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Muhterem misafirlerimiz istasyonda İstikW marşını dinliyorlar, sağda B. F.den ballan coşkun teSahüratma mukabele ectiyor 

Almanya, Balkanlar-! 
dan evvel Afr~kada 

harekete geçti 

Çankaya mülakatı l~in==g====ilt-e-re_n ___ in=====-=M-===o-sk-o-v-a 

Dün iki mühim haber vardı: 
Diri Balkanlara, diğerl Afrikaya 
alt. 

Yan· resmi alman mahafili, Al
ınanyanın Bulgaristana kaI11 
kötü niyet beslemediğini t~min 
ediyor ve diyor ki: cıBulgans~~ 
Almanya ile sıkı ve dostan~ mu
nasebetleri olan bir devlettır. Al
manya bu dostluğu bozacak hiç 
bir harektte bulunmıyacaktır ... 
Alman hariciye nezaretinde şu 
cihet . tebarüz ettrtımektedir k1 

al Ordularının Bulgar erazi
man dahi 

sine girmesi bahis mevzuu 

olamaz.)) 
Öyle bir zamanda~ ki en kes

kin teminatın değerl, an~ak bu 
teminatın aksi zuhur edınceye 
kndnr sürüyor. Avusturya, Çekos-

dan başlıyalovakya ve Polonya 
rak, A vrupada biç bir me_:nleket 
yoktu ki işgal kazasına ugra~a
dan evvel teminatların en sagla
ınını elde etmemiş olsun, Bulga
ristan hakkındaki teminatın 
hükmü ne kadar devam edeceği
ni de bu sözü herhangi bir vesile 
ile bo1.acak olanlardan baska 

kimse bilmez. 
Berlin mahafilinin bu yan res-

ın• .. ı . . yarınki hakikatin 
ı soz erını, 

Milli Şefle B. Eden ve 
General Dill arasındaki 
görüşme iki saat sürdü 

Başvekil Doktor Relik Saydam, misafirlerimiz 
şeref ine Ankarapalasta bir öğle ziya/eti verdi 

de iCade!i olarak kabul etmeye 
Çok meyyaliz. Fakat o zaman, . . . . . . .. 
'b dak" hazırlıkların sebe- G ral Dlll'in ua..vekil Dr. Refik Saydamı zıyaretlerı (Solda Ingıltererun Ankara sefırı) 
r\Omanya ı ll r B. Eden ve ene ~ • 
bini izah etmek lazım ge ~o ~ 

27 
(AA ) _ Reisicünı- Büyük Britanya İmparatorlğu ğu halde kabul buyurmuşlardır. 

:Ronıanyaya yığılan ordu!:U-·. er_ Ankara t İ ··~Ü bugün saat Genel Kurmay Başkanı General iki saat devam eden bu mülft.-
halde oraya sırf hava degıştırıne _ hur isme ;

0 
yadaki köşklerin- Sir John Dill ve Büyük Brltan- katta Hariciye Vekili Şükrü Sa-

Ye gelmediler. Bunların, ~:~~- 18,3~. ~~ ;~i~ya Hariciye Nazı- yanın Ankara büyük elçisi Sir raçoğlu hazır bulwunuştur. 
Yada oturmaktan daha cı _ b de Buyük Eden'i refakatihde Hugh Knatchbull Hugessen oldu-, (Devrmı 4 üncü sahifede 
Zlfeleri olmak gerektir. Eg:r u n B. Anthony ·---------------------:;..__ __ 
Yığınak bir taarruz hazırlıgı de- , ,.. __________ _ 

ğiJse, akla gelen tek ihtimal, in~- yeni yıl bütçesi Al 
lizlerin Balkanlarda herhangi bır man askeri 
ihraç hareketinn karşı koymak 

~~~~~müd•faa tedbirloi- Başvekilimiz bugünlerde Tunusta Bizerte lima· 
nını da İfgal edecekmiş 

Fakat Hitıer son nutkunda, b 1 k 
(kendisinden d~a az iyi vaziyet- b e y a n atta u u n a c a 
~ b' u:~sido~;:gun~ ~dı=ık~~ taı!iİ~r:'an!~ ~~~~ .. ) bi-ldir~~:~ 

Da-ily Herald gazetesinin ltal-

~l .. edAki. dttaen1ı.yaz, Arnüç yaevurd:ı~a. ~~ y . bu••tçe geçen seneki 268 mil- yan hududundaki muhabirine 
eDI ' d daha . göre, Roma fqiatleri Almanla· 

ka. Akdenizde ttaıyaya yardım 1. J k bütçe en geDJŞ rın yalnız Trablun çıkmak için 
etnı. ek için alman hava kuvvetl.~rl yon ıra 1 değil fakat Bizerte limanını iı-

tt ği --~--~--- gal için de tahtidat yaphklarını 
gönderildi. Yukarda bahse 1 

- 4ı yılki 268 milyon liralık bütçeden söylemektedirler. ltalyadan ge-
lnlı ikinci mühim haber oı~rak AJ1kanl 27 (Telefonla) - 19 daha geni§ olduğu anı~ta- len bir yolcu, ıekaeriai zırhlı kuv-
da zırhlı alman kuvvetıerınin aU yılı bütçesinin masraf ıcısını vetler olmak üzere, 200,000 
lltngazı çölünde ingilizlerle çar- ~ekAletler ve diğer müesses.edlaert dırGaretecller, Başvekil Dr. Refik Alman askerinin Napoli civano
ll1&tığnı alman ve itaıyan resınt tarafıiıdan hazırlanmış van sa damdan yeni yıl bütçesi etra- :ş~;.planmı~ olduğunu söyle-

tebı~ğle~nd~ gördük. Ja5II11 üzerindeki ça~malar da fı:cıa beyanat rfca etmişlerdi. ~----------" 
t Inglizlen nerede bulu:salt na ermiştir. Başvekilimizin bugünlerde beya-

tı~rlerine saldıracağ'ızn ~ıyenı so gün bütce üzerinde son de- tta bulunması muhtemeldir. -., ..,.. 2 

lıitıer, Akdenizi aşarak Afrikaya Bu k tedkiklerde bulunul- na B b hk• 
gitmeyi Manşı geçerek İngilte- fa oıara ektlna bağlanmıştır. S d 1 ~d U sa a 1 re ' k 1 muş ve Y u ıvasa o u yag ı 

Ye varmaktan daha mı o ayj mali YJlı müvazenei ~ - Srvu 27 (A.A.) - Diln saat T ı f 
buıctu? Öyle anlaşılıyor ki alman- 19~1 kanun layihası v~ butçe 12 de beş dakika, devamlı §lmşek e g r a ar 
lar, bir taraftan Trablusta kalan mıy~ (bugün) hükiımetın te~e- ve gök gürültüleri arasında do- 2 

Necmeddin Sadak yar ·ı Büyük Millet ~eclisıne lu yağmııtır. Hasar, kaydolunma· DCİ sahifede 
res~ ı ektir Yeni bütçenın geçen mııtır. . 
verılece · (Devamı 7 nci sahife4e) 

elçisi dün geldi 
Tayyareden indikten sonra 

trenle Ankarava hareket etti 

İngilterenin .l\loskova büyük elçisi Yeşilköyde tayyareden 
indikten sonra 

İngilternin Moskova büyük elçisi r----------...... 
Sir Stafford Cripps, Ankarada bu
lunaın İngilız Hariciye Nazın B. E· 
den ile görüşmek üzere dün tay.ya· 
re ile Moskovadan oehrimize gel· 
miştir. Sefire, İngiliz hava ataşesi 

1 

ile sekreteri refakat etmektedir. 
Tayyare saat 17,45 de Yeşilköy 

tayyare meydanına inmiştir. B. 
C.ripps burada Bakırköy kaymaka-
mı tarafından karşılanmıştır. 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Yeni tefrikamız yarın 
baılıyor 

6üzel &özlü Kız 
Aşka macera romanı 

Nakleden: (Va • Niı) 

- Senin kann olacağıma keşke şöy1e bir manken olaydıml-
- İyi amma o zaman konuşamazdın'··· 
- Ne çıkar, her gün bir elbise değiştirirdim af ... 
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Kar fırtınaları 
Bulgaristanın 

• e.. A t 

ıstılô:sına manı 1 

Sofyadaki Reuter muha
biri bunu bildiriyor 

Sofya 28 (A.A.) - B. B. C.: 
Reuter muhabirinin i~aratına göre 
çnrşamba günü başlıyan kar fırtına· 
lan, Alman askerlermin Bulgaris· 
tanı geniş bir ölçüdr• istilasına mani 
olacakhr. Ü::ıiformalı Alman asker
lerinin Bulgaristana gelmekte bulun
duklarını zannettirecek biç bjr se
bep yoksa da Bulgaristana gelmekte 
olan sivH Almanların mikdarı art· 
maktadır. 

Alman tanklarının Tunayı geçe
rek Bulgaristana geldikleri haberi 
teeyyüd etmemişttr. 

ltalyanlar 
Ar·navutlukta 
müdafaada 

Yeni İtalyan mukabil 
taarruzlari olmadl 

Atina 28 (Radyo bu sabah dokuz 
dal - Cephede mahdud mikyast: 
mahalli harekat olmuştur. Cephenh 
bir noktasında ateşimizle bir düş 
man kıtasına. ağır zayiat verdirdi! 
ve esirler aldık. Hava. kuvvetlerimi 
kvkalade muvaffakıyetli faaliyette 
bulunmuşlardır. 

Atina 28 (A.AO.l - (B.B.C.) Yu· 
nan tebli~lnde zikredilen Yunan tay 
yarelerinin muvaffakıyetli harekat 
için henüz tafsilat alınmamıştır. 

Aüna 28 (A.A.) - (B.B.C.) Yunan 
SÖ'lCüsü. İtalyanların mııka.bll taar
ruzla.r yapmadıklarını söylemiştir 
Bütün cephede İtalyanlar şimdi mü
dafaa vaziyetinde bulunuyorlar. 

Atina 28 (A.A.) - (B.B.C.) İtalyan 
tayyareleli Ege denizinde bir Yunan 
ada.sına hücum et~erdir. Atılan 
bombalardan hasarat ve ni.üusca. za
yiat yoktııı·. 

J 

"" 

Trablusta 
görülen Alman 

kıta/arı 

Almanya Wavel liuvvef· 
lerini Libyada tutmak 

istiyor 

İngilizler, Almanlarin tiu 
ketif cüzütamıni 

tardettiler 

Londra 2 7; {AA.) - Müstakil 
FraDIIZ ajansı bildiriyor: Alman 
tehdidi Balkanlarda barb bir geldi 
almağa ve Hitler Trablusta Musso
liniye yardım etmeğe çalı§bğı bir 
sırada B. Eden ile general Dili' in 
Türk devlet adamlarilıe yaptığı ııö
rüpneler, gazeteler tarafından bü
yült Britanya ile müttefiklerinin düg
manın alacağı kararlar neticesinde 
fena bir ıürprizle karşılapnak iste-

.&Li De VELi 
Yağ banyosu 

A.H - Gazetedeki hava(Jisi 
gördün mü Veli) •.• 

İstanbuldan İzmire 400 tene
ke sade yağ götürülmüş, beledi
ye tahlil neticesinde bu yağlan 
yenmiyecek derecede mahlut 
bulmuş ve satışını menetm~_. .. 
Yağlar imha olunacakmış! ... iz. 
mire kadar gönderileceğine bu 
yağlar buracıkta imha ediliverse 
olmaz mı idD ... 

- Tabii olmaz! ••. Bizde Ha
yırsız ada açıklarına yamız so
kak ve ev çöpleri dökülüyor ... 
Bir de yağ dökmeğe kalkarsak 
yazın lstanbul halkına deniz de
ğil yağ banyosu yaptırmış olu
ruz ... Yağlar, Akdeniz kıyılan
na götürülürken başka bir me
sele dah:ı düşünülmüş olacak. 

- Ne~ 
- O denizin kıyılarında otu-

ranlar arasında tabanlarını yağ
lamağı Hiyad edenler var da 
onlara kolaylık! 

medikleıini gö.teteaı çok mühim bir Aliveli 

B. Eden ve Generaİ Dili Atatüık'ün kabri önünde ve kabri teşebbüs olaıak telakki edilmekte~ ~'-------------·-'• 
dir. 

Japonya,. Fransayı 
tehdid ediyor 

Times'in 
bir makalesi 

ziyaretten çıkarken Roma ve Berlin tarafından neş
redilen reemi tebliğlerde pek büyül
tillıen Alman kıtalarının Trablusta 
görünmesi hadisesi bir vakıa olarak 
kabul edilmekte, fakat bu hususta 
sarih bir malumat verilmemekteclfr. 
Esasen Roma ve Berlin tebliğlerin
de teferruata ait noktalarda bir mü
bayenet de görülmektedir. 

B. Eden'in 
seyahati 

Sulh teklifleri kabul edil· 
mezse Japonya kuvvete' 

başvuracak imiş 

Tukyo 28 (A.A.) - (B.B.C.) Öğre
nildiğine göre. Japon hükfımetı Siam 
1lc ihtilafını hal ve fasl için ileri sü
tillen son sulh tekliflerini kabul et
nliyecek olursa kuvvete müracaat 
etmek mecburiyetinde kalacağını 
Fransaya resmen bildirmiştir. 

Vichy 28 (A.A.) - <B.B.C.) Frnnsız 
'kabinesi bugün mühim bir içtima 
nktederek Hlndiçini vaziyeti hakkın
da kararlar ittihaz edecektir. Dün 
yüksek bir Frnnsız memuru, Fı·ansa
nın Hind!çini meselesinde kafi feda
karlıklar yapmış olduğunu ve daha 
fazlasını yapaımyacağını söylemiştir. 

l'anghay 28 (A.A.) - (B.B.C.) Ha
noydaki Japon konsolosu, Siam ile 
Hindiçlni arasındaki ;;Ulh müzakere
leri inkıta arifesinde bulunduğu ci
hetle, Hindicinide bulunan Japon te
baasını derhal tahliye .ettirmek için 
emir almıştır. 

ispanyanın 

ltalyaya borcu 

61 milyon İngiliz 
lirası tutuyor 

I.ondra 28 (A.A.) - .<BB.0.) Ste
fanl ajansı İtalyanın ispanya harıbi 

Türk ordusu, şimale 
ilerlemiyerek hadiseleri 

bekliyecek 

Yugoslav.yada 
müdafaa 
tedbirleri 

Londra 27 (A.A.) - Tinıes gazete- Yugoslav Hariciye naziri 
sının diploma.tik muharriri yazıyor: 

B. Edenle general sir John Dili ansızın Macaristandan 
Türk hükümet ve genelkurmayı ile 
birlikte bu ınıntakaya. ait bütün sev
külceyş me6elelerini tedkik ed~ekler
dJr. Alnıanlan karşılamak için Türk-

ayrıldi 

lerin Bulgaristan içinde askeri bit Londra 2 7 (A.A.) _ Belgrad
harckat yapmalarına. ihtimal olma- dan bildirildiğine göre, Yugoslav 
dığı çoktanberi belli olmu,ı.ur. Türk genel kurmayı milli müdafaa ted
ordusunun büyük bir kıymeti vardır. birlerine bütün memlekette hız ve· 
F~at sevkülceyş ve teçhizat mesele- rilmesini emretmiştir. 
len bakımından şimal hududunda. bir 
ileri harektlne teşebbüs edilmektense Londra 2 7 (A.A.) - Macaris
ha.diseleri beklemek suretUe mütte- tandaki ikametini 46 saat temdit 
tiklerin davasına da.ha iyi himıet tasavvurunda olan Yugoslav Hari
edileceği anla§llmaktadır. Türklerin ciye Nazın B. Cincar Markoviç'in 
e:nı.niyetlerinl korumak ve müttefikle- bugün ansızın Belgrada hareket et
rine karşı teahhütlerini ifa etmek için tiğ-i bildirilmektedir. 
başka. vasıta.lan da vardır. B ,,

7 
{AA ) D" 

udapeşte "' . . - un, 

Almanlar 
Bulgaristana 
girdiler mi? 

Bulgar basın direktörü 
çıkan şayiayı tekzib etti 

Macar kral naibi amiral Horty, Bu· 
dapeşteıyi resmen ziyaret etmekte 
olan ,Yugoslav Harıiciye Nazırı B. 
Un.car Markoviçi kabul ebn.İş ve 
kendisine mukaddes taçlı Macar li~ 
yakat nişanının büyiik haçını ver
miştir. 

Eritrede 
Kerenin 50 kilometre 
şimalindeki Kelemit 

zaptedildi 

tsnasında general Francoya vermiş ol- Sofya 27 {A.A.) - Reuter: 
duğu mühimmat llst-eslni hazırladı- Bwgar bum direktörü, 12 bıin lı:işi
tını yazıyor. ~an.yanın İtalya.ya bor- llk Alman kıtalarının dün Tunayı 
eu 61 milyon Ingiliz lirası olup 24 se- geçerek Bulgaristana girmiş olduğu 
nede ödenecek.tir. Listede .1~0 top, hakkında yabancı memleketler<le Hartum 27 (AA) - Eritredeki 100 araba, 700 tayyare ve büyük mlk- _ _ı. • • 

tarda silah ve mühimmat vardır. netrecıılen haberlerı resmen tekzıp lngiliz kuvvetleri, Kerenin elli kilo-
etnriş ve bu haberlerin tamamile metre kadar §tmalinde bulunan Ke.
uıleız olduğunu ilave eylemirtir. lemit•i düşman mukavemetine maruz B. Rooseve/t'in Di.ier taraftan Bulgaristanda Alman kalmadaaı l11gal etmişlerdir. 
kıtalar. bulunduğu da tekzip edil- Keza bir İngiliz kolu da Kelemi-

b • h • b • meltted.ir. tin 80 kilometre kMlar §imalinde 
ır ıta esı İngilterenin alacaği kain Nafkayı İşga] etmi~. 

Vapngton 28 (A.A.) _ (BB.O.) B. tedbirler İngiliz kuvvetleri K~lernitin. zap: 
Roooevelt d:ün Beyaz 1ara.ydan Am.e- Londra 27 A.A.) _ Daily Tele- tından sor:.rua 9 ~ubatta ışg~) etıtıkl~rı 
Jika. milletine bir hitabe irad etmiş __ ı.. ._... • CÜ l t'k __ L Kerene dogru g.ımalden ilerlemege 
demoraıksilere yaıdını proJeeblfn pek ~...,... gaze.~Nm. pdoma 1 b:ıuna- başladıklan nokta olan Karera'dan 
~da tasvip edlleceğinl, bu Proje- ç yazıAylorı lazı oilr ulsu n~ '-"-a:e- dtibaren 320 ki1ometre mesafe 
Jı1n tatbfkl, Amerikanın m11dafaaaı er V• man ann er emesı m_r ış- 'katetmi bulunmakta<lırlar. 
ı..ın ~ bü~tr bh1 ehemmiyeti ııaız ıralden farkıız olursa So.fyadaki Jn- E "tr ş H 1.....-!-t _ı_, .. 
"k' ,........ .,....,.. 'liz ı · · Bul · _..ı n e ve a~ amn a:ıger cep· 
olduğunu söylemlşlitr. 82 e ÇlSJ garıstanı terkCQecek, h 1 rind k d d ., h' b' 1 

l.ondr-.daki Bulgar elçisıi de pua- e e e ay e eger ıç !ll' ıey o • 

Meis'in işgali 
po'l'tunu alacaktır. Bu takdirde Bul- mamıştır. 
g~an diitman işgali altına girmiş 
bir toprak olarak. ilan edilece1' ve 
clemal bazı diplomatik ve askeri 

Japon HariciY,e Nazı
rının Moskova ve 

ispanya 
Almanya ile 

yürümiyecek Times gazetesinin diplomatik 
muharriri Hitler'in general Wavel 

Londra mahafiline göre 
hadiselerin seyri üzerin
de büyük tesir yapacali 

kuvvetlerin? Trablusta kalmağa •. 
Almanya teşriki mesai- mecbur ederek doğrudaın doğruya Lo.ndra 27 (~.A.) - B. Eden ın 

.. d' •.., • dd'• Yunanistanla Türkiyeyi tehdit et- Ankara seyahati hakkmda salahi-
de goster ıgı tere utten mek tasavvurunda liulunduğunu yettar ıözcüler, müzakerelerin mÜ§• 

dolayı Vichy'ye de yazma:ktadır. Bulgari.atanın istilası terek men~~atl_eri alaka~ar ~den: 
hücum ediyor için her şeıyin hazırlanmış olduğu meselel.er. uzen~de olacagıı:ı soyle-

aı.laşılıyor. Türkiye ile Yunan·~stana mekle Jktıfa edıyorlar. Bu ıse umu
tevcih edilen bu tehdit Alman mi alakayı tatmin etmemektedir. 

Dün akşam~~Radr,o Gaze~~inden: planlanna karşı koyacak 'tedbirleri B. Eden'ıin ziyaretinin hedefi yeni 
cAlmanya V 1y hükftmett uzerlnde- t dkik . . Ank d t I ı· g"ı- bir anla"ma akdi midir? Balkanlara ki tazyikine < ,am etmektedir. Pa- e ıçın ara a op aınan n ' ~ . . . . . . 

· tel · d ıı ı ........... a ile +=riki liz - Türk konferansının ruhunu teş- karş. Alman tehdıdının ıcap ettJrdı~ 
rıs gaze en e ~ ""~ ... k A dL· ı · ı ak d ~ 
mesai etmekte tereddüd gösterdiği için kil etmel.tedir. · gı as en t~ ~ır erı a ~. ~· ı.~ ı 
Vlchy hükfunetine şiddetle hücum et- Ojğer taraftan Hitler yeni askeri Biltüın bu ıhtımaller mumkundur. 
~ektedlrler. _ bir taarruza geçmeden evvel diplo- Fakat Londra nıahfillerinin kehımi• 
ispanyanın Almanya ile beı-abet. yu- masi entrikalan ile Balkan memle- yeti, B. Eden'in seyahatini öyle bir 

rümiyeceği anlaşılmıştır. Tan:ırf~~ı kederini kazanmağa çah~maktadır. esrar perdesile örtmektedir ki bu 

!bduna. açık"'~irik:dellle-.:,~eyntaelraf e d ır Fakat İngilizler fngilterenin dava- esrarı ancak hadiseler kaldıracak-areye sauıp en .oQ11 ...... ya. ın an • 
ilhak edilen bu bölgede hiçbir: ta.hki- 6ına karşı besledikleri itıimadı kay- tır. 
mat ya.pma.m.a~ı. İspanya bu itllft.fla. betmemiş olan Türklerin dürüstlü- Bazı müşahitlen göre B. Eden 
teahhüd ve kabul etmiş bulunmakta.- ğüne emindirler. daha Londradan hareket ettiği za-
dır. Artık İspanyanın Almanya ile be- Diplomatik muharrir, Rus politi- man Ankaraya gitmek niyetinde 
ra.ber yürüm~ bahis mevzuu olamaz. kasındaki karanlığın Tüııkiye içıin idi. Diğer bazılarına göre general 
~rek Vlchy hiikftmetının ve ~erek İs- baglıca bir endişe mevzuu tesk.il et· Wavell ile görü~tükten sonra buna 
pa.nyanın Almanya. ile işbirliği yap- . "'· • d k~ d 
mamasında en büyük Amilin Amerika. mekte devam eyledıgım e ay et- karar v~rmiştir. Diğer hazılanna gö- " 
olduğunda. şüphe edlleme'll. Amerl'ka mekıtedir. Bir taraftan Sovyetlerin re ise umumi Balkan vaziyetti dola• 
Pasifik denizindeki menta.atlerinl ko- harbe girmeleri ihtimalinin zayıf ol• yısile soın dakikada düşünülmüştür. 
rumak için mühim tedbirler alını§ bu- m!llı, diğer tarahan imalatı müte- Her ne olursa olsun, öyle zannedili
lunma.ktadı:r.11 madiyen artan İngiliz silablannın yor ki, bu ıeyahatin hadiselerin 

mükemmelliği Türkleri hayatlarına seyri üzerir.de büyük tesiri olncak-

A l k kasdeden tehditlere mukavemet tır. rnavut u ta hususundaki niyetlerini aziuıkar bir IJllllllllllllllllllllllUlllllUlllllllUllllllllllllllUlllllfllflllllll-

8UFetlJe tekrar etmeğe aevkedecektir. .-------------·• 
M ogadsicio mıntakasın· İngiliz tayyareleri 

İtalyan nakliye vaaıtala· 
rmı bombaladılar 

Atina 27 (A.A.) - Yunanistan
daki İngiliz hava kuvvetleri tarafın
daaı ne§redilen tebliğ: 

da bulunan ltalyan 
askerleri teslim oluyor 
Kahire 27 (A.A) - Orta Şark 

İngiliz umumi karargahı bildiriyon 
Trablusta: Motörlü ltuvvetleriml· 

zin ileri unsurlan Agheilanın gar• 
binde Alman olduğu zannedilen 

Yunan ordusunun faaliyeti takvi- hl b 1 dan mürek· 
ak _ı,ı T d l F· ,, . zır ı savaş ara a arın 

,.em sauue epe e en ve ıerı nın k b" k 'f ·· ··t raslamıt 
cenubu tarkisinde yaplıan hava eptardı:r leşı • ctıi!'12u amına 
h ekAt d d"" L • k" ve -ey emış r, ar a ı esnasın a un ucati o• E · d K 1 '-ı- K d .. .. . k ff ki 1• 1rü t.rtre e: uvvet er.ung, eren • 
yu u

1
zerme ılço muva a • y~t 1 • vannda düşmanın kuvvayı külliye

cum ar yap mıştır. Lucati cıvannda . . d d agaw devam ederken 
1 b' h ld bul .. l" sını ur urm top~ ır a e ~an., motor'! Kub • Kub'un cenubuna doğru iler-

naklıye vasıtaları ve Fıerı de askerı ı:... k ı .: t '-'-iler kay I · . k u,.en o umuz yen~ eraıuı. • kamp ar üzerme tam isabetler ay- dıemıi§tir 
d~dilmiştir. Fieri' de müteaddit bü- Somallde: Garbi Ahika kuvvet• 
yuk Yaıngtnlar çıkmı§'br. Burada lerin.in Cuba nehri hattından itiba~ 
tayy;ıhırelerimiz .diıh'ımdanfl ~m~tl~~- ren Mogad.iscio'nun iıgaline kadar 
rarg.a nı VesMr • ~ e en mıtra yoz şiddetli ve seri hareketi dügman 
ateşıne tutmak ıçın çok alçaktan '--·---"I · · · tını tama-.;_ 

1 . • l KU v vv• :ennın manevJ}"a ..... 
uçmuş ardır. T ayyarelenmız Av on- l b tu B mta.kada düa.. 

iki .1 ., d bi d" e ozmuş r. u m " 
Lfanın mı açıgın a r uşman a ke lerl memleketin geçtig"i-b tu ·ı b. d.. . man s r ' 
gam o .l e. ır u11man tıcare.t va- miz bütün yerlerinde teslim olmak• 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği --
Kahire 27 (A.A.) - Orta Şark İngi

liz hava kuvvetlerinin resmi tebliği: 
Doğu İtalyan Afrikasında ordunun 

bütün cephelerdeki taarruzuna müza
heret harekatı devam etmektedir. Ke
ren bölgesinde, kıtaat tecernm~erl ve 
depolar bombardıman edilmiş. Iyl ne
ticeler alınmıştır. Asa'b'da büyük bir 
nakliye parkına. bombalar bırakılmış, 
Musa.vva clva.rmda da mühiınmııt de
polan ve diğer askeri hedefler bom
bardmı.an edilmiştir. Adis Abeb:ı ya
kınında.ki Avıış'ta bir demiryolu köp
rlisü bombardıman edllml."?, tam bir 
isabetle köprüde ve demiryolunda ha
sarlar vukua getirilmiştir. 

İngı·lizler bu suretle 12 tedbirler alınacaktır. Bulgaristan ve 
Romaınyada da gittiltçe artan bir 

adayı kolaylıkla kontrol merakla bu tedbirlerin mah~nin 

puru kafil~ıne de ~uvaf~ak.iyetl,:e tadır. Fevkalade muvaffak olan bu 
taarruz etnri§ler ve mıttalyoz ateıı- il • h k t• .,.;,.,.et ve·~l 

B I• h ti• . . . erı are e ın memnu....., u" er ın seya a he ~~mu~lardı~. ~ayya~elerımızın bir hadisesi de 1talyanlann birkaç 

Dün büyük bir düşman filosu Malta. 
ada.sına büyük mikyasta. bir taarru.9 
teşebbü.sünde bulunmuştur. Kırık ka
dar avcının hima.yslnde 40 bombardı
man tayyare5l Luca meydanına. hü
cum etmiştir. Ha.va. kuvvetlerine alt 
blr binada bazı hasarlar vuku bulmuş
sa da. hiçbir m.emuı· yaralanmış veya 
ölmemiştir. Düşman kuvvetlerinin 
adet itibarile çok faik olmasına. rağ
men, avcı ta.yya.relerbniz derhal hü
cuma geçmiş, 2 tJunkers 87~ düşür
müş ve birkaç tayyareyi de muhtemel 
olaralk hasara uğratmışlardır. Hava. 
dMi bataryaları 5 cJunkers 87» düşür
mii9~rdir. 

d ki ııe olabileceği sorulmaktadır. e ece er 

Dün akşamki Radyo G:ızeteshıdenı 
Mels adası :tngruz kı.talan ta.rafın ... 

dan Jşga.l olunmuştur. 

Simali Hollanda 
idare mülki makamlar· 
dan askeri makamlara 

devrediliyor 

İki bin kadar nüfusu olan bu adada 
İtalyanların pek ehemmiyetli olmıyan 
bir muhafaza kuvveti bulunuyordu. 
Adada 1kl telsiz Jstasyonu ve yeraltı 
tayyare hnngarlan da. vardı. İtalyan- La Haye 27 (AA.) - (D.N.B.) 
lar için mühim bir fis olan bu ufacık Şimali Hollandada icra kuvvetleri 
ndanm son za.nıa.nıarda. Almanlar ta- mülki makamlardan askeri makam
rafından kull~ılma~ başlandığı an- lara devredilmiştir. Hollanda hava 
~~tı. İngilizler bu adayı ele ge- k d l s·b b 'f 
çirmekle Akdenizd~kl mev'kllerinl k - uman anı genera ı urg u vazı e 
vetlendirnıekte bir adım daha ileri~~- ile tavzif edilmiştir. Devir muame
nıı.şlardır. Bu suretle Onlldada'yı daha. lesine ıebep bir Alman polis devri
~olaylık1a. kontrol edebileceklerdir. yeeine hücum edilmesi ve bazı ya. 

Bu ada., İstanbulda.kl Büyükadadan hudi unsurlara karşı alınan tedbir-
blraz daha büyükçedir, dU. 

Londra 28 (A.A.) - Şanghaydan ge- epsı uslenne donmuşlerdir. aydanberi Mersada esir olarak tut• 
len haberlere göre, Japon hariciye na- İki Fransız vapuru tuklan 200 müttefik babriyelisinin 
zın· B. Matsuoka yakında Berlin ve Vichy 27 (AA.) _ Havas bil· kurtarılmasıdır. 
Moskovaya. gitmek tasavvurunda.dır. diriyor. F k" ·• ·· yu''klu'· P L -----

Bu haberin doğruluğundan şüphe · ransız omuru , · • 
ettirecek hususi hiçbir sebep mevcut M. - 13 Fransız vapuru ile Fransız Amerikadan tayyareler 
olmamakla beraber Londrada teyi- çimentosu yüklü diğer bir Fraınsız hava yolile İngiltereye 
dine imkan hasıl oİmamıştır.. vapuru, her ikisi de Dakara git· 

mekte iken, Kanarya adalan mınta· gelecek 
Roosevelt'in hu si mü- kasında bir İngiJ.iz kruvazörü tara- Londra 27 (AA.) - lngillz, 

·ı· H SU • • fından tevkif edilmiştir. Bu vapur- Kanada ve Amerikan mütehassıs-
messı ı ong Konga gıttı ların z.kibeti hakkında henüz başka lar Groenland ve İsland adala-

ÇunkJng 27 (A.A.) - B. Rooseveltin malumat alınn:amHıtır rmda tayyarelerin benzin ~htiyaçla-
hususi mümessili, buradaki vazifesini 8 . Al . ' . - rını temin edecek geniş üsler inşası 
bitirdikten sonra Çin ordulan başku- ır man kumandanı imkanlarını tedkik ediyorlar. Bu sa-
mandanı ile görüşmek için Hongkon- öldü yede Amerikada yapılan tayyareler 
ga gitmiştir. Berlin 27 (AA.) - işgal altın- hava yolile üç merhalede İngiltere-
Bir İtalyan vapuru battı daki arazide Alman bahriye ku- ye gelebileceklerdir. Şimdiye kadar 

Belgrad 27 (A.A.) - Kömür yüklü mandam amiral Arnauld de la Pe- beş yüz tayyare hiçbir arızaya uğ
blr İtalyan vapuru Yugoslav: sahili r.iere dün bir kaza neticesinde ~efat ramadan Atlas Pkyarıusunu a~ş-
açıkları.da. batmıştug. etmiştir. tır. 

Diğer bazı tayyareler o kadat; 
hasara uğramı.jlıırdır ki üslerine dörı
müş obnala.rı ihtimal dahilinde del'!;il
clir. Alnum zayiatı o derece idi kl, 
akından üç saat sonra büyük bir avcı 
filosu refakatinde bulunan bir Kızıl· 
hıı.ç deniz tayyaresi kaybolan düşman 
mürettebatını aramak için adanın şi
malinde bir saat kadar deniz üzerinde 
dolaşmıştır. Düşman avcı tayyareleri 
avcılarımıza hücum etmiş ve vuku bu~ 
lan muharebede bir Messerschmldt 
ehemmiyetli surette hasara uğratıl
mıştır. 3 tayyaremiz kayıptır. 
Diğer harekattan bütün tayarelerl

miz salimen dönmüşlerdir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 'L ş m o i a o .a n E a L E a i J uıs-.. ~-.. -n 
Bir milleti iki millet kuil: Sırkeci garında bir 
retine çikarmanın çaresı Et narhı 15 1 B. Sun Bellioğlu'nun Yeni tip una Avrupalı köpek 

= ~:i!ı:~r Se!ı~:: mi? •• tıldı . liat kondu 
nıi-7 AF:~tgeblumı~y·norç •• a.rço:: ::.. gun UZU muhakemesine başlandı 

.. Sirk~ istasyonunda b.tundu
gunı bır ıll'ada Avrupa treni lreldi. 
y olcwar çıkmaia batladalar. S.... 
lann &rMında genç bir kan k 
dikk~time çarptı. Bir ıürü bavuii: 
n, bır fapka kutaJan. üzeri biiqüll 
biizgülü bir de çalnaf8' torbal.n 
vardı. 

ıruı,i; Pı"rı"nç fiatleri Jiakkinda 
ya Eyüpten dönüşte uğrardı... B!ll· 
yorsunuz kendisi Kur'anı Kerım tedkikler yapılıyor 
yazmağa' meraklıdır. Gcınçliğinden
beri hattatlığa heves et~... Eyüp· 
te, hürmet ettiği. ders aldığı bir ho
cası vardı. Her hafta ona gider, 
eserlerini gösterir, mütalaasını so
ro.rdı. Üstadın iliştiği noktalar olur
ıa, o sahifeleri değqtirirdi... Fakat 
maalesef Eyüplü boca vefat etti. •• 
İzzet bey de arbk İstanbul& inme
diği için çarşambaları dükkan~ 
uğramıyor ... Kendisini görme~. ~
terseniz, evine gidin .•• Adresım bı· 
lir misiniz? 

- Bilmez olur muyum?··· - de
dim ve teşekkür edip ayrıldım. 

1(.11-1/-

İzzet bey, ak sakalla, rnuht~ 
Lir zattır. Babamın arka~aşıydı. Ai: 
leJcrimiz arasında nesillerderiberı 
bir dostluk varmış. Soyad; söc~ 
sem herkes tanıyacnk. F at d" 
kendi t~hir olunmağı istemez 1

1~• Esk• es m 
rneakut geçiyorum. 1 n ·~· 

M .. 1.. adam» diye methettıgı 
« us wnan li 
nurani yüzlü bir :ıntfır. Ara sıra e • 
ni öper. boyu duasını alırım.. ~ayet 
zekidir de. Hani dünyada~ elmı ete-
~. • 1 • .. asebetsaz sofular 
ganı çe cmış mun . 
vardır a o.sla onlardan değildır; 

• • k acak ve ba· bcnım yazılarımı o uy • d 
na ara sıra mevzular verecek. ka ar 
her şeyle altıkadardır. Ve babus~, 
yukardaki muhavereden ~l~~dıgı 
gibi, mükemmel bir aınatorluğü de 
var: Hottatlıkh: meşgul.. • • . 

Türkler, Arap ho.rf!~ ÇWt sa· 

t d b"'t""n ıs· ı~m aıcmınde tefer• na ın a u u .. • d 
"'d .._:. En ı"yi hattatlar bııı en ru e~......... • d • 

t • • Hafız Osman bız enmış; ye ışmış. 
Aktik bizden... Göz nurumuz mus· 
haflar, Hind, Çin pİy~ında 
eı fazla aranan sanat eserlcn sayıl• 
mış: hala da sayılmakta. •• 

Bu sanatın artık umumiyetle bü· 
tün millette kalmıyacaiP kalaımya• 
cağı muhaklıakhr. Zira, muazzam 
inkılaplar geçirdik: ~akat ~ark.m .'u 
veya bu hususiyetıru meseia hır ın
giliz bir iskandina' alimi biliniyor 
mu i Öyleyse niçin on sekiz milyon 
Tütk içinde amatörlük bırikile ea
ki hattatlığın ananevi gavamızuıı 
izzet be}' tarzında yaşatan • üç bet 
kişi .:uhur ebnesin .•• Netekim «ok 
atmak» tarihe kar~ınış~:__at 
Krupp fabrikala:11'm • d" u~ 
memlekette ıd bır fantezı ıye o 
atma sporuna clevam eden gençler 

vaHayır. sırf hnttatl.ık misali ~in· 
dP. urru· etme!: niyetinde değil~. 
Bu J:'irizgi.hla eski bir ınev.ınıa. ~on· 
tnck istiyorum. Şnyet şahsıyelıru ta· 
rif ettiğim muhterem izzet bey ken· 
dini b<iyle bir amntörlü~e vermesey
di belki konu komşu ile tavla oy· 

' ~-'-tı ,-ybet etmcğe alışacak· neya.aA , .,,.. ·· el 
b . Bu san:ıtkarone heves ona gu% 
sanat c:ıcrlcri yaptımyor; faknt onu 
a; -=ıi zamanda fena huylardan, c;; 
sıb."Ultısı ile ~nernelerden kurt 

Hüviyeti teıbit edildikten, sorgu hakiminin karat-
Fi t mnraknbe kOtlltsyonu tata!m.- namesi okunduktan ıonra muhakemeye gizli 

dan :esbtt ve Ttcar~t Vekı!l~~v=!:: olarak devam edilmesine karar verildi 
dan knbul oi:~~~ ~:misYonu narhı 
~~r·b:!~ dahn uzn.tmıştır. ~ ~ Bundan altı ay evvel tevkif edil-ımuı, eski mebus ve lktı.sad Veklli 
gün sonra. değtştlrllfı'e~ciÜ z~ecektir. mit olan e•kı mebus B. Sırn Belli· B. Sırrı Bellioğlu olduğunu öğre· 
sıl olursa •. narh fia onunun p&- oğlu; muhtelif' sivil eşhasa mektup· nince. kendishıi Tophanede bulunan 

Fint milrakabe
1 
~~a kUZU nar- lar göndermek. awetile tıü.kCımet Boıtanbaşı polis karakoluna davet 

zartcst gürik~:np ~llecektlt. aleyhine tahrikat yapmak, hü.kCıme· etmiıtir. 
hl tt!{~~;• ırels muavinlerinden B. tin manevi oahsiyetirıi tahkir eyle- Bu sırada emniyet müdürlüğü hfı.· 
L~;l AkSOY· diln m~~tellf semtle~~ mek. suçlarından dolaya ikinci ağır d:iseden haber edilmiı mevzuubahs 
kasaptan gczrnı,,, dukkdnla~a Uştür. ceza mahkemesine verilmiş ve dün olan posta kutusu açılmış Adapaza· 
mlkt:ı.rda et bulunf:~~~larda muhakemeai yapılmıştır. nnda iki zata gönderilmekte olan, 
Yaln~ kuZU cı.:k~ ~~a azalmakta.- Mahkeme; evvel emirde B. 'Sırrı iki mektup bulunarıtk açılmış, okun-
her gun bli m r Bellioğlunun hüviyetini tesbit etti. muş. ve mahiyeti öğrenilince kendi-
dıl'. p· • fiatleri Bellioğlu, eski mebus '\'e lktısad Ve· si nezaret altına alınmak.la bera· 

ırınç lciü olduğunu, halem ailesinin Ama· ber, derhal evinde araştırma yapıl-
Plrlnc;, rasulye ve hububatın beyan- vutköyde Üvey npnrtımanında bir mıştır. Bu araştırmada henüz ıoba.

nnmeye tnbl tutuldu~ mal~d~~ El- numaralı dairede oturduğunu, Ab· ya atılarak yakılmıı bazı kiığıt par· 
ıerlnde bu gıd:ı. madd~e~~n Tic~t dülhnmid zamanında müebbed ka· çalan, mektuplıınn ya:zılması irinde 
a~rn~ln~:.u1:ı1:mış~rdlr. lebendliğe, geçenlerde de dokuz kullanılan daktilo makinoi diğer 
müdurl ft d bert plrlfiç tıatlcri- sene dört ay hapse mahkCım edil· ban vesaik ve üzerinde de bir liste 

Geçen ~a :ca~ derecede yükseldiği miı1 bulundu(iunu ıl>yledi. bulunmuştur. 
n:tıru:t: LiizumSUZ yere !lat yük- Müteakiben birinci sorgu hakimi- Bu listenin tedkikinden anlaşıldı· 
!eıı.ştn\n hn.ngl eller tarafından yapıl- nin 15/1/941 tarihli mahkemeye ğına göre, bu neviden mektuplar 
dağı henilz nnlaşıl:ı.mnmıştır. tsta.nbul sevk kararnamesi okundu. Bunda Konya, lzmir, Balıkesir, Trabzon. 
Belediyesi. İkUsaö işleri nındilrlüğü B. Sım Bellioğlunun muhtelif kim- Erzurwn belediyelerine, profesörlo
mürt'ıhlp1crl şehrtn m~htcll!ırt:emrı:i eelcre mektuplar göndermek sureti- re, gazetelere, etibba odnsıına, Trab-
rtndekl bn.klmllnrn u rtı.m ' le hükfunet aleyhine tahrikat ynp· zon, Mnnisa, Edirne, Eski§ehlr has· 
t.oplamaktadır. t y T" kl"y" h"ku t' şahsi taneleri ba§doktorlımna gönderil· 

Geçen ıınrtn başında pbirtcln kllo- ıgı. ur u~u ~e. uhk"me ıln d"" • 
mı 

33 
ı.runıştu. Hafta. sonund~ bir ~o ye1tı dmanKevıyemnı ta. ırkey e ıgıd'~a· mi§tİr. 

ırtncln 35 kuruşa çıktığı görülmüştilr. zı ıy ı. arartiamemn o unan ıger Sorgu hakimihln kıırarnam~i hu hnftA flatıer yeniden yükselme Js- aksamına nazaran; İstanbul, Ama· okunduktan sonra müdde.iumumt B. 
tlda.dı göstenn1.şt!i'. Müraklple.r plrtn- vutköy ve Beyoğlu postanelerile bu Turgut ilk mütalaasını serdederek. 
cin 'kilosunun 38 kuruşa sa.tılınakta 01- mıntakadaki posta kutularından hadisenin i\mmenin emniyet ve sc
du~u gBımüşlerdlr. Tedklkler so- mavi veya saman rengi zarflarla lametine taalluk eder mahiyette ol· 
un"'" tlıi.tıerln kJmler t:ırafından ve uh l'f ,_. k 1 ıL• hak n ...,..sebei>l tn.htında y'fik3eltildlğl m te ı ıı;ımse ınamma me tup or masına Dmaen mu emenin haft 
~ aktı~ gönderildiği nnzan dikkati celbet· olara'k rüyetini istedi. Re.is, B. Sırrı 
an aşılac miı ve yapılan takibat ve tarassudat Bcllioğluna bu hususta ne dtyeceğinl 

istimlakler 
Yeni ıene için 1,648,000 

lira tahsis ediliyor 

sonunda teşrimevvel aşmın ikisinde sordu. 
Fındıklı tütün deposu civarındaki B. Sım Bellioğlu buna itirazla 
bir poıta kutusuna iki mıelttup at· mUhakemenin lleni olmuını istedi. 
makta olan B. Sırn Bellioğlu, kutu Müdd-eiumuml muaVinJ muhake
civarında dolll§an bir sivil meımur menin haft olrnuında ısrar etti. 
ta.rafından ya.kalanmııbr. Mahkeme de, bu talep mucibince 

Memur, 9Uphelenmiı olduğu bu muhakemeye gizli oloarak devama 
zata evvel emirde hüviyet-ini sor· karar verdi, salon boıaltıldL 

Başı kesilmiş bir ceset 
Maktul bir bahçıvandır. Katiller 
hakkında ip uçları ele geçirildi 

Bu sene Lstlml~ lşlerlne kuvvet ve
rilecektir. Geçen sene 'istln'llAk mua
meleleri ikmal eıtırilemiyen k.ı.!Uitlaı<
ıa beraber, bu scnckl ıstımll'Lk: f'ekdnu 
gcten seneki mlktard:ı.n fazla olacak
tır. Belediyeler bankasından b~ mil
yon liralık lstlkmz yapılmı., olduğu 
mnlümliur. Bu pnrnnın mUhtiiUnlktan 
henüz harcnnmn.mıştır. Yeni sene 1:.
'tiinl!Uc tşlerlne harcanmn.k üzere ıs
tikrnz yekunundan bir o\llyon altı yüz 
seksen dörl bin Ura nlınaca'ktır. D!.ğer 
alınan paralarla beraber bu seneki 1.s-
tımlO.k ışıerine lkl mllyon otuz dört Polis ve adü}'e dün e.srarengiz bir ıdurülrrtüş olabileceği tayin edilmiş· 
bllı. l\ra n.ynlmış oluyor. ed cinayet tahkik.atma >el koymuıtur. tir. 

İstiml~k muameleleri devam llkm=~= Kocamustafa paoada eski derg5.h- Cinayet memurları, maktulün hü· 
ken ~chlr d:ıhllltrde yenl~:n e in§aat laıdan Sümbül efendi dergahı deni- vjyetinin tcsbitinden sonra katil ve 
tep arsalan satın ruın~c~ ş~r mek- len bir mahallin diir yakınından lge· ya katillcdn kim olabileceği ioi üze
ynpılncıı.ktı~ Ycn~:n~ö; mektepler!ne çenler, dergahın avlusunda ba§ın· rinde tahkikata ba§hum~lar ve Ta
tepı:::ı:e: ~~can~c:ı.ktır. Köylillerln dan kesilmio olarak yatan bir ccsed latın çalıştığı bostanda bulunan di· 
~n dl nrnl~nnda. bu l!ılcre sarfedlln;,ıek görmüşler ve derhal zabıtaya h:ı- ğer üç lki~yi sorgu altına nlm11lıır
ü~re t,oplıyacnklan m\ktnr bu yekun- berdar etmişlerdir. dır. Bunlar, 'fadelerinde müsbet bir 
dan hariçtir. Mahalli polis, bir taraftan cesedi şey ~ildirmemekle _bera~er, bir .t~-

h f .. Jtı a almakla beraber kım ıp uçlan vermı~lerdır. Katılın 
O k "d cinayeti mu a azn .. n ' · • 'h b' l "d.ir s u ar . diğer taraftan emniyet müdürlü('....U tayını nı ayet ır saat m~e esı • 

mı~. 1 k"' ede bucakta ka!.mıJ muhakemesı ikinci şubesi cinayet İbıı.§komiserli· 
'?ev et 0~ et eJeeek, onların Şeker bnyı·ntftlfilll !it gecesi, Üskü- ğini hnbetdar etmiş, ayni zamanda Kadıköyde resim 

eski. ust~ sıya; t'ınneleri ~eminini dıırda Atıa.mntnşında bakkal Kemall, nö~c;i müdddumumisi ve adliye 
yhenı 1çır ı;r_ye 1B nun nasd olaca· büyült bir dirhemle b:ı.şın~u=!~; doktoru da vaka yerine çağrılmıt 
nzır ayaoawnu. u d ani t retlle öldüren Şadanın m a 1 d 

ğını geçen gün bir yazım a ~ • dün birinci tı.ğırce-za m:ı.bkemeslnde ar ır. 
mıştun. O btıhis profesyonellere ta· başlıınınıştır. Müddeiumumi ve cinayet me· 
alluk ediyor. Onun yanında. • ama· Katil, yapılnn sorgu.rundad= ge- murları Sümbül efendi derg!'ihına 
törlük de at başı beraber:. ~ıd~ ... cesl, fllhakllm 11\::_:ıı~~:ız para~~~ gelince feci vr. kanlı bir sahne ~le 
Ve asıl mühim ola.n amatorlüktur ... g!ttlğinl, kend~ n :ı.lln bunun ÜZt'rlne karşıla~mı§lıırclır. Kafası balta ıle 
Nasıl yapmalı da bU ~~let!n ruhun· dımı ı.sted~~ıttlc ~~-tli;:lnl, bunun üze- kesilmiş ve hemen hemen vücuttan 
da, geçim mesleği gıbı bır d~ he: ~dl:U~ar:aı nefis maks:ı.tılle ~ir- ayrılacak bir vaziyete gelmiş olan 
ves mesleği uyandırmalı?::· Bır za ~e~c knfl\Slll:l. vurmuş oldutu~~ ~ök cesed tedlcik edilmio ve ilk iş ola· 
bitim.iz aynı· zamanda flut. çahm, ledt Mahkeme, şnlıldletln tel ç rak hüviyetinin tesbitine çalışılmış· 
b d

.. .. .. ynı zaman· .;.ı b""ka gUne bıraktı. B • k •. . d' ir banka mü urumuz n • muhakeme,,. - ''"""""""'"' tır. u l!J ço uzun surtnemııı. cese ı 

sergisi 
KnMay Hnlkevi, Ha.lkevıeıtnın yıl

dönümil münnsebetue Kndıköy res
samlarının eserlerinden mürekkep bir 
resim serglsl. açmıştır. 
İstanbulda son aylar zar!ında. açt

lan beş resim sertısı g\bl, bu sercı de 
ehemmlyctıı blr nlfı.kıı. uyandırmıştır. 
Sergtda Akademi mualfünlerlnden Ce
ltıl Esat, Ayetullah ve Hnlkevı rels1 ve
clh Bereket.oğlu, rcssn.m Şeref Aktt.k, 
Melek Ceınt, Ali Karsan Clbl memlek&
Umlzln tanınmış sanatkl\.rlannm eser
leri bulunmıı.ktndır. 

Daimi encümen bugün 
ekmeğin fiatini 
kararlaşhracak 

F1a.t rnfimkabe kcımlSyonu dlln top- Genç kaclıa elinde bir kapeiia 
ı~. Fi t rnfirakabc bllrosu taratın- kayışına tutuyordu. itte :a.-ina ... 
dan her türlil giyecek ve ylycc~ mnd- ~&kkatimi ibwine çek,. bu köpek. 
deleri üzerinde yapllan tedklltlerle ti. Bu u:ınm Yollardaa ael• A 
m~gul oltnuştur. al il'" • ::-.::•---•~ -nv-

Yenl tip una dlln ti&t konm~tur. P 1 .°.P. 11.__ bir halde idi. 
Komlsyon, yüzde on beş ça.vdat ve Kend~ Buldok cinainden bir 
yüzde sek.sen b~ buğdaydruı ibaret 72 mahlUk oldutunu anlamak içi. ona 
kiloluk bir çuvnl unun flatını 978 ku- uzun müddet dikkatli dikkatli bak 
ruf olnrn.k ikabul etmlştlr. Kom!syonun mak li.zımdı. Zira b&çare A • 
tcsb!t cttlğl un flatl dün akşam ilzcrl Buldok bir d•i bir kemikti. Qaı. 
Belediye Relsllğlne blldlrll~tir. Da· gözlerim biru kuvveti' ı. • 
lmt encümen bugün toplıı.nacak, ek- nk k b 1 ? aJlh 
mek flatlnl teSblt ve 1111.n edecektir. uz tan onun •. ~'!9 kemilderiQI 
Fmncılar bir çuvnl undan 94 ekmek teker teker aayabılirdun. Zira d•i

~lemektcdlr. Bir çuval undan 98 ek- ıi, iskeleti üzerinde bir davul zan 
mclt çı.ka.nlmnsı lmltlınlan aranıyor. gibi gerilm~ti. Hayvan uzaktan bir 
Bu lmkln tanin edlldlği takdirde ek· kemik torbuanı hatu1abyordu 
mek flntl, düşünilldüj?Unden daha «Kıtlıktan çıkımt» tabirinin· canlı 
ucuz olabilecektir. ve dört ayakla bir f---1 • ı b" unaau o an ıça-

T opkapıda yapılacak re A,. rupah köpeğin açlıktan gözle
rinin feri donuklaşmıflı. Ve bu fer-

park siz gözleri ile Sirkeci istasyonunun 
Londro. - İstanbul aııtalt :rolunun meydanında dola,an iri. kanlı can

.şehre glrlş kısmını teşkil eden Top- lı, sıhhatli gürbtiz lıtanb 1 k'" Jc-
knpı mevclanı ve clvannın tn.nzlm edl- 1 • h ' u ope 
lecef;in\ "yazmıştik. vı.ırı.yet Zlre.nt mil- enne ayret, gıpta ve hasedle ba-
dilrü, Vllll.yet Dalmt encfunenl basın· lnyordu. 
dan ve Mezarlıklar mlmarlanndnn blr BHmklJer de sanlci etleri, canla. 
zattan mlirekkep heyet, dün Top'k.ııpı n, adaleleri. katmer katmer gerdan
dışına çıkmL'.i, nğn.çlandınlacnk, çl- lan ve kalın kalın boyunları ile ona 
çcltlendirllecek sahayı gezınL,tlr. nishet vermek istiyorlann1t ıribl 

Fidan dlkllecek &n tesôlt ed!ldt- • 
~\nden, bugünden ıtıba.ren tcdıı.Hk uzaktan baka baka geçıyorlardt. 
edilen fidanlar yerlerine dlkllmeğe Bu aralık istasyonun önünde ıi-
baqlnnacal:.-tr. mid yiyen bir gazeteci çocuk Avru-

Aynl heyet, donüGte, İstanbul el· palı köpeğin sefil ve perişan haline 
hetlndekl parkları gezmiş, a~açlanın- pek acınut olacak ki önüne bir par
lncnk ve yeniden çlçeklendltllecek · · d tta. 
yerleri görmüştür. Fatih ve Aksaray ça sunı a • 
parklannm tıım\to.tı başlnnu.§tu'. Bu- Sen misin bunu alan?... Hayvaa 
rnlara yeniden ağaçlu cllkllml.ftlr. Bir simid parçasına öyle bir can hav• 
1k1 güne kadar çloeklendlnne ameli- lile atıldı ki... Sanki civarda dola
yesl başhyacakt1r. ,an öteki köpekler de kendi önün

KUçükpazarda 
Bir genç ağır surette 

deki bu lokmayı kapacaltlaJ'mlf ai
bi. Bir yandan da onları korkutmak 
İçin hahire bU'lıyordu. Halbuki bi
ııimkiler başlannı yan çevirip de b. 
ıimid parçasına bakmaia bile te
nezzül etmediler. 

yaralandı Avrupadan gelen köpek ıimid 
parçuını bitirdikten ıonra kendisi-

/

ne bu ümid edilmedik nimeti ataa 
Dlln akşam Qzcri Kllçükpazarda bir 2azeteci toeuia doiru ıeiirttt O 

~~~~~ ~;c=~~=-~· d~:erev:ı~ kadar ki sahibinin elinde bulunan 
genç otunnnkt:ı.dırlar. Sadeddlıı son kayışı gerdikçe aeriYor, gazeteciye 
günlerde kendi kız kardeşi Melek ile doğru gitmek istiyordu. 
Arlfln nlfı.knda.r olmak ıstedlğlnJ. his- Köpeğin sabib; ıren~ kan koca 
setml~. Arife bazı lhtarlnrda bulun- talui bulamadılar. Bil-az cadd~ 
muştur. doğru ilerlediler. Köpek de yanla-

Arlt, S:ı.dcdd nln bu ihtarlanna ku- rında •.• Hayvancağu karşıdaki asra 
lak asmnmıştır. S:ıdcddln, dil.n l>ğle- sıra lokantaların camlarındaki etle-
dcn .sonra Artfc, aıt:ık bu L,e katı bk bal-'-'1 
son vcımcslnl tlddetle söylemtşUr. re, m ara tirle bir bakıyord• 

ki... 
Arlt, ~~decldlnln bu a.ğır s!Ylletlne Ne de olsa biali hayvandar. Maa-

tah:ı.mmuı cdememl.ş ve ynnındıı. Uı.şı- afih ı alı b" A 
dığı keskin bir knm:ı. He Sndeddlnln m ayı~ amam • 1Çare vru-
üzerlne -atılıı.rnk kalbinin ti:ıcr1nden padan Reiıyor .•• 
vo d.ğer bazı yerlerinden yaralamıştır. l Hikmet F erldun Es ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sadeddin, ntnr ynralı olnrnk yere 
yıkılmış, nz Sbnr:ı. gelen pol1sler, ken
d1s1nl Cemı.hpaşa h:ı.stn.neslne kaldır
mış!atfür. Arıt tevkif edllm!itlr 

Yol inşaatı hakkında 
bir istatistik 

İsU\nbul Beledlye Fen hey~! mO.
dürlüğii, Belediyenin <lort senelik yol 
inşaatını gösteren bir istnt.lstlk vUcu
de :;etlrm~lr. Bu ıstatlst1ğe göre, 1936 
senesinde Belediye hudutlnn dahtlln
de 28 kilometre nsrnıt yol yapılmış, 
1939 senesindeki asfalt inşaat ıse kırk 
blr kllometrcyl bulmuştur. 938 sene
sinde.ki parke inşaat 36 ve 939 scnesln
dekl 1se sekiz kilometredir. Adi şose 
inşaatı 936 sencslnde dört. 939 sene
sinde ylrml üç lkllC>metre, ltn.pla.ma. şo
se l.n.şnatı 936 seneSlnde on, 939 sene
slııde se.k.lz kilometreden ibaret.Ur. 

İki cürmü meşhud 
yapıldı 

Flat mürakabe bürosu memurlan 
dün ikl cürmü meşhud yapmıştır. 
Bunln.rdan blrl Gala.tada Peışcmbepa... 
zarında yüksek flatle d"mtr satl'ken 
yaknlnnnn blr demlrcl, d!ğert Bs.hçe
knpıdn faturasız manifatura satışı ıa
pnn bir matazadır. Her lkl mile~ 
nln s:ıhibl Adliyeye tesllm edllecek\lf. 

Hava kurumuna 
teberrüler 

• • • b" allı• 1uı1ttutlt11llUJIUUUU 1 d b" • b d • do siyah gül vetıştırsm; ır mu -•ıfl•ııııııu1111111111111 gören er on ın, u a amın o cı· 
n,imiz ayni zamanda tabla .oymacı: B bu millete nasıl aşılamalı_? varda bahçıvanlık eden Talat oldu· 

Kadıköy Belediye blnnsı karşısında Umuml yol tnmıra.tı 936 senesinde 
zarif bir tıırzda hazırln.nını.ş büyilk !bir otuz altı kilometre, 939 senesinde dok
snlonda t~hlr edUen bu eserleri, g~r- san k1lom~reyt bulmuştur. 

Türk Hava Kurumundnn: 2650 Su
raskl mhdumlan, 1000 S:ıl\h l\:eçeol 
ve Ha.yık Kaznncıyan, ıooo Nuı1 Ab
durrahman Maltaoğullnn merunıc8' 
fabrlknsı, 750 Pertev Paker, 550 Sala.
nıon Kohen ve oRullan, 1500 Jrrr.ef Z... 
lcenn.Zl 'Ve otullan, 500 Ya111a Sa.ban " 
mahdumu, llOO Andrea "e "tanı Olc1a.. 
soo Plzruıt n Novaro, soo Ramparsum 
Erkman, 30G Yordaıı Ayıl.notlu ve <11'
lu, 300 Atan&f Papadopulos, 300 Nlfaıı 
MannkYa.n. 250 lıGfel Fa.hrt. 250 Mue
ıara. Nuri K•ı. 2500 Mols A1sard 
Oğullan, 150 Betıantma \l'9 R. O]tJo. 
teberrü etm lerdlr. 

lığı yapsın• bir mıiharririmız aynı G';;;,. bir tek çaresi .ar: ~epı· ğunu tanımıştır. 
zamanda kumaş cinslerinden arila· nüzin kendi nehimİ%e bu b~'9~~1 dte- Cesedin üzeti arandığı zaman bir 

ı. Zira aaı ustun e: 
sın... • . illeti. ıiiki faW etınetnı%··· • • şey bulunamamı,, <loktorea yapılan 

BöyleJ;ade. 1nr Tark m ~:..; Amatörlük iti. hevea "c1v··: Nu) muayene8inde de bir ~e evvel öl· 

meğl sanat.seve?' hnlkımız:ı. bınıaa. 1.nşnat tam!ra.tnıa 1938 scnea:lnde iki 
tnvsl.ye ederiz. Sergide 90 tablo te$l1r yüz bin ıı.ta. Mrcanınıt. bu mJktat 1'39 
edilmektedir. Serginin 10 marta kadar :senesinde blr mu,on 1kl yGil bin llra-
a ık kalaca~ haber alınm ır. yı bulm 1".ttk ltdlliıtinln ndriil ft IDl"T'"'U•- ı a , 

aösterecektir. Bay Amcaya göre • •• 

- Vaktiyle bizim bir 
rniz vnrdı bay Amca.·· 

r 

mektebi· ı .. . Berber olaca 1 renirdi... kap:ınclığı da pek anlaşılmadı 1... B. A. - Mektebi kapamaztat., 
k ndam ••• Makas nasıl tutulur... t ··• Saç nasıl kesilir, usulünce öğ· \ •.. Ne yazık ki kapandı ve niçin l - föleelerdi? ..• 

l <levam eder••• 1 B. A. - Günün birinde ortnya l büyütürlerdi! ••• 
l bopstil başlar çıkaca~ıru hilınedik-

l __________________________ ~---------------------------le_n_· _i~_·n_ı_._·· _ __ ......,....,.....,.................. l .. llllııliiiliıı .... lıılııll 
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Çankaya !JlÜlikatı Gördüklerim, duydtiklarım ,. 
1 

Hasibe hammm evıauıoı 

O sene bizler de Halepten M.ııüz 
Ctönmüşüz. 'Beyrutta ok.umut. ma
IB:matı ve aksanı yerinde, Cerci yani 
Jorj efendi isminde Halepli &anaız
ea hocam da yanunızda. Dediğim 
o en ba,taki odann birinde yatıp 
hJikıyOE, 

Burma bıyıklı, y~ı.kh. fakat cid
di. kamil. Meğenıe ainsilerdenmi§. 
Halep usulü, entari üzerine ceket 
elYmi, bir halde çamlar altında do· 
laııp dururken Gülterle iti pişi:rmiş. 
Biri aşağıdan, biri balkoından gel
.m karşılıklı pandomima. 

t~ farkına varan H~ibanun der- ı • 
hal kocasına çıtlatıyor. Haccefendi I 
Cloğru Şehzadebaşındaki Arap Sa- . 
idin uşakl~r kahvesine: 

- Müslüman, namazında niya-ı 
zında, emin bir adam istiyorum ... 
Ve se•ini yava,;Jatıyor: 

Bu Aktam fevkalade suare ile 

ŞARK sineması 
Nadir bir NlD •at kudretıile vücuda getirilen ve yeni bir 

deha eseri olııo ... 

UZAKLAŞAN MELODi 
filmini takdim edecektir. 

()ynıyanları 
cEanırengiz kadın> 

Mükemmeliyete var8Gl BRIGtn'E HORNEY 

T ,_,_ ff ı..:... .k cA S t L> am gu muTa a .... ,.eıt azanan WİLLY BIRGEI.. 
Methur Rejilörı V. TOURJANSKY'nm eseri 

BUyUk ve FECi BiR DRAM 
Numarala yerlerinizi evvıelden tedarik ediniz. 

TAKSiM Sineması Müdiriyeti . 
l.tan.bulun bütt1n 

EMiNE 

sevenleri tarafından Taki olan umumi talepleri n g6r.dtilii fev.kallde reibet huebile 
menimin en bllyük muvaffaW.yeti n 

RIZIK ve SÜLEYMAN NECIB·1n,ahanotem.sıteıt 
Türkçe sözlü 

ve sazlı Doktorun Aşkı 

Amerikanın 
müdafaa 

hazırhkları 
Ordu ve donanma 

ıeflerinin mütalaalari 
netredildi 

Filipin adalmile Alaska
ya yeniden kıtaat 

gönderildi 

Yeni ser ,,i/er 
Ukokullarm yüzüncü yılı 
münaıebetile bir sergi 

açılacak 

ÖnümÜ2Xield a.yın ilk ha!tasında. İlı
t:ııA.p mUzesinde bir sergi aı;ılaca.ktır. 
Sergide İstanbul Belediyesi tara.fm
dan ~en mecmua. ve kltaplar, 
vtıcude. getl.rllen istatistik ve haritalar 
bulundurulacaıktır. 

Mtıteaııd.ben m ÜT.ede tema.şa. eerglsl 
vücude getırllecektlr. Da.ha sonra ilk
okullar yftztlncü yıl.dön üm.11 sergisi 
açılacaktır. İlkokulla.nn yllzl1.n<ıü 711-
dönüınft münasebetlle a.çılaca.k ııergl
nln hazırlı.klan devam etmektedir. İs
tanbul Ma.arlf müdQrlilğünde ilk ted
risat mtl!ettiş ve mualllmlerlnden te~ 
kil edilen bir Jı:omlsyon, sergide tethlr 
edilecek mecmua, kitap, re.sim ve air 

28 Şubat 1941 

KÜÇÜK HABERLER 

* Belediye klmyahaneslnde 1940 se~ 
nemnde 14,'173 muhtellt gıda maddeııl 
tahlll edilml.ştir. Bu miktardan 3,663 tt 
ga.yn muvafık bulunmuştur. 

* Şişlide Eşrefefendi sokağında otu
ran Hüseyin lsmlııde bir amele o cl
'Vl\I'dlL bir inşaat işinde çalışırken ba
§llla bir kapı düşerek ağır surette y:ı
ta.lan~, hastaneye kaldınlmıştır 

* Hasköyde oturan Cemal Keskin 
1smlnde blrl, sırtında bir ot balre.slle 
eo'kaktan geçeı·ken düşmüş ve eheın
miyetıt .surette yaralanmıştır. Crmal, 
Beyoğlu hastanesine knldınlmıstıı. 

* Ayvansarayda oturan ve bir men
sucat fabrikasında çalışan Emine 
Cansever, iki parmağını mak!nrye 
kaptırarak kestirnıt,, polis tarafından 
hastan-eye kaldınlmıştır. 

* Kasımp~ada Nezahat ismlnd bir 
kadın yüzünden Nureddin isminde bi
rini bıçakla yaralıyan Mustafanın 
muhakemesi dün asliye dördüncu ce
za mahkemesinde intaç olunmuştur. 

Mahkeme, Mustafanın suçunu sabıt 
görmüş ve kendisini bir ay beş gı.in 
hapse mahk»m etmiştir. Yalnız Mus
tafanın tahrik altında bu suçu lşledi
~i anlaşıldığından, cezası bir mll:tar 
azaltılmış ve netice ltlbarile yinnl bir 
gün hapsine hükmolunmuştur. 

Mustafa, bu müddeti, mevkuf olarak 
doldurmuş bulunduğu 1cln drrh'\l 
tahliye olunm~tur. 

* Galatada oturan Ali Özbek !c;ml 1-
dc biri, polise müracaat ederek. bır 
ahçı dük.kanında yediği balıktan ze
hirlendiğini iddia etmlş, Ali, Beyo"hı 
hastanesine kaldırılmış, ahçı dükk1\
nmdaki pişmiş balıklar müsadere edı
lerk tahlil için kimyahaneye gönder .
miş.tir. 

* Dün Nişan taşı ve Maçka ci\ an.1 -
da. yapılan beledi zabıta kontrolnnd:ı 
iki manav, sattığı meyvalarn etik t 
koymadığından cezaya çarptırılmı,, 
bundan başka bakkal Mehmcd Ali, 
Şekerci Vasll, kasap Perikll, pıı stncı 
Yakup, kasap Arlf ve sütçü Ahmed 
haklarında da ceza :r.abıtlan tanzim 
edilmiştir. 

* Dün yapılan seyrüsefer kontro
lunda yirmi bir şoför muhtelif sucla
nndan, iki ot.obüs biletçi.~! haddi ist!
abiden fazla yolcu aldığından cezaya 
çarptırılmış, Köprü altında markas12 
hamallık eden yirmi dört kişi daha y:ı
kalanarak Belediyeye teslim edllml.ştır. 

* Haydarpaşa lisesi mezunları ta
rafından 1 mart cumartesi günü san\ 
16,30 da Eminönü Halk.evi salonlnrın
da bir konser verilecektir. 

Fakir hastalara yapılan 
yardım 

Fakir kimselerin hastanelere kabu
lü ve bu gibllere parasız llıiç tedarild 
etrafında. Belediye Sıhhat işleri müdıi.
rü Dr. B. Osman Said Kurşuncu fll 
malfunatı vermiştir: 

«- Belediye hastaneleri günden gü
ne tekemmül ediyor. Pollkllnlklere 
hall, vakti yerinde olanların da müra
ca.t etmeleri üzerine. Şehir mecllsl, bu 
gibi k:im.selerden muayene iicretı ola
ralk: 20 kuruş alınmasını kararlaş.tır-· 
ıruştır. Fakruhal ilmüha.beri ile müra
caat edenlerden ve yahut vaztyetlne 
göre takruhall Aşlk~r olanlardan bu 
ücret alın..'llaz. Faknıhal mazbata.Y 
getirmekle mükellef olanlardan .l!l1hh1 
vaziyetleri Acil müdahaleyi. ic&b etti
renler hastaneye derhal kabul olunu
yor. Müracaat eden fa.kir ise, ilmüha
beri sonradan istenir. Fakruhal maz
batası alamadığından dolayı tedaYW 
yapılmamış klmse yoktur. 

Hastanelerde veya Belediye ıubele
rinde Belediye doktorları ta.rafından 
bu glbllerbı muayeneleri sık sık mun
tazaman yapılıyor. Son üç ayda on b1r 
Belediye ıubeBinde dok:tarlara muaye
ne edilenlerle kendilerine parasız 11A~ 
verilenlerin yekOnu tlç binden fazla
dır.J> 

' YAKINDA: 
İstanbulun meşbur 

Bir Sineması 
Sayın 1stanbul halkına 
pek memnun edecek 

BiR INKILAP 
ma.tbuaJ.an ham'la.ma.ktadır. Berg1n,1n, y 1 
llk:mekteplerbı yllzQnctl )'lldö.ntımtı ne apıyor 

mtıtıenastp bir tamda. ha.zıtlanmasıntı. ----- • ----itina edilemktedlr. 

DİKKATi 
ı..u.t.ere Harlcly. NUD'I Bay 

ANTHONY EDEN ' . 
Meımlabtim1D s17'ar.ıti ... ~dana Te Ankanda ~ 

bfJtOn me,...am}er ••• 

m 

FIOme aDonrnaştır. 
Bu mllııteen.11 film i)' ARIN Matinelerden hibaren 

.. .......... sinemalarında progyamlarma ilan olarak eöa.ter!eceldr. 

) 



SÖZON OELiŞi 
Çakıl taşı, kağıd para 

ve kibrit kutusu 
nedir bilmezlerdi. 

P ek eski r.emanlarda insanlar para kazanmak 
«Ne iyi devirler!» demeyiniz. Bugün parayı sene evvel 

için katlandığımız ıahnıet «.dünyaya ~ı::e~yb==maması yü· 
~len ecdadımızın ortada para diye ş tsiz kalır Biçare· 
Sfinden çektiği sıkın11 yanında. pek ~=:eıAzım 0~ fakat 
ler eUerlndeld fazla malı, kendilerne şğiştirlnceye kadar akla 
başkasının sahih bultmduğu malla de 

karayı seçiyorlardı. tası bulmak için senelerce 
Ne olursa olswı bir mübadele vası Jcab··'"'annt şey· 

taşı nnı istiridye wu ' 
kafa çatlattılar. Evveli çakıl adi ' kullanın.ayı denediler; ()l· 
tan minare1erlnl, boncuklan para yake il . ~·-ııner· sökmedi. 

ri olar en :ıuı~ ' 
madı Avcı aşiretler derile ~ t .. 1 "sü ilAn ettiler; işe yarama-
Romalılar inek ve öküzlerini seı;: k::j~elerde tuz, pirinç, çay, bur· 
dı. l\luhtelif zamanlarda, muhte 

1 
bugün paranın tuttuğu yeri 

ma fildişi ve daha bir çok madde er 

tubmadı. Gördüğü işi. g~remedil:~an kurtulup yavaş yavaş ıne· 
Itakat cemiyetler ıptıdai hay 

1 
·lardı Evvela demir para, 

" ya vasıl o uyoı . . t 
denileştikçe madem para ıtın para. nihayet medenıye 

·· ·· para a ' .. 1. bakır para; sonra gwnUŞ k alara yerleştirilip yerlerine ç~an· 

Yarın akşam Galataıa .. 
ray klübünde mühim 

boks maçlari yapılacak 

Deniz. lisesi ile 
Galatasaray boksörleri 

karşılaşıyor 

Mücadele 11porlarının ba§ında ge· 
ten bok:sun gün geçtikçe geniı bir 
faaliyet sahasına intikal ettiğini ve 
her müsabakanın bir evvelkine na
zaran memnuniyet verici bir teka
müle doğru gitmekte olduğu görül
mektedir. 

Bu cümleden olarak mütareke 
senelerinde gösterdiği büyük faali
yet yüzünden boks sporunun ~eh
rimizde nazımı vaziyetinde bulunan 
Galatasarya klübü sonradan alaka
sızlık dolayısile kapattığı boks şu
besini yeniden ihyaya karar vermiş 
ve bu münasebetle yarın ak~am 
klüp merkezinde muhtelif boks mü
sabakaları tertip etmiştir. 

Haber aldığımıza göre bu maç-

i 

Dünyanın en büyük zırhlısı olan İngilizlerin 42,100 tonluk Hood zırhlısı 

esash bir şekil alınca altınla~.as olnııya başladı. Mübadele ko
lan kağıd para piyasalar~ h ~ İnsanlar için iş parayı kazan
laylaştı. Para bir ilim halıne g · .. enen borazancı başı olabili-

ed. e parasına guv ··ı ·· ·ı maya inhisar ıyor v ." ın· •· medeniyetin tekimu u ı e 
lar için gayet cazip ve boks sporu- (Harp gcmUerlnde sllratin run 33 lük topu vardır. Bunlar 320 aclo üsse avdet etmeği temin eder 
nun meraklılarını fazlasile memnun kıymet ve ehemmiyeti ne de- ve 500 k.ilo ağırlı~ında giille ata.bilir· O uman, Lord Fisher'fo idd;a• 
bırakacak bir program hazırlan- ı:cededlr? Zırhlı inşaatında ler. Halbuki bütüın İngiliz eem.ileri- veç.hile bir himaye unsuru olur. Sor 
mıstır. Evvela askeri liselerin boks eru.:~~ ml, y~~b~~~!°pa. :ı~ nin 38, 1 lik veya '40,6 lık toplan zamanlarda bir Alman zırhlısınıı 

k . amn tekam u 
yorclu. Göriiliiyor 1 par 
at başı beraber gitmiştir. ed . etin ileri gitmesine mini oluyor; 

Fakat bugiin, har~ ~1 ~~ ediyor; hatta medeniyeti geriye, 
oınm en yeni escr!e~. Daha şimdiden otomobil, tramvay, 
senelerce geriye dogru ı~ıyor~ nn yerine arabalar, atlar ortaya 
otobüs kaybolmak üzcredir ... B .. daen evlerde oturulamıyor, yeral-

ııa~piya..-ı.u olan Deniz lisesi takımı ~~~~et vermelidir? B1r vardır. Bunların ıülleleri 885 ve (ağlebi ihtimal Scharmhor11t ve), 
ile Galatasaray boks takımı beş ka- bahriye mütehassısı İsviçre 1000 kilo ağırlığındadır. Yeni dört bir c:ıep zıhlısı) bir İngıliz kafilesinı 
tegori üzerinden karşılaşacaktır. Bu gazetelerinden birinde bu Alman ve İtalyan :ıırhlınnda 36, 1 llk muvaffakiyetle taarruz ederek zayı 
müsabakalar ikişer dakikadan dört meseleyi tedk1k ederek bir top bulunmaktadır. Bu •uretlo aillh- bir muavin kruvazörle çarpıştıktaı 

h .. unıarı yl12un 
çıkıyor. Hava uct v ki d ç,adırlarda oturuluyor. 

ravnd olacaktır. Deniz liseııi takı- makale yamı.ıştır. ?-.~ütehassı- ta milsavat temin edilmdlcle beraber ıonra acele üssüıne döndüğünü gör 
mının çok kuvvetli olduğu göz .:sın m~alcslnl tercüme edl- bunların :r.ırhlan c:!.aha zayıftır. dük. Bir İtalyan filosunun da hima 

tıncfa.ki oyuklarda, sıgına ar a, adun adım takib etmek itiya-
.. 1 gerilerken onu . 

l\ledeniyet böy e ? Dünkü gazetelere Kudüsten verılen şu 
önünde tutularak Galatasaray boks Alın yoruz.lt I .1 . . 1 •411411 yeli 'bir kafileye taarruzla himay< 

d 1 ~· .. l an ve ayan gıemı erınm, n· 1 . , . 
takımının takviye e i ecegı ıoy en· T .1 . . b ti dah .. Fazla ıürat Alman ve takfan ııe- eden ıem1lerı çektıkten ve bu sur~-

dında olan para durur rnu · mektedir. gıtızı· gledm~ erıdne nıske ~~ b h ad~Li~- milerine ne tem.in eder} Evvel! Ie tayyarelerin hücumunu kolaylaş 
h. f ra ı o ugun an sı t~ a se ı r , ,_ k . . . 

Programın en mü ım tara mı ,_ Ü t' .. h. L' t . l uzak denızlere ıı;orean gemlal olara brdılctan aonra, aüralennden ısıfad• haberi okuyunuz: ıattıklarına göre. u!ak para. sıkıntısı ~o-
cSurlyedcn gelen yolc~~:ı~~a gişe memurları halita ufak para yerme 

layısUe şimendifer 1Sta.sY 

. l ~ l t veou s ra ın mu ım °"r avan aı o· .. d 'im l • ._,__ d F l --' _,_ .._ .. ük .. d .. ~ampıyon arın yapacagı maç ar eş- d .., hi l l T l . le gon en e erme oız.met e er. az a ooer~ ouy · urara ugrama an uı 
kil etmektedı·r. Bunların ba0,ında ugu, ç 0 mazsa ngı 12 en ço ·· 1' · 1 ~-L·b· -~ il tt 1 ' d" d ...... ·· " d ""k 

kibrit kutusu verınektedlrler.» rın· e çadır para yerine de kibrit 
~ · t..;"'· ·· l · lt 1 AI aurat ı gemın n Ul&.ı ı, aynı ı ra e enne on ugunu gor u . 

G l d K t!: • ·ı G 1 t ızaç e .... gı soıy enır. a ya ve - b' k . . 1m d-,_ dU B 1 .. ··1·· k" .. b' a atasaray an ... nı ı e a a a 6 ff h . . (d" ır aç genusı o a ~ça, ,man u •ure e goru uyor ı surat ıı 
gençlerden İlyasın sekiz ravndlık md.~İyalnın .81ci~ • ı Aarlp ge)mıs2ı 1 °~1- için güç bir ıeydir. Bu korku İngiltere Wma~ mÜe5sir bir müdafaa vasıta 

1 k d. İl l u tayan, ı sı man nu,.. -~- C'. İtal il --' A . d · · maçı geme te ır. yas son sene e- d" d"· ( 'k" . Al ,,_, . it l ) ıçın yQ&tur. ı.:.ea.een yan gem e• IKJır. yru zaman a gemırun taarru; 
· araba ev ye ' 

otomobil yerme . d 'kamçısile medeniyete saldırıyor: Geriye! 
kutusu! Harb ilahı, elın e şevket Rado . . . d""'· k . b k .. or u ı ·ısı man, uusı ayan • • k 1-'- U '-ün d '~ bili . . 1 ak el • h•k· nn yetıştır ıgı en mu avım o sor- 30 31 .

1 
.. likti' nrun oraan lJl yapması m mıı; e• .:a yetim aza tm ta, enız a ı 

lerden biridir. Eski boksörlerden 1- . 1 mı ~urate4 maff hr. ğildir. Çünkü bunların hareklt M- miyetini daha kuvvetli, da'ha ağr 
•••• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 K f l .. b . k d ngı terenın sa ı arp gemıın h 1 d Akd • . k 1 d _..._ Jndi .. d h .., d 

111111111111111111111111 aninin aza tecru esı arşısm a 22 ik" . 
23 

.... 
24 

ik' . 25 b' . a an az ır 'YO eruz111 apı arı aroe ımege ve a a agır ar il OLDU ~ı alacağı nelice merakla beklenmek- (H ~sı . hİ u)çu 31 ''k" 1:'9
1 

31•5 
11 kendilerine kapalıdır. belere kar§ı koymağa muktedir ge 

~ N!~~(fl @(!;@J\'J@B t•~;;;,"i maç münmah bi, ockilde :~it:::::~:.:u~~f~::;ı ·~::S Sii<at çabuk hı. da.ı>o lndimok ınHer• l»rakmoktad". 

~ ~ - ortada kalan İstanbul hafif 11ıklet 1 G·u·N·u·N ANS.ıKLOPEo·ısı· ı 
Beş·ıncl Gustave'ın hastahg"' ı lşampiyonluğunu halledecektir. lkiıri ~~;~~ t!~~:teııb~~~~~~~::n~~m~e.~ 

de Galatasaray klübünün boksörü 
vada bol bol tenis oynardım. İsveç olan Abdi ile İsmailin maçı ~ampi- ziyeti İngilizler lehine tad:il etmek.-

lsveç kralı Beşinci Gustave sbo:ı yonu meydana çıkaracaktır. tedir. Çünki.i bu gemilerin süratlen M e ı· s ad as 1 
1 d ha•talanmıq, uzunca ır çolk aog"'uk olduguw ndan burada tenia Ü k l d 30 31 mı"ldı'r 

a ~ .,, çüncü mar eski bo sör er en • · zaı:.nan ar ataktan çıkamamıştır. Kral O)'tlıyamıyorum. Hastalığım bundan " Kruvazörlerle torpido muhripleri· 
mucldet y "'ddetten beri te- ileri gelyior. Dünya iıleri düzelince Nurinin yetiştirdiği GaladtaııarHaylı ne ge};nce, bu sınıflara mensup Al
hastalığını uzun mu tfediyor. Betin· Nice' e gitmek istiyorum. Yaşım he- Muzaffer ile Galata gençler en a- man ve İtalyan gemileri, İngilizlerin-
.... ;. oynamamasına a. ~üz S 1 dir. Nı·ce'. gı'dı'p ten•· oyna- mid ara!1111da olacaktır. 7 2 kilo olan I l d - ... ~ ~ kine nisbetle 4-1 mi sürat i ir. diyor ld· ıhh d.. 1 bu gençlerin maçı her iki boksörün ci Gustave ' . Fransanm yınca s atimin tamamen uze e- k 1 d k Bahri mahafilde süratin ehemmi· 

H e bu me'Vslm . . fazla ata oması yüzün en na - k dd b . 
< ber dıern Nice' de bulunur, ılık ha· ceğİiıe emınım.> avdla nihayetlenmesi ihtimal dahi- yeti ha kında uzun mü etten erı, 

cenu un a, !indedir. . ihtilaf vardır. Umumt harpteki İn-
•. •• } D dJ.11• 1·nsan}ara eklenmesi Günün en mühim karşılaşması A· giliz donanmasın.ı kuran.lo~dS~ish~r 
Ol U Uz U V arı . lemdar klübünden Abdi ile Beşik- sürate çok .. ehemıyet venrdı.ld u_:atın 

ZeL~- ·ı...+:~nd-- bo"'breklen harap kl"'b·· d H" · da başlıca mudafaa unsuru o uguna 
f .. nu .,,~w- ...... taş u un en useyın arasın . . d ı_~ •• b , 

K ··- ünı·versitesinde pro esoı im p of-o"r acele kadına ame- I k H "k' b k .. .. t k · kanıdı. Harp esnasın aıu tecru eıer 
remnı.... b' k 'ft bu 0 u•tu. r ._ . k yapı aca tır. er ı ı o sorun e ·• k d' . h k d" 

Q.....:d havret ven'ci ır eıı e • ,.. ..,. • b ısmı· ·k b" d "" ·· .. l ·· b k en ısme tamamen a • verme : . 
..,.uu ,, • ı:..·at ırapmı~, böbregının ır . nı ıretr ovuşçu 0 m~8:sı muksa a tal: Bunun üzerine mütarekeden sonra 
}unmu• uzun tecrübelerden ~onra, uy ()} bır ka• Dm en eresan geçecegıne UV\'e 1 w d h k ı· 

,.., 1 diri ıınean- nı keserek yerine, taze en b' d l"ld" B h. ~ lA daha agır, fakat a a uvvet ı ge· ~lü insanlann uzuv annı ald .., rçayı JT e ı ır. u sene ıç mag up .
1 

l h" d b' b .. 
1m b b w• den ıgı pa d"I · J t b 1 C L . · m·ı er e ın e ır cereyan aşgoster-'-ra eklemekte muvaffak .. o uştur. dıının ö regm c ı emıyen ve s aın u un oe uızı . . b h 

1 1 
d F. h , 111 

) h an • . B .. _..!:~ cesaretle yapılan d . hA Abd' · k . d"" dı. Maamafıh u a or ıs ere 
P f .. •Jk tecrübe erını ayv • eklemı§tır. u,....... enen sıya l mm ço serı o- . h.. . I l 

ro esor 1 
_,_ • • n-"iceler b ht ameliyat tam bir muvaf- .. H"" · k d 1 w karsı beslenılen urmetı asa aza t-

i . d parıuı;. ıyı .,. vuşen useyın ·arşısm a a acagı , 
1
. .

1
. d .

1 
. 

ar üzenn e ya Ik .. besini bir u cerra . b" "k b" kl be.ki madı. ngı ız onanmasını yem eştı-
aldık.tan ıonra i tecru B k dm fakıyetle neticelenmiştir. netkce eli uyu ır mera a en- rer.:ı, mürettebatını mükemmel bir İngiliz Habrtye ve Bahriye Neza~t- E3f;:~~ET-:--------
hdm üzerinde yapmıştır. u a meKte {° 

1 
t 

20 
d b 

1 
surette yetiştiren bu zat umumi harp- ıeri neşrettikleri müşterek blr teblltde, 

b adam! akrşı aşma ara saa e aş a- teki muvaffakıyetin başlıca unsuru İngiliz kuvvetlerinin Mel.s, diler a.dı 
dakı.kaSlll3 ha er veren naca tır. k d Kastellorizo adasını işgal ett1kler1n1 t:±:=~~ .... 

Saati dakı.kası sayılma ta ır. 
blldirmişlerdir. . 

. il . evine &'ittikten biraz sonra Pazar günü Beşiktaş Deniz işlerine vak:f olmayanlar Meis adası, Adalardenizlııde ıtalyan ~-"-U.A.!!J~.._,--\ 
b otomobil çarpa· ıy qıph getirilrniştlı. Fakat İ b 1 h ı•t• 'l için gemilere kabil olduğu kadar bü- h~kimiyetı altında bu1W1an Onikiada- ı--+-~';-ıl)----=........, Peştede aşma b. ada- tekrar astaneye w • • d "il ta· stan u mu te ı ı ı e ·~ 

rak ağır 11urette yaral~n1mıdş. ır Kafa bu defa hasta oldugku' ı~ B e~dam karşılaşıyor yük sürat verilmesi, bu suretle pek dan Anadolu sah!.11.mize en ya.kın ola- l:l~:::-:J.::S~~"A 
mı hastaneye getlımış er ır.. l b.abete hizrtıet etme ıçm. u kul· cüratkarane manevralar yapmaları- nıdır. Bu adacığın sahilimize ne derece 

h ld edelenınl§ 0 an d ıkbktan sonra ıaat İstanbul futbol ajaniığından: 2/ na imkan temini en mühim nokta yakın bulunduğunu anlatmak üzere ...._. ____ ..;::....;; 
kemiği fena a .e z luk yapan hastane ~n ç Çüınkü saati daki- 3/941 tarihinde yapılacak maçlar: gibi görünür. Fakat her geminin hir bir sahilden öbür sahile yüze yüze~-_....."' 
Ye seyyar komısyoncu doktorlar )anmaz o. muştur. . nı"nde aörmekte d S 1 1 F . k b 1 d B geçileceğini, hat.ti:\ 1ki sahilde ötecek 1---l"r-+.c-...-.,,.w;;...,""i"ı,--~ 
hastanın kurtulması!1~ank ...... ; .. terdi. kası dak~asıncla kziht J buoharjkayı Fenerbahçe sla ı: aat en· a i iyet erecesi vardır. unu, içi- iki horoz seslnin, karşılıklı 1ş1tıleb1Ie- t;i~i~;:;;;::~a~~~~S~, 
h' d .. · dlerıru es .. ~,.. . . R hayat 0 or arı köy - F eneryılmaz hakem: Samih ne elma, poortakal ve armut konu- ceğini söyleme-k kafidir. ı~ 
Fıakayette el urnıtababetin bütün bari· ım:'!t.k :tmeie lüzum gördüklerin- Duransoy, saat 13 Şişli, Güneş • lacak bir sandıkla mukayese edelim. Meis adasının ehemmiyeil, Anadolu ~~~=~==:l~~: 

at mo ern _ _ı·ı k hasta tewı.ı · d' bas tanenin Galata gençler hakem: Feridun Kı· Bu sa..ndıg"' a çok elma koyarsanız sahı·ıın· e yakın olmasındandır. İtalyan ı: keJarma müracaat eaı ere den eski hasta .. §ıbml ı yor ı---~-------+.-.ıt.-
ku l uh misafirı u unu · lıç. portakal ve armuttan fedakar1ık işgalinden evvel bu adanın nüfusu ~-----..~ 

rtarı mıştır. . · deki bu hasta m terem Şeref stadı: Saat 12, 30 Fener- yapmanız lazımdır. Gemilerde ele 12,000 kişi idl. İtalyan işgalinden son- ~--~-------l.L----;"~ 
Bator İstvon ısmın 1 Akl rd a bahçe • Galatasaray (B) hakem: böyledir. Sür ati artırmak isterseniz ra nüfusun 'büyük kısmı, orada otura-

h 1er
0

1 p Cl a B h dd. Ul ·· t 4 M b t ak' ı f ı k b mıyarak muhteııt yerlere ve bllhassa t--ı---::::~::::;;~~):====;ı.~===j 
Muhtelif Alman le <?e a ae ın uoz, saat at ua m ıne ere aza yer verme . usu- b 

Ywıanistnna. hicret ettiği cihetle, u- ~-takımı • Hakemler takımı hakem : retle ya zırhı, yahut topları, yahut gün adada ya.)ıyan nü!usun haklk1 
tesbit edıllyOr ~b~u~la? Güz, sa.a.t 15,30 Beşiktaş da her ikisini hafifletmek lazımdır. miktarı bilinememekte<ilr. Bu adacı-

-'- _ _ı.: Bırmcı lıg muhtelıtı hakem: Şaz; Bunları yapmazsanız geminin hac- ın-... işgali, İtalyanların elinde bulunan L.....6-~:.....--~ 
it. eclilmeJı.tcu.r. · k d h b k f "'... d k lif Alınan leh· tesp lek tten uzakta yaşamı~ Tezcan. nuni artırma , a a üyü masra a büyük, küçük d!ğeı· on b1r a aya ar- t=::::::===:::.::::::.::;: _______ ~ 

Almanyada muhte . · de Ana ınem e l 1 bir çok asır· Son maçtan evvel 940 - 941 yılı girmek icabeder. şı yapılacak geniş bir askeri barekt.•t!n 
.. _..lenıu· ·n ....... "'ofon plakları üzertn. 1 Alman unsur ar b' h Jd l b l . I w k bar_Jangıcı olması ihtlmnll vardır . .- •·-·· b kaç o an . · edlimiş ır a e stan u ~mpıyon ugunu azaman Gemilerin hacmini büyütürken bu " ı.-1-ıyle ~ı't edilrn. esi. iç.in ır 1 -1--berı tecnt Alrn B k kl"'b.. b" · ·ı ·k ··kA f · T bl g"rp harbinde ı d'lın k i ı '"' .,...... ---;.- aıo.a.u · in eski an eşi taş u une ınncı ı mu a a- masraf işinden başka düşünülecek ıtalyanlar, ra us .. ta.rafından işga e ı eme - ç n u\ 

ilene evvel emir venhniştıı. l'f leh e· kahnı§lardır. Bı.sıun ıç bir çok keli- tı verilecektir. noktalar vardır: Limanlar, doklar, Libya sa.hillerinl ba:~kın tarzında işgal adalan tahliye etmem.l.~ti. Vaziyet bt 

ler
o zamaa:ıdanbı~nk'I rnuhteahl nını.!r. lisanının bozulınamı§d mahfuz kal· Muhtelit takımda oynamak üzere kanallar bu bu'"yük gemileri alabile- ettikleri zaman, Osmanlı devlletinl merkezde iken lfH4 senesinde Umum 

f - arına !l•· b 1 r araııın a 1 1 k d ı sulha icbar etmek behaneslle 19 2 se- ha.rp patlak venniş ve İtalya bunu dr ıramo on P a . Po1"""• melen · una ki alrn· anca öz a41agwıda isjm eri yazı ı ar a aş arın cek hale getirilmelidir. Bir zırhlıda ııe"lnde oııı"klr>da'yı rehine diye t"gal 8 I d G fır..,... ..,,.. B da ea .,, d f ı 1 " " ~ behane ittihaz ederek Ouchy muahf'-
- un arın arasın a a .,,.,, ~· 'Alınan· mı§br. u een~ uğramaınası için 2/3 / 941 tarihin e utbo fotinleri e başlıca 3 unsur arasında.ki münase· etmişler ve Trablusgarp harbine niha- deslle verdi~! vaadini yerine gellrrnt>-
)'a vıe Besarabyada yaşaınış· d" de kelimelerin V.Y~ .. 1 ·gramofon birlikte tam saat 14,30 da Şeref betin en iyi mi:sali lngilizlerin 29, 100 yet veren Ouchy muahcdeslnl 1.mzala.- m~tir. 
l-ttın lehçeleri vardır. un bı a muhtelif )ehçelenn ao~ eı;unuyor. eıtadı soyunma mahallinde hazır bu- tonluk Resolution zırhlısı ile 42, 100 dıkları zaman Onlklnda'yı O.Smanlı Umumi harbin nihayete ennesl, b\ 
Bukovina, Litvanya ":e ?~ı=~a plaklan üzerinde tespıt 0 lunmaları rica olunur. tonluk Hood zirhlısı arasındaki mu· 1mparat-0rlu~una iade edeceklerin! te- ka.nıaık yaziyetı tasfiye etmemiş, er, 
Almanlannın lehçeler~ı~P=---------~ Fenerbahçeden: Fikret, Cihad, E· kayıesedir. Bu iki zırhlının ağır ve ahhüd etm!şlcrdJ. nihayet 1923 senesinde akdedilen Ü>· 

h ayd utlu k 98.d, Niyazi, K. Fikret. hafif topları, zırhları hemen hemen Fakat bu sırada B:ıl.kan harbi pnt- zan sulh muahedesi, Onlklada'yı İtal-
A m eri kad a Galata.saraydan: Faruk, Adnan, aynidir. Yalnız Hood 9 mil daha lamış ve Italya hükümetl, Yunanlılar yaya terketmiştlr. 

.. dolan ve 40 bin dolarl~ Musa, Enver, Salihaddin. süratlidir. Bu 9 mil sürali temin et- ============================== 
Amerikada gangsterler, aon haf· 1Jç ~zalmışlardır. Buna MüteaJ?ı: İstanbulspordaın: Kadir, Cihad, mek için hacmi 13,000 ton artırın~~ Cuma günü Eminönü llalkevi Mükafatlı kır koşusu 
ı f el f Ü tı ..: i artırınır e ma hayd _ _ılar madam eloorel sın· eyman. Celal. lazım gelmiştir ki bir mil için 15 salonunda yapılacak maçlar 

le ar zarın a aa ye eun Fi rl- ua a u_u_ Sarıye Halk . d 1 ]{ lardır. Bunlar timdi bilhassa .o . aYAf: bin dolar kıymetinde ~:as: Vefadan: Hayati, ~ver, CIAK..n.ı. ton isabet ediyor. İstanbul erkek mektepleri voleybol r evın en: - oşu 
dada Miami de iş görüyorlar. Mıamı 2 hd"dle almı!!lardır. Bu e Beyoğluspordan: Hnsto. Süratiı.-ı. artmlmasma mukabil ya lig heyeti başkanlığından· Yüceulkü~ 2 3 941 pazar giinü :; i 11 de Bü 
- vbet et- nnı .te t~lı oldu~dan sigorta kur· Bey kozdan: Bahadır. ~op ku·vvetinin, yahut zırhların daha Sişli Terakki saat. 14 30 da hnkeın yi.ikdere ile Kiteçburnu ara.:sınd: 
lışm zenginlerin en ç.ok ra\ da lar aıgor haydutlan bildirecek o .a· Süleymaniyeden: Fethi. az olmasını kabul etmek lazımdır. Turgut, Peı tern!yal - Hayriye L. 4000 metrelik blr kır koı;u;;u yapı in 
tikleri yerdfr. Haydudlar ura 1 panyasıbin dolar mükafat vadetmıı- Matbuat .takımına ~.arşı çıka~ak Alman ve İtalyan gem .. ilerinin.hemen saat 15 de. h~kem Turgut. 1 C:?..ktır, 2 - Birinrl. ikinci 'c üçıınc 
lr.admlardan tehditle elmaslarını a ı- na 25 k l t k zere hakem 1 h 25 O 1 t d H 1 Cuma gnnu Beyoğlu Halktn sa- g Jcnlere mUkflfat 'cı ·ıcc ld r. 3 

ek takımı teş 1 eme u . . _ hepsinin z~r. 1 • mı ıme re ır. a - ıonunda yaı1ılacak maclnr: S .at . t k d "'lcrln .,.,
111 

..,.
11
n 

Yarlar. 1 tir. . M' ide elmasla gezm . arkad c;.sların formadan gayrı le•a buki İngılızlerın 350, 330, 3SS, K • . • O , k l{"ll':UYa ı.· ,r:l r c ,. ..., 
h otel er- Şimdı ıaml da bir veya hır • 13 d 1 O. - aba.aş L. rat 1.,3 ca ha m . lk ı d hazır bu Geçen hafta çok ıneş ur . . 1 · yan arın • zımlarile birlikte tam saat e hattS. 406 milimetredir. ki Alman Ahmeci, D .. ı ı~ ... r. k, _ H .} d .. • \. c ~ t 1 ııı da H. ~ 1 1• ' 

den birinde oturan Nevyb~~k~u :u:~ ~~~:re~;~if bulundurmaları lazım- Şeref stadında hazır bulunmaları ı zırhlısının 28 lik, 4 ltal} cln zırhlısı· j s::ıat 15 de ha.krnı Ah 11 d ı ~ ' .. ıu. 
dam Krizevogelin otomo 1 ını . rica olunur . 
..:I •• __ __ _ , __ '---l·-·~ ..... ntıısındakiJb~ı!!_r~d!!ır::_. _____________ ..'...:.:.:.:_ ______________ ~---------------------------------------------~ 
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Yazan: P.EAUL BUCK 
11!38 Nobel Edcb!yat 

mükft.fatmı kazanmıştır. 
iHTiYAR ANA 

Iht1ynr ana, masanın başmda otu- saatleri en b~ sevt.no ve eğlencesi ol
ruyordu; etm.fında. <ı~lu, geltnı ve to- muştu. 
runlan vardı. H!zmetçllerden en yaş- Amma ister ıstemet:, boyun e~me~ 
Iısı yemeği getrlyor, sofraya bakıyor- katlandı. Gelini günün blrlnde ona, 
du. İhtiyar ana, elleıini dlzle.mln üs- büsbütün Arına giden blr ı., yaptı ... 
tilnde çııprnzl.amış, hiç kıpırdamadan Basba.ya.R'ı bl.r hakareti 
•Uslu usluıı duruyor ve glzlcme~e c;a.- Akşam yemeğinde idi; hlzmetc;ı. 
baladığı bir aç gözlülükle, yemeklf!rt üstünden dumanlan tüte tüte bl.r ka.
be:tllyordu. Bunlar blrcr birer geUrll- so kavun çor.bası getırmlştt. İhtlya.r 
dikçe de, hemen üzerlerlne doğru bir ana buna pek bayılırdı, görür görmez 
cöz atıyordu. sevlnclnden kendini tutamaz oldu. 

Hele gelen yemeklerden birini, pek Her şeyi unuttu, çorbanın içlne kaşı
severdl. Amma. hlo belli etmedi; çün- ğını aldırdı, sütle yapılan bu canım 
kü 0 seviyor diye ya.pmamışlardı yal şeyden bir o:yudumcub aldı. cOohl> 
or.1u ile gelini ka d<ı!alar: c5enln dedi. Sonrn da hemen ayni ka.~ıkla, 
sevdiğin o köy yemeklerini biz ylye- blr kere daha aldı. Geltnı ayağa kalk
meylzl> dememişler mlydil Köy ye- tı, kA.seyt kaptığı gibi içindekini açık 
mer,rlnl zaar kendlletlne yakıştıramı- pencereden dışarıya, bahçeye döktü. 
yor, knba buluyorlnrdı. Onun için, o Güzelim, mis gibi çorba. bkden, yok 
günü, fıısulyenin yanı sıra get1rllen olup gltm!ştL 
biber yemeği, her halde nasılsa. pişi- :ihtiyar ana şaşkın Ş!lŞkın: 
vermişti. •-Amma. neye ... Neyelıı dlye mı-

Dahn görür görmez nğ-zı sulanma- nldandı. 
ğa. başladı: Kamı ne kndnr da acık- O kadar sersemlemişti k.l, kekell
mıştı. Ah ne olurdu, şöyle ııdeğneclk- yordu. Fakat gelini ince dudalr.lannı 
lerinlıı (1) knptığı glbl, biberlerin içi- büzdü ve hlç bO'Zulrnadan, silltünetle: 
ne dnldırabllse, bol bol alıp, hizmet- - Artığınızı yiyecek değ!Uz al de-
çlnln getırlp önüne koyduğu pirinç dl. • 
kl\seslnl, hanidir canımın çektiği bu lht!yar ana, köpürdü. 
yenıeıkle, tepeleme doldurabilseydlt... D::ı.ha o zamanlar, böyle şimdiki ka-

Amma ona, bu zevkten vaz geçe- da.r yılma.mJ.%ı, ö!kclenmeğe gücü 
bilm ğl oğrct.mlşlerdl. oeıu ile gelini- yetiyordu, blr hışımla: 
nln ıı.r:ı.sında geçen şu dört yıl için- - sızı zchlrlemeğe kalkmadım yal 
de, zaten o birçok şeyler öğrenmlştL diye bağırdı. 
Bw1un için d~lni cıktı ve sofranın Bunun üstüne gelini, daha sakin 
üstüne birer birer bütün yemekler blr sesle, amma ne haincesine: 
geldikten sonra. a:gclin olacattını. se- - AğruııZ!I. blr diş fırçası bile sok-
s!ne yapmacıklı blr acıma ed:ısı •·e- tuğ'ımuz Yok. dedi. 
r 'ret· Ana başını eğmeden, kendin! §Öyle 

, .1 nglslnden ıstlyorsanız alınız müdafaa ettı: 
anne• dlycc~l dakllcayı bekledi. - Rütün ömrümce büyüklerimden 

Ammn kılselerl birer birer kayna- gördüğfun gibi agmnı çalkalanm 
nasmn uzatuken, hepsinin içinde ay- ben. Her s:ı:bah yataktan kalkınca, 
rıca .değneklerıı o1duCunu gösteriyor, blr de yemekletden sonra. Bizim gü
ve lhtlyalı" tadının şa.şırıp da kendi nfimOzde, bu kadan yeterdi. 
atıma sokup çL1<nrdığı şeyleri bunln.- Oğlu, pis blr şeyden bahsedlyormWJ 
ırın içine d:ıldırıvennemesl için de gibl yüzünü buruşturarak: 
gözünü dört nı;ıyordu. - Rlca ederim .şu ısizln gününüzün 

Onu eski huyundan vaz geı:-iı:ebil- hiç açma. Başk::ı. m!Uetlerln bizi yn
rnek, bu lidetı ortndan kaldırmak ne bant mahH'ıklar gibi, hatt~ daha bile 
uzun sürmfü;tü. Çlfçl kı.zı, ı;lfçl karısı aşağı görmemeleri için hep o ıslzl.ıı 
olan ·ıhtıyar ana, ortnyıı. gelen bir gününüzOnı> Metlerini de!'Pştlrmeğe, 
yemeği, insanın kendi ııdeğneklerlleıı duzeltmeğe mecburuz ya. dedi. 
alınıı.sım gayet tabU buluyordu; şlm- İhtiyar ana, ~lunun sozl'!rtnc!.en 
diye kadar - şu evlAtıanndan bn.ş- hiç blr şey anl!lmıyordu. S::ı.ııkl onun, 
ka - hiç kimse de çıkıp, bunu ayıp kilçük blr QOCUk gibi, kendi de n.nla
saynınnuştı. Oğl\l ııe gelini, gittikleri madan bir takım büyük ve çapraşık 
o uGflvur memlekeUerindenı -dönüp kelimeleri, blrlnden ezberlemlşceslne 
gelince, oralarda pis, iğrenç vnhşller tekrarladığını sanıyordu. Bunun için 
içinde yıışadıklarmdan mıdır nedir, de koca köylü gülüşü Ue o:kahw kah.1 
annlnnnın, yeme"ıt taua{:ına daldır- güldü. Fakat oğlunun bu csözüm onaı 
madnn, terbiye nezaket icabınca, neşe nöbetJerlni nasıl soğuk bl: sa
§Öyle güzel güzel cdeğneclklcrinlıı bırlıı, !(Atkın bir yüzle karşıladığını 
ağzına götürüp yalamağa k:allnşt!ğını görünce, eve gelen misafirlerin de 
görünce : emen, birlik olmuşlar, kötil dellkanlıyn karşı ne kadar saygı gös
kötii çığlıl'Jarı basmışlnrdı. Hem de terdlklerlni ve Adeta onun hatırı için 
dmahn celdlklcrlnln ilk günü! ana ının mevcudiyetine tahammül 

Ana, bu haykırışınalanndan şaşır- ettiklerini şöyle blr düşününce, gül
rnış, ell yemek klses!nin üstünde, ha- mektcn vaz geçti, sustu. Çünkü blr 
vada. kain knlmıştı. karış surat asmış insanların arasın-

cNe var?> diye sordu. Galiba yeme- da, tek başına cı:kah .. kahn gülmesi de 
fi'ln itinde münnsibetslz bir şey ola- zor bir iştir. 
cak diye düşündü. Kul bu. kusursuzu Böy1cce de sessiz sedasız yemek 
bulunmaz n, e:n iyi ahçılar blle bazen, yemcCI ve önüne konacak şeyi bekle
kaznm, bir saç, blr bez parçası, bir meğl öğrendi. Nitekim bu defa da kf\
tahta kıymığı kaçırabilirler. Olur ya .. seslndekl pirinç lapasını bitirince, ağ'
Ammıı o~ıu hemen bağınvermlştl: zını açıp tek Ui.kırdı etmeden ayağa 

- İçindekilerle al, ağzına sokup çı- kalktı ve sofanın öbür başındaki oda-
knrdığın şeyleri yemeğe sürme... sına doğru yürüdü. Amma. kapısının 

Do~J'US\l ya, pek ten.asına gitmişti; önfınde durdu. Karnı doymnınL'}tı, 
kuskün küskün: daha nçtı. ÇlftJlkte geçen yılları, onu 

- Kötü bir hastalığım nu vnr sn- en ıış:ı.ğı Uç çanak dolusu pirinç ye
nıyorswı, benden iğreniyor musun? me~e alıştırmıştı lC şimdi, bu bir kil.
dedi. !ellk lapadan sonra 1çi eziliyor, mlde-

Ona, bir ın andan ötekine hasta- sinde boşluk duyuyordu. Hem köy
lıklaı ı tnljıynn, sezilmez küçücük şey-ı deyken, mavııı beyazlı çiniden koca
lerı ı tmağa kalkıştılar amma, gc- mnn çanaklar içinde yerlerdi. Hal
ne de hiç oralı olmadı, inanmadı ve buki oğlunun evinde insana tıpkı şe
Ustııste, blr kaç defa: hlrlllerln kulla.ndıklan incecik, ufa-

- Ben de öyle şey yok. üstfımde cık fincanlar gibi bir şeyler ver!yor
kurt murt görmedim. Şımdlye kadar lardı. Hayır işte, zorla Cleğll a, karnı 
hlç gormedlm. dedi. doymamı.ştı; amma ne yapsın, oğlu-

Onl:ır: nun yüzünü buruşturarak, gene: 
• - Öyle ufak şeyler kl, gözle gö- - Köylüler gibi yiyorsun. Kendini 

rülmez., diye karşılık verince de, bir- bllen bir kadının hiç böyle obureası
den, sanki bu oyunda onları mars cdl- n:ı. tıkınıp durduğunu gormedim. Ku
yormuş gibi bir sevinçle: zum Allah aşkına, kıtlıktan çıkmış 

c- Madem k1 gözle görülmezml4, glbl, nasıl ncıknblllyorsun? Demesini 
öyle ise, bende böyle şeyler flldu~nu lşltmcmek için doynsıya. yemekten 
na l blllr&Inlz!t diye ba~ırdı. çekiniyordu. 

Fakat o~lu, sanki evlAdı değilmiş Elbette anasının yediğinde gözü 
de, banbsı lın4 glbl c!ddl bir hal ta.- yoktu; bu olacnk şey değildi, çiınkü 
kın:mık: mektep hocalığı ile nyd:ı. kaz:ındı~ını, 

- Munnkaşv. etmeğe lüzum yok. an:ıslle babası toprakla didine didine 
Ben evimde böyle clrkln lidetıer iste- nncnk yılda çıknrnblllrlercll. Ilııyır 
mlyoru:n. Taha.nunuı edemem. dedi. ı:ozti yoktu n.mma., kadıncağızdan 

Ihtıyar nnanın cönlü, iyiden iyiye utmıyordu. Bunu npacık görüyordu ... 
kırılmıştı. Blr§ey söylemedi, sade Çüııki.1 yemef;e davetli bl.r misafir ol
ör.ündeki plrinç lapas~ı Yedi, ne ete du mu, dhtiynnıı odasına. tıkmak iç1n 
ne de sebzelere ellnl sürmecıı. Amma b1r bahanii buluyorlardı. Hoş, h1ç ol
Jrn fedıı..kll.rlığının acısı da iı;lne çök- mn.zsa. oro.da, canının istediğini yiye
tü; bütün ömrünce iştlhasızlık nedir blllyordu ya! ... 
bllmemlştl, lhtlyo.rladıkçn da. yemek İşte şu da.klkada açlıktan içi çeklll-

28 Şubat 1941 

Türkçesi: 
MEBRURE SAMİ 

1 AN.KARA RADYOsul 
28 Şubat Cuma Öğle ve akşam 

12.30 Progra.nı, 12,33 Kal-ışık şaı1o 
ve türküler, 12,50 Ajans haberleri, 
13,05 Karışık program, 13,20 MUz1k: 

l O OULARI DURDURAN K -~iN 1 
MuhtcUf parçalar. (Pl), 18 Radyo Tefrika No. 53 yordu. Gen döndü, usulca., hlç pıtırdı 

etmeden lkortdo:ru geçti, mutfa{tıı. doğ
ııı yürüdQ. İçeri glrdl, eıkılA utruıa, 
h1zmctçllere gülilmsedi, bir Usa ıı.ldı, 
daha yarısııuı kndıı.r dolu duran lapa. 
tenceresinin başına geçip, elindeki 
tası sllineleme odldurdu. Sonra da ye
meklerden nrta kalanlann durduğu 
mnsnya. yakla.ştı. Biberden de vardı 
amma, pek azdı. Hlzmetçııerın h~u
na gltmeı:, belkl kızn.rlar diye, bun& 
el sürme~e cesaret edemedi. Çokça 
kalmış oldu~ 1çln lahanadan aldı. 
Mutfaktan çıkarken, h1zmet~ilerln 
yüzüne b:ık:Unıyor, koridordan geçer
ken de o~lunıı. veya. geHnlne rns1a.
mak korl:usu ile ödü kopuyordu. Hiz
metçilerin de, kendi yiyeceklerini 
onunla paylnşma~a. gönüllü olmacllk
lnrını blllyordu. Amma blr bak.una. 
da, hem ona. hor gözle bakıyor. heın 
de ncıyorlardL Etliye, sütlüye kn.nş
mndığı için evdeki sığıntılığına. göz 
yumuyor ve vara yoğa kızan, her da
kika. başında blr emir veren hanıma 
inat, ondan ya.na çıkmnğa yeltcnl 

cSwingıı Kuarteti. 18,30 Meydan sazı _ İyilik yapmasını, faldrlere sadaka 
ve fasıl, 19,30 Ajnn.s haberlerl, 19,45 vermesi.ili sevemıl§ diyorlar. 
Solo şarkılar, 20,15 Radyo gazetesi, Leonidls güldü: 
20,45 Temsll, 21,30 Konuşma <İktl- _ lnsanlann kötU taraflarını bu 
sad saati>. 21,45 Salon or1testra.sı, meZ!}oetlerlle ölçmeğe lmk~ yoktur, 
22,30 Ajans ve borsa. haberleri, 22,45 hn.şmetmeap' Bir ınsan çok kötü ruh
S~lon orkestra.en, 23,00 Müzik: Dans lu yaradılm~ olduğu halde, muhitini 
müziği <Pl.>. 1 kazanmak için bu glbl tedbirlere tia-

1 ::\tart Cnmartesl sabııhı yet -edebilir ... Blr takım iylllkler yapar. 
8,00 Program, 8,03 AJaruı haber- Açlan doyurur, fakirlere sa.dnka verlr. 
~~~ Hafif program (Pl.)' 8•45 Fakat. diğer taraftan da bütiln bun-

. la.r, onun - icabında - akla. sığma.

yorlnrdı. 
İhtly:ır ana. bir kere kapağı odası

na atınca, kapısını örttü ve siınneyl 
itti. Ondan sonm da, yeme~lnl, tadı
nı çıkara çıkara, atıştırmak 1çln 
oturdu. Son pirinç tnnesine kadar şa.
pur şupur yedi, kalktı. çan::ı.l:fa. ııcle~
neciklerlıı hizmetçilere fazla 1ş olma
sın diye el tasının içinde yıkadı . 

Bu işl de bitirince. Uzerlnde küçük 
küçük te~ke kutuların sır.ılı dur
dukları blr masaya ynklaştı; bunlnr
dnn blrlnl açtı. bir gün evvelinden 
idare edip sakladı~ soğuk pirinç ıa
pasından blrnz aldı, ve a~ır a~ır çiğ
nemeğc koyuldu. Yemek saatleri ara
sında blr ncıktıgı olursa diye, bu ku
tular içinde, elinden gcldi~I kadar 1h
tıynt yiyecek biriktiriyordu. Bu da 
bitince oturdu ve topuzundan çıkar
dığı gümüş firkete Ue dlşlerlnl karı§
tırdı. 

Blr müddet geçince kalktı, kapıyı 
ııçtı ve belki çocuklardan blrlnl. görü
rüm diye. merakla dışan baktı. Ses
lenip onları çağırmaktan çekiniyor
du, çünkü gellnl, çocukların büyllk 
annelerinin odnsına. girmelerinden 
pek hoşlanmıyordu. 
İhtlynr kadın alımp da. blr şey de

rneğe kalkışacak olsa ıo~lunun kan
sı. hemen: 

- Pencerelerinizi hiç açmıyorsu
nuz. Sıhhat lçln bundan kötü b~1 
olamaz. 

Sonra inat ediyor, üstünüzdeki küf 
kokan §U eskJ püskü entarileri de çı
karmıyorsunu7.. Üstelik sakladığınız o 
yemek artıkları, fareleri alıştırmış, 
odanızda cirit atıp duruyorlar... Di
ye k.arşıllk venyordu. 

İhtiyar kadın: 
- Bu elbiseler rahmetli anamındı .. . 

Nesi var? ... PckAli glyiyo:-um işte .. . 
Atacak değilim ya. İşe yarayan blrşey 
atılmaz, ne yemek, ne de giyecek. Siz 
de benim yaşımda olsanız, yoksullu
ğun insana hiç haber vermeden, en 
umulmadık bir zamnntla çatıp geli
verdiğini öğrenirdiniz, diye söyleniyor -
du. 

Bu lAfın üstüne ııgelin olacak•. o 
buz gibi halile dudn.k büküp gülüm
semlştı. Çocuklarının her hangl bir 
sebeple büyük nnninnnın yanına gir
diklerini gördü mü. hemen onları ça
ğırmaktan gert kalmazdı. O da kapı
sını açık bırnkm:ıf,rı Adet ctmlş ve iki 
küçüğü içeri ı;ckcbllmenln yolunu 
aramakla, oyala.nmağ:ı. alıŞilllştı. Ne 

1 de şeker şeylerdi şu küçükler, tombul 
tombuldular, mis g!bl koknrlnrdı. tGı
dıvlannın nltına ihtiyar burnunu sok
mağı, zorla onları güldtirme~ı. zaval
lı büyüknnn, ne kadar da. severdi. 

Bu yavrnlnnn d(myayıı. gell.ş1 onun 
için blr saadet olmuştu. Çünkü öte
den beri mlnlciklere bayılırdı ... 

BULMACAMIZ 
yan fenahklnr yapmasına. m1\n1 ola
maz, Bu Ç3.l"Şlda bir aktar dükki'lnının 
hem hastalara. şifa. verici baharlar ve 

l 2 3 5 6 7 8 9 1 O UA.çlıı.r satmasına, hem de isteyenlere 
4 yük.Sek fiyatla zehir yerm~me benzer. 
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Soldan sata ve yukand:ın aşatrı: 
1 - Mektupların verlllp nlındığl 

yer. 

- İyi amma, öyle bir adamın yapa
cağı iylHklerin de bl.r knrşılı~ .-ardır. 
Meselıl., kendlslnden iyilik goren klıii
selerin minnet ve şükranını kazanır ... 
Para. vererek sevlndlrd!ğ1 fakirlerin 
duasını alır. Bunlar Allah yanında. ho
şa. glden eraldcn de~n midir? Bu iyi
likleri yapan blr insan, bazen fenalık 
da. yapmış olsa, yaptığı iyilikler yü
zünden mükfl.fa.t gı>rmez ml? 

Bizanslı tııozof önünde durnn şarap 
ka.dehinden bir yudum içti: 

2 - Sandalyenin üstüne 
mek - Nefi edatı. 

- Size, bu L'.}lerln sırrını açarsam, 
aklınız durur h:ı..şınetmeapl Bahsi de
rl.nleştırmtyellm ... Sonra., ümldslzllğe, 
yelse düşmezsiniz!. Hayntın tn.hnmmlll 
edilmez blr ıztıraptan, çeh"ilmez bir 
yükten ibaret. olduğunu anlarsanız. 
yn.şa.:nak ihtlyncını duymazsınız. Hal
buki insan, ne olursa olsun. ne şekilde 

yerle§- olursa. olsun, hııtU\ - zindanda., saraY-

3 - Hind denizinde 
ada - Bir ~za.mız. 

b1r da - nerede olursa olsun yaşamağa 
büyük muhtaçtır ... Ya.şmnalıdır. Böyle olun-

4 - Ter.,l art.maktan emlrdlr _ ca., ya.ni bu ihtiyacı hissedince, insan, 
yeryüzünde kendine gbre birçok avu
nacak 1,şler, tesellller, arkadaşlar bu
lur. Demin e:rendlmlze b:ıhsettlğlm, 
çarşıdaki nktar dükki\nını diişftnUnüz: 

Tersi nkıllıdır. 
5 - Tersi isale. 
ft - Alevli ve gürültülü yanıyor. 
7 - Cereyan eden - Başına ıi'• 

gelirse sıçandır. 
8 - Bir maden. 
9 - Trakya.da bir kaza - Şerik. 
10 - Tüccarlar arasında bl.r nevi 

alış ven, - Vaz et. 
Geçen bulmncanıızın halli 

Soldan sağa ve yukandan aş:ıtı: 
ı - Bilecik. Ak. 2 - İkltar:ını, 

3 - Llmellme, 4 - Et.eğllcı~a. 5 -
Calibe, İM, ft - İrlkestane. '1 -
Kamı, Taleb, 8 - Peslal, La., D -
Al, Anneler, 10 - ~. Sebara.. 

Fatih H:ılkevlnden: 

1 - Evlıiı1zln bu mevsim 1çln ha
zırla.<h~ sokak koşularından iklncl..>1 
2 Mnrt 941 pazar gün il s.-ın.t ıo da Ev1-
ınlz ön llnden b:ışlaml\k üzere 4 kilo
metrelik bir sa.ha \17.erinde yapılacak
tır. Bu koşunun birinci, ikinci ve üçün
cülerine kıjtnetu hediyeler verilecek
tir. Bu koşulara girmek isteyenlerin 
her gün Evimize gelerek kaydolunma.
l::ı.rı; 

2 - Bu k~umuzu idare etmek fize
re n.şağıda 1s1mlerı yazılı hakemlerin 
lfltren teşriflerlnl rica. ederiz: 

AdU Giray, Hüsnmc.ttn1 GüreU. NalU 
Meran. Ilhami Pulatcr, Ömer Besim 
Koşalay, Ali Rlza, Tevfik Döke, Füru
zan Tekil, Ncriınnn Tekll, Sellin Duru, 
Recep Ozan. Çerasl, İ. Bakır, Fethi, Ali 
Besim. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuru~ 
750 • 
400 • 
150 • 

2700 kUruf 
1"450 • 
800 • 

• 

Dükkfın sahlbl size parasız olarak bir 
damla koku, blr dirhem 11:\ç verir mi? 
Her zaman sevindirdiğiniz ve bol bol 
duasını nla.rak teselll bulduğunuz di
lenciye eğer bu sadakaları vermemt, 
olsaydınız, size arkanızdan dua eder 
miydi? Kentlilerine tylllk yapmadığı
nız insanların minnet ve ~krn.nlnrını 
neden kazanmıyorsunuz? Görülüyor 
ki, herşeyin ucunda menfaat vardır ... 
Her tylllk, blr m~nrna.t muknbll!nde 
yapılıyor. Kilisedeki papa.sa. bUe nlkAh 
merasiminde bol bah~!.§ verirseniz, 
mera.o;im parlak ve mutantan olur. 
Ben vaktUe lnrunı evlendirdim. KUlse 
meraSiml ild saat~n fn.Zla sOrdU. Ge
çen gün uşa~ım evlendi, pap:ıs kısa 
blr dundan sonra nlktlhlarını kıyım~ ... 
Zavallının bütün niknh merasim! on 
dakika. 1çlnde bltmı,,.. Fo.zllet ve ı;ereı 
bile bir alış rerlş meselesidir. Kahra
manlık gösterlrsenlz. şerefler, alkışlar, 
ta.kdirle.r sızı bekler. Ya. fnzllet!. .. Ufak 
bir şefkat, b1rnz lyllik ve doğruluk 
gösterdiğiniz znmnn derhal sl.Ze fil 
payeyi verirler: Fazllet sahibi bir in
san. 

- sen bütün bunlan inkar mı edl· 
yorsun. Leoııidls? 

- Hayır. İnk!ır etmiyorum, h~
metmeapl Sadece bunun blr alış \'e
riş 1şl olduğunu; her tazUetln, her 
iyil!ğln ucu menfaate dayandı{','111ı 
iddia ediyorum. 

Çelebi sultan Mehmcd, bir örüm
cek ağı gibi beynini s:ırnn blr tnlom 
inanışlardan birdenbire nasıl sllklnlp 
sıynlablllrcU? o. gençl!~inde Bursada 
hoca. Şemseddlnden ve diğer birkaç 
hocadan tahsll görmüştü. Karşısın
daki Bizanslı, çok okumuş ve blrknç 

1 

dil öğrenerek o dillerle ynzılnu., bü
tün felsefe kltaplannı da. gözden ge
çirmiş meşhur bir lıllındl. Çeleb1 
Melımed, böyle bir adamın :tlklrlerl-

E\ vellerl, gençlik zamnıncla, başın
da.ki boğazlan zonına besllyebilecek 
kadar fıknr:ı. bir ndnmla. evlenmiş ol- •--------------• 
duğu halde, gene de her dof.ran ço- Posta ittihadına dahil olmıyan 

ne nasıl itiraz edebilirdi? Bahusus ki, 
filozof Leonid!s blr insanı derhal 
ltendlne çekmek ve kendi flklrlertnl 
muhatabına. hemen kabul ettirmek 
kudretin! taşıyan kuvvetli bir hatlp
ti. Bu konuşmalardan sonra, Çelebl 
Mehmed, Leonidlse büsbUtUn mertun 
olmuş, onun sohbetinden çok ıstmıde 
ettiğini söylemişti. 

cuğunu sevine sevine b::ı.ğnna bas- ecnebi memleketler: Senellğt: 
nııştı. Ynlnız bir kıtlık yılında, kay- 3600. altı aylığı 1900, üç aylıA't 
nnnasının sözünden çıkamıyarak or- 1000 kuruştur. 
tadnn yok edlverolklert tek blr kızı 
hesaba katmamak 111.zımcll... Ne ya
pablllrlerdl? ... 'l'oprnk mahsul verme
mişti, herkes canına dU~üştü; o sı
ralarda ölen ölene idi... «Ölümün• ne 
olduğunu her blrt tA. y:ıkından görüp 
öğrcnınlşti. 

( Devnmı 7 nci sahifede) 
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(1) .l\laliun olduğu üzere, Çinliler,, 
ı;:ıt:ıl yerine, tahtadan veya kamt!j
b.n fld küçük değnek kullJınırlar. ill•m••••••••••mi 

* Vakit gece yansını c;oktnn geçm~
tı. Leonld.13. Osmanlı hilkümdnnnın 
dilinin nltındrı.kl baklayı cık.artmadan 
kalkmak istemiyordu. Bir aralık: 

- Hn.şmet.meapl dooi - Prenses 
Marya hO§unuza. gldly~ bi.l' gfuı 
kendlslnl yemeğe ela vet edlnlz. 

- Ne diyorsun Leonldls? Manastı
ra. gltmeğe hazırlanan ve amcasının 
sofrasına. bile gitmeyen böyle blr ka-

Yazan: İSKE.NDER F. SERTELLİ 

dın benim davetime icabet eder mi? 
- Dır kere deneylnlz... Umanın ld. 

efendlmlzln davetini reddetm1yecek:
t.1r. 

- o halde bu 1ş.l sana ha.vale edt
yorunı, Leonldbl Onu yarın ek~ 
buraya getlreblllrren, çok sevincc&
ğ'\m. 
BlZanslı filozof söz verdL 
Ve son §arab kadehini pa.dtş3.hla 

birlikte içerek ayrıldı. 
Çelebi Mehmed o ıtece. (fİztım kı

zı> nın kanştıRt umumi eğlenti gece
sinden çok dnha gilzcl bir vakit g&
çlrmlş ve LeonldJsln flklrlerl.nden oolt 
ıstıtade e~. 

Qeltbi Mehıned yatnrken düıüntı.
yordu: 

- Leonldls acaba güzel pren.sell 
yarın a.kşanı buraya getlrebUec* 
ml? 

Padl.ş:ı.hın kafasında yer eden b1.r 
şüphe ve tereddüd vardı: 

- Ya gelmc73e?". 
Çelebi Memed, Maryanın esral'

engl.z hayatını d~Onerek uykuya 
dalmıştı. 

••• 
Prenses Marya bağırdı: 

«Ben manastıra 
gideceğim!» 

Ertesi nkş:un, mozof Leonldl.tı sô
zünde durdu. Prenses Mn:ryayı ztya.
ret ett.I ... Onu kandırdı: 

- Türk hUkümdarıı~ başbaşıı. ye
mek yiyeceksin. Marya! Bu tekll!l 
reddersen, çok fena olacak. 

Marya: 
- Ben, Manastıra gideceğıtn. Beınt 

bıra.l~tnızl 
Diye bağırıyordu. 
Leonidls: 
- Manastıra gidecek yol saraydan 

bn.şlar, dedi, snrııy ve manc.stırUır y&
rlnde duruyor. Seni yolundan alıko
yan da yok. Fakat, hayattan ayrıl
madım önce, Osmanlı hükümdarı lle 
görüşmells!n, Marya! Ell-er m::ın!tst~ 
bütün hatıralannla birlikte gldecelo
sen, o hntıraların nrasındn bu mülft.
katı da unutmıyacaksın ı 

Leonldlse fazla yüzü tutmayan 
prenses Marya: 

- Peki... Seninle cehenneme de ol
sa gelirim. 

Demişti. Blzıı.ruilı fllO'ZO!, Çelebi 
sultan Mellmede haber gönderdi. Pa.
dl,.C\a h sofrasını hazırlattı. Aqıuıı gil
neşi batıncaya. kadar bekledi. 
Pa~ın iki ~ sıra lle, ken

dine ayrılan hususi dairesinde yemek • 
yemesl ve kralın sor.rnsma gltmem&-
sl göze çarpan blr Mdlse idi. 

Kral Manuel, baş mabeyincls!ne: 
- Pad!şn.hı bu n.kşam da görrna 

mUmkiln olnuyaca.k nıı? 
Diye sordu. Mabeyinci: 
- .Hızır beyle görü,tfun. 

meap, bu akşam yemeginde 
varmış. Kendi d:ıirelerlndcn 
yacaklarmı.ş. 

Şevket
mlsatlrl 
çıkını-

Dedi. Bizans imparatoru hayretini 
gizl!yemed!: 

- Padişahın m!snfül kimmiş?·-
- Prenses Marya ... 
Kral Manuel kendini tutamadı : 

- İşte buna gtilmemck k:ıbU d1eğf.l, 
Mıı.rya liç gün sonra Halkı manastı
rına gidiyor. Sen onun horozdan bl
le kaçtığını, erkelerin yüziinil ı:örmct.: 
lstemdiğlni, hasılı bütün erkek mah
liiklllrdan nefret et.tııtını bllmlyor 
musun? 

- B!llyorum ha§metmeapl Fakat 
biraz belclerscn!z, bu aberin hakikat 
olup olmadığını anlarsınız! Padişahın 
dalreslnde süslü blr sotrn hcı.zırl!ı.ndı.. 
Leonldis, hüngcira yıllnnmı~ şaraplar 
ikram etti. Sultan Meluned sofra ba.
şında Mn.ryayı bel"11yor. 

- Kulaklanmn inanamıyorum_ 
Sen neler söylfiyorsun? Marya günc., 
batar batmaz ynt:ı~na. girer. Halld 
manastırını kendls1 intihap etti. 
Çünkü orada akşam ı;:üneŞI. daha er,
ken kaybolur, dn{;rın heybesi arkasına 
devrllil'. Güneşten bu derec kaçan biz 
kadın, erkek yüzü nnsıl g6reblllr? 

- Leonldlsin m uclzcslni g6rüyoı: 
musunuz, hnşnet.meap? o isterse, ın
sanlan kendi iradesine bağlar ve pe
şinden sürükler. Padl§ah kendlslnde.n 
çolc memnun kalmış olncak kl, d\ln 
geceyi beraber geçirdiler 

- Leonidls bu gece de p:ı.dl§alua 
sofrasında bulunacak mı? 

(Arkası var) 

Tefrika No. 87 

\

yaparsa yapsın... Hareketlerinden \için hepimiz için akıbet iyidir. \ Sonra, yüzünde bir memnuniyetımcsuddu. Hakiki bir aık. aailam 
hiçbiri Helene'• tesir edemezdi... Bu sözler, Lelo'ya tıeıir etti. alameti hcürdi. bir ~niyet hissediyordu. 

Bundan emin oldu... Kar§ısındaki kadının a.sla irad.- Rahat bir nefea aldı. Tuvalet odasına &'irdi. 
Bu emniyet onu çocuk. gibi sc• sini ka,ybetmediğini anladı. Lelo'dan uzakla~tılı:tan •onra, ba- Sırtında hala mantoıu ~ardı. Kadının Zaferi 

Müellift: P. de Coulenfn Tcrrilmc eden: (Vll - N-0.) -----·-
Bayan Rona!d bu nazarlarla bir Bilhaasa derin bir aılda, aadaketle 

kaç defa karııla§tı. Heyecana düt- sevmek kudretinden marum bulu
meksizin, adeta kahramanca bu ba- nuyordu. 
kı§lara karfl durdu. Kontu gizlice Şayed Helene bu erkeğe ait ol
tedkik. ediyordu. Kendi kendine p· saydı, aman yarabbi, hayatta ne 
§ıyordu. Acaba ne olmuştu) Büyü- kadar ıztırap çekerdi. 
ienmif miydi de vaktilc bu adamı o Bu düşünce üzerine, nazarları bay 
kadar yüksek görmüştü. Ronald'a çevrildi... Şu alnın arka-

< - Kibar bir adam... Bir asıl- sında ne yüksek fikirler var!... Şu 
znde ... İ§te o kadar ... > diye dilşü- gözler, adi ve ufak şeyleri nasıl 
nüyordu. görmüyor, yukanlara bakabiliyor, 

Güzeldi, cömertti... Fakat niçin Derinleri görebiliyor ... 
sevmeliydi~ Helene, b:r kabus içinde uzun 
Şoyed yüksek bir .kültür sahibi ol- zaman çırpındığını anladı ... Çok ız

aaydı, bir diplomat olabilirdi, yük- tırap çekmişti... Çok deli imi:ı ... 
eek bir münevver olabilirdi ... Am· Çok deli ... Deli .•. 
ma bu kültür ond..ı yoktu. Bu dimnğ, Şimdi Lelo celebilir, gidebilirdi ... 
monden hayatın teferrüatından baş- Ötekile berikiyle flört edebilir, biri
luı bir Reyle nlukndnr olamıyordu .. · l ni şiddetli bir a~kla se\•ebilirdi ... Ne 

vindfrdi. Lelo ıon bir istihzada bulunmak. (Yan Roaıald. onun yanına geldi. Ooiruca, Willio Grey'in tablo• 
Yemekten ıonra, Lelo, Helcne'in tecrübe~ yaptı: Yelpazesilc koluna hafifçe doku- önüne gitti; 

lakaydliği sahte midir diye merak - Öyleyse, rıı.sladığıınız Rivoli narak: Ve arblıc. iizlenmoeİ mUmkün 0 J.. 
etti. Bir manevra ile oınu tenha bir caddesinden, timdi bulunduğumuz - Niçin bana bu akpm b'öyle mayan bir zafer Te ıevinç nidasU. 
tarafa çekti. şu otele kadar her hareketimiz, lev- bakıyorsunuz) - <Uye ıordu. haykırdı: 

Teshir edici gözlerini, O!!la haina- hi ezele evvelden mi yazılmıştı) - Zira aizo ula bu kadar hayran - Ş.ifa buldun, T~tanial Şifa bu&.-
ne dikerek: - Evet ... Yaz:tlmı,tı... Bunlar, olmamıştım. dun .•. 

- E ...• dedi. - Bu mukaddera• bizim hayatllilız için elzemdiler... Genç kadının yüzü hafifçe kızar· -SON-
ta ne dersiniz) Ben. Lelo, sizi Nev- Buna kaniim... dı: 
yorkta \Valdorf otelina davet et- Sonra, pek monden bir tavırla: Ciddl ciddiı 
miş bulunuyorum. - Ve §imdi, cYeğenim> ..•• diye - Hakkınız varf • aedL Yeni tefrikamız 

- Ben sürpriz.i gayet ho, buleyo- yarı istihza ile ilave etti. - Madem.ki Biraz sonra. ziyafetten dönüyor-
rum .•• Siz? Nevyorktuınız, •m 6yle ge:ıdircoe- }ardı. 

- Harikulade ... GeHn de feleğe ğiz, öyle eğlendireee~iz: ki, bizim Hel~ne, aıa.bada. kocasile yal- &Uzel &özlü Kız 
inanmayın... · dünyada en .iyi, en hoı kadınlar ol- nızdı. 

- Felek ve mukadderat tabirle- duğumuza kanaat getireceksiniz. Birdenbire elinl onun avucuna Aşk ve macera romam 
rini'kullanmayınız... Bu muhavere esnasında, Charleq kaydırdı. 

- Ben öyle dü§Ü."lmiyorum ... f>&- şimdiyıe kadar oynadığı harikul1do Henri. bir~ey söylemeksizin, hu 
leğin ve mukadderatın körii körüne ağebey rolüne yıine de devam edi- eli kuvvetle tuttu. 

Bu yem tefrikamız yana 

bqhyor ... 
oyuncağı değiliz ... Cenabı bak yo· yordu. Bir :köşeyo çekilmişti. Konu· Bunun üzerine kadın. kocıısınm 
lumuzu çizmiştir. Onun için netice- şanlar& uzaktan ba:kıyordu. göğ&iine yaslandı. Bütün yol eana- Nakle~enı (Vci •Nil) 
de her i, -iyiye bağlanır... Herkes Evvelil endişeliydi. ıında bir ~ey söylemedi. Son derece 
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lngiltereye 
tayyare 
sevkiyatı 

Amerika, tayyareler1!' 
uçarak gitmelerini temın 

fçin üsler yapacak 

= 
istila limanla

rına akın 

Jngilfz tayyı4releri 
gündüz hücumlarına 

bati adılar 

Dün gece Kolonya~a 
150 den Fazla yangın 

Yardım projesinin ktJ.b?· çikarildi 
lünü kolayla§lır"!ak ıçın A A ) _ Bu gece 

tedbirler alınıyor ın!U:t:v=~u~v~tl~ Alma:norada-
. ki Kolonyaya 56 ncı akınla~nı y~r. 

Londnı 27 (A.A.) - Dally Mail in l dır Bu taarruz fevkalade § 
Vaşington muhnblrfne göre. vapurla 1!1_1!

1
.ar 1 · • t 50 den fazla yangın 

tn edil bazı ta.yyarele- ac-• ı 0 mu.,, demiryol-
glltereye sevk en . ln Atlas de- k dedilmi§tir. Kolonya . h 

rın uçarak gidebllmelett iç rnr verll- ay fabrikaları ve petrol tasfıy_e a· 
nlzlnde bazı üsler tesıslne :ıaı. fabrika.- lan, .

1 
k b "'yük bi• merkezdır. 

mlştlr Bu suretle Amerikrul nelen e ço u •• 
Jannd~ İnglltereye gidecek tayyare- Lo dr 27 (A.A.} - lngılız tay-
ler hem Alnuuı denizaltılannda.n mai n . •dün güpegündüz Pas de 
aun kalır ve hem de vapurlarda ~ ırare~erı. Man§ üzerinde ikindi bir 
ettıklerl yerleri ba.ş~a mayddd~~~retemln Caflaıs vo arak hava işleri nazırının 
tctml.ş olmakla büyıık fa a. se er yap 1 · • bundan böyle 

aktı İn 'liz tayyare erının edllmı,, olııc, r. b tı gı . t" e ve kanına daha 
B. Morrison'un ;ı:!:'~- ~lı~lar~ı d~ et~hripknr bir sure~t~ 

Vaşington ~ i!:~~ü~ geclktlrebl- .:;i:yacakları ıurctindeki vaadmı 
nunu projesin ıar Jıa,ltkında endişe . getimıi~lerdir. 
lecek münakaşa. A ~zalatından yenne d 
khar edllınCktec1!1"· yan .. ddetini bir İn!riliz tayyareleri, işgal altın a 
her blrlnin söz so~e:ıee~ bir tedbir bulu:an Fransa üzerinde uçmu§l~r· 
anat olarak !:'L~.dl ektedir. Bu tedbi- dır Bu akın, salı günü kütle halın· 
alınması düş~~~yan (l7.nlannın üç- de· yapılınıt olan alunı pek yakm-

:1 b~fr!8:!y vermesi Jrtzımdır~kl be- dan takip etmiş olup ~m.?i~e .kacTar 
1917 senesinde harp aleyh~ Mo- yapılan akınların en muhum ad· 

y1 ımza eden üyn.n ·1 k _J• 
yannnmc sö ledlğl bir nutukta· dedı mıe ~euır. 
nsa::~::ı~roi girmesine manı oı- İngiliz ta.yyarcle~i ıaatlerce bava
~ için Ödünç verme ve klra~ da kalını~lu ve Hıtler taar~uıu ha
kanun projesi lehinde reY vemıe Jta- nrlıklannuı temerküz noktası olan 
tediğinl bildlr.ıniştlr~ B. Mor.l&>ı n.:.~ .. bi Cal ·9 limanındaki tesisatı fasılaaız 

.. il Iııgilreren n 1 1A6 aı • 1 _J • nwıun kabulu e de rtadan T ali bombardıman etmıt eroır. 
kazanacağını ven=~· o a:~bardıman tayyarelerine ~itfi.: 
lı::alkac~ını ~ili.ve e L dra ve Hurrlcanes sistemlenndekı 
Amerıkanın on rea tayyareleri refakat etmişlerdir. 

sefiri c::ek gidifi, ıerelı: dönüşü esnasın· 
Nevyork 27 (A.A.) - Ame~~ da Alman avcı tayyareleri müdaha· 

Jl'!ll Londra büyWt e~l6i ~ İng~- le et:meğe uğra§Il'lamı§lıırdır. 

:AKŞAM Sahife 7 

AJmanya, Balkan1ar
Clan eYVel Afrikada 

liarekete geçti 
iHT<Bİ~tarAafıG R ncı sAahifNedeA) 1 Günlük Borsa 1 ~~~:~!=~:J~~~.?;.::~=~ 

...., - - 798 lira alacağından dolayı mahcuz 
ESHAM ve TAllVİJ,AT _ KAMBİYO olup borcWl ödenmemesi hasebiyle Hfıla bugün bile, yüzünü sade doğ- 2004 No. ıı icra ifUts kanunu hükum-

(Baş tarafı 1 inci sahifede} duğu daklkn, bir kerecik gördüğü 0 •e NUKUD FİATI.ERİ lerlne göre paraya çevrilmesine k.aral 
yavruyu diışünüi'ken, ihtiyar o.nanın 27 Şubat ı9n verilen ve tamamına ehllvutuf marl-

ıtalyan ordusunu kurtarmak, yüreği cız ediyordu, ve onu da •İlfLh- 1etıyle 1868 Ura kıymet takdir olunan 
(!fiYer taraftan Afrlkadaki ingiliz lannD emrlle elinden (tldeıı dört; evlCl- DEVLET BOıtÇLARI Fatihte Mimar Sinan mahallesinin 

"' rakın ak dının ynnı sıra, acıklı bir sayıya ka- eski Dudu Abdullfıtlf yeni Akbllek ve ordusunu serbes bı aın d L K 
. tıyor u. • · belcdlye çapına göre Koca Sinan ve 

için Afrlkaya kuvvet göndernuş- Büyüyen üç tanesinden de, sade bu % 7,50 933 Türk borcu L n. m . 19.20 Abdüllftt,lf sokağında en eski 2 eski 4 

1 rolr Bu kuvvetler 1ngfliz ordu- oğlu kalmıştı: Eu bOyü~i. koleradan > > 1938 ikramiyeli 19.75 yent 1 No. ıı Jçinde beden duvarlan 
e · . il gitmişti... Beklz yıl evvel... Tam da > > 1933 İkramiyeli Ergani ve kli.glr bil' katlı evle hamam ank::ızı 
sunu daha ileri gıtmemeye, b • aslan gibi bir erkek olmuşken ... Kızı A. B. c. 19.98 bulıınan arsanın yarısının borçlular 
hassa Afrikadan Çıkmamaya. da doğdu!;'ll koydcn uznk bir yere ge- > 'r 1934 Sivas-Erzurum ı 19.43 namına ~tırak halinde mukayyet 

ed ek 1 b nda Yakın Şar- Un gitmişti... Damadı fıkarnnm biri > > 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 19.53 olup işbu nısıf hissesi açık arttırma 
sevk cc ' ca 

1 
idl elinden tutacak blr o~lu dururken ,. 2 1932 Hazlne boııolan 60.50 suretue satılacaktır. Evsafı: Blnn da-

lan başka bir noktasına sevkedil- ka.ymı.nasını yanına tstiyecek değUdl > > 1934 > > 15.50 hlline bahçe içinden girllır. zemini 
me~ine engel olacaktır. Şu halde, ya... > > 1935 > > 29.50 tahta döşeli bir sofa üzerinde sağda 

. · . rd Bunun lçln, rahmetli kocaslle do.1- > 1938 > " 62.75 zemini ahşap çatılı sathi mailinde Afrikadakı ingılız 0 
usunu ye- ma ötekilerden üstün gördükleri bu A. Demiryolu tahvili ı-n 41.80 meyllll bakkal tavanlı ve içinde yut 

ıinde kalmaya mecbur eden a.1- erkek evlll.dmdan b:ı.şka. güvenecek " " nI 40.90 ve dolabı bulunan bir oda, sofadan 
manlann bir de Balkanlarda bu bir kimsesi yoklu. Dahn kiiçucük ya- A. Demlryolu mümessil senet 38.70 zemini kırmızı çlnJ doseu bir kllllr, 

' .. d f tert'b t şındayken, akıllı, her tuttu~unu ba- Haydarpaşa. Umanı 43.75 solunda gene bakkal tavnnlı dolaplı 
orduya karşı mu n na ı a ı §anr bir çocuktu o... Bu yüzden de H. Umanı mümessil senedi 41.- bir odn var<iır. Sofadan malta tagı 
almalarına ne lüzum var? Ro- annsile babası erkenden onu okut- dOşeU merdivenle bodnıma ınnır. ze-
manyadaki tahşidat 1le Afrika- mağa karar verdiler ve günün birin- HİSSE SENIITLERİ mini dort köse kırmızı tugla doşeli ve 

adı te ·de, babası elinden tuttu, en yakın şe- üç gomulu ktlp, alaturka knpısız he-
daki hareket, ayni maks - birdeki bir cgllvurıı mektebine götür- T. c. Merkez bankası 109.50 ll\sı bulunan taşlıktır. Hamam zemı-
min etmek içinse biri lüzumsuz- dü, on ynşındnn ylrmlslne kadar of:- T. İş bankası nama. muharrer lO.- nine bu taşlıktan geçll1r. Tavanı önüz 
dur Bilakis bize öyle geliyor ki lanı orada bıraktı. İyi okutmasına, T. 4 bankası <hamile att) 10·25 iki manastır kemerlldir. Karı kadim 

: ' • . doğrusu ya tyl okutuyorlardı ve ana- T. 4 banknsı mümessil his. 103.- ocıı.klıdır. Sokağa ve bahçeye çıkılan 
Afrıkada. başlayan alman hare~ sile babası. çocuğa., şundan bundan A. Demlryolları şirketi < % 60) 22.75 birer kapısı vardır. O'stü hamam ke-
keti Balkanlarda başlıyacak ha- başka bir de yeni din ö~ret.ccekler dl- A. Demlryollnrı şirketi (% 100 37.50 slmldlr. Burası haraptır. Bahçede üç 
. k 'ttn hazırlıgyıdır. Bulgarlstana ye, - öyle öteki cahil knfnlılar gl- Esk~ehlr çimento şirketi 8.10 kuyu vnrdır. Çapın Zt'tllln .uzerlne tes-
ıe e 'ı bl _ korkma~a kalkıı;mıyorlardı; Şirketi Hayriye 2G.- biti dolayısıle hall hazır çap vazly.,U-
geçmeden ve İtalyaya Arnavut- çilnkü mektep nylılP ucuzun ucuzu Şirketi Hayriye temettü 21.- ne göre bahçedeki meyva a~açları 
Iukta yardımı temin etmeden ev- 1di, bir lkt yıl geçin~e de:. talebe pek ECNEUi TAll\"İLLEUİ tesblt edilmiş olup 17 eılk '1 incir, 7 

ı 1n .11 ordusunu Afrikayı iyi çalışıyor diye. busbiitun para. 18- nar, 3 badem, asma, 4 armut a~açlan 
ve • gı Z fmı kestiler. Yabanın adamları, onla- Kredi Fonsiye 1903 105.50 mevcuttur. Binanın beden duvarlan 
bırakmak iın.kAnından alıkoy- nın her c-ksiğini yapıyorlardı. Önce- > " 1911 103.- şakulen çatlaktır. Ve adlyen tarzı ın-
mak istiyorlar. Bulgaristan hak- lel"i, çocuk, yılb::ı.ş~ y~rtulannda. ve yaz > • Amorti 61- §ah olup çamur harçla hnal edilmiş-

• tatillerinde eve donuyordu, runmn bir > 1> Kupon ı.30 tir. Mesahası umum sahası (775, M2) 
kmdaki teminat, bu askerı hazır- ıımç sene geçince, kerpiç evlerindeki dır. Bundan (53 M2> bina \e (41 M2> 
hğın siyast manevraSl, lngiıtere- hayatı kendi kalıbına kıyafetine ya- ~·trKUT hamam ankazı geri kalanı nrsadır. 
nin son günlerdeki faaliyetini bo- kı.'itırmıyan, çiftuk ve tarla işlerin- Bh1nci açık arttırma 20 3 941 per-

den hoşlanmayan mektepli beyin, Türk altım 23.55 şembe günü saat. 10 illi. 12 ye kadar 
şa çıkarmak propagandasıdır. ayakları geri geri gidiyor, gelmeği hiç Külçe altın bir gramı 2.86 Istnnbul ikinci icrn dairesinde yapı-

Necıneddbı Sadak istemiyordu. El adanılan oğlanı kan- Osmanlı bankası (banknot) 2.50 lacaktır. verilen bedel muhnınmen 

lngilferenin Moskova 
elçisi dün geldi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

dırdılar, co'kumuşluğunUD, daha çok KA:\lBİl'O kıymetının yüzde yetmiş beşini bul-
11erlet.sln diye başka memleketlere du6'U takdirde en çok arttıranm us-
gitmeği aklına soktular. Üstelik eline Türk Jlrn.~ı ı tiinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
epey bl,r pnra da verdiler. Amma bu Londra üzerine 1 sterlln 5.24 en son arttıranın taahhı~du baki kal-
yetmlyordu . Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 l mak üzere arttırma on gun daha uza. 
Ananın daha hft.lft.. bugün olmuş gl- Faris üzerine 100 frank _ tllnrnk 31/3 941 pazartesi ayni saat 

bi aldındadır ... Karı koca, bataklık Milfuıo üzerine 100 liret . ayni yerde ikinci açık aı ttırması ya-
halindeki tarlada pirlnç eke durur- Cenevre üzerine 100 frank 31.- pılarak en son arttırana ihale oluna-
lal"ken birdenbire oRlan çıka gelmiş- Atina üzerine 100 drahmi 0.9975 1 ca.ktır. Arttırmaya girmek isteyenler 
tı. Sotya üzerine 100 leva 1.6225 işbu gayri menkule takdir edilen kıy-

- Ana. demişti Ben uzak bir yere Mndrid üzerine 100 pezcta 12.9375 metin yüz~e yedi buçuğu nisbetlnde 
na.nt bugün Cllpper tıı.YY d b* . . . •A- h reket etmiştir. İngiliz pıilotlarm an ın, vazıyetı .w;., buradan Haydarpaşaya geçe-
·lt'IU••Ye a el mı beya- 1. · t" H ........ ı Ank sefir, hareketinden evv ,.-- fU IUJ'ctle bu asa . ~anış ır: • ava, rek dün ak§aJDki ekspres e ara· 

Sefir tayyare meydanından İngiliz 
sefaret otomobili ile Köprü;ye gel- gideeeğlm. Ecnebiler masrafımın bl1.1 Budapeşte üzerine 100 pengö pay a.kçesı veya mlllı bir banknnın 

kısmını veriyorlar; sana. ve babama. Bükreş üzerine 100 ley teminat mektubunu vermeğe mec-

Mtta bulunmuştur: da B. tayyarelerle dolu 1dı. HepSJ de in- ya hareket ebniıtir. 
İnglltercye yard~nh=ıırun B. gilizdi. Londra 27 (A.A.) - l~lterc-

Rooseveıt ne tamam ... ft • • h ·· · M k b" ··k 1 · · s· Straf Ch hlli'ln sevk ve idaresinde ua.Y• Alman denız müte aısı· nm os ·ova uyu • e çısı ır .. 
rıan~ celbeden b1r cesaret vem:- .. 1.. .. .. b b" ford Ctipps"in yarın sabah Ankara· 

et g&tcr.ıntş olan ingıUz mW _:; sının o umunun se e ı ya gelmesi muhtemeldir. 
Teill in cıınden geleni y:ı.pmtw\ . İ ') H . . t\ 
,ardım ıc Uletıne bor"t1ır. Lonc:lra 27 (A.A.) - Alman de- B. Cnpps ngı tere ar.ıcıye a-
.Am6rilm m ~ B Ed 1 ·· ·· kt" nıb: mütehusısı Arnauld de la Mer· ıın . ene goru~ece ır. 

Saatte 992 
kilometre! 

Amerikada hava enge· 
reğİ adı verilen ~İJı 

tayyare yapıldı 

Buffalo (Nevyork) 2? (A.A.J -
... · • ıl- yem av• Hava engeregı JIJIU ver -· 

cı tayyaresi, burada ıon ıünlerde 
:rapı]an bir tecrübe uçuıunda, .. ıaat
kı 620 mil (992 kilometre) ıuratle 
eeyretmiştir. Bu tayyare _70~0 me!• 
reden pike inmşitir. Eskı ~ike l!ü!' 
rekoru, halen modası geçllU§ te e:ı 
li ed"kn Curt<iss (Hawk) tayyar 
tarafı~dnn bundan iki sene ~~el 
ekle edilmişti ve saatte 5 75 m1ldı. 

Uzak Şarkda 
Japonya Fransa ve 
Tahilanddan cevab 

bekliyor 

(A A ) _ Doınei 
Tokyo 27 . h. fillerden aldığı 

ajansının resmi ma .. d"' w .. . , . . d ileri sur ugu 
intibalara ıstına en Hi di· 
·-·'- -~ · 1 .. Japoınyanın n 
uwmın ere gore, d. ttiği tek· 
çiniye ve TaMlanda tev ~ e l ek· 
Jiller, riihai tekl:ifleri teş~l ey Tahi· 
&..-1• F'lh k"ı,_a bu teklıfler, 
·~ır. ı a & ' 1 ını bu 
Jend ve Fransanın, cevap ar l . 

d 1 bildirme en 
ll(Yln ıonun an evvc . ustur. 
kati şartı altında tevdı olunm " 

Sovyetlerle T ahiland 
arasında müzakere. 

A) 
_ Halen 

Moıkova 27 (A. · Tahi· 
SövyetlCT .B:rliğinde bulMunant . bu 
L~d l d B ı on rı, 
~ ınazır arın an · . lf'i arasın· 
lıi.ik.ümetle Sovyetler ~ır ~. bet· 
CJa diplomatik ve tican munas~ 
fer tesisi maksadile Sovyet rna f .. 
lan ile yaptığı görüşmelerin ın';':v~§= 
fakiyetle neticelendiğini v;. gT:hi
meleri jtmam için yakında ır l 
land heyetinin Moslı:ovaya ge ece· 

lini bildirmiştir. B }ine 
B. Montri, dün ak§am er eket 

rnüteveccihem Moskovadan har 
eıtmiştir. 

Paris polis müd~r~ 
tekaüde sevkedıldı 

Vichy 2 7 (A.A.) - Resmi Gıı· 
xete, Paris polis müdürü B. Laınb ~e: 
ronun tekaüde sevkedildiği ha ennı 
neşretmiştir. B. Marchnnd Paris P?" 
li ""d"" 1 ..• •• vekaleten tayın s mu ur ugunc 
ltıdilmiştir. 

riere'ln pazartesi günü bir kaza ne- Londra ~7 (A.~.) - . ~euter 
tfceeinde 1§eal altındaki arazide öl- ajansının dıplomatık muharrırı yazı. 
dUfil bildirilmesi miiınasebetile, yor: . 
Londrada fU cı"het kaydedilmekte· İngilterenin Moskova büyük· elç!
dir ki Jngiliz kuvvetlerinin Breattdd ei B. Cripps'in Türkiyeyc seyaha!•• 
dU§Jll~n denizaltı Uasüne yapbklan İngiliz Hariciye Nazın B. Edenın 
fevk iade fİddetli taarruz da {>Uar- pdj Sovyetler Birliğinden nisbeten 

l a ·· Ü -nıku bulmu§tur. Ingiliz az uzak bir yerde bulunmasından 
~a gkn vvetlerine Brest'te bir düş· ileri gelmektedir. B. Cripps'in Mos· 

ava L u ~ ünün mevcudiyeti aa- kova büyük elçiliğine tay!İnin~en~e-
rnan aruvaz .r ri mezunen Londraya gelmesıne ım· 
ber verllmi§ti. kin hasıl olmamıııtır. 

Hindiçinf deki 
Japonlar 

Derhal hareket etmeleri 
için emir verildi 

Tokyo 27 (A.A.) - ~fa; 
• aneından ı Oomei •J&Dfı, ~a a 

aJ an mahafiJden a1rnlf old~gu ~~
f8Y ta tfen Japon hükumcbnın 
IFGma Hmdiçiniainde mukim Ja-
ranıız 

1
. • • . Ha 

Jann derhal tah ı:yesı ıçın . • 
~deki Japon ikon1oloeuna ~mı.at 
DOl • Jd x...nu bjldinnektedır. 
TCJI)ıf O Ullu 

Bö le bir emir verilmiı olmasının 

b
yJ $aın ile Hindiçini arasında-

.d>e ' 1 .• 
ld eulh koııferansı netice ennın py· 

ri mua~en ohna.sıdır. 

Moskova 27 (AA.) - D.N.B: 
M06kovadaki İngiliz büyük elçisi 
Sit Stafford Crlpps bu sabah husu
st bir tayyare ile Jstanbula hareket 
crtmi~tir. Büyük elçilik katibi B. Rus
ael iİe Moskovadaki İngiliz hava 
ataşea B. Hullawell biiyük elçiye 
efakat etmektedir. Sir Stafford 

Cripp9in İstanbulda. İngiliz Harici
ye Nazın B. Ede.nle genel. k.u~! 
başkanı general S.ir J ohn Dıll e mu
ı •ki olacaiİı tahmin edilmektedir. 
~1tHtu1tıunml'innun11n1nu111uun11mmııu1111111mnıun 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Nev'i l'tlesabası Depo· 

"feri Jüyıneıi 
EsU No. tJb Küçük Musta- 1200.-

0. ıo Fa; ' onıcaml Mah. 
~camıı gerlf. yeni Hl
~tı solto.ğı No. Es. 9, 
Ye. 14 .arucn.mt cıvarın
& ve Fener caddeslnln 
ilk sokağıdır.» ıı- 2500.-

36 Kuzguncuk, paşa. 
O. ıııanı Ca.d. No. Es. 120, 

Ye.149 .. 151 

Zemin ta.t üurlne 3 
katlı ha.ne 4 oda, 2 
sora, ı ta.nıs3, l hn
:ma.m, l mutfak, ı 

ııe111. 

r:itosu 
36 142 240,..-

- b 1 f" t mürakabe omısyonun an. lstan u ıa 
5Z No. la ~n1:5 çavdarlı unun belle '12 kiloluk 9uvnlınm nyatı 978 

TiP eıankcıt~ıt edildiği ilfın olunur. (1548) 
ırutUŞ oıarn 

. F b ik ları Umum Müdürlüğünden: 
Denız a rer1n!e çniışnıış reslmden nnlar. Smtlhanln. 1şç1 alınacn.k-
aeınl ınşan.t 1şl • 

tı Iarll blrll.kte Göl oük deniz fıı.brikalnrına. ınüracaatıe.n. r. '.l'üllPleıin vesika ~ .(1434) 

geldlm, elinizden geleni yap~, bu pa- Belgrad üzerine 100 dinar 3.175 burdurlar. Gayri menk~ılun nefsind0 n 
raya. blr şeyler ekleyin... IhUyarlık Yokobama üzerine 100 yen sı .1375 doıtan müte~ vergı vesair beledi-
gününüzde ben de, yüksünmeden size Stokholm üzerin!.' 100 kuron 3t.oo5 ye resmi ve rusumu deli lıyt' borçlula-
baka.mn, yokluk nt'dir blldlmıem... ra ait olup bedeli muz yededen ode-

Ev ·eli\ bu işe yanaşmadılar. cDell- Çocuk E irgt'mc Kurumu Arnavut- necektlr. Yim1i senelik vakıf t vız 
llk» c :.'diler amma, sonra öteldle, be- köy Şubesinden: bedeli miızayededen odenccektlr. Ylr-
.rUklle ırnnuştu1 ar, akıl danıştılar. Ço- Şubemizin 1941 senesine alt umumi . mı senelik vakıf taviz bedeliyle tapu 
gu ciu. içtimaı 2 Şubat 1941 Pazar günü saati tescll harçları ve ihale yolu b dell 

- Başka r omleketıere okumağ:ı. on birde Amavutköy c. H. Partisi bi-ı alıcıya aittir. 2004 No. 1ı \cra .na ... 
gidenler, oradan öyle çok şeyler öğ- nasında yapılacağından sayın üyelerin kanununun 126 ıncı mu.dd "İll" t vn
renlp geliyorlar ki, bit, kere döndüler içtimada hazır bulunmalan rica olu- kan hakluı tapu s!clllerlyl t !J t ol-
mi, her ay avuç dolusu para. kazanı- nur. 

1 
mayan ipotekli alacaklılarla d er 

yarlar. Oğlıınuzu gönderirseniz, ft.hır aHl.kndurların 'te irtifak hakkı hlp-
ömrilnfizdc çalışıp dlcıtnmekten kur- Bakırköy Askerlik Şube.inden: / ırrlnln ve hususiJe faiz ve ma ı fa 
tulur beliniz! dayar, rahat yüzü gö- Şubemizde kayıtlı tütün ikrnmi· dair iddialarını fliin tarihind ı it ba-
rürsfutüz ... deml.şlt'rdi. ycsi alan malul subay ve erler ile ren 15 gün içinde evrakı musbltel rı-

Onlnr da bu nnsihntıan dlnlemlş- §ehit yetimlerinin 941 yoklamaları- le birlikte dairemlzr bl d nn 1 r l!\
ler ve oğlana izln vennl.şlerdl. Hem o a 1 /M t/ 94 1 d "tib b 1 _ zımdır. Aksi takdırde hakları tapu 
sıralarJa §Chirde, küçük blr dük:kiın n . ar . en 1 are.n. aı.a slcllleıiyle . ~bıt olmayaı iar atı be
işlctcn hayırlı büyük oğullan daha nacak ~e l 5/Nısnn~94 I t~.rıfone.~~- delinin paylasmasından hark k ır
sağdı, kanslle gül gibi geçlnlyorlardı. dar devam edecektır. Nufus huvı- lar. Arttırma . artnamcsl herke t !"&.

Ana bııba. çok istediler amma, tüçü- yet cüzdanı, resmi sened, rapor ve tından görıilrbllmek uzer • ıo 3 941 
ğü gitmeden evvel n1şanlamağa ce- ikramiye tevzi cüzdanlaril~ müraca- tarihinde icra divanhanesinde a ılı 
saret ednmedllcr. Çünkü onca bilmiş- at edilmesi ilan olunur. bulunqurulacaktır. Fa.la maliımat 
llği, o'kumuşluğu ııe, öyle kendini be- almak isteyenlerin dalr .. mlzin 94(1 241 
ğenmlş, inatçı bir delikanlı olmuştu Pror. Dr. No. h dosyasına murac:ı t rd rrk ıs. 
ki, onwı karşısında kam cahillikleri- K } C 1 tedlkleri mnliımatı almal ı"l t lkdlrt 
ni bÜSbÜtfin anlıyor Ve sıralayıp dur- ema enap kıymet raporunu Ve ç,.')I Olfllf'lC'ri 
duğu o güzel, parlak l~kırdılam kafa lfızıındır. Muzayedcye iştirak rdec k-
tutncak gibi karşılıklar vermek kud- Doğu Palas 2. Lamartln Cad. 5 lerin işbu gayri menkule alt but• n 
retlni, blı1 türlü kendilerinde bulamı- 'fnk.~lm. Telefon: 43963 maliımatı bilmiş ve bğr nmlş addolu-
yorla.ııdı. • nacaklnn ilan olunur 

Daha sonra da, yenl çıkan modaya 
uymuş, anasına babasına dnnJ§llla.
dan e\lcnlvemılştl. Kansını gavur ll
lerlnde bulup almıştı; evet, elbette o 
da Çinli idi nmma, bu solgun yüzlü, 
tlt1z kadın, yere tüylU kumaşlar se
ren, pencerelere keten bezler asan, 
sanki zavallı yavruca.klann kirlenip 
plslenrneğe vakitleri olmuş gibi, Tan
nnın günli onlan gıcır gıcır yıkayan 
bu acayip huylu mahlftk, pek ttlfl ya
bancı bir memleketin mı da sayıla
bilirdi! 

(Alt tnrarı yarm) 

ZAYİ - İstanbul mıntaka liman 
riyasetinden 21/6/940 tarih ve 939/ 
'14.2 sa.yılı liman tezkeremi zayi et
tim. Yenlslnl çıkaracağımdan eski
sinin hükmü Yoktur. 

oaıata Kiiı:ikçü Kapı No. 5S 
Halit Saray 

, 

J; ona 
SAÇ SABU1'iU 

Saçluınıaı nıuhafa1111 için hullıOlnıle 
lealrinl ilk kull•nıtt• ılrece .. ınıa . 

:10- Kııruthır 

.. ---•Doktor----• 

Bahaddin LOtfi 
Varr.ıall 

OPERATÖR ttROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

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

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Devlet Şurası Reisliğinden: 
l - Devlet Şurasında münhal bulunan ikinci sınıf r.rnlA1Jmlıklar !cin 

19/3/941 Çarşamba günü snnt u te Ankarada Devlet Şfırası binasında mü
saba'ka lmtlharu yapılacaktır . 

2 - İmtihana glrebllmek l~in hukuk veya lktls:ı.d fııkultelerl ve YPhut 
Siyasal bilgiler okulu veya bunlara muadil olduğu Maarif Vekaletince t •
dik edilmiş olan yabancı memleket fn.kü!te ve yüksek mekteplerinden me
zun olnu:k şarttır. 

3 - imtihana gireceklerin y~lan 30 u geçmiş olmıyacaktır. 
4 - İmtihanda muvaffak olacakların memuriyete alınmaları Menm,.ln 

kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şart ve vasıfları halı: bulunmıı.larına 
bağlıdır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlara 30 lira asli maaş verilecektir. 
6 - İmtihanda muvnffak olanların başka bir müesseseye devam et

mlyecekleri ve ettikleri takdirde müstafi addolunacakları hakkında bir ta
ahhütname vennelerl şarttır. 

7 - Müs:ıbaka imtihanı aşağıda yazılı mevzulardan yapılaca.ktır: 
A. - Esas tc~kliat hukuku, 
B. - Umumi surette idare hukuku ve bilhassa apğıdakl kanunlu, 

3546 sayılı Devlet Şurası kanunu, 
İdari kaza. nawriyatı, 
Tilııklye Cümhurlyet! teşkilatı, 
Memurin kanunu, 
Memurin Muhakeınnt kanunu ve bu işle alakalı diter kanunlar. 
Vlll'ıyet idaresi \"e İdnrcl umumlyel vlltı.yet kanunlan. 
Belediye kanunu. 
Madenler hakkında me\Zlınt. 
C. - .Ma.llyc. ü l t :,~.. l s _ imtihana glnnck isteyenler nüfus h v ye C\UA.lan an ve tahsll ve-

&lkala.rı ve ik1 kıta. vesika. foto!rrnflle birlikte arı:uhalle 17 mart 941 güntt 
akşamına kadar Devlet Şürası umumi kCıtlpllğ!ne müracaat eylemeler!. 

(1472) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Florya Plaj ve Gazinosu Mü§temilatile 

kiraya veriliyor 
Teslim tarihinden 1tib:ırcn 044 senesi martının 15 inci günunc kad 

devam edecek müddet için rJra bedeli muhammen! 69000 lira ol:ı.n Flor 
plfLJları, gazino ve mıiştcmli!ı.tı kiraya verilmek uzere kapalı zarf usulıl 
arttırmaya. konulmuştur. llk teminat miktan 4700 liradır. Şartname 17 
kuruş mukabilinde Belediye Emlftk müdurlüğ\inden verilecektir. th 1 
12/3/941 Çarşamba gunU saat 15 tc Daimi encümende yapıl .. ca.ktır. Tallpl -
tin ilk teminat makbuz veya. mektuplıın ve imzalı şartnn.melerile 2490 nu
maralı kanunn. gôre hazırlıyaca'klan teklif mektuplarını iha e günü saat 
14 e kadar Datml encümene vermeleri lazımdır. (1401> 

Yüksek İktisad ve Ticaret Mektebi ve Ticaret 
Lisesi Mezunlarına: 

Mektepte tesis edilen Jş Rürosu'nn ticari ve mail müeaaeseler ııantan
dan mürnca.atıar va.ki olncat-tır. ış isteyenlerin BiirpJI. IDOraoaatılan. (Wlt 



~YLAR GEÇTiKÇ 

1941 iKRAMiYELERi 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesaplan 

ikramiye Planı 

1 a det %000 L1ra1ık = 2000.- Lir 
s .. 1000 ... = 3000.- " 
% .. 750 .. = 1500.- ,, 
4 .. 500 ., = 2000.- " 
8 • 250 • = 2000.- ,, 

35 .. 100 ,, = 3500.- ,. 
80 ,, 50 ,, = 4000.- ,, 

300 " 20 .. = 6000.- .. 
Keşideleri: 4 Şubat, Z Mayıs, 1 Atus-
to,, 3 İkinciteşrin t arihinde yapılır 

MÜZEYYEN SENRR 
AZİZ ŞENSES 

ODEON PLAKLARINOA 
H!270422 

A ifil lt?J al rr 6 n ş; a ©ı t o 
Toprak Ma hsulleri Ofisinden: 

1 - Dinar istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina
sı ile sair işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 68,377.- «altmış sekiz bin üç 
yüz yetmiş yedi» liradır. 

2 - Eksiltme 3/3/1941 tarihinde saat 15 te Ankarada 
Ofis binasında yapılacaktır Eksiltme şartnameleri 5 lira mu
kabilinde Ofis umum rnüdüı lüğünden alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı cı4668,85u dört bin altı 
)iiz altmış sekiz seksen beş liradır. 

4 - İstekliler teklif evrakı meyanında eksiltmeye gir-e 
bilmek için föale tarihinden nihayet bir gün evvel Ofisten 
alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır . 

5 - Bu anbara muktezi yalnız 6 ve 8 rn/m kutrunda 
olmak üzere 4 ton betonarme demiri, İstanbulda Beşiktaş
taki depomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide verilecek-
tir. (1356) 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan: 
l\Jalzcmenin cinsi 

Portlant çlmenstosu 
Sönmüş kireç 
Döşeme tahtası 
Döşeme klrlşl 
Tavan tahtası 

Ölçüsü Aliktan 
ton 3.750 
Kg. 1 1280 
3. M. 2.340 

• 0.880 
• 0.705 

Çatı nltı tahtası • 1.928 

Yekfın 
Marsllya kiremidi Adet 
.Marsllya mahyalık :ıı 
Kapı tokm$ ve kllidl menteşe » 
Pencere ispanyolet menteşesi > 
Çinko 12 No. 2 MM kalınlıkta. Kg. 
Çivi :. 
Cam 2. M. 

1 - Yukarıda cins ve mlktnn yuztlı malzemenin 6/3/941 
14 te komisyonca münakasaya konulmuştur. 

2 - tııkarrür eden fiyat üzerinde % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün koınlsyonda görüleblllr. 

Kuleli askeri lisesi müdürlüğünden: 

6.853 
2890 
250 

4 
6 

234 
108 

11.64 
günU saat 

(1466) 

Kuleli askeri lisesine girmeğe istekli olup da taşralarda. şubelere, İs-
tanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan smıflannda dö

nekllğl olmayan, bütün girme şartlarını haiz bulunan ve aynı zamanda giriş 
evrakını tekemmül ettirmiş olan isteklllerin imtlhanlan yapümak üzere 
7 Mart 941 Cuma günü saat 9 da Kuleli lisesinde bulunma.lan ve bu tarih
t e mektepte bulunnuıyanla.nn haklarım kaybedecekleri nan olunur. (1443) 

I stanbul Levazim 
amirliği satin alma 
komisyona ilanlari 

18:24 ldşllik müceddet veya. nz 
kullanllm.ış bir adet otobüs alınacak
tır. Pazarlıkla. eksiltmesi. 10/3/941 
pazartesi ııünü s:ı.a.t 14 de Tophane
de Lv. Amlrliğt satınalma. kom1syo
nunda. yapılacaktır. İsteklilerin belli 
santtc komisyona. ~elmelcri. 

(936 - 1525) 
••• 

•yvvu..: ...,..._ a 

içl lA.stlkll. <1ı.şı lpekll kumaş
tan. yapıl.ınlş çocuk donla.rı ve 
çocuka.Itı muşambalan çok da
yg,nıklı ve ı:ok zariftir. 

Markasına p he.r yer
de arayınız. Toptan satış yeri: 

3 adet kamyon karoseri yaptın- Slrkecl Orhanlye Cad. ~o. 30. 
lacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 3/3/941 Iİlll•T•el•: ~0992. Telgraf adresi: 
P"~ günü saat 15.30 da Topha.- Istanbul - Ateş 

nede Lv. ~rllği sa.tınııhna komL~o- llml!!!!!ll•••••••••••• 
nunda yapüncaktır. Tahmin bedeli 
1950 lira ilk teminatı 146 llra 25 kuruş-. 
tur. İsteklilerin bell1 sna.tte komisyo-
na gelmeleri. (944 - 1533) 

••• 
Beherine 950 kuruş ta.hmln edilen ı 

5000 adet battaniyeye tekil! edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla 
eksiltme.si 4/3/941 salı günü saat 
15,45 te Tophanede İst. Lv. il.mlrllği 
satınalma komisyonunda yapüacaktır. 
İlk teminatı 3562 lira 50 kuruştur. 
Nümunesl komisyonda görülilr. İstek
lilerin belll saatte komisyona. gelme-
leri. (935 - 1524) 

••• 
45,000 kilo penı;ellk kösele ve 22,500 

k\lo kunduralık san vakete alınacak
tır. Pazarlıkla ekslltmesl 4/3/ 941 salı 
günü saat 15.15 de Tophanede İst. Lv. 
amirllği sa.tınalma. komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedell 223.875 Ura 
ilk teminatı 12,443 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (947 - 1536) 

Kilo 

3000 Balye lpl 
1100 Kınnap, 

500 Çenber. 

••• 

Yukarıda yazılı üç kalem anbalil.j 
malzemesinin paz:ırlıkla eksiltmesi 
7/ 3/941 cuma günü saat 15 de Topha
nede Lv. amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Isteklllerin getl
receklerl nümunelerden beğenilmek 
suretlle alınacağından tallplerin te
minat ve 11ümunelerile belli vakitte 
komisyona gelmeler!. (937 - 1526) 

••• 
Beher kllosunn 27 lira tahmin edi

len 25 kilo nitr:ı.t darjan müteahhid 
nam ve hesn.bına alınacaktır. Pazar
lıkla. eksiltmesi 7/ 3/ 941 cuma günü 
san.t 14,30 da Tophanede Lv. amirliğ'i 
satınalma komisyonunda yapüacaktır. 
Tahınln bedeli 675 lira kati teminat 
101 lira 25 kuruştur. Isteklilerln belll 
sao.tte kcmtlsyona gelmeler!. 

(938 - 1527) 
••• 

35 Um tahmin edilen bir adet kau
çuk levha mütcıı.hhid nıı.m ve hes:ıbı
na alınacaktır. Pazarlıkln ekslltmesi , 
7/ 3/941 günü sant 14,15 de Tophanede 
Lv. l\.mlrll~l sa.tınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Kati teminatı 525 kuruş
tur. Nümunesl komisyonda görulur. 

(934 - 1528) 
••• 

1-2-3 No. lardan 600 glylın nal alı
nacaktır. Mütcahhld nam ve hesabına 
pazarlıkla eksiltmesi 7/3/941 cuma 
günü saıı.t 14 de Tophanede Lv. fimir
llğl sntınalma komisyonunda. yapıla
caktır. Tahmin bedell 480 Ura kati 
teminntı 72 liradır. Nfununest komls-
yoı1dn görülür. (990 - 1529! 

••• 
Kuleli askeı1 ll.>esinde. elektrik 

tesisatı yaptırılacaktır. Pauırlıkla ek
siltmesi 6 3/941 perşembe günu s:ıat 
14,45 de Tophanede Lv. 1imlrl!ğ1 s:ı
tın:ılma komisyonunda yo.pılacnktır. I 
Keşır bedel! 176 llra kati teminatı 26 
lira 40 kuruştur. KC§fl komL<>yonda 1 
görülür. İsteklllerin belll vakitte ko-
misyona gelmeleri. (9il - 1530) f 

••• 

senedenberi lıviçrede başı tutan: 

MARVDN 
Saati• Kadın - Erkek - Kol 

Cep - Yüzük 

Osman Sakar ve Sk 
Müessesesmde 

8 TAK.SiTTE 
sablır. 

Galata: Bankalar Cad. 47 / S9 
Tel: 41378 

Bayazıt: Oniverıite Cad. 28 
Kadıköy: İskele Cad. 33/ 2 

Katibe Aranıyor 
Yazıhane işlerini çevirebilecek, 
Daktilo bilen bir katibeye ihti
yaç vardır. Almanca veya Fran
sızca bilmesi l'arttır. Posta ku-

tusu (560) a mektupla 
müracaat. 

••••• Doktor ----.. 
ÇlPRUT 

Cildiye ve Zührevlye Mütehassısı 
Beyoğlu YerH Mallar Pazarı kar
şısın•fa Posta sokağı kei!leslnde 
Mevmenet noartımanı. Tel: 43353 

Gayrimenkul 
Sahiplerinin 
Nazarı dikkatine 

Mülkünüze bir asansör koy· 
durmak istediğiniz takdirde, 
Belediye nizamatına uygun bir 
şekilde, plan ve Krokilerin tan· 
zimi, ruhsatname istihsali veya 
mevcut ise asansörünüzün ba· 
lamı ve tamirab için cihanşU· 
mul bir şöhrete malik 

STi6LER 
Asansörlerinin Türki)·e mu· 

messili Sultanhamam Selvili han 
9/11 No. da 

A.PARMA 
Müessesesine müracaat etmek 
menfaatiniz icabıdır. 

Bir telefon kafidir • 
Tel : 21787 

DİŞ MACUNUNU 
Xuttanarak dişlerinizin sağlamhğım ve göz kamaş

tıran ·parlaklığını kazanınız. 

Her yerde O E N T O 1. d]Ş macununu lsteyınız 

BAYILANLAR, ÇARPINTI ve SİNİR BUIIRANI ÇEKENLER 

.," ,. ~:U:9."lcy,Ç~m~I 
bulundurunuz. 

Hemşire veya Hastabakıcı aranıyor 
AmeHyat işlerinde TECRÜBELi HEMŞİRE alınacaktır. Tenvir . 
teshin ve ev işletmeye aid olmak üzere 70 lira aylık ücret verilecek· 
tir. Taliplerin el r.sıı.ile tercümei hallerini te bir adet fotograflannı 

Ş.A.BK. KBOML:ABI • M:A.DEH 
Adresine göndermeleri ilan olunu 
Ayını işler .:içind e yeti~mif olan TECR ÜBELl HASTABAKICl mü
racaatları da ted kik olunacaktır. 

ViYA A SER&iSi 
9 - 16 MART 1941 

Mümessil: K. A. Müller ve Şeriki 
Minerva Han Galata. Tel: 40090 

DOKTOR ARANIYOR 

1 
İç Anadoluda bulunan bir müessese için bir Doktor'a ihtiyaç var

dır. Maaştan başka ibate, tenvir ve teshin de temin edllme'b.-tcdir. Ta
liplerin hal tercümelerini. ıstcdlklerl maaşı bildiren fotogrnflı mek
tuplarını (Doktor) rümuzlyle Posta kutusu 176 No. ya göndermeleri 

rica olunur. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
Başkanlığından: 

510.000 cilt tutkallı makbuz yaptırılacak 
ı - Genel Merkez lhtıyncı için nümunc ve şartncımeslne göre ve kapah 

zarf usulile 510,000 elit tutkallı makbuz yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 17850 muvakakt teminatı 1339 liradır. 
3 - İhalesi 3/Mart/941 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 

Türk Hava Kurumu Genel merkez binasında müteşekkil satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Isteklllerlıı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesika ve temlnat
lannı havı kapalı ve mühürlü zarflarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. cl168ı 

İstanbul Na fia Müdürlüğünden: 

. Açık Eksiltme ilanı ! 7/ 3/ 941 tarihine müsadlt cuma günü öğleden sonra saat 15 de istan
bulda Cağaioğlunda kfıin Nafia. Müdürıüğü binasında eksntme komisyonu 
odasında 9770.04 lira keşif bedelll İstanbul - Edime yolunda. ynpüacak 
~ıknklar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, ekslltme, Bayındırlık işleri Genel husust ve fenni §artname
ieri. proje keşif hullisasiyle buna müte!errl diğer evrak dairesinde görfıle
cektlr. 
· Muvak'kat teminatı 733 Urodır. 

İsteklilerin en az bir teal}hütte ( 4000) llralık bu işe. benzer iş yaptığı
na dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istnnbul Yllftyetıne 
müracaatın eksiltme tarihinden (3) gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yüına 
alt '.I'icarct Odası vesikaları ile mezkur gün ve saatte gelmeleri lazımdır. 

( 1224) 
DavutpaŞJ. kışlasında elektrik test

sa.tı yaptınlac:ı.ktır. Pazarlıkla eksllt
mes! 6 3/941 perşembe günü sant 
14,30 dn Tophanede Lv. f!.mlrllği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Dk teminatı 148 Ura 65 kuruştu.r. Ş:ırt
ruunesi komisyonda görülür. 

I 11 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme ı~ 
ruştur. Şartname v,e nümunesl ko- U •d • "l" J 
misyonda görülür, ısteklllerln belll mum ı aresı ı an arı 
saatte komisyonr. gelmeleri. =============::::::::============== 

(792 - 1531) 
••• 

Kuleli askeri lisesi için 37 kalem 
elektrik malzemesi almncaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 6/ 3/ 941 perşembe 
günu saat 15 de Tophanede Lv. amlr
li~rJ. satınalma komisyonunda ynpıla
calctır. Ke,ıll bedeli 649 lira 38 kuruş 
kati teminatı 97 llra 42 kuruştur. Keşti 
komisyonda. görülilr. (943 - 1532 

••• 
Beher kll~-una 360 1ruru,ş tahmin 

edilen 15 ton kadar san sabunlu kö
sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
6/~/941 perşembe günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amlrllğl satınalma 
komisyonunda. yapılacaktır. İlk temi
natı 3900 l!radır. İste.lelilerin belll 
saatte komisyona gelmeleri. 

Kut u 
Adet 

••• 
(946 - 1535) 

ıoo Bir klloh.ık dirhem aşari, 
100 Elli gramlık d irhem aşari. 
Yukar-da yazılı dirhemlerin pazar· 

l~la. ekslltmesı 10/3/941 pazartesi gU
nu saat 14,30 da Tophanede Lv. 11.mlr
llğl satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Tnhmln bedel! 600 lira ilk te
minatı 45 liradır. Nümuneleri komis
yonda görülür. lsteklllertn belll saatte 
komisyona gelmeleri. (945-1534) 

••• 
3258 kilo p!.rlnç levha bir ili bir 

yirmi milimetre kalınlığı.na indirilme!< 
suretııe sllln<:İlrden geçlrtilecektır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 5/3/941 çarşam
~a. günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği s::ı.tın nlma komisyonunda 
yapüacaktır. Tahmin bedeli 1140 Ura 
30 kuruı ilk teminatı 8;) llro. 52 ku-

(922 - 1408) 
• •• 

245 kilo yeni çinko kırıntısı ve 761 
kilo yeni pirinç kırıntısı ve 700 kilo 
eski bakır verilerek mukabilinde 170ô 
kilo pirinç levha alınac:ı.ktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 5/ 3/ 941 çarşamba gü
nü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amir
Uğl satın alma komisyonunda yapılı
caktır. Tahmin bedeli 1023 lira 60 
kuruş ilk teminatı 76 lira 77 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülür . 

(923 - 1499) 
••• 

Beherine on sekiz lira tahmin edi
len iki bin adet nöbet<:l muşnmbası 
alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 
4/ 3/ 941 !?alı günü saat 14,30 da Top
hanede Ist. Lv. l\mlrliğl Satın alma 
komisyonunda. yapılacaktır. İlk temi
natı 2700 liradır. Nümunesl komisyon
da görülür. İst.eklllerin belli saatte ko-
misyona ~lmeleri. (926) (1144) 

••• 
1248 kilo yeni çlnko kırpıntısı verile

rek 0,58 m. 0,66 kalınlığında. çinko 
levha alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 5/ 31941 çarşamba günü saat 
15,30 da Tophanede Lv . .Amirliği sa
~ın a.lma komisyonunda yapılacaktır. 
Isteklllenn temtnatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (928) {1446) 

••• 
198 kilo yeni ve hurda alüminyum 

verllerek 79,200 adet büyük alümin
yum kap.sol yaptırılacaktır. Paznrlık
la eksiltmesi 513/ 941 Çarşamba günü 
saat 15 te Tophanede Lv. 1\mlrllği Sa
tın alına komiByonunda ya.pı1acaktır. 
Tahmin bedell 871 lira 20 kuruş. ilk 
teminatı 65 lira 35 kuruştur. Nümune
sl komisyonda görülür. İsteklilerin 
belll saatte komisyona. gelmeleri. 

(929) (1447) 

Muhammen bedeli 135,798.95 lira olan (Yüz otuz beş bin yedi y!lz dok
rnn sekiz lira doksan beş kuruş) 40537 adet cari hat kayın t~verst 10/ 3/ 941 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usullle Ankarnda Idare binasındn 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8039,95 (Sekizbin otuzdokuz lira doksnnbeş 
kuruş) l.ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek-
1If1crlnl aynı gün sao.t 14,30 a kadar komisyon reisll{!lne vermeleri 19.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa-
şa.da tesellüm ve sevk· şefl!ğlnden dağıtılacaktır. (1328) 
.............................................................................. ] 
1 Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 - Bir adet mazotla müteharrik 9 beygir kuvvetinde ve norm.nl 
60 S /M lık ray üzerinde yürüyen lokomotif alınacaktır. 

2 - Derhal teslim edllmek mere elinde bu evsafta lokomotif bluna.n 
ısteklllerln katalog veya :reslmlerlle birlikte 5/ 3/ 941 a.k.şa.nuruı. kadar komis-
yonumuza müracaatları 1!§.n olunur. (1469) 

* 5000 Adet Makara. 
10000 Adet Küçük kemik düğme 

100 Metre Mat muşamba 
420 Adet Cam tanos cmuhtellt renkte• 
225 Adet Çelik bllya. ıımuhtellf kuturda.• 
375 Adet Pirinç vida. cmuhtell! kutur ve boyda• 

8 Adet Anot bataryası c150 voltluk• 
Yuka.nda cins ve miktarları yazılı eşya. ve mal7.emeden her bir kalemi 

ayrı 3'Yn ı Mart 941 cumartesi günü saat 11 den itibaren pazo.rlıkla. alın.ar 
caktır. 

İsteklllerln komisyonda belH gün ıve saatte hazır bulunmaları (1504) 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan: 
1 - 50 ton saman 6/ 3/ 941 Perşembe günü saat 14 te Beyko7.d.a. As!rert 

Satın alma kDmlsyonunca münakasaya. konmuştur. 
2 - Tekarrür eden fiat !lzerlnden % 15 teminat nlınacaktlr. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkur komisyonda görillebllir. (1467) 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Orman işletnlelerine travel'S.51z, eklis demiri, cıvata.. ve snir 

mnlzemeslle birlikte 50 kilometreye kadar yedilik \•eya dokuzluk veya on 1k1 
klloluk dekovil rayı alınacaktır. 

Elinde bu evsarta. rayı bulunanla.nh ev.saflarını ve ııatış şartlarını 
15/3/941 tarihine kadar Ankara Orman umum müdUrlüğüne tekli! mektu-
bu Ue bildirmeleri. U 476> (1108) 


