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F'ıyatı ~ KllHl'~ 

~~ŞFb· !Ankara görüşmeleri hakl{ınd 
Yazı ı~lt'l'I reı ~)hı~ 

Şiındi İtalynnlnr, Libyadaki 
ınağlfıbiyctıeri için dedikltti gi
bi, İngilizlerin On İki Adaya te. 
cavUz edeceklerini de akıllan. 
na getirmemiş olduklannı mu
hakkak ki bir mazercıt <live ile
ti Sı.irc'<.'cklerdir. Fnkat ingillz. 
lorin ktirük harp gemileri Cas. 
tl'llf'rtzo'dakl İtalyan kuvvetle
rini ko.ı;arkE.'n acaba İtalyan do
nanması, ttalyan tahtelbahirle. 
ti, Almanlar•n meq'fıur pike tay_ 
~ al"('leri n t>rcdeydller? 

· Taymia'egöre r- -- . -. . . ~ M Ü O O ii Ş ~ lP 
Ankara Dün m:safirlerimizi kabul 

mütakatında ederek iki saat görüştü'.er 
Bitin ıevkllceıı M . , .f / b 
meseıeıer glrtlfHI lSaJ ir erimiz U 

• L• 

Yazan: 
•aaeyın Cablt Yalçm 

TOrk al~şam Ankarad an 
ordusu Bo ..... Ank.,..,.-:; ... ~ ...... lngilı. ... ın M ...... no, .. -~ ayrılacaklar 

d lagutere hariciye nazın Mr. E. 
g <:"'in ayağı uğurlu geldi \'e bize 
fi ~I bir hediye getirdi: Mefs ada
;: Oastcllt-rizo da denilen bu ada 
, UrldJ Pnin kara ulannda kilndir 
ta~ İta!Janfar tarafmdan Türk \"a· 
h ıııııa batınlnıak üzere bllerı.rnl!J 
l<iaoı;erı<'rden biridir. halyanm §ar. 
Tu Akdenlzı.Je hemen hemen hepsi 
ela rJc. kara sulan lçlade On iki A
ıJ; ~ ışgaı etınflSI ha ha valide be&

fJk: gı bUJ iiic 'e haris hulyalarm 
lltJ llıerdh en basamağını t~Jdl et. 
ll ti. On İki Adanın it&lyanlar e
\' 

00 g~rrıestnin garip bir tarihi 
arıtır. O bu adalan daha ziyade 

!IJrtı.ı;' • 
• 

1 Pntrlkalar '\"C dolaplar s.ye-
~nde ('I(' g~lrdl Şimdi askeri ha.. 
d tQıdan düştüğü aciz ''e :maf l~ln

e ('lJn~n kaybediyor. 

On iki Adanın bir çorap soKtl· 
~li Klbl, blriblri ~mca zapt.ediJe. 
cef!aı uınlt ederiz. Herhalde vazl-
3 et al C'l&ccıe bir hal ı:areslne lhti· ;a(; gostermedfğJ lı;ln hiç sabırsu... 
1~rnadau neticeyi bekllyeblllrlz. 
b al~anrn harbe girdiği günden lti
d ren hu netice belllydl Mlh\'tt 
r e~Jetıerlnln eJinde hunu dt-ğlşff· 
e ll('C(>k hiçbir kudret yoktur. 

d İbal.ra daha harbe girmemi' ol. 
lduğu zrunanlart1a, muharebenin ln
t1i~8.f Şt•kıı ha'kkmda miitalea yii· 
l aıtenJc•r, Cğt>r rilrk iseler, İtal., 
nı fil harbe iştirak etmcelnl lstıe
beelerı f:ı.bii itli. Çünkü Jtalya har-
1'1 gırrnllettk olursa müttefikle. 
trı~ ıfaa1C'bc• i üzerine onlardan bir 
rf" fat IK>kUy<"Ccktl. Mütteflklc-

11 ° lu otunnu sulh davasına 
~adık kal ' . 
, utı mıs bir İtalyayı Ama· 
J\I) Oktan çıknrmalanna, On :tld 
, (' adan mahrum etmelerine ihtim&I 
rı:ıurilonıe'tcl(. Hafti Ualyaya başka 
d kiratıar blle , ·erilmesi memul. 
ı ~ Blna<'naleyh. italyanın harbe 
ı:ı tak {'fnıl'me~ı yakm şarla clal-
11• bir itaı~·an mesel~ De karşı· 
aııt • ~I •rabilirıli. An<'.ak İtalya harbe 
lıa.~ ,.e gijzelcc bir den ahra 
\ ksız olanık sokulduğu hütttıı 
l\tlerdl'o kom•lur imparatorluk 

•·rr.('ıı .. ~ • 
fı <'line nihayet verilir ve eL 
1 arı_ da onun kuru giiriUtülerlnden 1

•
1
4lt! olurdu. 

.. ~<!ı< ~ÜkUr ki lt.alya yanlı 'ı"r 

., kap n('U<"estncfo gözleri karara
dU ' başına gelcbllettk dertleri 
ll;d~nnı<'d<.'n, ha.rbe giml. Artık 
da -anlar bir 1t.alyan taarruzon
\ı~ lıaıa~ olmuştur. Artık On ! ·.: 

c a lt.alyanın Anıufoluya kaqı t.e. 
r ~-lt:llt-rinde bir Heri kara.kol olıı-

1 kullanılıunıyacalrhr. 

~1':1dl ltalyanlar, Llbyadıtld 
~glublyetJC'ri ı~ın dedikleri gibi, 

Almanları kartılamak cırıpe dün Yf'lllköyde tayyareden mcllkten llOJlJ'a . . 
ıçın 

1 1 t 1 1 •e Uzak Şark'Ja la gar 1 aa ç au 
bfr barekıt mabte- JAPONYA 

mel g6rllmtlfOr Hindiçini sulh teklifleri-
ı.ondra, 27 <A. A.> - Taymis ni kabul etmezae 

gazetesinin diplomatik muharriri 
yazıyor: 

Edenle general Sir J'ohn Dili 
Türk hükiunet ve genel kurmayı 
ile birlikte bu mmtakaya ait bU • 

tün sevkülcey3 meselelerini tetkik 
edeceklerdir. Almanlan kar§ıla • 
mak için Türlderln Bulgaristan i
t.inde askeri bir hareket yapmşla.. 

nna ihtimal olmadığı çoktanberl 
belli olmqtur. TOrk orda.uu MI. 
yük bir kıymeti vardır. Fakat eev
külceyş ve teçhizat meseleleri ba.. 
kımmdan pal hududunda bir ne. 
ri hareketine teşebblls edilmek • 
tense hldiseleri beklemek auretile 
müttefiklerin davasına daha iyi 
hizmet edileceği anlaşılmaktadır. 

Türklerin emniyetlerini korumak 
ve müttefiklerine k&r§l taahhütle. 
rint ifa etmek için başka vasrtala. 
n da vardır. 

Kuvvete 
mDracaatl 
edeceğini 

bildirdi 
Fransız kabinesi bugün 

mühim bir toplanb 
yapıyor 

Şanghay, !8 (A.A.) - B.B.C: 
Hindiçint ile Siyam arasındaki 
görilsmeelrin inkitaı muhakkak 
olduğundan Banoi'de Japon kon. 
lososu Hindiçinide ikamet et. 
mekte olan Japonların boşaltıl. 
ması için emir almt§tır. 

(De\'8.llU 4 ttn~üde) 

BU lgaristan- Almanla;ir:;.ı:aristana 

da Almanlar lngilterenin 
istilaya karşı alacağı 

Her turlu mukave-. askeri tedbir 
meta mani olacak 

Bulgaristan ve Roman
yada merak ediliyor 
Londra, 27 (A. A.) - Daily 

Telegraph gazetesinin • diploma.tik 

lngilterenin 
Moskova 

büyük elçisi 
Dün tayyare ile 
ıehrimize geldi 

Akıam Ankarayı 
ııttl 

Ankara 28 (Hususi) - İngilte .. 
renm Moskova büyük elçisi 
Crips lbusabahki ekspresle şehri. 
m.ize gelmiş ve Jngilt.ere S('f a., 
rethaneaine giderek miaaf'ır in.. 
gizli hariciye ııazın Eden'le gö. 
ril§Dlüştilr. 

(Devamı 4 Uncflde) 

'Afrika harbi 

Kelemit de 
zaptedildi 

ftalyan Somalisinde 

Blalercı ıılr ve 
mlblm malzeme 

abadi 
Rartıtm, !1 ( A.A.) - 'Erit. 

redeki İngiliz kuvvetleri, Keı ... -
nin elli kilometre kadar şima· 
linde bulunan Kelemiti düşman 
~avemetine maruz kalmadan 
~ etmişlerdir. 

(De\'lUIU 4 UncUde) 

Arnavutluk harbi 
vaziyette . 

yerleşmişlerdir 
Şimdilik kar fırtınaları 
istilaya mani sayılıyor 
Sofya, 28 (A. A.) - B. B. C: 

muhabiri yazıyor: İtalyanlar arlık 
Hariciye nazın Eden ile S1r 

Röyterln muhabiri çarşamba gü

Jobn Dill'in Ankarayı ziyareti biç taarruz etmiyorlar 
(Devamı 4 iin~Ude) 

--~~~~~----
ntl başlıyan kar fırtmalarmm Bul. ı11111111111111111111111rr ........ /"'" .... 

garlstanm Alınan kıtalan tarafın- 1 KT l SA o,. dan büyUk mikyasta istilABma mi. 
ni olacağını bildirmekte ve Unifor- 1 
malı Alman kıtalarmm Bulgarista. 

na geldiğini gösterir hiçbir ema- y u K \.{ E Li • ş .
1 
MI· z re olmamasına rai:'lllc-n Bulgarls.. 

tandakl sivil Almanların gittikçe 
artmakta. olduğunu ilave eylemek-
tedir. 

Ayni muhabir Alman tanklıın. 
nm Tunayı geçerek Bulgar top
raklarma girmiş olduktan hakkm. 
dakl haberin teeyyüt etmemiş ol· 
duğunu da bildirmektedir. 

(De\'allll 4 llncfide) 

Yazan : Profesör 

KIRKOR KOMORCIYAN 
(BePncl sayf anmxla) J 

uı11111111111111111111111ıı ıııı ııı it 

8 i r ltalyan kıtası ağır 
zayiata uğradı 

Atlna, U (A.A.) - B. B. C.: Cep. 
hede mahdut mlkyuta mahaııt hare. 
kAt olmu§tur. Cephenin bir nokta
sında ateşimizle bir cHl§man kıtasma 
ağır zayiat verdirdik ve esirler aldık. 

Hava kuvvetlerimiz fevluı.lfı.de mu. 
vatfakıyeUl faaliyette bulunmU§lar. 
dır. 

·(Dl'\'aD'll 4 Unrfül,.) 

Napolide 

Ee~en bugün mat~uat. mU,ness]f e
rine beyanatta bulunacak 

Ankara, 28 (IIU5U!\İ) - tnguız he. 
yeti b~leden evvel saat 11 de Ha.rlclye 
Veklılctfnc gelerek tenıaaıara devam 
etm!§tlr. 

Te.nıas ve mllzakereler hakkında bu
gtln bir tebilğ neşredllccektlr. MDtte. 
tik İngiltere Hariciye Nazırı Antony 
Eden bugUn saat 15,20 de lngntere 
scfarcthancslnde yerli ve ecnebi mat-

buat mllmeasfllerlnf kabul ederek iten. 
dilenyte gaı1l§ecekur • 

Klaı.fırlerlmizin ba akpm s&&t 
19 a dotnı §ehrf.mbdeıı ayrılmaları 
muhtemeldi!'. . 

M1LLI ŞEF UISAFtBLERtMızt 
KABUL ı:r.rtt.Ell -

Ankara, !7 (A.A.) - Relafcumbu ı 
(De\'Ulf 4 llnclide) • , .............................................. , 

1 Ah _tt~~ ~iniş 

Yarından 
C.!!:\~~..;tırJill 

itibaren 

,, 
1
lidertn On ftcl Aclu' teca\iiz 

~1ectıdertnı d4' akıllarm'a gctlnno
ltı ıı; olduklarını muhakkak ki bir 
f':Z<'l'('t diye flt-rf süreceklerdir. 
~ 1ngtUzlertn klirük lulrp gc. 
lcıı Oa..tı~llerfzo'dald İtalyan 
'.t \"\ f'tlf'rinl koğarken acaba ltal-
bla.;:e donanrnaın, İtalyan tabtelba· 
~ l'I, Alnıanıamı meşhur p1ke 
~areıert ncredcydllerf Akde. 
111 e tnahvecıııeceklcn söylmen 
111;'1bler lla..'iil oldu da böyle bir 
~ffa.kryet elde edebildiler! lla
''ca. h ki İtalyan donanmuı aıir· 

karanlıklar 
bir vaka 

Sinemada, 
içinde 

200 bin Alman HABER de 
askeri hazırlanc.ı 1 TF.mlJ<ArA BAŞL.U'AOMDUZ Aşk ve his romanını 

0 lr bir lbııan bulabhlne ant.ek 
dt~ kt'lndlslnl bahtiyar atldıe.. 
~ ~ huna bir IDIR'a.ffaJa1et 

ıktertyOP! 
"1YT~" ,.., 

Q'qlllCJıe~ W.! 

Bir adam, gördüğü filmin tesirine kapılarak 

Y anııdaki kadının Uzer ine çullandı , .... ,. . 
-0-- . 

lan llıdıll Çok beveneceksınız 
Blzertefl 

lffallmlf YARIN • HABERi11büvük Ev mftubekee 
• BA . Lı YOR 

412 "s) -TAFSiLAT YARIN-



8 T ARIHI DENiZ ROMAN/ 

Koç Ahmet arabaya binmekte olan genç kıza 
balrtı; gerçekten herkesin onlan unuttuklarına 
şüphe yoktu. Doğrusu 'hürriyet ve memleketin k0 • 

kuau öyle derin bir huret yarabyordu ki böyle 
fırbnalann on misli de olaa. 'cesaretle ileri attı . 
maktan, ejder ve canavar lalıkb dalgalarla bo-

Yeni bütçemiz 
! 30U milyon lira 

1941 yıh muvazenei 
umumiye kanunu 

layihası bugün mediıe 
veriliyor 

ğu§maktan çekinmiyecekti 
Gam.sız Ali Rikardoyu artık gö 

tflrmllltll. Don AJvaro onu kucak 
ladı; bilyük bir pelerine sardı; a . 
rabaya yerleştirdi Oğlunu artık 

selAmette gören annesi sahile ko. 
şa.rak bağırıyordu: 

- Rozita... Rozita.. 
Genç kız Koç Ahın.ede: 

- Sizi bulacağım!.. Mutlaka 
bir ~y yapmak f.st.fyonım ! 

Diyerek k<>§a koşa uzalda.ştı. 

_,_ 
HURRtı"ET İSTE!Iİl'OR! .. 

Don Alvaro ile ~ı Adeta ktz
lıınm payla.şamıyorlardı; blrln •n 
kollarmdan sıyrılınca ~tekinin kol. 
larma dllştlyordu. Sevinçten her 
§eyi, hattA o kadar etıem.m1yet ver
diği merasimi bile unutan vali yük
sek l!C61e gtilllYor; Rozltanm sırtı- · 

na vuruyor; omuzlarmdan tutarak 
sa.nnyor: 

- Be.ııbn erkek kmm •.• Ger • 
~ekten erkek olaydın amiral olur -
dun! 

Diye bağırıyordu. 
Donna Alvaro l8e ene!! manto

sunu Çika.rara.k onun artma toju. 
yor: sarmalıyor; kocuma d& lde. 
ta çıkışıyordu : 

- Şimdi gevezelfğjn zamanı mı? 

Yavrucuk tlşilyecek, Çabuk side • 
lim!_ 

Meplelerln kml aydınhimd& 

parlak elbiseli uşaklarm, zırbh a. 
kerlerln, kıhc;lanm heybetli bh' 
jestle saplanndan tutan abftlerbıı 
de hallerinde derece derece aynı 
sevinç, heyecan ve lafiball harket
lr g6riUllyordu. 

~ Ahmetle artadqm lbmea 
unutmuıtu. Gamsız Ali byrlı ba.
biltlln kJyiya çekmeden enoel ka
ranlık engbie baktı; oralarda san
ki birçok deniz canavarlarmm Jro. 
caman ve lr:orlr:unç a#mlan açıhp 
kapanıyor; av &nıYordu. Btru 
evvel o kıyametin lf::lnden iki genç 
insaıu kurtarm131anlı; Wdn bir
çok defalar ~lllmle yil.zvUze kaldık· 
lnrma, hattl içine dilfilp çıkbkJan. 
na filphe yo!rtu; falı:at buna raf· 
men yine oraya gitmek, bq~ 
nm ayalı: bumalr: lç!D can a.ttıtJan 
bu eahllden uaklqmalı: lmwnu du-

mUJ da 901' gilç değild.J: GeN'k ls· 
>aııya ve gerek Afrika kl}'Jlarmdu 

:lere, çay ve n~bir ağızları bulun
lu,;.u .. gib1 sahil köylerlrıden, balık
.dardan yiyecek bulmak iınkfım 

vardı. En yakm Afrika sahili yU~ 
Cezayir iki yüz mlldi; orayı lspan· 
yadan ayıran denizlerlrı her bölge
!!lnde Türk deni..Tcilcrine rastlam:>
yr pek um bir lhtlm:al saymnk da 
haksızlıktı. 

Gaınm Ali bütün bu etraflı dU· 
şUncf'leı1 ancak birkaç dakika için

de derleyip toplamış, elomJe, ı tü 

etmişti. Fırsatı bçrrmam&k IA. 
zmıdı. Don Alvaroya yııptkları bil· 1 
yük fedak8.tlrğa mukabil hUrrfyet
ınit olunuyordu; fakat bu Oınlt mut 
lak değildi Eğer k~larsa kur
tuluş ihtimalini yüzde Yüz bulu -
Yordu; Wdn bu saadeti Don Al
varonun takdlrhıe bırakırl8.!"8a u • 
mit.sizlik de vardı. 

t§f talle bırakm•n:ıaltydı; kendl 
be.yatlarına kendile.rl hUkineUnc -
llydi; çok saman bçın1an fll"Sat· 

larm acım bu ytlz.den devam eden 
ıstrrş.ba tat çıkartlr. 

- Ahmet... - .... 
- Ahmet, eana ~ltlYoram! 
- Söyle._ 
- Oç aenedenbert bugthıll ~k-

lfyorduk; ıeı k~! .. 
-Nereye? 
- Nereye olacalr.. Cesaytre.,. 

Bizi ~ künAe yolumUlda.D 9$Yire. 
mea. 

Koe Almıet an.baya blnJnekte O' 

laıı genç kıza balr:t.I; gerçekten her 
kesin onlan ımottultlarma §{iphe 
yolrta. Gamm Aliye hak vermek 
ilamdı. Dotrmu hOniyetl ve mem 
lelıetbı kokU8U 15yte derin bir has
ret yaratıyordu ld b6yle tırt.m&Ja. 
rm oa mJaU de ola ceaaret.le Deri 
atılmaktan, ejder ve canavar ıa

IIIW dalpluta bofulmaktan ~ 
ld.nmlyecelrtt; her nedeme timdi 
bunu yapmak tstemtyorda: dalga • 
1ardan Y8 flrtm&dan, ka?anlıktan 
korkmUYordtı; l1kbı aanld g1z.ll bir 
kuvvetle ba yabancı topraklara bağ 
lanmlltı. 

- Gt.m8m, ba firtmayı yenem~ 
ybt 

(l>6t>onM var) 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
1941 mali yılı muvazenci umu. 
mıyE' kanunu JAyilıası ve bUtçc 
buglin. hUkllınetin bir tezk<U'e. 
siyle Büyük Millet Meclisine ve. 
rilccektir. Yoni biltQtı nın.sra! ve 
varidat fasılları yekfinunun 300 
milvon Ura etratında olduğ'u 
anlaşılmaktadır. ~çe'D yıl bu 
rakam 268 milyon lira idi. 

Bu seneki göç;nen 
nakliyatı 

Dahi\ sür'atli yapılması 
için §İmdiden tedbirler 

almıyor 
Hor sene olduğu gibi, Bıüknn 

memleketlerinden ana vatana iöt. 
leri takarrUr etmiş olan ırkdJ1şlıı.. 

iılnrtıtı ınuayyCD prosrram dahilin. 
ie göc:: ettirilmeleri için vtmdlden 
Jıazırl·kla.ra haşlanmıcıtır. Sıhhat 
vo tc;timal 'Muavenet Vekaletinin 
verdiği karanı göre bu sene göç· 
'llO'D nakliyatı Romlltıva ve Bulga. 
oofst.andan çok ltlnıtU olarak yapı
lacak ve bu suretle nakliyat son. 
b:ıhnr ve lnı aylarına lcalmrvııcak 
ttr. Bunun için Sıhhiye Vek!leti 
Münakale Velr:llleti De temasa ge. 
ee~k ilkbaharda ~lryaeak olan 
~öcmen n&Jdlyatı için fula vapur 
tahsisini istemiştir. 

ÖnOmnzdeld g&;men nakllyatJ 
:neseıosinfn en mllhim cihetini va. 
"'UT meselesi teskil etmektedir. 
ı:ünk11 eldeki şilepler mntezayit 
nakllvat dolamlvle dalnlt meşgul 
bulunmaktadır. Buıılamı btr kıs • 
m"!lm avnlıp da g&çmcn rıakliya• 
tma tAbsfsf mQşkot g~rlllmektedlr. 
Fakat şimd! şilep tşi Mt1naka1e 
Veklletfntn murakabesi altmda 
ve tek elde toplanmakta olduğun. 
dan vaptlacak taaa1'1'Uflar dafmt 
ısekilde iki şilenin bu ]8e tahsisi im 
klnmı verecektir. 

Kaiıt ve Mukavva 
ithalat Birliği 

KAğrt ve mukavva lthallt birli. 
ği, diln, Hakkı Tarık Us'un refsll
ğJ altında yılldc toplantmnı yap • 
mrştır. Toplant"da idare heyeti ra.. 
poru okunarak tuvip \'8 hentız 
tk! aylık faaliyet mazlsl bulunan 
eski idare heyeti aynen ipka edil 
miştlr. 

Orduyu isyana teşvik suçundan 

ASKERi MAHKEMECE 9 SENE 
HAPSE MAHKOM EDiLEN 

Eski Kocaeli meınasa Sırrı Belllojla 

Dün de ikinci ağır cezada 
gizli olarak muhakeme edild~ 

Blr mUddot owel a.akcrl e•h&sa 
vo muhtelif k!mBelOl"C, cemlyeU<r 
re, birlikclre, balkı ve ordu·~ı Is.. 
yana letvtk edecek tahrlkklr m&. 
b!Yotte hiizMI% inekt.lip18.r gönder 
mek sucunda.n yakalanan ve aaRe
rl mlhk~nieye verilerek ge~nıer. 
de 9 tıene 4 &y hanla ceza.srna m&h. 
lci.ı.ın cdileı:ı eeld Uttısat viılilll v~ 
Kooaell mebusu Sım BelUo~lunuıı 
"askerl olmıy&n muhtelif ldinec16 

Yeni tip 
ekmeklik un 
l\1ürakabe komisyonu 
çuvalına 978 kuruş 

teabit etti 
-0--

Bfr çavald•• dalla 
ÇOJI tkaell 

J&pılabllecell 

Diln de yudıfmm gibi !!at 
muraübe tointayono, dnnt11 fev . 
kal!de toplant.ıamda yenJ elunclt. 
llk uu f'ıatmı teablt etmftttr. Bu 
fiat çuval bqma 178 turqtar. 72 
kiloluk ol&n bu bir çuval unun fi
att şimdiye kadu ıoeo turuetu. 
1060 kurıı$hık çuvaldan 92 kilo et 
mek yapmak mOmktl.ndlL Y~ ba. 
Utada kepek mDrtan ~ lçilı 
bu miktarın 98 e kadar çıkmam 

muhtemel görillmektedir. !eni "' 
mek ftatlarm-n tno bqma 30 pa.. 
ra tenzilltla 13. ı O para olması 
mümkün gör1llmekteatr. 

re mektuplar göndormok ıruretiy· 
le, hilklımct aleyhine tahrik vr
tcşvik etmak, TürklUğll ve hilkfl • 
metin manovı 6ahslyctlni tahkir 
otmek,, suçundan dl!n de ildncl a
:;trce1..a mahkemesinde muhakrune 
sine b&.şlanm11tır. 

Srm Bellioğlu, öğleden sonra 
saat ikide askeri mahkemeden gc. 
tirilerck ağ-r cezaya sokuldu ve 
oweJA bllvtyctinln tcsbitlne gfrl • 
,lllli. 

Maznun, sa.bık iktisat vekili vo 
Kocaeli mebusu oldu~nu. Abdill • 
'rnmit devrinde müebbet kalebent.. 
iğe ''" son defa da orduvu i~vana 
teşvik suçundan askeri mahkeme. 
co 9 sene dört ay ha.pso m&hk:m 
.. dlldiğfnJ söyledi 

Bundan sonra birlncf lllOrgu hl
'tlm li~iıı in UU-1941 tarihli karar. 
.,amf'Si okundu. Bunda maznunun 
tsıanbul, Anıavutköy \'e Be,.,.;ı;.111 
~ta lrutulanndan mavi ve ea • 
ı'tlan renkli mektuplar attıfr, 110n 
defa FmdrkJtda tntnn deposu el _ 
varındald po8ls kutusuna iki mPk. 
tup atarken kutuyu tarassut eden 
.,,emur tanıfmdıtn ya.kalandrğt, e. 
vinde ya.lr:ıbnış k4trt külleri ve vı. 
zr makin(!Sf, 1lzerinde de mektup
lann göndertıdlğf bir liste bulun. 
~ufu. mektuplan Konya, İzmir, 
Bahkestr, Emınım belediye1M"lne. 
Onfvemtc rekti5r!O~ne, profeelSr
lere, tıp fakUlt.Kl delı:a.nltğma, ga. 
ıetclerbl yaıı işleri mOdürlerlne, 
Etıbba oduaıa, Tra.bSi>D, Manisa, 
Edirne, F.skloehlr hastaneleri bae· 
doktorlanna. Peyami SAfa3'"8, Ze _ 
kt"rjya Sertele ve Sabiha Sertele 
gi5ndord!~ yazılatalt hareketine 
uvltı ce.ta lı:~ununWJ 69, 80, 142, 
153 ve ı:ı9 uncu maddelerine gl5-
re t.ecıiyest lst<'ııiyordu. 
Kş.rarnamenln o· unmasmı mOl'e. 

aklp mQddetumumt muavtnl Tur • 
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Belediyenin yapnuya 
çalııtığı bu park hangi 
senenin 23 Nisanında 

bitecek?. 
Belediyenin Şehzadebaflnd& D. 

men lsttmli.k edilerek ıenJtlettındt 
olnn 16 1ı!&.rt ~hJtlerl phMJDd• 
bir park '\ilcuda getirmekte old•· 
ğq m.a.Jfımdur. Bu teşebbli& Qdk Wı. 
betJJ bir görilşttn malısultidtlr ... 
sayede hem bu tarihi aaha gtl:n. 
dıiz!ert hayvanlara o~ gooeıed 
de hırsızlara ,es:-arkcşlere \"e bit 
takım uygunsuz kadın ""' erkeklere 
oo\'langfili olmaktan kurtolaaıJn 
hem de l'lebrln ~k lmlabaJ~ o~.11 
Wr semtl kazanacağı bu bahçe llıf 
~relleşeock ve tere~ecekUr. 

ZS NIBan çocuk nı uıllll hMdmJ. 
vot bayramı gtlnD beJecHyemblra 
,ehre ka.zalıdD'dJjı dJğer bul eser
lerle beraber kttşat resmJ yapılma. 
sı mukarrer olan ba park 7erl:nd~ 
tiç ay kadar evvel toprak Uısvlye. 
sine ba!llanmJŞtrr. Tc.vlyeden eT• 

\·eJ toprak 1-1,5 metre .bdar bı.. 
nlarak tat ve molod&n ayrılmak. 
ta, Mylece toprakla tat ve moıo.
lar ayn ayn mUt.eeehdl :t'llznlar 
teşldl etmektedir. 

Fakat belediye bahçeler m641r. 
ltığttnUn ba.~ladrtr ba it ~ alrr .. 
lerlemektedlr. Şimdiye kadar üç a. 
va yakm bir zaman ~it b&Jde 
sahanm an<'3k ft~ birinin toprajı 

iden ~fl"lrllml•tfr. Bogtla ~ 
lan ıs..ıo amele ne denm edflt!f. 
ğl tafcdlrde bUttln sahanm sadeıolt 
mo1odan aynbnalr için 6 ay dab 
~eçmest Ulmnı?e1ecelrtlr. Ban., .. 
ı.onra da&lar gibi mo1oztann ' lfb 
venı nakli ve tepecikler tetkD e. 
iten U>prağm f.M'\1yeel ne pllna uy .. 
ı:nın şekle (et1rllme8f ~ de bir 
kae ay ~Jışılmak llmnnlecetrttr. 
Bövtece araya k'l9 gl~ ve~ 
~enin tamamlanmaAr lallmlbıdelif 
23 Nl5an yerine ~eleeek sene 1'1. 
~anmıı helld mftmktln olaeaktır. 

20 &meelnln bir senede yapaeal 
işi ma5nf hiç utmadan fO amelf'o 
ve 6 ayda yarttrmak nllmkftncltlJ". 
Amele tedarikinde de ırH,k111U r 
madrhna rl5re, ayni maeran. .,,... 
ma.ndıı.n yan yanya t"e batta~· 
le ı .ılkta""ı daha llLJ'ttT-"'4"'• ~ 
nflı:!lli kadar kazanmalı mamldbl 
oldo~nn bo baalt hMap blıo gfte
tertvor. 

O halde masnı.f \'O kft1tet artm 
vacağlna göre bu işi aylarca si. 
riiklemckt.cnsc en ma zamanM 
blUrmeğl tercih etmellyb dfyormı.. 

Doğru Değil Mi!ı Diğer taraftan komisyon, 1.5 
gilnlilk et narhınm 15 rUn daht 
temdi.dJne karar vermitttr. 

gut elst alarak, davanm, lmm enJn l •iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ilı 
emniyet ve eellmetfne taaılo.k e • 
den ınahfyette oldu~nu ileri silr. 
mue ve gtzll rilyetinl istem.l§tlr. 

Şehir Tiyatrosunda 
75 kurutluk yerler ••• 
Şehir Tiyat:roeu idaresi, dram ve 

komedi ktm:nla.nnm aa.lonlarnıda • 
ki Uk llti ön l?nLDm 50 kuruıtan 
7tS ktıru.şa çıtanlma.mu belediye 
reisliğine tekllf etm1ftl. 

Beled!ye relalitl teklifi muvi.trk 
buldufu,nda.n bu b.r&r. lıaslrandan 
itibaren tatbik edileeektlr. 

Bu istek kabul edllmJştlr. 

Lokantacılar bu sabah 
toplandı 

Lokantacılar cemiyeti heyeti U· 

npuntyeıd b ubah eant 1 ı de nır. 
bede Btrleşfk esn:ıf cemfvetlerl 
merkezinde ya.pıJiniıla başlanmıı • 
tır. BUl'ldan llODra yent !da.re he. 
~tJ tıeçbnf wmliı~A.ktır, 

islanbuJ - Edirne 
asfalt yolunda 

seyr•sefer emniyet 
Bazı kıa.ımlannda 
çıkaklar yapılacak 

YllYordU. ÇllııkU makta " flmdl 
knranlıklar fdnd• bofnlmut olaa 
utuklarm lSteslnde pndl arbdq

larr, sevdiklerl, be~dea mi1bJm 
olarak bayrafı "9 bOntyetl vardı. 
lki Tllrk koraa.nr gtlnlerce, aylar. 
ca. aenelerce bu fhtirula yanmır 
lar; buretin mtırabtm Qf'llrmltler
öl; daha o eabah Almerlyanm ldl
~ fakeleslnd~ k1lçil.k ve beyu 

- . ... . 

Yol ba yaz içinde 
tamamıaa11or 

. sandal onlann bOUln hayat ve ı.
tikballerlnl Cezayir Jayı1anna u • 
ç:.rara.k bir anta kutu gibi gl5rlln. 
ınnttn: ona bakarak, ona sablp or 
inak arzusunu duyarak dertn de
rin g1511ls geçlnniolerdl Hem de o 

2&m&D kırbaçlı gardlyanJarm. lil -
llhlr a!llı:erlerln muhafazası altm-
daydrlar; bacaklarında zincirler 
vardı: etrafta bir işsret Ozerlne 
onların tı.stlerlne cullanmıya hazır 

bJr halk kalabalrfı, gemi ve 1!18.D· 

dal kalaba.lığı oulunuyordu. Hal. 
bu.ki ılmdi ~aya ve denlze kar
ısı dayanma derecesi tecr1lbe edll
mfş: da.ha mllkemmel bir kaytk 
yarubaılarmda duruyordu: bacak -
lan serbestti; ko11armm hamlığı 

hemen hemen kaln:.amıştı; denize 
~ on kulaç açılsalar artık on.lan, 
yakalamak "öyle dursun, böyle bir 
tecrül:)eye bile giremezJCl?'dl. Bir 
eks!k taraf vard:; o da su ve yly._. 

celderinin bulunma.mumdan iba • 
retti. Halbuki bllrrfyet uğrunda llç 
dllrt g11n değll, bet on gQn bile 
~ kalmayt çoktan göze a.lml§lardı 
ve bu yO.ad~ 151Um tht:ımaU Yoktu. 
Bat.ti bu Mın ebllfn tamemlan • 

Vahıt: 
Asım Us bug1hık11 mak&1""1rıl 

Ankara kon~ h&lretm!ş
tlr. Bqmuharrlr, muhterem tnaWı 
barfclye namı ile İngiliz ge::eı 
lnı?m&y hapını gen~ D!ll'hı An 
·karayı ztyaretlerlnln memleket 
muhitle.rinde deı1n btr memııtiiıi. 
yet uya.ndırdığnu, Ank&nıvı ztya.. 
retleri De devlet mertezimlroe en 
sal!hfyeW Ttlrk makamları Do b'r
Ulrte fDdr teaWerlne ve herhalde 
ya.km prkta harp ttt~nln a-cnl~1& 
mestnf mtımıttın oldufu kadar l\n. 
ıemet gayea!:ne matuf ola.rak mil 
hlm katarlar almmuma ft?'Mt ve 
hnkAn vertldlttnf, mihver Jrontro
lunM bulıırıa.n bw yerlerden d!!.lıll 
şimdiden ortal:S't karrtıt·.rme.ıc t~w 
çldd,.UI h'r Drc"la.ga.ndn f"'alh ·cti.,!' 
mrlsllıtllş oMııı':unu ve Anka"'8. sıö 
rll~E'!!lnl Bıı.lkan mcmlt1<P lt1nni 
ka.nştırmak makqdmıı matuf gibi 
göstermek fsted!klo?int yuarak dL 
yor ki: 

"Hakikat hal ise ba netrtYatm fa 
mamea zıddıdır. Z1ra Ttll""a - in. 
dlb tttif&kmıa hed<-fi Türk1ve n1ı 
tn~ıte""'ln earktıtld mn$tt-rek 
menfa...t 8&ha1armda sulhun ve 
emniyetin mnhafuasmdan ibaret
tir. Aııt'&k ha sahalarda 111ulhon 
ına.hfnrlyetfnl arm ctmlvenlerdlr 
ld Türk - İnsdllz anla!Ql'l&.oımı vo 
bu anll\"1"111 dal~tnt'f..- iki mftttc
fik momleket de\·lf'f ad&JT1la" ara· 
"1tlda b"'1hkb flldr teatll•rlnl bh· 
kargaşalık l'ehebt olaratl gonıblllr· 
ler. 

Türkiye ne Batnt'fıııtanm Bal
kanlarda suDıu muhaf!lza MMJ U
.ertnc1e ani~~ Ankarada mlle
t.eret bir dMJ&ru~ IHlfNUnele-

ri daha pek yenidir; bu dekl&raA
yonon lmZ!lllmdan sonra anl'&k on 
gtlnUlk bir zaman g"QmlşUr. Bu 
ves~ bir solb garautfal olar&k 
ka.rştlıyan mlhvcr kaynaklan aca.. 
ha timdi fıldrl<"rlndcn mJ dönU. 
yorlar'f Yoksa tngll4 hariciye na
zırı ile gf'.n<"llmrmay h~kanmm 
Ankarayı ziyaret etmeleri Türkl-
enln taarruz kar ısmdn sn.r.ııılma.r 

mtidnfb annlnf ı ... bat ettiği ,,.e 
harhln TilrJ::h·p ve l'unanl<ctan fop· 
r" kiıırm:ı c!öf'nı J:t'nl ı nm P!!hıdf' 
Jcrni'lll"rt f"ln tt"hll ·r londn •nmı 
• n!:ı tt'·l,.n t .. ln mi ıql tlrvorl:ır! 

F.H~~. ~·ı •P.r Fd n 11,. l{<"nl'ral 
lll1'1n Ankn.raya ~elisl Tüı~ - ln
J:illz lttlfakmm öyle ı:özden ibaret 
otmadri';mr c-östt'ren hlr hfvll.;cdlr. 
llRrlı-h·o Vf'J-fUr•lz Sıınırottlu Şlik
rUnlln hlr ka~ t!fln f'\'\"Plld bevan:ı.
tmdıı 1 arot evlediiö ltibl eJ-er bir 
~n Türldyenln emnJvet saha~m· 
da yahttnM fullvetler \'C harclrnt. 
lcr görUnür&e. yiıhnt m111i hndutla
nmru dol!n1rlnıı do~'\"a bir teca
vliz olıırsa Türk - fnqtliz lttlfakt· 
n'll filıtvatta kmnett olun olma.
dtlr derhal m11ydana çıkacaktır. 

Bunnnla beraber bfrlm en halis 
U-mennJml.z Balka.nlann ve yakrtt 
~:ukm snlho ,.e cmnJyett namma 
hn clhf llıttmallertn t.aha1dmh et· 
mP.mesMlr, Şarkta ve ı?arpta lnsan
hW'n vfooanmı yakan haru ft-llket. 
lr.rfnı'fen 1-fr olrn•7.sa ya.km prkm 
muıaa blmuwıU'._ 

Yeni Sabah 
ll'.Useyhı Ca.lı1t 'Yalçın, "ttaıytL 

ortadan kalktıktan tıonra ... ,, baş· 
hklı yazrsmda, Alman polltika8m • 
dan §fk.Ayet ettiğtmh zaman ttal 
y& lle ittifak etmeıdnf Uerl 11Qrdlı
ğtlmUzU, böylece Almanyanm blZI 
yanroda görmek tt.ınldinl kaybetU
ğinl iullata.ra.k diyot ki: 

.. Çünkü bizim ııaza.nmtzda it.al. 
ya Ttlrk tal&rmda O. Ud Adaya 
yerte~rulş ve eöslerfnl Anadotuya 
dlkml' bir de'\·letttr Jd Roma tmpa. 
ratorlıı~una ''Cr.!"l'lt Mdla et"'""r • 
t.e lir. İtalya, Akd nl:d ytlln12 ken
di dnnlıl haline aokmRk 1 :11~ın.. 
dadır. Ve nlbavot JtaJya ı,arkf 
Akdt.nld, :faln'Z kfllldl dcnlZI hali. 
ue sokmak lddJumda.da. Ve pi~ 
yet İtalya prkl Akdeniıl, Balkan· 
lan ve Ka.radenlze lriı.d&r azanan 
haYaliyi hlr hayat üh!llU btimek_ 
tedlr. Esld Rus Çufıfr naflıl CM. 
maııh lmparatorlulo için tabii ve 
ooğraf1 bir dtttman ım,.e. ıwuı 
Tiil"k Cıımharl:v~tl do ayni hn.om
mot 1ılslerine • faflat ve empe~ 
IJ t İtalya.da teAadt1f edivor. tW.. 
ya.nm Trablu~l?&rba bHc.mn ottllit. 
nJ '\'e Bal'kan Barbbıfn patlak ver
meslno başlan~ç tef)dJ cylcdllf td 
de unufAnıayaı. tta.ıyL Alm:ın ttU
faldylf! bo lııl'5 ,.~ tamahmr feda 
etml, d,111. blllld• Almanndan :J. 
dığı ku""'·ct ve yardım ile llıttru. 
larmı temin et.mele bDDDJt hlr 
mllteamz memleketttr.,, 

Mu!ıan1J' bun.daa imin., .Almuı 

~ ne sam.im! bir a.nla~ fçln baş
ka mAıı.ilt'r bulunUp hulunmadJ~1 
~·fa kallm:ı.idan evvel "za
il olan" ttJaya.n tobltkeei Uzcrlnc!e 
durmanın mllııutp oldı·~mu, ltaı_ 
:va yalnız başına ka.IMydr, bu teh. 
lü:eyl ıtmdideıı geçmlş telA.kkl e
debilecoğbntst, ancak Alman kuv
"otlerinln işe kansh!hll eôyliye_ 
rok ~zflnn eöylc bitiriyor: 

"Almanya, ttaıyayr bmı.kmak 
&ıt"'.mlyor \'C muhat"Coolcr ~~yan 
edna mohfellt meddlcrde onun 
tmcl&ilma ko ovor. Askerf bakmı.. 
dan doif\nılzJI~ be.rk~u g~zttne 
earpan \'C hiçbir fatıı.fb presttj1 
ka.lml\"1 bo tt.aJyaya. An·npanm 
ve A.f':rlk"nra titf'.rba1hıl tavln ve 
tıtvk ve tı'tare hususmula hl~ \ıırl· 
f &Ytr'JVOr • 

işte bu hakfht kar.mımifn. tt~J 
'\'B va nasıl :vıJc.lmıs dJyebflJrfz ! 
ftatyımm mUtcarmı bir dtwlct ın. 
fatlyle ortadan kn.fkt1lnu \'C Ttlr. 
Jdye aleyhinde bir ttal .. "'n t.chdldl
nln ohf'l"lmlvf"tf kalmadritnn kaba! 
etm~k kin. anla.cı•hvor ld., toıı"1 M· 

uru yani Almanyantn .ta rrıa!lObl. 
yf"finl bekleuıe~n ba§ka bir ÇAl'O 
yoktur. 

ttalva sftnhe vok Jd '\'l"k'lm~br. 
Fakat 1Jkılan bir anartnnaınn en. 
ka.imr kmlzlP.mek kin bUe bir sa
man ~4"Çm~fne intizar lizı:mdtl'. 
Ru f'nk1'2 rahat rahat t~fzlonJp 
herkOlfn t.enef:flts lmlrhırm lmlaca
IT bir meydllft mr vtlmıda gel~e.ıc_ 
ttr ..... o~& enkar.m a1tmılan Almıtn 
Y.""""'lvJe yflnf bir fbılnnm yt\1<. 
seldlırrt mi l!"örftlnoeJrli•! Bıı tla lll<· 
la ,.,,fllbf1~~ bt1' lbttmalıfü. m. 
ft&en?lleyh mte C~&mMT lr-fn el • 
4ea &eleal y&pm&k kap eder .. _... 

lstanbul - Ed1nıe ufalt yoJur 
da., tehlikeli bazı noktalarda MY~ 
rilsefeı1n tamamlyle emniyetle ce • 
reyanı için but tedblrle.r almın.&11M 
na karar verllmlttir. İltaııbul na.; 
tla mUdUrlUfU bu maksatla bit 
mQddettenberi yol il.terinde yaptı-: 
ğı tetkikleri ikmal etmJettr. 

Verilen karara gl5re, latanbul • 
Edirne a.afaltı Uzerlnde yolun 11-' 
zumlu gôrülecek nolrtalar:nda ı;ı -
kaklar inşa olunacaktır. Bu çı • 
kaklar yapıldıktan sonra yol~ 
seyrtleotcr tam bir emniyet a:ıtı. 
na alınmış olacaktır. 

lstanbul • Edirne asfalt yoluııtıJ' 
halen Edirne Ue Kulelib~u ..,... 
smdald ktiçlik bir kıemı kalııuttıt· 
Bu aym on beşindenberl başla.nınJI 
olan bu k-lmndakl l.npat artJk E' 
dirı:ıe vtljyett hudutlan dahlliJı6 
inhisar etmektedir. Nafia VeklJed 
yolun nihayet 1941 yazı eonuııs 
kadar ikmal ed.llmie olmam b.Jı. 
lı::ında llzmıgelen emirleri vemılr 
tir. Esasen hvalar mllaait sftt;!jl 
takdirde nı'bayot alt:I aylık bir W 
kald•ih tomin olunm&ktadır. 

Mevlud 
Galatasaray Lt&eatnJ.n emekd&r llO"' 

ealannd&n sevgtU babamız ııuantıi' 
Yımı! c.cmA1 AkçtUn vetatmm Jı:#• 
kma ve eevgtll ~iz~~ 
AkçltJ:ı vetatmm b!rtnct ytldönonıuıı' 
tesa.c:fü! eden 2 M&rt 1941 Pazar gOSJO 
Nl§&ll~mda T~Vikiye camUnde &I' 
le :nanıazmı mllteaktp tamı. ruhıarll'' 
ltha.!en Ha.tız Raa. B&tıs KAzmı ~ 
duaro Erctıme:nt tara!larmdaıı rr.t~ 
JQdu Nt:bevl okuna.cağmdıuı kecdll rl' 
n1 sev~ ve tancyanlıırm ve arzu rdt'1'
le.riıı gelmeleri rlca olunur 

iMA~ ...__ 
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6o ~bi gazetelerden bır kısmı 
d n Tü~k • Bulgar deklarasyonu 
olaYlsıyle Türklerle lngılrler 

ı~ındaki ittifakın gevşediği. 
zn.i tel kalmadığını yazdılar, hele 
k h":er devletleri bu anlaşmayı 
'" endı lehlerine senenin en büyük 
h~ rnuv~fakıyetlı diplomatik 
kat li ı. dıyc tavsif ettiler. Fn. 
aç k barıciye Vekili bunlara pek 

1 ı.r cevap verdi: 
tu;7' s~~ase+ mizde dfğişme vok_ 
dırn' Stiz erimize sadıkız ! l'\faksa. 
ko~z bütün devletlerle, bılhassa 
eınrı~ularımızıa iyi gecınmektir; 
la•r 1Yet sahamızdaki hadiselere 
büt·vt .. -~alamayız; istiklal ve 
ıeC:~lugumüz.e karşı yanılacak 
~ -Jize sıı:ınıa mukabele ede-

1 ;"ırın sene evvel bugiınlerde 
buı 1 ızıerle tam ihtilaf halinde 
!'illbunuyorduk. 1921 senesi 21 
fe :•nda ba.~layan Londra kon. 
dn~a 51 12 martta bitmek üzere 
le ~ın edıvordu. Bu münasebet. 
taııra~onforansa iştirak eden 
hat 

1 
h<l! larnnızdan bir zatın 

ralarnıdan bazı meraklı kı-
~~lıırı h kii.yt' etnı-; .. ta~h nok. 

G 
an faydalı sanırım: 

rbi Anad 1 d.. · lind '>uı o u uı:ıman ışga_ 
har~· . unuvordu: birinri İnönü 
tm b l.I)j. kazan.mı!'!, Milli hüktıme.. 
ve ~ılk zaferi onun varlııYmı 

nvannı • .::ı.- ltm·-'"· l\• h 'lS h .r ~e l>ıl.t. ·1ura -
klic" ~ti Antnlyadan Rodosa 
Od.: uk hır vapurla gitti; orada 
T>ıtô ya ll'Illindeki İtalyan tor. 
ciler una binildi; ecnebi gazete. 
?"(; vardı ve murahbaslann 
n_0;:

1lerini çektiler. Brendiziden 
ınıJd aya gecildi, Grand otele 
l'ür~l~ ~nber geldi ki İngilzler 
tııiv rı konferansa kabul et. 
n CCeklerclir. Arnla.nnda ko-

Us::tular \'C' şu karar verildi: 
et; Bız gıde ;m de onlar kabul 
dil'.(' nle>r; gitmekte fayda var. 

1t ra Propap,anda vapa.nz! 
do t lv n h ricive nazın TUrk 
ve t Ront Sfon;a tavassut etti 
l{ab ~·lt re baı::v !·ili Loid Corç 
ba ra.zi oldu. Kalais'den iti. 
s ; n lrgiltere hiikiımetinin mi
IF>r~r i lıler Savoy oteline indi. 
• z c-nıann odalarında kırk se. 
t.ı~". ~ evvel Alman heveti o. 
Itı ~~?rmu<ı.. Türk Hevetine cs
d ~ a Ye nazırı Cavıt lsviçrcdcn, 
tl~ıh r ~ihat Resat aPrıst~n 
kıt ettıler: Nihat Rec;at bır 
tin lı an biliyordu; adeta heve. 
tak 86ZCülüğiinü yapıyordu. Mü. 
tiedı rki: esnasında Loid Corç 

k~1İzmi~Yun&nlılar tarafmdan 
lar b:ı1n hır sehirdir; Müslüman. 

1 e ora va (Gavur tzmiri l 

Bulgar standa 
giyecek eşyası 

Vesika usulü 60 şehire 
daha teşmil edileli 

Sofya, 27 (A. A.) - Tass: 
Utro gnzetesi. yünJU maddeler. 

giyecek ve ayakkabı milbayaııst ı. 
çin vesika usuh ıiln 60 şehir w• 
kasabaya daha tPşm!I C'dildlğin 
bildirmektedir. 

Keta ayni gazeteye nar.arnn, hU
kfım('t bircok m('murlarm silah al. 
tına alınması üzerine devlet daire 
lerindP mesai saatinin uzatrlmaS1 
için bu dnirel('ro salahiyet ' 'eren 
bir knrnr ittihaz ('tmiştir. 

Yugoslavyada 
111 a a 
te ır er' 

l..oı.arıı, ~7 (A.A.) - Bc)brad'da.r. 
Oıldlri.dlğlne göre, Yugoslav Gene 
•ırmnvı mllll müdafaa teub rlcrin 

bUt o mcn1leketu- "-z Vl'rilmcsln 
1:mretn:lştlr 

Eski Holanda 
Baskumandanı mevkut 

J..ondru, 28 (.\. A.) - Londra
dJ. 1ntiMr eden Vrij Ncderland is. 
mindflkı hür FC'JPmC'nk gazctcsin
ne göre, Hollanda b•dmM-ıtıtfanı 
general Vinkelman, Bchernyn hu. 
dudunda kfıin Tropp:ıu'da enter -
ne edilmiştir. Almanlar genrralin 
C\'V('1ii. öldli<:ilnil blldinni!~. sonra 
bu h<ıberi tekzip etıni<;lerdi. Gene. 
rnlin iki muavini kendisiyle bera
berdir. 

derler; Türk milliyet ve kültürü 
nUfuz edememiştir; eski sahip
elrine vermek lfızımdır. 

Nihat Reşat heyete hiç danış,. 
madan şu çok kuvvetli cevabı 
verdi ve susturdu: 

- Bu esas kaliul edilirse Yu.. 
ruınlılar tarafından kurulmuş o., 
lnn Marsilyanın da onlara veril
mesi icabeder. 

Müzakere esnasında istiklal 
mücadelesini vapan Türk hükO. 
meti hakkında "haydut" kelime. 
si kullanıldı; o zaman Fransız 
murahhası Milran derhal itiraz 
etti: 

- Vatanlarııu mlldafaa için 
uğraşanlara Fransız telakkisine 
göre vatanperver denilir! 

Müzakerelerden hiç bir netice 
çıkmadı~ bununla beraber k~. 
c.ilmis savılmadı, tekrar görtı~
;,<>k ürere ayrıldılar. 

Romada 1talva l\rn1ı. murah_ 
ha."' h{>veti reİsi Bekir Sami . . 
kabul ett!. Bir giln evvel ttaty 
erkanı harbiyesi bir müjde ver. 
mi!rti: Milli ordu bir ?.afer ka .. 
zn.nmı$. esir almıştı. 1talvanlar 
bunu chemmivetle telakki edi
yorlardı. 
· Bekir 'Sami Kralla olan mUla. 
katı nnlntırken sunlan da söyle. 
mhıti: 

- Kral kısa boylu idi; ben 
onun iki misli kadrı ... rıım. -filli 
ordunun kn?..andığı zaferden 
bahsederken bovumun bir misli 
<'l!ıhn bU\>ilniifünü snm"ordum. 

K ad ircan K af lr 

İngiliz tayyareleri 

A manya 
üzer~ne 

müthiş bir 
akın yaptılar 

-<>-
Kolonya demiryolları 

ve fabrikalarında 

150 den faza 
yangın çıktı 

-o-
istila limanları 

ÜZ 
arc.?iman edf 1 

L<ı1Uira, 27 ( A. A.) - İngiliz 
hava nezaretinin tebliği: 

İngiliz bombardıman tayya
releri dün gece Kolonyadaki 
smai hedeflere karşı şiddetli ve 
muvaffakıyetli bir hücum yap· 
mışlardır. 

Hedefler üzerinde büyük çap. 
ta bır çok mffüıklı ve yangın 
bombaları atılmıfjtır. Rhiıı neh
nnın iki sahilinde bulunan he· 
defleıc ısabetler vukubulmuş ve 
müteaddit büyük yangınlar çık. 
tığı göriilmüştür . 

DUn gece sahil muhafaza teş 
kilatına mensup tayyareler ve 
bombardıman tayyareleri dü5-
nıan işgali altında bulunan sa -
lrillerde limanlara hücum etmiş_ 
lordir. 

Boulogne'da ve Flcssingue'dc, 
d»klar mıntalcasmda yangmlar 
çıkmıştır. Bu harekata ıştirak 
eden tayynr.elerintizdeıı .Qördü 
~ dünkü keşif harekatına ışti· 
rak eden avcı tayyarclerimiz
den ikisi üslerine döıımemi~ler. 
dir. 

150 DEN FAZLA YANGIN 

lıondrcı • ...f1 (A.A.) - Bu ~
oo lngiliz Jı.:n•-a -kuvvetleıi rA:I. 
manyadaki Kolonyaya 56 mcı 
akmlarmı yapmıı::ılardrr. Bu taar 
nız, fevkalade şiddetli olmuş, 
150 den fazla yangın k:ı.ydedil
miı::ıtir. 

Kolonya demir yolları, fab
rikaları ve petrol tasfiyehanele. 
riyle çok büyük bir merkezdir. 

BOMBAHDIMANLARIN 
TAFSlLATI 

Londrn, 27 (A.A.) - Ingtllz tayya
releri, dUn gUpcgündtlz Pa dö l\'.alc \"C 

Manş üZcrindc ikinci bir sefer ynpn
rnk bııva işleri nazırının Inglliz tay· 
yarclerJnln bundan böyle kılıc;lannı 

nazi ctınc ve kanm:ı. dnha dcrüı ve 
daha tahripktır bır surette snplıyacak 
lan suretindeki vaadini ycrlne geUr-
mlşlcrdir. 

İngiliz uıyyarelerı, 1 gnl altında bu
lunan Fransa llzcrlndc uçmuşlardır. 

Bu alon. salı r;-UoU ltUtlc hnlındc ynplı 
mış olsn akını pet;; yakından t.tdtip et· 
mlş olup ş!mdlyc kacLu yapılan akm· 
ıarın en ınllhlmmf addedilmektedir. 

lnglllz tayyareleri s:ıntıercc tıavadn 
ı<alnıı9lnr ve Hltıcr taarruzu b:ızırlıl•· 
ıar:ınm temerküz noktası olan Kale il· 
manındakl tesl.Satı fıısılasız olnrak 
bombardıman etmlşle>rdir, bombardı· 

man wyyarclerioe Splrflrcs ve Hurri
caneı:o s!Rtemlcrindckl tayyareler rcfa· 

· ing11tereye 
yardım projesı 

Ayan Meclisinin 
müzakeresini kısa 

kesmek için tedbirler 
alınıyor 

Vayiugton, ~1 ( A.A.) - lnı;il. 
tereye yardım kanun projesi. 
nin kabulünli gecıktirebilecek 
münakaşalar bakında izhar edil. 
mektedir. Ayan tiz.alarmdan her 
birinin söz söyleme mliddetini 
bir saat olarak tahdit edecek 
tedbir alınması düşünUlmekte. 
dir. Bu tedbirlerin alınması için 
ayan azalarının üçte ikisinin 
etdbir lehinde rey vermesi la. 
zımdır. 

1917 senesinde harp aleyhin
deki beyannameyi imzaeden a. 
yandan Morrin radyoda söyle. 
diği bir nutukta Amerikanın 
harbe girmesine mani olmak için 
ödünç verme ve kiralama kanun 
projesi lehınde rey vermek iste. 
diğini bildirmiştir. 

Morrison kanunun kabulUyle 
İngilterenin harbi ka7..anaca~ı 
ve nazizm.in de ortadan kalkaca
ğını ilave etmiştir. 

Yeni bir atayyare tipi 

Hava Engeref i 
Amerikada yapılan 

tecrübelerde 

Saatte 992 
kılometre 

süratle uçtu 
7 bin metreden pike 

inişi yaptı 

nurraİo (Ne\'york) 27 (A.A.) -
Hava engereği ismi verilen yeni 

avcı tayy.nrcsı. bura.da. son gt\nlerde 
ynpıla.n b!r tecrübe uçu~unda, saatte 
620 m!I {092 Jdlomctrc) sOratte soy· 
retmiştir. Du tayyare 7000 metreden 
pllte lnml§Ur. Eski pike tnlş rekoru 
ıııııen modııst geçml§ tclAkkJ edilen 
Curt! s-hnvk· 75 tayyare~ tarafından 
bundan lkl ııene evvel elde edilmişti 
ve saatte 575 mJld! • 

Ruzvelt'in 
hususi mümessili 

çı oma daıu 
ör şt 

Çuıı1iiw•, 27 (A. A.) - !). N. B: 
Ruzveltln hususi mtimcsslll 

Lauchlin Curric, r<unkingdcki vazi. 
fesini bitirdikten sonra Amı>rika 
ya dönmeden evvel bugUn Hong 
kong'n gitmiştir. Cun-ie buradaki 
1knrneti esnasında Çi,n devlet a 
damlnriylo ve bu arada Çin ordu. 
ları başkumıtndnniyle Çinin ikb 
sn'di vaziyeti ve ihtiyaclart hakk•ı;. 
da görtiıımrler yapmT!jtır. 

knt etnılşlerdtr. Gerek gldtşl, geT'ck 
dönüşü esnasında Alman avcı tayyare 
lerl müdahale etmeğe ug-rnşmamışlıır 
dır. 

Jnglllz plloUarmdnn biri. vazf~U şu 
suretle hillAııa ctmfşUr: Hava . .ayyart> 
!erle doluydu. Hep"I de tngfllzdl. 

Amerıkadan 
ingi tereye 

tayyare 
sevkiyatı 

A,rtık vapurla 
yapıımayacak 

Atla O ya 
3 nzerlı eı·e 

a rııaca 
Tayyareler 

ıngiltereye uçarak 
gıdebllecekıer 

Loııılra1 27 (A.A.) - DeyU Meyl 
gazetC!'mln Vaşington muhabln Va.1-
t.er Farl', uçuş kabiliycUeri yüksek 
olan t.ıyynrelerden btı.şko. tayyarelerin 
AmerJkıı !nbrikalnrmdan, lngillz tay· 
ynrc n.c-ydanlarmn doğrudan d.:>ğruya 
gidebilmelerini teml..n edecek yenl bir 
projenın t.cfcrrüalındıın bahsetmekte· 
dlr. İngiliz, Kanadalı ve Amcrikal.. 

3 

Tasdiknameleri 
teati edildi 

Budape;şte, g1 ( A .A.) - . fa
car hariciye 1ı:.1zırı Baroo ve 
Yugoslavya harıciye naz r1 B. 
Markovıç, bugün başvekil Tc. 
lekı de haz•r oldurru halde. Ma
car - Yugoslav dostluk mııa.. 
hedesinin tnsdiknnmeleı ini ti!&· 
ti etmişlerdir. 

Amerikanın Londra 
elçfa1 tneiltereye geliyor 

Nc\'york, 27 (A.A.) - Ameri
kanın yeni Londrn bilyilk el!:l.si 
John Vinant bugUn Clıppcr tayyn. 
resilo İngiltcreye hareket etmış
tir. 

Sefir hareketinden evvel §11 

beyanatta bulurunu-,tur: 
!nglltereyo yardım hususunds 

Rı..zvclt ıJo tnmıımen mut-;bıkım. 
· Çörçllfn sevk ve idareslndl! ?ıay -
ranlığı celbeden bir cesaret ve mu· 
kavemet g5stcrmiıı olan lngfüz 
milletine yardım için elind "n gele. 
ni yapmak Amerika milletln" boıç.. 
tur. 

ekspr·rlcr, Grocnlo.nddıı. ve Izlnnda<b bir mPıhnlede AUaa okyanusunu ka· 
tayyare'erln bcnzln ihUyaçlannı to- tedehll~k haldedirler. 
min er.reel: geniş üsler inşası ımkAn· Bu t&yyarelerln hııreketlcrtnln SJk1 
ıarmı t cdkik ctmektedlrlcr. laştırılması lhtlm:ı.11 de \'ardır. ÇOnkfl 

13 ı tı:ıler, atın& okyanusunu Uç mer· merhruder kısa olduklarmdnn hareket 
hnlt'yc ayırmak surctilc Amcrllmn lçin ml.uıait havaya intizar etmeleri 
t.nyyar(lcrln!n lnglltereye mUhim mlk mecburıyeU yoktur. Diğer hlnlerce 
tarda w silrntle gelme~crtnl temine 1 tayyare ile hafll bombardmıruı tayya· 
yarayncuktır. Bu tayyarelerin hııva releri, keıtl! tayyareleri ve hattA ba%1 
yoluyla gelmeleri, onları şlddetll art- tayyare tipleri, Okyanusu kendi vaBI• 
tırılmış Qlıın tahtelbahir harblnln teh- tnlarUe geçebileceklerdir. 
ilkelerinden kurtaracaktır. ÇUnkU bu Fıırr, Vnşlngtondnkl mesut rical 
tayyareler, artık ~eınilerlo nakledllmi tarafından yapııan beyanat.o. naznr.ın 
yecekur. Fazla olmk bu tayyarelerin şlmdiyn kadar 500 e ynkm tayyare 
gemilerde işgııl etmekte olduklıırı yer ile deniz tayyaresinin hiçbir kazaya 
lcr, serbct kalacaktır. Şimdiki halde maruz kalmadan kendi vasrtJJ.lnrlle 
ckserl'>l bombardıman tayyaresi ol· Atlıı.s Okyanusunu geçmiş olduklar 
mak Uzcre miktarı mahdut tayyareler nı temin eylemektedir . 

mgunıu tan gelen s z 
fnirı( o'lmıyıı.nlar fı;ln )•orgunluk 

rnhnt • ı:ok dl'fn ağır - uykuya bir 
ebcp oldu''U hnldc inirlilcr (kcn_ 

dllcrlnl nclmdnr yorgun du:uırlar. 
n o kndar nz uyurlıır. Uyuduklan 

\·nJdttc de rahat ız olurlar, knn· 
!;t'tC riiynlnrclan r~nyıırak 11,ranır-

Jar .• , 
no ııynhğm ebebl sinirli olmı. 

yanın yorgunluğu ile, slnlrlinlo 
yor,gunluğu nynl cinstt'n olmamnsı. 
clır. Sinirli olmıyan nclnlclerinl fe
rah ferah lı;letir l\anunıla \'C nda
Jele:inln arasında bulunan şt>kcri 

'almr, onun yerine luınmcln uyku 
,·ercc<'k madde hlrfldr \'e uyur. 

llalbuld siıılrlinin duyduj"~ de. 
\'r.mlı yor~unluk karnciğ('rioin \'C 

\ilcuduıı lçinı1l'kf gıdalnnn nlzıımr. 
na karı nıı hao;kn tılll\ lnrm l~i iş

elnıcı;indcn ilı'ri ı:elir. Sinirli ycıll
f;f ı:ıdnları ,·ıırndL"mm 1cerstnıtc i5. 
lefemeı, onlnnlrın istifade cdl'!mez 
ılc oııun için kf'l1<1ini daima yor~ın 
clııvnr. 

Onun duyduğu bu ,.o~tmlult dn 
nk.sl gibi - tnm da U)"':m 'lamnm 

ıırtnr. Cunn da sebep içimizde iş
Hvl'n "nnttir. İçlml.,cle bir sant iş. 
lediğlnl hcrl>e bilir, normııl olan, 
insan salınhlan i"frdiği santtc o· 
van<lıi;'l rfbl. ı:ündll:r.lni ıle nnte 
bııkmndan \·nkfltıl lıio;c;edenkr çol{. 
tıır. r.•ı c;n.ııt tın ·nTrı o;aatlPr r.-ihl 

nıklıl\Sla, :ıcmheTcklc yahnt ımm. 
in lşclnıcz. lfalbin \'Unnaeı (fa o sa. 
aUn çıknrd10"1 ı:;c demek <lc-ı-ilıllr. 

lı;hnlzdo l~llyen bu snnt, \iirndu 
muzda. geçen kimya. munmelelerl. 
nin uımann bağlı olmıısı demcktlr. 
Hem ldmyn muamelesinin tamnrn 
olması iı;ln muayyen bir z:ınınn 

,·ardır. Onun i~ln \ ilcudomuzdaki 
uzu,•la.rm gördükh•rl f~ler de :m
mana göredir. 

l"cdl.;imiz .;ıdnlnrm hemen he_ 
men hepsini toplıynn karaciğer 

nMta bir l imla IUborntU\arıdır. 
O gıclnlan m.in toplıır. sonrn on 
lan 'iieudoıı ı~ıne ynnyncak mııd 
deler hııllne getirir, dalın sonra bu 
mndılel<'Ji 1 :ına ve o vasıtayla \'Ü

tün \'Ücoda gön<lerlr. 
Fakat onun bu işlerin bcrbirlnl 

~önnck l~io muayyen sııatlerf \'nr. 
dır. l\arnc:iğerin gccelnnsmdnn 
sonra ant chirde kndıır. \iieodn ya 
rıyncak maddeleri hnzırlı:ı.dıi'.:,"I, 

dörtten onrn vikuda brrnkmnya 
bııc;ladığr arıl l)ice anlnşılmı.rr ••• 

~~~~~~~~~~~!!!!:!!~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Slnlrllnln hemen daima yorgun 
olması ela knnıdğerlnln 1)1 f~le. 
mem(' lnclrn ileri g<'lir. Paluıt za. 
ten yor~nn olan lmrıırlğer ~e<'Cyıı. 
rıı.ındnn sonra dörde kadıır güç 
lillde ç:ılıshh;ıı ·ahib!nl rnhntsız <". 
der, ona nğırlık 'erir, Onun için 
sinfrlllerln (O~ nhsamd~n oyuyn.
m:ız dn s:ılı3Jıa kar<jı uyurlar. Bu. 
no slnlrlllC'rio l>cnclilcri pelc iyi bil· 
dllderf ~bf nlleleri de b"Iir. Sababn l<'ak 

l 8.Za.n at bu çıplak mektuptan da, 
l"tik ın. o satırlan karalarken bU
l'an bfr Vicdan zabı ı~inde kJv 

Cünk <Üğını anlamak kabil oh.yordu. 
rnaaa ü, .aksı halde, velev doğnı ol
fıı.de bile, ~l'.sı.lr \·e pi5II1Annk i
!'tıs <'d.~ bir lkı sahte c!lnılcye 
• 'O t.geli.n.irdi, Mesela IJitirlrken: 

Ilı.it edertm ki • air ,. <liye-bU· •• vesaır .. ves . 
ga"l ~ Halbuıd son ~atırlar. 

-1 e ıdı· ''G ile.at · ece yarısmdaıı sonn. 
ti. S ~ bir de vapur harC'Ket et
ta Qlıunın.r." ond~ sonra J.a im-

g liyorcıu. 

~ekt b 
t%. u u okumasmı bitirdik-

80nra dokto . 
-ş r. 

l'etneın ıtndi anlıyorum! O a.k§am 
fl'-.- e bulunan ı;ıahıslıırdan te-
-•11atı h t 

bl21UJı a ırhynn hiç kimsenin 
~, lllanıasuun sebebini anlryo • 
rnıy~ Scıed.iye reisi kadeh kaldJnı. 
8ofra~ bir hale geldilrten sonra 
le-bU·...ıı· erden hangisi kendini bi-

.. "ı ı..:, 4 "4. 

Yılı ~ iki arkadaş el 1$'llği 

A~kon Muı(ç:ö~~~ô - -14- Nakleden: MECDi ENON 
ılc en büyUk tecrllbeyi yapmak i-' 
çln hazırlığn b~ladı. Her ikisi 
birden kaymakamı, belediye reisi
ni, jandarma kumandanının velha
sıl bütün eve gelenleri ziyarete gtt
Wer. 

Doktor, ilim ve fen baknnmdnn, 
arkadaşı da kalbi yuJnU§atan SÖZ

ierle, uzun U%UD izahat vererek, 
muhakeme ve münakaşa ederek ni
hayet hepsine işin içyUzUntı ve 
maksatlarmm ne olduğunu anlat
mıya muvaff'ak oldular. Hepsinin 
yardnnmı t.emin ve oynıyacaklan 

rolleri inceden inceye izah ettiler. 
Liman reisin.in evinden çıkarlarken 
subay: 

- Allaha çok §iikUr! dedi. Ço
ğu gjttl, azı kııldı. 
~ anııcmne do haber gön-

derdiler. Ona i!ii anlntmıık ve rızn
smı almak belediye reisi ile diğer
lerine nnlatiruık ve kabul ettirmek· 
ten dııhn kolay oldu. Evet, öteki· 
!erin hepsi de iyi adamlardı. Fakat 
böyle bir his meselesinde nnlayıv

lan çok krttJ. 
Blrkaç gfindenberi Ayııe hafifçe 

rıı.lıatsız olduğundan evden çıka • 
mıyordo. Cemille doktor Faik onu 
~y.ırete gittiler. Kız kapmuı dışın
da, arkasını duvara dayamış ve ye
re çömelmiş oturuyordu. Onlan 
görilr görmez aynğn kalktı; her za
mı:ı.nklnden biraz daha isteksiz ola
rak Cemile doğru yUrildü. Aynı tat
h sllzJeri m.mldıınarak kendisini 
kucaklamak istedi. Cemil: 

-AY§e! dedi.. Sn.na bir havadls 
getirdllt! 

Ayııc: 

- Havadis, havadis, hnvad.Js! .. 
diyerek ve sözlerine hareketini uy
durarak subayı yanağından okşadı. 

- Yarın nkşam buradnn gidi· 
>·onun. 

- Yarın ıı!tşam buradan gidi
yor muyum? 

- Buradan gidiyorum. Ayrılı
yorum artık bu adadan. Bütün as
kerlerimle beraber gidiyorum ... 
Vapura bineceğim ••• Vapur beni u· 
zaklara, çok uzaklara götürecek ... 

Bir elini havaya kaldırarak u -
zak blr yeri gösterir gibi '''lptı. 

Ay§e, onun işaret ettiği ta.rafı 
göstererek: 

- Uzaklara, uzaklara!,.. diye 
dalgın dalgın mınldıındı. 

Sanki bir an bir f]eyler dU Un-

dil. Sonra alılkasız vo heyecansız karsı demC'k, gcecyerısınd:ın sonra 
bir tavırla: 

- Büyük \·apur ... Dumanı çıkan 
'npur! •• diye söylendi ve Cemili 
bir daha kucnklamak istedi. 

Zavallı genç me~'Usane ba.şmı 

sallıynrak: 

dörtte • -:lmclfül snntl(' h""f<' • im. 
rııcl;1crin en 7.al>m.-tli l<;tnl bitlıiıı 
dlnlenm('<;I dem('lttlr. l'orguıı Jmrn 
riğcrln ımh1bl clc anC'ali o ıınmno 
uyu ·n• ilir. 

Sinirli, aks:ım U) 1m saatinde u 
Yllvamam:ısmn im •• ılıl•, günclü1 

- Yine bir de~füiklik yok! de- öğl('(lC'ıı sonrn lstC<1lm zam:ın uyu 
di. 

Dqktor fısıldadı : 

ynbillr. Çiinf,ü o zam:ın lmr:ıci~l't 
esnsen yorgun olm::.Mn bC'rnher 
hiç olmnzsa 'ikuda l nzırl·~ nen~ 

- Bu szle..rl ona çok tcknır- ~ch'nrı :rnpm:ıld:ı t1cniiz )Orulmn 
lıunnk lazım.. :mstır ... 

- Yine tecrllbe ederiz. l\Bracl~t'\rln bi. le saatle islC'dih.; 
Bundan sonra ikl arkadaş, Ayşe, knhlnsl • y«'nl, birime; S"n<>ll!\ bir 

kesif olı'!ıt;;,1 lcl:ı bC'lld ~be mn 
peşlerine takılmasın diye hııfifçe sal ~hl ~<'lir. Fnkııt bu t·r.id .. ruı; 
a7.arlıyar.ak oradan uzaklaştılar. 1ı~ nıluj';J. sdtPrll Jı .. st"larn llitç 

Ziyafet ertesi akşam için karar- olan <'n Ulln ~C<'<'' nrısmdnn onra 
l~tınlm15tı. Aynı akeam, fldntf dörtte sırm--n t tliMi'"..ri \·nldt d=.'.n 
veçhile, Ayşe gidip subayın kapı· l)i f<'slr ctm<.'siyle mf'rdnnn çık. 
sına oturdu. Delikanlı eve geldiği mıştır. ('i\nl ü ~Nl!~imh: !ll('ltcn 

\'Ucudun i<:lne ·an\'ne:ı.k _ fazla o. 
umnn, kızı içeri aldı. hınca znrnr Y('receJt . lınlc getiren 

Emirber neferl, aldığı emre u- d(' lmraC'l.1'rrdlr. 
yarak sanki bir hareket arifesinde Rer~ınlde bir ıııtrtl nt.."CinmCl:m 
bulunuyorlarmış gı'bl ev eşyasını nrumn),p dn snbnhn l<Rl"fjl oyarsa 
denk ynpmnk Uzere alt1Urt etmiş, \ bir kere lmraC'İJ~<'rinl ltC'niTI helıt 
uğraşıp duruyordu (Devamı ) mine muayene cttinncsl P~• 1"1-

. var betli olor. G. A. 
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H A B E R - Akşam postası 

Sinemada karanlıkla . l 
içinde bir vaka 

DDnDn ve bugOnOn haber~ ve ha.diseler 
- .. .:. ~, 

Evvelki gün. Şehza.debaşmda. 1 Kısmen filmın heyecanında 
ki bir sinemada earin bir vak'a kısmen de Makbulenin ~Uzel •. 
olm~. bir adam karanlıkta ya. ~nden kendisini kaybe-den R~ 
nındaki kadrnm Uzerine hUcum Şanlı. karanlıkta birdenhire lt" 
ederek kendisine taarruz etmek dınm Ur.erine atılmış, viirı·r! 
'stemiştir. 1 nun muhtelif yerlerini .;1k13tı 

mai?a başlamışbr. 
MiltaaYTız Vefada Dedant Çe. Makbule neye uğradığını şr 

obi sokağ_rnı'fa 11 numar~a. '! şırm~ ve aJabiJdi!Tine baykırr 
•uran Reşıt Şanlı adında bırısı. rak imdat istemi ... ir. iir. s~ 

1 Elektrikler yanmış ve yetı. 
Reşit Şanlı. eV"w't'tki 5?i1n sine. şenler Reşit Şanlıyı yakalavarak 

maya gitmiFtir ve film seyre. kadını ~clükle elinden kurtar 
derken, biraz sonra vanma Ka mışlardrr. R~it Şanlı karakola 
-ııgümrilkte mınlıceı:ıme ~ka. ve oradan da cUrmUmC!!.but 
ğmda otu?'all Makbule adm ... cı müddeiumumiliğine teslim edil. 
bir ı?enç k-tdm oturmuc:tur. miştir. 

l'\?mantar Ba1oarlı
taııa girerse 

Napollde 
Almaa aslıel'ler~ 

(Bq tarafı ı nclde) Londra, n CA.A.) - MU.takJJ 
kimseyi hayrete dll1Urmiyecektir. FransJZ ajawn bild!rlyor: 

IV:attaya 
)Üyük bir akın 

yapı dı 7 

1 
rı ~man tayya· 
res· düşürüldü 

--<>
(ücum ağır zayiata 

mal oldu 
KahlJ'e. 27 (A.A.) - Orta tıırk 

ıglliz hava kuvvetlerinin resmi 
cbliğl: 

Ankara görüşmeleri 
<Bae &arah 1 aclde) 

l.ıJ1nl)t ln!lnü bugün ısa.at 18.3 Oda Çan. 
kayadaki kaıklertnde Btıyilk BrltaD· 
ya Hanclye Nazın Aııthoııy Eden'I 
retakıı.tindtı BUyUk BrtLUaya lmpara. 
torluğu genel kurmQ bapaııı Gene
ral Sir Jolııı DW ve BüyOk Brttuya. 
nm ..ukara bUyOk elçiat 8lr Hugb 
KnatcbbuD Hugeaen olduğu halde~ 
bul buyurmu,Iardır. lki aat clevam 
eden tıu mWlkatta Haı1cf.7e Vekili 
ŞUkr11 Saracotıu ha.Zır bulunmuıtur. 

DCN!U7 '.l'IDIAS v.B 
ZlYARSTL'l:B 

Allkara, Z8 (BUllUll) - Evvelki 
gtlııdoııberl Ankara.nm mJ:ıal!rt bulu.. 
l'!an 1ngtltere Hariciye Nazın Eden 
ve imparatorluk genel kurmay bllf. 
kanı General Slr .John Din dlln ıumt 
teması arma ba§laml§lardtr. 

Gl5rUfmeler, BUytlk Brit&nya Hart 
clye Nuırı KJatu Edenle Hariciye 
VekAld1Iıd:ı ve General Dill lle de ge
nel kurmayda yapılmaktadır. 

~ Dıoldol' Relür s.,,dam, 
mtaftrlertmbl teftfllle tıucGD Aakara 
Palu~ blr öğle &tyafeU vermJfUr. 

lnglJtere llaıtcı,. Namn ~ 
§ehrtmizde bulwwa TUrk " eonebl 
PA~ kabul edeoektır. 

1NGll.b SEl1&INtJıl Zl'I' AftlTI 
Ankara. n (A.A.) -lngtUz BQyUk 

Elcıat w Laaf KDatcbbıal Hu..-n bu 
&ltlUD BtlyQk El~ tılnumda lngt
uz Harlel79 Nasın lldoa ,,. lJDpara· 
torluk Genel Kurmay Baflı:&nı Bir 
Jon DU1 tereftne bir ziyafet ftl'tDJtUr. 

a&Şvaltl.bdztN OGı..s 
UYAFn'I 

Allkara, tı (A.A.) - ŞeluimDl5e 
bulunmckta olan 80~1. .I Brttanya Ha 
rlc!ye N&mn AJlthonl Eden Ue lmpa. 
ratorluk Genelkurmay Ba§kan.ı Gene
ral '3lr JOD Dl11 ,enflne bug1ln Baf· 
vekil Dc.ktor Refik Saydam tarafmdan 
Ankara Palasta bir 611• ziyafeti •e. 
rtlml,tır. 

Motördeki mail 
fırtına yüzünden 

Denize 
dökUI nemiş, b 

gösterılerek 
is anbulda satıl 

---0-

8 r mo 6r lıap 
... ıaçtu railal 

Bununla beraber yapılacak konuı. DeyU Herald gazeteaıntn ttalya~ 
bududundakl muhabirine gl5re. Roma 

malann ulahiyeti haklwıda bir t~tşUerl AJrr.anlarm yalnu Trablusa 
~ söylcne:niyeceği ve tahmin e- c;ıkmalt ıçın değil fakat Blzerte Hma 

Diln bUytık bir dilşrnan fil08U 
Malta adasına bliyUk mikyasta bir 
taarruz to3ebbüsUnde bulunmug· 
tur. Kırk kadar avcmm himaye
sinde 40 bombardıman tayyaresi 
Luca tayyare meydan·na hücum 
etmiştir. Hava kuvvetlerine aft bir 
binada bzaı hasarlar wku bulmuş. 
sa da hiç blr memur yaralanmış 
veya ölınemlştir. DUşman ku\'Ve -
tbı1ıı adet itibarile çok fallr olma· 

s~:~~~vc;e~~1~~ Canavar yürekli b:r katil ... 
ker 87" dUşürlllmilş ve bir kaç • 

Bir mUddet evvel, t 
limanımıza gelirken hamul 
den 1800 lira deferiııde 1 
val incir ve deriyi denize at 
iddia eden Şendilber m 
kaptanı Fehmi hakkındaki 
kikata devam edilmekt 
Fehmi, fırtınaya tutuldu 
Çanakkale civarında denlse 
ra atmak mecburiyetinde 
ğuu. tesbit dellil için Çana 
mahkemesine müracaat ed" 
ğini eöylemiştir. 

Tahkikat neticesinde d 
200 sandık incir döki1ldUğü. 
lan hamulenin Jstanbula 
lerek aatıldığı anlaşılmış, 
rm çoğu da meydana 
mıştır. Bir mUddettenberi 

• 1llemlyeceği de aşikArdır. Tunanm nmı ifgal için de ta.h§ldat yaptıklan· 
r;imal kıynımda Bulgar nazı ordu. nı elSyl~m~ktedirler. 
su nehri geçer ve Almanlarm iler. ıtalyadan gelen bir yolcu, eksertal 

lemesl bir iıtgalden famnı olunı.a 1 zırhlı kuTVetler olmak tızere 200.000 

::~a::~t!~ş=t:m.;!~a~ ~ Bir bahçıvan bahçes nde kafası 
taryalan 5 "Yunker 87" dUıUr - ı 9 

Almazı aakerlntıı NapoH dvarmda 
Sofyadakı İngiliz elçisi Bulgam • topl&Dmt§ olduğunu aöylem1§t!r. 
tanı terkedecek, Londradaki Bul· 

~;:::h::!t~~~ım'.!: balta ile hes~lmiş o.arak bulundu 
dahilinde değildir. Alman zayiatı 

de olan kaptan yak.&üıJıuıııı;ı 
lunmaktadır. 

gar elçisi de pasaportunu alacak. 
tır. Bu takdirde Bulgaristan dü~· 
man ltgaU altma girm.Jı bir top • 
rak: olarak illa edilecek ve derhal 

bazı diplomatik ve aakert tedbirler 
'llmacak•,.. Bulgaristan ve Romar 
yada da gittikçe artan blr merak. 
la bu tedblrlerln mah!yeUnin ne 
>labllece#] sorulmaktadır. 

Bulgar ziraat namı, Bulgar bil. 
itWnetlnin gayesinin Bulgaratanı 

ıarp harici bulundurmalı: oldufunu 
heyaD etmiştir. Alman lfgalinl 
·~abul eUlği takdirde Bulgarlata-
1m harp harlci kalınası çok g11ç o
ıca.1ı: ve Bulgar hWı:fımeti ve mil. 

• eti geçen mnumf bal"pte Alman. 
'&ya iltihak ederek ufradıklarr l
kıbet gibi bir lkıbete bu sererdi 
bueketlerinfn nrtfcem olarak da 
naruz kalacaklardır. 

Bat 7arlıtaada 
Atma11ıar 

<Bat tarafı ı ncılde) 
:\IUllALİF MEBUSLAR KRALA 

MEKTUP GÖNDERDtı.ER 
Londra, %'7 (A. A.> - Taymls 

gazete&nln Sofyadakl muhabiri 
bildiriyor: 

Çan.kof hariç olmak llzere par
!Amentonun biltiln muhalif bi..la. 
n Kral Borlse bir mektup (&ıder_ 
mJşlerdir. Mektupta kralm dl§ ııi

~tine hllcum edilmemekle bera_ 
ber Bulgar milletlnln yabancıla • 
rm Bulgar topra.ldarmı iKal et • 
meeine muhal!f olduiu ve dıpr. 
dan yapılacak bir tQyfke boyun 

etmeden evvel Bulgarlatanm harp 
ve harp mmtakası haricinde kal • 
maamı temlıı için hükflınet tara -
ftndan her t.UrlU ve.aıtalara teıeb. 
bOa edllmeai !Uzumu bildirilmek • 
tedlr. 

Bulgarfstanm işgale mAnJ olına
aı için şllpbesiz vakit geçmiıtlr. 

Almanlar her tllrIU mukavemete 
mini olacak landa memleket da. 
bllınde yerleşmişlerdir. Almanya. 
run Bullftrlstanr yeni nizama sok
mai için talepte bulunacafl za • 
manı tehir etmek maksadlle Bul. 
garlatan Almanyaya dq Biyueti 

itibariyle tavizlerde bulunmuştur. 

Bu tavizlerse şbndl Bulgar ıdyaae 

UnJ felce uğratmaktadrr. 

im gllter e o la 
Moskova eıçııı 

<BeıJ tuarı ı adde) 
!nglitel'enin Moekova bQyük 

e.1çisi Sir Stafford Cri1>9 bir 
Sovyet tayyaresiyle dUn akşam 
lıloekovadan ~mize gelmit ve 
hariciye nazın Edenıe göıilş. 
mek üzere dUn akşamki ebp. 
reele Ankaraya hareket etmit. 
tir. Büyük elçiye. elçilik kitibi 
Ruasel ile Moskovadaki İngıliz 
bava ataşesi refakat etmektedir. 

Bllyllk elçi Yeşllköyde kendi· 
sini katşılayan gazetecilere de. 
mittir ki: 
··- Siyut beyanatta bulun • 

makta muurwn.. Hariciye Na_ 
anınız Mr. Eden'e mtllt.ki olmak 
üzere bu akşam Ankaraya gidi
yorum. Memleketinizde ne kadar 
kalacağımı şimdilik bilmiyorum. 
Fakat dönllşte lstanbulda bir iki 
gOn kaldıktan sonn tekrar va_ 
zifemin başına, Moskovaya dö. 
neceğim.,, 

Londra, n (A.A.)° - R~yter 
ajan.mm diplomatik muharriri ya. 
sıyor: 

İngillel'enin Motlı:ova bUytlk elçi
si Krfpa'ln Tllrklyeye seyahati. 
tngUJz hariciye nazırı B. Eden 'in 
timdi Sovyetler Birliğ'nden nJs -
beten u uzak bir yerde bulunma.
ıımdan ileri gelmektedir. 

B. Krlps'in Moskova b0ytl1ı: elçi· 
lifine taytnlndenberl mezunen 
Londraya gelmeabıe imk.ln hası! 
olamam;ttır. 

Uıa ,,ar11ta 
<Bet t&ralı 1 nelde) 

To'k'f!J_, !8 (A. A.) - B.B.C: 
Öğrenıldiğine göre Japonya, 
Hincliçiııt ile Siyam arumdaki 
harbin ııibayetlemneel için ya. 
pılan 90l1S ulh teklifleri kabul 
olunmadığı takdirde kuvvete mu 
racaat edece~ni reemm Fransa. 
ya bildirmift;ir. 

Viı71, !8 ( A. A.) - B.B.C: 
Fransız kabinesi bugün çok mu. 
him bir içtima aktedecektir. Bu 
i~mada Hindiçlntdeld vaziyet 
bakında kararlar verilecektir. 

FRANSA FEDAKARLIK 
YAPMIYACAK 

Vi§i, !8 ( A. A.) - B.B.C: 
Yüksek bir hUkQmet mmıuru 
dUn beyanatta bulunarak Fran. 
sanm Hindiçinf meeelesinde klfi 
fedakArlık göstermiş olduğunu 
ve daha fazla.sının yapılmasına 
maddeten imkln bulunmadığını 
bildirmiştir. 

o derecede idi ki, akından Uç saat 
sonra büyUk bir avcı filosu refa· 
katinde bulunıın bir kızılhnç deniz 
tayyaresi kaybolan dilşman mOret
tobatmr aramak fçln adanm şima
linde bir saat kadar deniz llzerin
de dolaşm11tır. Dllşman avcılan 
avcılanmma hücum et.mit ve vuku 
bulan muharebede bir Messer
ımit ehemmiyetli surete hasara uğ-
raWmıştrr. , 

/ 
•· 

3 avcımız kayıptı- , 

Ruzveltin b:r 
hitabesi 

Vqln&"ton, 28 (A.A.) - B. B. C.: 
Reı.tcumhur Ruzvelt dUn Deyucvdcn 
Amerikan milletine lıltap ederek de. 
mokruilere yap&lac&k yardan pru,J&
ıılDlll yakında kabUI ohmacagID& dair 

ka.naaUDJ bildirmJ~r. 
Ruzveıt, projenin ta.tb!kfnbı garp 

ıwnt &..UrUt için btlyük blr ebemmlyeU 
bala olduğullu töyleDJ.ifUr. 

Yanan barbl 
<Bat tarafı ı adde) 

Atin, %8 (A.A.) - B. B. C.: YU• 
nan te'blig1Dde zikredilen Yunan tay. 
yarelertniD muvatıaıuyeW barekAtı 

için hu:Uz tatllilAt aluımaDUftır. · 
Attna, %8 (AA.) - 8. B. C.: Yu. 

nan ııözcu.tı, !talyanlarm mukabil ta
arruzlar yapmadıklarmı s!Syleml§tlr. 
BUtO.O uphede ltalyanlar timdi mil.. 
dafaa vazlyeUnde bulunuyorlar. 

AUDa, %8 (A.A.) - B. B. C.: !tal. 
yan tayyareleri Ege denlzlnde bir YU· 
nan aauma hQcum etınl§lerdlr. Ab
lan bombalardan haaarat. ve aııtu.c& 
zayiat yoktU1'. 

lNGtLtz HA VA K'IJ'VVETLERINtN 
BOMBARDIM.ANLAB.l 

Atına, ~ (AA.) - Yuıwıtstan. 

dakt lııgUlz hava kuvvetleri taratm. 
dan nerredflm teb:tt: 

Yunaa ordu8uııun taallyett takviye 
mauaclyle ped<'' •• Ftert'ntn 
cenub~ prldslnde yapılan bava ha· 
rekı\tı emıumıda dllıı Lucat! k!lyU U.· 
rlne çok muva!faklyeUI hllcumlar ya. 
pılmqtır. Lucatt civarında toplu bir 
halde bulunan motörlQ n&kllye vaaı. 
talan ve Fıerl"de askeri kamplar Qze· 
rtne tam isabeUer kaydedllmlıtır. 

Fıert'de müteaddit bUyUk yangınlar 
çıkırJ.flır. Burada tayyarclerlmlz dUı· 
man ı:mumt k&rargllımı vua!r hed<''• 
ıert mlt.ralyl:lz at.eşine tutmalc için 
.;ok alı;akta.n ı;;muıılardır. Tayyareıe. 

rlmlz A vlonynnın lkl inil aı;;ığıııda bir 
dUınıan gambotu ile bir dU,man Uca· 
ret vapuru kafilesine de muvntrakl· 
yeUe tanm·z etmişler ve mltralyöz 
ate.,ıne tutmU§lardır. TayyarelertmL 
zı.n hepsi Ualerlne dönmllşlerdlr. 

- "" T AKSiM Sineması Mudurıyetı -=\\ 
tstanbulun bUtttn &e\-etılerl tarafmda11 vaki olan nmumi talepler ve gördlliü fe,·kaJide 

rağbet baseblyle nıe\ıdmln en bllyllk mavalfrJnyetl ve 

Emine Rızık ve Süleyman Necibin phane tem ailleri 

1::~As:L:ü DOKTORUN AŞKI 
ı\f:. ve lbUru aheeerinl Bir hafta daha g68t.erdljhd aaym mllthırlk-" mlljdelemekle ~erci duyar 1 

il"v3ten: KA ATLI HAYDUTLAR 1 
Kent Tayior ve Rochell Hud aon 

•lılnnm, aıttmttn "'1lrlan va ktıhr:uu:ı.nlan filmL. 

.. ~ft~_ıv-~~ ... 
l ı. 4 • ı ı r , 

' .&~ . . 1 

Ne cinayetin sebebi, ne de 
işleyeni henüz malum değil 

Dlliı Kocamustafapap.'da canavar- TalA.t emeatndeD b&Jta Ue kesil~ 
ca •ııenmlf, nra.rengts bir dn&yet Ye vücudunda daha bqka balta yara.. 
meydana c;ıkanlmııtır: lan aı;;ılarak öldtlrUlmU,ttır. 

DQ.n aabah, Kocamuatafapaf&'da Vaka.y' mllddelumwnl muavialertn-
SQ.nbUl(.fendl cainllnln ark&llDdaJd den Fethi Sual elkoymUf, tahkikata 
ecbze bıihı;;eatnden geçen mahalle bek. bqla.auıur. C...di, adl1)'9 doktoru 
Ç1a1 HU..eytn, otlar ıı..rumda ll&Alara Hilmıet TUmer muayae •tmif. balta 
bu1aıııwf blJ' c:.et görmüş, ftka,11 Ue öldUrUldUgtt kanaatine nrarak 
belna uarıtoıa baber vermlftlr. clefnJM rubaat Hrmifur. 

Ceset aahlbt bu bı&hçeyt lfl.eteD ._ Ta.tılükata ebemml19ae deY&lll o. 
Caııu.ztye mahalJestnd•, Dkmektep lunmakta. ce.navar ytırüli leat1l1D IJU-
19Ukagınaa u numarada oturan ball-

1 
gün. ,ana ele ~ belr..,.'Mkt.e. 

çıvan T.lll.ta altttr. dlr. 

Belediye ba gaz 
buz tevziatını 

kendisi gapacak 
Belediyenin nkUJe yapllllllf ve şlm· 

diye kadar bırQOk ihtllAtlara eebcbt 
yet vennl§ olan "buz aerbaylliğl. 

mukaveleai ma;yıa eonunaa bl~oektir 
Belediye tam yaz ba§mda. bitecek o
lan mukaveleden eonra takip edilecek 
hattı hareket bakkmda tetkikler yap 
mağa bqlaDUftır. 

Bta serbay11llt mubTelest ne bele
diye Karaatacta kendi tabrlkumda 
ımaı o!unan ve !nhlsar hakkı beledi• 
yeye alt bulunan buz salıf lflnl bit 
mUteahhlde Uıale etmektedir. Bu tba· 
le ııtn!ıl ıtmdlye kadar btrcok mahzUI'" 
tan gl5r1lln1Uş vebirkac; defa mukave
lenln teahl mc\'zuubahs oımuıtur. Bu 
!gin belediyeye temin ettiği ~Pllr ~· 
nede 11.3.000 11radır. 

Heybeliada önünde 

Bir su motörü 
battı 

Makiniat boğuldu, 
kaptan güçlükle 
kurtarılabildi 

Diln Heybeliada önünde bir 
motör batmış, bir tayfa boğul· 
muştur. 

Kaza akpm Uzıeri vukubul. 
mu§ BüyUkadada Sakarya eo. 
kağında oturan ve Bilyükadada 
bir su deposu igleten Yorgi Ka. 
tırcıoğluna ait Zafer motöıil 
Çubukludan yilklediği iyi su ile 
BüyUkadaya giderken ,içine su 
dolarak batmıft;ır. 

Motörde bulunan kaptan 
Mehmetmakinist Ekrem sulara 
kavuşmlL,, Heybeli balıkçıları 
hemen imdatlanna koşmuştur. 

ÖğtendlttJnlse .... ......,.. bus 
aAtlft lıakkau da et aakll19.. llbi 
btzzat uhdelbae ...... " llıı8 llUNUe 
bem ötedeberl ,uct.,.t ....._. Olan 

bu l§i rııl&b !lem dl bGUln pUriDl be
cd!yeye IDhllıar etttrmell mODaltp 

görmektedir. 8aauD için lıua t.eYlll l· 
~in.in orguıı. .. 70H ümriDde &etklll· 
ıer 7&Pdm&I& tıeı•amp,.tır. 

815~ ol:madztı takdirde beled17e 
aı. eem muıra...-.. bit---. -· 
• bus •ut muka..a.lıd dMıa. mGa· 
I& fUUarla iba.J919 karar nrm)f bu
tıom.aktadlr. JIUh•ff& bus lmal&tmm 
~llhuır vUlyet dolaymlle sn.terdi· 
it mll§kWAt nazara alma.r&k pıtrtn 

fa&lalqtınımaama hiı;; del11ae 160.000 
"-""'B çıkanlmıı"'""• ~q!•.,•la~aktır. 

Rektör beyanatta 
bulundu 

"Böyle bi; U niveraiteli 
tcuavvur edemiyorum. 

Fakirlikten ıikayet 
ayıptır!" 

Ta elle arııada 
bir aallıt ıçllacall 
Bazı Üniversite talebesinin 

faknıhal dolayıaiyle medreeele:t. 
de geçirdikleri mai,et ve yap. 
YJ§ tarzıarmı anlatan yazılar 
bir .kıaım yevmi gazetelerde in. 
tip.r etmeie başlamıştır. üni
versite rektörU, bu hususta 
fikrini soran guetecilere, bu 
neşriyattan mUteeair olduğunu . 
Üniversitede halen 8 bin talebe 
okuduğunu, bunların 8 taneeinin 
bile fakruzaruret dolayıaiyle fİ
kayet edt-eek veya herhangi bir 
kimse~ el uu.tacak aeviyede ol. 

Alrllra barbl 
<Bat t&rah 1 ncl 

Kem bir ~liz kolu da 
mitin 80 kilometre kada 
malinde k!in Nafkayı i 
miştir. 

İngiliz kuvvetleri Kel 
zaptından BOnra 9 17Ubatta 
ettikleri Kerene doğru ,· 
den ilerlemeğe başladıklan 
ta olan Kareradan itibaren 
kilometre mesafe katetmış 
lunmaktadırlar. 

Eritre ve Habeşistanm 
cephelerinde kayda değer 
tıeY olmamıştır. 

Kahire. n <A.A.> - Orta 
lngilla umumi karargi.hmm 
llği: 

Trablusta: .Mo~rJU kuvve 
mlsbl Deri unaurlan AJe 
prbaıda Almao oldufu 
len ıırblı aavao arabalamıdao 
rekkep bir keşif cilztıtamma 
dnf etmit ve tardeylemlştir. 

Eritrede: Kuvvetlerlml.a ı< 
etvannda d(lşmanm kuvayl k 
yeeinl dUJ"durmata devam ede 
Kub-Kub'un cenbuna dofru 
Uyen koluma yeni terakldler 
det:rnlftlr. 

Somallde: Oarbt Afrika 
lerinin Cuba nehri hattmmd 
haren llogadlaclo'nun tı,gallne 
dar şiddetli ve sert hareketi 
man kuvvetlerinin manevi 
tamamlle bozmuştur. Bu mlll 
kada, dOfllıan aakerlerl menıl 
tJn geçti~ bUtlln yerle 
tea11m olmaktadf!'.. Daha ' 
binlerce esir almmllftır. Dltet 
çok esir de gelmekte deva.na 
yor. Bundan bluıka mnhlm 
da her neviden harp malzenı 
latalanmu:m eline re4;Jftlıtlr. 
1ı:al1de muvaffak olan bu neti 
rekettn memnuniyet verici 
bir hA.dfaeai ve tt.aıyanlarm bit 
aydanberl Mer-ca'da harp 
larak tuttuktan 200 mfttte!a 
rfyellstntn lnrrtanlmar.dır. 

POLiSTE: 

60 lık bir ihtiyar ot 
bil altında kaldı 

A.ra-mttnde TatJan 
num.:;:cı& otu~ f(>far Ali 
ldareebıdekl 1MO numaralı 
bille dtln KöprO tlaerlnden 
ken 63 yqmda Yuefe 
lhtiyan muhtelif yerlerJndell 
lamıştır. Yasef teaavi altıd 
m11, toför AH yakalanJIUIUf• 

BİR AMEf,E ARK'D 
YARALADI 

Ustndarda Bereket 
oturan amele Yandee ne t!t 
mer Ergilr dUn Beylerbeyfrl 
tediye lntaatmda çalqtrlar"ef 
gaya tutuınuqlardır. KavP 
smda Muammer eline ı 
satulayı Yandı:>se atmıt. 11 
kalÇMmdan ağır surette 
mıştrr. Muammer yakalan 

Fakat kaptan Mehmet kurta. 
rıldığı halde, yüzmek bilmiyen 
Ekrem her ne kadar aranmış 
ise de bir türlü bulunamamıt, 
bo~lup gitmietiJ". 

madığınr, fakirliğin ~I fakir. Dnn de şehirde dllenPn 
likten şiklyet etmenin ayıp tef· oflu Nazmi ve Hasan oğlu 
kil ettiğini söylemlftir. fa admda iki dilenci ya 

Kapta~ Mebmet bavgm bir 
h"'1de Heybeli saıınkırv"I?lttr:ı 
yat nim~. Erern;n ~ aran. 
map ba§lamıştır. ....... 

Diğer taraftan Ünivenitf' adltveve veril.mı.tir. 
Rektörlüğü talebe anamda mr Bundu baf"".a 8 seyyar 
anket a~k talebenin içtimai aomr ve mnrktısrz ç:ıl,.,.-:ın ~ 
vaztyctini tc....~it etti'rtm ımnra m:ıt cezalendmbnr,, m 1 

~ t:"tlbirteı-~ lı:aıv l ı&lfi4an •ldıo ~....irili~ 
vermı~tir.. aıı~--r' o'ıınıınıytur. 
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Gaıeteıerdcn birinde okudum: 
Ronıada, siyah elblse.U, yUztinU al 
~ tüUo örtnıU~ bir kadm. her 
&Un (Form) me.)cbnma gelip, 
~l:ttcı:ın birine .) erte~iyor, ch'tl. 
m3 bile balana.dan atısnma 'kadar 
~t ve ltım>ket b oturuy<mouı:;. 

6 ı.ilneş bn.tı:ıca kn'r,ıp J:lıliyor. 
ına • na, ayla.rca de\ am etmf • 

... 
HABER-~'PMtDI 

Fransız sinemasının 
yeni yıldızları 

Harpten sonra her hususta de. 
ği§lkliklcr ,:-österen Fransada el • 

nema sanayU de mlihJm sarsınll -
lar geçirdikten ve battl bir mUd. 
det tamamen durduktan sonra 
şimdi yeniden ve değifllk bir şe _ 
k :Jde meydana çıkmaktadır. 

len Robenson bUyUk ikramiyeyi 
kazanan numarayı çe.knılş oldu. 
Çünkü bir küçük propaganda kor. 
deli\.S"Jnda derhal nazuı dikkati 
celbctml§ "e "Yavrucak" lıılmli 

film için angaje edilmiştir. Bu 
fllmle artık sinema hayauna atıl 

mış oldu. B uilk rolden l'IOnra git
Ml~lin P~lc 

k 
" 

iktisat Bahisleri· ......................... 
lkt • 

ısa d .A 

l 

1JÜkselişimiz. • • 
?~cel~ri taI~besizlik yüz.ünden kapanmıya mah~ 
Kum hır vazıyete gelen tıcaret mektebimizin bu· 
günkü talebe mevcudu, iktısadi yükseli~imizin 

bariz bir ölçiı~üdür · 

k Her yerde meraklılar \'al'dır: 
aduun etrafını samnı:;l:ır, konu5· 

auı.b dnn, cfl"B.fma bile bakmadan 
:ı.t:tU • d lnilrrc!amada.n a.l<s:ırnlara ka. 

1 ar otonnn mm sch"bhıl nn1amtk 
5~1~1cr. Sor~ıl!ır Mrmo!<l r, 
~dilriicU sözler sö~·tcml:;;ll'.t, fa. 
ıe} nafile, ne uir cc,·arı ııhıbflmfs. 

• ne ılo a.[,"'4mdnn bir lif rıJ.imıs! 

1 
Şlındi, bütUn gn .. t'itelı.•r bu k:ı· 

d
' flld:ı.n b:ı.h11ooı~orlar akl'!ama 1.-a 
a " • -

Kısa fakat çetin geçen bj:r harp
le fena halde sarsılan Fran!mda 

hliJCı sinema scyret.mc-k zevkini 
muhafaza edenil'r art•k harpten 
evvelki zevk!Prinl değlştlrmiııller

dit'. BugUn f<'ransa sinema seyir . 
cilerl artık ycnl yeni genç ve can_ 
it yıldızlarla kar"Şılaşmak :ırzu • 
sundadrrlar. Nasıl ki Amerikan si
nema sanayünden m~'um kadın 

tipi kalkmıı •e yerini genç ateşli 
kı!lar ıı.lmı"8fl, eıirndi FranmL l'Iİ • 

nemasında da t-ski Mar! Belleıin 

yerlnP. 17 ile 20 yaş arasındaki 

canlı, att>şli k zlar olmaktadırlnı 

tikçe daha mUhlm roller kabul et. , çovrilm~ olnrı "7 çilnlük rcsmige. 
mt"ğe, oynamağa ba§ladJ. Nihayet git" kordelAJarı takip ctfi. Bu ve· 
son filmi olan "MUkcnunel bir gc. ı kilde genç yıldız beş mm çevir· 
ce" kordelası hakikaten nıllkcm - mlş oldu. J 9 yaşındaki bir genç 
mel l.>ir muvaffakıyet oldu va bu kız için bunu btiyilk bir muvaffa... 
film sonunda Madlcn Robenson kıyct diye kaydct.mcmcğc imklin 

arkadaşı aktör Dolbanla 24 klnu- yoktur. 

Anac' oludan gelecek talebe 
ıçrn de talebe yurtları 

yapmak mecburıyetındeytz 
YAZAN: Prof. Kirkor Kömürcan 

trı~ ayrıt ~·c·~cle oturun, söt s(hle 
d n, ~~Urıdt>kl tülü ~ıkam1a
'.'I an oturrnasmın srbrblni tırnştırı
• orlannr ... 

nl' ..'. J im.dm, dllsl:: \ (' sh ah trf\• 
ıı.ıc in • .,. • -
'k ı; e ruızı:.rıuı ı.1aterr>Jle basha<:a 
:lrno.k istiyor. Fnkat Uah ıı.n ~
rııJ f..eJf!ri bu müt:ılC"a~, llıt kabul ('t. 
J Yo lar, rnrrak l!:..l~clr kınanıyor· 
arınış. 

b Ayol, merak <'dilecek ne ''ar 
undar Vaka R<>mada geçtiğine 
~d nıera.k O) andıran mahlüklar da 
dl ,'" oldu•:'Una ı~lirc, sulh perl~i. 
bt[<İJ •• nu ı.'iinün ~ulh ı>t>ri"il dl', o 
be ı;lnıiı t>Slri s lh p<1rH~rf j!ihl 
q~ *'1htseu, limon tlı;t>l\ ta('h 
qqaı a! 

lH.ŞlU tş \ O!i "tl".' 

tnel'lrıe gaıete1rrln hlrtnih.• ~ödi. 
ıl'ri Uı~J: Şehrin mt&htelif semt
ÇJ n l<.'ld MfaJUıınr ancM< Wrka· 
~ !.lai'rlanunı dfn an '·lwmı" DL 
lı:C'rJ, , • " ••• 
nır ri f.(",..~ ekfııı \amire moh~
t{ld • ll:ıtta '.l'ak lnıclf·rı Harbly~ye 
,_ en ufalt yol hlr tuah Yapıl•J'. 
•en • • • &.•!lltıda. yanılan kısım çatln-nu., · ,. 
fa~ Cf•lorıc-Rr he.c;lftmır;; da, yank. 
rytn taınırıne • yeni yapılan bir 

<U, hl'nıen bozulnl'\M nyıp nlıır 
• <' • ~e~~(•1rrl el C'\tUn ffiilnlls. 

Birine Mınnu~lar: 
kir~ l'nl u gömleğin, :rruuın 

• nlrln ;\,kamıyo~un ! (.Ok 1 

Fakat film ii.milleri Fransız hnl. 
kının istedJ~ gtbJ niml<>r hazır 
lamağa kalktıkları -zn.m:ı.n bi\yllk 
bir mAnl ile lı:a1'3tl;ıııtılar. Halkrr 
istediği gibi film çe,·iı-e<""kl,.rdl. f· 

kat halkm l.stedlği şernltt<' yrldı1. 

tar bulamıyorlardı. 
Fakat harp l!IOnundıı ilk sars·ntı 

geçtikten eonra yaşl:ın nihayl't 
yirnıl beşe kadar çrknn :veni yıl. 

dızlar Fransız sinema A.lemlne doF 
r:nuştur. Bunlatm başhcaları !'!Un 

tardır: Madlen Robcnson. Ml'lf>lin 
Presle, Janen Darse~" Jcrme., F.ıı· 

gel, Jakelln Lordu. Jl\k!'lln Ho-
ma.n ve Jan Dornndır. 

FranNnm yeııl kadın yıldızla. 

nnm bqmda gelmekte olan üç ki. 
si sinema hayaUnda blr UıladUf e· 

• 
seri olarak atdanludır. Bunlardnn 
biri de MaCIJen Roben110ndur. 

nuevvel 1940 da Marsilynda ev • Sonrn Mişclin Presle lkl film a. 
lendi. nısmda genç artistlerden Plycr 

Jurdıın ile de nişruılanmıştır. Mi· 
ııclin Presle de Madl(>n Ro'l:ıcnson 

ı 
;;bi rndyodn oynamaktadır. 

JA1'~ DARSt~l' 

l<'ransız sinemasının bnş•nda gc. 

1

1 
len üc mühim artLc;tten blrl d~ .la_ 
nen Darscydir. Ht>nUz yinnt yntJm 
da oldu~ halde gere.le sln<>madn 

1 gerekse Uy!ltrodıı blrlnr.l pııtnda 

Ticaret Mektebinin 58 inci yıl- lktısndi bir inkıliı.p husule getirdi. 
donUmUnU kutlulıuna merasiminde ğinl ve bize il(! kadar Yllksek bir 
rnektcbln kıymetli nılidUril Bay Madet Jdrlk ettırdiğW ı,"6etelir. 
Doktor Nihat Sayann Irat ettiği 1klmadf yükffllı!ln daha ~>'&de t ... 
nutukta, nn.znrı dikkatiml en aiya· vcRfril edecc,i?I pek lftildirdır. a
di' celbeden noktn bugünkü 1500 U hlmt<'t etmek de h"nlmi?. Sçttı WP 
mUtt'ca"'z tnlebr. mevcuduntın yüz tr.nf bir vnzlfedh·. ZııtPn btıyft 
de 80 lnin tUccu evllı.tlnnnda~ öndcrlcrhniz. uyanık milletim~ '" 
mül"('kk('p olduğunu bildirmeıı key. mUdP.bblt hUkOmettm.l?. bu sah!lda. 
fiyeti olmı•c.;tıı. Bu adet \'C nfsbct hl<' bir fcd!llttrlrlrtan g~r:I kalma. 
pek mUhim bir mukayese mevzuu maktadır. Bu hususta azami n.tt.. 
te13kil ~tmektcdir. Meşrutiyetin cc elde etmeğe çalL<mı:ılıvız. Hatı.. 
ferdnsı sene mektep mlldilriyctini rnna gelen bir ikl mUllllı:ızayı da 

rolh~r oynamuıtır. deruhte etmle bulunuyordum. (TL belki tavdah ohır 1lmicllll' ar'7e4&. 
Jancn DaNiey uıun ntllddet fi. cnrct ~ektebi alisi) iımılnl taşıyan ylm. 

Madlen Robenson bugün film 
çe\'irmemekte Ye radyodaki temsil 
leri idare etmektedir. Filhakika 
Madlen P..obensona ha§ rolü oyna-

•üran \'aziyetindc kalmlı,, nihayet 
Sasa Gltıi kı>ndl ine "Şan:wllzcyc 
Nkalım" l!!lrnli kordolArla l)f?' kil· 
•llk rol vererek beyııı perdedeki 
uymetinl ~östermo l ft~ntını hn
~ rla.mıştır. 

Fakat maattceeüf bundan 90nra 
Jnnt>n Danıey'e ciddi roller verdi. 
ler. Halbuki o neşPJi roller için 
yAraltlmıı;tı. ŞimdJ ~"ransıı flinemn 
unnyii ile alllke.dar olıtnlar ona 
neşeli roller ıtyırmakt.tı.drrfar. 

.JAKEl.JN J,()RAN 

Jaltelin Loran, Hollvutta çc\1r. 
n\lş olduğu bir kUçilcUk filmlo si· 

' 

ma.cıı için birçok senaryolar teklif 

edllmektedil' ama, gen<; )ıldır. bu 
rollerin hlçbirinl kııbul ()tmem k • 
:te ve beklemektN'lir. Madln Ro nemn ytldt:ı:lığmı k~nmııı ve 

bu darüttedris. ·uç uır ırnıfla, bun-
larm mndununda bir mahreç smıf• l Bir kere dlişünelim ki. yllk.ek 
fındnn mUrr>kk<.'ptl. YRrısından tlcart>t m~ktPhl valnıı İA nnbulda 
fazlası mahreç sınıfts.ı bulunmak bulunuym-. Müt~ha1181!1 ve Jovm~H 
Uzenı umum talebe adedi, ancak profeeörlerfnln müfit r!ılerlnden 
60 kisiclen ibaretti. ldndl mesunla. İstanbul halkı geniş mlktnrda üıti
'rr mektebe girmeye rağbet cbnc. fade ettiği halde. diğer vilavetler. 
dikleri frin ilk klişadmda olduğu dl'kf Use ınezunlarmdan vilksek 
gibi, lalPbPlP~lzl!ktctı mektebi kn. tlcarr.t tahsili görmek i~tiyAn bir 
mı.nıağa mecbur olmamak itin bu 1 klms<>. ihthnal ki, amılanndıuı aar. 
mahreç emrfı tf"'sfs edilınlşU. Çok frnaaal' etmefe mecbur oluyorlftr. 
nokııan t>''\n talebe hbı.ıl t'dlldll!ln· Bu mU11klU, taeralılRr için bir tılll'. 
den. bunlardan un smınara geçen be yurdu tcsiallc önlenebilse ge
talcbeyc ali ticaret mektobi ted· rektir. Diğer cihetten. şılpheslz, 
risntı yapmak nıtimkün olmnmıştı gitgide her vilayetle. orta ticaret 
nu yilzden programlar ıslaha ve mektepleri açmak lüzumu hlsscdl" 
tc>vsic muhtaçtı. lccektir. Ticarl ve fktrsadi inkişa. 

fnnrtın bu hızlyle ilerlcdlk<:ı tnbi. 
Bu vaı.lyette mahreç sınıfnu kaL alile temcnnimb: \'l'rinl bıı.lnr ktıT 

C'ıe, ap 'l'nnl5: 
~ - l ine ktrl*'n<>c~k olduktan 

nra Ylkanıaya n~ IUlnm ,·arr 
- 'rC'krar ·~.,knl'ı'nı. 

•rerı~•~1,.•••••111"~~ I ' . 

1 benaon her rolll oynryabllect>k 1 Franaays. öyle gelmlştJr. Jan O... 
ı, kun·ottedlr. Göılerinde,kl in<Janı 1 bPn Jle birlikte "Babalı oluyor'' 

heye<:ana getiren gfüıtellik bUtün fUmlnl çevirmek için Mnı:n olan 
bejeıi hlaleri en ufak nünruılan- Jakelln Loran "!talyü ha.ırmdan 

1 bir şapka" lıtimli kordclfi. için ye. no kı;.dar ifade ed cok vn?.iycttc _ 
niden esmer olmak mecburiyetin. 

dir. 

Sonta, her huıııullta ofduiJu ~bl. 
t.ahsUJ ticaride de, teVl'ii mıılflmıı.t 
etmenin bqhca çaresi fı nn"ı:ııcıı. 
tngfllzce, almancıt vevn talvanca 
liMnlamıdan. blrlnt otı~un. olduk. 
l' .. 1. h1 bnmelt gt>rektlr. PA l!vN 

de kalmıştır. Bilyiik iııtikbal vaa • 

J\l7lturc, ff''l"fll "itli : 
l.\ftŞt~UN rın;~ı.t: dodan bu \"ldı?.rn hususiyctlcıi 

- DUn,·a,·a ~·ama rr ;ııı'.tamaya 
llı.ı g(')dlın ! . 

(1 .Nıt"ıl <ılsn )olİat' )1nt• borıl•Mt1 1 
·ı.•ıı .• 

1 • ını. Bı>l<:'dI•·r miitC'mndh"'f"n 

Mişelin Presle, u~guıı b:r yıl • yirmi y:uırııdn meşhur olma!'t ve 
dız olan Madlcn Robonsona ben· h;ı•" nnları prk <:ok se\ıııf>sldir. 

zemez. Miı;alin Prcslcıdt> ycHil, İşte bugün Franm:t sinc•ma llf'-

haın mcyvalal"ın ckt;i loır.7.ctJ, sı~ • mine dof.an \ ıldızlurrl' bn .. hrnlan 

dırmnk. programlardaki noksıuıla. 
rr 11un11 eyıemeır ve yatna idadi 
mozunlannı kabul etmelt DrUsa et. 
rnişU. Bu ıekilde hareket dldl. 
Talebe kabulilne başlandıfı da ilin 
olundu. IAldn. meşrutiyet devri 
bl\l)lamıl!. :<alktn tPrakkfye dofnı 
bfr lnkıllp huıl olm119ınıt ra!men. 
kı.yıt olunmak Uııerf! mUracaat c
dcmlerfn odndi f)('k mahdut kaldı 
?.im PSki zlhnh·<>t df>vnm E.'<ilyo~ 
du. B•ıM ll"k lmriz hir delil ol. 
mnk liV'""" d<'rhntıı <'ttfı!lnı bir 
VAlt:ıwı pnlh'P":m: 

, Of.1 unıı mC>kttıbe kaydettfrın~1t 
c;lıı rntırnl"orıt cıden bir ?.nt tab'!i 
llni ıı·,,.,r.ı e!ltlktPn ıaonra 'oğlun~ 
~~ f?ihl h•r mrit'tH'h.·et vt";ııttcemnı 
' :-'"'",.., "" •r.t prlf Tl"ıt rrt nıektl'hl. 

n•n, mUlkl .,. mtıkt~ı Vf' dlf.er batı 
"_l<'ktcplrr k:ıh'llncfô n. memur ve. 
hstir"rı ı ı, ınrıktl'n olmrrl•5-·rı• hfJ• 
viJi tlic:nr. V(' tfcp•l•f Ml!tPhtt!'l!ll8. 
1
"'" •·rt 1

"
1•rPrl"tf hfr tı'İİ""-•'"'" nl 

hılhı nn 116vlc)'tnce: . 

hay11tttı'1'l Uf.un t~erUbC'<Ji. bunu, 
bann. rlyht bft ha'kikat gibi ki\. 
bul f>ftı..,,,ı"ttr. Bu tııh,.11 nnabta• 
nnr eld<" rtm(>k irin, \"alnl'7. m~k. 
torılcrin himmetini beklPTrlek do"'. 
ru deı?ldir. ı:?crçl onıın bü,·Uk dalı. 
il vtlrt1tr. lftkln, $:\hsf J!"R\'rPUn ve 

•ı 1 ., • 
1 r I' mi uğr:ı :ıcak ı;ıınkl bn-.k!!. ı 
" 3ok mu!' · ' 

vimliliği vardıı. KUçUk yUıünU 
1 
bıuılnrdu. 

çcrçeveliy~n kııhverengı buklcle_ =============== 
ntın-:r z \ vtn·::st 

«!ili 'h!llı /.'""Cf<'l<'rlnln blrtndc ~ert ·~ 
gP.nı; bir muharrir \'&r. 111'• ' ••• .;.:c':. u .. ih~-~ 

ri ile bu genç kızm yilzı.ind(' mn • 
sum fakat kala tutan 8{lt'kcı, bır 

hal vardır. Ancak Mi<ıciin PıC'sle 

1 
bu haliyle revkAlado güzeldiı . 

MI.jelin Pre11lc haı pt,..n c•wcl 
Pamte Dam d8 Sfoıı kız llscslndc 

1 tahııll etmekteydi. Fl\knt le~ ll hn. 

iht .. . 1 
ı ı:::ozlıne t.a.rımnhr" ı bı'1.t' (1(' 

rıal'l!ta.}or. ı.~nımt dikkat edi\C,. ' M-.11 .. n 
tın r•- ~ ....;ı ..... Robentı0n 

ıl ' "•d \"ll7.mıı.\a ba .. ı11cıı-. ,.. .. n 

tl'tıl}> .. ri lıt'p Am"rfkııda, tn~lt<·. 
f' ... 1 
\ <ı lln "PylM gö1lln~ !:.1'l'JIQ·or. 
r,. b rılnı <'!l'lım rff'~dlm: ba•k• tn. 
l 0~ lr ':ı. d • f" • l•lmh., l&),k teYICr 
'.\ d mu? .. l\t!'S"lii. li'rtınsad'l ftnl
"ın a. a. ''nnants1anda VC' blP.ıutsıı 
111 <mı •Ju.tıml<tıJe ... B•ktı1c artf.t ay. 
lı "'" r~, ı'lrl,..mf'kte" ... Jlt~ d" 
.. t"ı. '5 lu•ndlmhl ~lS!"'lm l"n1•sq 

hl "t tı•nlıarrfrin rU:vet • zıwh·PS' z.,. . • 
... ll11r~ nılwı"l!''il\'Or mu! 

ı·o. 
•1<1, la kaldı göılerlmiz ı:elmedl 

haber •. 

l.AEDRI 

'tiftik, Yapağı, Fındık 
ve Y urnurta hakkında 

i.ıraç mühleti 

konuldu 
1'i ihr caret veklleti tiftik ve yana~ 

tir i:tnıda yeni bir karar vennlş
tiftlk u karara göre ihraç cd'lecek 
Yon rrı. Ye Yapağılar. standardizas • 
illi hh-uayenelerl yapıJd·ktan aza · 
ınck sene zarfmda ihraç edil • 
'-n nıecburiyet'ndcdir SPnP "'"q 
tLt Rtcı AI · 
dar " avıe avıdır. ~imdlve ka • 
tıeai aı.ıyet bö\le dernldl. Muaye· 
Uır.ı.c:.:ı'>ılnıııı tiftik ve yapağılarm 

lreıta. a Jnt\hlet yoktıJ. 

Halkın "A!}'8 liz<"rlndekt fırtı

na'' kordcllı.ıılylc g~rtıp tanıdtfı 

Madlen Roilenson yinni Uç yaşın. 
da g6sterl§ll ean!rn bir kızdır. Mıı.d 
len Robcnson sinemaya intisap et· 
meğl hat·nııdan bile geçirmezdi. 
Entellcktücl bir kııdır. Maddi mn 

yat bu s~rMM dilşUncell k.,~m rn
nma tak derr.lş \'C serlıcııı 'n tı. 

1 mak fıkri bu kıı:da o kod.ır nı • 

Jetmiş ki nihayet mrklcptc çekil· 
mez bir tip olmu.,, 1;c ıntftR ırk • 
dnşlıınnı gtildilrruı •k, nıekt<' bı birtiJ 

rtnc kntmnk için bin tih IU Z('\'Zl'lt. 
nalı ve daima canlı gözleri bu gö1.

!ik1er yapmaya başlam ş. 
ler sahibinin ~ayanı dikkat ve lo. 1 Nihayet bu vaziyet çekilmc>ı blı 
c~ bir ~a.helvete alt olduğunu an 
• t -'- k d • k tl"d" • hal aldığından mektep m ~ 1 • a acH.J\ a ar uvve ı ır I 

18 yaşındayken Madl~ Roben· keı;dlslni çağırmıı ve bir daha bu 
son dekoruyon ve afi& tahsil et- j hareketlerinde devam edcrs mek 
mekteydi. Glizel saııa{lara karşı ı teplP a.lAkasmı ksccğ1nJ bflclınnill. 
btiylik bir !ev1rl olan Madeln Ro 1 Mişelln Prt'!slc on beş g(}n rahat 

. · durmuş fakat yine yaramazlık 
Benson gündUzleri profesyonel bir 

1 
• 

afi!j mektebinde denı görüyor, gc. 1 lara bqlaml§. 
ccleri de bir atölyede krokiler çi· Bu talebelik hatıralannı anla -
zerek hayatını kazanıyordu. Ha _ tan yıldız ıH:lzlerine ~yle dcwm 

d ... ı>di.,•or: yatını a 3azanrnağa mecbu'tdu, " 
çtınlıO fakirdi. Ve nihayet bu fa • "Nihayet mektebi terke mec. 
kirliği tahslliftf'l devam tmklnla _ bur kaldım. Bu koğulmamak için 
rmı ortadan kald:rdı. yaııılabilccek yeg!ne ıeu. Bir ı-e • 

jlaöril tanıyan bir korntu anıca be 
BILE'l'SIZ KAZAN'ILAN Btl"ı'tlK ni tavslye etti. Tecrtlbe olal"Rk bir 

btRAMtYE küçük rol aldan, oynadım. Bunun 
Bunun llzerlne Madlen ROben • üzerine rejisör Pobet beni anga· 

son, Dullin yaıama IPrerek, tam jc etti. Dertı&I muvaffak olmus, 

beıt eeııe atölyeeinde ~tı. hayatımı kazanmağa ba3lnmıştım. 
Stnemaya ilk inUaabl, daha dôğ- 1te bqladıktan IODr& MJselin 

nı8\l beyaz perdede O lı:g6rttnüşü Prftle illı: olarak: "Ağlıyan genç 
oansmm açılma8!1l& vesile oldu. krı" filınlnf ~evirdi ve Jak~lln De-

Madleıı Robenton, Franm mun lubakJa birlikte oynadığı bu film. 
ptyankocu 'cin buırlanmq olan de muvaffak da oldu. 

sor.r:>AN SAC.A: 
ı;;.rrct lmllrekkep l<l'llme) 2 -

Gemi enııdıılı, bir emir. 3 1'tı1bih•11 

bir klsını, endabt. ( VUcuttaıd leke 
lııı.1 eda4. 5 - Bir ıııaı cclaun·n ter
ai. 6 ı.~azıa ekft. 7 - KUçUk, te • 
mW.y1el bir rnadOc, blr emrin tenı 
8 - lçl.nde bflı.an peyıılr bulunur. bu. 
dudun nıutredl. fi - lataııbulun saytı. 
ye yerlerinden, yan~lık. 10 - Kunl 
eebzel,.rden. bakınn dl&at. lJ - Kal· 
kuyad& bir mmtakamn vatandafl, 

YUKARIDAN AŞACIYA: 
ı - MJaU ele geçirilen (mUrekkep 

kelime). 2 - Eakl aJtabede bil' half, 
gemi tenılzlemo yeri .a - Bir ftyt ıı.r 
kese tılldinne, bulunmu ınaı. 4 - Blr 
nydrnıatma Yuıtuı, raylhaJt. ~ -
1talyacıa bir daıl auaneıııı. eaklden glJL 
len etblseıenn btr kısmı. 6 - "Yqa!" 
nın kıaaltılıtttfJ, sarartı. 7 - Bir hay. 
van, bir a#aç, alfabede blr bartı.ıı o. 
kunut•J. 8 - Blr peygaml)er, en.le 
koyun. etek • 9 - oı, yen. akraba
dan hlrt. 10 - Yllluckten atlıynn, fOf. 
ra ıevazımmdan. ll - Geniellk, ya.. 
tancı kahraman. 

Jf\allllaıUalı~ 

lluıUedlbllit """" 
SOLDAN BACA: 

ı - Kusukuıatı. 2 - llftlE, s.ıata. 
3 - Pata, M, Yıg. ' - Ak, Lelleler. 
5 - z, Tava, Et, M. e - ..,., Dü. 
Şe. 7 - LaJ18cı, tııt. 8 - irice, ~ 
~. 9 - Katman, Ki. 10 - X.. ,..._ 

117m•~ cnl{ İA ırörPhilditHni de bil. 
mclldlr. Bu lisan mesc>l~i. hrıle ti. 
cnrcl "" iktisadiyat sahnsmdn, bl.. 
r.i, C{'ncbl lcomlsvonculnrtl muracn. 
at mecburiyetinden kurtarlleft~, 
<'CnPbl memlekctlı>-rin büyOk :m9a.. 
t~hııllleri ve ınah~ enhlplflriJe 
doi!'rudnn do~\·a mUnns~bete gir-
111 ı>t;,.. tnuk ı c-dir lnltıcnğı bedRıtdtr. 

NlhAyet, eunu da llA\•e ede,im 
"- TicarM ) nıımak ı1;iıı uku. k , tfrıı~tın be$hca eSUJ, ıthr 

1 rt~·ı llt' h ıCP! Sf>rma,\ r ini ko. rr.ı~"IC'!fldir. ftlb:tr, 3 nln'!Z man ftt'ıo 
u .. Cnlıı;•ı' df'di \'C ka"ıltnn s tld'iı·lıı llldc edilmez. bflhn!ı•, Jd.. 

'·n ı " ar- 1 1 11.. lll'"" k "Piri• I!, r.ltl[ Fnket en n gııyet mUteuas1r&ne ya'pln&. 
rı;vri cınhrktıı. h1lkmıız.m rkscri~ cıt lı\znn gelf'n tnahhUU~rine hat.. 
r;ındE- 71"•·rut olnn 1111 l'Ürl\k zihni. 1dlf> lfay~tkAr olmr>!l. sötU1ıe 'fle 
~ t'f. "~cidP br rt""tı' o'mn~ıı b:ı<ı. lnmuıma ticari bU ıtlk bir kıymet 
nrlı .,. "" ""' • o•1 ~ı. .. ., ı '" ı., ,,;~11tl'rf. vPrm~tıll<' ltnbil ntnr. 13u pe-t lltft. 

len 11frfdlvc-tl .trÖl"('n]rr tU<·ctu'a '1hn Mktıı•i nı:Mı urutrıııımnlr te8" 
mnhııııs acılan Sl'ttbcst dcvrolC'rdC hrıi!ı>t 
~kululttn r•,.tıtf hl'ı:nrı muhes,.,bc
umumi' lli"ıtrf malCım:ıt t:'!hl mii~ 
t'<'m d"rocı!Prrl,.n İl'ltifad" <'dl'nlM" 1 
"""'-'"" • -""q ''""1 h•r :>İhnİV<'t<' sil 
liık ('lmeğl'.' başladılar "'c ticarP.t 
t.r..ıııııı •Hl.ledm •"n"'"" ra~bet bul. 

YükM'k Tiuret ve lktaııat 
Mektebi Ticari ve Malt JUJ*d.,. 
'"at miirlr>rriııHvind"n mUtekalt 
rrnff!!tÖr Klr'ıfor Kiimft,_.. 

Esna fır halkı 
du. Hnff'lda \'alnız ilr:i nkQnm cl"f'<! 
~Öl"f'n tirarf't mcmıırlarnm ~"r. 
ı.nc;t .-lf'vrP\i ikmal llftlkten ı:onrn, 
tah&U tlcaıiden aldıktan ame 
binaen öfleye kadar mağ&zslıı.nn. 
dııtı avnlnıain katlnnarak mt!ld 1 • aldatma sına karş, 
bin Mlf ırnınrırmıı muntuam tafo. 
bt. olarak lr11yrt o1ııncluklarr göt1JI. 
"'ll"ttı. Rnt:-h"H"' h11 ,.nn1.:• nrL 
ması sayesindedir ki valn12 Tica
ret Mokt~bile iktifa "dth~medi vt' 
1stanbulda, orta tahsili ikmal ~ 
clenlerin harjcindc, ilk tahsili biti. 
renlcr çln bir (Ortn Ticaret mck 
tcıb) v(' li8<' tahıiltni tnmamlayaıı 
lnr için de bir· CYilklelc Tkaret v<' 
fktısat) mC'kt<>bi \-Ücude getirildif,1 
ıribi, Ankara V<' l:ıanlrde tlcmret 
mektenlerl açıldı. 

Belediye şiddetle 

faaliyete giristi - . 
Esnafın Vt' bilhassa scyvn. .. satı 

ctlarm halkı alddatmam~Jan ı<'ır. 
81kı ve dniıal kontroıı11r \'apılır. 
h~kkrndA kB\-mA.kıunlıkla;a blr ·~; 
mım yapılmıştır. • 

Bunun Uzerine belcdive memur 
lnn ~urm esnaf hilel<>rl ik mficc. 
dolcl c ı:'"çnıbıler ve dil 
yerlf'r1nde c:im~ntolu kC:e ~1ı 
kullanan ıı !atlet ile ten•' 1 J 
altma. in'aa. n 
h e • yaı'*tfl h ın.'11; • c 

er SofC"rlılde 5-0 • 60 gram ekfıilr 

hırrı r/~ Y\lmurta için kıf!m 7, 
llirnd(I f n~rk ır'n isP hE>r mev. 
.~tir. 20 gUn ihraç mühleti. ver-

bir propag11ftda filminde Uk olarak ı ikinci olarak "Kaybolan cennet" 
beyaz perdede gljl"llndtl. DiyebiU • 

1 
fJlmJnJ çe'rirdi, bunu, "12 kadın'' 

ril ki bu prepapacla filmi Ue lıılad "&adet tomedlııl" ve !talyada dlU. ll - .Y ..... Qed. 

E"kl dl'Vlrdr tf'k bir ticar<'t mc-k
l<'binl idame ettirmekte l:ilc;IUlı çe
'ldlirlı:Pn, buglln, yalnız fstanbuldn 
1!500 tlcarPt talebC'sl bulunması ve 
diğer 5 ticaret mektebimWn me.. 
cutlan yekılnunun btt miktardan 
no1ı::san olmama.ıırr §ekli hll.l1l'I' ldl. 

"" öımettn bimde ne ~ a..s " tartan bir kasabı 8Ut üstünde va 
ala'lhft1ır. J. 



LJ.. ANCA (10) 
llPr hakkı Haber gnw~ıııc 

n L N \ T lı' 

Storm 

x 

1. \brr clns foıı..,ı>ld1 droben 
\On d rOrgcl hnttc aufgehorl, und 
lrüben ıın ı.lrm Altnrblldc: <>ch\\eh
tl'n \\IL•der die J;n:,:cl zur Scitf'n 
de Gcl<N'uzl;::ten. 

2. J<;s \\ nr Pine ı;ro ... se Stille uın 
mleh her; nur da lclı, um hln:ıus. 

zu~hen, dle Tür d<'S Gcstülıle :ı 

ıiffncte, scholl 1 es von mcinrn Trit. 
ten "rltlıln ılu rclı cl:ıs Srhiff~ der 

Kif<'hMl. 

3. Eilencls ranntr• leh, t•rst an 

dle N'ordrr -, d:ınn an die 
Tunn -, dnnn tın die Siideı·tür, 

fand7 nber ııllc rest gesclılosseıı, 

und alles Klopfen, so i<'h mit rnci 
nen }Üost~n itzt vollfiilıretes, ~ehi· 

en an kelne<ı l'tlcns<'h<m Ohr zn rci. 

eben. 

4. l>n ich mich d, nn rotıo~ um. 

wandt-0" fielcn meinc Hlicke nut 

das grossr E1ıltaplıiıım, das sielı 

~egcniibe.r ruı clrm Pfeilcr zı•ıı;, 
bcl dcsst"n f<lıssc drr ıılt"' Bür~<'r· 
melstcr \egiılius llt'!rfort h<'!ırrn. 

hnn lil"J::<'f. 

5. Mnıı h:ttt<' nbcr :ııı sl'lbit'em 
\orgesfr11C't, dn eler Tod, als cin 
natürliehcs GC'rippe10 gnnz nus Holz 

ı:;cseJınitzt, glctelı clncr ungehcuc
rcn Splnncn an dem l\ont~rfe1'1 

des sellg-rn l\lnnnes h<'raufkrle. 
t'hct. 1" 

G. oldJt•s ~ olltc mir anltzt1ıı 
nlcht <'ben · "olı1 ~<'fıUlen; denn 
dnr<'lı"lllt"~t-hnttPil tlr.'r 'or d<'n 

Fenf.t<>m \\llllkenden GczweİA"I', so 
ınlt rfoıı l\Jonılllchtc>nı fhr S:ıi"I ılıı. 

riiber tricben, n'aJlte mlcn fnst be· 
dünken11, al ob cins ~ıimnılı; Un
\Hsen1 .. n•lt dem lioııfe ruck<' und 

di<ı şpltz<'ıı Hnochcnlinger nn de 
eii~<'n G(•sklıt 1 inauf tr«'rl•c. 

aıtt.r. 

R F. N A T E 

Storm 

x 

1. Yukarda erganun sesi kesil. 
rniştı; mihrnbdnld tablo üzerinde, 
melekler kanatlarrnı açmış, çanm
hn gerili lsanın yanlarında dw-u· 
yorlardı. 

2. Etrafımda derin bir sessizlik 
vardı; yalnız dışarı çıkmak için sı
ralar arasındaki kapıyı açtığun, 

vakit, nyaklıırunm sesi kilise mi 
berinden uzaklara aksetti. 

3. Acele ile, cvvelıi şimal, sonra 
çan kul~i. nihayet cenup kapısına 
koştum, fakat hepsini kilitlenmiş 
buldum ve burada yumruklanmla 
ynptığun bUtün darbeler hiçbir in. 
san kulağına erişmeden söndü. 

4. Bundan sonra şaşkm bir hal
de geriye> döndUm ki bu sırada 

gözlerim bir sütun karşısında gö
rülen. kaldesınde eski nahiye mU

dürU Acgidius Herlort'un gömlil· 
miı bulunduğu c€"sim mezar kita· 
besine saplandı. 

5. Bizzat bu, tn.mamen tahtadan 
yapılmış tabii bir insnn çatısı ha
linde, ölünUn vücudunu taklit eden 
şey boyunca korkunç btr örümcek 
gibi tırmanan öllimil temsil edf. 
yordu. 

6. Şimdi, bövle bir görünüş be
nim lıiçhır suretle ho;ıuina gide. 

mezdi, · çtinkü pencereler önUnde 

sallanan dalların gölgeleri, ay ay_ 
dınhğt i't'.' bu J§hit üzerinde oyna
~zyol' ve bunlar anı.sm.da bana, 
gi'ıyn vahşi bir canavar başını sal
lıyarak s:,·ri kemikli parmaklarını 
ölünUn yUzUne doğru uzatıyor gibi 
geliyordu. 

(1) Ton ı i 1. a. Musikı, h. Konser. (2) Altnrblld: a. Mihrapta 
oulun n tablo, mılırab lı.ıtlosu · b. Eski Yunnnlt ve Romalılarda me
mur ı•lınlPnnın ~ zıldıgı ıki ynpraıdı defter; "· Katlanabilir ve Uç 
parcıı.lt rf'.ım nh r.ı. (3) G<"stühal, bank, ııırn (4) schullcn. SC'S ver. 
mck,' :ı.J'rn<'tmek, çmhm k; rdıoll lhnl hildlyesiı çmladı, (:>) Schiff: 
a. Gemi; b. BJyük bınnlarda İt! kısım, nui;bc>r (kili<Je lınkkmda). (6) 
rcnnrn. ko m::ık: r r rcnnt, alt ob ihm der Kopf brennte, yangından 
kaçar gibi ıto U\or <Ders VII Not 4 ile mukayese ediniz); ger-rant 
komnı •n, alcbcC'lE elmrk. derhnl gC'lm<'k; nn's Ziel :rcnnen, gayeye 
doğriı k<>:'mak; rannt <hal hika:-1 rsi) ko;;tum. (7) findcn, bulmak; 
ich fa.nc;l (hll.l nıl•ay~ ı) buldum. (8) vollfilhı-en -= ausfUhren _ . vot 
leneden, icm tmck, ~a m k (9) umwend"n (mütendıli fiil), döndilr
mek, ç<'vınnc>k: umgc ·an!!tcs Klctd, çevrilmiş (trs :ruz edilmiş) cl· 
bisc; mı• um,.. \.:ındtP.r Hand. elin tM"Si iel; er ist wie umgewandet. 
bamb$kaaır, nrk d im.iştir: sich um cndC'n, dönmek, dönUp arkn
sma bı..lrmak. (10) Gerlrpe1 insanın ça•ısı, iskeleti sir. ist cin wan. 
delndC"l 'Getip1 , bu canlı 0:-rr.ıldıvnn) bir iskelettir (bir deri bir ke. 
:mfkt<-n ıh3rettırl • .. T eiııes Ge"- bir binanın çatısı, iskeleti. 
(11) lıernuıkriec.b n, tırm ınmak. (12) Kont rfC'i (fransızca contre -
fati'dcn nlınmTŞ) k()nva. taslak, taklit (13) a•ı"tzt (zarf) - jctzt, 
şimdi. <1•1) be>dünkcın "edünkeln - - durıkcln, benzemek, görtin· 
mek, gibi gC'lmek; es will mich bedUnken, bana öyle geliyor, öyle sa
ıuyoru'tl: me n• s Bedünkens veya nach m inem Bedilnk<'n, lmnnatım. 
ca, hana gör<>. (15) Umwcscn: n. (-:. Unfang) knrlı;ırklık, nizamsız' k, 
h. ncube, cannvnr. • 
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H A B E R - A~m posf.asr 

Günün 
Coğrafyası 

FRANSA 
SiyAM 

Fransızlar, Siyama ilk defa 
1662 senesinde ayak bastılar; 
Portekizliler 1511 de; Holanda. 
lılar 1604 de; İngilizler 1612 de: 
Danimarkalılar ise 1621 de. Bü. 
tim bu milletler Siyama haris 
emellerle yerleşmişlerdi. Gelir 
gelmez dint propagandaya baş· 
ladılar. Tireti ele alarak toprak 
imtiyazlarına ga}ıjp olmak için 
uğraşmışlardı. 

Gayretleri mtıht.elif ~kild~ 
mükafatlandı. Bunlar arasında 
bulunan Fransızlarm muvaffa
kıyeti ~'Ok parlak oldu. Tarih Si. 
yamda Fransız misyoner!crinin 
seyahatini ve Ayutya Krah Fra 
Naray tarafmdan kabul edilme. 
lerini; Siyam elçilerinin Versa>:3 
kabulünü, Güne..~ Kralmm da 
nasıl ziyaret ettiğini nakleder. 
İki devlet arasında en samimt 
münasebetler böylece mektepler 
ve kiliseler açarken Fransız mü
hendisleri Siyam Kralına saray 
ve müstah~em mevkiler inşa ı:. 

diyorlardL 
Ne yazıkki maceraperest bir 

Yunanlı fasit bir çalışmasiyle 
bütün bu güzel neticelerin yıkıl. 
masma sebep oldu. 

Pek muhteris bir adam olan 
Kontta.ntin başnazır ve Kral 
Fraıun sırdaş ve rnU.saviri \•azi
yetine geçti. 

Ulema tabakası ve dini sınıfa 
mensup olan Siyamlılarm mcm. 
nuniyetsizliklerini tahrik eden 
Konstantin 1688 de patlak~cre.n 
kanlı bir ihtiU\le .sobebiyet verdi. 

Fra Naray gibi Konstantinde 
öldü ve gayet \:a~n olarak bila
hare Fransızlar dahil olmak il .. 
rere bütün ecnebiler iki asıra 

yakın bir zn mnn içiıl ~~ket. 
ten koğuldulıı.r ..• 

Fransızlar bu kadar gayret 
sarfederck öteki milletlere üs
tün çıkıp Siyamda yerleşmekten 
ne kazandılar? Söylemesi biraz 
gfüünç olacak: Me .. Nanı sahil- , 
rcgetesi! 

lşte Fransa Siy:ım'ı ka)'bet. 
meklc bir pasta forrni.ilü 'elde 
etti. 

Çin ve Hindistan i.stikrunetini ., .. 

(Bu sütunda o.ıruyucuıanııısaııa ~a 
ıetenılJı ,,_radalrf kUIH*I• -..rıUtt• 

g'tiadercoekleri 
&YLSNME n:n.ın.mı ış AJtA 

MA. [~ HfUU!, Al..IK. ~A.1'tM 

gibi lıicart ma.tılyttJ llal& oı.ı.ıyu lıt 

çllk UlaJan pa~ • ..,..ıuaıa.) 

tutan Avrupa Siyam·ı unutmuş 

gibiydi. Siyam ise, garp liaanla. 
nnı unutacal. derecede Avnıpa 
ile alaka..~mı kesmiş bulunuyor
du. öyle k1 1825 senesinde, Si
yam hükumeti Malezyada bulu .. 
nan İndia Kompeni'ye mensup 
İngilizlerle mllzakereye girişmek 

istediği zaman Bangko!t,da lr.gi~ 
li1.ce bilen bir Siyamlryı beyhu. 
de aradılar. lngilizlere gelince: 
Onlardan da siyarnca bilen 
yoktu. 

On dokuzuncu asrın ortaların· 
"da büyük bir Kral olan l\tong
kut'un idal"e!;i altındaki Siyam, 
açık ve yeni bir siyaset kullan. 
mnğa başladılar; Avrupa ile ye. 

- ' . ni ve muntazam rabıtalar baş_ 
laclı. 

t ngi]~'f'P. tırsattfn istifade e
derek ı acele harekete geçerken. 
FranSIZ1ar rozlanır gibiydi. 
Fransızlat eski ve parlak nüfuzu 
bir daha elde ed.cmiyeceldcrdir. 

Fransa Siyamla fazla miinase
betlerde bulunacak, bir çok mu. 
kavelc ve muahedeler im7.alasa 

da, bunlar Q<>k samimi ve sıcak 
bir hava içinde cereyan etmiye_ 
oektir. 

_ Şiya.rnlılar yanıbıı.~larmda bil_ 
yüyen Fransız Hindiçini'ye iyi 
bir gözle bakmıyorlar. 

1682 senesinde Koşinşini elde 
eden Fransızlar Kambc><..;'u ana· 

vası:aeııe (L N.) remzine mümcaat· 
lan r1t>a olunur. 

• llk •e orta okuJJ.aroa tnı.ı:ı t!l'..C., 

rtyufye, tftrk~ dersleri Yet'ıntk isti· 
yen blr bayan •ardır. lst ... .J(:Jlerlo 
(R.l.) rumuzuna mektupla m01"9<'a&t. 
lan. 

Uaemn Jil lııci ıuutnıa dcYıurı eaı_ 

/ ı arayanlaT yon.ım. Bazı sebeplerden dolayı llflt. 
• lerde:o aoııra çal!§mak mecb•ırlyeliL 

• Yen\ ve eski hnrtıcrlc okur yazar, ! ~ey'..m. l11tlyenler Haber guet"ıı (Ç. 

otomobil kullanmasını blllr ve elinde \;) rumuzuna munıcaat. 
profesyonel şo!örlUk ehliyet ve.sıkası 1 • Lise ıo uncu smıt tahsilli ve 325 
bulunan 'bir beyan bir ııtle yannıda ve doğumlu wıuıu deftcrlye vdkıfırn. 
yn bir mOe&ıcscdc !Klförlllk veya diğer Ticarethanelerde bnalıcn muhnberatJ 
mllnnslp bir l§ aramaktadır. Kend!slne idare edcbllh1m. İa§Cml temin için ya. 
iş vermek tsUyenJer (lJ.) rcmzlle tacnk yerim temin edlldiğind.:ı 20-2:> 
Hnbcr gazetesine mektupla müracaat Ura ile herhangi bJr lşde devamlı ça· 
edebilirler • lışablllrlm. Oteller ve yazıhanelerde 

• 3:5 yaşındayım. Dundan evvel dok 
tor yanında ça.lı~tım. Şimdi de bir dok 
tor veya dlşci yanında çalışmak latı· 

yorum. En;cksiyon yapmasını da bili 

rim. Istıycnlcrln eu adrese nıUracıuı.t· 
lan: Topkapı Fotnıaeultan Etemeten 
dl sokRk ıo nuıııarnüıı bnyl\n Zabel. 

• 0:-lamcktcp mezunuyum. Asker
likle 111~ğlm yoktur. Eski harflerl de 
bilirim. Taşı ayn da giderim. Seri ola· 
mk daktilo ltul?:ınrnm. Kaıinatkll.r ve 
dUrllst Çilli ırım. isteklilerin Haber 
gazete .. ! (B.K. 10il remzine t11.iıriren 

mUracf..nllnn. 
• oı ıuntektep mezunuyum. Yaşım 18 

dlr. Ail~· \"azlyetlm okumama lmlttuı 

vermtmışt•r. Kendime bir iş r.ica edi 
yorum Yazıhanede. ticarethanede ça· 
lı~ır kitap evlerinde satı~ yapabilirim. 
Sln!'ma gişesini idare edcrtm VC'lbR· 
ı.ıı nuna ™ n?.er mUe.ı; ıı<-h'r Jr r tll"'I 
bt:irim, ArZu edenlerin Haber ı;azet.caı ı 

bir 1ş verJl'ek lCıtıundn ıruıunnnlarm 

Habr.• gazetesinde (M. S. 60 -1) rumu 
zuna mliracaatısrmı nca ediyorum. 

ıı:Lt.::c mezunuyum, Almanyoda mU· 
hendisllk tahslll g6rdUm. lsUyenlere 
evlerinde husust Almaocn ve tUrkçe 
dersleri vermek istiyorum. Arzu eden 
!erin Hn1'er gazetesi vıuııtrurilc (A.M. 
::; .) nımuzuno oıUracaatınn. 

Aldırınız 
A.••fıda ruaulllan yaaılı olı• e-

kuyuculanaı.sm •••lana• ıe.ı• 
ınektupıan lda rehanemlZ<tea laergil11 
ıababtan öfleye lıadar Yeyı saat 17 
df'• ıonn aldırmalan rica olunur 

N.R.H) fF.D.C.T.l (M.FC.l (l..l 
ıB B.K.) (B N.) 
11..:.ı .. ,.M.ET 1. l B.ıy ç .. rı J, l !;' 1 :n 

' 

,... ••o a- '"k 
mit tahakkümünden 
!ar. 

kurtardı-

Kamboç, Frarıı>a himayesinde 
bulurunakta devam ediyor. 

Siyamlrlar Kamboç'u tazyık 

ederlerken 11 ağustos 1863 te 
Siyam ve Fransa arasında 

Bangkolrta im7..alanan muahede 
mucibince, Pnom _ Pen'dc entri_ 
ka çeviren Siy:tm sefirleri şehri 
terketmişlM' ve Siyam, Frnnsa_ 
nm Krunbo~ üzerine olan hima
yesini resmen tanımıştır. 

Bu muahede 1904 tc ve 1907 
de Siyam'ın henüz elinde tuttu
ğu Battarnbong. Sisofon ve Ang. 
kov'un iade etmeeiyle kat'iyet 
kesbetti. 

Fransa, bu esnada, Annam ve 
bilahare Ton.kine yerleşti. 

Laos havali.si yüzünden Si_ 
yamla bir kere d:ılta <:ekiı::mck 
nıeciburiyetİ,llde \Wdı. 

E.~ki L-ıos Kralhğmctan, dahili 
harpler yüzünden. harabelerden 
başka hiç bir şey knlmamıştı 
Siyanilılar, 1800 senesinde La08 
hük(ımetinin payitahtı olan 
Vicıı Taine şehnru vah~i. 

ce yağma ederek gUzelliği ile 
dillere destan ol3.11 Kralın kı:r.mı 
kaçırdıktan başka meşhur zilin. 
rütlii budayı Bangkok'a getirdi_ 
leı·. 

Aradan 27 sene geçince Vien. 
laine ikinci defa olarak istilayn 
uğradı. Bu istilii birincisinden 
daha şiddetli ve daha hain.ane 
oldu. L.-ıos'un güzel payitahtı 
soyulup yakıldı. Saraylardan, 
köşklerden ve parlak bir medeni 
yetten hiç bir Nıer ka!mndı .• 'a
niğe uğrayan ahali, açlık ve 
.korku içinde. öldürülen veya 
müstevli tarafından esir olarak 
götiirUlen akraba ve dostlarının 
matemini tutarak muhtelif isti· 
kametlere dağıldı. 

Soygunculuk ve korsanlık bu. 
nu takip edm seneler zarfında 

d<>vam etti. 
Fransız hiikfımeti bu vaziyet 

karşısında Laos'u himıtyesi al. 
tına almağa karar verdi ve Ko· 

28 Ş U B AT~ ':f{l'(ı 

şinşinin tab:i hudu.!u 
oldu. 

1893 te, bu rnakı:ıatla. SiyaJll 
hükfunetiyle pazarlığa giriş.ildi· 
l< .. akat bir Fransız memurunun 
l<atli yeniden muhasamatın bıı.ş.. 

lamasına sebebiyet verdi. 
Bir Fransız filosu tehdit ma.lt· 

sadiyle Bangkoka gönderıldi 
Bunun üzerine 3 birinciteşrit' 
1893 te bir muahede imzalandr. 
~luahede mucibince, Siyam Me .. 
kong üzerinde bulunan bütün a .. 
dalardan ve nehrin sol sahilinden. 
vazgeçti. 

.Mekogun sağ sahiJi~de -:rtl'l 
beş kilometrelik saha ~itaraf ı-a· 
laca.ktı. 1902 ve 1904 tl" ye 
miizakereler neticesinde bu ,?'İt'. 
mi beş kilometrelik snha S 
ynm'a verildi. 1907 seı csı..n 

Laos'u alakadar eden Fr2 
Siyam hududunun taı afe;-, 
memnuniyet verici t.:lrzda l;ı 

edildiğini ilan etmek ihtlya 
duyuldu. 

İki memleket a rsındn mün 
sebetler bunun ii7.erine dalı 
dostane oldu. Kültnrel ve t:C 
münasebetler yeni b;r .şE"1'1 
girdi. 

Kral Mongkut'un Si} asctiol 
takip eden Kral Şulal.onciko 

F'rnnsız memurlar i.;tihda,ı.n 
meğe başladı. 

Siam, ekonomik, <'ndüstri. 
. ve sosyal sahalarda büyük adJJll 

larla ilerledi. 
1914 de birinci dünya ha 

patlak verdi. Siyam 1917 de 
manyaya ilaru harp ederek J\'f• 
rupada vuku bulan hareketıe1' Jıı. 
iştirak ederek müttefiklet·c ka • 
da değer yardınıda bulun 
Harbi takip eden seneler, altı 1 

Ramanm idaresi altında bulunS' 
Siyam iktısadi sahada gay~ 
sarf etti. 

1925 seensinde Fransa Ye Sf, 
yam arasında. yeni bir mua{t; 
yapıldı; bir çok muhtelif sirs 
meseleler en samimt bir ba\İt 
içiride cereyan etti. 

Bu esnada Siyam m!lletln 
ruhunda ciddi bir değişiklik 
kubuldu. Modern lbir ekonoıni1' 
tatbik eden bu ufak memlc1' 
her tarafta ehemmiyet kesnr..--ıw 
Başlar Siyam'a doğru cevrilrO 
ğe başla.dr. Bangkokta muta 
sıp şovinizmi gölgede bmı.kıl 
ca.k dere<:ede milli bir g 
doğurdu. 

Halihazırda Siyamda bulu 
.Japonyadır. Japonya, Siya. 
bir çok vaitlerde bulunuyor 
vaitlerini tutacaktır. 

1935 senesinde İngilizlere ı·n 
şı dostluk hislerini saklamizB 
Kral Prad Jadhipok tahttan 
dirildi. 

1939 da Bangkokta 
kfımet iş başına geçirildi. 14 
şında olan Kral ise İsviç 
tahsilinı ikmalden sonradır 

hükumeti ele alacaktır. 

B:ıngkok hükumeti 
t!Onra Siyam'a Tailand adı ' 
rildiğin.i dünyaya ilan etmiştir· 

Tailand "Hür insanlar diY• r 
demektir. 

T-diland bugün. dUnyndn keJ1 
rolünü layikiyle ifa eden med 
lıir ülkedir. 

inhisarlar umu m 
mOdürlüğ ünden: 

CiMI 

Çember knvalyesl 
Slipllrgc büyük boy 
SUpUrge kUçllk boy 
Tskerta bıçağı 

Muruımnıen B. 'iO 7.5 tcmlnJ.tı eıu 
Llrn Kr. Lira Kr. menin c 

&Bal 

2200 Kgr. 1078 00 
200C ad'3' 321 30 

80 85 açık ek. 1 
24 09 açılt ek 1 

200 nJ .. t Müteahhidi nnm ve hesabına 

500 a<let pazarlık 

ı - Şartname Ye numuneleri mucibince yuknrda cins ve miktarı 
{8) kalem malzeme hlzalarmda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bcdellerl, muvakkat temlnatıan, eksiltme şekli <P 

leri hizalarında yazılıdır. 
3 - Eluriltme 6.8.9fl çarpmba günll hizalarmda yn7.ılı sa:.ıtıcrde •~ 

t&§ta leTB.ZUD ft mUbayaat ıubcıılndeki alım komisyonunda yapılacak• r 
• - Şartname ve numuneler ııözU geçen şubede görüleblllr 
6 - latekll~rln tayin olunan gün ve ııaatıeı·dc yüzde i.5 g1henmt 

larile b·rllkte me~kCır komlsyor" mfl•ac•&tları. 11141 ı 
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Meyil 
iskelesinden 
Galataya ve 
Galata şehri 

sahilleri 
~taıı.buı aahlller.tndeki yapılan, 
~eriııJn lslmleriyle birer birer 
~ ere:t kayıt ve teeblt eden 
~ bost&ııcıbSfl defterleri, en 

~~dan h1r1n1 de mu 
lı8t le!, leta.nbuJuıı kaı'§tı1mda, 
~ nıll.atakil bir be lde olarak 

Paııı:ıı ve kunuıuvustada A vru • 
ıetiıı en lengin ticaret merk~ • 
la.ta den biri oln:ıue bulunan Ga • 

eaıı: talıais etmektedi:r. Galata 
kalı ert boyunca ınağaa, mahzen, 
l~ehane, dllk.tA.n, frW ufakl.J yü:a 

tu&_ :.aPfJUrı Sıralandığını görllyo. 
hnı lağJdaJci kayıtlar, lstanbu -
liht 8anayı ve ticaret ve Uman ta. 
her..~ da fevkal!de e. 
~eUidir· 
''lı{ • 

lbı eYit lakeıeaı, ya.nmda lııınaJ. 
~vesı, Osman kaptanın ka • 

ı:ıı:ıı dil~_ oen"ah Hacı Mustafa • 
!'alt~ --.ıu ve kayıkhanesi, Otu· 
11, ka 'llaeı suıeYJll&Dm kayıkhane. 

• d~ 3-'a.p:cı Hacı Mt.ıhmf.!dln 
~ ve kaYtkhanesl, Yahya a.. 
ıı.ıaeat, ~· Yanmda sığır sal -

Karaağaçtan Galataya 
kadar tarihi bir gezinti 

-6-
yanında. SeNpa ma.karacI dn:Jclin. 
lan, kahvehane ve kayıkhaneler, 
Ahmet ~anın kirl§hancsı. Mum • 
hane iskelesi, yahudhanelori, deb
bağ i~.elesı, l'ahudhanel&rl, kö • 
mllrcu ve ~ dflkklıu, Sirke
ci iskelesi, yanmda ıııerapa kahve 
diikkAnlan, yan:nda serapa kf1rek 
çi dlikkAnla.n, yanında Tophane Ilı 
kele.al. Kılıç Allps$a camii, 5nü 
odun meydmn, yanmda Tophane -
nin blll'ilk islrelesJ .. ., 

Şimdi, yukardaki Mhll !:>oyU.na 
a.it bazı tarih! notlar llilve ede • 
lim: 

Ga.Jnfa oehrt: 

BütUn İstanbul ~i. Galnt.anm 
da Evliya Ça!ebt seyalıatna.mesln. 
de canlı hir ~iri mE>vcı.:ttur: 

lerdL Mey-hanec.Deri rwıı, 53.tıcıla_ 

n ermeni, meyaııecilerl Yahudi, 
para çekicileri de yahudi Q<>cuk.la. 
nydı. Meyaııecllerl$ beraber i{jlerl 
rezaletti. Galat.anın bas L&yaz 

francala ekmeği, Sekerc.i'•"' ça.t'li1· 
ıımda miskli, anbo.rJi hilıUtllrla.ra 

layık §ekerierl, naqh varaklı ba 

har helva.s!, balıa.rlı simidi mcş • 
burdu. Pusula sa.aUcri, cam ve bil 
!Cır satan atta.rlaıı vardı. Haraba._ 
tiler arasında meşhur olan ts§ 
merdiven meyhanesinde, Kefeli • 
de, Manyallde, Mihalakidc, Kao • 
kavaldıı, Kostanilnde, ~aranda a • 
dındak.i meyhanocllerde lAl renkli 
tUrlil türlli misket §araplan vardı. 
YoUıtn üzerinde bıte açık, aya.k 
~ıplak niM yilz meyhane esirleri 
yat.arlardı. Pi'rişan hallerini soran 
lara: 
'«1ylc se.rmesttro ld idrak e1me

:rom dünya nedir, 
Ben ldmtm, saki ölan ldnıdJr, mey 

sah hanedir?,, 
l?iye cevap verirlerdi.,, 
Kalafat ~·eri ''e kalafat~ odala. 

n: 
''Kalafatçı odaları Kü?"Pkriler 

kapısı dışmdaydl.. T8l"Mnede pa • 
dl!'!abrn tacUrgal&.rnJ k&l8.frıt eder-

1e1'li. !ki bin nefardl. - Evliya.,. 
KıırŞttnlu mahzen kaAn ,.e t'la. 

mü: 

Femin:::>r transatln.nttğinde ya
pılan hu ııeyaha.tin ilk gecesi 
pek mükemmel geçiyordu. Genç 
kadın ve erke!der bol bol §&:Ilı. 
panya içmişler. 80nra da.nsede. 
rek, biribirlerine Serpatins, 
Konfeti atarak cğlenmeğe baş

lamışlardı. 

Geminin süvarisi Devey şam.., 
panyasmdan ihtiyatla. bir yu. 
dwr. içerek muavinine: 

- Seyahat mükemmel geçi. 
yor, herkes eğleniYor· 

Dedi. Muavini: 
- Yalnız şu genç kadm :rı('f 

eğleniyor, ne de dansediyor .. 
Di}'e parmağiylc gilzel bir 

ka.dını göm.erdi. Bunun üzerine 
süvari: 

- Haydi öyleyse Sim()n, dedi. 
Kalk git onu bt.raz eğltı.ndir .. Bu 
bize d~en vazifedir. 

Süvari kaptan köfri.silrıe çık. 
tı, muavini Sim.on da genç kızın 
yanına gitti ve en nazik tebes
sümle: 

- Serpantinler ııizi UrkUtUyor 
galiba matmazel.. 

Dedi. 

Dedi.. Frucat sUvari ile ikinci. 
sinin endiGeli nazarları yolcuları 
da endi§eye dütıUrdn. Kor!Cu 
içinde mınlt.ıla.r başladı. Siıvari 
derhal bir tahkikat açtı ve ka. 
n1aralarla, siyah tahtanın mu
hafazası için tedbirler aldı. 

O gece gemidekiltr yine güzel 
eğlendiler .. İkinci kaptan Simon 
isminin .Mis Palfrey olduğunu 
öğrendiği kadmı çök aradı, fa_ 
kat nihayet bir gooe evvelki ye. 
şil gözlü erkekle birlıkte eğlen. 
mekte olduklarım gördU. 

Çav.ren 
Cemil Nejad 

ahnağa ~lamı&tJ. l'&t:akları 
t.oplaıımak için kamaralara 
giren hizmetci kadınlan korku 
nidaları karşılayordu. Hatt:A a
sabt bir kadın bu hiddetini ka. 
dmların birine ateş etmi~i. 

SAat beı1te kaptan ilk ıutL!_ 
nan Uma.na girmeğe karar verdi. 
Yolculukları artık ees&iz., neşe
siz devam ediyordu. 

O akşam yemeği bUyUk bir 
neşesizlik içinde yenilfrke.n bir
denbire koridordan bir feryat 
yUkseldi. Ayaklannda yumUf&k 
terlikier ola.n genç bir adam 
koşarak yemek salonuna girdi ve 
oraya düşer-ek kıvranm.ağa ba§. 
le.dı. SUvari ile ikinci11i derbaJ 
adamın yanına koştular. fakat 
geç kalmışlardı.. !kill<'J kflpta.n 
meçhul ada.mm kalbini dlnledi. 

Artık çarpmıyordu. Göz ka· 
pağmı açarak gözlerinde bir ba-
yat emaresi arama.k istedi. Fa
kat doruıkaldı, bu g6zho_r MJ! 
Palfrey•in peşini bırakmayan 
gmç adamın yeşil gözleriydi. 

Bu sırada ya.ııla:rma gelen Mil! 
Pal1'rey de: 

• "e ~ e.ğanm kayıkhanesi, 
~. ··~veaı, AzapkaPl iskeleııl 
~ !tıedin Pkapısı Ytinmda kürt Meh • 

"Galata, deniz kennrında.ıı ş1 • 

malindeki kule kapı9tna varmc.a.ya 
kadar, yoku3 yukarı bir eant kat 
kat k!rgir CenevizU blnalar.-drr. 
Yollan s.-ıtrançvart açılnuşt.Jr. Ga • 

la.ta 6Ul"WlUD dJ'1ndA, deniz kena • 
rmda b1r büyük caddP.si \•ardır. 

Kale içlııde Voyvoda yolu, Arapca 
mü yolu, Kulekapını yolu kalaba • 
hk yollardır. Galatada bağ ve bah. 
çe yoktur. Gal!lta surunun deni% 
ke.nanndaki kapılan sekh ta.ne. 
dirı A:mkııp-sı, kllrekçl kapll'ı, 

Ya.ğkapaııı kapısı, B.llıkpn.mn ka· 
ptsı, Ka.rak~· kapısı, KuZ'§ıınlU 

mahzen kaprsı, Göç ka.pıeı, TiznUl' 
kapısı. Galata kalesttün den.iz t.ş_ 

rafı ~ı ve pazar ~rlor1dit.,. 
Galata eskiden mlista.kil kadılık.. 

t.J. Gaalta kadtSJ Atapoanill yanın· 
da otururdu. Kırk dört yerde na .. 
hlye naipleri bulunurdu. On yedlrı. 
ci 8SD' <>rtalarmda, dördUncU Mu· 
:nıt zarnanmda ytptlaJl tahrirde, 
GalatAda 3u8ô dllkk.A.n toobit olun. 
mu§tnr. DUk.kAn aa.hlplerJ okserL 
yetle rum ve fronkti. Deniz kena· 
n, kat kat harabati hl!l?leler, m1k. 

delerdi. Herbirindı:ı be&er a.ltl§ar 

yüz ffıslk i§tii5ret cıderl~rdi. Ha • 
nende ve sa.zenatırefle 1l1Z:-liaYibuy 
ede:rlc.rd.f ki dillerle tarlt ınllDıkUıı 
değildL 

Bir fevkani kasırdı. OçünoU 
Ahmet deın·lndc gchit Ali pa.§8 

sadarotindc yaptınlmışb. (1128) 
Batı bayrnnılardıı padişıı.h gcllr, 
buradan Galata sahlllerln.in gürU.J • 
tl1lil bayatını seyrederdi. Bu ka· 
sır ı 2.3.'5 te yanmış, sadrazam Der. 
v:t.ş paşa yeniden yapt.ırmıf;:tı. 

- Hayır, yalnız ben bu grup:ı 
dahil değilim, alelade bir yolcu. 
yım.. Tanıştığım ol.ma.dığr için 
kenarda kaldım. 

Ve konuşmağa, darıııetm~ğe 

başladılar. GeDG kız bir tnllz.e 
memuru idi. Yanında oldtikça 
kıymetli eşya vardı. İklnc: kap
tanla d8lltettikten sonra yeeH 
gözlü başka bir erkekle de bir 
iki kere danSetti. Geoe ya.rısma 
doğru kavalyelerinden mUM.ade 
aldı: 

Ertesi sabah kalke:rllar derhal 
sıra.h taht.aya göz attılar. Buıı
}qrm arasında slivari ile ikincisi 
de vardı. Siyah tahta üzerinde 
hiç bir &eY yoktu. Saat hetıüz 
yedi idi, üç kadın yo!cu süvariye 
mUraaat ederek mücevherleri. 
nin çalm.mı§ olduğunu söyledi. 
ler.. Süvari ve muavini hırını:ı 
aramağa koyulmuşlarken saat 
dokuzda güverte garip bir h!_ 
di!\enin zuhur ettiğini h8-bc.r 
verdiler.. Siyah tahtanın dört 
bir ta.rafına ip çekilmiş ve tah
taya yakl~ oiddetle mene_ 
dilmiş olduğu halde saat dokuz.. 
da birdenbire • siyah tahtanın 
liwrinde §U ibareler }'azılı yeni 
bir il~ göı1llnıU§tü: 

"'MUcevherlerini kapıla.rııım 
a.rkasma bırakmayan kıtdınlL:ra 
daha yirm.ı dört saat mühlet ve. 
riyoruz. Bu zaman :zarfında mil
ceYheı·lerini bırakmazlarsa ölüm. 
le cezallı.ndınlaca?d:u-dJr. 

- Evet, dedi.. O dur. Birkaç 
gUndUr peşimi bıra.kmayordu. 
Kamanwıdak.i kasada bUyUk bir 
servetin gizli olduğunu zannıedi. 
yordu. Hıllbuki ben bir hayva. 
nat n:ıUz~inde memurum .. Ka· 
8a1Dda pek tabii kl para oıaınaz. 
Ne olacak beni de vurmak flrtedf. 
fakat kendisine oldu. 

.kahvesı M hm a , llllftertıı , e et paşa ca. 
ha.zı-, • Uaun Mwıta!anm kayık· 
l&)')I AJi Ve Dlarangoz dlikkanı, 

iJ aı,. lJ <ıfendfnın iradı kayıkha. 
.t~zuıı oflu Osnı.a.nm iradı ka _ 

•f"\'. G },f 
lr?ıan ' Ustafa ağanm iradı ka· 

gr, ihaı:ıe.ı '\ l!aı otJu lsmallin kayık. 
• .J'la ....... n.ra~ .an_nıcıa direkı:.1 mağaz.a.m, 

Ut Au!_c:ı, Seytt Alinin ve Gü _ 

a se in ltahvehanel<'rl, yanın· 
ra:pa terzı dUkkA.nlan Seyit 
~ 1 . 

lir\ il eıunu. rtıallr..T.!z ~eşmes~ 
tr-~ lfaırım1 iskelesi, yan"llda 

..ı.._ ~·llırf.lğO, Hasan ~.ııvuııun 
··~ d~kk ~ 

d anı, trı!l.kar&cı HAiil a . 
;Un llkkanı, halatçı e3nafından 

lll'I dllkkll.o1, panında Knndnr 
tın, Pa.eaıı o~lunun uaCJ A. 

e?Uıı. ~ • ..,. 
\Ol'tlll • l\:unnuş oğlunun, KAmll 

...... ' Ali ai&nnJ alt.ı ad ct ha • 
""' dUJc.k • la •.-ı.ıı.._ ... lll'!' &n rı, yanında sora.pa 

-..rı (]Ukk!ınları hnlıkhnne ar 
• t'.Eıkj • • 

... ar ....... a nıf1tnııa.nı lskrlf'"İ nl k ., • • 
11.t nhvebarıc. Crunilı:ıeıif, es _ 

ilen \'8.rınıda Gil.Jata zindanı 
lt4.nı Yer, Rera.pa balık tuılayıcı 

ltıeı llrr. '1ıı.lat.ıı B:ılıkpazarı lıı· 
Ut ' Yan "nda ııen.pa \'aruleu ve 

tu,.: ... , d"k'· 1 'I .;ıtnla.rt \'C kah. 
Cle.r F\a 
~ • tuKl)y f.c;kAle.c:i, i.'lke,. 

da faınllşl'ri!, yanmda se-
_...::ı~ ....... ~.~ d!lkkü.nlan. yanında 

iM• kn)'ıkçıla.nnuı odası, Ge • 
•"?r'ır1111.ıt 
cllııtk (;u, Y&nmda serapa 

. tu lııI&n ve kahVMane • 
"'-t, ~hı tnahıen ltaan ve ~

' uıtata J'l&f& ca.ınlf, ya.nm. 
~ ~MrrnA nı~ oda.. ya. 
, ~ er1Jı 18tfôenDcJa !malı • 

da .. rapa ma.hzAnler, 

İl!tanbulun zabıta tarlhinds Ga· 
lata, adetA bir ha§arat yatağı 

manzarası arzeder; bu huausta 18 
ncl asır vakantıvislerlıı.den Sup • 
hinin tarihinden bfr tık.racık kay. 
dedebillriz: "Kalyoncu neferlerin· 
den Tophanede oturan bir kasa • 
hın m!safirleri gelıhlgtt. DIJkkAnm. 
dan et alıp 8.deti üzere Galata • 
dak.i rneygede nhçılanndan biri • 
ne UcreUW \'erip pi§irmes.in.I rica 
etti. lAkln, a.hçı, kendi ferbetJeri.. 
nl fı:.cn rnU~terllerinden olmadığı

na blnaen etini pJ31rmedJler, ve 
k5tU söz al1ylediler. ,Kalyoncu ka. 
sap gayreti lslAmiye ifo tabaııca.sı. 
ru çekince ah~"llln !;Iraklar:mda.J) 
tx,. on nefer Ehremm balta ve 
nacakla biçtı.r-eyJ oehJt odJp mey • 
gededea harlce atula.r. Hemen o 
ıeee katiller tutulup Ga.Iat.Anm 
muhtelif yerlerine uııldılar.,. 

Evliya Çelebi Galat.6 btlkmı 
dlSrt fırkaya ayırır: 

•'Geinlcller, ttlCcarlar, eanstkAr • 
lar, tılara.ngoı ve kiı.üı!a.tçıl&r, Ek. 
ser a.hallst ~zaJr elbilesf giy&r -

~l'h 
.97. 

Us 8ara'Yd;ı bir müddet hazi· 
lcttt.:~ Yapmış baun sayı· 
lllühlın~· Vaıde sultanın 

cJ(l A:.~1~rem ışlerioı o 
--..qYdı.. ~ydı. 

natıkası ve kabiliyeti 

- ı<lnıiJ · Sun beyı • diye söze ~~a-
Vlat-~ bareme gelen 

rı o kadar ~lıdu-. Ha!buki. ~ 
Ptıl}>ol'd • iYi pirinçten plav 
~~ u ki ... bilirsiniz ya. vaı· 
"lr. l)a hazretleri plAvı t..'Ok se· 
p~ ~~ Yeme.k yerken 

1~cn iki tane ta§ 

çıktı . Valde sultanın az kaldı dış· 
ien kınlıyordu .. fena halde hid· 
det endıaer ve bana: - Yarın sa· 
bah erkenden h.amil beye gıt, me· 
seleyi anıat. bır daha pl!vımdan 

ta§ ÇIKM5a OOZU~lll'UZ, dedi. 
KAmil bey k.ahvalU6UU yanda 

bıraktı; 

- Durunuz, dedi, size euradaki 
kiletdel' ~ türlü pirinç nOmuoesi 
getire}1.m. 

K!!Dl.ı odadan çıkar Çikmaı, Ay 
§e Koyııundan bir küçük şişe çıkar 
dr .. KMıil beyin yarıda bırakt~ 

.(~D tohumu). suyunun içine 

Ku~u mahzen ea.mU, bir rL 
vayetc göte1 Hlcr€tln ytlzUncU yı_ 
lmda Galatanm Araplar tArafm • 
dan fethinde yapılmıştı. Sonra bir 
mahzen oldu. Birinci Mahmut za. 
manmda Şamdan tstanbula gelen 

şeylı 1ıtura.tzadP eeyh Mehmet. e
fendi rm,·Mmda babaımu glSrmDş, 
şeyh Mlll'&t., rilyadan, Kurşunlu 

mah,zende be.zI mübarek zevatm 
metfun QlduğlUıu 8l>ylem.lşti. Şeyh 

Mehmet efendi, r11yu'11l Radrazsm 

Mustafa paşaya elSylem{§, o da 
mahzeni boşalttırarak temlzletmıı. 
tamir ve tezyin ederek bir cami 
hal.ine koymll§tu (1166). 

Azapkapısında )lebmetpaşa ca. 

mii: • 
Bu cami hicri 985 yılında Mimar 

Sinan tarafından yapılml§lır. Bani 

si Sokullu Mehmet pa.§8dir. M1n.a.. 
resi, eol tarafında, sokak qın ya· 

pılm:ıttt. 
Tophanede KJJııo AD Pap eunll: 
Vezirler tarafınd&D yaptırılan 

camlleriıl en gU:ı61Jı:ırtııden biridir. 
13.anhıl on altmc: ıwm eon bOytlk 
8.mirall Kılıç Ali pqa&r; kabri de 
en.mim sol ta.rafmdadır. KıJ:ç AU 
paşa her cuma glinU canılin sofa. 
amda oturup fıkaraya bir kese ak. 
çe d~tnınış. Cam1in cfvarmdakJ 
l<ılıç Ali P8§a hamamı da utan · 
buJun etı büyük ve gUzel hamam. 
larnıdan birldJr. 

Retat Ekrem KOÇU 

birxaç damla akıtU. Tekrar şi~yi 
t1.0y:ıı.ma koydu. 

Kamil bey böbreklerinden rahat 
~ıı o!'lJğu ıçin, hekimbaşının ta\'" 

~i'yesıle per sabah kahve veya Süt 
Yerine. (ısırgan tohumu) nun kay
natılm•s ve tülbentten süzülmO~ 

SU}"'..ltıU içerdi. 
Ay~n fincana akıttığı ilAç öl· 

dürücü bir zehir değildi. Ancak 
birka!: gün KAmil beyi yataktan 
çıkartmıyacak derecede uyuşturu · 

cu, senemletici bir ilAçtı. 
Kilercibaşı odaya döndü .. 
Elir.ıde birkaç tQrlü pirinç var 

dr_ 

- Gidip kasadaki evrakımı 
görmeliyim .. 

Dedi. lldnci kaptan Slmon da, 
kaptiuı kQ:ıkUn~ çıktı. 

Yolcular o gece geç vakte ka... 
dar eğlendiler • 

8abahleyin, g ı ede gemi.. 
deki işlere, eğlencelere ve kay· 
bola.n eşyalara ait olan tahtada 
f}U afişler vardı: "Briç için dör. 
dUncü aranıyor!" 'Tenis p.mpi
yonMma gi:receJcler isimlerini 
yar.dırsmlar.,. 

Fakat o sabah tahtının önüne 
bilyilk bir kalabalık toplanmı.ştı • 
Kadınlar korku ile yav&§ yavaf 
konuşuyor, erkekler homurdaru. 
yorlardı. Süvari ile iklııclai de 
kalabalığa eokuldular ve tahta.. 
nm üzerine ili§f.lrilm.ie olan fU 
ya..z.ı}'l okudular: 

"Bayan Yolcularc!an :mftcev· 
herlerinl bir paket halinde gece. 
l~yin ka.maralarmm kapı:aı arka· 
sına bn·akmaiarı rica olunur .. 
Aui hareket edenler Glddetle 
cezalandırılacaklardır ... 

Kara ÔUim 
Yolculardan biri: 
- Bu gemideki komiserin, 

nıUcevheratı emniyete almAk L 
çin bulduğu bir oyun olacak •. 

Kara ôliım ... 
Sfy;Uı tahta.nm muhafazasına 

memur olan ild kamarot hiC 
kinuıen.in ta.htaya yaklaşmadığı
nı yeınlı.'ıle söylUyorla.rdı. 

O gUn öğle memeği pek neşe. 
aiz geçti.. Öfleden sonra herkes 
kama.rumda kaldı.. ~ir ktsmı 
yolcular salona toplanmı§lardı. 
Kaptan Simon l\fis Pelfrey'in. 
yqil gözlü delikanlı ile arkadav 
hk ettiğini görüyordu. O gUn 
akşama doğru bir heyet silvariye 
mUracaa.tle ilk limana demirle. 
menin en doğru hareket olaca· 
ğmı söyledilerse sUvari oeva.ben: 

- İ§ime müdahale etmeyin.. 
Gemide benim hilkmUm geçer .. 
istersem hepinizi hapsettirebıtı. 
rim. 

Dedi .• O gece siyah m"'um 
tahta on metrelik bir memnu 
8-ha içinde k~. Fakat bu· 
na rağmen erte6i gün saat do. 
kuzda siyah tahtada. yine şu 
cümleler okundu: 
"Eğer mUcevherler yartn ea.. 

beha kadar t.esllm edilm~e Fe
miron berhava edilecektir.,, 

Kara ôliım. 
Süva.rt ile iklnoisi de bu aon 

vaziyet kareısmda telA§a dü§tti. 
ler. Tehdit geminin antetli ki. 
~ıdına yaı.:ılmıştı. 

Gemideki korku panik halinJ 

demec'iJer. Dikkatli ayıklanmasuu - Bana bir §eY yaptığı yok ama 
emir buyurdular. Başknianna yaptığı ~yler çok can 

Ve Kamil beye, serbestçe kah· sıkıyoı. Hele şu tanburacı Omere 
valbsn:a devam edebilmek imkAm karşı gösterdiği merhametsizliğe 
nı vermek için fazla oturmadı. ne dı)'elim? 
Kalktı •. gitmek istedi. - Omer sizi neden alruta<lar e· 

Mis Palfrey ölünün elindelcf 
üç uf&k deliği ve bu deliklerden 
çıkmış olan üç damla ks.nı g()6. 

terdi: 
- Ka.maramdaki kasada dart 

tane zehirll yılan var.. Bunlu 
belki dünya.nm en sıehirli yılan. 
tarı •• 

Bu ölUmle düğüm çözlllüyor .. 
du. Çilnkü ye§il gözJU erketüJ 
kamara.sın da. çalman mUcevblıır. 
ler de bulunmu§tu. Aynca iti· 
vari pminfo antetli Jc1lıtlarm.ı 

da ele geçirdi. Caaamı bul&Jl 
haydut tehdit mektuplarını JJ. 
mon suyu ile yazıp gece karan. 
ltkta siyah tahtaya uıyor ..
bot garUnen klğıda gQDef do. 
ğunca yazılar meydana çıkıyor. 
mue. 

Kaptan ve ikincisi tehlikeyi 
bertaraf ettiklerine memnundu
lar .. Ancak Mis Pa!frey'in zehir
li yılanlarının kasadan ~ıp 
kaçmış olmaları yeni bir mesele 
doğurmt14tu. 

Maamafih yolcular iki gece 
güvertede yattıktan sonra gün. 
dilz tehlikesiz yılanlar da yaka.. 
la.ndı ve vapur yine ~ neeeeıı 
f çinde yolun& devam ettJ. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

Beyotfu Parmak.kapı. iman Mkak 
~o. Z. Tel. 41M8 Muayene •e ber 

tUrlU gör. ar;nrllşatı hkara ~ , 
('1111'11!'17. 

- Vallahi ,size !Af yeti~l 
mecalim yok. Şu %indanda inliye' 
Omerl! merhamet ediniz.. Size ha! 

ka bir ~Y dıyecek değilim. 8afm' 
dönüyor. Bugün zaten ha§ *1 
sile uyanmıştım, dedL 

Arşq Ayşe elinden gelirse yaz
dnn eöeccğini söyliyerek: 

KAmil bey fincanı eline aldı_ diyor? Suç işlemişse elbette cezası· 
bir yudumda hepsini içtikten son· nı gört'Oek. Hem siz, padişahın 
ra, tepsiyi ortadan kaldırdı. meynar.cden eliyle yakalayıp kal· 

- Nereye gidiyorsunuz? Ben drrdığı bir sarbo§u neden hımnye 
&izinle biraz konu§mak ve derUeş· etmek istiyorsunuz? Eteoclimi2 bu 
mek ı~tiyordum. gibı t:uul.f müdahalelerden hiç de 

AyfA matlQp neticeyi göJiince, hoşlanr.aı. 
gitmekte ısrar göstermedi •. oturdu. KAmil bey ha~Tetle gözlerini aç 

-- 1 lııydi, siz yatağınıza gıriniz 
ve dı~anya çıkmayınız! zaten ren 
giniz ôe solmuş .• besbelli rahatsız 
smız, dedi. 

- Söyleyin bakalım, ne derdi· tt: 
niz var? 

K!ınil bey, A~nin karşıSında· 

Ve i!acın tesirini gözüyle g-)rdü 
~ilne memnun oldu .. Yaiımdan •> 
nlaralc valde sultana k()ftu. 

- Bun1an va1de sultan hazret· 
lerine gösteriniz.. hangisini tensip 
buyuru:'larsa, ondan pi§irteyirn. 
Ayşe pirinçleri gözden geçirdi. 
- Mesele, bunlann dikk..stli a· 

yıklarımasıdrr. Bunlann he~i te· 
miz,güıel. Va1de sultana göster 
meğe Umım yok. Çünkü kerıdilerı 
batla: - Pirinç nOmuneJeri ptiı' 

ki sedirin kenarma ilişti: 
- Şu Catcrden bahsetmek, da· 

ha drğruStJ onu sir.e ~ikayet et· 
mek ı~tiyorum. A~ hanımı Bu 
adam son güiılerde ild yilzlü bir k1 
lıç bulmu~ .. sağa sola savurup du· 
ruyor Hiçbir sözüne ina.rWmıyor. 

- Ne 1-Çl)'cır mel 

- Vay, siz de mi bu fikirdcsi· 
niz,? Siz de Cafer gibi, ta.nburac.ı 
~rin miskın bir sarh<>s. bir ser 
seri olduluna mı kanisiniz? 

Ayşe omuzlarını silkere.k: 
- Oyle ya, dedi, padiphın (~ 

seri, Ulthof. mecnun) diye hitap 
ettifi bir edamı başka tllrf(i tanı
mamıza iınldn var audır? 

Ca4er ağa valde suJtam görmr 
ğe gcln;i~ti. Dairesine girdili d· 
man, kaptan paşa valde sultanlo 
konu)uyordu. 

Cafer Karamusta.ta paşayı 16. 
nince sevindi: 

Kkil bel falla komşunadı: 
(Deuau mr) 



(HABER) in yabancı dil 
Jerslerıni takip edecekler 

~ n rr liifi1 üıJ ©I ~ - -
2 5 O şer kuruşluk yabancı 

aıı dersler. yalnız kendilerine 8 O kuruş 
BABJ!.K gau:tcsuıln < ı·aooncı dil ck7.crslslerl) ne b:t!jlanı:u;ındruı 

ıaWade ederek gerek yabancı dillere yeni oo,lıyacakhr, gerek bo den
lerl taldp odooeklcr itin emsal iz bir yardımcı olan "90 derste ko:ıdl een
rtlıılze Uaber metodu" eserini W\ ı;h·e cdl3 onu. 

KUtUphanemı me'cutl:ırınm pek ıızalmı5 olnııısma nığmcn bu nıU· 
kemmel aterl paro.sız deııPCck kadar k~Uk bir bedelle Haber olruyu. 
euJarma cemtıı etmJ,> e karar vermlı;tlr. 

90 Dratc kendi kendlno Inglllzce 
90 Fransızca 

90 ,. " AlmanC'a 
acDutyle ve Haber mctoduyta nearcdllmı, olall bu 4rrs1!.'rln her btrl 
ılOO • 900 INll fa tutacak bacbııdc toplanmı,tır vo h r blrlnin matad ııa
bf ftyatı cUtU olarak 250 kuruştur. l:tte llaber okuyucnlıın bu 250 im 
rutluk eserden hangisini isterlerse bunu kUttlphııncml1dcn 80 lmnı"' 

edlaebllecıcklerdlr. 

Bu hnıartao lsWDde etmek isti.> enlerin arı;uJ:.ıruu yerine getlroblı 
memlz için !JO eartlara gore barttktlerini rfca cdcrlu 

ı - 20 IklnclkAııUD • 20 Şubat 1941 arasmdıı sar'Jı adresleriyle blı 
ilkte kııen kuru§UD yaI'ISIIll kUtUp ııncmlze Odlycrelf '(Fransızca Al· 
manca. lnglltzce) dillerinden hangi kitabı lstcd~klcrtn• blldirmeaıer ve 
blr ıdparlş tışı almalıdırlar (20 Şubnttruı sonra slPllrl.i knbul edileme~) 

ı - Bu satış Haber oltuyucuI:ırma münhasırdır. Bundan dolayı 

Udncl UAD tarihinde aipartıılcrl alabnm-ıcrt lc;in l Şubat 1941 • l Marı 

JIHl tarihleri arasında Haber gazetesinde ne rcdıl"C'Plt vlan k"ıponlar 

da .tp&rtJ t1Jleı1yle birlikte geUrmelidlrler ·-------Dr. K.emôl O~a11 

idrar yollan hastalık· 
farı mütehassıs1 

-ott11 IAWdAI OICldeıd No. ~ı 
8arııa Pa ""illi OstD Obanynıı 

"""rb- ... .. .... ~ t12Sll ----
KURTULUŞ 

BiÇKi ve DiKiŞ 
DERSHANESi 

}tiillresi: Bayan Papazyan 

--28.2.941 Cuma 
8.03 Ajans 

8.18 Hafif 
parçalar 

8.-15 1 emele 
listesi 

12 SO Knnşıl, 
ıtnrln \<' 
ttlrkUlrr 

1%.50 AJ!uı 
h tberlrri 

12.GO Aj ımı 
habPrlut 

13.05 Karı ılc 
progmmm 
drvnmı 

lS.20 Mııhklıı 
parçalar 

J8.03 Jtadyo 
(S\lng) 
Kuartr1 

18.SO l\IP~d:ın 
19.SO Ajans 
20.li:i nadyo 

~nzrtr 1 
20.15 Tt-msll 
21.SO Konıı m:ı 
21.4:> !lllidl, 
22.SO t'.\jan'!I 
28.00 Dans mü 

:rl:'!i (Pl.) 

Daftad!l dört gün kadınlara ı pı•---Ml-111!' ·-· 
Çocuk IJrklml 

Ahmet Akkoyunlu 
raıc im Tnllmtı tıl' l'ı>l:ıs No. 4 
ı•nmrdan mruıdn hcrgllıı M.D' 15 

tMı orım, Tdrfon 40127 

H A B E R - Alrşam pOSfas! ~ $ U B A T - 194f 

BORSA 
27 Ş U BAT - 1941 

Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 I..iret 
100 lııv)c;re Frc. 
ıoo Flortn 
100 Rayl.§mnrk 
100 Bel(;'a 
ıoo Drnbm1 

Kapanış 

5.24 
132.20 

81.-

0.0975 
2no Leva 1.6225 
100 Çek kronu 
100 Pezeto. 12.9375 
100 Zloti 
100 Pcng6 
100 Ley 
100 Dlnar 3.175 
100 Yen 81.1375 
100 lflVeç kronu 81.005 
100 Ruble 

Esham \"e Tnhvlllt 
Ergani 20.05 
S vas - Erzurum 3 19.65 

1932 Gô 2 H zine tahvtll ;ı9.-

··-::~~!~~~-;~··ı 
UO dcrııte yabanCJ dil d,.nı i 

lerl kitabı kuponu 28 f 
( Bo kuponun SO tant'ftfnl 

gatlren okuyu<'ulnnma 00-

berf ~ fjer ktını.,lıık rrıur 

ııızca. lng-Ulzce, atman<'3 
dersleri kltaptanndan blrl.. 
nl (80) ktımp k'darfk ed~ 
nl'lrlr.r) 

··------··-·---............ 
tiınema ve Tiyatrolar 

l ııı 1'1 "'l Şehir Tiyatrosu 
1 il/ • ~, ı·e~?::':o":ao~da 

ıııııl/ Meşaleler 
YAZAN: Ucnrl Bad:ıl•la 

btlklAI Cl\ddt'A"I Komedi knıruında 
Akşnm 'ZOJSO d.'\: 

Kiralık Odalar 
Ue.r &1ln glr;ede çocuJı temsille.rt 

için bilet verilir 
Beyazıt. uueıı, Aksaray ŞehremJ· 

nı ve Topknpıya otobüs temin olwı· 
mu§tur. 

istanbul Defterdarlığından 
Sıra 

No. Adı "" f~ 

1 Sıtkt. Bavul yapar 

2 ŞUkrll. Tcsbihct 

3 Bna.1 Vcltklz. Terzi 

4 Hasan Bahri. Çantacı 

5 Hasan Pcnıııav. Kaııketcl 
6 Mehmet GUneysu. A§çı 
7 Danfla Ervant. Trikotaj ima. 

8 ŞUkrU Cansever. K. tamircisi 

M.ahallesl Sokalt No • . 

D.H. KOçUk yeni H.K/3,4 

D.H. Paııtınnacı H. 15 

SUley: Bozduğan kemeri 62/112 

Mercan Ku§llllcı han K/2,8 

D.H. KüçUk ycnL H 1 

Mercan SUnbUllil hıın. 5/1 

D.H. Biraderler. H 13 

SU!cy: lsmeUye. C 20 

11 Robenso. terzi D.H. Kaşıkçı H 9 

10 Nı~ Yaset ve cLon. kuduracı D.IL Yeni H.K/2,38 

l1 S:ılm. Terlikcl D.H. Alfpaşa han K/3, 3/2 

12 M1.on Abuaf. Parçacı Merc3Il Kilit han 22 

13 Yorgl Mancct. Eldiven imali 
14 Hasan. Terlikçi 

15 Hllscyin. Berix'r 

16 Ml'.'lımet Akbulut. Lahvccl 

17 Hns:ın Aryılmaz. Saraç 
ıs Aliye Güvenç. Bakkal 

19 Osm-ın Nuri ve Ccmll. Terzi 

20 Osman Kıım. Kahveci 

21 Mehmet Ali Avcı. Kunduracı 

22 Hidr,yct Kü;ıln. Hurdavatcı 

23 İsrail Bencsco. Tenekeci 

24 
21') 

21 

" .. 
n .. 

" .. .. .. 
" " 

28 Kemal. Çorap imalclsi 

29 M. Yılmaz. Kunduracı 

80 AhmeL Tamirci 

31 Yordan. Manifaturacı 

82 Ii'orl Kaka!. 
33 Bayram. Kahveci 

84 tstc!an Koço. Kö!tccl 

Mercan Mustafapqa H. 10 

D.H. Kızlarağaııı han K1. 15 

Mercan aVUde han ı adet 

alt kat kemer 14 

Mercan lsmctlye C. 15 

Mercan Şerffpll§a H. 22 

SUlcy: lıımetiye. C. 2 8 

Mercan: Mercan. C. 61 

SUley: lsmetlye, C. 12/l 

D.H. Alipaşa. H. 7 

D.H.B. Yl'.'nl han 14 

Mercan Sünbfillü han K/l, 21 

.. .. .. 
Merca."1 Kilit han K/2, 4 

D.H. KUrkçtl han 41 

SUley: Fetva yokU§U 7 /1 

SUley: Uzunçal'§ı 259 

D.H.B. Yeni K/3, 41 

D.H. KUrkçU han K/2,5 

Silley: Tanburacı. H. BIIA 

Mercan Uzunçarvı 2/1 

21 

21 

35 Mehmet Osman Teker. Trikotaj 1. D.H. Abude!endl H. 2 O 

3G Mehmet Osman Eker. Trikotaj F, D.H. Abudefendf H. 20 

37 Nevnrt Sıı.hakyan. " D.H. BUyUk Yeni H. 26 
38 Ha an. Terlikçi 

39 Nafls kızı Pl'.'rvln. Sayacı 

40 N<ı!ls kızı Pervin. Sayacı 

41 Htise~in Cösmen. A~çı 

42 lzz L Kahvec\ 

43 Ho.san Mehmet. Bakkal 

44 lbrnlılm Mustafa. Kömüren 

45 İbrahim Mustafa. KömUrcU 

46 Rasim Bulut. Şapl<a tamircisi 

47 S..va. Bakkal ardi~al 

48 Hnylk. Dökmcct 

49 Nurettin HakltL Saya~ 

D.H. Kızlarağlw. H. Kil, l~ 

SUley: Mimar S1nan 83 

Sllley: Mimar Sinan 83 

SU!ey: BestekAr Basri 3 - 5 

suıcy: S!Uı.lıtarağa. H. l 8 

Sllley: Fetva yokU§u 17 

SUley: SlyanU§Pap 34 

Süley: Slyanuşpaşa 34 

D.H. Sultan O<lalan 12 

Mercan Fuatp&f&. C. 38 

Mercan Kilit han K/2, 9 

ce:r.a 

9,58 K. 1,92 B. 

10,80 K. 2,16 B. 

0,52 K. o.ıı B. 

937 

940 

939 

0,56 K. 0,11 B. 939 

6,89 K. 1,18 B. 939 

2,SS K. O 58 B. 0,72 F. 940 

2,16 K. 0,4. ., B. 0,M F. 939 

l O,Q7 K. 8,01 B. 2,52 F. 940 

0,09 K. 0,02 F. 940 

10,57 K. 2,17 B. 1,96 C. 939 

21,60 K 3.24 B. 933 

4,SOK. 0,96 B. 940 

5,23 K. 1,05 B. 0,9' C. 937 

10 09 K. 2.02 B. 1,81 C. 938 

31,69 K. 6,34 B. 5,70 C. 938 

6,34 K. 1,27 B. 937 

15,44 K. 3,09 B. 3,86 F. 9f0 

6,22 K. 1.24 B. 1,M F. 940 

4,99 o. 938 

o,oo K. o.ıs B. 940 

0,62 K. 0,12 B. 0,11 C. 940 

3,72 K. 0,74 B. 938 

17,38 K. 3,48 B. 937 

52,00 K 10,40 B. 

25, 79 K. 6,16 B. 938 

34,74 K. 7,15 B. 4,29 C. 938 

13,50 K. 2,70 B. 940 

10.so K. 2.16 B. 938 

11,21 K. 2,24 B. 938 

6,36 K. l,28 B. 1,14 C. 937 

0,50 K. 0,11 B. 0,10 C. 937 

27,00 K. 5,40 B. 938 

16,80 K. 3,36 B. 938 

6 ,17 K. 1,23 B. 1,11 C. 937 

58,57 K. ll,71 B. 939 

144,000. 28,80. 172,80 937 

ll,75. 2,35 937 

10,09 K. 2,02 B. 1,81 C. 938 

1,65 c. 937 

o.ıs K. 1,84 B. 937 

4,22 K. 0,84. 0,76 937 

Sl,20 K. 6,24 B. 938 

22,50 K. 4,05 C. 937 

ı;tblde tiçc>r saat Fransız osolllc 
Mı:kl ve alkl3 deni tedris cdlllr ve 
1 ıyda lUaartrçc nıasn.ddnk diplo· 

ma ,·erilir .rcrlköy Tcpeüstii 116 
Vo. Papazyan apartnnam. ••--•·•m11 .. mm111m1 .. ••I 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
7 ?tlıırt Cuın:ı. P kUdar Hale 
Slnrmıısmıb (A<jıl< LCimn) 

Komedi (8) l' rde 

50 .. .. 

D.H. KızlarağBSJ. H. K/l, 7 No 

D.H. Kızlarağası. H. K/l, '1 No 

29,92 K. 6,98 B. 6,38 C. 931 

45,000 K. 10,80 B. 937 

1,90 K. 0,38 B. 0,34 O. 931 

18,000 K. 3,60 B. 21,60 C. 937 

0,14 c. 937 

3,40 K . 0,68 B. 0,61 C. 938 

4,80 K. 0,96 B. 0,86 C. 938 

r.---w-11
-
1 
----1941 IKRAMIYELERı_ 

T. ışBankası 
941küçü~ 
T aaarruf Heaabları 
iKRAMiYE PLANJ 

1 acıet 20 O WraUlıi 
a .. lOOO • 
2 • 
4 • 

q -
~ .. 
~ .. 

800 ~ 

7u0 
600 
2 o 
100 

[j() 

20 

• 
• 
• 

• 
• 

.:ooo.-ı..ıra 

8000.- .. 
- 1500.- • 
- 2000 . .- • 
- 2000.-. 
- 3500.~ • 
- •OOO.- . 
- 6000.-

Ketldeler: 4 Şubat. 2 Mayıa, ı Agu. 
toıı 3 r lnC' t rln •-ırtlıll'rln,,E' vı:ırıılrr 

---co>---- Mercan maliye §Ubesi milke!lenerindeıı yukarıda adı, işi ve ticaret adrealeri yazılı ıalııalar terki 

Beyoğlu Halk Sineması 
J'ı.glın nat l 1 dr, sk,am 20 de: 
1 - Aynaroz Kndısı ! Türk~ 
2 - Bir lUllletln btlldıall. 

yeni adreslerini bildirmemiş ve tebcllQğa sal!blyetll blr kimse de göstermemi~ olduklarından yapılan 

n:ada c!n bulunamadıklarmdan hızaıarmda yazılı kazanç, buhran Te ceza zamlartyle felekel adi yanlad 

flıbnrnamelcr tebliğ edllcmemiııUr. Keyfiyet 3692 sayılı kanununun 10 ve 11 tne. maddelerine tevflkaıı 
yerine geçmek üzere il!Uı olunur. (1501 ı 

, ._._,., ~ 
Devlet Oemiryoltarı ve Limanları~ 
işletme Umum idaresi ilAnlar1 , .. 

MuhammC'n bedeli (6400) lim olıın 20.000 Kg. motör ve dinamo ya~ 
(20.3.041) perııcmbo günU saat (lfS) on be1tc Haydarpaııada gar binası da. 
hlllndekl komisyon tarafından kapalı zarf usully!e ııatın alınacaktır. 

Bu !şc girm k istiyen!erln ( 480) liralı!! muvukka.t, temınat, lt..uıunur. 

tayin ettiği vesikalarla birlikte tekliflerini muhtevi z:ırflarını aynı gün saat 
(14) on dorde kadar komisyon reisliğine v .. rmclerl IAzmıdır. 

Bu l;,c ait §:lrtnamcler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1278) 

r-----ı ............. _. ... " 
VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmıı11 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, g:ızete basar. 
Tabiler namını\ rti.,.;:;.i ;.ı ... r1 ahr. 

• • ~ ~ 1 1 ' ~.. • •• • -· • .A. ,._. • .• : .... ...... - ..... "' 
1 

'~-------------1 Kirahk kat ve oda~ar 
Ankard L.addesının en ınuteDer yennde ıevkaıMf' nazareth. 

ıvadar ve aydınlık bır kat kiralıktır Avm binada aynca kıralık 
ıdaiar da vaıdır. 

Vakrt <'ı tf:'c.:1 TdarPhanM•tı4' mirarnat 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 

1 

KUleli asker1 llsc.:?intı girmeğe lstekll olup da taşralarda oube!ere, lııtan· 
bulda d:ı doğruca mektebe müracaat etmlt olanlardan ınnınannda dönekliği 
olmıyan bUtlln girme oartlıı.nnı ho z bulunan ve aynı zamanda glrl" evralunı 
tekemmW ettlrm olan lsteklılerln !mtlh'\'llan yapılmak U .crr 7 mart 941 
cuma gUnll saat 9 da KultH Usesınde bulurunaları ve bu tarihte ~E'kteptt- bu· 
lunmayımta.nn b,aitl l'trn kf~fl kkJ.ı ~p~pımr. IH1"') 

ır 

ZiRAA T BANKASI 
Kwıılu~ tarihi. 1888. - Sennayesı: 100.000,000 Türk Urallı 

~ube ve Ajans adedi: 265. 

Zırai ut ııcarl 1ın nt.vi banka muameleleri. 
Pı&ra blrlktlrelllere ıs.800 Unı ikramiye Yeriyor. 

•raat B&nkumcb kumbaralJ ve lbbanJZ taaarruı ~"'""""dll 
"ıO Uruı buJunanıara eenede 4 defa <:ekilecek kur'a De apg-ı-

PIAna ıl>re iltr&miye cıagrtııacalrtır. 

' ac1ec1 ı.ooo ıtraJık •.ooe tıra 100 aded ıso Ul'&ldr a.eee 
t • 600 • 1.IOO • 1%0 • tO • &,BOi 
' • !M • ı.ooe • ıeo • • • a.-
ıo • ıoo • t..OOI • 

DtKKA T: Reapl&rmdald paralar bl.r eeııe içinde 110 llradO 
jllfmlycnJere Ut.ramiye Ctktlfı takdirde "' 20 fazlulyle 
Kur'alar eenecıe 4 dela: ı EylQL ı SlrlDclk&Dun, 1 Mart " 1 
tarlhlertncıe Qeldlecektl.r. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 

Gemi ln;,aat l!!lerin'ae çaltınırı. reelmd•n anlar, imtllıanla lfçl 
tır. Tallplerin v~alarlle blrllkte Gölcllk.deniz fpııikalemna m,ı 

w. 


