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~a~f~__: 
Amerika slavya 

Topraklarını müdafaa Yugo- • • 
iÇi 

Aleyhinde Uçlü pakta 
Alman bugün 

1 
Türkiye ha b 

Matbua ı giriyor ·
1girer 

~~ 

BugUn Avrupa Almnnyanın ka
hır 'e zulmü altındadır. Sesini 
~ıkaramrunaktadır. Fakat Al. 
mrın)a tnhakkUmilnü isliyerek 
kabul eden ve onunla birleşen 
bir Avrupa var mıdır? Alınan
Yn her girdiği memlekette an
cak nl~nkhr \'C hainlerle birle. 
1$ bılmiştir. Bütiin vatnnnerver
ler bütun ınsnnhk duygusu bes
i) en kiınselc-ı- Almanlan bir 
miıst('vli ve düşm .. n olara'k ta. 
n •m::ıktndırlnr. 

"Vvvvvvv 'V'VVV'V'VVVVVV 

Yazan: 
8Gseyln Cahit Yalçın 

Alman matbuatı ye• radyolan 
iınıU 1nı..rflizl <'ri ikinci derecede 
bırakanık hiltlin hidd<'t ll"rini \ "Q 

~\iip -;ayma kabili~ ('ilerini Ame
tıka Cumhurrt'isi Roo"e ' eJt'e te , ·
c:ih f'ttil er. Ahnnn l"fk"ı rrumuıııi) t•.-
1 ka~ısında Amerikan nı \ ardımı· 

lla fazla. chcmınin~t , e~m1ekten 
".ekini~ urlar. ÇiinkU bu \ anlını 
biıtün d('rinllği ' e gcnisll*f He i
ı&h etllllr;c A iman mllletlnin m .. 
kadar yeise ' o ümitslzliğr ılüşe
ceğtni hlliyorlar. 

l<'ııkat diğer tnn,ftan da irJo
tinden knbarau hlddı•ti tamamh·lc 
~pta lllU\ affnl. olamıl arak nliız
larmı ıu:n orl r ' c blı.r. Alnın"' a
llhl hakiki 'azh ('fi ne oldu~na 
dair i~ n·tlf'r \ennis oluyorlar. ~n 
ağırbash ~önınnıeğc çahsnn Alman 
f>azo.il"le rindo bile nrtık mantık \ O 

llıuhnkenwden eser knlnıanıı ... "tır. 
l\tt>.selıl l>eutsclıe diıılonıati!sı .. ıoli-
1.t'ICho Korrespondenz AmPrika n 
~'llrdm1mı tctki'k ettiği ınu:la 
lloose , <"lt'in riyakarlık nınskest aL 
tlttda harekt>t ettiğini iW.ndan son. 
ta Amerikanın hr nüz lw ncli mese
!eıertni hlh• hııllchncmls olcluğnnu 
ile ri slinh or. 
nun~ ad·a in .. a.n ,;osl ctelcri 111t! \ '"' 

~t oldultça bunla nn half'ldilm ı•· 
lııis mosel<•IPri bulunacaktır. Bü. 
t\in mı$elr.lerin lıalledillliboinl an
~k öteki dlinl udıı, f'ıCnnctte göro
lıllirb~ Amerikanın Jınlledilınemi~ 
~~elel<"ri bulunması A' ruııa ha r
uınc:> iştirak e tmeme;i için bir C• 

~p teşkil edh orsa A \ TUpa dl'\ let
l'rinin hallc dilmemi meselc lt•ri 
t
1 

Ok mudur kf, harbe ~ıynm etmiş-
l'rdir': 

1 
Alman gaz<'f""'i ağ"Lmıln en garip 

ddia Amrrikımm \ rupa fo;lerinc 
llıiid hn ıe~iııin A \"TI.IJll\ kıtası tara
f1tıdıın h e r çarel c bns\"tlnılnrak 
l't'ddedilCC'C'ğldir. 

(De' aım 4 üncüde ) 

Hüsel in Cahit Y 1.Çı~· 

Japon 
hariciye nazırı 
Mo!otofla mülakatından 

sonra 

f ngiliz 
elçisile de 
görüştü 

Geceyarısına doğru 
Berline hareket etti 
Mosk-Ot,a, 25 ( A.A.) - B.B.C 

lt J apon hanciye nazırı Matsuo_ 
a dün geet> 23,15 te 11usuı:;i 
~le Moskovadcın Berlıne hare_ 
et etmiştır. 
Japon nr.zırı Molotofla müla 

katından sonra srrasiyle Jngilte
l'e, Fransa l:>iivük elçileri \•e Ma.. 
~stan. Slo~akya, Bulgarifltan. 
'\Otnany~ mlimessilleri ve AL 
~ya, ttalva büyük elçiler iyle 
~OJii~u~tür. 

-<>-
Başvekil ile hariciye 
nazın dün gece 

Viyanaya hareket 
ettiler 

Paktın askeri ma
hiyetteki b klmle
rln den Yugoslavya 

istisna edilecek 

Belgratta 
30 bin gişi 
nümayiş yaptı 

-0-

y ugosla v hükumeti 
Yugoslav milletinin 
düşmanlarile ittifak 

yapmakla itham ediliyor 
-0--

inglltere agosıav- ' va a bt e dl '{ mumi Jlıırpt4' 1 uı1·ı:;~etlcri.nÔSırbtstarı krnlhğı kcıhmm:uım mukawmet 
J y .r no~a v r t'tmlş, o zam a nki k ral Alcksandr bl7.:t:at harlıo lştlrnk cdcrcl• "ŞÖ\"81.)C kral,, 

Bf•h.,'Tad, 25 (A. A.) - B. B. C: 
Yugoslav ba.şvekili Svct.ko\ ıç ile 

hnrlciye nazın Maı:koviç, Alman • 
yanın Bclgrad elçi.si He ?TeD • ile 
bir likte A lmanya.ya gitmek üzıerc 

dün gece saat 22 de hususi trenle 
Yugoslııv hiıkfunet mcrltezinden 
aynlmışlardır. Naurlnr istasyondn 
başvekil muavini ve Hın.·at lideri 
Ma.çek, kabine aztısı, İtalya, Bul.. • 
ga.rlstan, Macaristan, Romanya, 
Slovakya elçileri t.aro.fından uğur .. 
lanmışlnrdll'. G:ırd:ı İngiltere elçi
liğinin hiçbir mümessili yokta. 

Yugoslavyanm Uçlll pakta ilti
hakı protokolunun bugün öğto U • 
zeri Viyn.nada imzalanacağı sanı. 
lıyor. 

(Deuum 4 ünt·üde) 

Donanma himayesinde 

Büyük bir 
vapur kafilesi 
Cebelüttarıktan meçhul 

bir semte harekete 
hazırlanıyor 

A1gesiras, fZ5 A.A . ) - B.B.C: 
l\lühim bir kafile Cebelütta. 

n ktan harekete hazırlanmakta-
dır. Dün bir zırhlı . bir tayyare 
gemisi, beş torpito ve müteaddit 
t icaret gemisi bu limo.na vasıl 
olmuştur. 

ün\·anmı ktl:r.nnmıstı. Aynı k m l ba.rpt~ sonra bugiınkü bli~1il< l'ugmılll\'}S.. 

TI da 1..-unmı,, M n m bir 6llilm!!le kurba.n gitmi~tL l'uknrda buglln tarihinin 

en "" • d ı rl • ol n '.\'.ugo laV)"a"•1' bu li&hra.man 
kralının bir M9mtnl gfirüyo"'unu:r.. 

"Yugoslavya Balka~ 
dostlarını mese eler nde 
arkadan 

hançerliyor,, 
Belgradın kararı 

Yunanistanda infialle 
karşılandı 

ı\Una, 25 A .A.) - BJJ.O: 
Yugoslnvyanm UçUzlU pakta iltihak 

edece~ ha.beri Yunıı.nlstanda darln bir 
infiaUe knr§ılanmıı;tır. Yugoslavyı:ı.ıım 
bu haıekcU Yunanlstanda "arkadnn 
bir hançer., darbesi,, dly tavsl! edil.· 
mcktecılr. 

37 yacm akl 
lagllizler 

askere çağı rrlıyor 
Lomlr<ı, ~5 (A.A.) - B.B.C: 
37 yaşında erkeklerin müsal

lfilı kuvvetlere kaydedilmeleri 
lazımgeldiği diin akşam Han e. 
dilmiştir. 

Sovyet Rusya 

Alakasız 
qeğildir 

Be!grattaki Sovyet 
elçisi bu noktayı 

Yugoslavyaya b ildirdi 
ndrit, 25 (A.A.) - U .H.O: Madrlt 

te çıkan Alkazar gazetesinin mubabl. 
ri, Belgrnddnkl Sovyet dçisl L.'\vrı.:n. 

l1efin dUn Yugoslav hOkCımcU nezdin. 
d blr tc;• bbUstc bulunarak Sovyct 
Rusyanın Balkan mePlelerlnde nlflka. 
sız o•m:ıdığındruı Bclgrnd hlikQmctınl ı 
halY.:rdar ctmiııtlr. Alman harlclycsl 
bu halxr etrafında mu~ bc'yanın. 
dan •.stinkM etmiştir. 

Arnavutluk cephesinde 

iki itf•iyan 
hücumu 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

El bombaları ve süngü 
hucum ile 

Püskürtüldü 
İtalyan başkumanda • 
nının değiştirildiği 

teeyyüt ediyor 

Atina, 25 ( A.A.) - B.B.C: 
Resmi tebliğ: Cephenin muh

telif noktalarında topçu faaliye
ti kaydedilmiştir. İtalyanların 
hafif bir muk~il hUcuınu tar
dolunmuştur. İkisi subay olmak 
üzere elli esir alınmıştır. 
lTALYAN ASKERLERİNDE 

KUVVF .. JMAı.'\"EVIYE 
Atina, 25 ( A.A.) - B.B.C: 
İtalyan esirlerinin ifadelerine 

göre İtalyan askerleri canla 
ba:5la harbctmiyorl:ı.ı-. Ric'at e
den askerlere ateş etmeleri h:ık. 
kmda ltalyan zai>iticri:ne sarih 
talimat verilmiştir. 

(Dfıug/,:.M~ - i JDovamı 4 tlactidc) 
~ 

Sovyet ercı 
bitaraf lığ 

•• guvene 
Ankarada ve M o 
kovada müşterek 
tebliğ neşred.ldi 

-
~ukurn, 2:i (A. \._, - 1 ıirlliyc "' o~Jct hlil.;CllneUcrl, bugiln Anlmm. 

du t ü rk1:c ve lUoı;k?rodıı nıscn olıır.ık ııı;ae';ıdnkl tebllgi nc rctml~lrrdlr: 
H.ug u nlcrdo So\ nt ve Türklve tıtik!ımt-tl"ri areıı;ında bir d l:L\m&VOJI 

tantf 1 ynpdmıştır. • 
Tlırkl.)e harbe "irmeğt> mecbur okluğ>.ı takdirdi> tSovyetlf'rlıı Ttirkı ~ 

nln mü-kll.ı ômdıuı lsUloor. ederek 1-t:ndlıillıc hücum ed~ldı-rlnı• d:ılr ~ 
bi matbua tta çıkan halıl'rlcr iiu :rlnıı '"e. bllnJar la allilwd;:ır t;lr i Ufur clo.. 
lliyı ile :SO\ ') et lıUkCJm~tl lıtld,.ki busu tı Tilrld,5 c tılikum<•tlnr blldlrm1,,tlı;: 

1 - B u gibi hııbı rh•r So'""' bUkfJm ti vıız.I~ l tin( ı-tıt'i> f'fı tM.n(ul\ 
ctn1cmc1'tcdır. 

2 - ŞB)et 'l'ürklyı h::!kUuıteıı du~an ~cavüı. olur \C foproklnr""11 
nılidarıııı için hnrbe 1:lmtı;"J.'1l ffi"• bur kıllmıa o v. mıın Tür~yr, $o\-yctlr.dfı 
araauıcın me\·c:.ı t ad»ınl tt•c:ı\ in mi ukıu11 hstullldl'D So'";) cU r n ı 'itfnhı 

tıun "<.;oınprehf'.nsion" ' " bltaro.flı~ına gU\eııt·blllr. 

Bu beyano.t dol::ıyısilr Tilrk13 e hOkflrw'tl So\'.) a büktme ine en t'lllml 

mi t.eşekldlrlerlnl ~ynn dml:J Vl' VJ et Hu~,anm d::ı bO} le hfr vn:dyetr 
düı;::ır oldugtı takdirde Tilrlll)onl:ı tam "Cccıpn•beıno.ion" "P. bitaranı 

gth e-neblleceğlnl btıdl rınl tlr. 

:-----.. -----......... ,_.._,,,,_.. __ ..__.. 
ı 

Struma vadisinde i !!.cntr arı tefsiri~ 

Alman !Tür · iye ciddi 
kıtaları J enaişelercle~ 

Yunan hududuna doğru 1 kurtulmuştur 1 
Harekatta il .. l\1oskova harb~ 1 

bogazlara yayılmUUll 1 
bulunuyor istemiyo:r .. 

l Lnndra, 24 (A.A ·İ. - u- · 
B~lgrat, 24 ( A .A.) - R.>yt r kil F ansız ajanP b• diri~ 

..>ıldırıyor: B1.!kanlardan bu· :,n -;elen iM· 
Burada dolaşan sayialara gö ı ber1er, Londrnntıı .... \ lozatJk r:· ?Un.,. öğledcnberi Struma v~di- n~ahfıllcrincif gelr ~>!: tl.ıise!em 

sınae )' unan hududun dogı u bır hazırlık olma 11A;'e ·'göstr 
Alman kıta:ıtımn bilyük mikyas ı rıs manevraları" t~ ... t.nle tel c
ta hareketleri vukubulmakta- ki edilmekted;r. 
dır. <Oe\amı 1 ünctıdc) 

Türkün çelik .. "' gog-
süne çarpan ~af a 

mutlaka l<-ırzlacalr / 
Yurdun muhtelif yerlerind e mebus!arımız kon

feranslarına devmn ed iyorla r 

istanbufda ilk konferans 
bugün Universitede ver. ıecek 

DU!lyamn bugUnkU h ılı karşıamda 
Türkl]enin \'e cumhurty t bUkCımeU. 
nln tcldp ettiği alyas ti ut.n.ndaşlnra 
bir kere daha izah etmek mnksadile 
cumhuri.)et halk partisi tarafından 

lertip ldilen konferanslara devam <'. 
dilml'.'htedlr. llemlekct1n muhtelif k 
§elerindc gu.zide mebuslarımız bu 
mevzuda konferanslar vermektedirler. 

B'..I meyanda lataııbuldaki konte. 
ranıılıı"m birlndırt bug1m t 11' 4e 
Onive.rıııte llon!era.na salonunda BU. 
lllk HIJ1et llecllaf ı_ell.l TtlQA~ 

Sıv mebusu Şen• ettin GUnallay t,ıı.. 

ra.fın;t:ın verilecektir ünlv nılte g~r 
ligi v mllncvvcr bır hallı: kUU a bo. 
konfrr.msı takıp edecektir. 

l' UTINt NTEBLlCt 
Bu kor.fernnı:rlann yerlcı-llc vcrtle<:C'k
lerl t..ı.r.h vP. ıo;aatl rl bildiren parUnu 
teh~I aşal;;'ldadır. 

C. fL l'. bt. \ iJAyeı& W.- ... 
Ret Ut;in d.ea: 

Bllytık Mlll"t Mecuaı ftm ~eM'll 
Sivas mebusu ~mscddln GUr.alUı\ 

- -- , ,CDevamr 4 tlll~1 . ..,. 
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Gamsız, F emandonun y anındaıı geçerken dur
du: "Çelebi, kolay gelsin! Dünya bu, döner ..• Za.
ran yok, Koç Ahmet gibi dütmana can kurban .. 
Eğer onun yerinde bir bat kası, hatti ben olsay. 
dım senin sırtın dağlan mı§ katır sağrısından be
ter olurdu.,, dedi. 

- Bakalım, talt ne glSsterlr, o 
za.ınıın ne llızımgelirse onu yapa. 
rız ! dedi ve bıraktı. 

Zaten gizli bır aes eankJ ona 
bu akmda Almerlya 88hlllcrlne uğ 
rıyac.ağmı, hntta gPnÇ kızr bula • 
cağını, onu kaçıracağım adetA 

H 1!. BE 1t - Aln;:im l)()9faS1 

Artık "Lüks 
.... 

magaza,, 
----0--

Ecnebi malı manifatura 
satan mağazalar 

'Oç sınıfa aırılıyor 
DilnkO toplantıda fiyat murakabe 

komisyonu, !Uke mağazalar 111.Ll tek 
rar gfaü;,mtıştnr. Komisyon, IWaı 

mağll.U mutmm kaldrnla.rak yertne 
tılrtncl. lk!ncf vo OçüncU ııınıt mağa

zalar tiı<!asını kararlqt.ırmıflır. AD
cak bu taın!te, ecnebt malı manl!atu.. 
m e§yaııı s:ıtanlar ithal edllecekUr 
Blrü\ct sınıf mağazalara yUzde 50 

Gaz, benzin ve 
m lorla llyatlar 
Bugünden itibaren tatbik 
olunmak üzere yeniden 

tesbJt edildi 
Ankal'a, %4 (A.A.) - Ticaret 

1 

mirde 96:5 .ıtul'Uşru. Motorin çift 
Vekli!etlnden tebliğ edilmiştir: bilylik tenekede Ankarada 670 
Gazyağı, benzin ve motorinin 1stanbulda 500, lzmirde 500 ku. 

: 

i 
: 
i 
: . . . 
i 
! 

25 MART - W41 

• ; 
1 

ve iş emni- 1 
1 

yeti niza:n-· 1 
namesı 1 

tebl ğ edıldi 
i -0--

1 NİNAMNAME 
Kaptan ihtiyar olmakla berabor 

bilgi.si va tecrübesi vardı; hurda 
in°anınn götüren gemisini, bu 
çlirç5p ~~ıu tekneyi pek gUzel 
idare etti. Yalnız Cezayir Umnnı 
değil h'ı: bir liman, battA Wı; bir 
der.b., yolcu veyo. ta~ faları bu çe_ 
!iİt bi"" gemiyi ~Upheslz ki görme. 
mişti ve gllrlllme~e gerçekten 
ıieğeıdi. 

Glmcfü!cn haber veriyordu: bu i • Jklncf 11cıt mağazalara yüzde 30 

yeni fiyatlan: J ruştur. Gaz yağı dökme kilosu 
1 - 29 sayılı koordinasyon ka- Ankara 25,9!>, tstanbulda 20,3!' 

rarınm birıncf maddesi delaletiyle, tzmirde 20.65 kuruştur. Motorin 
m Uf korunma kanununun 31 insi dökme kilosu Ankaracin 19 ıo, Is. 

i
l ı çllerın sıt·ı;ıı 

~~in mllf'm 
lerı ibUva 

1 e lgcr ııanıe nereden geliyordu? Bilmı • 

1 
Uı;Uncli sınıtıara da yüzde 20 meanı 

yordu: 18.kın o da herhalde sebc· kAr baddı vertl~ekUr. 
maddesine tevfikan mayi mahru· tanbulda 13. 1zmirde 12,00 kuruş- lktısat ve Sihhat Vekaletleri 
kat tiyatlan yeniden tesblt edil· tur. ııaz yağı dökme litresi Anka· tarafından hazırlanan ve lcra 
miştlr. Bu fiyatlar 25 mart 1941 rada 21,30 lstanbulda 16,70 tzmir· Vekilleri Heyetince kabul edilen 
tarihinden ltib:ıren tatbik edile- de 16 95 kuruştur. Benzin dokme "İşçilerin ~ğlığını koruma ve iş 
cektfr. Buna nazaran gazyağı. litresi Ankarada 29,20 utanbul- emniyeti nizam.ıamesı" diln vi
benzin ve motoTin İstanbul, hmlr da 2;>,20 lmıirde 25.45 kuruıatur. liı.yete tebliğ edilmiştir. Bu ni-

Ke§işlemeden esen rllzgil.r er
tesi günU lodosa çevirdi; dil.men
ler alabanda olmadığı için provalar 
s:ıimdi §imali garbiden eimall 641'· 
kiye dl5ndil; İspanya sahilleri ye. 
rlne Fransa a:ıhlllcrine rota 
verildi • 

!ayorka ve M!nor'la adalen 
iskelede bır:ıkılınıştı Birinin ha. 
şmda Aydm rei.e diğeriniıı ba§ında 
Salih Reis bulunduklan halde gtL 
zel bir denizde güzel bir rüzgArla 
adeta sUzUlerek u~an TUrk kadır
galarında bir bayram arifeai ha
vası esiyor u: levendleriıı iyi 1aa 

çalıı.nal?"ı, iyi maru ooyliyenlerl baş 

bini öğrenmek ihtiyacını C!u:rmu • 
yordu. 

Gunm AU bir aralık Fernan .. 
donun yanrndan geçerken dur
muş: 

- Çelebi, kolay gelsin! Dllnyn 
bu, döner... Zararı yok, Koç Ah. 
met g'bl dflsmana can k\D'ban ••• 
Eğer onun yerinde bir başkası. 

hatta. ben olaydun senin sırtın 

dnğlruımış katır sağrısından beter 
olurdu; acunu o aranıauıa bana 
ne? ..• 

Bir gtin bir •kl sevdah ooa: 
- İnsan Aşık olunca o zamana 

kadar duyduğu bUtün ımvgilerl ve 
kasarclara toplannu.~lar; konser hrnçlannı unutur! 
veriyorlardı; baş kasara ~nlerin. Demişti de inanmamıştı! Şimdi 
de, baş altına inen merdiven bn. kendi nefsinde tecrübe etmiş ol • 
6Illd Anadolu ve Rumeli oyunlan mamnkln beraber kendi nefsinden 
oynanıyor; kılıç, kalkan, karı,:ı fal".klilz eaydığı Koç Ahmedin eah-

talimlerl yapılryordu. smda tecrübe etmiş demekti. 
Carru;:z Ali ikide bir Don Fer- Ttlrk kadirgalan bu denlzlerde 

nan.doyu hatırlıyor, Koç Ahmede senelerdenberl o kadar ~k dola. 
hatırlatıyordu; faknt o ynlııız tr. şıyorlardı kJ artık onltı.n ufukta 
:panyayı va l.spanyadakl güıell dl!.

1 

görUnUr görUnmez tanıyorlardı. 

~nUyordu. Bir aralık sormuştu: Vardiya: 
- Fırtınalı gecede kayığa bi • - tııkele bq om.uzlufunda bir 

nip açılmadığımı= için bana kıtml{• gemi... 
tm, §!mdJ slSyle bakalım, kim bak• Yahut: 
lı! .. 

- Talt bo:ıi haksız c;mardı, bliy 
le hnk.azz çıkr!ıaya can kurban •.• 
Fakat şu Fernandoyu ne çabuk u
nuttun? '"3cnbn canım ııkıhyor. o
na b'r krrbaç ziyafeti çeksem lr
vcnUere de eğlence olur! 

- Ben artık yalnız onu değil, 
her şey unuttum; unutmadığım 

J alnız bir ey var. Canımı da yal.. 
nız bir §CY sıkıyor. 

- Nedir? 
- Rilıglırm keşişlemeden loda. 

- Provada bir kalyon •.. 
Diye bafırdı~ zama.ıı fllodan 

iki tekne hemen o wrafa ba.fvt. 
riyordu; Wdn çok ıaman yakala
m&k milmkUıı olmuyordu; uukta 
Mrrsilyanın fC§il ve gUzel sahille. 
rini g6rdUklcrl zaman btrlsl bU -
yük diğer iki!!i ufak olmak Uzere 
ancak Uç gemi yııkalnmrşlardı; 

bunlardaki mallar ve e8'rler böy
le bir filoya yetecek kadar det;.;·. 
di; adetA dişinin kovuğunda kay. 
bolUl'du. 

sa dönmC3f... L!m8llalra baskınlar yapıldı, köy 
- N çin? ve kasa.balar yağma edildi: batı-
- İstediğim yere gidel'ken ya dönüldü ve ispanya kıyılarına 

uimdl trenk luyılarma ba.şverdik... doğru yol verildi. Liyon körfez' a. 
Delikanlı göğsUnU iyot kokan çıktan geçildi: Katalonya.nm zen

serin havaya açmıştı. Başmdn ha· 1 gin sahillerine inildi: orada da 
ili bir takke ve burma sarık, sır- ayni yağmalar ve baskmlar ha.ela• 
tında yaka ız bir cepkenle kollnn dı: Limanlarda gemllori mUmklln 

Mayıs başın
da toprak 
tevz·atına 

baş!anıyor 
-0-

Maliye vekaleti 
komiayonlan kurmak 

üzere .. 

ve !nkenderun depo esa.s fiyatları 3 - Diğer yor:erde gazyağı .zam.name 5 ınayıstan itibaren 
şunlardır: ve benzinin azami satış fiyatları tabik mevkiine konacaktır. Yeni 

Gaz ya.ğt çift bUyUk tenekede yukarıda g~sterilen depo esas fı· nizamnameye göre bütün iş yer. 
675 68 kuruş benzin çift bDvük te.. yatlarına, ıstihlD.k mahalline ka· leri, kapab y~n kr_!mlı veya a
nek~dc 893.94 kuruş. moto~ln çift ciar h~ldkf nakli.?"e ve teslim mas- çıkta iş yerleri olmak üzere üçe 
bUyUk tenekede 464.74 kuruş, gaz raflarıle mahallı rU~umun. ~lrkc~ ayrılmıştır. Bu yerlerde maklıı" 
yeğı dökme kilosu 19.11 kuruş. ben bayilerine veı:tien karm ve lstesı ve iptidai madd lcr yüzünden 
zin dökme, kllosu 31.28 Jrun·u. m<'• Vekalete tevdi edilen yerlerde i~e zuhuru melhuz kazalara mini 
torln dökme kilosu ı t. 76 li!'azyatı perakende satıcı iskontosunun ila- olunacak tedbirler alınacak ve 
dökme, Utrest J !5 67 kuruş benzin vesi euretlle tayin ve tcsbit olu- tehlikeli vasıtalar bulundurulmı. 
dl5kme litresi 22 83 kunış nur. yacak, her İ§ yeri ıçın kendi 

· • 4 - Her yerde helı?n cari mo· hususi,,etine göre tedavi lev~-
l4allyo veklleti topraksıı Tilrk Bıı suretle halen car! benzin de- torin azamı satış fiyatlarına. ma· mı teO:in ed:lecektir. 

köylilsllne hazineye ait mllll em • po esas fjyatlarmda btr değişik· hallt lst1hlak re!lmlerinde nakliye Kapalı iş yerlerinde yazın, 
takten toprak tevzll için geçen sc. tik yapılmamrştrr. ve teslim ma.ııraflarmda biı deği hararetin tc.hammUl edilemi ;e.. 
ne noarcdllml8 olan kararname 2 - Bu esas fiyatlara nazaran şiklik vukubulmamıeııa. dökme kl-
muciblncc e!mdiye kadar yııpılm11 ~azyağl benrfn ve motorinin An- lo b~Rma 40 santim ve çift bilvilk cek bir raddeye çıkmaması içın 
olan hazırlıklardan sonra tatbfka- ke.ra. 1stanbu1 ve lzmlrde aumf ·eneke başına l2 kuruıı: z8ll'lme- serinletici tedbirler almac;aıc, 
ta mUteda.lr yenl neıırolunan top. tatış flyatlan eunlardtr: 'ilMiştir. bu~ aları kışın da norm~l şekilde 
rak tevzi talimatnamesi mucibince Gaz yağı çift büyük tenekcdP 5 - Mahalli azami eatrş fiyat · ısıtılacaktır. Bilhassa, işçilerin 
harelrete geçmiştir. Mayıs baom • Ankarada 845, lstanbulda 71 O, h -ırı, şfrkeUerin bayi teşkilatı bu· içeceği suların sıhhi · olma"'ma 
da, blltOn memlekette, topm te\·· mirde 720 kuruştur. unan mahallerde en bUyUk mlilki. itina gösterilecektir. l~in mtı.hi. 
~ olunacak mmtakalarda bu tevz'. Benzin cift bUyUk tenekede An "e memuruna telgratla b1ldirflmf.ş. yeti, işçilerin kendi elbiselerine 
ata başlanacaktır. O zamana ka • karada 1.065. fstarıb11lc'la ~!'>5 lz rir. zarar verecek şeki 1de ite, elbi C.. 
dar, tnılmatnn.me muclb:.Oce :MaU.. lcr mUessero salı pleri tarnfm-
ye Vektıletlnce teşkili liı.zrmgelen d~n işçilere verilecektir. işçi 
tevziat koml8yon1armın tadroıan Köylüye, Ookumacı1ar ikametgruııan ihtiyaca göre m.. 
ikmal edllmlo olacnktll'. en edilecektir. Bekar İ!içilcr için 

Komlayonlar, bir reı.e, iki azA. .. d - t 1 3 b• k t f mUşterel< kojuşları havi umumi 
dan ve bir fen menıurundan lba· agı 1 an . ın o opera n- binalar yahut ai: ... ~eri ile uırlikte 
ret olacaktır. Maliye Vek!let.fpce oturan i§Çilere mahsus müstakil 
tavzif edile<:ek olan bu komisyor. teze a" h a eki i htt 1 a"' f evler ve ap:ı.nman!~ yapt.Irıla_ 
larm reislerine ı 70 lira ve bAlar- ......, caktır. 
la fen memurlarma 150 eer Ura ile -<>- --o-- Bu yerlerde l:ekAr kadınlar ve 
ret veriloc.cktir. Ayrıca komisyor.- B l kı k .b. Hal'ı·kati·n umumı" heyet 18 yaşından küçük işçiler ı~:n 
daldlcr yol masraflarını alacak .. un arın Çl rı gı ı • ayrı kısımlar bulundurulacnkt?r. 
lardır. teferrüatı da toplnntısında meydana lş verenler, ya.nlarında çalış~ır. 

Komisyon reisleri defterdar, ta· hazırlanıyor ırıkacağını söylüyor d·':lan işçilerin s:· Atlerile al~-
pu mUdUrU, malmUdllrlUğU yap - % kadnr olacaklardır ve bunların 
mış olaıılar, azalar sicil muhat zl - lktısat VGkO.leti memleketlmlzdP. Dünkll nüshamızda yazma ve 6 ayda birdefa ur. umi s·hhat 
ğı, ':ahiye mU~Url~ğU. ar~ ta.h_:lı' el dokuma sanay:linin lnkl§nfmı dokuma kooperatifi idare heyetJ.n- muayencsiı:.e tabi tutulmalar.o 
ko?1ısyonu reısliği vazüesıni go~ •• ve bunun en elverleli tezg4hlarlıı. den dört kişlnl nlmzaslle aldığunız temin edece'~1erdir. 530 işçiden 
mliş1 olanlar meyanmdan olacaktır. taıımmUmünll temin içfn yaptırdığı bir izn.h mektubunu neşrctmlşti!t. fazla insan ç;.;:.lıştıran mUessesc· 
Bun.ardan beş yUz liraya, kadar 3000 tezgiUıın tevziatını ikmal c•. Dokumacılar kooperntüi sab.k re- 11:r husu.si birer hastahane tcsit. 
kefalet alınacaktır. m' Ur. lktısat Vekfı.leU bu tezgAt. isi Yaba YılmaıtUrk, bugiln ma·. cdeceklerdır. 

Evvelce de. yaı:dığmırz gib~ b~r !arın faallyetlnJ kolaylaştırmak bae.mıza mUrace.ıı.t ederek koopr- 1 Yeni iş yerleri !-urmak isti. 
taraftan komısyonlann teşekkUl ·• için lAzım olan mnlzemO)-i a-...'lll tip rntif re .sliğinden ldJia edildiği g·. yenler bu nizamnameye göre in. 
çln haz1rlık yapılırken diğer ta .. ten yaptırmağa ve yine meccanen bi istifa etU.rilmi§ de~il. bUyük sa-1 aa planları hP_Zirlatacakl~tır. 
raftan da top'ralmz köylUye toı:- evvelce tezgOJı verilen köylllye naycilere yapılan iplik tevziatı §ek I Şimdi çalışmakla olan iş yerleri 
rak tovzi olunacak yerlerin, harita tevzie karar vermiştir. Bu karar 

1 
ıhe taraftrır olmadığmdnn kendisi de b;r s~ne içinde yeni nizamna

llzerlnde komisyonlara göre ayrıl- muelb~ce tık olarak so:o adet iBt'fa etmiş oldu~nu. mektupta 1- me hUkUmlcrine uyrrun tesisat 
ma l§i ynpılnınktadrr. Bu itibarla Q.tkrrk ~·nptırılrnağa ba~lamı~tır. Bu Ierl eilrUlen iddiaların gayrivnrıt 1 ve tndi:atı yapmış bulunaca:t!;..r. 
Mayıs bagmda derhal faaliyete gc. çıkrıkları marangozlar ltooperatlf1 bulundu~unu blldlnnfş ve koop:- 1 dır. Kap:ılı iş yerle 'nde, i~-;il~. 
çileb"leccktir. bnzırlamaktndır. ratlfin sliratle teftl,a ~bi tut,.• rin daim! o'arak çalıı:tmldıın 

mn.oı için Ticaret Vel:ôlct'nc t •.. tavan iı tifaı en az 2 metre 85 
sıvanmış bir mJntan, bacaklarında olduğu kadar karaya çcktyorıa .. , Maarif müdürü döndü 
dl.% kapakla.rının altma kadar inen her tarafa imdat istemek için a+. M&arlt vekt.letı ue tatanbulda ıneJr. 
a'yah bir ~alvar, aynklarmda u~ • lıl!U' k<>Sturuyorlardt. Halk büyük tcpleı"e att bazı işler otralmda temas 
1Arı kalkık yemenller vardı; stığ b'r korku iQinde içerilere kaÇitı • etmek üzere Ankaraya gtden mııarU 
omuzundan belinin tol tarafına i. yor; eşyalnnnı yliklenml.ş, hay • mUdUrü Tevfik Kut dUn ~ehrlmlzc dön 

nen bir kemorde geni" ağızlı bir vanlarmr önlerine katmış olan şar.. mUştilr. 
k lı 11 rd k k k . Alman kararlara gllre hale:ı hatta. 

Bunlardan btaş~. t~1~h makl~"k.. grafla mUracnat etW~ini, 1 Nf":ı - santim olnc.::O:;:tır. 
mcs•ne alt tc enuat o nn me ı . 1 da yapılacak umum! heyet top .. 
tarak. gilcU, çırçır, çengel. iplik lantısında var.ivctln tavanuh ede· 
ve tarak çekeceği. çerçeve ve gl!· ceğini söylem~Ur. 
cil telleri yine meccanen tezgll.h vo 
rilnlerc tem edilmek üzere alı • 
nacak Ur. Dünkü ih.·acntımız 

tktıs:ıt vekdletf bu Mcrle mcş - DUnkU 1hracntm yekfinu 800 bin 

Husu:ıi te:e!ckül 
men:;upların;n 
kı)·afetlcri 

Resmi ve hususi daire ve tcuck 
kül mcnsupl"rmm kıyn"rtlcrirJn 
ordu ırıyafct'n1en ayrılması iı;in 
hnzırlnnan bir izahnı:.mc dfüı al·· 
kadD.Tlnra blidirilmitıtir. Bı.ma göre 
tramvny, tUn::l, otobüs mUııtnh • 
demleri Ankara otobils m murları 
gibi, tn~rn it!atrr~ mensunlan 1s • 
tnnbul itfaiyesi mensurları gibi 
gi)'inece-':::lerdir. Belediye zabıta a· 
mirleri, tramvay, stadyum, hlpod• 
rom mUstahd~mlerinin ktya!etlcrl 
de ayrıcn teebit cdilmektcd'r. 

: ç sa :ınıyo u; rrmm uea km bır kalabalık, yollan kapatl •

1 

da 24 saatten faZla dere okutan mı. 
ve m~c;ir sllAblık onun hey"o>etint uordu. " alllmrer. 24 ten tazın saatleri vekatc-
arttın:·ordu. Aro.stra nMırh ve yn.. (Devamı tmr) ,ten okutacaklardır. 
nık parnı:ıkla.rlyle benUz dııdakla. 
rmm UstUnU gölgelemiş olan bı -
yıldannı kn'Irmağa çal~ıyordu. 

DfüılinUyol'du: Rozitayı na.st1 bu 
Jacaktı? Acııba donanma oralara 
gidecek miydi? Giderse kendisi 
karaya çıkmak için ne behane bııl· 

Yeni Sabah 
Hlla"yin C&hlt Yalçın, "A~uınya ı.. 

ı. J~~rl!ğl, ~lıklı makaJQbinde, Al. 
manyanm TUrkJyeye 1<&111 hlçblr dllC
man nlyeU mevcut olmadıgm&, Tilrkl. 
yenin eski bir dost ve sllllb arkadıl§ı 

mahvdr'> ç "'lÇrk s8"1Csc A'l.c.ın re telakki eJlli:ll~-inc do.lr ernd& sırada 
is a,.~' " 1-ln ı;ı>rlr mi tı... • Alnan rr. 'U n nl.ıı~ en bazı 

ıcs t .. ı ı r '1- ·ta v 
o., ıil --~. c:ı.rn tıru •• t.:ıd.r. 
"Şlnıcııyc ktıdar bıı yoıııa ıorauıı.;.. 

oıUt. en d05tı,'!l. sözlerin lçlnıfo bile öy. 
le btuıı ~ucUcre ,.e tllleplcre deıateı 

eden ısaretler vardır kl blıJ ciddi tııl• 

rctto dii1Unılürmeğ'1 klfidlr. 
Bir kere, blr dcvleUn, berhangl bir 

l'Cncbi de\·let. trımfından bir talebe 

turdurru yeri öğrenmek onu b •'. 
mak i1:in herhalde kıyafeti değit
tirmek lfmmdı; nasıl bir kry&fcte 
girmeliydi? Giderken kimleri ben-.. 
ber almalıydı? Gamsız Ali hen Uz 
zinc:"rd .. n kurtulduğu için böyle 

maruz l;:nlmwıı biç te temenni edDe. 
bir maceraya atılmak, yeniden zln oek. memnUD olunacak bir 11ey deiU. 

clre vunılma.k tehlikesini göze al· dJr . .cı:ı AlmlUlJ·adaıı ne uman ~ 
nıak ister ıniydl? nun olab!Urdlk f Efer Almanya blı-

Koc; Ahmet şimdilik bunlann den h~blr te7 ıttc:uescydl , .• iste.-ne-

hiçbir ne kestirme btr cevap bıı • ~ aklrn:ı IC'tlrmeseyclL Fakat bJr 
''IJıtek" dalma nahottur. dulma cıam'. 

la.mıyordu: Rozltayı dUşilnmek za 
)'etıal7Jlk telkin edecek bir mahiyeti 

tıon tınmı kıı!asnır ve katbtnJ kll.fi hnbdlr. 

dC'recede ;yoruyordu. .Kendi kend!- 1 Prentfp lUbarfle betun isteklere p.. 

....: o'1J u:l:ın lıu Jaalılkat. llfMtn aekll W 

rrıahl)ethıo gl>ro bUttlıı hUtUn acı ve 
tahanııni.U f'dllmcı: bir vaaıı u,uı:ıp 

cdcb'ilr. Alm:ın doıU;ılt tcmlnnt1 l~o
d. :ı~ıl.1: n aQZfc:l curdl :üınilz t • n 
illl!ılı l!Urette ıınla<lı~ıı Alnl!ln W • 
le!>lnc ıcllııcc bunu "Tilrklycrıln Al· 
mıı.nyu Ilı• daha esaslı surette bir f& 
hlrU~i ;)ııpmruı;ı!., clinılC61 iClnıle ifa~ 

edebnırı:ı.,, 

Ru ne dem<ıktlr f 'J'Urklycnln A 1• 

mnnyn ile dnba eaaıılı ve sıkı bir le 
blrllğl ytıpmrısı hatdlc tte nasıl dılt". 

nmın:unıu irap edl'J<'.(!}{tlr 1 1•anl bu ne 
)'llp!Ml!l~ı?. ld Alm1Lnyn ona kcnı'll!ıty. 

le es::ı!lı bir lııblrllğl ndclcd()('Rlt eı bu. 
nunla menınnn olacak f 

Blııfon lstı>ncn veya u çok y&l.."'tll 

bir &"ünde ciddJ \•e resmi ırurr.tte lstr
neooı;-ı ulaşılan hu it blrll!lnln ne 
nıana llado odrcl•ğlnl öt. rcnmelı için 
Yugosln\'ya~·a tekut cdlleıa iki şnrtı 

C:üıtilnnıek kap eder. nu şıırtlatt'Jruı 

bıı tıühıntıyıl:t t.h~t.ın?:ttk: A.Jmar ... 

gul olmak Uzcre şehrimizde lkt·. llradır. Bu anı.da Almanya ve M·. 
sat mUdUrlUğUnde bir komi9yon I sıra tUtlln, tsviçrcye d~. Flllst'. 
te--,;kil etnüştir. ne balık satılmıştır. 

tar, ISITplardıuı dııhU:le Alman reji. 
mine milsnlt bir pı>llWta tnklp edl?. 
moalııl \'C n .1ıı3 on:ı.I sos.} llllzm nlcyhJn 
ılc tcı:nlıUrl..rc m .rtınn ,·crllmemctil
ul \'C l 'ugoslnv lktlsaıll;ı'lltınm Alm."ln 
)'Blllld usul ve rejime u~·gun bir 
tlirza Uroğ olunm:ıaını ifltlyorl:ırdı. 

Ji'llhnkllm., bu Alman e ru llertne na• 
1111 hlr ~ı.ıı 'crtıae bu eeklller ne 
knılır teucVVU ettirilse \'C ne kııdar 

güze çnrpmRz, hlsslynt:& dokunmaz 
bir kılığa lrulııa bu emeller her lıı. 

tUa edlleıı memlekette cıaaa ltlbnrlle 
hl!;! Je~ısmlyor. ObtUmUı önUnıle mi.. 
.aller ' r. Almanlar Romanyayı 19WA 
etttler. Derhal blr "llıJyonern hükQ. 
met tıctıd:u' movkllnto ~idi. Yani Ro.. 
ıı:ıruıyatııı bir nnzı hlfüQmctl kurnldu. 
lwnunynnm dnhlll, alctb:ıdl ft .osyal 
tc5ldI.:tı da Alman ml)dcllnc gUrc dr• 
~l,tırllmeğı• b:ışlnndı. I~n·cJA 3abud'• 
1 r nıe'l.lınb:uh lntır kıtır kesllıU. Va. 
imdi e\·led \'e map,ı.aıan ıatma o-

tundu. Romıınyndnkl sıyn 1 ınUltccller 
ı\lmanlnrn ~Um edlldl. Romm.ı.) anın 
lkUs:ııJj ve .troi knynnl•l:ırı A~ e. 
Qılr "° knnınnıbsı altına \ilrUdl. lir.· 
ıh Ronıan,\1l, bııştım b ..... bir Alman 

ı 1 1\ıtom•eıccsı hulıııe glrllL., 
Bul~urtstnnm dn aynı yolu tuttu~ • 

nu yo.hudi nleyhtarl ğ nın orc...ın ua 
fao.11ycte gcçtıguıı bllJlrcn hat.erler 
geldJ(S,n1 kaydeden HUseyln Cahil 
Yalçın yıızıımu şllylc bitiriyor: 

"İ8te "Almanya Ue ciddi \'C ~lı 

bir iş birli~" arzu 11 aıtm!!a blı.lm 

olmdu!hımuz hnldlınt. Alnınnya bun. 
d.an \'ar;g~emez. çnnı.n A vnıpaya 
vermek • · 'dfJH ''y"nl nizam., budur. 
Bundan dolayıdır ki ltııl~a \C Japon 
yn~'l pe]!lne takmı,ur ve mr.denlycro 
ka111 kılıo ~lan ııur. Al.man~-a bn 
rtda ytırlhnekten kendin! alıkoyars:ı 

kendi krnıfülnl '""" etmlı olur.Onun 
, .... ., •••n da!tJltıtya '· cbr etnflllcrlnl 
ftlle rJ1atrm:ı!tf1 ~lı5acalctl1'. Efter 
,,., Mr11'tf., tB'"lılnl anlamakta biz 
yamhyonsak, lfltfcn Alman kaynald:>. 
n bımrın•.,, ,,~~,.,.."hlerl heden bize 

nı·ıt~ı:ıı. ı:yJnl"r. n:11 , 

-Of----

E.:snof I a,. -'1e,.i 
rren:şlcfTiecc~t 

Esnaf hnetanesinln geni'jletil .. 
mesinc kurar verilmiştir. Bu 111 f .. 
ç'n 50 bin llrnl•k teberrU bileti çı
karılmıştır. B!letıerd n şimdiye 
kadar 15 bin lira h sılat elde cdf' .. 
miştir. 

E.'llle.f ha .. tancsin!n yeniden 1r.. 
şnsma karar verildiği takdirde br .. 
lcd ye ellnd<'!tl arso.lardan birini 
teberrU edecektir. 

Şüp' eli bir ölüm 
Ayvnns:ırayda KUçilkmust""Rn:o 

şrıda 28 numarada oturan Tc f'1oe 
oı{lu Panayot adın1n bir1'3i dUn r• 
vindc ölli olarak bult•nmuş, ve a.. 
il\m ı.ıüpheli pörUJrlilğünden ~esodi 
®orga knldırılınıştrr. -
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VI llİTA T ••• 
lfeı. ta1'afta toplar patlarken 

~&ık nutuklar da söyleniyor; 
ite ann :bazıları çok heyecanlı 
lh-:~im oluyor. Son defa A. 
~ada Ruzvelt, Almanyada 
qırler aynı günde :k&.r11lıklı nu
~ söylediler: gerek bunlar
~. ve gerek lngiliz nazırlarının 
~ fırsatta söyledikleri nutuk
~ arasında edebi kıymetleri 
>Ukaek olanlar vardır; bazıl.a. 
~ istilı7.a bile seziliyor. Pro. 
~IWdanın o kadar büyük e.. 
:--ıı.nııyet kazandığı bu devirde 
~tllklarm ehemmiyeti elbet da-
~ır. 

~tabet siyasi adamların ve 
~danlann ötedenberi kul. 
~ları ve muhtaç olduklan 
.... Bil&htır. Mustafa Kemal gü_ 
'el eöylerdi; Napolyon'un vecize 
0"-ıuş ı;özleri çoktur, Sezar mü.. 
Seı bir edip ve hatipti. :Eski 
""lna ve Romada hitabet mu_ 
~aluyetin hemen hemen baş. 
~ siltıJu idi. 

i'akat o, zamanlar en çok 
~ on bin kişiye hitap edilir
"'; nutuk söyliyecck ~amın, 
~İş bir göğüs. kuvvetli ciğer
le:ı- ve giir brr ses sahibi olması 
fi'rttı. Şimdi ise devlet adamlan 
~ndi calışma odalarmda, masa. 
~ı haşmda konuşur gibi, a. 
.:~ad b r sesle söylemiş olsa.la.r 
~e onların seslerini bir kaç yüz, 
~rkaç bin misli büyütecek ola.n 
~Parlörler vardır ve !bunun i~in 
~ kendilerini yalnız gözlerinin 
~d('ki yığma değil, dilnya"a 
clll\letmek mUmkün oluyor. 

liıt.abet biç şüphesiz bir san
'tt~ ; cc~~et, nefse itimat. an. 
~Yı..cı., intikal, tedai, bilgi ister; 
lttıuadı başta sayanlar da var
Itır; lakin hiç bir f;€yde istidadın 
1'>li1 müstakil bir kıymet sa.bibi 
~ldir; hatti istidadı olmı
~arm 'bile çalışma sayesinde 
~emmel hatip ve san'atkiı.r 
~llklan görülmüştür. Bunun 
'-' bariz misali Demostendir. 

tarltk tahsisat hariciye nazırı 
Amerika ayan 

meclisince de kabul 
edildi 

Vetiar;toa, 24 (A. A.) - ~ 
mokr:aailere yardim için Ml'fedil
mek üzere 7 mllya:r dolar tahsi
sat verilmesi hakkmd& kanun ıa
yihuı senatoda aüıkünet Jçinde 
cereyan eden w ancak yarım aaat 
aüren bir müzakere netieeeinde 
kabul edilmiştir. Senatörler bu au 
retle mühim bir kanun 1.lyihaamm 
kabulünde bütün reltorlan lumu§
lardrr. 

400 Tt<JABET GEMtSt 
VAPILAClA.K 

\'~gtoo, 24 (A. A.) - Ame
rika bahriye komisyonu namına 

beyanatta bulunan bir zat kirala
ma ve ödünç verme kanunu mı·

clbince İngiltere için 400 ticaret 
gemisi yapılacağını 'V'e bu gemile. 
rinin 312.000 &te:rline mal olacağı. 
nı söylem.ffJtir. 

N0\"')rOrk. 24 (A.A.) - Balti· 
mor Sun guetesinln neşrettiği bir 
habere göre, Virgioiyada Norfolk 
deniz te:ııglhlan tamir edilecek 1n
giliz gemilerinin emrine tahsis e
dilmi§tir. Gazeteye gö?"e, bir ln
gfliz kruvazörü Norlolk tesgihla· 
nna gitmek il.ere yoldadır. Ame
rikedan lı:afileltte refakat etmek
te olan diğer lngills hart» geml
leri de bu lı:olayhltla!'dan iBtifade 
edebileceklerdir. 
Vaşingtondan bildirildiğine göre 

İngiliz bUytlk elçisi bil' ka~ hıgillz 
gemisinin tamir edilmek Uzere A
merlkaya yola ~ıktıklanndan ha· 
b@rda.r olmadığını beyan etm18tir. 

Holandahlar 
tamam ile 

nazileşince ... 
Alman kıtalan 

Hol•nclada .. 
çekileceklermif ! 

,....,_, 24 (A.A.) - R6yter: 
Buraya gelen haberlere s6re al· 

man ve Holandah nazilerin IGll gtbı 
lerde yaptıklan bir toplantıda Ho. 
landadaki Alınan umumf mtımee
sili Seym lnJı:a~ şa beyanatta ha· 
luıımnştur: 

''Bolanda iKi "'1d"tmm tesisi 
HolaıMtaldom da difer milletlere 
tabaklrUm etmeğe Jlyık Cermen 
nmdan bir millet o1du1tlamn .. 
bat et:m1ştfr. 

Almanlar Holandayl ~İl 
gal etms niyetinde defillerdir. 
Fakat ancak nazl d1nl Holanda ai
yut hayatmm eaae prensibi oldqk
tan aonradır Jd Almanlar kıtafa· 
nm Holancladan gekeceklercllr. 

Molotofla bir saatten 
fazla görü§tÜ 

... aJratta aaa1111 ile 
balulla 

llo8ko\a, 24 (A. A.) - Tas a
janııı bildiriyor: 

Sovyetler Birliği hallt komiser
leri reisi ve hariciye komiseri Mo
lotof 24 Martta Ja.pon hariciye 
nazın Yosuke Matauoka ile refa.. 
katinde bulunan Japonyanm Moe
kova büyük elçisi Takkava'yı ka
bul etmiştir. 

Stalin de bu milli.katta. hazır 
bulun.muştur. Gö~e bir tıaatton 
faızla sUmıUştUr. 

ZİYAF:EI' 

!Uos.ko~-a, 24 'A. A.) -Alma.n
yanın Moekovadaki büyU.k elçW 
kont von der Schulenburg bugün 
Japon hariciye nazın Matsuokanm 
§ereflne bir öğle ziyafeti verm~
tir. Ziyafette Japon bilyUk elçisi 
büyilk alç.ilik erkanı, Bulgar, Re. 
men, Macar ve Slovak elçileri, ha
zır bulunmuşlardır. 

* Helslnki, 24, (A.A.) - Stetani 
ajaııınnd&n. Birkaç gilnlltk sükQnet.. 
ten 8QDr& F1ıı1A.Ddiyada ft bllbHee 

Hel.ainldde §iddetll kar :tırtmalan tek,. 

rar b&flamııt.ır. HelsinkJde karm ka.o 
im.lığı yarım metreyi bulmU§ ve hara
ret dereceıJl ..tırm altında on be§e 
dQ§mtl§Ulr. 

* Budap~te, 24 (A.A.) - Stefani,. 
Koskovaclı.uı gelen ilk Macar treni 
bu sabah Budal>C§teye gelaıı,tir. Bu 
trende bulunan Macar beyeU Rwı hu
dudunda kAln Lavoczane iataayonuıı
da 1848 tarihll lıılacar ihWAli eanaau:ı. 
da Rua1ar tarafmdan alman bayrakla
rm .Macarlara iadesi mllna&ebetfle ya. 
pılan manldar merutme l§tlrak et
m!§tir. 

• Vifl. al o(A.A.) - otl, Jılilll -
aoet daiNıel. Rhone, ı.ere wı Drome 
deputmaDlarm<la gizli komllniat fa.. 

&llyetJDl meydana çıkarmak '17.ere bir 
..S taharriyat yapDUftır. Bu ıaJıarri. 
yat neUcemnde, beyanname tabetmek.. 
t.e olan n faal komllnl8t. tevkif ecııı.. 

ml§tlr. 
* Rab&t, M (.Aıı.A.) - Geııeral Vey. 

gand bu abalı Agadire gelmi§ ve ge. 
neral Azan tarafmdan k&r§ılanmıştır. 
Aakeıf teflif eden general Veygand 
Mm nıpnıar ?erdikten aonra otomo
bO De Farud&Dt ve Tiznet.e gttml§ 
" tayyare Ue Rabeta dönmll§tür. 

* Nevyork, 24 (A.A.) - Taa. Unl
ted Presse göre, lngillz btıkWneU 

Tancadaki lumaoloeluklarmı kapat.. 
mak ıılyetlnde olduğunu J>lldinnl§ ?C 

"l"ancadaki İngilizlere §ehri terketme

lerfnl t&ftlJ'e etmifUr • 

gemileri 
Bir İtalyan hastane 
gemisinin yoluna 
devamına müsaade 

ettiler 
AıiRa. :U (A.A.) - .Atma ajaruıı 

bildiriyor: 
İtalyanın ayakları altında çtğnedığı 

enternnsyonal hukuk kaidelerine Yu. 
nanLltanm bağlılığmı g&ıterwı 1'811 
bir ml8al de §Udur: 

Italyan To kana hutaııe gemisi) 
6 martta, Ciridin §imalinde Cerigo ~ 
Cerltto boğazmdan geçmlı ve garbe' 
doğru seyrcderlten don&nmamız c11. 
zUtaınlan ilo kal'§ıill§ml§la. Dol!llr . 
mamrz cUzUtamları, bu ltalyaıı liüt ... 
ne gemisinin ,.otuna devamına ~sr..• , 
adc et!DlşUr. 

Bu vnka ı.re tamamlle tezat ballııde 
olt rak, 12 martta bir İtalyan tayyare
sJ, aıçaktnıı uçarak Yunan Sokrat 
hastane gemiaine bombetarmı atmış
trr. 

Y unanistanda istiklal 
bayramı 

Xcv~oı•.ı:, 24 (A. A.) - Yuna
nistanda istı1c13.1 yıl dönümü bU -
yfik bir şevk içinde tes'it edilrnJ;
tir. 

Atinada on binden fazla genç, 
me~hul Mkerin A.bidesi önünde te
zahüratta bulunmuşlardır. 

Sovyet Ruayada 

Azil veya 
tekdir edılen 

rr•emurlar 
Aralarında kanunsuz 

sekilde ücretleri 
arttıranlar da var 

ıifuM<ova, 2.f (A.A.) Ofı, Sovy1:Ue. 
birli~ aev1et kontroıu halk 'komiser. 
lifi l.ıeyaz Rusp. maliye koma.eri 
Stepanotu kendi, komteerll#fnde çalı. 

p.n m~murlanu M&&§l&nnı &'&yrilaı
nunt bir surette arttırm.1§ olduğu ve 
ihmali gorUldUğil için azledilml§tir. 

Sovyetıer birliği malfye komüıer 

muavını olup maq ve ltcreUerin tet. 
kik ve tahkıki ne muvazzaf buluna.n 
Bodrof da vazifeaml iy:I yapmadı~ 
dan dolay1 tekdir edilmiştir. 

Beyaz Rusyanm Lenlngrad, Toula 
ve Gork mmtakalarında çalı§Wl diğer 
birçok memurlarla maliye komiserliği 

zati~ ıcri ve maaraf mOdltrHlklerinde 
vazife (;Ören bazı memurlar da azli ve 
ya tekoir edılıni§lerdir. 

Halk komi.seri heyeti, Sovyet mUtJ. 
dclumumillğ!.ne kanun.sın: blr §ekJloe 
arttırılan UcreUer meselesini iki ııat. 
ta içi:ııie tahkik etmeat ~n lcabeden 
emlrleıi verml~ir. 

- J~lif!!n tablolarını satrn atmak ı ~tl.)t'n bJrlsl \Ur! 
- ıTii 8yle mi T Kknml!t bu aıılaal! 
- ıs.,._ esldelt 

Df!UIJll 
Beyaz enfiyeyi veren yapraklar 
. Urodit admd.. eeeriyle, lıir .. 

ki yıl oluyor, bizi de haylice met
gul etmlt olan Franslz llllrl Plere 
Lou19, DMWn balamadıjı lıir glo
de keodlslne ea gtizel yaS1Sıaı U· 
ham etmiş otan dpra damaamı 
sena cderkeDy tUttlnU "tanbm ~
dmdan sonn lnunlana o kadar a
zan asırlardanberl bala.bUdlldcrl 
ba tek keyif \'Mlfa."'" diye taftlf 
etmı,tt. 

O zamanda, tütündflll, belki ı;a -
nptaa da eski olan afyon \'e ha§lp 
keyifleri de me,·cut olmakla bera
ber bunlar A\TUpada pek az ta
nmmL' olduklarından :ı:arlf sair 
bunlıın hesaba katmamıştı... Fa -
kat onun ttitünü bu suretle tav1o1f 
etmeı)i insanlar lçln hiç uğurlu oı
madr: ~lorfin kf'yfl, beyaz enftyc 
kcyn, eroin kf'yfi hlrlbht arka&m
dnn <'tkarak tütün keyflyle reka
bet ctmeğe kalkıştılar ve ondan 
p~k çok ?J)"ado belalı keyif ohla -
lar. Morfinle rekabet rimf'ğe kal· 
qtılar ve ondan ~ oolr zfJIMle 
belilr Mr keyif oldular. Morftltkı 

eroin afyon keyfhıln yeni lfJldJle
rtndm ibarettir. Banlama 8111 ftn 
yaya yeni gf!ldiklttl iddia cdlı. 
nttL Beyaz enfiye yeni c1thlyaaın 
eski dllnyaya gönderdtit zehhfi 
hediyedir. Amerikaya 'ftl'll ..... ,.. 
dtinya tabiri • tabii butyonnas -
lllsbl bir 1'hdtlr. Amerika eski cllht
ya lnsanlan için yml, fabt btiitin 
dtlnya kadar ettkldtr. Bfıyaz enfiye 
-,.n de Amerfttada, A vrapahlann 
oraya gtfmelerfnden ~k ~k • • 
man önee vardı. Belld fütttndf'n de, 
afyondan da. p.rautan da e.ıkldlr ••• 

Beyaz flllflye kokahı kokhyan 
zavallı lnunlarm ona takttklan 
tttrJU ttlrut isimlerden biri otcJatu
na l,ıfmlş olsanız gerektir. 

Kokaini \'eren Koka ağaC'.mm 

yaprUl.armı, Amerikaıun ClfG1lbu. 
dakt Pcnı memlekcilnlıı eski ,__ 
Blerl, ae kadar eski olduğuna ~ 
medlğlmh zamaolardanberl ........ 
nnda çlğnerlermlt-. O lllfJIDleke6e 
giden Anupahlar bana ilk ~ 
lerl zaman, koka yaprn?:Jan .... 
nm ~binu kaybettirdiği ~' ,_.. 
Werba ona uzak yerlere k.......,.. 
sız gtttıderl vakit ~hk da~ 
Uzere ağızlarmda r-ib'll~ 
zannetml~lerdl. Bundan dolaJI -. 
ka yapraklarmm lnaana Mr pla 
olabllece3inf tahmla eden fem • 
damlan bile ,-.rdı. 

Halbokl sonradan yapılaa ~ 
lcr banan da • keyif ~ 
hf'psl gibi - bir i3in olarak ~ 
na çlkınıt oldUb'11DU anlatnuıtw. 
Peru memleketinin eski yeruı.t. 
den tnka bbllesl itin koka ,.., • 
nidan g\btetten cıonra ea malaıi 
c1es §e)'dlr. · Giln* taptddan ra 
man koka yaprakla.mu ~ 
damanmı tannlarma gonderlrler. 
.............. yapnld:aa, ,,. ...... 
lhtlyartanar ve cılız çoeaklaml 
hayat mtırabmclan kurtarmalı ... 
re dereye attddan zamaa saJ9 
üzerine bina da kob yaprağı .., 
JU'lar. 8oara da koka yaprakı...r 
ağlzlannda ~ğnlyeftk lleJ1fll*· 
ler wı ha keyfin ftl'dlil bJfl ,,. 
Mil tanrmm hediyesi •JUW• 

l>emosten milattan 350 sene 
~el yaşamıştı; bir silah fal>ri.. 
;!~ün oğluydu; sekiz ya
:"'"'Qa yetim kalmıştı; parasını 
~-lllallarmı vasiler yeyip bitir. 
-~lerdi. On sekiz yaşına gelince 
~aleyhine dava açtı; kazan. 
~"e tanındı; davaları olanlar I...:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
8( nutukl&r yazmağa başlatlı. 

Banlann hepsi !Jtipbeldz IUlıır. 
ibaret. Bu aeaJp iylnlB Mil _..... 
bini tetkik edenler ona da u'MMp 
lardır: Eski zamanda lnkalar ..._ 
teblt bir hiikUmdarm ellnde tı*. 
Koka yaprağının - ondaa ~ 
beyaz enflyenln de • en mtllılm ... 
sası kullanan insa.am lradetdal ,S 
etmektir. Koka \'e kokain ..._. 
haynn haline getirir denllaML 
ÇttnkU haY\""&Dlann da keadllaıu 
göre derceede iradesi vardır. S.
ka n kokain in!IUI& bir m...
fatlr keyif ve tath b&yaller ...,. 
ler. Fakat y&\"8§ ,.,.., .. ,_ .. 

bibi olmryan bir makine laaJlae _.. 
Urirler. Müstebit bir hUkllmclu ~ 
çln, hü"t{Jllcdeceğl fmaalan maldlle 
haline getirmekten dalıa iyi 191'8 
olamu. •• 

Jlbı>-asete heves etti, Atina şehri. Balılrçmm, ayıl, pek fakirane 
bl n._asıl idare olu~ l~ giyimnjf, çelim* fakat ....._ 

• 
digi hususunda ahali meclı- ___ __, ... 

bide nutuk söylediği zaman g(ısleırl Ye lı:mr &&•u san -
~la.r ve kahkahalarla karp. rile pek gtbel " 8"1mB olu ktl
~~ı. Zira gayet kötü huylan ~ km durmadan deniz kenaıma -"'Ol: KekeUyordu, cümleleri u- gidiyor, minicik ellerini 11111lara .,_ 

AHRETTEN 
: . . -

1 )C >f5 ..t~§ ___ _. 
ttyordu. sesi myıftı, güzel ve lmyor, tatiyablleeeil kadar bllytlk 
~ kelimeler bulamıyonhı. O.. ıoe muntazam ~ alıp lraeağma 

• 25· Nakleden: Muzaffer Acar 
-~u oynatıyordu. ri 

bemosten yılmadı ve bu ku- doldukduktan 8Mlra ge Mnfi)'OI' - Evet, severler beni zavallı 
~larmı dilzıeltmek için İ§e baş- Ye kumlarm üzerine otunıp mırd masum yavnı.cukla.nm. 
i:'._Ql: Bu dununda kendi kendine mml IU'kılar ll!IÖyliyert* kendi li- - Araarra onlan da haşlıyor 
i::! gün saatlerce me§hur kitap. hl Jdlçtlk ptosunu kmuyordu. musunuz? 
~ hele TUlddid'in tarihini o. Şükran dudalı:larmda tatlı bir Şükran C89ap vermedi. Deniz 
~; bu tarihi bir kaç defa tebemfimle bu ya'ft'Ullun lllUUlll gittikçe yWmeliyordu. Sert bir rilz 
~ etti; muntazam ve uzun 
~U:· jimnastik hareketleri oyunm1u eeyre da1ıqtı. Sel-met gi.r çılı:mıt, dıalgalan sahile saldı-
:::.~ ciğerlerini kuvvetlendir- ~ lı:m bu tath mamaradan nyordu. Şüıkran ayalılamım altı. 
~ğlarda, deniz kenarlarında ayırdı: na kadar gelip beyaz köpllkler ha
~ k bUtUn kuvvetiyle bağın.. - Herhalde, dedi, ~ pell linde dağdan ve aoan yine geldi
~; Beaini mümkün olduğu ka. ~k eeriyonmıus.. ği gibi uametle ~ dalgalara 
~daha geniş sahalara dinlet.. Şükran mtl§fik kalbini tamamen bakıyontu. Şflkran senelerdenberi 
~e alışıyordu. Omuzunu oy- kelimeye bağhyarak: duyduğu bu deniz aesini, sularm 
~e.k Adetine gelince bunun 
:-'4111 'bodnımun tavanına ucu o- - :m.et, QOk severim ~la.. ytilı:aelifini çelı:i.Uşini !leyretmeği 
Ş değecek şekilde ıbir kılıç rı. .. pek seviyordu. 
h ; onun altında nutuk verme. Diye cevap verdi ve kolları Ştl:kran bu manzaranm azametli 
~~la.dı; bu 8U'8.da farkında ıanJd ya'ml8tma tıllnyonnae clbi güzelllğbü sevkle eeyrederten Ce 
~ızm omuzunu kaldırdıkça g6fıri1 berinde kaVQflu, g6sieri mil Sennet de Şlllı:ram büyük bir 
~ sivri ucu b&tıyor; omuzu denizle g6kylbllntlıı blıtettiğl 11 - baz içinde eeyre dalmıl§b. Genç 
~ içinde kalıyordu; bir mild
~ Bonra bundan da kurtuldu. foklarda kayboldu. kız ince çenesi, muntuam profili, 
~dan uzun zaman dışarı Denis ya._. y&'NI yObellyor, biraz zayıf w usuııca boyu, dizle
~ için de başının yan- dalgaalr her an lnanıUla bira da. riniıı berinde hVU§IPut yumupk 
.. ı..... U8ttırat ile kazıttı; çünkü bu ha btlcum ediyor. Kayalıklara ~ beyu elleri, bol efbeMinln altm • 
~de halk arasına karJ§B.mI- paralı: beyu ~ daidıyor. dan dalgalan tehdit ~ gibi qa
~ u; utanıyordu. Demosten'e do. nya ~ Jdl~cük ayaklan ile 
L... hatibin birinci vasfı ne oldu_ 
.. \Q!'Q - Öyle ._edi)a mu ki a. h&tilı:aten gbeldl 

•- eordular. 
~ cevabı verd1: na, - 1ııa m!dldeld 111t1a ~~ Püat birdenbire c:an.1urq bir 

'-' Birinci cerbeze. 90D!'& eıer- ralann llftdllderl, anc!*laft '* r..,.ı dalpJarm stırtlltüabe ""' 
..._, daha eonra gene cerbae... melebln. Herhalde -S .....-. kllll olda n Oab Sermet da14Jlı . 

~ICll~ıa...&.ıaa~.u-..-..llJ!lk.Jrlll._.11111 ... ._...-..Jı.f~~~l!!!ne• 

Çıplak ayaklı, fakir kıyafetli 

küçük balıkçı çocuğu artık kur -
duğu şato yanmda oynamıyor, an. 
nesi ümitsizlikle denize koşarak 
feryat ediyordu. 

Sermedin birdenbire yerinden 
fırladığmı göriince ona doğnı k~ 
tu. 

- Yavrum. .. Yavrum, ne olur?. 
Diye inledi. H~tmldar ııözUnU 

tamamlama.ama mini oldu. Cemil 
Sermet faciayı anlaml§tı. 

Masum deniz kenarında küçük 
ayaklarmı suya vurup dalgalarla 
eğlen.irken birdenbire deniz azmlfl 
ve büyük bir dalga, ktlçUcUk ma
sumu alarak sulan snrtıklemJgti. 

Serf bir hareketle Sermet ppka
nJBI, ceketini çdtardı, kumlar be
rine attı. Şükran §&ft!'JDIŞt.J: 

- Sermet, hutaam. Daha bu· 
nu yapmamalmm, yapamazsm. · 

Diye eöylenfyordu. Jl'akat bir an 
S01ll"a. ru!nmdak.i i8yandan gözle -
rine akseden bir şıkla Sermede 
baktı ve bftytlk bir kuvvet Nlfe. 
derek: 

- Haydi... Haydi atla. .. 
Diye balırdı. .... . . • ·- 1 • • 

- Te,ekldlr ederim, oh çok te. 
şeldrür ederim size. 

Bayram ağanın tonınu Sermedin 
denhlde, dalgalana arasmdan lı:ur. 
tardığı aziz servetini göğ&Unckı sı

karken bu fedakAr adama teşek
kürler ediyordu. 

Z&va.llı lrüçUk dalgalarla sU.rilk

lendHrten sonra derhal keıdlnl kay 
bederek dalıp çümağa başlnmış, 

hattA bir defa S~rmedin elinden 
bile kaçıp sularm derinliklerine 
gömUlmllştli. Bereket versin Ser -
met çocukluğunu geçirdiği bu sa -
hlllorde yüzmesini pek gü~l ö~ 
.renmlştl. Suyun buz g!bi soğuklu
ğuna, hastahğma, halsizliğine ve 
dalgalarm azgmhğma -rağmen su. 
ya itti defa dalmağa mecbur kal
mwş ve artık nefesi keeildiği bir 
sıra.da )"3vnıyu denizin dibinden 
alıp suyun üzerine ~rkarma~ mu
vaffak olmuştu. Yavnı pek çok hır 
palanmış, fakat Sennet QOCuğu 
annesine r..anh olarak vermiş, mu
hakkak bir ölUmden kurtarmıştı. 
Bayram ağanın torunu yavrusunu 
göğsilnde sıka'ticen civardaki bU • 
ttln bahlrçılar da kOIUfUP valta ma 
halline gelmişlerdi. Çocuiun Ser • 
met tarafmctiın Jnntan1d~ P 
rlhıce hepe! bu c~ delfkanlınm 
hft~tle elini sıktılar. Aralarında 
Sermedi tannnıyan bazı genc:ler: 

- Aşko1san diyorlardı, hem le. 
tanbullu oltnm\ hem de bu kadar 
eeearet g&ltetlıln •• 

Ot il 

Koka yapraklaımm wnllil ... 
kain zehrini "imdi koklıyaam •
nan mu,·aklrat bir zaman lçlll ge
tirdiği keyfe aldanarak ona lmlJa. 
nırJar. Fakat onlar da y&ftl J'aftf-i 
iradesiz bir nıahinc haline gellr • 
Jer. Ancak bu mnıanda öyle .... 
kfn<-lere lttr.•mcdecek • eski 1llb 
hUkümdıırlan gibi • kimse b~la • 
ma<lığmdan za\'alh koknln koklaJI. 
man bir mal..inc bU<' ola.mazhar. 

G. A.. 

Hindiçiniye takviye 
kıta lan gönderiliyor 
Nevyork. !4 ( A.A.) - TaF 

ajansı bildiriyor: 
A880Ciated press'in istihbar"· 

tına nazaran " desirad" admdali 
fra.nsız vapuru saigona mu.temıı 
temleke kıtalarma mensup 300 
askerle 100 fransız subayt ve kil 
Jiyetli mühimmat çıka.nmtts'. 
Bu asker ve mühimmat fnua • 
dan getirtilmiş olup yakmtla ,. 
ni takviye krtalannm gelmeei w 
beklenmektedir. 

Kanada avam kamarasım, 
kabul ettiği askeri tahsisat 

ıt NeYyOrk, 2f (A.A.) - Tm9ı D. 
,nadlan Preaa ajanmım ~ 
g6n Kanada avam kamarul ı .. 
da bathJaeak olan '9nl mall -1e1ı. ı 
ı ~ aoo m0,.. doladlk jlllbrl •kf•·----
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e 
On binden fazla 

a 

Akui~ birçok Polonyalı 
tayyareci de iQtirak etti 

J.ondra, 24 (A.A.) - Hava ne· 
zaretinfn istihbarat servisi bildiri· 
J.Or: 

Bu ..,.ece bomb:ırdnıan tnyyare -
'erimiz' Ber!inin mcrkez"ne taarruz 
için şiddetli bir barnj ateşini aç
mak mecburiyet:nde kalmışlardır. 
Fııkııt bu hımaye te,,cbhüsüne rağ
men bUyOk bir 1ngil:z bombardı • 
man filo:ıu mütemadiyen Bertin ü· 
zerinde uçmuııtur. Tayyarelerden 
bazılıırı l'nter den Linden boyun. 
ca uçmuş, dlğ2rleri de bombaları 
ilk t"vyar lcrin tevlit ettiği yan .. 
gmların tizerine atmışlardır. 

Tnyyarelerim!z bundan başka 
şehrin cenubundııki emtea garla
rı ile fn.br.kaları da bombardıman 
etmişlerdir. 1 ayyare::ilcrden bir 
çoğu Berllni dahn e"-vel boınbar -
dmıan ctmi.~ tayyarecilerrli ve hep 
si de bombarlannı §chrin en ha -
yat! kıs• 'nrm:ı atmadan dönme -
nıeğe nzmetmişlerdl. Alman bllkü
met mrrkczinc binlerce yangın 

bombalanndan mürekkep diziler 
düşmüş en ağır bombalarnnızdan 
bır kn!Jl ile bUyük miktarda yUkse.k 
infıl&k bombam bunlan takip et .. 
miştlr. 

Bir çok bom b:ılann başlıca he -
def olarak tesbit edilen bölgeler
de ve bu arada bir knı; bomba.Dm 
d:ı. hedeflerin ortasında patladığı 
g lrülmilştilr. Fnbriku üzerine dil -
f 11 çok bU ilk bombaların IŞlğı bu 

br'.kslan aydmlatamakta idJ. A:r 
arkaya çıkruı yııngmlnr sisi kı
r~ıld:ır•ıı deliyordu. 
ayrarc crim121en bazılan, döner. 
Hnnovre üzerinden uçarak §1d • 

tl1 bir hUcumda bulunmu§lardı:r. Pi 
.Jıı.r lJl?hrln merkezinde eiddetll infL 
klıır wkubuldu~u görmUşlerdir. 

Hanovrcun bir malıallcııinde pllotla.r 
9 kUÇ'llk yangının tedricen fabrika 
blnalarmıı ınrayet ederek nihayet mu 
azzam ''Ml!'ınlar tınltno gcldlğlnl gar
mU:ıler6ır. 

I<eza bomtnrdıh:iiilı filolarımız b\1· 
yWı: der.lı Ussu ol:uı Kleldekl doklarla 
bahrt trzgllhları ca bombardıman et.. 
mi§lerdlr. Deniz tezgtıhlarma. dtışen 
ytlkstl'< lnfU~ bombnlan 1 bO.yük 

ynngm çıkarm11tu. 
Ereme ve Emcen Umanlan da bom 

bardıına.n cdllnıl§Ur. Almanyn dı§Ul
da Al 'T\aDlar tıırafmdan kullamln.n 
limanl'IJ'a t.o.ıırruzlnr yap:lmı§tır. ca
l:ılsdo dcıklar bomb:ı.rdmıruı edllml.i 
ve Denkelderde bir çok yangın çıka· 
nL'llı,tır Bu son bombardıman ldlçUk 
rnikyaııta olmasına nı.ğmen bQyilk 
b!r •f.ıJ\ nf!~kıyct elde edllın1şttr. 

10 Bl:ND .... ~ FAZLA BOllBA 
J..on•lr:ı, 21 (A.A.) - Bu a.kfJ..m 

bil1ırlM.l~c göre, cumartesi ge
cesi 1 iliz havı. kuvvetlorlnJn 
B .. rlinc l "1.Ptırı n.km cmuı.smda. ıo 
bind<'n f .. ..zh yangru bomba.sile yUk
r,cx infı!~klz bir çok bombalar a
tıl.nu§tır. Bu akma bir çok Polon· 
yalr tayyareci de iştlralt etmh.:tir. 

Her akşam 
11111:sm .. :aa:ı=ı;m ...... m .... 

Afı·lka cephelevinde 
-<>--

r 

-<>-
Habeşistanda umumi 
ileri hareket terakki 

ediyor 
J\a.hlre, 25 (A. A.) - B. B C: 
Keren m.mtakıısmda muhnrcbe 

devam etmektedir. İngilizler lta!. 
yan mUdafna hattını yaı mnk tize .. 
re miltiıL, bır mukabil hUcuma geç 
mlşlcrdir. 

ŞİDDl!:ILİ MUJIAREBELER 
U:ahire, 2.; (,\. A.) - B. B. C: 
kıkeri bir sözeli, Kerenden 5--6 

kilometre mesaf-ede-ki tcpelerd.! 
İngiliz ve İtalyan kuvvetelrl ara
sında §iddetli muharebeler cereyan 
etUğlnl bildl.rmişUr. 

RES ,fit TJmıJG 
Kahire, 24 (A. A.) - Resmi 

tebliğ: 
Trablusgarpta deği~iklik yok • 

tur. 
Erit.:red.e: Diişmnn tnl'afmdan 

yapılan yedi mukabil tasınız dil,.~ 
mana. ağır zayiat verdirilerek. t.ar. 
dedilmiş ve krtaatmuz Keren mm.
takMında ileri hareketlerine de
vam etmişlerdir. 

Habeşistan da: ı:_beş vatanper -
verlerinin fnaliyeti memnuniyet 
verici bir tarzda inkişaf etmekte
dir. Daha cenupta Habe§istanda 
umumi ileri har atımız terakki 
etmektedir. 

Kıvırcık narhı 5 l-uru§ 
indirildi 

Fiyat murakabe komisyonu, dilnkU 
toplantmnda et narhını ycnlden tet. 
kik etmi§tir. Bu a.rada luvırcıl: narllı 
80 kuruıt&n 715, e indlrilmf:tir. Dlğtor 
et tiyaUarmd.a deği§tkllk yo!:tur. 

1-lalk tipi yünlü kumaş 
Ticaret odam halk tipi fanilA ve 

çorap için yaptığı tetlcikk'rden 
sonra halk tipi yünlü kumaş ilze
rindeki tetldklerlni de ikmal et .. 
mek Uzeredlr. Yn!tmda nUmuneler 
VcldU~te gönderilecektir. 

Münakalat vekilinin 
tetkikleri 

MllnalmıM vekili Cevdet J{erim 
düıı de ı;clırlınlzdeld tetkiklerine de
vam etmi§Ur. Vekil, dlln, mmtakı:ı. ıı.. 
mn.ıı reisliğinde me§gı.ıl olmU§tur. 

Jelatin ihtikarı davası 
Jeldtln !htlk4rr suçundan ikinci ae

Uye ccz.ıı mahk~mne verilerek tev .. 
kit olunotn Raşlt &:vUin muhakemesi
ne dlln de devam edllmi§ ve mQdde. 
ıumumı maznunun tecziyesini lstemt~ 
tir. Muhakeme, mUdat:ı.a için ba§ka 

bir gUne bırak~tır. 

(Baş tarafı 1 incide) 
<Ba tardı 1 incide) Atina, 25 (A.A.) - B.~.C: 

Abnanyn artık kendisini bUtiln Yunan matbmı.t nezareti, Ital-

(Baş Uırofı l incide) 
Öğrenildigine göre bu fmzanm 

Yugoslavyada sebep olabileceği 
'lksıiliimellcri gözönüne alan mib
rcr, p:ıktm ıuıkı>ıi m'lhiyetteki hü
ktimlerindon sarfına7.ar ctrniıJ vP 
ayni z_<ı..-nanda Yu .. osla.v toprak • 
!arından Alman harp moı~emcsl 
geçirilmesi hnltkmdnkt hiıkt.ımcien 
de mzgeçırıiştir. 
MAÇI~K DAŞ\'EKtI~E \'EKALI-~T 

EDEC ~li 
Belgrıul, 25 (A. A.) - B. B. C: 
Ba.ş\'ekil muavini Maçek, IJatvc

kil ecnebi mcml~ketı rde bulun
duğu mildd tçc o vekAlet edr. 
cektir. 
SUİKAST iIITtMALlNE KAPJ}I 

Belgrad, 25 (A. A.) - B. B. C: 
Y .. 0 oslav nazırlarını Alman~ ..ıya 

götürmekte olan tren muhtemel 
herhangi bir suikaste karşı muha.. 
faza aluna alınmıştır. 

Yugosla\-yanm üçtızlil pakta ilU.. 
hak etmek Uzerc olduğunun Yu~ 
slav milletinde.n gizlenmesine de -
vam edildiği 6ğrenilmiştir. 

Mihver le ittifak slynsetine ha.1-
km muhnlefeti devam ctmektedJr. 
Dün çok mUblm bir nfim~yi.~ yapıl. 
mtş, otuz bin dşi bu nümayişe ~
tirak c~tir. 

Diln Belgrndda beyannameler 
dağıtılmıştır. Bu beyannamelrede 
Yugoslav hUklım ti "Yugotl.ıv mil 
letlnln düşmanlnn" ile bir ittüak 
yapmağa karar verdiği için şiddet.. 
le tenkit edilt"'ektediı'. Beyanna• 
melerde Yugoslnv milletinin hUrri
yetinf mUdafna iı;in her fcdnkd.rlr
ğa hazır bulunduğu ilave ediliyor. 

RUllANI BİR l(]l't~JA 
Benı, 25 (A.. A.) - B. B. C: 
B~mctrepolit Ga.briyel tarafın • 

dan Srrp - Ortodoks kilise.<;i ruha
ni meclisinin fevlm.lüde i< tfnıaa 
daveti Yugoslavynnın ücUzlü pak• 
ta iltihakiyle al!kalı görülmekte .. 
dir. 

1NGILTEREN1N NOTA~, 
Londra, 24 (A. A.) - Röyter 

bildiriyor: 
!ngiıtcreınln B{'Igrad elçisi 

Campbell Yugoslavya hükfunetlne 
bir nota v-emıiştir. 

**4 
Belgrod, 24 (A. A.) - Röyteı

nj'.l.llst bildiriyor: 
Ronald Crunpb ll'in bu ııabalı 

Yugoslav hükumetine verdiği no
tada lld memleket nrnsmda geçen 
harp csnasmda temhir edllm.15 o.. 
lan dostluğuna ~aret edildikten son 
ra Yugoslavyanm bitaraflık siyıı.. 
setinde ansızın vukun getirilen 
değişiklikten dolayı ha.yrct izhar 
edilmektedir. 

Nota.da, Yugoslav hUkfımctl.nin. 
eğer bu siyasetin mazur gör:ık. 
eeğini zannediyorsa, aldanmakta 
olduğu na.ve olunmaktadır. . "' ~ 

Kahire, 2.l (A.A.) - Röyter: 
!ngiltercnln Belgra.d clçlsl Yuı;os • 

lav 111\ktuncUnc tevdi ettiği bir nota.-. 
da etlt\n umumiyenln tczahUr eden 
kanantı kar§ısr:ıda Yugoslavyıuun 

mazisine ihanet edllınemcsln1 lBte • 
mtştir. 

KahJredek1 re3Jll1 tngtll.z mahflllert. 
lngillz hl\kflmetlnln Yugoslııvyn.yn 

mUteaddit ve gayet o.çık bir 11ekllde 
mUracıı.attıı bulunarak Romanyıı ne 
Bulgnmtıuım tııkip ettikleri yolu 
tuttuf,.ı takdlroo hayııt1 blr hata 1§. 
lemlş olacağmı ve kcndialni .Alm:uıyn 
ııo beraber yUrUmcğe mecbur cdecelt 
tıır a:ılıı.fma ya.pacalt olursa bu hare. 
ket!nder.. dolayı hiçbir zamnn mnzur 
görmlyC'Ccğ ınl Ul.838 eylemiş olduğunu 
blldlrm<ıktedlrler. 

A \TOpa namnın sÖ'.t söylemcğe sa.. yanların pazar günü iki hücum.da 
Wılyetta.r zannediyor, denlleblllr. bulunduklarını bildirmiştir. Bu 
Avnıpa kıtnsmdı:ı. Amerlk:ı.ya kar- hücumlardan birisi sabahleyin, 
ııı &elccclc lılr clC\·Ict \'al'Sa o da diğeri öğleden oonra vukubul. 
yalnız ve yalnız Ahnnnyailan lba- muştur. Bu hücumların ilcisi de YE?ı-1 NAZIRI~AR 
rettir. 1hı.lyn yakasını eli sopalı Yunanlıl;u- tarafından el bam.ha- Bolgrnd, 24 (A.A.) - Stc!nnl a .. 
llıı.beş vctanpen·crlcrinln elinden lan ve süngü hücumlariy:le tar. jansından: 
lmrtn.r m ve Halle Selilsiyenln ö- dedilmiştir. Kal::lne lızalan r.rasmdaki tadil&.t 
nUnU alı:;m da ondan sonra Ameri. B.B C içtimai muavenet ve zi.rnll.t nazırla.. 

Atitıa, 25 ( A.A.) - · : bu balı hitama er 
kıı. De boy ölçü~mıeğc kalksın. Bir askeri sözcü, Arnavutluk- rmın tayini ile ııa .. 

A ıl Avrupa Aınert'lmy:ı redde- tald ltalyan başkumandanı gene_ m1.'tlr. 
deoek de~ldlr. Onu en bÜ\'Ük bir w•sti ·ı ek Drag<:.mlr tkoviç içUmat muavenet 

b' ral Cavallero'nun degı!> n er dost, bir mUttefik, bir hnlii.ski\r <:· tir"} nazırlığına, Şaslav Nikitovlç ziraat 
vet"'iTIA!Teneral Gdost'un ge ı - rd1r 

lanı.k be'kllyor. BugUn A\•rupad:ı " ·-""'b l •t nazırlığına tayin edilm~c • 
tiı ı;tmalden IJaBhyenı.k ispanyaya, diği yolundaki haber en teyı Adliya nazın Kostıuıtlnovıç istifasını 
§arktn So\yetler IUrli~ hududnna ctmi.~ir. geri alını~tır. 'Oç nazır sa.ıt 12.30 
'\:arrncay& kad. r to!• ı;eııl~ bir sa. da yemin etmiştir. 

baila sünmli' ocaklar tütmek için J&pCD ar1Cl)'8 EFKARIU1ılm1İYE MUHALİF 
Amrrlkn.Wın csecel< Jı\irrlyct , .e 
mc.denlyet rUzgurmı bekliyorlar. Zir~ liıı.hlre, 24 (A. A.) - Yugo-
l\foilumlnr, fc!Ukctzeıl clor lmdu.d slavya.dn.ki res:ı:ıi !ngl''z mn.hfllle-
fstem<!.c fPlu "Özlerini Amerilıaya (Baş tara.fı 1 incide) rinden gelen son ho..bcrler büttin 

,... b Matsuok.:ı. almanca "Angriff" ı •· tt efkt.- umumlyenln ~cdnnl5 bulunuyorlar. Amerika mem e .... e e ...... 
gazetesinin muhabirine be'-•anat- Al y ·ıo herh"'"'"l. bir mualıo A\Ttıpsvn "Cllrse lu'ndJslna açıl~ " mnn a ı ... "" 

"' "' ta bulunarak ez.cümle ..Ryle de_ d •---•----""m" knrccı mevcut n mış ko11nrihn b:l.'5ka bir sey bulmı· :."" e ~- .... " .. 
yarnktn·. mı~tir: Jeyhta.rlığın gittikçe kuvvetlen • 

Bugün A\TUP3 Almn.nyl\nm ka- .. _ UçtizlU pakt dünyada şim. mekte olduğunu göstcnnel-tcdir .. 
J - , 0 zulmü alhndnilır. sosını ı;ı- diye kadar görillmüş siyasi ve- Bi!hnf'S!I. ordu b ı fikl:-d 0 dir. Mev-
krıramn.mn'ileclır. Fnlıat Alınan ty.. sikB~ERLlNDların en Eku~E~tl~AR zub:ıhs olduğu §"kilde bir anlnş • 
h~kkUmUnU l!.tiyerck kn.bul eden 4" manm Yugoslnv mW tı.telrlnP mu 
-çe onunl!I. hirlC'j6n bl,. Auupa \'ar • ~CAK? . gayi~ old~~ pek haklı ola'J'O.k te-
rnıtlır9 Almanya her glrdli;rf mem- Berlın, 2o ( A.A.) - B.B.C. barUz ettin moktedlr. 
ıeı r'..t~ ımcal. alçaklar ,.c hn.inler- Journal de Geneve gazetesinin U ,\ r:•ÇTEKt YUGOSJ..A. VLAR 
le b!rl<.'!ichllmlc;tlr DUtUn ,11bııper· muha:birine göre Matsuoka.'nın Atcc1.Zmrd, 24 ( A.A.) - Ekse· 
~~ bQ~ fns:ınL ... , duygusu Berlindeld ikameti 8 • 10 gün ıisi Hırvatl ... rdan mlirr.:!kkcp olan 
lleslly~ kimseler Almanları bir 1 sürecektir. l Yeni ~~a~dada'·i Yu~Javlar 

CstevU ' c'f '~an olanılc say- Japon Haricive Na::ımm1 Mo. ~l naıbı l rcnı. Pola bır telgr.af 
lototıa miU41'..atv.ıa da;,• ~r.:iAJra.f- gondererek nuhv'-rc rne"'"anetle 

Y.ü..QN ~ 3 iMci 84111' , .J Jmn.iI koymasuu ısrarla talep et-

(&ş tarafı 1 incide) tün milletçe çelik bir kütle halin· 
!!!truıhuıda aşngıcıa ye.zı.lı gün v" ma- de k~lam.ıya ha.zır bulunduğu
ballcrC.c ahvali hazıra ve mllll biri.lk muzu söylem.iştir. Hatibin bu 
h:ı.kkmoa kOD!cra.n.slar vereccktlr. Va sözlel'i halk tarafından "hRzırız" 
tnucı-ı~ıann bu mUhlM ltonfcra.nslnı. sedalar1 ile kal'§ılarunıştır "e al· 
a.ı n.Ull buıunrn ID.rı. kışlanmıştır. Hatip bundan son· 

2<> mart !Hl eaıı saat 17 de Unlver . rn Mil1i Şefimiz lnönüniln daha 
site oufcrans sl"ı.lonundıı., :a m!lrt l evvel de sezilen tehlikeyi karşı· 
9U pcr,cmbc saat 17,SO dıı Emln6nU laınak ıçin Cumhuriyet Hilltfımc· 
Han:ev! l:iinasmdn. 28 mart 941 cuma tince alınan tedbirleri ve 1ngilte 
eııat 17.:o da B~o~ıunda Frıın '!7 re ıle aJ;:tolunan ittifakın lüzum 
'l'iyat.rosWlaa, 31 mart 941 pazartesi ve isa"!Jetini derin bir vuzuhla nn
:!0,30 da Knuıköy SUrcyya stncmrwn.. ]atarak çok sevdiğimiz sulhu ih 
da, 3 nisan ııu pcr§embc saat ıı,sc lfıl edeceklere karşı nasıl cevrıp 
oıı Şile Halkevl binasında. vereceğimizi de tebarüz f'tt,r-
Kllll. ınELIN'IiU JlAS.\ "{ REŞİ'l' miştir. Dinle~ icilerin h~r an COj· 

T.U'iliUTUN \'lfüDtGt kun ve heyecanlı tezahüratı ıçın 
KONI"ERA~-..ıs de hatip ka'ıraman .,. e fedak5ı 

Ktrklareli, 24 ( A.A.) - Parti ordumuzla milli birliğimızin 
umumi idare heyeti a.zasmdan tmisali olan Bilyük Şcfimizle ye
M.araş Mebusu Hasan Reşit 1 ın· nilmez bir millet olduğumuzu 
kut diin halkcYi salonunda~ salon söylemiş ve sözlerine "Tiirkün 
ve bahçeyi dolduran bınJer~ çelik gcğ~i.ine çarpan kafa mut
dinleyici önünde dünya ~v~lı laka parçalun.a.caktır. lstiyen c." ~ • 
mevzulu konferanşını verm.ıştır. neyebilir" cümlesiyle son vf'rmiş· 
Hatip huduUarrınıuı. gelen teh- tir. Bu konferans muhitte çok 
likeyi işaret ve mihver devlet· derin tesirler bırakmı§tır. 
!erinin hakiki maksat ve gaye!c- BOLUDA 
rini tesrih ederek mi~akı milli ile Bolu., S4 (A .• A.) - Bin:;Ql rc-
çizilmiş topraklarımızdan bir ka- busu Ferid m Fikrl ile parti mü· 
nşına ve mukıı.ddes istikfıli.m.ize fcttişi Tekirdağ Mebusu Rahmi 
vukubulacak ve her tecavüz.e bU· Apak dün şehrimize gclmi§lcr· 

dir. 

mişlerdir. 
ki: 

Telgrafta deniliyor öğleden sonra parti salonunda 
toplanmış olan kalabalrk bir halk 
kütlesi önünde vermiş olduğu bir 
konferansta Bingöl mebusu Fe
ridun I<'ikri, karşısında bulum.ı
lan dünya vaziyetini izah eyle· 
miş ve Türk milletinin ba ,~a 
rvlilli Şef !nönü olduğu h:: lde 
yurduna ve istiklalin-O karşı tev
cih edilecek herhangi bir ha.rc
ketı en şiddetli bir surette lrnrşr 
la.mıya karar vermiş bulundug-ı
nu kaydeylemiştir. 

Yugoslavyanın istiklfil ve ı:e
refini korumamzr istiyoruz. 

ANLA •• ~IAl\"'IN MUJITEI\IEJ, 
FSASLARI 

Londm, 24 (A.A.) - Müstnkfl 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Gazeteler, alman son haberlere 
g6re, Yugoslav buhranmın dC\'D.In 
ettiğini ve efkArı nmumiyenln 
"ıruı.skell bir teslimlyete,. karşı 
gösterdiği muhalefetin haftn so
nunda arttığını teba.rUz ettiriyor
lar. 

Bu sabah ifşa edilen çok mU -
hinı bir hftdise cereyan etmiştir. 
O da birinci kısmı bugUn n(l6redl
lecek olan ve A.lmanyn tarafından 
Yug-oslavyaya yapılan teklifin Tay 
mis gazetesinin Belgrattaki muha
biri tarafından bulG..sa «'!ilerok 
verllınlş oLuı.sıı'ln-. Tol.llfi.1 iklncl 
mahrem kısmmı elde etnıek iıjn 
smedilen ga.yret bir netice vcl'
memiştlr. Birinci kısım şu lıOkilm
lerl ihtivn etmektedir: 

Esas UçlU palttm bütiln vecibe
lerini ifa etmek mecburiyeti olma
mak şnrtiyle Yugosluvynr.m Uçlil 
pakta iltihakı. 

Yugoslavya.nm budutla.n ve top
raklan garanti edilecektir. Yugos
lavyanm hudutları deği'JIIliyccek 
ve üçlü pn.ktn dahil devletlerin hep
si bu garantiye riayet edilmesini 
temin edeceklerdir. Yugoslav toP
raklan üçlU paktJ imza ooen bü
tUn devletlerin orduları: için gay. 
nkabili tecavüz olacaktır. 

Yugoslavyn, paktı imza eden 
devletlerin müşterek asker! hare· 
ket mecburiyetine ait hUkUmlcr -
den istisna edllocektir. 

Gizli tutulmak j,s.t.enilen hüklim
ler de şunlnrdır: 

Harpten sonra, Yugoslavya.nın 
Akdeniz için bos!ed'ği emellı:r yeni 
Avrupa prensiplerine tevfikan ta.. 
mruniyle ne.zan itibara alınacak-
lardır. . 

Protokol mueıötnoe Yugoolavya 
hıtrp ve srhhlyc malzemesinin şi
malden cenuba doğnı ba.ş.hca dcmi"r 
yollnrmdnn geçmesine milsruıdc e· 
dec.:ık ve bu nakliyatı kce>mek ve
ya kontrol etmek hnkkma ınnlilt o
lamıyacaktrr. 

Yugoslavya kendi topraklarında 
mihver nleyhlnde yapıheak faali
yetlere mruıi olacaktır. 

Yugoslav milli ikt.ıs:ı.diyatmı Al· 
man iktisadi sistemiyle hcmli.henk 
olacak şekilde I3lah edecektir. 

Tayms gazetesinin muhabiri ~un 
lan ilAve etmektedir: 

Yunanistan bu maddeleri mllli 
menfaatlerine mugayir addetmek -
tcdir. Çünkü bu maddelerin hUk -
mü ile Yunanista.nm btr dUşmıını
cıı askeıi yardım temin edilmek -
t dir. Çok kısa ')ir zamanda Yuna· 
nlstanm keyfiyeti Belr,nıta bir dek· 
lürasyonla bildirme ine intb.ar e -
dilmekt~dir. Yunanlılar bu suretle 
1tnlyanlo.nn Adriyatik deniz yo -
lundw gcçmeğe mecbur olmadan 
Arnavutlük ccpbes1.ı:I takviye cde
bll"cclcl erini zannecjiyorln-r. 

Deyli Meyl gnzetcsl YunanJstn· 
nm Yugoslavycya yapacağı ihtnn 
bir vruua olarak kabul ederek dl· 
yorld: 

Alrnnnynmn ham vA s•h"!ıiyc m:ıl
z mesi nakletmesine n.llsrttdc Pt
mcği Atinn h1UJmanc bir vazJy t 
e.c! 1 E' t.m cl:tt>cllr. 

Diğ""'r taraftan To.ynıs'in hnbcr 
verdiğine göre Almn.ny:ı.nm Bel -
grnttnki clçhıl pektın iınzantnm te· 
Wr edilmffj olmasını cvvelld gün 
Yugoslav b~oklll nezdliıde pro
testo etmişttr.. 

Hatip sözlerini bitirirken bU
tün milletçe MilJi Şefe ve Türk 
ordusur:.a kaTŞı duyulan sarsıl· 
maz inancı bir defa d:ıha tebarüz 
ettirmiş ve bu sözleri halkın ic· 
ten ve coşkun teza:hUrleriyle 
karşılanmıştır. 

Nl0DEDE 
Niğde, 1?4 ( A.A..) - Şehrimize 

gelen parti müfetti§i Aydm Me
busu .Agfıh Srrrr Levent t&a.fın· 
dan dün bl<rada dilnya ahvali ve 
Türk milletinin bu ahval karşı· 
sındaki durumu hakkında halke
vınde verilen konferans snlonla· 
n aolduran halk tarafından bü· 
yük alaka ile dinlenmiştir. Hita
benin milli birlik ve Milli Şef'e 
bağlılık mevzularına temas eden 
I·ısımlan coşkun tezahüro.ta se· 
bep teşkil etmiştir. 

DlY ARBAKIRDA 
Diyarbakrr, 24 ( A.A.) - Kon

ya Mebusu Ali Rıza Tören dün 
burada h::ılkevi konferans salo
nunda cihan har.binin aldığı son 
vaziyet kar§ısmda mille~ aldr 
ğımız karar ve hlikOmetimizin 
tak.ip etmekte olduğu siyaset et. 
rafında bir konferans vermiştir. 

TOKATTA 
Tokıat, 24 (A.A.) - Ankara 

halkevi başkanı ve lçel Mebusu 
CeW Güven dün Cumhuriye~ 
meydanında binlerce Toka.tlmm, 
parti ve halkcvleri mensupları 
huzurunda uünyamn bugtınkü 
siyasi ve askeri vaziyeti karşı
sında Türkiyenin durumu hp.k· 
kında bir konf eraııs vermi§tir. 

Halk, bu konfernnsm mevzuu . 
ile çok yakından alfilmdar olmuş, 
hatibin verdiği izahlara karşı 
derin bir heyecanla mukabelede 
ederek §Cref ve istiklal mUcnde· 
lesinde Milli Şefin emir ve ku
mandasında iftenildiği gibi -.:an 
ve malım fedadan asla çeklnmi· 
yeceğıni tebarüz ettirmiştir. Hn· 
tip sözünü her türlü vatan mii
cadelesinde da.ima ön rnfı if}bral 
etmiş olan Tokatlıların, vatanı
mıza karşı teca.vUz edenlere la· 
zımgelen tokatları indirmek hu
suswıda ders almıya ihtiyacı oı· 
madrğmı söyliyerek bitirmiştir. 

DUil gcccyarı .. mdan sonra. Ercnkö. 
yllndc TUccarbaşı eokıığuıdn. 8 numa.. 
ralt Zlhnipa§a kö1Jkllndcn yangın çık 
mı§, 25 odalı olan bu bUyllk ahşap 

kö1.ık t.amamen yandıktan sonra sön. 
dUrUlmU§tUr. Kö;,kte merhum Zihnl· 
pa§a.ıuıı da.m:sdr Devlet Şflr8.BI azalı. 
ğındıı"l mUte mit Reşat ikamet etmek .. 
teydl B!nanın 8 bin liraya sigortalı 

olJuı;u nrılaşılmıştır. Yanguım sebeb! 
tahltlk ediline' tcdlr. 

ZA "1'1 - Eyüp nU!us memuıiugım. 
d:ın alct.ğım nllfus kılğ". !ımı zayi et .. 
tını yenltıini e.lacn!;'111ldnn c.kl.!1nln 
hUkmll yo1.b.w. 

Eyüp • otal:ft)ar J>i'ttrm<'n fi-O. 

Jmk ID§1a cddeıoıl 8 No. l.'ôlko 

t1~·~10 cn~(~o6• 
ınr IQ:u 
(Bas tarafı 1 incide) 

Geçen hnfta sonunun en he1! 
canlı htı.disesi, Rusyanm Tür1'l" 
yeye verdiği teminattır. Sov:, 
ler Birliği, Türkıyeye karvı b 
mane hiç bir niyet beslemedi 
ve bir taarruz takdirinde k 
ni müdafaada tamamiyle sel'\ 
b1ratmcağım temin eylemi3tt 
İngiliz mahfilleri bu habere 
rilccek tefsirde çok muhteriz 
zilkmtişlerdir. Nikbinler bUD 
Almanyanın Balkanlardaki h 
kctlerinden muğber olan R 
nm vaziyetinde bir deği§iklik 
lamcti olorak ileri silrmüşle 
Fakat umumiyet itibariyle Ingt 
lız mahfillerinin umumi tel 
si şudur: 

Moskova, Almanya ile b 
tUrlU ihtilaftan içtinap yol 
bugüne kadar aldığı vazi 
d~ğiştirecek hiç bir eeY yapm 
caktır. 

Çok em.in bazı bitaraf kayn 
lara gelen haberler bu noktai . 
zarı teyit edecek mahıyettedıt• 
Bu haberlere göre Almanya Y. 
mı.nistanı yola getirmek işinı 
talyaya bırakarak kendi ordul• 
nnı en kısa bir zamanJa l3o -
lan tutmak üzere Türkiye r 
ne saldırmayı cıu~unmdştilr. 
tasavvurdan haberdar olan R 
ya az çok hayati addettiği ~ 
mmtakanın yakınlarına har 
yayılmasını önlemek için . 
§eyı yapmıya karar ver~işilt 
lşte Rusyanın Ankaradnkı t.I 
şebbilsünü bu bakımdan mUt~ 
etmek gerektir. Rusynn.ın fık 
şu olabilir: Almanyayı, Türk 
yeye taarruz etmeden evv.!l Y 
nanistan üzerine yürümiye m 
bur etmektir. Bu suretle 
manya. taliini bir yerine iki Y 
de tehlıkeye koymuş olac8;ktd 
Eğer hakikat bu ise. Yunnnıs 
bu~n her zamandan ziyade teb 
dit° ediliyor demektir. Her hal 
Tilrkiye ciddi endişelerden ktJf 
tulmuştur. 

"COlUPREHF..NStO~" NE 
DEJ.\II~KT1R? 

Fra.nstzea (Comprehcnsion " 
Komprennsion) kclimPslnln ırı Jaf• 
te kal"!'}th~ "anlamak meleke.si. 
iyiden iyiye anlo•'U.'1 tır. 

-··········--·········· 
Fa ·h e ağır 
ir ya alama 

Balatta toptancı sol•akta a6 
numara.da oturan Osman oğlf 
Kemal !Karıı.gün ile Sirkeci 
Hocapaşa Kem~ sokak 52 n11 
maralı otelin mtisteciı i Abdi O• 
vün, bir müddettenteri dargıtl' 
dn·lar. 

Bir tilrlU bnrışmayan iki 9' 
dam, dün gece Fatihte Vodiol 
caddesinde biribirlerinc tesadul 
etmiştir. Aralarında hi~ bir kal" 
ga cereyan etmeden Ab:ii ansrz1;1' 
brcağmı reb.-ıniş, Kemalin üzeru 
ne· saldırmıştır. Kemal KaragU9 
ibirdenlbire neye uğradığını anl&' 
yamamış, kendisini müdaf a~ eı, 
meğe kalkrşmış....cta da başmd~ 
ve vUcudunun muhtelif yerlerift' 
den ağır yaralar almış, ka.nl9' 
i~indc yerlere yuvarl~1-:ııı9tıt"' 
Abdi, bununla da kalmamış, &

raya giren Kemalin arkadaşı Ol' 
man oğlu Hasan Tezcan~ salclıf' 
mıştır. Neticede Tezcan da kO' 
lundan yaralnnmı§tır. 

Yarn.lılar, Cerrahpa.şa h~ 
hanesine kaldırılmış, Abdi ys: 
knlanmıştır. 

BtR ÇOCUK KAYNAR SU 
Ta'\JCERES!Nl UZJfilUNE 

DEVlRDl 
Şebiremininde Uzunyusuf n1'

hallesi 16 numranda oturan M4t' 
met Eyüp, ko~usu Musanm " 
vine misafirliğe gidince e~ 
yalnız kalan Cevat isminoer
çocuk, mangalın üzerinde kGI"' 
nar su dolu tencereyi devinnJf 
vUcudunun muhtelıf yerlerinde" 
yanmış, Şişli Çocuk hastahane' 
sine kaldırılmıştır. 

ARABA II"E DUVAR 
ARASINDA SIKIŞTI 

Fatihte oturan bdullalı ~ıf 
Yeganedemirel, Tahtaknlev6 

Tahmis sokağmd~ geçerket' 
2959 numaralı yük arabası t:af&' 
fından duvara sıkıştınlnu~. ~ 
ralanmıştır. Yaralının tedaviS 
yapılmıştır. 

BiR ÇOCUK CYrOMOBtL 
ALTINDA KAJ.J)l 

IIfü~ükpazarda Frkarabalba ~ 
kağındaoturan Hüseyin kızI 
yaşında Güler, Unk;.pnnr köpriL
aUnden geçerken 1749 plfilc ... ~! 
maralı otomo'bilin aadmeeine ııe· 
ram lbnşmdan, }'81'111&11~' 
Şoför, y"k;ı.In~ 



~d~T Ll;~': ... l'J"it. 

GE'neral Kinde/an 
b~ı makalesi 

A 

Amerikan 
deniz isleri 

IUAt) ri 1 
A.J.:u !ar b:ıbe:r '\criyor?a.r: na. 

:istanda Ncgclll lngllh ku\'Vet
llll t.urumtl.ın z:ıııt \O işgal edil-

lar1ıaç gt1n evvel, TtldE milleti-

::.~ bir 111aııJa hücum eden_ 
-,.. :radyOHJlOD yayvan ağDlı 

'Pillıı.t. ba ı..herf verirken, kara 
!~ he.dmeUnl t&lihslzli
g., &tfflderek, pek yıdmıd:ı, ttaı. 
hlı IDIJJetlnln de hllyilk zaferlere 
8'btt oJeraimı, kutlu ye mutlu 
~r g6receğbıJ söylüyor. 

askerlcrf1t.in mağlfıblyelinl asıı... 

llk, tabiye, idare ve slstem Dolrı

fl&Dlığınm , ·o mane\'lyat bozukla
tunan cbpnda g&.tıermeel dc1dea 
acmMlak bir vaJoidır. 

Oellab Şehabeddla ne ltlsel sör 
löyor: lhııbylke göa yamandan 
daha mubataralı kör yoktur: Er· 
geç çarpar, düşer ve ezlllrl 

ıspanya 
Avrupa itlerine 

müdahale etmelidir 
345 milyon dolar aarfile 

takviye ediliyor 

Madrld, M (A.A.) - Balear ada. Vaşington, U (A. A.) - Ruz. 
larmdak! kara, deniz ve hava. kuv • velt 345 milyon dolara mal ola • 
veUcri l>qkumandanı yükeek aalterl 1 cak deniz ta.bkJmat programının 
~Qra azasınd!ı.n ve bfrlncl Franko ka- tat?ikına mezuniyet veren kanun 
bineslnde hava nazırlığı yapmış olan la~ihasını imza etmi§tir. Program 
Gc.neral Klndelan, "Yerdto,, mecmua. Paslfık denizinde Guam ve Samoa 
smda yazdığı bir makalede bilha.ssa adalannda ve Büyük Brltanya ta. 
şöyle demektedir: rafmdan kira ile verilen yeni üs-

i Z .Mi R DE 
iLKBAHAR 

AT YARIŞLARI 

"'-ustdlk, her cephede mi ıtaı
~ ordaawıa JnıcakladıT •• Far.lst 
dıt. 8&\'8§9 glreD aylar ve aylar o?· 

O zamandanberl tallin bu gU

teı Yüzü AniboHn nhfadınr. hi~ mi 
gliınıedlr •• 

ıt&kfls talileri d<'@ştlnnek, hiç 

~Phl'Siz mlllotlerln elindedir. Fa.. 

İtalyuılarm bliyUk günler görc
ceklc ri baklmıda bir fCY dlycmı.. 

yeceğim. Ya!nız bu ~r\ln meydanda 
bir h&klkat \'&1'8& o <b ~mdur: Kıv 
ra gömloklller, l<emll 7.nfcrJerl ;>e
rine, hıgtılzlcrln z.ı.rcrlcrlnt, gali• 
blyctJerlnl görüyor! r. 

•·lspa.nya lmtiyulı fakat aynı za lerde tt!vslat işlerini ihtiva etmek 
manda tehlikeli bir coğrafi vaz!yett; tedir. 
bulunduğunu, h.A.k1ınlyetlnl her tUrlU Keza İngiliz arazi.sinde hava h -
tecavüzden masun bulunduracak ııe _ eisatı için de 66.050.000 dolarlık 
kı!de hareket etmesi JAzımgeldiğlnl bir mMraf derpiş edamektedir. 
bilmelidir.,, 

lspaı.ynnın hattı hareketinden bah 
sedcu r-nmcrnl uunları yazmaktadır: 

1talyan rıulyosund" konu,an sıı·· ''Kolny yol en kuvvetliye teslim o-
kerln "1tnlyan milleti büyük zafeı- laralt iktısadi bir esaret ve hafit Bi· 

le.re şahit olacak, kutlu '\'C mutlu ı yru.l ~blyet mukabillnoo toprak em· 
,.;; ı "'.. k ö .. b f . nlyetlD! temin etmcl<tlr. Bu wru1 mem 
,,_n er ,..,orecc ,, s zu anıı şu ,.,__ Jckelimiz'n kıırakle.rlne uygun değil. 
rayı hatırlattı: dir. Bizim C"fsancvı gururumuz seyis 

Bir yaruda <:alışan amell'lerd<'n roıu oynamamıza rntınldlr. Blz gali • 
blrl, bir aralık malasını ellml"n bin arabasının ark.ısına blnmcğc hlç 
bırakmış, yanındald arlwlasrna: uır zaman teşebbüs etmedik. 

Macar münakalat 

nazırı Berlinde 
Berlin, 24 (A. A.) - D. N. B: 

ajansı bildiriyor: 
Macar ticaret ve mUnakalft.t nı:

zırı Josef Varga bugün B~rline 
muvasalat etmi§ ve garda / .. hnan 
ralinakalat nazırı Dorpmüller ta • 
rafından kargılanmıştır. 

İzmir, (Hususi) - İlkbahar at 
yarışlannm ikinci hafta koşulan 

pazar günü Bucada koşu alanında 
on bine yakın bir kalabalık önün· 
de yapılmıştır. 1lk d<'fa tatbik edi
len ikili bahis de bugünkü koşula
rın slirprizini teşkil etmekteydi. 
Neticeler §Unlardır: 

l\lrinci koşu: 

Oç ~'8.şm<l'!l yerli yarnn kan er
kek ve dişi taylara mahsustu. Me
S!lfesl l.000 metre olan bu koşu
dn Sait Halimin Elhanı birinci 
Karaosmnnm H ev, si ikinci v~ 
Sclcuku üçüncü gelmiştir. ' 

İkinci koşu: 

durmıyan halis kan İngiliz crkPk 
ve dişi taylara mahsustu 1600 
metre mesafesi olan bu koşuda 
geçe n haftanın galibi Subuta y yi· 
ne birinciliği almış kaTftO<ımanm 
Ruvası ikinci ve Kuvandıkm Ye
tişi liçüncü olmuştur. 

Bc.:Şlncl koşu: 

Bn son koşunun H t>ndlkan olma
sı ve ikili bahsinin de bu koı::urla 

ta tbik edilmesi sebebile fezln t:.e
yecanlı olmuştur. lkramiyc'"I dört 
yilz lira olan bu koşuya dört ve 
daha yukan ye.staki halisl!an İn
giliz at ve kısraktan iF.tirak et~ 
miştir. Haftanın en uzun mesafe
ııl olen bu iki bin me trelik ko:ıuyu 
Alakusun " Dandisi" rah'lt rahat 

at bu, <'ncrj~ lnJ ktı) beden, ırn,-. 

'ebnaııe, lyeı;;l bozulan milletlere 
:öre de ~..fldJr. Bu mll7.lııırl. l'tl', ru 
lı~nda kahraaıanlığu., f<'rn ~ıı1l<fu • 

gtn ateşleri tuhı!53n rni'J.,tlerc 
tı.hsmı mttmtaz bir ı;cclycdir. 
~iiteltr kar,;ısmdn blöfü ı ! C'ri 

oı .. ~ • 
"'"Vl&7.. Harpte, hırsızlılrtım, ha' -

- l'tlehmet, demlşt l\nyuınl.lı lspnnya Avrupa s!yasetine mUda -
hale etmelidir. Esasen bundan lctlnap 

elunek lmd:ıifi n<' tatlı ŞQ"Dlh l 

Arkndno;ı omm : 
- - "Yedin mi ondan ? 
Ağzım ı-apırdata şnpm't:ıtn ce-

rJer.."z. Fakcıt bunu kendine htıs şah 
!;lyctlc ynpmclıdır. Bizim vazıyctlmlz 
lrntl b!r ı .. tık]{ıle dayanmalıdır. Hl\ • 
kımlydımizi tam ve rouUak olarak 
muhafaza etmeliyiz. Aynı metkOre -
den ilham alan ve A vnıpada.ld va.zile· 
Jcrt bltmcmlş olan dost mllleUcr ve.. 

Varga öğleden evvel Alman mU
nakalAt nazırmı ziyaret etmiştir. 
Cereyan eden tnliza.kercde her iki 
nazır, mUnakalat bakımından Al
manya ile Macaristan anısındnld 
sıkı iş birliğini tebarüz ettirmi!S • 
lerdir. 

Üç yacımfaki h "Jiq kon Arap er- krı.zı.ndı. ~tltlC'ti 68 kilo id i 52 Jd
kek ve .d 'r:I tn\lrırıı l'Y' .,'1f:t1 'l olup 

1 
ı(I ·ıc koş ın Tu ... , .,,ar j'·ind: ,.e 54 

mesnfcı::ı 1800 mN re idi. GU:r. •l bi r 
1 

kilo il" koş3n Ri'>kn ü('UncU gel· 
k~~u ~·apan l{nrııo manm Hevesı 1 m1f:1" rdi ... 
bıl'ıncıllrrf. l<'clımi Vurnlm Tnrzanı 

~lılrtan, taha.kkUın '\" i•.tl !l•1uttnn 
ıı..1ca gayeleri olmr) an uluı;Jarın 
loaları dalma hc-zal '(' inhiumdır. 
ıt.ıyan rndyc unun srfüeri, he

\ap \'Crmlş: 

- l'<'ml'dim amınu, ır•::ı.tb.ı*1~'1 

rcrkcn gördüm! 
Ünıil Hedir cihandn her ha ı ! 

LAEDRi 

ya millet gruplan ile yapacağımız 

itt lfnklan, lmznll\yacağtmız munhe • 
o •ıcrl hep mtls.ı.vat esıı.sı tl2X:rlne ka. 
bul etmeliyiz . ., 

Askerlik dersi 

muallimleri hakkında ~re göz yuınaral ., İtalyan 
-.....;:::~=======-==========--======::==============:.=:= 

' ,,, • ., -V~~ rif.lU l bir 18.yiha . '1l Yııı?!:,'f ilf./!JJlr:t!{f:ifJJlAI Asker sigarası Memurıarm haftada en çok 4 
................ - -=- ~ .4."'~--= ucuzlatılacak Faat dens deruhte edebilecekleri 

Ç k 
.. J 1 k K kt J "l"' ' kanuni hükUmler muktezasmdan • 

o . &oy eme :{ re oru O ey go U 

1 

1nhis."\rlar idaresi asker clgarala· ı dır. Kanuni mevzuattaki hUkUm _ 
rmm fiatlarını bir miktar indirme- !erin askerlik dersi muallimlerine 

Çok söylemek rekoru Ameri- Bundan bir kaç sene eV\·el ğe karar vermiştir • .811 ucuzluk de teşmili halinde, bu ders için ye 
~~ Alaba.ma üniversite taleL.::. Lord Rusel isminde bir !ııgiliz, ı p:ıket ba§ına alman mUdafaa ver. nlden öğretmen tahsisi icap et • 
'ınden Dcvlen tarafmtlan kırıl- intihap mücadelelerinın .. ' gisinin kaldınlmaaı ve flatlarm mektedit". Bu sebeple, memurların 
Jtıı..+ır. son gu. bir kuruş indirilmesi ile temin c. haftada 4 saatten fazla ders ve ..... 

!i• nünde taraftarlarından bir k aç ı klı A a.k k · '"" ., ı... Bu delikanlı dilinin ve tü!.::. -~ unaca r. ne • as er cıgaralıırı bilmeleri uygun görü!mtie ve buna 
~tlerinin sağlamlığiyle hakkiy_ bin k~iye harikulade garip bir ıı'Jkcrden gayri kimselerde görülür· ı dair hazırlanan layiha meclise ve. 
tt ıftihnr edebilir. Amerikada Punç ziyafeti vermi5tir. Lord'un tıe haklsrında takibat yapılncaktır. rllmiştir. 
t\ırnhurreisi intihabı sırasında parkındaki bir havuz boşaltılmış, -----------------

au.zvelt lehinde ~apılan toplan- temizlenmiş, içerisine 1,500 litre 
tııardan birisinde Devlcn kürsiye Rom, 600 litre Malaga şarabı, 

Fatih Askerlik Şubesinden 

cııo'lış ve söze başlayarak tam 3,000 litre su, 60 litre limon su-
ı:ı.. yu, 750 kilo Reker, konmuştur. 
vo saat süren uzun bir nutuk 
İrat etmiştir. Bu Puncu karıştırmak için bu 

~ura.da hatibin süz sövlcme alkol gölü üzerinde bir kayık 
~tinden ziyade dinley~lerin dolaşmış ve gürekler ru Koktey. 
'-tıa.mmülüne şa;mamalt t !den li karıştıran kaşıklar yerini tut

"bniyor. Bu dinleyiciler nasıl muştur. 
~ hep teraber esniyerck 
~İbi uyutmadılar. Arılardan ibret 

Bazı insanlar vardır, her sa. 
bah işlerinin başına gitmek için 
bir çok yol yürüme .. l!lecburiye
tin<le kaldıklarından şikayet c_ 
derler. Halbuki bu adamlar an
lara baksalar hallerine bin defa 

!! AnslklopeCf s\ 

Mutfak işlerine dair 
fay dalı bilgiler 

. :Sir ev kadını için iyi yemfk şükredeccklerdir. 
~lfirtnesini bilmek klifi değil. Ynnm kilo bal yapabilmek için 

r. Gıdaları muhafaza etmesini bir kovanda çalışan arılar 60,000 :utfak işlerindeki kolaylıkları, kilometrelik yol almak mecburi. 
't:;.r Yiyecegi iyi intihap etmesini yetindedirler. Çünkü bir arı bir 
.lnıt:t te lazımdrr. seferinde kovana yalnız bir gra-
Size bu hususta bir kaç tav. mın ondabiri kadar bal getire .. 

''Yede bulunalım: bilir. 

at ~ Y :ı.pacağınız yemeğe lazun 
an eti istediğiniz şekilde elde 

~ebilmek için kasaba kadar 

~diniz gitmeniz daha muvafık 
~Ur. Aldırtacağınız veya kasa. 

1
,. n göndereceği et ekseriya s lzin 

lewğiniz değildir. 
"' Eti en ıyı muhafaza usulü, 

~n bir yerde çengele nP.maktır. 

Yn.rmı kilo bal yapmak : , 1 

60.000 kilometreyi göze alacak 

hangi babayiğit vardır. 

Amerika 

Avrupaya acıyan 

l - lhUyat era. yoklama•nr'le (337) doğumluların ilk yoklamalarma 
.aşağıda gös:.crllen gOı:Jerde devam edHmektedJr. 

2 - İzdihama meydan vermemek için ber mükellef doğumu itibarile 
(NOT) alarr.k muldlr günlerd~ §Ubeye mllracaat ederek yoklamasını 

yaptıracak. aksl takdirde As~erllk MUkellefıyetl Kanununun (94) madde 
sine tevfılian ceza gtırecekler! il~ olunur. · 

( :187) iLK YOKLAMA iHTİYAT l'OKLAMASI 
2G/ 4 / 941 Çarşamba Şehremini ::ıahlyesl Bl!tUn şubeye mensup (320ı Doğ 
2i ıa 1941 J>crşcınbe 

28/ 31341 cuma 
31/3/ 941 Pazartesi 

1/4/ 941 Salı 

2/4/941 Çar,,amba 
3 / 4 1941 Perşembe 

4/4/W::. 
7/ 4/ 941 
8 14/ 941 
9/4/tııll 

10/4/ 94) 
11/ 4/ 941 

Cuml\ 
Pazartesi 
Salı 

Çar§amba 
Pergembe 
(...'Uma 

H / 41941 Pazartesi 
15/4/941 Salı 

16/4/ 941 Çarş:ımba 

17/4/941 Perşembe 

18/4/941 Cuma 
21 / 41941 Pazartesi 
22/ 4 / 941 Salı 

23/ 4/ 941 ÇarşambR 

24/4/ 941 Pergembc 
25/ 4/ 941 CUmn 
28/ 4/ 9'11 Pazartc11I 
29/ 4/ fMl Salı 

30/4/ 94) Çartamba 
l/5ı1l~l 

2/ 'i/ 9C 
5/ 5/ 911 
6/5/ 941 
7/51941 
8/ 5/fl4l 
915/ 941 

Pcr§Cınbc 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Pe~mbe 

Cuma 

.. .. .. .. 
K'aragUmrllk ., 

.. 
" .. .. .. .. 
" 
" .. 
" il 

Fener .. 
" .. 
.. 
" 

" 
" .. 

.. .. 
Eyüp 

" 
" .. " 
" " .. .. 
.. " .. " 
" " 

.. .. .. .. 

.. .. .. " " .. " (821) .. .. .. .. .. .. .. 
" .. 18221 .. 

.. " .. " .. .. 
" .. " (823) " 

• " .. " 
" " .. .. " .. 
.. (824) " .. .. 

" .. .. (8251 .. 

.. " .. " .. 
(326) 

.. 
.. " .. .. .. " .. " .. (327) .. .. .. .. .. " .. 

ikinciliği ve F 'krc>t Altmın da Gül. 
gcci ÜC'lincülü[U atmışlardır. 

t\•üncii (<O"l'I; 

Dört ve daha vakarı yaı:1tnk i A· 
rap at ve ltısrnkh'ra nı "1ısus• u ve 
mesafesi 1800 m Ptre idi. SC'viro 
Nergiz milcade!<'si S"virni'l Gall
biyctile nC'ticelenml11tir N rrgiz 
ikinci ve Yıl lırrm üçUncU gelmi13. 
tir. 

Dfirdüncü koşu: 

Üç yaşında ve bu ko<ıuva kndnr 
kazan~ları y e>künu bin lirayı dwl-

Balıkesirde spor 
faaliyeti 

Balıkesir, 24 (A.A.) - DUn Ba
lıke9ir güzel bir spor gUnU yaşa. 
mıştır. Öğleden önce beden ter
biyesi teşkilatına mensup beş yil
zU · mUtccnviz gencin talimleri il<' 
uğraşılmııı ve bunu halkevi ile 
memleket hastanesi arasında 5 
bin metre mesafe dahilinde yapı
lan kır koşusu takip eylcıni§tir. 
İki gilndcnberi öğretmen okulu ile 
lise arasında devnm etmekte olan 
atış mlisabakaları da dün sona er
miştir. 

ÖğledPn sonra da 940-941 böl 
ge futbol birincilikleri finali ya
pılmıştır. 

Bandrrma gençlik klübll ile Ba
lıkesir üçüncli gençlik klillıU ara· 
smda ve bliyük bir seyirci kütlesi 
önünde yapılan bu birincilik mü
sabaknsını 2-1 galip gelm ek su
retlle Balıkesir UçUncU gençlik 
klllbü kazanmıştrr. 

1 

•• uttSQ •• ,, 

Fitnıclliğlınlzin en son 1 
$aheseri 

SJ\1T • HALİDE • TALAT • 
VEDAT - YAŞAR 

m.--~4 -~-" 
~ Amerika bayanları Avrup.ının fe 
et . k havalarda, çengele asılan laketi karşısında hissiz kalmıyor-

bır kaç gün durabilir. Bilhas. "- ıar. Amerika BirlE:Şik devletlerinde ,~Wl'ffi'lffi'lml~ 
'11 etin bud tarafları, cengele a- bu maksatla Uç bin cemiyet orga- 1 b ı l ı 11.ı' BU AKŞAM SOMER Sinemasında 

l"ILDIZLAR TILDIZI iti 1 
.. ~urdukça daha iyileşir, ye. nizc edilmiştir. Bu cemiyetler Av- lır""' ,..._ 

egı dalıa lezzetli olur. I ' · __.,...,-".!L::::::~..,.'!""",,!fllll!l"'""-'JlllllJ""'""'l!l:'l!llll!l""'_...~ 
• rupaya "imdiye kadar 3.309.805 = ı 

,, Çengcle asılı etin ara sıra •aıi parça giyecek eşya ve 21.446.155 ~ OEANNA OURBıN'in 
~ Yetini cleği~tirmek lazımdır. pansman göndenııi• lcrdir. 1 
b \l suretle etin içindeki usarclcr ~ 
er tarafına aynı nisbctte dağıl. 1 Bu giyim ve pansman eqyasmm -- . 
~tş olur. elde edilebilmesi için 15 000.000 ~ 

• kuru km k l t saat çalışılmış ve 5.000.000 dolar m 
~ e e parça arını a - sarfedilmiştir E§ 

11.'Yıp onlardan istifad etmelL · (i 
._1r. Kuru ekmeğin içini köftede Hudson nehri .sahillerinde bulu- r 
ı.~lltlabileeeğiniz gibi, kabuk- nan Jersey Siti'de bu malların ih· ~-
"""lllı da · ku racı için işgal edilen rıhtunların ~ 
l'a. ' iylce nıduktnn son. mesahası 17.000 metre murabbaı- ~ 
ti sUtıe ıslatır, ezer, sonrn Ure-
tı~e tuz ekerek, yepyeni bir çcş. dır. 
"""1e l'emek yapaıbilirsini.z. 300 ton ağırlığında olan bu I 
~-~~ kuruttuğunuz tosu, "ıefkat" ma.lla.rı M hamalm gay., 
~ ... "111~ tust .. ~ kovm.R vm. retiyle kmlbe.çlara teslim edilmek 

"'60 "·_,, _ _, bere Avıııpa.ya pıen. ~urlara l 

1940 .Uper fllınl olan 
ve Hollvudun zarafet krallçeal 

KAY FBANC:İI 
iM beraber yaratılan 

BAHAR 
MELEGi 

sinema harikasmrn lk iraesi ıereiine lcısmen bUyilk gala muaamereal Havayda Nevyork lıletropolltan 

operası teganni heyetinin lftlraklle lUka ve ihUpmm; nef1a muıdkinln ve gö:.ıı kamqtmcı tunJet 

lerln ilizelllği arumda çevrllmiftir. Bu akfamld G~ için JMrlerinizi evvelden aldmruz. 

tneholuda atın 
müsabalcası # 

tncbohı, 21 ( .\ .A.) - İnebolu 
nvcılnr ltlUbU h•rııf:ndıı.n t ertip o
lunan atı!! mUı:ır h<>kasr dün knlnba
lık hir halk kP l i 6nUnd<' ve bil
umum k lUn a: •91l3n huzurivle ya-

l uılmıştır. MUcı!lbnkn büvtfü bir mu
vaffaklyet ve heyec!l.nln dPvam 
etmiş ve atrşa iştirak eden 25 kl
ısl anuıında Mehmet Denizci birin
ci. Mehmet Şapkacı ikinci, Ahmet 
Akslt de ilçUncü olmuş ve kendi
lerin e mUkafat ,·crilmiştlr. 

Tecrübesiz güre§ciler 
müsabakası 

Güreş Ajanlığından: 
30 Mart pazar gilnU Fatihte Gü

reş klUbU salonunda tecrübesiz 
gUreşçller arasında ~elm-romen 
burgu; salto müsabakası yapıla: 
caktır. Tartı 11 den ı 2 ye kadu-. 
dır. Mi.lsabakalar 13 te başlıy ... 
caktır. 

Hakem namzetlerinin bulunma
ları mecburidir. İki kilo tolerane 
vardır. 

Yeni Neşriyat : 

Perdeaia arllaıı 
"Çıplaklar", "'Açlık., ve "KO)'ID 

yolu,. isimli roman ve hlkAy. kitap. 
Jarmm muharrirı Refik Ahmet Be. 
\•engilln "Perdenin Arkası" iamUe 
yazdığı yeni romanı Semih L~tfl Kl 
tabevi tarafından basunııp lntlfmr 
eahaama konulmuştur. 

Şubeye davet 
Yerli Eminönü askerlik §Ubcslndea: 
Aşağıda adları yazılı yedek subay. 
rın kayıtları tetkik edilmek Uzeı. 

.urus cUzdanlan ve ellerindeki v~ 
tnlarla 2777 numara ile şubeye mONr. 
caatıarı. 

1 - Tablb teğmen (45059) .Muııt. 
fa oğlu Ferruh 82• Çe§me 

2 - Tnblb teğmen (4fi0!?0) AJuMt 
ItUştU oğlu Asım 325 Gircson 

8 - Levazım teğmen ı 89600) a.. 
mil oğlu Nuri 821 Burea. 

ıems 
25-3-941 

8.03 Ajaruı. 
8.18 Hafif prog-

ram. 
S.;t:S Yemek lls. 

teat. 
12.SS Türkçe 

pl~klar. 
12.~ Ajaııtı. 
Ul.05 Tllrkçe 

plaklar. 
18.20 Kar!§ık 

program. 
18.0S Cazbıı..nd. 
18.SO Konuşma 
18.45 Çiftçln'n 

saati. 
rn."0 Koro. 
19.80 Aj&M. 
19.45 Ziraat tak· 

vimL 
19.110 Şarkılar. 
20.15 H.adyo ga. 

zeteaı. 
20.45 Orkestra. 
21.30 KODU§nı&. 
21.45 Mevdan 

faali. 
22.80 Ajans. 
22.45 Dans ml1. 

zlğt • 

Acele satılık 

Almalı beş ay olan son sistem ;yedi 
l~mbalı otoma.tik (9!0) model radyo 
Aga Baltık marka.lı ve pikap ile rıuı. 
'YO maaaaı ve pikaplar 1le birden utı. 
lıktır. 

.Adree: 'Fat1h DarU§!IC!aka caddesi 
Mwlıarrlr 80lıılık. 5o. a Ali 
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YABANCI Dil DERSLE Ri 

Her luıllln ...... p 1
2 

ı • 

CJOLOMBA 

P. Mhimk 

1. Rlftl de plmı PBnyeaır qu'a• 
• ,.JMCe uHynae. 

%. Pufols la longu~·cae1 da co-
loael falılalt apereMolr quclqae la
salalre, 1 vfta de drap bnn, anne 
d'a long fa"ll, mont~ aar an pettt 
dteftl, et a;alopaat aar dea ,_ıes ........ 

1. llllA ~ydla, dUM chcaa, 
C!IWJalt \"Olr an budlt, oa bJell aa 

• .U..t ~eqer la 1Del't de !IOll 

.mııe: .... Ono ......att cı-e c'e· ........ ~ ...... 

.. da Mır \ ol"ln \'0'91eıut 

........ affalree; flll'll pon.lt .. ,.... ..... ... .~ .. ... 
~e, ...... mode, de meme 

KOLOMBA 

P. MlriıMe 

t. Hiçbir ıteY tabiatm adsn man
zaralan kadar can stkıcı değildir. 

!. Albayın dörbUnö ile, hazan, 
koyu bir elb'ıe giyinmil], uzun bir 
tüfekle milcen;ıc~ ,.e kllçtlk bir a
ta binmiş, ynkuı:Jarda dörtnala 
kalkan birkaç adalıyı görmek 
mümllün oluynrrtu. 

& • EYEI - -

VUllUlatanclM ilk -zava, Yuıaanl!ttaa lflk \"e güzelllll ~kt!tldlr. Po11ar ve dalltellerle ....a mlDi ~ili Slf11111 olU 

• lıllhta \llkDa ja .... rlaaıyor 
...,_ dudyt ne llOl't qa'avec 1111e 

...., Q6sute. 

t. ._ qa'an tvAfl Mit ene aN1e 

...,_ llOble f't molm pd ... J1e 

q1l'm etJW, mlM Lydla tronatt 
.-e, pom an homme, t'l'!la et.it 
.... eMpat qa'aae ....e, e& elle 

• nppelalt qae toas lell Ml"OS de 
._. Byroa mearent d'ue Mile et 
._ d'u elasıdqwt" polpard. 

S. Mis Lydia, bunların herbfri
nfn phaında ya bir haydut, veya 
öldllrillen babasınm öciintl almağa 
giden bir evllt gördllftine inanı • 
yordu; fakat Ono bunlann itleri 
için yolculuk eden, c.ivar kaaaba. 

nm sakin abalieinden olduiunu 
temin ediyordu; etllh tqmıalan 

ZRruretten çok, pir tıtr ba\'111 za. 
rif bir but.on al ·Dadaıı Jıpn çılr
mamuı gibi, btr ıerafet, btr mo-
da JP!lr. • 

4. Blr •iWı bir hançerden daha 
q un ?e daha il.! ,.Uraııt• olmak
la beraber mk Lydla bir erkek i. 
çin bunu, bir butondan daha 18• 

rif buluyordu ft .o..t Byron 'un 
btlt1ln kahramanlar~· n kl&alk o • 
!arak bir h~rl~ d6iil, bfr tur
ıımJa öldtllderinl hatırbyordu. 

BugünklU Vlb!lnanüs
tanon ansökDopedDs 

1. Apl'M tl'9h ,loun de aa\i
_.., • se troava devant lea 
S..plul.._, 1 et le maplflqae 
puorama da jtolf d' A)aeelo ae ~ 
veloppa aux yeus: de aoe v.,.. 
gean. 

e. Cest &\'f't' rüıoa 4111'• le 
.,_,.re a la hale de Naplee; et 

- lllOIDftlt °'' la ıtn#!leffe eatraft 
.... le port, .. maqah - few, 
41Mm'D11t de famk la hata dl G1 
..-.• rappclalt le Viıtave et ajoa
tlllt l ... l'f'Melllltlaaee. 

'7. Pour qa'elle fit eampUıte, il 
fa1Nlralt qu'ane aımM el' Attlla •t a'üattn- ı.ar kı9 envt.....11 de 
NaplM; car toat ewt m91'1 et M
..n awto8r fFA,JMelo. 

1. Aw .. de C4'l8 elqaatee ı..... 
......... cMeonre de ... . 
... ..... c..teıı..n..e./ ........ .. 
., ..._ ,• •volt, awt.o.r da 

- el' Aj9eelo, qae ft 90llllırell _.....,et tlentUıe, ........... ...... 

S. Oç gllıı)llk bJr yolcalulrtau 
aonra Saııpinalrea adalan {Kan 

adalan) nm önllne geldiler ve yola 
cuJannnmı aWerl &itinde Ajacclo 
klrfeslnln malateeem PlıDOJ'8IU8I 
,.UbeWL 

G. Burumm Napoli ko)'iı ile 
mıılıayeee eclilmeai clofrudur: ı. -
kana limana glrdtlf eaada tutuf
mat bir "malda" Din dumanlan 
Panta dl Glrato'yu llrterelr Vl:
suve'U hatırlatıyor ve mQeabeb&o 
ti ke tmerl8'tiriyerdu. 

1. Benzeylti tamamlamak k;in 

Atlla orduJarmm Napoll civarına 
saldırmam lhandı, çinko Ajacclo 
etrafında ber 18)' ölgün ve aeaatt, 
dl 

8. CutelJamar'dan lıl.lleno bur
nqna kadar her tarafta boy atımıf 
olan tık fabrikalar yeffne Ajacclo 
kMesl etrafmda ancak· hada 
"maıkll" ler ve arkalard4 da çı~ 
lak datlar clSrllltl)'Ordu. 

. (l) r·mn dlrbftn. (1) .4.dalı. (1) Boarg (almaneur Burs): Pa
... karalmMı mutad olan bOytlk kasaba. (4) dandy (lngtllscedm): 
'*'*·pek zarif ldmee. (5) Sanguina!nıl: Ajacdo 'lrlSrfeslnln met.ha· 
We 'bahman adalar: Dee aangulnalres: gemlcller lt;ln bu adalar peJı: 
~ oldulundan bu imli almııtlanlır. Kellme}'l ~e etmek 
Y'Cqlellıe "kan adalan" veya "kanlı, kand&Ucll adalar- demek li'-•Ur. (1) Punta dl Glrato, Girato burnu. ('7) Caatellamare (Cn•. 
t111o a mare'den almnıJlbr ki denb berine kurulu kale mlnunu ve
rir): Nepolinln cenaba garbi Umam. 

ANALiZ Ye TEOR 1 

l ~ elmlelerl ttbtrıoeye neeque qa'une jeune miee a la 
oıttlrllds: Byron? 

a. tı n'y a rten de melancoliqae 
eomme une complainte cbantje le 
mir Jl8t' 1Bl matelot. 

it. it.len ele pim beaa. dl.9ent lee 
Oorılee, qa'une belle nngenee, 

e. il n'y a rien de molm agri

able qa'ua maava.Js 90yqe en _._ 
d. ti n 17 a rien de meillear qa'mı 

bcıo et ..... ıme. 

• 
b. Y a-Mt rien de pl1ll ~ 

lee nıee d' Ajaeelo la nait? 

GeeeleJID AjMclo ~ 
(Ajacclo •akim pee bdııiı.
den) .... hain '* .. .,., .. 
dr! 

o Orm'lla ............... i
a. 1' ...... dm .. ,... ,..... ... ..,. ... , 

Bi_gat Musolninin hamladılı 

son Iulyan teammınun da Ama. 
wtluk dağlarmda kahraman•Yu
an oodusu karpsmda erimesi, bü 
ttln dünyanm dikkatini tekrar 
YUDL,istan tiıerine topladı. Bir. 
çok A'nıpa guıeıe ve meanualan 
kahraman komtunım hakJanch 
MyfpJar dolusu makaleler yudt. 

si idi. 1930 martında Selantkte öl. 
dürüldü . 

şuıda olan Prens iki sene evvel üzerinde çarpışmışlardır. 

lar. 

Bunlar arasında bir lngiliı mec· 
muasmda g&'dOğümOz kısa bir ya
zıyı Yunanistan ve Yunanlılar 
hakkında çok fardalı matQmat ver 
diği içi~ terdime ederek sütunla • 
nmııa ahyoruı. 

1. Kral ailesi. 

Yun3nistan krallık hanedanı 

1863 dt- Elenlerin kralı olarak ae. 
çilmiş bulanan birinci Jorj ile 
başlar. 

Birinci Jorj Kopenhagda dol· 
muştur. Elen tahtma oturmadan 
evvel Giyom Şelzvı'k Holştayn iır 
mini tc.ŞJyÜı bir Danimarlqı pren-

Yerine 1868 de dolınUI olan 
Koastantin geçti. Fakat Veııiz.elos 
Konstantini tahtmdan indirerek 
,..ıne kral Jorjun ikinci otlu Alek 
sandr'ı çıkaıdı. Aleksanr'm ölün~!i 
Gmine Konstantin tekıv Yuna
ntstana geJdf. Fakat 19!3 te tek. 
rar Y.uanistandan ayr_ılmağa mec. 
bur oldu. 

Büyük oflu ikinci Jorj babası, 
mn yerine geçti. Fakat o tarihte 
krallık ile cumhuriyet arasında he
nOı mütereddit olan Etenler evve. 
ıa. aımhuriyeti krallıga tercih eL 

tiler, ikinci Jorj Yunanistandan 
aynldı, fakat 1936 da Elen mille
tinin mQteaddit daveti karşısında 
tekrar miIIetine ve tahtına döndü. 
Sa Majeste il Jorj, eski Roman

ya kra 1ı Karolun hemşiresi Prens 
Elizabet ile evlidir. Hemşireleri 

Prenses Helen dahi Kral Karol ile 
evlenmiş ve aynlmıştu. 

Yunanistan veliahdi kralın kar. 
deli olan Prens Poldur. Kırk ya. 

Prenses Frederik ile evlenmiştir. . 
2. Yunanistanm dağlan. 

İtalyan seferinin başladığı gün· 
denberi kahraman, yiğit Yunan oı 
d~ ~ b.Nbl.alerlc.. bitimaek 
hımusunda Yunanistanm daRtarı 
büyük yardım etmiştir. 

Yunanistan Avrupanm en dal
lık :nemleketlerinden biridir. Yu • 
nanistan adalarile beraber Alp il 
tivasi ~a.c;mda yıkılmış. partalan 
mış hüyük bir kıtanın yakası gi. · 
bidi:-. 

Yunanistanda 
0

karh başlarını se. 
maya doğru kal<lıran tepelerden 
Takatcik l '30, Kuştar 2177 Si
niçnik 20.r.-~ oı:ınp 2.985 metre 
rüksek!!ğiııdcdir. 

Garpte A..rnavııtluk Yunanistan 
hududu ü r İ! de Pindos da~larr 

devam eder. l:al~ a'11ar bu da~lan 
bir türlü aşamadılar. Yunanlılar 

ise Arnavutluk arazisine girdikle
ri vakit bu dağtann son zirveleri 

~~ 
.. ~'LIDNlll: TllKUFl.&81. ~ """ . 
llA, lllJ \' ...... &.Llll, !!t \TiM 

I f •rayani.,. kaUı> ı:' t~yon.un. Aza kanaat ed~ 
rım. urı·kıııeı1D. B. K. rumuzı,na tah sa\ .... ,. _....,.. ...... uhul) .. kb• 

olk lllnlıtn paraaea ...,. .. CIİ'.) 

Eulenma telılit"Je,,: 

• Iat 81, kUo 78, bo7 1,78, eamer. 
Sanatl kunduracı. A)'da 70.S0 lira ka. 

* Evvelce bir ttrkette ve plyangı.ı 

glfeJerınde çalısan tecrübeli bır genç 
yazıhaı.eıerıı~ tı aramaktadır. Anu 
edenın Beyoğlu \ğ:ıhaınam 64 numa. 
ra l)inncı katla lJ.l'.J ye mUrııcaat 'e• 
tJebU.rıer 

anır. u.- temiz 11ıa nya dul bir • Llıenln 10 uncu ıınıfma dev:ım e. 
baJUla nlemnek ı.temektedlr. tS.. cllyorum ögıelleD SO.Jta bof kaıan 3-4 
V&f~ ıem&IDe mlnceat. saatlaide çalışmak l.ltlyorum 9 llf:De 

• y &f sa. boy J..88, kilo ee, umer. rom~oce taballlm varun ve ronwıce. 
namua!u. ciddi " çabfluul. 30 ıtra ay. 1 J'I çolt tyt bll!yorum. Romence eter. 
Jrtr, haslraada eın olacak. flimcliye ~erı'llrım. • Jf\kalı mlleıse"'elıerde ça. 
kadar evlenmemif. 30,.30 )'&flarmda UlJaDU&r ve :ıyru mnıanda terctlrnan.. 

111· ta yıapabllirtıu ... Iauyeoıer ltll&ete. 
lua .,.,. dul .nglD bir baJuıla JDYa ılode ıN • 107. Ziya) remzine mek. 
kurmak ~· ~ (Be. tup mQracaat edebll~rler. 
flk~: Adil~.ıemdne tatıracaal eae. • Z& \:X:m<ıayım. Aıkerllll VMZltem 

llWrler. yelli b\Urdim. TahaUlm orta Uçe ~ 
• Yat it, bo7 l~M, 11'1. rütbe cıanıır. Muameleye &flnayım Eakl ye. 

maap ıoo. ciddi, • içkim nı yazlları ıevkıUAde okur yazarım . 
temtz. çtrldD olml1DD • &al Herbang: t>.r mueaeaede vulıe aıma• 
kibar, 1..e .,.:· 1Dfl 6. bOyu ııttyorum. lSUyenlertıı Zongllldakta 
en u J .IO. ...... lllp vac:.u.a. ÇU"kbı balk flrkur ldltllpbane memuna Bay 
cıllmyıw. ~ ..._ ~-u Nurt yanında <.B.Ç) Nmslae .araue 
bir &ıal• eYiemmk lllCS1W· ('lUla) manca&llan. • 
remSiDe ~t. •• y&flDCl&JGD. Smadaıı ""' dok 

• 'f&f U. , S.1f, lcUo 11. ,_, k• tor yamda cat11trm. Şlmcll de tılr dolr 

llaao. ı • -- de -. tor ..,. ditd yanında çauımaıı ..,. 
)'1IDuyaD • t8 ltıa IDUfla yonna. EnJekaiyoo ,apmuau aa bUI 
ç8bpD .,.... a-11 cmalu bir TOn rtm llU}"eıl\erin 11J acın. mtıracaat, 
pael 1•11 18 ı. JUlcan cıılmqu dal- ıarr: Topkapt lo"'atmuuataıı Etftn.,eD· 
Pil vı-.:uuu. bll'•- goık ..- caw dt IOkak ıo ownanı.cıe tıayao ı.atıel 
... kala "'9aıl9ell anı••'Hladlr. • Ortameltıep memuJ'\1111. ;il ,.... 
Keadtatnba ~ ,-.; bir ... wırdlr. da)'t:D. ~kertOO. bir IJlftllm ,__ 
~ı (Ba7 71> ı._.. llitln. [ılakt nı.rfltt1 mtllleWlen okv yasa ....... ,.... .....,.. ................. .... 

• 

rtre:ı n Ura.::aatıarı. 
• 'i en• har.ıerle mükemmelen dak· 

lllo ')t'rr ort3 tahatlll tecrUbeJI gnı~ 
bır ı Hrı< bayan ream!. buausl daire ft 
mfü:...eaelerdt: ıı aramaktadır. lbli
):tcı ou;&ların Şebre::nlnı Edalkadın 

aol.ago 13 nunµrada l~t aclresme mu 
racaauan. 

• llia'i tevelllltlllytlm. liseyi ıy• <le 
rececıe Ucm.u etum. Henı.ııgt bır mu_ 
gl<le:-tm Hu ,,, kabul ederim. fgtü_ 
esr.aa-tC' bir ı~ arıyorum Tqrays dlı 
..ııer•o ılCr Tam) rwnuzuna btld rme. 
ıen • 

• t..·~eae okwnalctayun. aUnl YUI· 
yet.a:ıı qıeıctcpte okumaara 9111'91 ol • 
dug ınrı.o. ııen de bayatımı IC&UD • 
mak oıecbUriyeUDdeytm. Rerb&Dsl 
l>tr rrtı.-aeaede nya J&&lbaD•de lcl. 
tlplilr ) apablllrtm. arau edelLlertn ED 
don t.>aklka gazetesi vaaıtuUe (.M.,J 
rumuzuna mtıracaauarı. 

Dersler 

• Ortamektep •• il• talebelerine 
leri vermek tr.t;ren bir pnc Yal'dn'. 
latekllleriD Haber pzeteatDde M 11.A 

Vasati yüksekliii 2000me 
aşalı olmıyan Pindoslar ikinci 

recede birtakım dağlar devam 
der. Bunlar arasında 2158 
irtifamda. Ota ve 2459 metre 
sekliiinde Pamıas dallan varcıııa,~ 

Pelopones (Mora) yarım 
da daltlıktır. Şimalde 2224 
yükseklilinde Olonos, 2356 
irtifaında Keluıos ve 2357 
yüksekliltinde Ziria dallan ile 
nupta 2000 metreden aşağıya d 
miyen Malevos, Pamon, Ta 
ve Seki başlıca tepeleri teeldl 

atte mühim bir rol oynamışl 
Yurıan esatirinin bütün mabu 
tepelerde otururlar . 

Bugün ancak katırların geçe 
ceği yollara malik bulunan bu 
!arda çetin çarpı~alar o uyor. 

(Devamı 8 nclde) 

• lst. On!versttesl kimya m 
dlaiylm. Fizik • Kimya • Umumi 
yazl)'8 denılerilıi ( tll{kçe. fnm.-.. 
olarak veren t8crtıbell bir b 

ıarma tıazırlanmak 1st1yenler t A 
Kur) remzlııe mektup~ bildlnlnl 

Mütef e,.,.ilt 

• Yeni denecek kadar - u 
luıdDuf cm tonluk blr otomatik 
ve bir beygir luıvvetlnde )'8Dl 
haY4 alt tezgl.hı De birlikte aeele 
liraya atıblrtır: 

Adrea Be10llU yerUmaDar 
ll&l'flSIDda po9ta eokak No. ti Bar 

Slıbbk YlllA • Fl...,.a - Kati 
ufal~ Gsertnde bet oda, ....,., 

lr modern lhtlyaçJan 1caJtı 

bir 19kllde 4aO metre murabbal bit 
aa U&erlne lafa edllmlf b1r TllJAt 
bin l!raya aatıblrtır. !ltJ:yeDlvln 
melr ve g6rllfmek ~ 19rlM m 
caatlsrı. 

Aldırınız 
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uYırtılmış şaheserr,, 

(Bu paıça/aıı 
hareKetlı zabıta romanı llya&zn aşkı ihtimamla loplal]ınız) -20-

~ J~~ yilzil~e nefret 
n ~ belirdi. Standiş bu ismin 

Ptııırr •~ •• . • 
deıı o• o.<;Qlr uzerıne Eevmcin • 

ll ~e~-~ lakin hi~ bel. 
en sozune devam etti: 

' .Demek hatırl.yorsun? 
tıııı' Da.ha bugün beynine kur
~pıştırm~ istediğım bir 
)ara u.nutacagımı mı zannedi· 

Unuz? 

~' 4rtık onu öldürmenize ha
Oldil, kalmadı! Bu adam çoktan 

mJ? Ne vakit? 

!1iJ: .. Buncıan on gUn evvc: öldJ· 
14ij 1 

':: ~h, oh, oh rnennun oldum, 
~ oldürüldü? 

% ~giltercdc, köşkünde kı 
dr~ dı..~lo ederken boğazından 
gı bır kama yarasiyle.. na

at.o gün e ılcnmi~ti.. keşısmı 
~ Odasında ziyaret etmek fi. 

idi! 

: Onu öldüreni buldular mı? 
. llayır fakat geceleyin şo
~rindc lejyon mar§ını ıs • 
liU Çalarak yUri!yen iki kişi 

tnüş! .• 
' Dur! bu adamlar lejyon 

nun 
lar •• 

intııkammı alını§ 

.~ Adamlardan b;r·n·n adı, 
tist Kaye, ötekinin ki de Jv
iSen. 

'Vay ca.nına, demek yakaan 
ha: 

: Bunlardan Kaj•e, Stef enson 
'1 S1mon Maksvel namı müs

"l'tnı kullanan adam tarafın • 
la.banca ile vur 'du.. 

' Stef enson daha doğru.. ı 
• o ~menein mılyoncr ol. 

u duydum. 
"" 1dıg ciddıyetle: " 
'MutJıi§ surette zengindi! 
' Yol da görünen iki kişı o
'°Ynıak ıstiy.:>rlardı, de3ilmi f 
'l3:!nıiyorum, belki öyledir. 

Uç kişi hn.kkmda bildikleri· 
"ar mı? 

: l3ıldiğim bir şey varsa, 
tqL, lt.ejyonda daıma l::er~ 

r bu.ıunduklan ve sol elleri 
lll-llde Uç nokta h'2areti bulundu
).' ~n ·şarctine benzer bir 

' ~u işareti neden yaptılar? 
....... aunu ancak kı;.ndileri bili. 

il; birbirlerine yapışmı$ 

~diler. Stefcnson zabit oldu 
~ lıaıde, onlnrdan ayrılmazdı. 
ıı ı:n :ra karşı harp etmek 

. 191b de Fransaya gittiler. 
"tinden dönmeyeni f ~efen • 

il. Kendisirıl para mukabl. 
' Alınanlara sattığı söylendi. 
~ .. nuvük Ba~a Jak; size şu· 
~eylemeyi unutttum; Bu hcı
~e pannağı olan bir kışi da-
~rı.r. Zayıf yüzlü, bakır renk· 

Ilce bir subay olması ihtima 
0lan ve tayyare kullanan bir 

"katı veya lngilizt 

'!lir subay mı dediniz! 
' Öyle tahmin ediyorum. 
lıaba Jak cevap vermekte 
~ etmedi. Biraz düşündU: 

141~ nu adamla neden alakadar 
~~~unuz? Polismisiniz? 

diş itıraz etti: 
~~ıı· liayır; Lakin kimin nesi 

~rıuzu bilmek istiyornm. 
~~ bemek dedektifsiniz! An

kl'utn. Baba J ak birden değiş
~t.un bir hal aldı. 
, lt bir şek"lde cevap verdi: 

liayır efendim; bahsetti-
~~~ t~Y}cıre kullanan adam hak 
~ bır şey bilmıvonım. 
~l"flld Standlş Baba Jaka inan• · 

0nun herhangi bir eebep 
~ı·~:1ttı faıla izahat vermek is. 
, Ilı! anladı. 

' 'ı1 l>f!k yazık l:U· ~ bnba Jnk, 
,arrı hakkmdtı bnnıı mıılUrnat 

k olana derhal bea yUz 
\tertrdim : 

~azan: OTWELL BINNS 

Paranın yekCUıu B&ba J'akm n- Hayatımızı; kllçük bir vapur- J dm hakkında esaslı bir fikrim 
zerinde mühim bir te.s::r yapu. da .;alı§makln. kazanan be§ 11.rka. yoktu. Yalniz g<:zlcrim goğ.sU • BUyUk müs:ıbuk ımıu nı•tlıwlrr.dlrecelı ac: bU) Uk müsabnkadaa bırinclsl 

cıe IJn;tuıaık tSıJ mu:ınb ıkaııııı .&Oı •\ ırt ııu.') ~heıH r,.aır ~11 p:ırçıı p:ırça 

edllmt, ııu ~ııb~bCrtıı ııarc;uıarını toııı. -:u:uk, blribtruıt• uygwı geJc

ça ııarçu edUmlıı bu şahcse11n pc1çalawıı t"pıı.\.acak, bırıbırınc uyguı. 
gelecek bır su"etıe yapıştıracak VE meşhm tabloyu ortaya çıl·arara~ 
bımı~n han~ı re-:samın eserı otduğ;mu vt J:angı müzede bulunuuğ 

- Beş yüz frank bir Jrjiyoner da~dıl:. fLÜn yuvarlaklarına ta!mdığı za· 
için eervet tc3kll edecek paradır. Ea yaşlımız !lyııs'tı. Hatif~e man içimde sanki birtakım kurt 
Ben ise bu parayı kıuanamıyaca • k.ırlaş1?"ış ~ıvırcık saçlar, gözle· lar oynaşıp beni rahatsız ederdi. 
ğmı ! rmdeki .. tuhaf paz:ııtııar onu 4 .k Hele IUtzrmm onunla o~i.:p .kal!;: 

Standlf: yaşlı gosteı:rncz.dı .. Ona 'Deli tığını ôğrcnirce hemen hlknıE>J;- soylı\'ecel.sınız. unz, 
- Bana b uadamm k~fn nesi llyas., derdık. Hakıknten tam tim: Evet Ulviye belk' d"' akıllı d ~ 'ld" B 

1 
w ı-. '>.ıt 

olduğunu söyli}ecck olana bu P~ egı 1• uan kızar, ~;im- güze.dı. 
İlk rnüs:ıbak mıt.da ynpılaook ŞC.} bun.ı;ın ilıan.>ttlr B ··ı ·· l · u ım parra arırı 

ranm iki mislini bile veririm de. lerce yannnıza uğramaz, biz ya· 
di. Fakat BUyUk baba JakU: A.nf 

1 

nma yaklaşmak isteyin.,e "De
tahavvUIU onu uaşn-ttı! • ::oıu~ ~a~:mdan köpekler,, c!iyc 

- M6syö! Siz bana, Bilytik Br. uzerımıze yürUrdU. 
ba Ja.ka rllşvet mi teklif ediyor _ O:ıdan scnrıı rrnzım ffelir. Oı-
sunuz? lEI. jo<ı.Şta iri yarı blı- adamdı. li-

Bir Icjiyoner şarap için çok şey y~sı en çok kızdırırdı. Onur. j· 

yapar, kadro aşkını bile feda e _ ç•n !!yasla aralan iyi değildi. 
der; Wı:in ıunu iyt btrn ld arka• Kamarot birşeye karıı:ımnzdı. 
daşmı ele vermez! Hayır, hiçbir Yalnız baş altının tenha bir Ji:ö
zaman! şesine . çekilip "Natpinkeıton,, 

Sonra tekrar sllkunot bularall · 1 ve "Nık,:ırter''lerini okur ve u.. 
- Amı edenıenh ç61de T · yu~du. Kaptan dUdük çalıp onu 

reglerl nu,ıl barbettlğimizl ua 
1 
- çagırınca söylene söylene yerin· 

tayım. an a den kalkar, "Patlama,, diye ho-

Standiş ilçUncU bir şl§e daha gc-- murdanarak g!der~i: 
tlrtti. I.Aldn BUyUk b&ba Jakın dl- . ~ ~p~run bıletçısı esrarkcfıin 
Il çözUlmilyordu. bmydı. Mamafıh bir filozof ka· 

Stıı.ndi~ yakaladı~ bu malfımat da~ bilgili ve kalendcrdi. Sabah
kumkumnsnır bırakmamaya karar l~ym k~11kar ka1kmaz kafamıza 
verdi s~p.~rlerı n:opuk ~apkalarımızı ge· 

- Lejiyonda Amcrlkah ve tn. çınr, onun karşısına koşardık. 
giliz zabitleri var, d .,ğtı mi? dedi. I~ahvednin getirdir'Yi kokusuz 

- Hıı.yır efendim, lojlyonda bu çayları yudum yudum içerlten 
lunanlat askerd:r, on!arda mlllJ _ o gazetesini yüksek sesle olmr
yet aranmaz. du. Sor.ı a üşer.mez; hemen her 

Baba Jak, mevzuu tekrar dcğt;- sözün başında bir boy "MalUm 
tirmek lçln: ya asıl mesele burada,. diyerek 

- ~ize Uç sene evvel, bir uk"- ı okuduklarını anlatır, "Anlnş. :ı 
ri ıeverek çöle kaçıran Fatmadan mı? .. Derdhı\nlaşıldımı? Asıl me 
bn.hsede>im mJ? scleburada.,, 

Standlş g1Sz!E'rin! kumaz uke • 
r:n Uzerine dikerek: ' 

- Büyttk baba! Şakayı b'r k ... 
nara bırakalrm, aptalh1ı: ediyor • 
sunuz. Siz aradığım adamı biliyor 
musunuz? 

- Ben ~yle blr adam t&nnnı -
yorum, yanılmıg olacakemtt. 

- Bin frangı redd tiJyoı"SUlluz 
demek? 

Bab3 Jak kendi kendine: "Vay 
canma, bin frank ha?,, diye mı -
nld&ndı. 

- Eğer aradığım adomm burıı. 
larda olduğunu biliyor ve bana, 
bu para mukabilinde, söylememek 
te ı ar e'.f:vorsımız, çılgmhk cdf • 
yorsunuz. Ben bu herl!l nasıl o~. 
sa b·ılurum . 

BllyUk Baba Jak gtllerek: 
- Bir şişe §arabma bahsa ıt • 

rerim ki bulamır-.caksnm! 

Stnndişin sabn tUkendi. Lejiyc-
nere veda ederek ayrıldı. Baba 

Ja.k arkasından: 

- Gizli bir tahani memunı ola
cak! Alçak herif, beni satinalaca • 
ğını zannetti! Sersem ..• Acıı.ba A
leks Stefansonu binbaşı l\ldUrmllş 
olma.srn "! •• Bu polis çlSlde belltl 
kaybolan bir iğneyi bulabilir, fr
kat blnbaşmıı irokA.n yok ele ge .. 
çiremeı! Eğer bunda muvaffak c. 
lunıa gırtlağını keserim kiratanm ! 
Taham pollıı:nden korkacak bir 
lejlyon askeri yoktur! 

BUyUk bfi.ba Jak, ıfzli polia me
muru zannettiği Standifl.ıı peeJ.ni 
ta~dp etmeğe karar verdi. 

St:ınd"şln Oran oteline girdiğini 

görilnce: 

- Ala, gırtlaklanacak herifleri 
nerede arimak Jlwngeldiğlnl bt~. 

mek iyi neydir,, diye nımldandı. 

* •• 
• 

Vapurumuza rejililerin sefe'" 
rin. vermişlerdi. Sabah; henı.ız 

ortalık ağarırken, akşam; kül· 
rergi sema büsbütün kararır :ı 

kadın erkek vapura dolarlardı. 
Erkekler ince uıun, sırım gıbi 

şeylerdi. Kadınlar ise ekseriya 
hafifçe şişmandılar. Dolğun gö
ğüsleri. saçların üzerine ili§tirili 
vermiş hissini veren başörtule· 

riyle beyaz önlüklerinin etekle
rini sa.vurarak gelirler, daima 
yük~k sesle şakalaşırlardı. 

Kadın hakkında esaslı bir fik
rim yoktu. Mamafih onun öpüle· 
cek, sıkılacak, koklnnacak bir 
mahHlk olabileceğini tahmin e
derdim. Ve bazan bacakları ör 
temeyen entari etekleri altında 

beyaz ve yumuşak hatların bü
külüşüne daldkalarca dald:ğım 

olurdu. 

Bir p::ı.zar .sabahıydı. Kazım 

kazan dairesinden aldığı sıcak 

suyla başaltında tıraş oluyordu. 
Bu bızim için meraklı bir seyirdi 
Onun zfu.unü sa.bunladıktan son· 
ra avurdunu şişirip usturayı in
ce bir cızırtıyla yukardan ~ağı· 
ya do~ çekmesine merakla ba
kıyorduk. 

Tra.ş olduktan sonra sırtındaki 
yırtık gömleği attı. Dolaptan 
bir yeni gömlek, ceket, pantalon 
çrkarıp giyindi. Ayaklarına siv
ri burunlu san ıskarpinleri ge
çirdi. Saçlarını taradı. 

Esrarkeş n.emur: 
- Hadi ulan gene par~:ı.dm. 

BEKLENMtYEN KARŞILAŞMA Ne o yoksa gene Ulviyeyc mi? 
Vay kafir vay! kanyı iyi ben· 

Messajerl Maritlm m~unı fev- dettin. 
kalade nazik ve kibardı. Kornelya 1 n· .A nl"k ed" d _ ıye _,. ... re ı ıyor u. 
Darakombun onUnde şapkasını ç•. 

kararak: 

- Matmazel, gemiye binecekler 
mt ! Bu mviye do1~n vi.icutlu. ka-

Diye sordu. Komelya gUlerck: ı lır. baca:dı ve geniş lrn.lçalı bir 
- Madam. l{itfe.ı! ı kadındı. Bizim vapurdaki rejili· 
- Ya! Daha bu gen~ yaşta! lnr<lendi. gt.izel miyd:? Doğnıru 

(/)eoomc va1) pek bilmiyorum. ~im ya, 'ka 

Yağmurlu bir geceydi. Vnpur:.ı 
bağlndıhtan sonra e.sı arkeş me· 
murun l~a. .... na ge~miş çene 
yarıı;tır;orduk. O, gene "An aşıl 
dımı asıl mesele burada,, diye 
başlayıp durmadan soyıUyordu. 
llyas ızinlı ıdi. Kamarot kanape
nin Üı.:!rine ınce şiltesin: yaymış, 
ı Tatpi:ıkerto un tükenmez mace· 
rn!arından birine daimıştı. .r;s • 
rarkcş memur l:ir sigarn daha 
yakıp UZ3ndı. Kapı açılıp Jlyas 
g:rdi. Esrar kokusunun arasmh 
lreskin bir ispirto buharı genzi· 
mi yaktı. Memur bir sisperdesi 
gi1>i etıafını saran dumanlar. e
liyle dağıtarak llyas'a baktı. Ile"J 
ba!;:tık. Bulut gibi sarhoştu. Ka· 
nepelcre tutunup şapkasını ~ı . 
karnrak seldm veriyor ve sırı· 
t..ıyordu. Sonra birden Ka ... mm 
üzerine yüriid:i. gözündeki tuhaf 
parıltılc .. r b r delinir ki kadar kes. 
kin ve madeniydi. Elinın tersiyle 
füi.zımın göğsiıre vurnr.ık: 

- Ban_ bak Kazım, dedi. Ol· 
viyenin nel'lini bırak. Yoksa hc.
rışmam. 

Başa.a bır§ey söylemedi. Biz 
knlıkalıa1ar~a giilüyorduk. Esrar 
keş memur sıgarasından son 
nefesleri çekere t gittikçe yayı
lırken hafifçe gülümsüyor. ve: 

- Aferin te llyas. Al şunun 
haracını .•. Diyordu. 

, 
Bu me~e1e ertesi gün biltün 

vapura yayıldı. Herkes Ilyasıa 

alay ediyordu. Artık her gece 
esrarkeş memur llynsı yanım. 
alıyordu. 

- llyas be, söyle bakalım. 
Ulviyeyı sana alırsam ne alırsın 
bana? ... 

Sonra alay olduğunu hiç Je.: 

dirmeden t •• vivcyi Kflzın.u .... ı 
ı:asıl soğutacağıru, onu kandıro 
llyasla evlendı _:;e razı edece. 
ğiru anlatıyoı ve "asıl mesele 
burada ya! An'a,ıldI mı? Ulviye
yı senin .... ollarm ·arasına ataca . 
ğım'' dıyordu. 

Derken bız kendimizi tutama· 
yıp kahkahalr..rlr ~ gül'"yorduk 
liyas işin far;mı.a varır.ca yum. 
ruklarmı sıkıp U:rerimize yürü. 
yor: "Defolun ba91md.ın köpek
kr'' dıyc haykmyordu. 

* • ,,. 
Cumartesi ak§amları son sc. 

efrı yaptıktan sonra vapuru 
kaptanın ısltelesine bağlar. t,t: 
mide vardiya bırakıp köşcbaşın. 
daki meyhane: a giderdik. 

•ıeşrı tamamlnrı'iıktan sonra on b<'ş gürı ıçındf parçalan mumazam 
bn surettf \'apıştırarrık ııw·ud<: gNı>aığırııı resmı. tablonun ressaml 
mn e:Jıuı ı·e tablomırı Jıa11gı muzc<te bu.m.duğımu da yazorolz uzerın
:Je sarılı isım ve odresınız yazıtı za11 ıçı•ıf' koyacak ve zartı başkası ıa 
ratındon açılmıyacak şuıldt n;uhürlıyere~. 6 rıcı noter Galıp Rıngo 
Le ıcslım edılmek uzl!1e ıd1Jrehanemıze uıdı eduek tıt mukabılmdt 

ıdaıeharıemızan sıra rmmaras1 ıaşıyarı •111 numara alacaksınız 
Zart/~ru, ıçine ;ımJı;t kaaa g~zet!mızın başıığı ı·omnda neşredı 

ıen ve 3b!> munaraya kact<n Ja devam ~arcek olan kuponları ~oyma 
)'a lüzum )Oklw. Bunlıır ılt mUs:ıbnlin bttııınen \e mliımtr.ıkalarda ka7.anıı. 

dıktıın §(>nra beı.liyelt" alınmaya gt>llııilı~ ;u,r gö terUccektlr 

Musabakaıard<. kazanmış bulunan bı okuyucumıız oıu bu ku. 
ponton tam oıa1al: veıemezsf butıin lwı<lam zayı edcreğını bılmelı vt 
buntarı betlelumnı oacmck ıstES(; aahı JG:>Oasu. oldıı~ıınıc bılmtlıdır. 

Bü:vük bir fırcat 

lıtarehanemlz. musab:ıkalrırımı:r.ıı knl:ı31ıı(ı w Mı7lbPF1 knrşuımda bfiv1t> bb 

hrhlltı ı.ııı,:ırmuıı ı"tı•ıuı) t•<elilcrıo ouıuıı.ıllıle<'t't;luı clllı;ıwıerell ou gt!:>Ut'rine. 

~lnıdl)t' ı;;acı111 ıct-.;nııı; ıuıı .. onıun ı11111uml11~'•1hılmelt>rln.- imkan ııazırlıtmıştu 

Uu ~ll>ilerı. o:ı nıı.,wıakıa .ıt•tıı·dı•niıı dl' ıuı ıurrııırım h1arehanPml7,.. tf'ıllm 

t'dı•ıwıdı•rl wrıı~ıı.ı ı.udlu tııılıln ıw.,oııJ:ırı oet;t:Uerinl oaemek .. urelllc &a· 

m:ınıl:ı)"Bl>llt!ccklenıu. 

Yırtılmış şaheser 81 parçadır. 

ıcn J parr.a.ro ayrılan ,:thc:ı.crın p;uc.J:ıı. bınıl ıclnde ıamamen bitiril 
lllf'5t' C'03 reı eıltll'<'.t'litlr • 

Hediyelerimiz 

rt'rtip edllt'ct'k Oç OJlliıob:ıkanm Oçl\nO ili.' ballrdPnıPr ,n bC'dh•f'leri ka· 
ı.anaraMJıırdır: . 

1 - t;, 1 10 teşrtn\t'VVeJ JIUO 10 teşrinlPVVeJ 1941 9e0l'fii ltlDdt raptı· 

rılac:uı ~e il) l1ıı mutahıımmll ol<luı;u kira Ucretlııoeu uprı takldt 

lnlt' cııutıııbalmhırımıı.ı ıloS!'ru naUl'«t'lll' wril~k l\ltisabukalan 
mızı ·Uoğru nalle\Jl'D oh Kl;tl<leıı tıızıa olurııa anuırmllB ldltlbladl 

huLurunru. cur'ıa çıoı.ılı•('t•kur.J 

ı - ıwu llnt naı.ıo. 1 l'.;vı KALtnamıyun.ar ara~ında yenldPn ~kUecıel< 

Kur·aaa ı;;a;u1nıı<'all ~ Kl~l)t" Wli"'U mtildıfutı ıcl kırkaı ıın 1 
ıs - 20 ıır11 l l.,.1"'111 muktııatn.ı ltBfBh&n••)'8nlar anu.ıncıa çeı.U~k 

"ur·acıa 1<a:utna<'.ak ou ıu l)·e ıo •lralıJı parcıeau aJm:ık aaıuwı 

\"eren n!ı ıw&rl. j 
& - 80 ılrıı l tO ııraıık p:srcıest:ı almak ıı11kkını ka"ZAnaruıyanlaı arasm· 

CStı cekllettk Kur'ııda KBuııuM-ali U.ı fdt>lyf' uı eı llrtııı uarcıeal! 

atmak nal<lunı ,. rl'n ımrt. f 
5 - Uerı ımlan!ar ra."ındıı çel<lle<"Pk trur'ada l'ı ktştye ntrer waf'111' 

Haht.-r dOI nl't\J 
8 - cıerı ı<11ıaıııa• ıuuı.w<Ja ı;clilıccdô ıour'aaa ~ Ki!l')t: attı 11,>·W. Haber 

nbolll'!>l. 

Bir ta vı;İye 

l - Hl parçayı blrtblrlnr ''ltf'Tştrrntnnı f'llnf1dP "" ıu !'in '"'~ parça b1L 

unmııo:sn os11ıaıııııyınız. 

ı - PıaM:ııtanıı <Nuır1annctıı" kr"Clt") e ı:.o ıamaaan nunu ı.almf'a bh 
ulia~ ~-u ttr ,.,,17 "" k la~ in 'npı~tırdı1<•Jın o;0ııro kPıılnl:r V<' ara,tırmala· 

nnı:ı.ı ooyıl'N' mul<ıı\'"VllYB 'ııpıı,tırıımıı p"'tcı.ınrıa yapınız k1 61tt lncıt' Kllğı' 

Ki\ rılarak 'ill)trtınıe "tml\l\ın. 

nın ucundan taşan beyaz ve bo. 
ğumlu bacakları ... 

Birden ıçeriye Jlyas girdi. ~aç
l~rı. üstü başı perişandı. Gözle. 
rındekı parıltılar büsbutün kor· 

kunçtu. Bo~azlanan bir hayvan 
gibi kendini peykenin tizer.ıne 

attı. Hepimiz gfü•Jerimizi deh. 
qıotJc açtık: 

- Kazımı vurdum! 

yaz ve boğumlu bacnk!arı ..• 

Bıraz sonra ıçerıye polisler 
gırdı Gözlerımı zorla açıp bak. 
trm: nrası alı:- götürüyorlardı. 
Esrark('"!'' memur b&sbüt'in uzuı· 
mıştı. Arada sırada kollan bir 
tevgilıyı kucaklam<'' ister gL-ı 
havaya kalkıyordu. Yavaşça: 

- Yazık oldu. 

Diye bağırd •. Kesik kesik an. Dcdım. Esr~rkeş galiba başı. •. 

ıatıyordu: salladı. Goz.'crım kapanıyordu 

.- lzınd~n son ~purl~ dön-

1 

Mukaven1et edileme2: b•r kuvvet 
dl:m. Gemıye 

1 

gırdım. Kazım o. sankı teni bir u~uruma :ioğn. 
rad~ydı. üzer ne gittim. "Kazım ·çekiyordu. Etr-...:fta çıt voktıı 
lflv1yeyi bana bırak. p-..,...,an ..,. I . ı. .~ 
ıursun sonra!" dedim. GUldU. Gece bır ma et kadar sessız.clı. ve 

sokaktan gelen dudük sesleri 
"Bas~lt koca moruk dedi UlvL 
ycyi sana bırakmak mı? t:ray 
bunak hay.'' ve sonra onu vur. 
dum. 

~ıttikC'e uz':l'·1~c:tı~m bır aıemi:ı 

son sesleri g-ibivei 

O geoo d: öyle olmuştu. Var. 
diyayı Kfızrm tutuyordu. llyas 
izinli oldu~'ll için köprtideykcn 
dışarı çıknuşll. Esrarkeş me

mur, ben ve kahvı;ci yemekten 
soıu-a meyhaneye gitmıştık. Ar
tık bende içkiye alışmıştım. Ra· 
kılarunızı içerken esrarkeş ~e. Esrarkeş ınmeur esrar du-
mur tuhaf : .. ii.yeler anlatıp bızı manlanm Ufliyerek: 

güldürüyordu. Epeyce lçtiktm - Yazık ettın Ilyas ... Bir l·:ırı 
sonra birer kö§eye çekilmiştik. yüzünden? ... Yok, yok, aklım er. 
Esrarkeş memur signrasıru içi. mez. Anlaşıldı mı aldım ermez ... 
yor ve herkeste etrafı kaplıyan ['edi. Sonra kendim peykeye .:n· 
ağır liu~uni du..uanlara bc.ka- rakıp sigarasını çekmcğe ve blr 
rak: ''Göhill eevdi bir dııhteri'' şeyler mırıldar'l'laira ba"'adı Her 
c;nrkısını söyli'vordu. P..:n ba. ~ev susmuştu. Ve ı-erı ,,.ene ba. 
caklan düşürıüyordu.n. Ul\'ıve- caklan du~unu~ ..,rdum B~ya1 
nin bacakhı.nnı ... Beyaz önluğün 1 önlüğiin ~ltındıı. tıli1'Ultı çora •• 
altında bükillü çorap kOnçta.n_ konç!arının ucundan taşan be-

qasus 

Luktaçya 
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T. 1 Ş BANKASI 

Küçük tasarruf 
• 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
~iDELER . .. Şubat. 2 MayıF 

ı Ağustos. 8 lkincltcşrlıı 
ı.arlhlerlnde )'apılır 

941 İkramiyeleri 
adet 2000 L.lık - 2000.- Lir 

.. 1000 •• = 3000. 
750 " = 1500. 

.. 500 .. = 2000. 
2.50 " = 2000. 
100 .. = 3500. 
~o .. = 4000 
20 .. - 6000. 

! 
f ~ 

·--~ ................... ~, 

Bugün~< Ü 
Yunanistanın 
ans klopedıst 

(Bcştarafı 6 mcıda ( 
3. Nüfusu. 
Son Yunan nüfus sayımı 193f 

de ~yılmış ve 7 milyon olarak 
tesbit edilmiştir. 

Yunanistanda ekalliyet meselesı 
yoktur. 

Runa mukabil ecnebi memleket. 
terde ticaretle uğraşan birçok Yu. 
nantılar vardır. Yunan ticaret ko
loru • ı bilhas.53 Birleşik Amerika 
hül uınt>''rrinde ve Mısırdadtr. l· 
al\ an i) ~linden ewel Habeşis. 

tanda da hayli Yunanlı vardı. 
Yunanistan halkının yüzde 96 sı 

Otodokstur. lslfunlar yüzde V2. 
Yahudiler yüzde 0,11 dir. 

Yuanistan çiftçi memleketidir. 
Nüfusun yüzde 0.5 i çiftçidir. yüz. 
de 6 ~ hayvan yetiştirir, yüzde 
25 i san'atkardır. Yüzde 4 ü gemi· 
ci. yüzde 8 i tüccar, mütebakis; 
de serbest meslek erbabı ve me. 
rnurdur. 

1. Yunan matbuatı. 

Yunanistanda-ki nüfusun bil· 
yük bi: kısmı okuyup yazma bilir. 
Onun için Yunan gazetelerinin ti· 
raji oldukça yüksektir. 

Yuani tanda 91 günlük gazete 
çıkar. bunlardan üç tanesi günde 
iki tabı yapar. 

Atinada "Me!;ay d' Aten .. ismin. 
de bi:- de Fran~ızça gazete çıkar. 
Atinada çıkan başlıca Proia. Kati• 
merinı. Elefteron Vrema. Hestia. 

Miza:h mecmualarıyle. mali. fen· 
nt. edebi. dini rnccmualann da sa. 
),!;1 bir hayli yül, ektir. 

5. Yunani ... tanda maarif. 
Yunan ilk mekteplerinde bir 

milycndan tazla çocuk okur. 

Turkiye ve Bulgaristandan gel
miş muhacirler için 1928 ile 1932 
ara~nda 30 ziraat mektebi \'e 90 
akşam dershanec;ı açılmıştır. 

Kızlar için orta ve yüksek mek· 
tcpler. muallim mekteolcri. ticare1 
\C an'at mektepleri de vardır. 

Yunanistanda Atinada ve Seıa. 
nikle olmak üzere iki üniver itr 
, a:xhr. Atina Gni\'ersitesinin ila 
hiyat, fel~fe. hukuk tabiiye, fizik 
m:ıtematik ve tıb şubeleri ''ardır. 

Selarıik univcr itec;indc ralnıı 
felsefe cıyaset ve iktisadi) at. fizik 
'e matematik şubeleri vardır. 

i. Eski eserler. 

Yunanistan S.can atiKa meiT!le
ketidir. Bunun için hu M"mlekete 
ywdun hec· ti!rahnd:ın birçok A. 
li.W lkM ~.. ..... llılaLa:-. 

Tiyatro ve SinemalaT 

Şehir Tiyatrosu 
Tcpcba!!I Dram kımımda 

Ak,am saat 20..30 d • 

Hürriyet 
Apartmanı 

Ynzan: 
Sedat Simavi 

Beyoğlu Halk Sineması 
Boıtın Mııtlne 11 de, akşam 8 de: 
1 - Rozall, 2 - Bombalar yağar 

ken, S - R~nkli !ilki. 

Emlc\k ve E1tam Bankasından : 
F.e~ !':o :ı:crı Kıymeti 

500.-
Cinsi Mcsabası Depozitosu 

153 Bflvükncıa, Ay. nikola caddesi eski 
!6 v0nı 32 mükerrer, ada 188 parsel 
ı. pafta 40 

Odalı O.lğın 4 onsı;; hissesi 2605 M2 100.-

15 ı rntvtıkadt' Ayanlkoln caddesi eski 800.- Bağın 4R0/768 hiss<>aı 
_tı, .sen. 8~ ınllkerrer, ada 188 par. 

Si'! 2, pafta 40 

i47 ıı~aun Sotuı:u· nıuh. siınlttJ sok. 29.- Arsa 
sk! 4-b ada lt 00, parsel 4', pafta 182 

1175 öcyog:u. Panga.ıu mah. dolapdere •US.- Arr.a 
cad. eskı 256,.2St.260-262 ada 632, 
pıırse. 8 pat:.a 56 

1663 n.ndıKa~. R.nsımpaşa mah. eski 916.- Hanenin lı3 hissesi 
H • .ııt.ığa. ye..'li Mısırııoğlu sokak 
e k, 1~ mükerrer yenı 45 

16 O Fa.ıh P.:Jlrnekııpı Atik Mustnfap8§3. 340.- Ev 
mab eski çınarlı çeşme. yeni ağııçlı 
çe9 mc sokak eskı 11-13, yeni 27, taj, 27. 

29 M2 

209 M2 

';1.25 M2 

lt:i94 üaıat:ı, Emckyemcz malı. emekyemez 1!?4.- Hanenin 30/4 C hisse..cı 61.42 'M2 

1967 

1972 

1976 

ıosı 

21Ui 

2160 

2aoı 

sokt~k cek' ıo, ycnl 22. 
Bcyoğıu, Galata Okçumusa mah. 2975.- DtlkkAnlı evin 21/32 bı.ssesi 56.26 .M2 
Ş?h~llvarbey sokak eski 42-44 mü. 
k"rrcr tllj 54-5b 

Kadıktıy, Osmısuağa malı.. aöğUUU 2980.- Sekiz dUkkdn 149 M2 
çc'imc c.ıd. eski 173 mükerrer. 
1&7. 197/1- 27. 2D -31-33 35/37 

Kadıköy, catera~a mah. moda cad.. 436.- Bahçeli e.vin 7/6! llls. 345.14 M2 
desi No. 157 
Kadıi::by. Osm:ıruığa mah. mlııkl- ı:;oo.- Bab(ell nhşnp ev 70 M2 
anber sokak e6kl 8, yeni 5, taj 5 ada. 
2, parsel 88, p11!ta 8 
FnUh. Sc>fular mah. Sepetçi sok. 258.- KAgır odanın 16/20 hissesi 43.50 M2 
eski, yenJ 12 ada 1048, parsel 6 

ErnlndnU, Şelıcilvar malı. bostan 
sok csld 7, yeni 21, ada 156, parsel 
18, pa!ta 78 
Usküaar, yenJ nıahalle, yeni ma .. 
halle caddesi eski 55, yeni 51 

Osk1lda.J', Selamlall mah. Sellm8ı:z 
caddesi eski 308, yeni 272 
EmıııönU, Zlndankapı, malı. zın.. 

dankapısı cad. eski 363, yeni 71 
ada. 3M, parsel M, pafta 128 

su.-

6(1"1.-

Jfı13.-

ı .. a.-

Bahçeli aJ?ııp hanenin l/2 his. 242 .M2 

DUkk, n takriben 27,67 M2 

DUkkfı.n takriben 85.68 M2 

DUkklnııı ~/J.!l hı1!3~1 31 M2 

2463 Beyoğlu, Kamerhatun mah. kö_ 
murcu Zeynel sok. eski 22.24, yenJ 
2t-26, ada 439, parsel 5. 

515.- Arsa 5150 M2 

2'68 rleııtktaş, Arnavutköy, eski bakkal 
mumhane ycnJ tayyareci Suphi sok. 

1594.- Dukkil.nlt M' 71.23 M2 

(;0.-. 

15.SO 

3.60 

ı :l.20 

ôS.-

2U•O 

591.i.-

596.-

S7.20 

161. 

51.60 

G .20 

121.80 

20S.60 

364.60 

103.-

318.80 

2530 
e.'!kl h9 mllkerrer yeni 2,50 
Kndıköy, Osmanağa mah. söğüUU 
çeşme caddesi eski 168-168-168 mtı. 
kcrrer 168 :oUkerrcr yeni 312-314, 
316,818 ada 39 parsel 4, pafta 5 

17~.- ü~ dUkl•Anlı a.h§ap e\in 1/2 his. ltı3.5-0 :M2 532. o 

2562 

2618 

2667 

:?69S 

2il9 

2 14 

!;915 

2925 

2943 

2P46 

Kadıköy catcrağa malı.ileri sokak 
No. 84, ada 118, parsel 36 pafta 21 
Bcyo~ıu Şahkulu mah. btiyükhcn.. 
ook caddesi eski yeni 52 ada 292, 
pa:'llcl 8, pafta 40 
üskUdar, SelAmlall efendi mah. 
mektep sokak ~kı 5 

161.-

1270.-

.503.-

Al'l'!3t1t!1 7/48 hlsse3! 368 M2 

Kil.gir evin 3/:!4 h!sscıri SO M2 

Arsa 839 M2 

B•:yoğıu Çukur mah. Berber Şahin 
sokak esi<' yeni 9 ada 875, parsel 
21, pnlta 1 

2435.- Ktgir ev 67 M2 

Emın.ınU Mlmaı Hayrettin nıah. 21.- Kdgir hanenın 2/22ii hiEse!!i 31 M2 
ı:.;edlkpaşr. haır.am caddesi eski 
40-~2 yen! 70 a.ca 20S, parsel 2, Jl<lfta 581 
Emindnll Çarvı mab. Rebia hanı a55.- KA.glr oda 35 M2 
alt ka~ eskJ yeni 14 ada 2718 panıel 
27, pıU'ta 8 

Ye§ilköy Umraniyc mah. eski Er. 
meni mektebi, )'Cnl bostan sokak 
eski 9 yeni 36 
EmlnonU SUrur! mah. Mollala§t 

caddesl eski 12 yeni 85 35/1, ad ı 
SU?, parsel 9 pafta 29 
Beyog-lu Çu!<ur mnh. çukur sokak 
eski 9 yeni 11 nda 359, parsel8, 
'1afta 7 

. 
Bl'yoğlu Arapcamil Şerif mah. ma-
karacııar caddesi eski 56 yeni 52 

545.-

270.-

10 5.-

147.-

Bahçeli ev 110 'M2 

KAglr dUki<Amn 24/640 hissesi 65,50 M2 

DUkkAn ve odnltır 35 M2 
Be§ pars,.l numaralı gayri menlrn
Jün lchlr.e beş metr0 kırk santim 
lrUraından )ukarı kadımen mlıesses 

b=ıva hakkı vardır. 

DUkkdnın 1/10 takriben 
2.'i,34 M2 

32.20 

254. -

100.GO 

4 7.-

4.20 

77.-

100.-

54. 

217.~ 

29.40 

Yukarda adresi ve tafsllAtı yazılı gnyrlmcnh"Uller peşin pıı.ra ne ve açık nrttırma usulile satılacnlttır. 
llıalc 3 n1san 1941 perşembe gUnU saat ondadır. MUzaycde sırasında verill.'n bedel mukadder kıymcU geç.. 

Utf takdirde tallpl• rln depozltolarmı yüzde yirmi nlsbe Un de tezyit ey~cnıclcri \'C wUhUr kullananlann mUhUr. 
lcrinl noten!.?n tasdik ettlmlelc-ri JAzımdır. 

İsteklilerin pey akçes.I, nUfus tezkeresi ve Uç kıta fotoğrafla olrliktc bildirilen glin ve saate kadar şubemlz 
l'.mlAk serviıılne gelmeleri. !865) (2141) 

Yunanic:tandaki işlerini kolaylaş.. mı~tır. Palamas'ın eserleri Fran- Yunanlıdır. Bu zatın akrıhac:ından 
tırmal, için Atinada kendilerıne ızcaya, Ingilizceye \'C İspanyolca. olan Miltiyadi Malakar şiirleri 

birer en titü açmışlardır. Fransız ya çe\Tilmiştir. Meşhur Fransız Yunanlı bcc:tekarlar tarafından 

Arkeoloji en titü ü 1846 da, Al- münekkidi Romen Hollanda göre bestelenmiştir. 

man en titü fi 1874 tc, Amerikan Palamas bugünkü Auupamn en Jorj Suri on senedenht'ri yalnız 
en titiı ~ 1882. lngiliz cn-..titü_ü büvük şairidir. manzum eserler neşreden bir mec-
1886 da. Avu.;turya enstitüsü Yunani tanın diğer tanrnmı; mua çıkarmaktadır. 

1897 de ltalyan enstıtli:ıü 1909 da 1 ı.:.airlerı ara ında Jan Polerne!;, Jorj Yunan hikayecileri arasında A
açılmıştır. Dro .. inınin ~iirleri Fran ızca ,.e lek-andr Pa-padiyarnandi. Kons. 

.\imanca \'fi tl'rcümc eclilmi~lir. tantün Krbtomanocıun eserlerini 
7. Yunan edebiyatı. Ko-..tı Hacipolus, Göteyi Elen Fran::.ızlar ve Almanlar beğenirler. 

B~ünkü Yunan muharrirler i-anınc- Ç(".irnıictir. Yu;ıan romancısı Grrzuvar f{~a. 
arasmda K"sti Pala.mas'rn 5bhretı Frar.~ız edebiyatının mühim si. l nuP"lunun eserleri de beynelmilel 
Y'UJIN'lieMm ~arak diiılYl'l;'a ) ayıl maalnrıdan caydan Jan M<>reas ~hreti k<lzanm~tır. 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşiukların tedavülden kald 
ması hakkında ilan 

Dnnt~lsiz btr kunl§luklann yerfnc danteuı bir kuruşluklar darp ~ 
yasaya kl!l miktarda ~ıkarılnnı: olduğundan dantelsiz bir kunŞuklarııt 
mart 9U tarihinden sor.ra tcda\•Ulc!<:.r kaldırılması kararlB.§tınlmI§tır. 
telsiz bir kuruşluklar 1 clsarı 941 tarihinden itibaren artık tcdavtll ctmi 
ve bu tarihten itibaren t..ncak b'r .!'<.ne mUddclle ynlnız malsandıklarUe 
burlyet Me~kcz bankam §Uhcle:1noo vo CUmhuriyct Merkez banka.'!ı fi 
bulunmıyan yerlerde Ziraat bankıı.&ı ııubclerlncc kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz 'oir kUrt:'JlUk butunan!n.rm bunları malsandıklaıilc 
hurlyct merkez ve Ziraat bankıılan tnıbclcrlnc tebdil cUlrnıelori Utuı o 

(9035) (12523) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Değirmenlerin lhtl,.\"llCJ için pazarlıkla m!lste.mel kepek çuvau satm iL 

cağından talip olanbrm 28.3.941 cıım& gUnJ E.<ıat 15 tc liman hanmdaki 
bemlze ml\racaatları. !2320) 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen 

harıci askeri kıtaaft ilanları 
ı-

lki btn::ı yaptmbcaktır. Paz'lrl!ltlıl ekırtltmclerl 1.4.941 gUnu saat l~ 
LUleburgazdn askerl snlınnlma ı~omisyonundıı. yapılacaktır. Behcrinın 
mln bedel! 1150 Ura.dır. Kcşit ~c plAnları komisyonda görillUr. Tallpleruı 
li vakitte kc.mlsyona gelmeleri. (2163) (225ô} 

• • • 
30 ton sabun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme@ 29-3.941 cumartesi 

saat 10 da Ankarn Lv. Amırllği satmalmn koınL:ıyonunda yapılacaktır 
ntln bcdclı 14.400 Ura kat.1 teminatı 2160 liradır. Şartnamesi komisyonda 
rUlllr. lsteklılerlıı bclll vakitte komuıyona gelmeleri. (2157) (2250) 

• • • 
Beher kllOEU 3!) 'b.unıştııo ..!0,000 kilo toz şeker Çanakkalcdc a..skeri 118 

aJma komisyonunda paznrlıkla s tın alınacaktır. Ilıalcl<"rl 5.4.941 cum 
gUnU saat 10 da yapılacaktır. Tı.ılnn 7SOO lira ilk teminatı 585 liradır 
teklilerw belli vakitte komisyona gelmeleri. (2177) (230S) 

• • 4 

20 ton sığır eti a.Jınacn.ktır. Pazarlıkla cl<slltmcsl Çatalcada ÇıUııgtr 
askeri ııatınalma komJsyonunda yapılacalıt:r. Taliplerin 27.3.941 pc 
günU saat ıs te komisyona gclm<.IC'ri. (2163) (2300) 

• • • 
19,461 Ura 62 kuruş kcfif be dcU\ yol v bidl fiyat Uzerindcn pazarı 

ynptırıla.caktır. İlk :.eminatı 1461 Uradır. İhalesi 26.3.941 çarşamba gUnU 
11 de Eskişchlrde asken satınalm&. komisyonunda ynprl:ıcaklır. Keşif ve 
name.si komisyonda ı;örUIUr. (21'/l) '(2302) 

cı o • 
Beher kilosu 161) kuıuııtan 10 ton eadevağı pazarlıkln .satın alına 

Tahmin tutarı 16.000 ll.ra kaU tt'D\ln&tı 2400 liradır. ihalesi 27.3.941 
şemoo stınU saat 15 tıe Mnnlıınd::ı askert satınaıma komlsyonuncb :ı aP 
caktır. Taliplerin belli vnkıttc komıcyona gelm<'lcrl. (21i3) (230!1) 

.y. •• 

Bir No. dan 4 No. raya kada1· ' No. ra dahil beher gıylınlnc ıoo kıl 
tahmin edilen 4959 giyim katır ve 16,41!7 giyim beygir nalı \"e bir No. 
9 No, ya kadar 110 kuru§ tahmin edilen 708 gtylm katır ve: O 5D giyim 
gir nalı pazarlıkla satın alınacaktır. llıales1 27.3.94.l pc~embc !,'iınU sa ı 
de Erzurumdil. aske..-t satınalma kurr.lsyonunda yapılacaktır. Toplu UJ 
83,0.20 lir kati teminııL 4953 liradır. NUmuno ve şartnamesi komi 
görUlür. Taliplerin lx>lli va.kitte kc·mlsyonn geJmcl rl. (21 i5 }(2306) 

* "' • 
Ke§if bedeli lS, 199 lira 13 kuruş olan mşaat kapalı z.nrtla ek 11tnı 

konınu§tur. Ihnlesi 4/4/941 Cuma gllnU E.aat l6 da csktş birde at' 
satın alma komlııyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 1365 llradır. Tal pi 
kanuni vesikalarılo teklif nı"l<tupJarını ihale saatinden bir saat 

komisyona vl'rmeleri, k~ır ve şartnamesi liOmLsyondn. görUIUr l "l 

(2056). 

* • • 
Ankarn iatıı.syonunaa yapıhr.ak ltl.000 ton tahmil ve tahliye ı inin k 

Jı zarfla ckslltmcıı:I 1.f.!J41 cuma gi•nU saat 15 te Ankarada Lv. Amırııgı 
tınıılma komisyonunda yapılncaktır. Şartnamesi komisyonda görUIUr. 
mln berlell i500 Ura ilk teminatı 156~ lira 50 l:uruştur. Taliplerin kanuni 
kalarile teklif mektuplnrını lhıılc saııtlnden olr .saat cvv<"l komisyona \'(' 
Ierl (2143) (:.!153) 

* • • 
Beher metre.'ililo tahmin edilen fiyatı 632 ltunış olan 15.000 metr<' ~ 

din kumaş kapalı zarfl._. cksiltnı 'Y€? konmuştıır. lhaksl 2.4.941 çar mbll 

nU saat ıı de Ankara.da M.M. V Palmalma komisyonunda yapılacaktır. 
tem!natı 5990 liradır. ili:vııaf , .... ~artnnmcsi .t74 kunışa komlsyond.m a 
Taliplerin kanuni vcslkalarllc t 0 ;<1i! mektuplaıını ihale san.tinden bır 
evvel komisyona vcrmc.lerl. (211'11) (194i) 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
A)"\"an1:ırııy. He,.köy, I<nsırrıpaşn. A~akapı, Mumhane değirmenle 

bulunan ccman bcşhJJ ÇU\'al k~p"g .mlz pazarlıkla s:ı.tıhcağından l 'ıırt 
2i.3.9U {>'!r~mbc g0 .. u saat 15 le lı:nan hanındaki ofis blnruıma mUrac 
lıırı. 2321) 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhamn•en bed .l! (3500) lL""& elan ( 10000 Kg-. deklstrln (10.4.90) 
~mbe gUnı1 saat (14) on dörtta H03idarpaş:ı.cıa Gnr bina.sı dahillndcki 
misyon tarafından aç:k cks.ıtme •ıııulile satm aJınacaklır. 

Bu işe gırmck ıııt yenlerin (26:?ı Ura (50) kuruşluk muvakkat tc 
ve kanunun tayin etti~ vesall:lo L!rlıkl.\! ekslnme gUnU saatlııe kadar 
misyona mt.i~·acaatıarı lAzımdır 

Bu iş<' ait §artnar.ıclcr koml~yondan parasız oıarnk dağıtılmaktadıt 
(2284) 

Konservatuar Müdürlüğiinden: 

25 mart 941 6lllı at~sını kons"rv<\luar orkc.straııı tara!mdan verDeceğl 
edilen konser orkC3tra şefi Ferdt von Ştab:erln ant rahatsızlığı dola 
tehir edildi~ lll'ln olı.ır.ur. (2203) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara (.;addesmf n en mutel>er yennde tevkaıMe nazarttl 

,hvadar ve aydınlık biı kat kiralıktır. Ayni binada aynca kıra~ 
odalar da vardrr. 1- Vakıt Gazet~ı Jd;:ırPhanesine mnracaat 


