balığın alaka ile takip ettiği bu kar
lerlın. Ben do dört buçukta. evden çık- tlrm!.şt1. Çünkü saat ıkl buçuktu. Sa.· ıılaşmalarda Şiıli Ter ak ki • Ticaro
ınnğıı. mecburum. Demek bir buçuk sa- bahatın evlne yanm saatte ancak ıl- te 0-4, Takeim _ J~ Jiseeme 0-2, 
at ahbaplık edebllirlz." demlJtl. debllird1. Sanat - Yüce Ülküye 0-4 galip gel-

Blr buçuk saati ... Yanı dok.san da.ld- Kahvenin IM\l"laklı~ lmybe~ miılerdir Maçlann tafsila'tını veri-
ni ... Doksan aşk dakikası!- ayruı.sında §apknsını giyerken filo2ıof . · 

iste Sıdkı lkl gilndenber1 bu blr bu- arkadaşı ~nına yaklaştı, onıı. ııot'du: yoruf~u ..,.,.,. t 
çuı:' saati nasıl geçireceğini mntemıı.- - Ne o? Kaçıyor musun? Ş"'? TERAl\AI - T CARET 
c.ııyen düşünüyordu. Gözünün önünde Sıdkı: Günün ilk maçını hakem Bahaed-
sevdlğl kadını canlandırıyor, onunla. - Evet, dedi, randevum. var". Blt dinin idaresinde Şişli Teralclci ile Ti-
geçecek doksan dakikanın zevklnl, dil- ıı§k :randevusu!... Bunu 65yl~lkten caret liseleri yaptılar. Oyunun baş· 
ha. imdiden, hayalinde t~yordu. oonra döndü, ar:ı.kadaşınuı .ruzüne langıcında hakimiyeti 'kuran Şişli 

Nihllyet bugün bu tatlı hayalin ha- baktı. Fakat. 0 kendls1n1n &ozlerlne TerakkililCT l 4 üncU dakikada Mu-
tlkat olmı:ı. zamanı işte gelınlştl. Genç lna.nmı:ı.mıştı. ff ·ı h' · · 20 · · 
adam kendi kendine: cBugün hayatı- - Aşk kim? sen kim?... diyordu. za ~r vasıtaS'I e ırıncı :.e . :ne~ 
mm en tlltlı za.ma.nlannı geçirece~im., Ha.ki.ki bir fı.şı~n heye<:anını, ıztıra.bını dakıkada Sedadın ayagıle ıkıncı 
diyordu. hiç b~y unutturn.maz. HalbUki heye- gollerini yaptı. Ve birinci devre 

Evinden saat birde çıktı. Daha Sa- canlı blr tavla part.ısı sana herşey1 0-2 bitti. 
bahatın tayin ettiği saate çok vardı. unuttum.bilir. Böyle D.şık olur mu İkinci devrede Şişli Terakkinin hA
Sıdkı kendi kendine: cKahveye gide- hiç? ... dlyordu. ry .. _ kimiveti devam etti. Ve 3 üncü da-
ylm de 1kJ pnrtl tavla oynıyayımı ... , Sıdkı ona cevap verme~e luzum gor. k"k 'd M ff .. .. ü 1.. k 
diye mirıldandı. Hayatındaki en mü- mecll. Sabahata geç kalmak 1stemlyor- 1 a ~ ~za er uç~.nc g:' u çı ar
htm ihtiraslarından blrl de tavla. oyµ- du. Kllhveden çıktı. Tramvayda mü- dı. Bır muddet mutevazın geçen 
nu idi. Şimdiye kadar hiç blr şeye temadiyen biraz sonra kendisi için oyunun son golünü Ticaretten Be
kar§ vlaya oldu~ derecede büyük ba.şlnyncak tatlı daklkalan düşünü- kir kendi kalesine yanlı~ bir ''uruş
bh' iptlll göstermemişti. Hem de çok yordu. Aylardanber1 şlddetll surette la yaptı ve müsabaka 0-4 T'ıcaret 
1)1 oynardı. Hatt~ filozof füdrll bir ar- arzuladı~ kadınlar nihayet başb:ı.şa lisesinin ma~lubiyetile bitti. 
kad:ı~ı ona: kalacaktı. IŞIK • TAKSIM 

- Azizim, d_em!Jtl, sen dünyada A.şıt Sabahatın kapısının zllinl "bastl~ fkinci maç I~ık ile Taksim liseleri 
olamazsın. Qünku insanlnrın ihtiras- zaman ondan çıkan ses ta. gonlünün 

c;ıkm11lard.ı. Oyunun ilk de.kik.alan 
Taksim liaeı1nin canh çallfJllalan 
arasında geçti. Iıı'lr. muhacimleri de 
arada sırada rakip Jcaleye hücum 
yapblarsa da netice alamadılar. 2S 
incıi dakik.ada Tak.sim lisesinin yap
tığı ant bir akında kaleciden gelen 
topu müsait vaziyette yakalayan 
Ale.ksandr yanı bir vuruşla gole 
tahvil etti. Ve birinci devre 0-1 
Taksim lisesi lehine kapandL 

llcinci devreye Iıık oyuoculan çok 
canlı başladılarsa da muhacimleri
nin kale önünde dağınılt oynamaları 
netice almalarına mani oluyordu. 
Mütevazin bir şekilde ve ku§)lı1dı 
akınlarla geçen müsabakanın 20 n• 
ci dakikasında Tak.sim lisesinden 
Kenan kalecirtin bir hatasından isti
fade ederek ikin .. i golü de yaptı ve 
müsabaka 0-2 Tak!im lisesinİ:l ga· 
libiyeti ile bitti. 

YÜCE OLKO - SANAT 

Günün son maçı YUce Ülkü ile 
Sanat mektebi arasında yapıldı. Çok 
sıkı cereyan eden bu maçın ilk dev· 
rai 0-0 beraberlikle nihayetlendi. 
ile.inci devrede Sanat oyunculan ra
kiplerinin sert oynamalanndan isti
fade ederek hakimiyeti kurdular ve 
ikisi penaltıdan olmak üzere dört 
gol yaparak maçı 0-4 kazandılar. 

lan mahduttur. Sen ise bütün lhtlrll- içinde çalıyor sandı. O kadllr heyecan- arasın~a oynan~~·. Hakem Şazi Tez
sını, bütün zevkini bu tavla kutusu- ıı !dl. canın ıdare ettıgı bu ka~ıla§maya 
nun Içlnde toplamışsın ... Şimdi s:ına Genç kac\ın ona kendi ellle kapıyı takımlar en kuvvetli kadrolarile 
sorarım: Böyle bir ins:ının Aşık olma- nçtı. sırtına. oldukça. açık bir elbise -----------------
sına ımkdn var mıdır? ... Bir kalbte ay- gtym~. saçlannı harikulade bir tarz- Kız mektep1erı· voleybol Bectı.kta•, İstanbul muh'· 
n ayn iki llitlrasın ya.şayamıyacağına da yaptırmıştı. Gülerek: :ıı' :ı 
dair birçok deliller va~ır. Mesela. _ Hizmetçi ızınıı ... ded1 ,.o ona yol maçları teliti ile bu hafta 
müthiş kumarba~ar:n buyük aşklara, gösterdi. Sıdkı pardesfisünü ve şapka-
kara sevdalara duştuklerl hemen he- sını ıkardı Ha atında hiç bir zaman Kız mektepleri voleybol maçları- karşılatıyor 
m.en hiç görülmüş değildir, ve yahud bu ~nr sıı.~sıctbir heyecan duyduğu- na dün Eminönü Halkevinde devam Lig maçlarına ~ampiyonlukla biti-
boyle şeyler son derece azdır. Hayatın- nu hatırlamıyordu. Evln içinde ~1- edilmiştir. Maça Erenköy ve Çam- ren Be1iikta, takımının İstanbul 

• dn bütün ihtirasını para ka~~ağa nızlığın \'8 ses.slzllğhı verdıtt sinirleri lıca takımlan başlamı~lardır. Takım- muhtelil'i ile önümüzdeki pazar gü
~ı d:yanlar ~~ ~vfa.üşu~::; gıcıklayıcı bir havıı. vardı. Genç ve lar sa.haya çıktıktan zaman Eren- nü kar;,ılaşacağını ve bu münase-
:t·~~da ea;:~~r mı?... ... güzel klldının kokusu her tarafa yayıl- 1'.öylülerin Süheyla, Mukaddes, Fa- betle de Beşiktaş klübüne şampi· 

1 d S dkı !1,~~ t "hd b m~tı. Sabahat onu salona. aldı. Bura- ·ı M"b l N' 'd T" lcA d Ş pı l ı ....,o nr..... a§ının u d S dkının ilk gözü arpa şey zı et, u ecce , emı e, ur an an 
s~ıl~rlnl hatırlıyor, kendi kendine A~e~ nnt1ka denUece~e de~ced~ eski, Çamlıcalılann Süheyla, Melahat, 
&ulüınsüyor ve: nefl.s blr tavla. kutusu ldi. Bu hakika- Necla, B. Necla, Hayrünniııa, Nu
Bunu ~le~~ ;;~a:-~:1';; ş-r:~~: ten görülecek blr sanat eserl idl. Al- rünnisadan t'C'!'ekküp ettikleri görül
llrnl görsün ... diyordu. ç:ı.k ayaklı bir masanın üzerinde, açık müştür. Oyunlll\ hatları kısmen E-

Nihayet kahvehanenin önUne geldi. olarak duruyordu. Tavlada. milsellea rcnköyün, kısmen Çamlıcanın hô.k.i
Onun camlı kanısmı Bçtı. İQerlde sl- şeklh lnıdekl ve ckak Ptb denhUe::_ brütün rniyeti altında geçmiı. bu kısmı 

~ ö ü .. il ıuıe er, ayrıca u unun er .... ra ı se- 1 5 1 2 ç 1 k 
gara dumanından goz g z gorm yor- def kakmalı idi. Bu sooet !§inin ince- - am ıca azanmışhr. 
du. O kııhveye girer cirm~ sağdan liği d.ah" kll"ıdan gJ:....· çarpıyordu lk' · tt · 'dd " 1 lda sı iÜkS"ldl. ... ·ıı wn • ıncı se e sen ve c.ı en guze 
so _ ~f b~~!ıı~ cş:u~plyonl... Tavla Pulların yansı l~clverd, yarısı açık ha )ayan Erenlcöylüler iyi oyun g~ 

ı N edft""' ""hu? san ldJ. Sıdkı butiln ~~yatında bu terdiler. Fakat bazı hndiseler .... üzün-
ııunp yonu... er .,.,..~ ~- •·· kadar ne!ls bir tavla gormeml.ştl. Şu · .'" 

- G?,ne hangi kah\elerde, tavlıı. ku- karşısındaki sanatkarane yapılmış den 15·8 hu sette de ycnıldıler. 
tulnrı onünde kaç kişinin &ırtını yere oyun kutusuna Adeta d"'k olm itu C" .. 'ki · k 1 K 
çaldın bakalım?... .. v• ~ • unun ı ncı arşı aşması ız 

.. ~,,.9 Ondan gPz]erlnl alamıyordu. muallim mektebi ile Kandilli arasın-
Bu sozler Sıdkımn gururunu VAilu- s b h tin de k i d .ft ıa . . · · 5 1 o 

yordu Tavlada.kl üstadltğtnı tavlada- a il 11 pe z ya e ...... v me- da ıdı. Kız muallım mektebı 1 - , 
· • t raklısı olduğunu işıtmls;tl. Fakat onun 15 6 k d 

ki muvaffakıyetını herkeso 1sbat e. - bu derce harikulade g" 1 bl t laya - maçı aza.n ı. 
mck, herkese t Sdlk ettlnnek en bil- uze r av İ 
yük zevki tdi Kahvedeki masalaroan s:ıhlp olduğunu bilmiyordu. Genç ka- Son maç stanbul kız liseaile 
birine oturdu· 0 günil Izmlrden meş- dın ona sigara ikram ettl. Kendls! bir Cümhurbret arıı.sında yapıldı. lık ae
hur bir tavııı'cı gelmişti, n bu rakip slganı. yaktı ve karşısına oturdu. Öte- ti 15-1 l Cümhuriyet, ikinciyi 15-8 
oyuncu kendisine mcyd~n okuyordu. den beriden konuşmağ~ b;ı.şladılar. İstanbul kız li!esi kazandı. Neticede 

. Sankl onlan dinleyen bınlerce kulak C" h · · ld' 
Sıdkı onn. varnuş gibi oldukça alçak sesle konu- um urıyet 15-9 galıp ge ı. 

- Slzlııle blr maç yap:ı.blllrlm, dedi şuyorla.rdı. Bu yavaş sesle konU§UŞ he- .. ınnın11111m11111uıtıH111mııı1111111111ııııııuuıı11nııınu11m 
vak uçte. pek mühim bfr yerde bu- yecanlannı bir kat daha arttınyordu. vusunda bu teklitl pek garlb bulmuş 
lunmam lazım amma... O zrunana Fakat Sıdkı blr türlü gözlerlnl bu ne- glbl gözlerini açarak gülümsedi: 
kadar slzl çoktan mağlup edeceğimi fls sanat şaheserinden, sedef kakmalı 
umuyorum... _ tavladan ayıra.TIUyordu. Bununla bir - Peki... dedi. 

izmlr~l oyuncu kendi.sine guvenen ıkaç pnrti ta\la oynamak bir meraklı Oynamağa başladılar. Ik1s1 de Iyl 
bir gulümseme Ue: tçln hakiki bir zevkti. Üstelik S:ıb:ı.hııt oyuncu tdler. At başı ilerliyorlardı. 

- Peki!." dedi, derhal başlıyalım... glbl tavlaya~ düşkün güzel bir ka· 
Tavla açıldı, Maııanın etrafına me- dına bu sahadaki btiyilk muraffakı- Tavla gene Sıdkının muvnmıkıycti ile 

raklılar toplandı. O derece k1 şimdi yetini, Ustadlığını göstermek de çok 1y1 bitti. Fakat bu sımda gözleri saate 
hemen kahvenln bütün mtı§terilerl blrşey oınc:ı.ktı. Sıdkı tavlayı gözleri Ue lll§tl. Dört buçuk olmuştu. Yanı artık 
onl::ı.rın mnsnlannın et.rafında halka işaret ederek: iklsinln bltden e~·den çı.kmnlnn lll.zım 
olmuşlardı. Ma~ heyecanlı blr hava - Ne tevkaln.de şeyi... dedi. Genç gelen zamandı. Kalktılar. Sıdkı ne za.
lçlndc btt§ladı. lzmlrll oyuncu çok ıyı kadın: 
oynuyordu. Sıdkının da bugOn talihi _Evet, çok eski bit tavladır ... Hattı\ mn.ndanberl bekledl(ti o mqhur dok .. 
ı>e"ıı: ilzcrlnde idi. Kendisine gayet lyl bunun büyük babama Abdülfi.zlz tanı.- san daklkayı blr tavla kutusu önUnde 
zar gcllyordu. İlk oyunu Sıdkı aldı. tından hediye edildiği söylenir... Ma- gcçlnnlştl. Tekrar blrlbtrlerme rande
İklnclyl. gene Sıdkı. tl'çllncUyü takibi lüm ya ben pek tnvlll merakaısıyımdır. vu verirlerken genç adam sevgilisine: 
ka.uınclı. Bundan sonra İzmirli bir Sıdkı hemen atıldı: - Aman Sab:ı.hatciğlm .• Gelecek s~-
mnrs yaptı. Sıdkı blr oyun dalın aldı. - EmrMersanlz bu tavlada sizinle fer tavlayı ortadan kaldır. Sakin onu .. 
Ş!mdl Uç üçe 1dUer. Bir mars yap n bir p:ı.rtl oynamak isterdim ... Genç kn.- diyordu. 
beş s:ıyıyı tamn.mıayncak, p rtlyl ka.- dın yapa yalnız evde ye bir aşk ra.nde-
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Lelo'nun yüzünde, ıa~ırmaya 
l:;enz.er bir ifade belirdi. 

N z.ikllne: 
- Nevyorkr. vaktile gelerek ılıe 

evinizde arzı hürmet edemediğim
den müteessirim. 

- Ne ehemmiyeti ,·ar) ••• Oğlu
nuz sizin yerinize beni ziyarette bu. 
lundu. Kendisile gayet ~yi dost ol
dutc. Bana derhal kohınu uzattı. 

- Ah, i;ıte oclumda kanımı-:ı 
mevcudiyetini hissediyorum. Sant' 
Anna'lar güz.el bir kadın görüp te 
ellerini uzatın mazlık edemezler! 

D., a: 

- Lelo 1 .•. - diye haykırdı. -
Bö}' le bir sözü nnsıl söyliyebiliyor· 
sun uz) 

- Aman efendim ... Bu, gustolu 
ve hisli her insanın en tabii bir ha
reketidir. 

Bir nn durdu: 
- Hem sonra, hu, karşı taraftan 

~ukabcle gördüğüne delalet et-

m.ez ... 
H~l!ne, neşeli ncıeli: 
- Siz.in küç.Ult Cuido mukabele 

gördü, emin ollll'I t - dedi. 
- Talihi vannıı. 
Kontes: 
- Saçmaaapan ıeyler konuıaca

ğıruza, bana balun ... Elbisem na
aıl L .• - diye birkaç adun yürüdü. 

Sırtında ortanca rengi muslindcn 
vo Venedilc dantclalarile süslü bir 
ıuaro robu vardı. 

Helene: . 
- Harikuladesinizl - dcdl. 
Lelo, gülümsiyerck: 
- A ... Elbet .• , Giyinmesini bilir. 
Dor , kocasının komplimanından 

memnun: 

- Çok şükür! - cevabını verdi. 
&.:ıra, eldivenile yelpazesini ala· 

rak: • 

- Haydi bakalım aahneyc... Bu 
ak~m. NevıYOrlcda kontes Sant' 
An na rolüne çıkıyorum... Uma.nm 

Bikınet Feridun Es 

lci, iyi bir suvare olsun. 
Bir çeyrek sonra, muhte~em ye

mek salonundaydılar. Amerikalı 
davetliler arasında Avrupalılarla 
evli olanlar bilhassa dikkati celbe-
diyordu. Herkes Oora'yı değlşmit 
buluyordu. Ondaki tebaddül, mu
hakkak ki aşktan ileri.geliyordu. 

Modalardan, hususile Paria mo· 
dasından bahİI açıldı. Sonra men:u 
harbe intikal etti. 

Henri Rooald: 

- Müfrit milliyetperverlik Utin 
lc1ı:lcıtimize olduğundan faıla kıy
met vermemizden ıileri gelir. - d~ 
di. - Hakiki ntanpcrverük ~ 
vatanımızı diğer merrllCketlerdeıı 
Üstün görmek arzusundan doğar. 

Charley: 
- Oatün ... Bilhaşs 'adalet ve in

saniyet hakımmdan üstün ... 
Baron Keradieu: 

- Müfrit milzy.ctperverlik Utin 
ruhunun bir tezahürüdür, sanır
dım .. • Halbuki Amcrik da da, tıplc1 
Fra..-ısadnki gibi mevcud bulunduğu
nu gördüm. 

Willie Greyı 

- Evet ..• - dedi. - Fakat biz· 
do Şovinizm dedikleri müfrit mil-

yonluk kupasının merasimle verile· 
ceğini evvelce bildirmiştik. Beşik-

taı oyunculanndan bazılarının sa
katlığı dolayısile bu mnçın 9 martta 
yapılacağ1 yolunda çıkan şayialar 

dolayıaile alakadarlara yaphğımız 
mürncaatte bu pyialann doğru ol-
madığı ve miiRahakanın hu hafta 
Şeref stadında yapılacağı anlaşıl
mıştır. 

Ajanlık lstanbul muhtditini teş-
kil edecek oyunculan tespit etmiı 
ve bu hususta lazım gelenlerle tema

sa ba~lamı2tır. Muhtelit kadrosu bir 
iki g~ne kadar ilan edilecektir. 

Güreş hakem kursuna 
devam edenlerin 

İmtihani 
Beden Terbi.>•esi İstanbul bölgesi 

Güreş ajanlığındııın: Güreş hakem 
kursuna devam edenlerin imtihan
lan 1/3/194 l tarihine müsadif cu
martesi günü saat l 5 te Taksimde 

Sıraserviler caddesinde kain 5 7 nu-
marnb bölge binasında ~apılacağın· 
dan kursa devam edenlerin mezkur 

gün ve saatte h zır bulunmalan teD
liğ olunur. 

Vefik Gürkanlar, Yusuf ArslM1, 
Reşat Tunçkol, Httim Biçer, Refik 
Bükülmez. Ahmed Gürkan, Kamil 
Yalman, Ahmed Yenerer, Mustafa, 
Kôzım Uzunoğlu, Adnan Yurdaer, 
Hüseyin Eııkmcn, Yaşar Er.kan. 

liyetperverlik ancak Fevkalade ah
valde ba~gösterir... Sizde ise he
men hemen her pman yaşamakta
dır. 

Markıi.J: d' Anguilhonı 
- Meseli Franııadaylcen oralıla· 

rın düıünc~ine tabi olmak mecbu
riyetindedir .. , 

Kocaaı: 

- Anniel ... - diye ae-rzinıkar 
ona bakb ... 

Derken bah.iı, yahudi aleyhdarlı· 
ğına intikal etti. MecHste hazır bu
lunanlar, Din eli bahsine geçtiler. 
İngiltcrenin vatanperverlik. itinde 
:yo.hudileri bile iktidar mevlciine ge
tirdiği ileri ürülüyordu. 

Wilüe Grey: 

- Kuvvetli bir millet d~ 
liberal olurl - diyordu. 

l lenri: 

- Hele şu ırk meselesi .•• - Clo
di. - Ne manasız mesele ... Dinler, 
bu muammanın halli .için ne iyi çı· 
kar &"<>l bulmuştu. Fakat kimse bu
na adamakıllı inanmak .istemedi. 
Şu biz.im Amerjka misali de ırkçılığa 
ne darbedir ... Tarih, eskiden Frnn
sızlan yaratmak ~ Kelt'leri, U
tin'leri. F raınk'lan birle§timı.işti ... 
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URAN ADI 1 
Yazan: İSl\E~"D:CR F. SERTFLLl 

Çelebl Mehm.ed. füozofun bu ben~- Yıldırım, Timürlengln değn, 1çkinln 
tfşine ve savurduğu hikmetlere hay- esiri olm~tu. 
tan oluyordu. Çclel:>l Mehmed o gece kendi kendine 

- Çok doğrµ söylüyorsun, Leon!dlsl Ankara muharebesini düşünüyor ve: 
diyordu. - Yalnız blr noktayı izah et- - Harbe giderken ordu içinde 1çk1 
mek ~hun.dır. Ormanlarda öyle zarif l~r1 idam etmeli. 
ağaçlara tesadüf edilir k1 blr başka Diyordu. Çelebi Mchmed o gece ç:ı.
vaklt 0 onnan.ın kenarından geçtiği- rabıı. karşı gıı.rlp bir nefret hissi duy-. 
m1z zaman, bu zarif ağaçlardan blr- mağa. başlamıştı. 
çoğunun odunc~ tarafından kesil- Hızır bey, fllozıofun sözlerlne için 
dlğlnl görllp üzülmemek kabil değil- için gülüyorsa. da, bu şözler padlşn.hm 
dlr. Bu odunculara. önüne gelen orma- hoşuna. glttlğl için, itiraz etmiyor. sa
nı baltalamak fırsatını vermemek da- dece büyük bir dlkknt ve nlf1ka ile 
ha ma.k'ul olmaz mı? dinliyordu. 

- Çpk makul olurdu. Eğer Hızır bey bir aralık: 
harplerden kaçınmak ve muharebe - Biz, eski Atmalılar gibi, lçkln1n 
meydanlanna g\rlp de ölmeden dön- eslri olamayız. TÜrk milleti hlç bir esa
melt mümkün olsaydı. .. Fakat o zaman rete tahammül. edemez. Ben gençlt
da. insanlar açlıktan b1rlblrleı1nl ye- tlmde muharebede bir köy meyhane
mezler miydi, luı.şmetmeapl sinde on beJ g\ln dfü:mandan saklan-

- Babam bl.r gün bana - pek ktl- nıış, yalnız kalmıştım. On beş gün 
çü.kken: - Kurd, kuzuyu yemeroydl, içinde meyhanenin koskoca bir şarap 
dünya kuzu ne dolardı, deml.ştl. DoQ'- fıçısını tek başıma içtim ... Boşalttım. 
:ru söz... Meyhanede şarap blttı... Ben gene 

- Evet, ha§metmeapl Eğer oduncu- dipdJrl duruyordum. 
Iar ormanı zaman zaman baltalama.- Pndl~h güldü. 
mış, ağo.çlnnn bir kısmını kesip yak- Hızır bey, Leonld!.sc hltap etti: 
mamış olsalardı, ormanlar ağaçla do- _ Şlmdl. siz söyleyin muhterem ti-
lnr, ağaçlar yollan kapardı. Tıpkı in- ıoıofl Bu hadisede ş:ı.rnp mı beni mağ
sanlar glbl. .. Eğer muharebeler olma- Ulp etti? Ben mı şarabı yendim? 
snydı, eğer i~~nlann blr kısmı vak- Leonidls de gülmeğe ba.şladı: 
tinden evvel olume mahkQm olmnsay- . .. 
dı, dünya insanla dolar, o zaman da - ~u .. söyledlkler1nlzln, soz olarak 
açlıktan blrlblrlerlni yerlerdi. pek buyuk kıymeti vardır. Fatat, ha-

kikatte slı mnğlılp oldunuz. Çunkii. 
- Şu halde çak kal.ııbalık mllle~.er, meyhanede şarap olmasaydı, o kuçfilc 

muharebe yapmadan durmaı.Iar, oy- köy meyhanesinde on beş gün kapanıp 
le mi? kalır mıyduuz? Canınızı ve şercrınızt 

- Şüphesiz... kurtarmak için bir gün evvel çareler 
Yemek sofrasında §arap içiyorlar- dfişilnür, yolunu bulur ve tekrar ordu-

dı. ya iltihak ederdiniz! 
Hızır bey padl.sa,hın gfümc.slni iste- Çelebl Mchıned şarap kadehlnl c!ın -

dl: den bıraktı: 
- O halde hansı millet kalabalıksa - Leonldls! İşte, nkşamdanberl ko-

onlar hnrp borusu çalacak ... Azrail on- nuştuğumuz sozler arasında en do~ru-
l:lnn başında dolaşacak demekUr. sunu şimdi söyledin! Hızır bey. o za-

Çelebl Mehmed gülmedi... mnn ordudan on beş gün uznk k:ı.l-
DUcıündU. makla, Macar seferinin altı ay d:ı.ha 

~ uzamasınll sebep olmuştur. Zira, onu 
Leonldls bu bahsi kapamak lüzumu~ orduda çok severler ... Onun birdenbire 

nu hissederek: kayboluşu, askerlerin mnnevly:ı.tını 
- Harp yalnız bir yere giremez, hat- sarsmış ve da~ınık bir halde rlcata 

metmeap! diyerek elindeki §llrnp ka.- başlamıştı. Düşman bundan 1stl!nd& 
dehlnl gösterdi. ederek hAklm tepeleri ele geçirdi. o 

Sultan Mehmed giilm.cğe başladı: harbe bende iştirak etmiştim. O za-
- Meyhaneler müstesnadır demek ma.n babam salt idi. Hızırın akınlarını 

ıstıyeceksin. değil ml? o zamandan bllirlm. Çok doğ'ru söyle
din: Hızır düşmana esir dÜjmlycylm 

- Evet. Meyhaneler ... Ve şarap içl- derkn. meyhllnede blr :fıçı şarabın esl
len her yer. Çünkli orada. ıztırap uyur. 
Derdler kaybolur.~ Insanlar içki ba- r1 olmuştu! 
şında çabuk anıa,ırlar. 

- Harbin en büyük düşmanı 1ç.kldlt 
demek lstlyonrun, Leonldlsl Fakat, 
babam dn içki mfipteIA.sı ldl :ı.mma. 

harpten harbe, akından akına koştu. .. 
Bütün dünyayı yaptığı muharebelerle 
hayrete dµşürdü. Ve (Yıldınm) adım 
alaralt öldü. 

Filozof birşeyler söylemek istiyordu. 
Padişahı ce.-apsız bıra&mak niyetinde 
değildi. Yan gözle Türk hükümdarına 
baktı: 

- Bence pederiniz (iı;kilye m~lfıp 
olmuştur, hatınet.ıncapl Blrçok mUlei
leri ;'Cndi, takat onu yenemedi... Ve 
o yüz.den Timürlenge esir düştü. Eğer 
içkinin esırt olmasaydı, oyle bir hü
kümdarın Tlmilrlenge esir düşme.sine 
imkan var mıydı? 

- Sen de §llrabın esirisin ... Sen de 
§llrap lç!yor4unl 

- Hayır, haşmetmcap! Kulunuz şa
rap lçerlm nma, onun eslrl değilim. 
Hiç bir z;ıman içkiye yenllmed,lm. 

- Sarhoş olnuız mısın? 

- İçkiden keyl! du~nm ... Neşelenl-
ıim. Faknt, kendimi kaybetmem. Dal
ma onu blr düşman gibi yenmek iste
rlm. Benim gibl §al"llP içen; onunla 
hem zev'k duyan, hem de mücadele 
eden ba.şka bir kimse gönnedlm. Şa
rap imparatoru bile yeniyor, hıış:met
meapl 

Çelebl Mehmed bu konuşmadan bü
yük dı!rsler n.lml§tı. Filozofun, babası 
hakkında söyledikleri sözler nasıl ya
bana n.tılablllrdi? Yıldırım. Beyazıdı 
Tlmürlenge esir dilşüren ve nihayet 
Ankaradnki mahbesin\ie onu ölduren 
içkl değil miydi? 

Bugün de Amerikahlan yaratmak 
için İngilizleri ,İrlandalıları, lskoç· 
yalıtan, Hollandalıları. Almanlan, 
Latinleri biribirine ka.rııtırıyor ... 
Birleşik devletlerin li.boratuvarın· 
dan yeni bir ırk çıkıyor ••• 

- Her halde yepyeni mukadde
rab olan bir ırlc ... 

- Doiru ... 
Ziyafette muhavere, münakaşa. 

böylece sürdü. · Bir aralık. Dora, 
Kerardieu ve d' Anııuilhon'lara ae-
yahate birlikte devam etmeyi tddif 
etti. 

Annie: 

* 
Padişah, Hızır beye: 
- Uykun, geldi... Hnydl artık Clt. 

yatı 
Dedi. Hızır, Çelebi Mehmedin hu

zurundan sendeliyerek çıkıyordu. No
betçllerden blrl onun koltuğuna girdi 
odasına. götürdü ve yatağına yatırdı. 
Padişah şimdi Blzanslı fllowfln ynl

nız kalmıştı. 

Çelebi Mehmed, bu ynlnızlıktaıı is
tifade ederek, Filezofa prenses Mar
ya.dan bahsetti: 

- Bu kadını pencereden bir kere 
gördüm, Leonldls! Ona çok acıyo um. 
Bu kadar güzel blr mahlük er; r ma
nastıra giderse yazık olur. 

- .MannsLıra kendi ıırzusilc gld ce
ğlnt zannetmem. haşmetmenp! Onu 
ctrnfındakller teşvik ediyor sanıyo
rum. 

- Niçin? Onu çekemlycnler mı vnr? 
- Şüphesiz her güzelin düşmanla· 

rı olduğu gibi. Maryanın da blrçolı: 
düşmanı vardır. Kendisi çok temm 
yürekli bir kadındır. Faka.t, güzcllitl 
yüzünden başına felD.ket gelecek. 

- Desen e, b:ı.zen güzellik de b.:ışa 
bcltl oluyor! Fakat, temiz yürekli de. 
din de a:klmın geldJ, muhterem fllo
zof ! Her güzel kadının yüreği temlıı 
olur mu? 

- Hayır. Güzel kadınlar ar:ısında. 
mesela. eski Mısır melikesi Kleopatra 
gibi, fitne ve fcs:ı.cl yolunda §Cytanıı 
ders veren öyle fettlln ve öyle köttı 
ruhluları vardır kl ... Bunları ayırd et-
mek çok güç olur. Marya onların hio 
birine benzemez. 

(Ar'.kast var) 

ıçın çalışmanızı kafi bulınum ... 
- Ala, ala ... 1,ıe bu, benoe mü

kemmelen kabildir. 
Yemek esnasında, ilci yanında.iti 

güzel kadınlarla meşgul olmakla bt>
raber, 1.ıelo, bayan Ronald'ı tedktk 
etmekten geri durmamııtı. He
lene' e telkin ettiği hislerin derinliği· 
ni bilmemekle beraber, onun tara
hndan sevildiğine emindi. Amerika
ya geldiğinden heri genç kadını çok 
düşi.inmüıtil. Ô.l)U görmeği de pek 
istemişti. Ve itte görmüıtü. Fak.al 
ince it al yan sezişiyle §Unu da fark~ 
etm.işti: Helene, artı'.k ona karşı la· 

- Mebuaanın açılışında 
bulunmamız lazım. 

- Sahi ... Mebussunuz ... 

Pariste kayddı ... Eskiden ona karşı bir ~ 
ribe kudreti tesis ediebilrnişkea 
§imdi o l-udretini knybetmit hulu· 

- Evet ... Annie beni siyasetle 
uğraşmağa, memleketime faşdalı ol• 
mağa ikna etti... lsı:e:miyorum 
amma, intihap olundum ... lnsan, bir 
Amerikalı kadınla evlenince işsiz 
güçsüz oturamıyor. 

Lelo, korkuyla: 

nı.zyordu. 

Kendinde yenilmiş bir erkekli.ti 
hiddetini duydu. 

Omuz silkerek: 

- Hepsi ayni mahllıklardır bu 
kadınlar... Her halde şimdi ba~ka 
bir erkekle meşguldür ve Helcıır. 
fU nada olduğu ~adar ona nsla 

_ Dora 1... Ehalinin s:ındeti için arz.uya ııaynn görün.m'Cttlişti. 
beni çnlıııtınnnğa kalkmıyncaksınız. 
umarun... Şimdiden haber veriyo- Gözleri yeniden ihtiraslı ve sı 

1. · v· • k · btr hayranlıkla doldu. rum, e Ulll eteg'lIIU çe enm ... 
- Korkmayın ... .Be.ıüm saadetim · (Arkan var) 
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DEVLET BORÇLABI 

ACELE SATILIK GAZOJ EN !IA· 

l A N L A R KİNESİ - 16 beygir kuvvetinde 
K O C OK L komple Ga'ZOjen ma.kJnesı ucuz fiatle 

FevkaIBde ahvalin deva~ satılıktır. Değirmen bank°"u da var-
.. ddetınce gayri muayyen g - du. ista.nbul Tuzlada. Adem Süme~ 

ı;. K. re:de haftada lld veya. üç defa müracaat. 

% 7,llO 933 Türk borcu I. ıı. DL 19.20 neşredllecektlr. ACELE SATILIK - Agabaltık ra4-
. :ıt • 1938 ikramiyeli 19.'15 ANLAR yOl>'U otomatik yedi lambalı 940 mode~ 
• » 1933 İkram.iyeli Ergani 1 _ İŞ ARIY u son sistem pikap ve pliklarla radyo 

A. B. c. 19.98 masası talip olanlar Adres: Fatih Da.· 
• 'I 1934 Sivas-Erzuruın l 19·43 -EV İŞLERİNE BAKAR - Ve Avru~a rÜ""efakıı. caddesi Mukarir sokak No. 3 

.- 19.53 -.a11ca t.ecrübell bır ""' " 
» » 1934 Sivas-Erzurum 2· 1 yemekleri ~pan ıuor- küçük blr aile Ali Alpant - ,., 
• 2 1932 Hazine bonolari ~:~~ ev kadınl yatıyv. vey;s,şrayada. gider. -ESKİ VEYA YENİ _ Her marka 
» ııı 1934 • » 29.50 nezdinde 1ıt ı>.~Y~muıuna. mektupla Jadyolar piyasada.ki en meşhur mar-
• • 1935 ııı • 62.'15 Akşamda R. · kaların 1941 modelleri ile en uygun şe-
» 1938 • • müracaat. Akş d R d 

.A.. Demiryolu tahvili I-ll 41.15 . - ... ük. emınel tra.nsızca. raltle tepdll ~lllr am a a yo 
• • Ill 40.85 tş ARIYOR'- ~... Makinede rıimuzuna mektupla müracaat. - 7 

A. Demiryolu mümessil senet 58·60 bilir. Muhasebed~ anıa;~im Fettah SATILIK İKİ KAMYON - B!r ta-
lI d ıı nı 43·75 yazı ya.zar. Ak.Şa a. 3 ay arpaşa ma 41.- Mektupla. müracaat. ne.si Fordson m.aıita bir tanesi 3 mo-
H. limanı mümessil senedi del Ford marka kılrüserili fakat l~s-
-.:...==~==_:_---Rİ-=---- · TEKNİSİYEN İŞ ARIYOR- tlksiZ iki kamyon satılıktır. Her gün 

HİSSE SENE'fLE ~:ilde hiç aHı.kası olmayan 23 yal 20992 Telefonla. Hakkı Ö:lak'a müra.-
109.50 ABşı.nd" bl" Türk ınakin. e tekn.ISid yeniş caatı. - 11 T. C. Merkez bankası .. " ü seler e ha er ıo.- :ıi ..,., hususi ın esse .. 

T. İş bankası nama. mu rr ıo.25 resn vci'~temizin A. rümuzuna. mn- SATILIK DİZEL :l101'ÖRLERİ - 'Ü'ç 
T. İş bankası (hamile. ait) 103 __ arıyor. - 2 tanesi 55 beygl.rlik, bir tanesi 70 bey-
T. İş bankası mümessıl ıııs. 22.75 raeaat. girlik kara ve deni7. vasıtalarında kul-
A. Demiryolları şirketi (% 

6
0> 37.50 İsviçRELi BİR M1tREBBİYE - Janılır mükemmel bir halde dört aded 

/ı.. Demiryolları şirketi (% ıoo. 6.10 klu bir aile nezdinde ~ a.nyor. (Merccdes _ Benz) marka Dizel motör-
Eskişehir çimento şirketi 26.- gi1~ması vardır. İyi rcferansl~rı mev- leri satılıklır. He~ gün Tel; 20992. 
'Şirketi Hayriye .. 21.- cutur. Alt.Şam.da C. D. rfunuzun~ Hakkı özaka mürııcaat. - 11 
~Ş~it~·k~e~ti~H~a~yr~l!_:Ye:_'.t~em:::e.:.:tt:.;:u:-=::::r--- mektupla. müracaat. -

ECNEBİ TAHViLLEBİ siLiNDİR MAKİNİSTİ ARAY~- 4 - Kiralık - Satılık 
Kredi FonsJye 1903 ~~~:- ~~ ıaıe=fi!c~~~!1:8:ı~b=:r.1~t ~ILAKİŞ - Maçkada deniz gören 

:1 ıı 1911 61.- möO>li ~ lruza.ğ k ğında ve ayda 130 Ura Iradı olan bir apartı-
ıı ıı .Amorll 1.so iş arıyor. BeHyoğiiseluinF vas~: ıı. man 23 bin liraya. satılıktır. Dosya No. 
ıı :1 Kupon bakkal bay Y · 430 Galatasaray lisesi karşısında No. 

N1JKUT BİR BAKKAL TEZGAHTARI İŞ 184 EmJfık.iş. Telefon: 49010 
-----~~==~----:2;:3~_60 ARIYOR_ ru;&terlikle lll.şiği yok. G~mç İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
Türk aıtmı 2_85 tecrübeli, bekar: ve okuma yazma. bilen ban birinci kat Telefon: 24694 

Külce altın bir gr:ı.ını nımot) 2.50 Fatih Hatızpaşa. caddesi ' 115 .~umar: KADIKÖYtfNDE - Tramvay cad-
~O~sn~ı~a~n~lı_b~an~k~a~s!..ı ~<;ba=::::~--- Bakkal Hüseyin Kuruştak a muracaa; · desinde ıs odalı ve dükkanları olan 

KMIBiYO ________ _____ 2_ a~ap bil' ev vfı.sl bahçesile birlikte sa.-
Türk ıırası tıııktır. 184 M2 sahası vardır. Satış 

5.24 2 _ iŞÇi ARIY ANLAR bedeli 6000 liradır. Dosya No. 428 Ga-
l32.20 latasaray lisesi karşısında No. 181 Eın-

T(}RKÇEDEN iNGFİLİZCEY". . - lakiş. Telefon: 49010 

29.98 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

8.176 
81.1375 
S1.Q05 

Ha.kkile tercümeye muktedir ingilizce İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
muhaberat yapabilecek daktilo yazar han birinci kat Telefon: 24694 
bir bayana. ihtiyaç vardır, şenıiti öğ
tenmek üzere İstanbul posta kutusu 
695 müracaat. 

BEŞİKTA~TA - Abbasağada kii.rglr 
ve kısmen ahşap iki katlı apartınıan 
7500 liraya satılıktır. Mesahası 530 M2 
dır. Dosya. No. 427 Galatasaray lisesi 
karşısında No. 184 Emlak:ş. Tel. 49010 

İstanbul subesi: Eminönü Anadolu 
han birinci-kat Tclcron.: '.'.4694 

KİRALIK GAZİNO - Yeni.kapı sa
hilinde senelerdenberı yazlık gaztno 
olan blr mahal mobilyesile beraber 
icara verileceğinden talip olanların 
Yenlkapıda Avni Nuri biraderlere mti
racaatları. 

SATILIK. EV - On oda bir salon-
1çi parke terkos elektrik banyo tele~ 
.fon içi ve dışı boyalı apartıman tar
zmda kullanılır nezaret Çalmıcaya 
karşı bahçesi büyük Avrupa. ağaçları 
tramvaya yakın içindekilere müraca
at hergün Ortaköy Aydınlık sokak No. 
1 

SATILIK KA.RGiR BİNA - Bakır

SATILIK HANE - Taksime 1 daki
ka msnfede dört odalı ve 30 lira. geliri 
olan klirgir bir hane (3500) liraya sa
tılıktır. 

Taksim Abdülhak Hfunid caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tel: (3532 

SATILIK APARTIMAN -Osmanbey 
civarında (180) metre kare üzerlne 
1nşa edilm!~ dörder ve üçer odalı ve 
bir holden ve bir banyodan ibaret ve 
senevi 1356 lira gellrl olan ufak bah
çeli ve yeni model dört katlı bir apar
tıman (17) bin liraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tel: 43532 

köyün.de. Çar~ı içinde bir kagir bina SATILIK HANE - Yenlşehirde Çar
satılacaktır. Isieyenler Bahçekapıda. şı içine 2 dakika mesafede iki bölüğu 
Dördüncü Vakıf hanında noter Hüsa- ihtiva eden beş odalı ve 15 lira geliri 
mettin Çamere müraca~t. Telefon: .olan ahşap bir hane (1200) lll'aya sa-
22782 - 2 tılıktır. 

SATILIK APAlt'l'UlAN - Kurtuluş

ta. tramvaya nazır üç katlı gayet se
vimli bir apal'tıman (12000! liraya sa
tılıktır. İradı 1050. Simens tramvay 
istasyonu Şahin sok No. 18 - 7 

KİRALIK ODA - Bir aie yanında 
temiz mobilyalı bir oda kiralıktır. is
teyenler Taksim Abdülhak Hamid 
caddesi 25 No. bir en apartıman kapı
cısı İsmaile müracaat. - 2 

ACELE SATILIK - Galatada sene
de 900 liraya kiralık Gülegüle hanı 
9500 liraya satılıktır. Tavizsiz. masraf
sız. Galata Demirbağhan No. 16 Tele
fon: 40984 - 2 

GÖZTEPEDE SATILIK KiRGİR 
EV - Ve bağlı bahçeli arsa müracaat 
yazı ile Galata Mumhane caddesi 115 
No. İrakli Zeri 

SATILIK ARSı\ - 0700 M2) Üskü
dar Doğancılar İhsa.nlye caddesi 23, 
Fevkalade nezaret, tramvaya. plaja 
pek yakın, kuyusu ve yüzlerce meyva 
abcı vardır. Müracaat, Tel: 60075 

KİRALIK - Büroya elveri.~11 ma
ğaza ve depolar Galatada Rıhtım cad
desinde Veli Alemdar hanında. - 6 

KİRALIK ODALAR - Bir Alman 
öğretmen bayan nezdinde temiz ve 
mobilyeli iki oda birlikte veya ayrı 
a.yrı kiralıktır. Aynca hususi almanca 
dersleri de verilir. Pazar gününden 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tel: .a532 

SATILIK ARSALAR - Yeşilköy, 
Erenköy, Cihangir, Ayaspaşa, Kurtuıuş 
Maçka ve Şişlide muhtelif çap eb'adda 
ve hcrkeseye elver~şli ve her inşaata 
müsaid ve her alıcı için istifadeli a.r
salanmız için her taleb vukuunda iza
hat verilir. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATILIK VİLLAl.AR - Bomonti is
tasyonuna beş dakika mesafede 900 
metre mWltazam işlenmiş ve tarh 
edilmiş güzel bir bahçe içinde yedi 
odalı banyolu ve kübik balkonlu 1.kl 
katlı bir villa ile bahçesi içinde, üç 
odalı ve banyolu nyrı bir dalı-esi bulu
nan yeni müstakil villa (16) bin lira
ya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tel: 43532 

KADIKÖY - En işlek yerinde güzel 
bir gazino devren satılıktır. Pazaryolu 
19 No. Yeni kahveye müracaat. - 2 

ACELE SATILIK APARTIMAN -
Aksaro.y Valde mektebi civannda Çın
gıraklı bostan No. 1 M. Kemal cadde
sine 30 meLre mesafede üçer oda bi
rer hol. hamamı havi üc kat yeni 
apartıman 9500 liraya satılıktır. L~· 
leli Ap. Daire 2 No. 31 Hadi Zenere 
nıüracaat. - 5 

maada her gün 15,30 - 19 a kadar Bey- -------------
oğlu, İslikl~l caddesi, 133 numaralı 5 - MÜTEFERRİK 

Sahife 7 

[ANKARA RADYOSU' 
27 şubat perı;embe öğle Ye akşam 
12,30 Program, 12,33 Ktıçük fasıl, 

12,50 Ajans haberlerl, 13,05 Küçük fo.
sıl, 13,20 Kanşık program (Pl.), 18,03 
Caz oıık:estrası, 18,40 Karışık şarkılar, 
19,10 ~onuşnıa, 19,30 Ajans haberleri, 
19•45 Ince saz heyeti, 20,15 Radyo ga
zetesi, 20,45 Şan soloları 21 Dinli:'yic1 
ı.~~eı:i, 21,30 Konu~ma; (Sıhhat .sa• 
atl >' 21,45 Radyo orkcstra.sl., 22,30 
Ajans ve boı·sa. haberleı·i 22 45 Mu .. 2Ik· 
Daııs mii2Iği (Pl.) ' • . • 

28 şubat cuma sabahı 
H 8f~rogram, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 

a parçalar <Pl.). 8,45 Ev kadını. 

B UL MACAM I Z 
] 2 3 ·4 5 fi 7 8 9 10 

1 _I_____ 11 
2 -1 --

3- -------. --------'-• 4 

5-=====· ---tı _______ ı 
7 • ı---

8-=-=-===-· -9 _ı_• _ı ___ , 
10 1 1 

Soldan sağa ve yukarıdan a':iaı;ı: 

1 - Bir vilayetimiz - Beyaz. 
2 - Bir taraflı değU. 
3 - Parça parça. 
4 - Entarisinin alt k<'narı uzun dc-

ğll. 
5 - Bir kadın ismi - İnsanın başı. 
6 - Kuzu kestanesinin büyüğii, 
'1 - Sonuna •Şıı gelirse kalın saz 

olur - İsteme. 
8 - Bir nevi serpuşu kırmızı - Nota, 
9 - Kırmızı - Valideler. 
ıo - Soğuk mevsim - Tersi Aro.p 

tarzıdır. 

Geçen bulmacamızın lıalli 
Soldan sağa ve Jukal'ldan a~ağı: 
ı - İtiraf eden. 2 - Tesireder. 3 -

İsim, Silah, 4 - Rimel, 5 - Ar, Leta
fet, 6 - Fes, Tali. 7 - Edi. Alışan, 8 -
Delifişek, 9 - Ern, Akıl. ıo - Hattm, 
La. 

Dr. A. Aaım Onur 

Ortaköy 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Paris üzerine 100 frank 
Milano üzerine 100 llr_et 
Cenevre üzerine lOO fraıı~ 
Atina üzerJne 100 ctrahını 
Sofya üzerine 100 ıeva 
Madrid üzerine 100 pezeta. ö 
Budapeşte üzerine 100 peng 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine ıoo dlnar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine ıoo kuron 

«AKŞAM» neıriyati 
ROMANLAR 

BİR ştRDTI'E AYAK - Hizmetle
rinde kulı.a.nılmak tizere bir gence ih
tiyaç vardır. Kefil gooterebllecek ve 
mahalleden hüsnühal vıı.rkası getire
bilecek: tallblet1n Balılrpazarı çı.Jcmazı 
Nafia ha.n 16/19 No. ya müracaat. FATİH'fE - Giizel bir yerde denize 

tamamen nazır üç odalı ve bahçeli bir 
LİTO MARİNASINDA ve TRANS- ev 1800 liraya satılıktır. Dosya No. 407 

PORDA - CaJışmak üzere bir yardım- Galatasaray lisesi knrşısınaa No. 184 
en işçiye ihtiyaç var. Sl11keci Horasan- Emlakiş. Telefon: 49010 

H:..sr n Bey apartımanı, ikinci merdi
ven, birinci kat (numara 6) BALIKPAZAR VE nAsmcILAR - şı·fa Yurdu 

Civarında şekerci ya.hud kA.ğıdçı dük-

Kuruş 

18,~ .ıJ LİRLYA SATILIK APARTI- kanı devretmek ve karlı işe sermayeli ( Şehiı gürültüsünden uzak bir 
IUAN - Laleli Mesihpaşa İhtisabağa ortak isteyenler Akşam'da A. H. rü- yerde büyük bir parkın içinde 
sokak No. 11: 136 lira iradlı ve 7 dal- muzuna mektupla müracaat etslnle'r. 
relidir. Aksaray Keınalpaşa. caddesi . - 1 J ve çamların ortasında fevkala· cıyan han karşısında İmren Basımevi- İstanbul şubest Eminönü Anadolu 

Küçük flaııJar 
Kıvırcık Paşa 

Va-Nu 76 

75 
30 

30 No. ıı doğrama !abrlknsına. mlira- ----------- --- de güzel manzarah çok temiz 
caat. - 1 ALMANCA DERSLERi - Bir Yugos- ı ve iyi bakımlı, kadın, erkek 

ne müracaat. han bfrinci kat Telefon: 24694 

Sermet Muhtar 
Deli Selami İzzet 

BAYAN MEMUR ARANIYOR -
Fransızca. veya lngilizce bilen blr ba
yan ara.nıyor. Posta kutusu 1293 e mü-

BttYtlKADADA - Asfalt üzerinde lavyalı muallime çocuklara, llse ve ı her türlü hastalara açık hususi 
çamh 6438 M2 arsa. satılıktır. Dosya. ACELE SATILIK DtlKKA.N - Tü- üıııversft~ talebelerlne ve büyüklere hastane. Sinirlerini ve yorgun-
No. 406 Galatasaray lisesi karşısında tün, kırtasiye, tuhafiye, kuru kahve- almanca gramer, edebiyat ve muha- Juğuou dinlendirmek ve neka-

y ah ÇapkıBurhan Cahit 

Bu perdenin arkasında 
30 

racaat. - No. 184 Emlakiş. Telefon: 49010 cillk yaptığım Bebek Cevdetpaşa cad- bere dersleri verir. Grup halinde bir hat devrini geçirmek istiyen-
İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu desi N•J. 79 dakl dükkanımı devren talebeye her ders 60 kuruştur. Madam 

1 
h 

iş - Alım .sa tun iş yeni fubeleri 
içln memur ve tahsHdar ve kase.dar 
aıaca.k. şahsi muteber kefil. Posta 
katusu: Beyoğlu - 2299 -

han birinci kat Telefon: 24694 satac. ~ım. İçinde mevcud mallan pi- Siftar Sıraservller 101 kapı 9 Tak- ere ma sus yegane müessese. 
Yasa lizerinden cıevredeceğlm. Tal1p- sim. - 1 llm•••T•e•l•ef•o•n• :• 4•2•2•2•1••• .. z. ı. 40 

Düğün gecesi , 
Burhan Cahıt 100 

Sumer Kw , 
lskender Fahreddin 125 

- DADI ABANIYOR - Yeni doğmuş 
~,..,..,ıı-.ı bakmak tç1n blr da..dı aran

b1r li"""""-K d·,·öy Moda.burnu No. 22 
maktadır. a IA _ s 

AYASPAŞADA - Cadde üzerinde 
denize nazır fevkalade bir arsa. satılık- lerin dükkan adresime müracaatları. 
tır. Fırsattan acele istifade edin17.. ------- - - ------2 
Galatasamy lisesi karşısında No. 184 SATILIK EV -Amavutköy set üze-
Emlıikiş. Telefon: 49010 rinde yeni karglr 6 oda, sığınak ve 
İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu biitün miiştemllfi.tile, su. havagazı, 

han birinci kat Telefon: 24694 elektrik revkaH\de nezaret. Müracaat: 

ALTI AY ZARFINDA İNGİLİZCE -
Faucett usulile tecrübeli mualllm ta
rafından ders ücret! 1 liradır. Arzu 
edenlerin Gala.t.a P. K. 1081 re adresle
rini mektupla bildirmeleri. 

lstanbul 
ldrofir p a m uk 

Fabrik alan 
Asyadan bir güneş doğuyor 

0 lskender Fahreddin 8 
ye müracaa.1i. KARAKÖl"DE - Galatada. Kara-
- AYAN .ARANIYOR - Kırtasiye köyde tramvay cadclesiııde senede bin 

: da çalıŞa.cak iş <1evamlı ve im- yirmi Ura. iradı olan bir dükkan 16 
f:y~ Fındıklıda Deretçl mektep ~ri bin liraya satılıktır dosya No. 307 Ga
şıs.ında. No. 61 Iatasaray lisesi karııısında No. 184 Em

lakiş. Telefon: 49010 

Babçekapı dördüncü vakıt han karşı
sında Güllzar tuhafiye maı;rnzasında 
B. Salamon Benyeş. 

LiSE HAZIBLANMA DERSLERİ - T. A. Şirketinden: 
Parls ve İstanbul fakültelerinden H. d ı · • · 

Pembe maşlahh Hanını 
Sermet Muhtar 70 

mezun bir öğretmen. Felsefe, Flzlk, ısse ar ar uı:ı~mı he~ etı esas 
Matematik ve fraıısızca. dersleri verir. mukavelenamemızın ve tıcaret ka
Öğretmen rümuzile gazeteye müra- 1 nunumm ahkamına tevf:kan 15 
caat. - 3 Mart 94 1 salı günü saat 14 de idare Bir kadın '1~Iami lzzet 20 

Devler kaldırHalit Fahri 75 

Atk fırtınası "'-'--· SO 
Mua;ı;zez ı awom 

T evzti yeri ı 
AKŞAM matbaası 

«AKSAM» karilerine mahsus 
,c.":ıde 20 tenzilat kuponu 

3 _ SATILIK EŞYA İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
han birinci kat Telefon: 24694 

BALI - İyi cinsten İRAN ~~lıları NİŞANTAŞINDA - En güzel bir 

ÇOK ACELE DEVREDİLECEK 
DttKKAN - Sahibi taşraya. gidece
&den tarih ilandan dört gün zar
fmda. Cerrahpaşa hastanesinin kar
şısında. 86 No. Iı tüLün, su, tlllm Ye 
tuhafiyeci dükkanı arzuya göre malı 
ile veyahud yalnız camekanları dev
redilecektir. İçindekine müracaat. 

alınlYOf. Posta. kutusu 
261 

e mu~~S muhitte apartıman şekline çok küçük 
at. bir tadil ile i!rağ edilebilen kargir 

.-*iST .. ....,,,., siNGER MAKİN. ASI muntuanı ve bahçesi Avrupa gül ve 

.n:ıu Ail'A.DU tt te · dilmi b. 12 b" SATILIK APARTIMAN - Galatasa-.. .. ~OR _ Kullanılır vazıye e yemişlerile zyın e ş ır ev ın 
ıunı ... &.L el sınger clild§ ma.kinaları iyi liraya satılıktır. Dosya No. 396 Gala.ta- ray ile Boğazkesen arasında ve üçer 
nıf1ai1stı!aJJl aıınıyor. satmak ıstiyenlerin saray ı.ısesi karşı.sında No. 184 Emlak.iş. oda bir mutfak ve bir hel~dan ibaret 
•~--bul Posta tutusu 667 M .B. a.dl'e- Telefon: 49010 arka tarafı tamamile açık ve çok 
.ıı;tıö.U 1 rsıan· bul şubesi· Enıln"'nu·· Al1adolu kullanışlı ve sağlam yapılı ve senevi 

MEKTUPLARINIZI A.LDffilNIZ 
Gazetemlz 1darehaneslnl adres 

olarak göstermiş olan karlleri
mizden 

H. A. T. - l\I, T. - G, M. 
B. A. Ş. - N. K. - M. !ti. - B. K. 
nanıla.rma gelen mektupları tda
rehanemizden aldırmaları mer
cudur 

meclisinin reisinin Ankara cadde
sinde Vilayet kapısı karşısındaki 1 5 
numaralı muayenehanesi salonunda 
toplanacaktır. En az 25 yirmi beş 
hisse senedine sahip olan hissedarla
rın o gün ve saatte teşriflerinin 
ve ıçbmaı larihindeıa nihayet bır 
hafta evvel sahip oldukları his.>e se· 
netlerini ş-irketin Yedikule, Kazlı
ç~şme Kirişhane sokak No. 3 / 1 
fabrıkasındaki merkezine bırakma-

Uzun kış gecelerinde hoş vakit !arını veya bankadan alacakları 

-'-e .,.,.,.maları. - · 0 1 ;:::::miiiiilliilll•••., ı:ııo:ı•::u...:J=-=~----"':::::=:- han birinci kat Telefon: 24694 (2088) lira geliri olan 12 dairen bir ~ 
ı - IAKİNE apartıman (21) bin liraya. .satılıktır. 

- BİR BUÇUK TONLUK 1\ - BEYOÖLUNDA - Denize nazır ve Geliri yil.7.de sekizdir. 1 

I ... okman Hekim ~~ IAstikleri yeni Doç marka. kamyon ~,,..,ede 4118 lira Iradı olan çift daireli Taksim Abdülhak Hamid caddesi ve ... , • ......,r Adres Fındıklı tram- ~ 
geçirmek için meşhur makbtızları getirmelerini ve muka

acele sauı;ii.id 95 Telefon 41352- « bW apartım.an satılıktır. Dosya. No. Bozkurt Emlak No. 23 Tel: 43532 
(Dr. HAFIZ CEMAL)_ .: ve.Y ead.de · 395. Galatasaray lisesi karşısında No. SATILIK APARTIMAN _ Oalatnsa-

Dabiıı•ye mütehassısı - KAB.VE DEÖiRMENİ ALINA· 184 Emlakiş. Telefon: 49010 ray ve Yentça.rşı caddesi arasında. be-
BİR Motörle çalışan bir kahve İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu §er odalı maa. müştemilat ve arka ta-j 

Divanyola 104 CAKTIB :-- ta satmak isteyenler ban birinci kat Telefon: 24694 rafı o civann orman halinde mevcud 
h . değlrmenı oıup dd si No 43 All Ki- -------------Mu~yene saatleri Paı:1 ar

223
an98ç TaJWDl tstıklll ea et. · DEVREN SATILIK KELE.PİR Ki- bahçesine mütenazır ve elyevm senevi ' 

her gu··~ 2.5 _ S Te ı ıeıı şekerclYe uıüracaa RAATHANE -İsta.nbulun en işlek ye. 1812 llra geliri olan keza sağlam yapılı 

I~~.;.;.~•••••··~~ ıın ft,,- d N ti be dd ve altı daireli ve binanın ayrıca büyük - ·- _...,..~ .r~ANO -f.stoyer Ber Ji olan Kar-oy e eca. y ca e- b" b 
·.a·.......- .a .a ı d üşt •ft• bol, ır ahçesl bulurum apartıman (20) SA 1ı büyük ve yeni bir AIJnail p - sinde 31 numara a. m er...,. ga- bin liraya. satıhktır. 

marka emll ve çapraz oıa.rak sa.- yet şık mobllyell bir kıra.a.thane eh- Taksim Abdülhak HAmid caddesi 
yanosu 1çi d 'l' 'Is.başı Yatııane ven fiyatla devren .satılacaktır. Geniş, Boz'~· .... EmJ.A .. No. 23 Tel·. 43532 tılJ]ttır. TaJcs1m ar dört katlı olan bina. lokantacılık, ma.- __ ... _w:_ı. _________ _ _ 

IOkak No. 50 ba.lleblcilik ve bira.hane yapma.ya. da SATILIK APARTDIAN _ Fltuzata.-
- OTÖ .aıtANJYOR - Kuyudan 811 el~. Arzu edenlerin içindekilere da cadde üzerinde üoer oda. ve bir hol-

M B ıa.nıarın beygir tuvve- müracaa.t etmeleri, Telefon: 49005 den ve birer gömme banyodan ibaret 

AKŞAM ı .. 

AR SEN 
L UPEN 

Büyük ve heyecanlı rom.an 
ıerisini okuyunuz 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttiT. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 

--Tfirldye l'ıelllbl 

l'lOO kUl1I§ 
1450 • 

çeken ~r11 ~63 post.& tutusuna. bil- ve .eenevt (1260) ııra. gellrl oıa.n dört 
tlle ııya.tıaımı Ht11IVRDARDA - Yaveri:Jey soka- katlı yeni model bir apartımıın (16) Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 
dlrmelerl. imde. 6 numa.ralı G oda S\L hava. gazı. bin 11,raya. saıtılı.ktır. tel: 20681 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 

- İB sATILD' 'lfY..l - Sn ılOn elektrik ve banyoyu h&vi k4rglr ev Taksim Abdülhak Hn.mid caddesi -------------t 
:gayeı AS ~~ ~~ .•tüıktır. Müracaat: İçindekilere. Bozkurt Eml~k No. 23 Tel: 43532 Yüzd~ yirmi iskonto kuponu 

800 ' - . 
1400 ku.l'U§ 
750 :ıt 
400 • ~ ,sıca.k IU mot.oıia. ııa,reacet SATILIK K..blGİR EV_ Bo~aziçi- 8ATILIK AP.ARTIMAN -Tıı.bimde Bu kuponu kesip cAKŞAM l 

bel gösıl bir oe~ .,., IUbye nıa- niıı su ve ha.vaaı ile meşhur Beyler- merkezi bir vaziyette dört oda. ve bir Matbaa!!J Kitap servisine> ge-

posta i~"'A"'ma dahil oJmıyaD. eden t~ ~uJ111 möteDllllel blll beylnde 1*el8" it~ daJdkada set üze- holden ibaret geniş cepheli ve blort- tirit veya gönderirseniz fiat 
~WUM4 ellll ~ :! ,edeli: bujllerile blrllltte rJnde Bebekden - Ka.ba.tqa. kadar de- ferli maa teferriiat ve senevt (2400) üzeyinden size yüzde 20 iskon-

ecnebl memleketler: ~ .. ,,b.; fil1ll'9 ..,,_ ~ AtlU edenle· nizi gören ferah manzaralı üç oda. bir Ura gelirli ve beş katlı modem blr to yapılacaktır. 

Senelllı: 
il Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 160 

sooo. altı aylığı 1900, 
14

0 - thff!..~';de Necatı bet caddesinde taşlık bir mutbah bir tuvalet ve banyo apa.rtıman < 42) bin liraya. satılıktır. l•••••••••••F 
1000 turuŞtnr. r1ı:ı .a.-ı_.., O&fa.k ıcı.raa.t.ııanesine maha.lllnl ba.vt ıçtnde Elektrik ve el· Taksim Abdülhak H~mid caddesi 

Telefoıılaruwz: Başuıatıarrir: 2 ~~ ~ Telefon: No. 4900~ malı .myu olan altı yüz metre murab- Bozkurt EmlA.k No. 23 Tel: 43532 .------------ .. 

Yazı işleri: 20765 - idare ıe68l d1ld§ baı bahçenln oıtaauıda. bulunan kA.rgir SATILIK APARTIMAN - Taksim Aparbman sahipleri! 
Müdür: 20497 -~ - Pfa.ft " ou"tlD&DD ,eni ev ııa.tıııt:tll.\ euma.rtest, Pazar Ta.Umha.ne meydanında bet büyük 
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bilinde duhuliye varakası almaları
nı dileriz. 

İdare Reisi 

KONUSULACAK İŞLER 
1 - 1940 yılı muamelat ve hesa

bahna a!.id idare meclisi ve rnürakip 
raporlannın okunup ve tasdiki. 

2 - 1940 yılı bilançosu ile kar 
ve zayar heôaplarının kabul ve tas
dilci sureti!!! idare meclisi azasının 
ibrası. 

3 - T emettüün sureti tevzii hük
kında idare meclisıi teklifinin kabulü. 

4 - 1941 yılı için rnürakip ta
yin ve ücretinin tesbiti. 

5 - idare meclisi azasından 
müddetteri bitenlerin yerlerine foti
bap yapılması. 

• Katibe Aranıyor • 
Yazıhane işlerimi çevirebilecek, 
Daktilo bilen bir katibeye dhti
yaç vardır. Almanca veya Fran
sızca bilmesi şarttır. •Posta ku-

tusu (560) a mektupla 
müracnnt. 

ZAYİ - Eminönü yabancı askerlik 
şubesinde kn.yıdlı ve Rize askerlik §Uİ 
besinden aldığını askeıilk t.ezJcere:ın 
kaybettim. Yenisini alacnğın1da11 es• 
ki.fllnln bükmii yoktur. 

Ri?..ell 1321 tevellüUü 
Sıza otlu Mehmecl ı>emfrdat 



Sahife 8 

T ~ iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T a8arrul H esaplari 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet %000 Liralık 
ı • 1000 • = 3000.- " 
J • 750 • = 1500....- " 
4 .. 500 .. = 2008.- .. 

• • %58 • = 2008.- .. 
35 • 100 • = 3500..- .. 
80 • 50 • = 4to0.- .. 

300 ,, %0 ,, = 6000.- ,, 
Keşideleri: 4 Şubat, ! 1\1.a:rıs, 1 Atm
tos, 3 İk.lnclteşrin tarihinde ,apılır 

D. D. Yolları 8 nci işletme 
Komisyo!lundan: 

Muhammen bedeli «26250ıt lira olan lzınir - Manisa hattın
da Emir alem ile Müradiye arasından ihzar edilecek ccl5000ı> M3 
kırma ve toplama balast işi 12.3.941 çarşamba günü saat 16 da 
kapalı zarf usulile İzmir Alsancakta işletme binasında komisyo
numuzca ihalesi yapılacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin «1969» 
liralık Df. teminat ile kanunun tayin ettiği vcsikalan ve tekllr 
mektuplarını ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. Şartnamesi «1.32ı> lira mukabilinde Ankara, 
Haydarpaşa ve İzmirde idare veznelerinde satılır. 54'7 - 1186 

Muhasebe Memuru Aranıyor 
Tenvir, Teshin \'e ev işletmeye aid olmak üz.ere, billiil sür'

atle Daktilo yazabilen tecrübeli bir Muhabere memunma 
ihtiyacımız \'ardır. Bareme göre 140 liraya kadar maaş verile
cektir. Usan bilen tercih edilir. Taliplerin el yazılarile tt".rcü

mci hallerini ve bir adet lotograflannı 

ŞARK KROMLARI MADEN 
adrc ine göndermeleri ilan olunur. 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 
Kuleli askeri lisesine girmeğe lstekll olup da taşralarda şubelere, İs

tanbulda. da doğruca mektebe mUraca at etmiş olanlardan sınıflannda dö
nekliği olmayan, biıtün girme şartlarını haiz bulunan ve aynı zamanda. gl.riş 
evrakını tekemmül ettirmiş olan lsteklllertn imtlhanlan yapılmak üzere 
7 Mart 941 Cuma günü SMt 9 da Kuleli ll.sesinde bulunmaları ve bu tarih
te mektepte bulunmayanların haklarını kaybedecclcıcrt 111\n olunur. (1443) 

Devlet Demiryollari ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (1008) Ura olan 13,440 metre mlk'abı muhtellf eb'atta 
Ihlamur kalas (10131941> Pıızartesı günü saat (11) on birde Haydarpap.da 
Oar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle sa.tın alı
nacaktır. ~ 

JJu işe girmek isteyenlerin (75) Ura (60) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksJlt.me günü saatine kadar komis
yona müracaatları lazımdır. 

Bu i.şe ald şartnameler komisyondan para.sız olarak dağıtılmaktadır. 
(1279) 

* Muhammen bedeli 22900 lira. olan ve lşlet.menhı bir senelik ihtiyacına 
tek:> büi eden 120 ton miktarında döküm işi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Münakasa 12/ 3/ 941 çarşamba giınü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme b!na
smdfl A. E. komisyonun tarafmd:ı.n yapılacaktır. 

Isteklllerln aynı gün saat ona kadar kanuni vesaik ve 1717,5 lira. temi
natı ihtiva edecek olan kapalı ıınrtıannı komisyona. vermeleri llizundır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. ıırl325• 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

AKŞAM 

Kansız genç anne! 
V•vrusunun tOtOnO, onı rıt.ecık mlktudı, v•rımuf 
OE$VEN ken kuvvet turubu kenın noklenını te1111m• 
tıdıkc• fllr•tın bu cın k•lfn•O•nden kındl ııhhıtı 
kıder rewrusunuft bıtic•k gıdısı olın sülO dı fırdı 
gorQr. Anne kuvvıtlınlr. Vuru gOrbllı:lınlr ... Buru· 
•• IHdelinin kendisidir •••• 
Emzikli ınnıl•rı. DEŞYEN'ın kın kuvwıt turubıı. 

tite tClANEOt IJUlUNUlf. i!ECETESIZ SATILlll 

--

Darphane ve damğa matbaası müdürlüğünden: 
Fabrlkamız elektrik Işlerlnde istihdam edilmek üzere ehliyetna~eyi 

haiz bir elektrikçi alınac:ı.ğından. talip olanların 1/3/ 941 tarihine kadar Ida-
reye müracaatlan. · (1437) 
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllPlt 

1 Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 - Mevcut evsafı mucibince 5000 ilfı. 35000 kilo ar.:ıp sabunu almacak_:
tır. Beher. kilosuna tahmin edllen fiyat 40 kuruş olup 28121941 Cuma günu 
snat 15 te Knsımpaşada bulunan Deniz levanın satın alma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyondan alınır 
ve görülebilir. 

2 - İsteklilerin verecekleri miktarlara göre kati teminatları ile birlikte 
mezkür komisyona müraca.atlnrı il~n olunur. (14i0) 

* 1 - Bir adet mazotla miıtehnrrik 9 beygir kuvvetinde ve nonnal 
60 Si M llk ray Wıerinde yürüyen lokomotif alınacaktır. 

2 - Derhal teslim edilmek üzere elinde bu evsafta lokomotif blWlan 
isteklilerin katalog veya resimlerile birlikte 513/ 941 alc.?amına kadar komls-
yonumuz.a müracaat.lan llfuı olunur. (1469) 

1 stanbul Levazım 
atr~irliği satın alma 
komisyonu ilanları 

,- DiKKATL 
Memleketin en güzel, en 

sempatik 20 Yeni Artisti 
Her ak,am 

MAKSiM 
BARDA 

27 Şubat 1941 

Baş,. Diş; Kezle, Grip, Romatizma 
.LNevraİji, \(ırıı&k ve Bütün Ağrılar11ıızı Derhal Kese~· 

'tcablada gDaO. 3 kqe 11ınıblll1.~TA~Un.ERINO&N SAKININIZ.: 
HER VE!tt>F. fUlLU KUTlTLARI ISRARLA ISTfVl~l7. "" 

TORK TiCARET BANKASI A. Ş. 
• 

idare Meclisinden : 
Fevkalade ve Alelade Toplanti Davetnamesi: 

Türk 1icaret Bankan 'A. Ş. Hiuedarlannm biri fevkalade ve diğe
ri alelade olmak üzere bin'biri.ni takip eden iki toplanbsı 27 mart 1941 
tarihine müHdif perıembe aiinü saat ( 15) de Ankarada ltıklar cad
desinde kam Banka merkezinde yapılacaktır. 

Esas mukavclenamenin muaddel 24 üncü maddesi mucibince İşti

rake seliıhiy~ttar olan bissedarlann 26 ncı maddeye tevfikan tooplanh 
gününd~n en az iki hafta evvel duhuliye varakası alınalan lazımdır. 
Vekillerin de Hissedarlardan oolması m~ttur. Hiaaedarlann duhu-
liye varakası almak üzere vaktinde banka merkezine veya §ubelerine 
müracaatlarını dileriz. 

A) l"EVKALADE TOPLA...'JTI RUZNAMESİ: 
Gerek bugün~ü kanuni mevzulara ve gerek Yüluek Ticaret V eka

letinin numune statülerine mutabakat temini maksadile ve Banka 
faaliyellnin hrılen lüzum gösterdiği icaplar doolayısile Banka esas 
mukavelename:ıinin ven iden tadili (metinler ayrıca ilan olunacaktır.) 

B) ALELADE TOPLANTI RUZNA:\IESİ : 

1 - 1940 yılı muamelatına aid idare Meclisi raporile mürakıp· 
lar raporunun okunması. 

2 - 1940 yılı Bilançoosu ve kar ve zarar hesaplan!lın tasdiki ile 
İdare Meclisinin ibrası. 

3 - Muhtelıf sebeplerle ayrılanların yerine idare meclisince seci· 
len azanın tasdiki ve müddeti bitenlerin yerine azıı seçilmesi. 

4 - 194 ! yılı devresi için yeniden iki mürakip seçilmesi. 

DOK TOR AR~NIYOR 
İç Anadoluda bulunan bir müessese için bir Doktor'a ihtiyaç var

dır. Maaştan ba.şka ibate, tenvir ve teshln de t.emln edilmektedir. Ta
liplerin hal tercümelerini. istedikleri maa.şı blldlren fotograflı mek
tuplannı (Doktor) rümuzlyle Posta kutu.su 176 No. ya göndermeleri 

1 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

Müessesesi Müdürlüğünden: 

ı •••••••••••• rica olunur . Beher kllosuna 150 kuruş tahmin 
edilen 35 t.on sade yaCı alınacaktır. 
Pazarlı.kla eksiltmesi. 3/3/941 pazarte
si günü saat 14. de Tophanede lst. 
Lv. AmirUği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 3875 li
radır. Şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin beUI saatte komisyo-
na gelmeleri. (921 - 1107) 

••• 

Temiz, nezih ve görülmemi, 

1 
EGLE~CELER 

ZENGİN VARYETELER 
Tel: 42683 

'= 1 
Haddehanemtz mamulı\tından 60 x 20 lama demiri ile saç kırııitılan ve 

muhtelif demir parçalan piyasaya satılacaktır. AHl.kadnrlarm doğrudan 
·doğruya müessese müdürlü~üne müracaatları ilan olwrnr. C1419) 

ti İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: Çift 

288 dahili fotln. 
16 haricl fotin. 

1303 er kundurası. 
114 çizme. 
101 yemeni. 
130 terlik. 

Yukarda yazılı köhne ayokkapları 
satılacakiır. Pazarlıkla arttırılması 
3/31941 pazartesi günü saat 14,30 d:ı. 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 393 lira 98 kuruş olup 
isteklilerin bedelinl Amlrllk muhase
beslne yatırmak suretlle arttırmay:-ı 

ı J.ştırak etmeleri için evvelfı. Harbiyede 

1 

Yedek subay okulunda satılacak ayak
kaplan görmeleri şarttır. 

(920 - 19-06) 
••• 

Kilo 

1000 Tophanede askeri !ınnda. 
2000 Davutpaşa.da askeri fırında. 
615 Beşiktaşta askeri fınnd:ı. 

3615 

Deposu: Eminönü. 

Kartal Kadastro l\lüdürlüğünden: 
Kartal kazasına tabi Maltepe .karlyesl 
hududu dahllindekl gayri menkullerin 
tahdidine başlanacağından, bu köy 
lçlnde era7.isl olnnlann ellerinde bu
lunan vesaik! t.asarrufi~-elerile birlikte 
ya mahalli Belediye dairesinde ırayı 
vazife gören Kadastro posta memur
luğuna ve yahut Kartal hiikümet bi
nasındaki Kadastro müdüriyetine 
müracaat etmeleri il~n olunur. 

Yukarıda yazılı fınnlarda birikmiş •••• s t R K E c t 
olan 3615 kilo tekne kazıntısı ve ha- , 
mur kınntısı 3f3/941 pazartesi günü Salkınuöiücf Demirkapı 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirli~! H ı · ı s 
satın alma. komisyonunda p:ı.zarlıklıı. a 1 ezer 
satılacaktır. Tahmin bedeli 72 l!rıı 30 
kuruş olup isteklilerin mal bedellle 
belli saatte komisyona. gelmeleri. 

(921 - 1410) 

••• 
Tophanede eşya aktarma ambarının 

tamiri yaptınlacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 2812/941 cuma günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirli~ satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ke. 
şif bedeli 1525 Ura. 15 kuruı ilk temi
natı 114 Ura 39 kuruştur. Keşfi ko
misyonda görülür. iBteklllerln belli 
saatte komisyon.& gelmeleri. 

(970) (1448) 
••• 

10,000 adet cam matranın kılıfı 1ma
l1yesUe ınantan alınacaktır. Pazarlıkla 
ekslltmesı 28/2/941 Cuma günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. runirllği Sa.
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 8000 Ura, 1lk tem1natı 
600 ll~dır. Nümunesi komisyonda gö
rülür. Isteklilerln belll saatte komlsyo. 
na. gelmeleri. <927) (1445) 

••• 
Beher kilosuna 48 kuruş tahmin edi

len 44 ton sabun alınııcaktır. Pazar
lıkla ekslltmeşl 4/ 3/ 941 Salı gfinü sa
at 15,30 da. Tophanede İst. Lv. Am1r
llği sa.tın alına komisyonunda. yap!.la
ca.ktır. İlk teminatı 1584 llradıx. Şart
name.si toıntsyollda görülür. İstekli-

Karyola. fabrikasındaki 

Sergiyi ziyaret ediniz. 

!erin belli va.kitte kooı.lsyona. gelme-
leri. (932 - 1483) 

••• 
Adet 

175,000 Galvanizli köprülü sürgi1 
175,000 Galvan1zl1 köprüsüz stirgü 
160,000 Galvan17.ll kesme ka.nc& 

Yukanda yazılı üç kalem malzems 
4/3/941 Salı günt1 aaat 15 te Tophan&
de Lv. Amirli~ satın alma kom1..1)"o
nunda müteah.h.td nam ve hesabına 
pazarlıkla. satın alınaca.ktıt. Tahmln 
bedeli 11.000 lira, ilk temJnat 825 lira
dır. Nlimunelert koınl.syonda. görülür. 
Isteklllerln belll santte komisyona gel-
melerl. (933 - 1484) 

••• 
868,000 adet büyük ma.denl düğme 

alınacaktır. Müteahhld nam ve hesa
bına pazarllkla eksiltmesi 6131941 Per
şembe günü saa.t 14 te Tophanede Lv. 
fımlrliğl satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedell 1736 lira. ilk 
teminatı 130 lira. 20 kuruştur, Nfunu
nesl komisyonda görülür. İsteklllerln 
belll sa:ı.ite komisyona gelmelerl. 

(934 - 1485) 

1 _ Hava birlikleri ihtiyacı için -2000- metre paraşüt torbalık bezl sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla ihalesi 1/37941 cumartesi günü saat 14 de Yeşllköy hava 
mınt:ı.ka depo amirliği .satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin şartname ve nümuneslnl görmek üzere her gün, pa-

l 
zarlığa glreceklerln belli gün ve saatte 300 liralık muvakkat teminat mak-
bıızlnrlle birlikte mczkür günde komisyona müracaatları. (1399 

D. D. Y. 3 üncü işletme müdürlüğünden: 
2490 savılı kanunun 46 ncı madde.sinin L. fıkrasınca işletmemizce ayn 

ayn pazarlikla. .satm alınacak olan ve mahal, miktar, muhammen bedel ve 
muvakkat teminatları aşağıda yazılı Balastlar . Pazarlığa konulm~tur. 

Pazarlık 14/3/ 941 Cuma günü saat 16 dn işletmemiz binasında topla
nacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarile blrUkte ko
misyona müracaatları. 

Kim. 172 
Klm. 214 
Kim. 258 - 268 

~lahaW 

Ocak 
Ocak 
Ocak 

:\liktan 
5500 M3 
5000 M3 
7500 

~lubanımen bedeli 
Beher ~ı 3 

180 Kr. 
110 Kr. 
130 Kr. 

Al. Teminat 
Lir:ı 

742.50 
412.50 
731.25 

(1435) 

Şapçı hanındaki satmalma komisyollundan: 
Cinsi .l\lıktan Teslim ...,.eri 
Kuru ot 60 ton İğne ada 
Benzin ıo ton Çerkes köyü 

Tekarrür edecek flat üzerinden yukarıda mlktnrlan yazılı kuru ot ve 
benzin pazarlık usulü ile satın alınacaktır. Şart.name komlsyonda. verile
cektir. 

Pazarlığı 1/ 3/ 941 günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. (1474) 

D. D. Y. 3 üncü işletme müdürlüğünden: 
İhalesi 20/ 2/941 tarihinde yapılması evvelce lliln edllm!Jken yapüan 

teklifler haddi l~yıkmda görülmediğinden, ihalesi talik edilen 1941 senesi 
May13 nihayetine kadar Bandırmaya gelecek kömürün tahmil ve ta.hllye 1ll 
ayrı ayn ve kapalı zarfla yeniden ekslltmcye konulmu.ştur. 

Eksiltme 13/ 3/ 941 Perşembe günü saat 16 da Balıkcslrde l§letme bina
sında topla.nacak komisyonda. yapılacaktll". 

Şartname İ.şletıne müdürlüğü ile Bandırma ıstasyonundan parasız v&
rllit 

İsteklilerin muayyen günde ihale .saatinden bir saat evveline kadar 
muvo.kkat teminat ve kanuni veslkalanm ha.v1 zarflo.rıru komisyon rclsliğt
ne tevdi etm!ı ol.malan lüzumu ilAn olunur. 

Vapurdan tahliye.si 
Mavna. ile nakliyesi. 
Kara ta.hmll ve tahliyesi 

Tehminen Muhammen 
Ton bedell 

16.000 T .L. 11200 
16.000 T.L. 8800 

8.000 T.L. 3600 

Selimiye tümen satınalma komiayonundanı 

Muvakkat 
teminat 
T.L. 840 
T.L, 600 
T.L. 2'10 

(1471) 

1 - Tümen birlikleri ihtiyacı lçln 30 ton saman pa.za.rlıkla. satın alına.
caktır. 

2 - İsteklilerin Selimtyedekl Tümen satın alma konılsyonuna müracar 
atJan. 

3 - Evsaf ve şeraiti her gün mczkür komisyonda görülebllfT . 
4 - Pa.7.arlık netice&! tekarrür edecek ftat üzerinden % 15 temlnııt ~ 

nacaktır. 0473) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Gebzıe kazasına bağlı Denizli köyü clvannda Susığlrhğı namlle matuf 
vakfa. alt baltalık omıanmdnn kesilip imal olunacak 4000 kent!l.l kömür açık 
arltırmara çıkanlmı~t.ır. Iha.lesi 1013/ 941 Pazartesi güniı saat 15 tedir. Is
teklller1n 48 lira. muvakkat teminatla Kndlköy Vakıflar müdürlüğüne mü-
1·acaatları. · < 1352) 

• 


