
Sovyet -Alman 
nüfuz müca eı esı 

Sovvetler 
Romanyadan üs mü 

İstediler? 
(}

7 azısı 4 üncüde) 

Vevaand 
Vişide 

Fransız bahriyelileri 
hakkındayeni bir karar 

General V cygand 
\'lşl, 6 (A.A.) - (kneral Vcygand 

dilu Vış:lyc gelmiştir. şımaıı Fransız 
mUstcı:ılekclcri kumandanlığmı denıh 
tc etmek UZcre Fransadan mufaraka· 
thıden bert bu seyahat generalin Frnn 
saya yupbğı ilk ziyarettir. 

ı<rolı, /\uı a aıucalerinhı bir geçit 

Jngiliz J-Jarbiye Nazırı 
diyor ki: 

Ordu 
En büyük muvaffaki

yetler kazandı 

Bütün 
ortaşarkta 
ıngillz kayııı 

438 ölü, 1249 yaralı 
Londra, 6 (A.A. ) - Bugim A· 

vam kamarasında harbiye nazın 
Margcsson, ordu bütçesinin par
Jılıncntoya arzı dolayısiJe bir nu
tuk söylemiş vo demiştir ki: 

Ordunun son 12 aylık tarihi. 
harekatla doludur. Bu harekatın 
bir çoğu muvaffakıyetsizlikJe geç
miştir. Fakat bir çoğu da parlak 
askeri ve idari 7.aferl<.'r teı-;kil ey
lemekWir. 

Margesson Fransadaki İngiliz 
ordusunun cesaretini vo bu ordu· 
nua )'8scM 15 fllt!l"ierı çekllme•m.;. 
deki muvaffakıyeti övdükten 80Jl

ra, "Fransadaki seferi heyetinin 
ba1' kumandanı general Gort'un 
telgraflarının neşri ile bu muha· 
robe tarihinin yakında yakınliuıa -
cağını ümit etmekt.e)im,. demiş ve 
bili.hara Nil ordusnun harekatm -
dan bahsederek sözlerine ,,öyle de
vam etmiştir: 
Harekatın başlamasından itiba-

ren sekiz haftaya kadar bir za • 
man zaıfında ve uzun müddet as

(DC'Vamı 4 füıciide) 

Bir Yunan denizaltısı 

2 italyan 
iaşe gemis ı 

batırdı 
\'iıtl. (A.A.) - General Vcygandın 

bugün mareşal Pctcn ve general Hunt 
zingerle görllşeceği öğrenllml,tır. 

• • • Atlna. 6 (A.A.) - Yunan bah· 
l'işl, 6 (A.A.) - Resmi gazete, rlyc nezaretinin tcbl\ği: 

Fransız bahriyelilerinin muharip bir 23 şubat gece yarısına doğru 
yabancı devletin kontrolu altındaki "Nercus,, de~~tısı ~driya~tc 
Frans!z gemilerinde biz.mel etmeleri. j ld dcs~yenn ~aycs.ındc_ ilti ia
nl yasak eden Ağustos ve EylUl ta- şo genıısmden m urekkeb bır !tnJ· 
rihll l'nnunların Fransız mUstcnılekc 1 yan kafilesine t.e~a~üf ctm~. Yu 
imparatorluğuna tcşmlll hakkında bir nan denizaltısı ikı ıaşe gemı.sinden 
k bnıntl ı birini torpilliyerek batırmıştır. 
o.rnnınmc neşre "9 r. 

Yeni tefrikamız 
PANöK 

HARBiN, KORKU VE r·-- yazan: --ı 
HEYECANIN EN! AFii' OBA'Y 1 
MUVAFFAK ESERi i ---· 

---MUHARRİR 

DİYOR Ki::=-----
Panik romandan daha çok reel, haki
katte~ daha az yeknesaktır. Belki Pa
nik'in içinde birçok roman mevzuları 
vardır. Bu yazıda yaratılanı değil, ya-
ratanlan bulacaksınız. 

5 inci sayfadaki tafsilitı okuyunuz ! 

Eden 
Kahirede . 
IDglllz Bariclye 

Nazırı 
Genera l Wavell ile de 

görüşecek 

J,,mıdra, 6 ( A .A.) - ''İngiliz 
matbuatı": 

Daily Telcgraph gazetesinin 
dıploınatik muhabiıi yazıyor: 

B. Eden ile General DiU An
kara ve A tina görüşmelerinden 
sonra orta şarktaki genel kur
mayla birlikte Almanların ya· 
kında beklenen hareketlerine kar 
şı kuvvetlerimizin en İ}'İ şe
kilde nasıl kullamlabilece -r;nı ka· 
rarlıuıtıracaklar ve belki de Al· 
maııları Balkanlarda veyahut şi
mali Afrikada dövüşmiye mec
bur edeceklerdir. 

Bundan başka B. Eden ile Ge
neral Vavel cenubi Afrika başve
kili (}(>fk"Tal Smuts ile de görü§e
ceklerdir. 
Kaıme, 8 (AA.) - Eden ve 

general Sir Jobn Dili. Ankara ve 
A tina ziyaretlerinden KahiTcyc 
dönmUşJcrd.ir. 
Atına, 6 (A.A.) - Eden Yunan mU· 

lellnc <ı hltnbede bulunmuııtur: 
Unutulmaz bı.r saatte Yunanlstanın 

mısafirl olduk. B1ze göstcı11cn hllsrıU 
kabulden derin blr heyecan lç!ndeylz. 
Yunan milletinin vahşiyane bir hU· 
cuma k:ırşt göstC'rdi kahmmnnca 

(Devamı 4 iincüd.e) 

6 
Sa fa 

---------------------------------
ıih.8ilt-Biriiji .. 
milmessıııerı 1 

1B~gün ~nkarada Başvekilin! 
ı rıyasetınde toplanıyorlar i 
! Başvekil Doktor Hcfik Snydnm lst i 

bırı.:r mUaıcss!llnln Ankaraya C'u"" ım' 1 an~uldakı ilh .ı.~ bl.ıllkkrln!n : 
' bırı o. rıru a~ k dıırl 1 

k('yflyct diln Istnnhul ith..'\IA.t •C lhmc:ıt blrllk :ıra cmr tmış VE- 1 
alrllmlştlr. Umum\ l>tltiplık, Bnı \•eki.im cmi lcl'i umuru! kAtiplı(>ı.ııc bil ! 
1 rın • tamim cbnıştir. rlc:rınln nlı). •-Hı.. r ıthal t b1rlik. i 

Bu toplantıya, hUkümetın ltnaıat ışı rtn S 
tcraflk olarak ithalCit işlerinin :Ayıkt il o \:~rd i h mır.t}' tı mu.. İ 
t dblrlcr \:trnfında görüsti'C>cc"'ı .,..,nn vdciJç.1 ~UrUm ııi ıMn dü ünülm~ : 

• ' ........,,c ır.c ktcdır B rll t ıı : 
bugün Ankamya harckc-t cdC'ceklcrdlı \" m m s illeri, : 
t dil , • . arın s:ıs t 15 t Başv kil • 

t t bir toplantıda kcndilcr.yle görll!Jt>ecklh• ınuz ak· ; 
._....... ...................... ______ j --.............................................. .._ 

/ ngiliz ticaret nazırı 

Bulgar stanı 
Dü;;man toprağı 

ilan etti 

Eulqar.slanda 
s vıı seıeraer. ık 
Lonılro, o ( A .A.) - Ticaret nem· 

rcU, Bı.lgarlstamn dil~man topmfı ol· 
duğunJ UA.n etmiştir. Binaenaleyh But 
garlstan hesabına ticarl, mali ve sair 
mahiyette münasebetler idame etmek 
lmnunun göstcrıliğl cezalan Lstllzam 
edecektir. 

Londrn, 6 (A.A.J - lktısadl harp 
nc-znrctı bıldiriyor: 

Hllkl!met, Bulgn.ristanı, dil§man iş· 
gali &JUDOll bir toprak OJaralr teJAJr. 
kiye harar vermJı olduğundan mezk6r 
memleket 5 marttan 1Uba.ren kaçak 
nokta! nazarından dü men mc\Tld ola· 
rnk t>dJedllecek ve Bulgar mab'cçll 0 

lan Vll'tı. Bulgarlara. nlt bulunan mal. 
lar müsadere edllcbilcccktır. 

(Devamı .& üncüde) 

Sabık Romanya Kralı 

Kar ol 
fıpanva ırolfılnl 

aldataı ak Pcırtekl
ze ka~ tı 

Sabık Romanya Kra' Karol 
O'azı:.ı 4 üncü sayfada) 

Lüks peynire narh kondu 
1 ATINA" -i iyi cins 
ı : de 110 
!Bir resmi 1 

kaşaılar peraken
kuıuşa satı lacak 

tebliğ 
neşretti 

Edenlf' yapılan müzake
relerde tam bir mutaba
kata vasıl olunmuştur 
Atına, 6 (A.A.) - Atina ajan

sı blJdiriyor: 
Eden ile general Dil'in hareket

leri münasebetilc dün aksam aşa
ğıdaki resmi tebliğ neşrcclilmir.tir: 

Büyük Britanya hariciye nnzırı 
Eden ile imparatorluk genelkur
may başkanı general Sir Jobn Dil 
respıi ziyaret maksacliyle 2 mart 
ta Atinaya gelmişlerdir. Eden vo 
general Dil kral ve başvekil tara· 
fmdan kabul edilmiş ve kendileriy
le uzun uzadıya görülınüslcrdir. 

Eden Yunan ordusunun kahra 
manca mukavemetinden ve zafer
lerinden duyduğu takdir ve hay· 
ranlık hislerini üado etmiştir. 
Diğer taraftan Korizis, tahrik 

vaki olmaks ı bir İtalyan tcca
vüzilne maruz k an Yunanistanın 
bu mcmlt'kcte karşı giriştiı"r mU· 
cadclcde BUylik Britanyant"l Yu
nanistana yaptığı kıymetli yardım 
karşısında kraliyet bilkfımcti llc 
Yunan milletinin duyduğu d<'rin 
mınn ttarlığı tekrar izhar etmek 
fırsatını bulmuştur. 

Balkanlarda harbin genişleme
s;ni önlt'mck için biltlln gayretle· 
rini sarfa devam eden iki hükii
met, mez.kür m.ıntakadaki vaziyeti 
büyük bir dikkate tetkik etmiş ve 
vaziyetin bütün safhaları üzerinde 
tam bir .mutabakata vasıl olmtıs· 
lardır. 

li]yat mürakabe komisyonu 
dün. mutad toplantııarmdan bi~ =i, .. M .... ~ .. i._h_v-·-

9
--,-·i·-n·- .. 

1 nnı daha. y~p~ıştır. Bu toplan· 
tı~a P.Cynı~ ışı t:krar görüşül· 
muştur. Fiyat murakabe bürosu ı j 
tarafından tutulan hesaplara : hare k t 1 
göre şimdiki halde muhtelif buz- i e 1 
hanelerde 2941 teneke beyaz : İ 
~~ir, 326 sandık gravyer pey- i:: p re n s f p 1 eri 
nırı, 505 ç.uval kaşar peynin, 790 • i 
sıra pcynır bulunmaktadır. Bu 1 yaza F ALiH RIF 1 
peynirlerin girdi çıktısı kontrol i n : · Ki 
altına alınmıştır. i UugllnkU Uhuıwı BıışmakaJt>ıd, E 

1 1 Ü . • 
Bundan baska komisyon, bürc 1 n 11 "83 fıımrzda okuyunuz. f 

(Devamı 4 iinciide) -·-··---.... " " - 5 

üs .. ünar 19 uncu ilkokulc!a 

Basit aletlerle dene
meler kursu açıldı 

~ ~,r:ım 

Öfretmenler ~ lıamt1Yorlar, (Yuıaı, ~ Jncltk) 
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a yo Gazetesı I 
Balka ıar a bir 

a an 
llugunıın dwıln \.tzl.}ctl -.ö;ı ledir: 
L<Lnın lktı mi Con DWc At.uı ) ı 
v 1, r t Lltğ ne rcdılmesı, lngll· 
ren n Bulgarıstanlıı müna batını 

s:! il Balkanı.arda bır aa.thn. du. 

kadar 
harb.ı 

kaya Aimruı 08kerlcriiı.ln sônderi1rne. 
si Sırf İtalyan &skerlcrtnlıı nıAııevlya 
tını takviye için gönderilmiş kU~Uk 

mUfrezeler olııbileei!ği gibl Libyada 
1ngllizlere karşı harekette bulunduk· 
larmıı. göre miktarlarının çok oJdut;u 
da tahmJn ~llebilmektedir. 

lJZAli •• AHK \'AZlYETİ 

Uuk Şark vaziyeti kısmen ta\W: 

.zuh ~der gibi oldu. Çin l~l. Felemenk 
Hlndlstanı moselesi, SO\')'ct • Japon 
mUna.scbatı, Btrmanya yolu meselclc· 
r. henüz durmakta olmasına rağmen 
Japo:ıyanm aroyn girmeslyli: bugün 
Hindiçini meselesinde Sıyamla ı<raıı 
:ı araFmcln doğan ihtilM hallcdilnılş, 

blr anlaşmaya vn.nJarak imzalanmıs. 
tır. Yalnız bu, Uzak Şark meseleler,. 
nin tasfiyesi değildir. Bu mel'lclcy.i hal· 
den ronra Jııponyıı Sıyıı.mı peşine ta • 
kanık lnglltcre ve Amerika Jçln dan:ı 
büyük meı>clclcr çıltClrncaktır. 

\raMXl'ANl.N U.\I.liAN 1 .... \ RDAKI 
HAUEKE'l'l.StN GA YI~ 1 

Almıınyayı Ball:anlarda evvel:ı Yu. 
nanistana t.o.nrnıza acvkc<len sebepler 
öyle olabilir: 

l YUDalli5taıl kuçUk bır dC\'ICt· 
ur. Orc~usu büyük muvıı.tuı.klycUcr 

kazanmasına mğmen Amııvutlukta 

Vapur seferlerirli tanzim edecek 
kararname dün neşredildi 

De~erli bir adli-. 
yecın1ızı 

kaynattık 

On beş gün sonra 
tıler':yyet mevkiine . . 

gırıyor 

Tiırk bandıralı sefinelerin, lta. 
ms.ılnnmızda yapacnklan scfcr
leı·i. daha ge.ııiti mikyast.n kontrol 
itında tutmak ve bu seferleri tan

zim etmC'k maksadilr hükumet, bir 
Remzi Türecinin karaınamo çıkarmıştır. 

b 
Anknradan şehrimize g len ma· 

cenazesi ugün Jümata göre bu karnrnamc dünkü 
kaldırılıyor .... resmi ceride il<' neı;.ir ve ilan e-

lst.anbul ikinci ağır ceza :nah· d1lmişlir. Maddei mnlısus~ma gö. 
kemesi 1 isi Remzi Türeci dilrı re bu kararnamenin monyrt mev
sabah saat )Cdid" tedavı edil- 1 ~i_inC'\ girmesi, .için ne ir ta~ihind<"n 
mektc olduğu Ct:rrohpaşa nasta ıtıb~r"~ 15 ~U~ geçmesi ıcap <'t
ltanesindc hayata ~özleı inı rum- mck~cd•r. Hukumct bu karama· 
muşt r .} meyı, mllll korunma kanununun 

R u · · Tü 1- .. k 1 36 ncı maddesine tevfikan hazır-
.elmzı a·rc;ct;~ o gunı· ac alr lamıstır. 

cvvc apan ısı ~n ame ıyat o · v 1 , "f 1 rin' t 
b f d d .. . nrıur a.'lmızın 5., er c ı aıı-

muş ve u se er e mı c ~lser.ın. zim ına.ksadilr şehıimizde bir ko· 
den Cen-ahpaşa hastahaııesınc miıwon te<ıl':il edilecektir, Anna
yatmışt!. .. . . törler biı llğinin lağvı mevzuubahis 

Deniz komisyonu 
istanbulda vazı fe 

qörecektir 
Ankara, 6 (llusu.siJ - Deniz 

na.kil vasıtalarından • zami de
recede istifade için haznfancn 
kararnameye göre bu işleri ··oe
niz komisyonu" adı verilen bir 
te ekkül idare edecek. Münaka· 
lfıt Vekili tarafından komisvona 
bir reis seçilecektir. Komisyon; 
İstanbul liman reisliği bitıasın
da vazife görecektir. 

Türk armatörler birliğine git·
mcmiş olanlar da knrama.'?lenin 
neşri tarihinden 15 gün sonra 
ınc7..kôr birliğe dahil oh.caklar
dır. 

n. meımuldUr. 

Reı;t?-' Tür~ı memleketın b~r- dC'ği!diı'. Bilakis, mc>vzuu bahis ka· ı 
c_o!. vılayet1C'rınde __ mah_k~r:1~ reıs· ı rarnamf'w göre şimdiye karlar bil'
lıgı, adl_ıy~ ba.~muft:ttışlıg:ı . yap- ı llğf' ~ nzılm'lvıı!1 hususi vapur sa
mı.5 ve ıkı sene <:\·~~1._ ye~ı ılıdas hiplC'rinin de birliğe kaydolunma
olunnn 1s~n~ul ıkrncı agır ceza lnrı irap etmektedir. 

Deniz nakil vasıtalarının mem· 
lcket dahilinde yapacakları nak· 
liyat için ödenecek olan ücretler 
tesbit edilmiştir. 2 - Bu kCçUk kıymeti haız ordu 

bahar<b daln serbestçe hareket ede 
billnro şlmdıki muharebelerin süratlP 
Yunanlılar lehinde inkişaf etmesi kuv· 
'cUe mı.htemeldir. Bu takdirde Ama. 
vuUuklaki Jtalyan ordusu denize dö.. 
kUIUr ve bu faşist rejimin inhilaline 
bile ~bcp olur. 

mahkcmcsı rı ~setine Erzurun~· Kararnamenin bugün alakadar. 
dan naklen tayın olunmuşt. Bır Jara tehlii"ri bf'klenm<'ktedir. 

Tilrk limanları ile ecnebi li
manlar arasında sefer yapmıva 
tahsis cttJ({i gemilere yapacakta. 
rı nakliyattan alacakları ücret
ler t.esbit edilen ücretlerden ha· 
riç tutulacaktır. Sarmch gemi
ler, hususi mahiyetleri itib1riyl.? 
narhtan hariç bırakılmışlardır. 

t l>l d n sunnı Eden Yun n nuı. 
bulunmu Yun!ın kah. 

afl:a Alm n u~ 
:.ı ud..ın::ı. doğı u 

rı. 

3 - Almanlarm bu istikamette bir 
taaı·rıı;:.lan İtalyan kuvvcUeriylo iş· 
birliğı yapılmasını temin edecek, za 
ferden 1talyaya da h1S3C aynlıp ltal. 
yan < r~usunun mAnevlyatı tal<vtyc 
edilecektir. 

Almanlar Yunanıatnnı iaUUıyn kn. 
ror wrlrlcrsc ou stratejik gayeyi ta· 
ı.ıp etmeleri mul:.temeldir: 

liUtUn Ytmanüıtan işgal edllirW 
ltnlyıın ordusund::.n değil, İtalyan do 
nannıı::.ı:nd:ı. ela ıslüade edilebilir. Bu 
surotll) Pclq>ooz ve Mora sabilleriııde 
toplanncak İtalyan filosu ile Girit n.. 
lnsı Jııgillzlerdc.ıı alınabilir. ltalynr: 

Alman nmını.llcı;inln bir müdciet ev. 
Hl y .. pukıa.n görüııınenın bununla a· 
lAkadar olması muhtemeldir. Alman· 
ıar 12 tıdaıarı elleıinc alulkJarm'l göre· 

çok kıymetli meziyetleriyle mu-
hitindekilcı·i derin bağlarla bağ. 
lamış olan Remzi Türecinin ölü- 1 
mü bütiin memleket adli maha· 
filinde derin bir teessürle kar
şılarunıştır. 

Ölümü ile altı yavrusunu Tiirk 
milletinin yüksek himayesine 
terkeden merhumun cenazesi bu 
sa.hah Ccrrahpaşa hastahanesin· 
den kaldırılarak öğle namazı Be· 
yazıt camiin<lc kılındıktan sonra 
Merkezefendi mezarlığındaki ai
le makberesine defnolunacaktır. 

Remzi Türecinin geride bırak· 
tığı yakınlarına ve adliye arka· 
daşlanna taziyetlerimızi bildirir, 
teessürlerine iştirak ederiz. 

Azıh bir sarhoş 
tevkif edildi 

ı - Karadcnizle AMcnlz muvaaa. Karabet aqmda. birisi evvelki 
lesi n-:ıg-oz\nr<!,.<) ~ı, <llntJc 12 ~ ~c<'e, Samaty~aki ıonıçyhrı.neloroe 
ı r du ol:ı.cnk, Sovyetıcr bu suretle bir hayli içmiş ve kendisini bile· 
tamanı!yle tecrit cdif~ olacak. • miyecek ~(}!r00ede anmş olduk-

2 - Bu suretle Karadeniz sahiltcrı tan sonra Yenilrnprya gelerek so-
cmıılyot altımı. alınacak. kakta naralar atmıya baştamı~ 

3 -- Şarki Akdenlzde lngUız Usle· tır. Bir bekçi sarhoşu teskin et-
rlne l"Ucumlnr kolayca yapılabilir. mek istemiş, fakat Karabet üze· 

4 - Garbi Anadolu ihata edilerek rine atılarak kendisini dövmüş 
l'ür,dyc Uzeıinoo daha sıkı bir tazyıı. ve sol kolunu kırmıştır. 
yııpm ya t §ebbU& edilebilecek. Hadise yerine gelen polisler, 

Bu pllınm tatbikat sahnsmcıan b!r Karabeti karakola götürmek is· 
çok rnllı•kUIAta uğrayacağı ı:Uphcslz.. t · l ....:ı· emı~ en.ıır. 
llir. ~ ugo ıavya harbi gô1:c alırsa bu Azılı sarhoş bı.ı sefer cıe bıça· 
mU§ üı!At bır kat d:lha artacaklır. Şlı ğmı çekmiş ve polislerin üzerine 
muh Kl~ak ki ~lmruı ordusu Yunanlı;. saldırmıstır. Ancak herhan~ bi. 
tana u Imdar bUyUk kuvvetle tnar rini yaralamıya fırsat vermeden 
ruz eder o etsin Mora \·o Ege denlzt yakalanmış ve dün de adliyeye 
\un r.lıı•.rın elinde kalacak ve bu da teslim olunmu§tur. 
Atm:ın plAnının tahaklnık etmeıılne Bütiin bir semti gece yarısı 
meydan vormlyccckUr. heyecana diişüren Knrabet bi· 

Alman hava kuvvetleri Bulgarista rinci eulh ceza hakimi tarafm-
na alnwlüc devam ediyor. Bununla dnn tevkif edilmi5tir. 
beraber Romanyada petrol truıttychn.. 
ncl rı ile RulgnriaUuı artı!< lnglllı! 

tayya'!'Clcnno tamamen açık bir vaz!~ 
ycttcdh • .Alm nlar lkl yaııı bltarat 
devlelleıle, lıarşıaı mUtt~fıklcrlc kn 
ıı:ılı bir toı txı içınc gırml§ bulunmak 
tf'dır. 

VAIKUlf'a 

Şehir tiyatrosu 
bakkmda rapor 
hazırlanıyor 

Tiyatro, Konaervatu
'·:ırla İş birliği yapacak 
Şehir Tiyatrosunun kunılu§Ulldnn 

941 .Mart sonuna kadar geçirmiş oJ .. 
duğu bUtün istihale, temallleı• baaı\lb 
ve dlnlc~icl snyıeı ilf'!ride tiyatronun 
alacıı.ğı etıkU, ihtiyaçtan, blnn. vazlyc· 
tini lhU\'n etmek üzere blr rapor ha.. 
zırla:ımnttadır. 

Bu nıporda B)"nl zamanda Şehir Ti· 
yatrosum•n konservatuvarla birlikte 
çalışması eS&Sl da kaydedilmektedir. 

Bu §ekil tatbik edlldl#i takdirde 
daha faydalı netl~erln '8lde edileceği 
umulmaktadır. 

Maliyede terfı 
edenler 

Ankara, 6 (llwms'i) - Milli 
emlak mUdqrU Cemal 80. Üskü
dar mmtakcıSı tahsilat mUdUrj 
Şefik 70, İstanbul tahakkuk 5u 
besi şefi Osman 50, İstanbul va
ridat kontrol memuru Muammeı· 
40, Izmir varldat kontrol me.. 
muru Ha.ındi 40, Varidat umum 
müdürlUğU m ümeyyizi Nezahat 
30, Afyon tahsilat §efi KAmil 

Ne Demeli 'l 35. leva.z..ım mUdürlUğü ınümey· 
• yjzi Mahfi -35 liraya...Sefer))~j k: 

(Beraber)· kclim~i, fiillerin ' · mildUrIUğU şefi Ahmet 140 lira 
manaJarmı tamamlar, Ulrftır. "J\en· ücrete terfi etmişlerdir. . 
disinde (de) edatının manası ~ 
dır: (Beraber geldi, benıber otu-' 
ruyorlar) gibi; (birlikte) kelime· 
sinin yerini işgal edOT. 

Fakat bu kelime ()'IUl), (rcfn
kat), (maiyyet) anl!U1lroda bir 
isim olmadığı için, buna bu mllk· 
satın bir kere daha zarf ...dıı.tt ek.: 
lemck, mesela (beraberinde filfın 
ve falan bulunuyordu) demek yan
lış olur. 

(Beraberinde) deırıemeli, (ya· 
nındn) demf'li. 

• • • 
H - Edip Bora imzaslle kü-

çük adına uygun olmıyarak yazıl

mL'i bir mektup gazetemizde çı
kan bir yazıda (Lehli) kelimesinin 
kullnnılmış olmasını tashihe muh
taç göstermektedir. Bu bahis üze
rinde bizim söyliyeceklerimlz var· 
dır; fakat ~imdilik türkçe mcfuı
lerden Türk tnrihlmini okumamış 
olduğu muhakkak olım bu zata 
Ahmed Vefik raeantn J .... ehce-1 Os
mıınislndo 754 üncü ı;ıı.hlfcye bak· 
mnsrnı tavsivo ederiz. 

Kahve meselesi 
700 çuval daha 

çıkarılacak 

Gümrüklerden 200 çuval kahve 
çıkanlmt§ ve kahve ithalat birliği 
tarııfrndnn alakadarlara verilmi§· 
tir. 200 nuvahn 100 il taşraya ve
rUmistir. Geriye kalan ıoo çuval
dan da 20 §eri mt>şhur iki kuııı 
knhvecl, 60 ı da mütebaki kahve
cilere dağıtılmı§tır. }{tını kahveci
ler\ C\"\'Clkl gün sabah sat·şa b~
ıamJŞlardır. Bu maı;a:ı:alara o ka
dar tehacüm olmu§lur ki kJılwe
ler, öğleye kadar tamamen bit.. 
mişUr. 

Önümüzdeki hafta içinde <ie ln· 
ı::Hiz koornorasyon heyetine ait 
750 çuval Konya .kahve3inin güm· 
rüklcrdon cıkar-ılncağı ümit edil -
mektedir. Bunun için, Tkan"t Ve
killotimkn m.üı.aaçlQ. istcnmi.;ltlr. 

, h ıı u e) Jılc ri hazır bulunmuıj ve hepsi 
ıı bir d etli l:UtlesJ tc~kll ~tmi~ti. 

rilrıı t kmil ıhtimama rağm~ yüksek uitbe

rası d yınc kiının diğenne t.a1mddüm ede.. 
rek o ınmı cıahn. yukaııya oturacağı yolundaki tc5rı· 
fat k.n !arının bu ri afette de önüne geçilcmCDUJj ve 
hocalar taı afından ycı lı, yersiz iddialar ve §ikilyetıer 
ıh'ny slirtllmti tur. 

.fo-ım ıh bu teRrif ıt ve takaddüm davaları ynlnız 
hoca! ra ınd değil, sedl'l~r ar .. umıcla da oluyortlu. 
~ t kim Alm:ın)a ele: l padı aha impa.mtol'\lnun lle
dı.} f'l r ni tnkrlim rdtcegi gtin Vcnedik clçılerinin kcın

d m lakdimuı huzura alındıklarını görlincc o gün he· 
d C' t.nkd mlndrn sarfın •tar etmi.§ ve hediyelerini ta 
du ,un sonunda gottirüp vc.rıniştL Ülcmaya bir ziyafet ve
nldı ı dokın: h ıran glinli, pııdi§ahın Edime arnyın

d n r,1r ığ f'dilrı Pk sJııahi ~ ıızılmı olo.n bir çok haı;sıı 

l: ô ÇôNCÔ 1 

J ut!. ı/r(tJhmt?din 
.50nne!Döğönö 

!!azan H. U. 

olınak üzere herkcsiıı takdirini celbclmişti. 

Esnaf -hepsi de en yeni ve en temiz elbi8clerinl 
giymiş olarak- kendilerine verilen gegi§ tertibine ri· 
ayeUe, kendileri için tahsis edilen günde, bUyUk bir 
intizam içinde, pad!şahm önünden geçiyorlar ve tam 
padişahın bulunduğu kaann karıınnna geldiklerinde pn. 

dışaha dUğünUnUn kutlu olmasını temenni ederek ken
disine olnn bağlılıklarını -arzediyorlanlı. Her sınıf ken
di alayının ba§tnda kendi bayrağını t.aşryordu. Rensii· 
renk ipekli kumaşlardan yapılmış ve 6lrmalarla, kılab· 
da.nlarla Ç('J>eçcvre ellslenmi~ olan bu bayraklar üze
rinde csna.fm ısmi )ine ipekle işlenmiş bulunuyor ve 
uzunca güzel bir direk ucunda yUksekte tutularak ta
Rınıyordu 

m t ılcri s llıı U uııcU Muradm elini 6ptUlor. 
Yin ' o gUıı clavotlilcı Q ikinci bir kn.lo muharebesi 

n ttlı ılml olnınk l in meydana, Nldl nhm bulundu
u k srm ka~nıına lıaklkl kalclerl tnnzircn iki kule 

k pl nlmı tı. Bu kulell'rden blri8i kırmızı ve san bay· 
1 brla sUslenmıg olarak Osmnnh kulesi farzedfim~ 

v diğer kulcı d düşman kul"sl olarak kabul olunnıu3· 
tu. H r iki kulcdC'n ldc)etli top ntcut ile b~hyan mu
h T be bir mUdd t dcvnm ttlktcn sorun. tekmil e-

irclt rln gözU önllnde ikinci kule tahrip ve zııptcdil 

mJeti. 
A'91 gftnftn btr df~cr emencm olmak Uzerc de 

o g11n Ynbudllerle zencller eski zaman rakralannı yap 
mışlardtr, 

Haziranın onunda üç Venedik elçisi h uzura kabul 

- il -
edilmi.c;Jer ve hcdi) elerinl arzetml!ilOrdi. 

Haziranın on birinde yine muazzam bir ziyafetin 
dağ<lağası ile At meydanı d lgalırnmıı:ıtı. Bu mükellef 

zıyafetle ı adlşah sipahllerinl agırlamı ve taltif ctmi5ti. 
Ayni gUn padişahm huzurunda tekmil E'l!mnfın ge

cit rcsntl b8f'il. nıııı V<' tı:ıtanbul I' nafınm bu ge<;;iı-ıl yirmi 

bir giln devnm etmişti. 

tstanhul esnafının hu) le nlaylar teşkil ederek gc. 
1:işleri Osmanlılar ~amanındeı. pndlşnh cUlüslıırt gibi. 
bUyUk düğünler gıöi ve pndlsalıın buyUk bir znferden 
dönüşU gibi hnllt>roe vapılan ve gcıcrli giindtizlU devam 
ettlrllPn eğlentı mcvzulanndıın lıiri idi. Bu clt'fekl alay 
da bunlardan bıri !<'il: fnknt bunların en mükçm.meli 

olmugtu. 
Alayla geci rsnnf arasında bir nevi rekabet 

do~rdufu iç;n hM" mnıf kendi nlny•nm dnha mUkem· 
mel, d ha cazlı> \'C daha nlfıka uyandrncı bil' 6ekiJde 
geçmesine ıu:nmt dl'cknl ve ihtimam sa:rtctmlş v<'.1 bu 
ıtıöarla gayet cnnlı ve cazip olan alaylar başta pa~ah 

Ha.ziraıım on birinde ba§layıp yinni bir gün sü
ren bu geçide iıtiı ak eden esnafın bfret- birer z!krf !s
tan buldn o vnkit küçük, büyük ne gibi ımnatların ynr:a· 
makta olduğu hakkmda bir fikir edinmeye yaranın:ıı 
itibarile favdah telAkk l edi~tir. Geçen ~nal heyet.. 
leri sıra ile rrunlardı: 

1 - Takkeciler; 2 - Terziler; 3 - Su taşıyan sa
kalar; 4 - A§Çllar; ıs - Çizmeciler; 6 - Mestçiler; 
7 - Canbular ve tehlikeli oyunlar yapanlar ; 8 - Hal
laçlar; 9 - Camcılar; 10 - Güm{lş ve eımıa ışliyen
ler; 11 - Helvacılar; 12 - Soytanlar; ıs - Baha· 
ralçılar; 14 - Manavlar ; HS - Hatlbler; t6 - İmam
lar; 17 - Kaze:der; 18 - Saraçlar; 19 - Çulhalar; 
20 - lpekçiler. 

Tarihten~ 

Hadiseıer 
misaller 

.,.nir Nev'i :Edi!l?e<J;_. 
medresesinde _K~~ 
Mehmet Ef endının ·ııııı 
idı. Mehmet EfeD~1 

"alim şeklinde cııJııl, ls' 
... nmmaz" bir adanı 0d1 
b d" ııdill ris Manav Sey_ ı __ ~ ~ 
lir ve her gclışıı_we .ı 
ıçin ağzına gc!crıı s::> f!ı 

- Aman ~u NC\' 1•11.
dUz sarhoştur. oııu d 
runuza ahyorsunuı.·diY! 

.Nev'i Mnnav Sr" p 
kıllı bir ders verıne.~rt~ 
muş. Bir gün yolu u et 
lemiş. Seydi görUn~~ 
bir sarhoş ıolü yatı 11k' 
çullanmı , yumrul<· ~ 
fi berbat bir hale ge an~ 

Seydi güç halle c t 
rıp mUdeıTis .Mch~~ııı 
yanına gelmiş, Nev jJ 
dil sarhos oldurrı_~defl~ 

- Bir adam gon tlJ" 
nıı;, demiş, o kadar 
sızmış kalmu3tır.~ derıt'~ 

Hoca adam go? 0tıJJ~ 
adnm, sarholj yerı~iri 
okumakla me qul • ~ 
hayretler içiJ?de -~al~ 
nm kendisinı goı1YI 
bildirmiş. , ,,•ııı~ 

Manav Scydi. ı-.:.e 1 
lene sürüklene getır~1uı 
terken, onun uslu ~. t 
görmüş ve boyınıll ~ 
doğrultaınıyacal; ecş. 
müş \'C öylece kal~:)ttd'_, 

SözU goçenle_r, anö~"' 
ve kendilerine ın,,r,arıırJI 
başkalarını ya tıci•" 
"kendini idareden ·r "gO!. 
teriyorlar. Jt.,akn~ b~e,1 
ciz·• denenler, saır l\?Bf';~ 
lcrini yaparlarsa. ... 
lerin rnaskcl<.'ri dU ~ 

* • ğ<l ·8Ô~ 
Muallim cocu~ rı ıco 
- Elma ne y;ımn ;ş: 
Çocuk cevap \·er:o'P' 
- Bah~ıvanın 

man bağlı bulunurflll··· 

Softanın biri.ll.i ~l ·yor 
kadaşlan istem• ne 
disi odada yok~~ J<Jt"' 
yası varsa hepsırıı ~li1' 
n atmışlar. S<:f~ di>e:.... 
göri.inre kemah cıd i~ ıır: 

- Çb::ukla.r, defll 
lara biraz istiskal 

Bu iki f ıkr&Y1 
bazı milletlerin ~ 
ni ve ba.zılarıntn ~ ol 
hatırlamak müın ıerı~...; 

!şgnl edilen yet 'fln 
ne çabuk değişiyoriııı~ 
softanın ''kal" S: ıı 
idi. "KJ• kuyruğıld ' 
"V" de korkusıın ıbi 
"Kal" oldu dediğı ·gıdll-~ 

Ve bunlar, harb1rbi i" 
sarf talebesinın hlleı,ef~ 
gıbi anlıyorlar. Tal )l' 

- Muharebeden 
mı? .. ı 

Diye sormuşlS:: rıt·~ 
- Tabii. denıı§· JJ:U" 

bmdan rnastardJ& : 
harip, Muharebetfll · 

... * f 

g15tU 
Adamı asmıyıı • 

mış. Sonnunlar: ar ııı1 
- Bir dileğip ~dsl"' 
._ Var, demış, ·stl 

nm kaldırılmasını 111~ 
Tıpkı istiliiva . 5 •• 

söylemek istediklerı 

·· 11i~"I Sovyet rntı ,,. 
ı . · de 
comıserı 

) / 
. Mosko, 'n, 6 (ı\ • .ı\· ., 

aJam,ından: bel~~ 
Gorcnykin, Se~i5etıY 

mühimmat halk koP...-

yin edilmişt~ pi 
Bir lsveÇ ~tb 

batır• 
)/ 

. Stokholnı, 6 (ı\.1'- . ~ 
l\jansından: daJıi ır- 1 

Rydoholm adın ~ 
runun Atlas okYaJl 
mı3 olduğu 1.8l°1~~;t' 
' MüreUebatı, JD5-
çıkanlmrştır. 



lt·ı _ 
·~e: Şehir l-Jaber·leri 
k hakikat 

11 
lilliye ru- Ekmeklerin üzerine bulama 
~~~aıadır sürülmesi yasak edildi 

'- ıı.ıu..:ı- olsun, 1 ~-.....:~.::; Yeni tip ekmeğin 50 -para ucuza-
S; ~ :.=; tılması mümkün görülüyor 
~~ ...... l'Qb b. . . ""rül" •• tü" ~ • ı-,: bir Yeni tip ekmek büyük bit J dan daha ıyı go muş r. 

llt 1-dflb lıJç bir ga- rağbet görmektedir. Değirmen- E~~ğin üzerine parlak ol -
~rat bola~z. lerden alman un nümuneleriyle 1 ma.sı ıçın bazı frnnlarm ~ulam 

....._&- ınaıuın- evvelki gün Galatada bir fırm· , denilen unda? ~~~lm!~ 1?.1r mad· 
.;,~e ı.ıok da ekmek imal edilmiş ve alınan I de süroüklen gonılmuştuı · 

a Y~ düı,ün - numunelerden bir kJStnı beledi- Bu maddenin süriilmesi hi<· 
~~ ('oo~t Ya hacet ye kimya:hanesine tahlil edil- ı bir kıymeti olmadığından. ya· 
~ L.t" onu blltiin -~'- •. önd" ·ı . . B" 1 edı'Jm'ıştı·r • -.,. "' Yrldınn. .ıuOI. uzere g erı mıştır. ir sa c · _. 

lltİ~'"~er n·· gibi kısmı da. mıntakalarnıdaki fr ı Diaer taraftan :kmegm ucuz-
"~~- ·,.. ""Yada •mlarmda <'Tkan ckmekleı latılm::ısı i.~in tetkıklere devam 
lıııL.~ ... Ukadd~ ' 1 

• d" 146 k Ş olan 
1 

~llıdald : l<' mukayest> edilmesi içm ı edılmektc ır. . . . uru 
~ 61'1111& tı kaymakamlıklara dağrt.Jlmıstrr. korunma \"ergısının 100 _kunı~a 
~ ~ıe,. 11~' it- Diğel' \'ila\'etlcrde vapılan ek· j tenY.i1 edilmesi yolundakı teşeb. 

' 'OZl••rf' • ··-ı..At t" ·eri-... ek ~ et1n · • meklerlc lstanbulur. ekm<'j!i mu- büsler mıı~ı.."" ne ıce' '"""" · 

3 - VAD'I' 

JDahiliye Vekilil11rı11 •·-~nçı: 
Dün emniyet müdürlü
ğiinde me§gul oldu 

Şehrim.izde bulunan .o.ıbıliye 
Vekili Failt öztrak tetkik~rine 
devam etmektedir. Dün ögleden 
sonra emniyet direktörlüğüne 
giderek burada muhtelif mesele
ler ü7.erinde göriişmiistür. Yapı· 
lan görüşmede Vali ve Belediye 
reisi Uitfi Kırdaz- da hazır bU
lunmuştur. Vekil bugün vilayet 
ve belediyede de meşgul olacak· 
tıı· 

Hapisane mUdürü
nu tehdıt edenler 

Dün asliye birinci 
ce7.ada muhakeme 

olundular 

. Bir çift 
llk·ırdı 

Büyük Britanyanm "Sofya" 
daki sefiri, Bulgaristan Başve. 
kili ''Filof'' la son bir kere gö· 
rü~müş. Gazctclt.."r bu karsı! . s
manm ı:tu sözlerle bittiğini bildi· 
riyorlar: 

- Almanların kar.anacağına 
ıııanıyoreunuz. Unutmayın ki 
"MUBOlini" de Alınan 7.afcrinc 
inanmıştı. Ne acı hayal inkisarı· 
na uğradığını gördünüz. 

Bana öyle geliyor, ki bu bir 
çıft lakırdı. ?,aman ve mesafe 1• 

( cinde sönüp gidecek şeylerden 
• değildir. Vakti gelince, bu bir 

1 
çift li.k1rdıyı. hadiseler tekr.trlı
yacak, zaman tekrarlıyacak ve 
nihayet mahmuzları çmlıvan 

Bir müddet ewel İstanbul ha- muzaffer r.izmeler tekrarJıi·a 
pıshanesinde bir hadise olmuş caktır·. 

çek~ bo~u birlcllc lldum a.. 
neral ''Franko" bile, üçlü ~ 
ıradesini kaptırmadı. Bilyilk bi:r 
ı c; yarasınm sızılarını bili delin 
derin duyan vatanını: basamak 
yapmadı. ~ yardımların 
hakkı ve bu hakka dayanan ii
nıitler oiduğu halde, mihverei
ler de, onu fazla sıkıştırmadılar-. 

Orada hal böyle iken ve geç· 
mişte Bulgaristaııın Almanya.ya 
hiç bir borcu yokken, k.omgu. 
muz, bu yolu tutmam. Milleöe· 
rı.ı;ı hayatında da sevgi, dolıth&, 
mmnettarlık gibi şeylerin hiilmil 
yok. Bugün kucak kucağa Yllll
yanları, yann boğaz boğaa ~ 
kılıç kılıca görebiliriz.. 

Nitekim Bulgar istik.lal._. 
Rusya bir muamma idi. Fakat 
i şte görüyoruz. ki her fı~ttaei 
ihtarlara, nasihatlara rağmen, 
Bulgaristan. ona a.rkasmı döılt
müştür. 

'- cl~ı.ıt riııtere 't"e:;;~~- ka\'C~se edilmiı:::tir. Sehrimiz ek- I mrk bugünkü fiyatı~dan 5!J pa
~ • ıı ~::, diin~anı~ mek\pri vıımlma tnn.ı bakımın· l 'a noksanına .:atılahılı>rektır. 

~~~~;.~ :: ' Oniversite talebelerine istis- ı 
llaYat a bir ~·y 

ve baz1 mahkümlar Üsküdar ha- Bulgaristan, eğe1• Fransanın 
pishanesinden İstanbul hapisha· çöktiiğü. Beldkanm yıkıldığı, 
nesine naıkledilen sert disiplin Holanda. J.1ük~nburg. Norveç. 
sahibi hapishane müdürü Hüs- Polonya gibi devletlerin biribiri 
nüyü, kovuşlan ~rken etrafı· peşinden aman dilediği gilnlerde 
m çevirerek ürerine hücum et- "Mihver~ e girseydi, aldanışını 
mı·ş ,·e: mazur gösterecek bir takım se-.. _ B!z: seni i.stemi~'Onı.z. Bu· bepler bulaıbilirdi. Fa.kat bugün 
:S~~ K!1: ~okaa ~ mu!-!aka vaziyet, hiç de öyle değildir. 
o!duriiriiz. dıye tehdıt etmışler- Fransa, gücünü harcamadan, e 

Hiç bir çağda, hiç bir v<*it 
devlet adamı olmak, bugünkü ka
dar wr değildi. Omuzlanmır.da 
en küçük bir karar mesuliyetinin 
yükünü ta.~madığmuz halde ha
diseler bizim beynimizi a.t~taı 
mc~enelerlc sıkıyor. 

Ya her şeyi elinde tutanlar. 
ya devlet gemisinin dümenini 
kullananlar, acaba neler çekiyro
lar'! ... Başlarında sağlam irade
li. pek yilrekli, ölüme, ikbal jçt;u
de de, ı:-özünü kırpmadan ba.Juııa
lara sahip olan milletlere ne 
mutlu! Koca Türkiye! Sen 'ha 
bahtiyar ülkeHTdeMin. 

~~=::: nasız paso veriliyor 
ıı:or, ı>ı·• diploma ı Münakalat Vekilinin Rektöre mektubu 

"'~ ""''· az rnuam. bf ... u .;t'~ 
1 
~dbııht 

01
. Onf\"ersile talcbeıerine ~tiımaBlZ •· • .~ynı zamanda r teruıye m 

"'it~ de~ı :atlarından paso \'crllme&in~ karar \'erlldiğlnl ev• esaeseri otan Üniversitem.izde gençle-
.._ g ld1r l' 1 velcc .razmıı1tıl{. Bu karar MUual<al.ıt rimlzın çok mUmtaz ve arkR .1aşlan 

1 " 11''\ etıı • 'a ın t ' . . •Ultııck tedris ve terb!yelt'rindcn 
ııı.~1'att•- \'~• da\ ası Vekili tıırafınd,m uı.s\1p edılmı~ Ye mnım ~ bm 
-~ı.,. lıı ~ OClerneğı- ReltWrlilğe blldlrilml~. talelıc!cıe pa ı &eçer,nn milli t'uhun \'C in= ta. 

lı~ iti...... \ifade eder. so \"erı.mesine de ~lanm:~uı . ' lep ettiğı her fazileti tam ~ o 
........ ~ MUnakaUlt Vekili Cevdet Kerım ; Jacağtn.ı t'mnlyct!ml.Zin tam olduğunu 

~"" t.>k tY.ı lncechyı Rektörlilğe göndrrdiği mek. 1 arv•de:im .. , 
llM.. -ı,art>ı,1.. .ısına ..., k~or talebenın temiz duvgularını 
~ a.. .. bir tupta Univerl'ltenin ıtrzu"unu HrıU<' .... e • 

uır . IK'r· · · 

d 
ltoıoı~r1<4tır l'CUrmcğl va7.lfc blld!ğındcn bahl!!l" \ ekllc iMA~ ctmıştıl'. 

~ ""tlet • mektubu şu cümlelerle bıtlrmi lir: 
~~ ıtil ktı,' etine 
lı~~' ""-lr ...... ' """"» f1! b • hU• 

'-~h.tla liyijk ga. 
~r ı..ı:dafaa 
§'1 Olibn ~:.r;:; 
~ "" \'e haldka. ıı.., 'Mı harp rnel. 

Yden ıtil3tel 
•lııı 

~ '-ı.a. de, let 
aldanmak 

ll,.~r dt!: 
Olanlar öl-

~~lniz ki 
,('._:74111'7.dadır. 

S 
.... ıJr 

L:"'I l'tı biitu ahları 
ı..~ 1ıa,:r. r n dün. 

~-;."'~~e,.,... 
' ~17., n~c;ı-

"-Yat ıslanan 
~ do~k-

4"' 0.!:~rtı. •'akat 
~~ Yrak 88rh 

Ilı .,.... '-et 
':ıtıt~lll .::· Tiirk 

diirı at~11 
bir Ya kl'ndisl-

't '-da 7.&f er-

iki kaza 
Temizlik ameleainden 
Ali hastahanede öldü 
Hüseyin t.Jçelin idaremndeki 

1572 numaralı otomolıi1 evvelki 
gün köprUden geçerken. beledi}'" 
temizlik amelesinden OMnan oğlu 
Aliyo earpmm, muhtelif yerlerin
den yaralanarak eenaf h•t.aııtmi· 
ne kaldmlan ç(ııpçft dUn banda 
ölmüırtilr. 

Ceeet, adliye doktoru Hikmet 
Tümer tarafından muayene ~ 
morga kaJdınlmıştır. 

Bundan başka Beyoğlunda 'l'om
t.om mahallesinde oturan İtalyan 
tebaasından Lito dün yeniçarpla 
bisikletle gezerken, 2200 numa
ralı tabi ile çarpıııanş muhtelif 
yerlerinden ağır &arete yaratana· 
rak hastaneye kaldmlnuıttJr. Her 
iki kazayı yapan ııofi)rter yakalan
m111. haldarmda tlltbitata gfriııil· 
mlr;tir. • 

Bir Kömürcü 
50 lira para cezasına 

mahkum oldu 
Milli koroDID& davalarına bakan 

aalıye ikinci cem mahkemeel dün 
sabahtan altsama kadar tl thti· 
kir maznununun muhakemelcl in1 

yapm.,t.ır. 
Bunlardan, Sa.rıye:rdc kômurcü 

KUım. :1MID babçMline mallrukat 
biriktirmek ve eon.ra bun1an ~1lk-
118k ftyaüa atmak 8UÇUDdaıı 50 
lira pen cesaama ve bir hafta 
müddetle de düklinmm kapetTl -
muma ınahkim ediJnüıltir. 

~r peyniri üzerinde ihtikar 
yapmaktan maznun lstclyanoe da 
beraet et~. d~r davalar talik 
oiunDIU!'tUT. 

Altın fiyatı 

Altın fiyatıarmda dün de deği
şiklik olmamıştır. Dün de bir altın 
fiyatı 23,80 lira idi. 

dır. . . . 1 linden sililıIN bıraktığına piş. 
Ye~ı.~ gardiyanlar, herhangı man, anavatan dışındaki kuvvet

bır hidı:'0 çıkmaama_ meydan lerinc dayanarak. yarmı kurtar
vcrmE'..mış ve kanşrklı~ ~ıkar8:'1 mıya çalışıyor. 
mahkıunlardan 9 tanesı~ı tesbıt "Mih,·er'' e yeryüzünün ger- llalikı Siihn GEZGI,,., 

tlerek mahkemeye vermı.slerdir. ==========================~ı' Dün bu suçtan asliye birinci 
ceza mahkemesi tarafından mu· 
hakeme olunan 30 sene hapae 
ma.hküm Mustafa Kemal Kara. 
oğlan. Mansur Gözer ile mulıte
lıf cezalara. nıa hkum Recep Şe
nabar, Tahsin R~ü. İbrahim 
Ç'.cvik. Kadir Rıfat. Selami Çi
C'Ck. Rıfat Cenr,noer ve Himmet 
Güner mahkemede suçlarını in· 
&ar etmLc; ve: 

''-Biz hiç kimseyi tehdit et · 
medik. Haberimiz yok~" dem· 
terdir. 

Muhakeme, hadiseye şalııt o
lan diğer mahkfunlarm çağrıla· 
rak dinlenilmesi için ba..ska b"t 
güne bırakılmıştır. 

Univerıitede doktoT 
imtihanlan batladı 

Uaivenltede geça1 den ylb ...._ 

on it.lba..en t&lblk edil.mele baı'•...n 
doktors taUmatnameetne göre buırla· 
nanlarm lmUbanlarma ba§lanml§tır. 
Diln ilk doktora imtihanı yapllDUftır. 

lmt!!lanA Hukuk fakwteaf utatanıa.. 
rmda!ı Sulhi D&ımezer girml~ ve 
•'lnuıv.ı hukuku, zllmrealndcn hazırla· 
dJ#ı tesinJ müdafaa etmi§tlr. imtihan 
heyetinde: Rektör Cemil Bilael, Fa... 
kWte dekanı AH Fuat .Başgll, profe
ııör Srddık Sami Onar, Profesör Ta· 
hlr Taner, Profeaör Krorıa, Doçent 
HU.Cyin Naili bulunmuştur. 
İmtihan muva!fakiyeUe neticelen· 

mi§ti•. 

_G_O_N_D_E_N __ G_o_· _N_E_ı 
Di #anıt ışıeri 

Y lLLARDm muhterem bir me\ • 
kll ~gal etmekte oları büyük 

'Ln t. ı.mımız IUfat Börekçinin irlı. 

h::ulnl c--ene öğnniyonız. 

R t •• t Börekçt, milli in kılı\.!' md 

Konservatuvar 
icra neyıtı 

Kadro genitleyince 
konaerler Yerecek 

Koneen'atun.nn klA.llk TOrk mual· 
Jdaiyle mefgul olan icnı heyeti kadro. 
ııu geni§letHecektir. Kadro takviye e· 
dildiktcn sonra beyet. muntazam su. 
rette klAsi.k mualki parçalarını ihtiva 
eden l:onaerler verecektir. Bu bURsta 
bütçeye tahaiaat konmuş, programm 
nazırlanmaama bqlanmıştır. 

Diğe!' taraftan halk musikiaiyle 
mll§gul olan heyetlerde yine muhtelit 
vi!Ayctlerden halle p.rkılo.rı derlemek 
Ur.ere )&Z mevsiminde tetkiklere çıka· 
caktır. Şimdiye kadar 400 e yakm 
eeer <ierlennıiı:ı bunlar mAdcni plAkla. 
ra alınml§tır. 

reısının ırtınali 
humL:nu, en aydınlık bir göf'ilie 
kavnyan baldkt bilginlerimiz ua. 
'lındr..ydr. Ve milli mücadeleye fillen 

mUz.ıherette bulunmakla, bu aydm 
lık ~orülÜJ1ll iaba. tt.an geri ıu.ı. 
mamıştı . 

~İl aevirlerin taa.ııeubu ı.çlndecı 
bö)1e bir Buruırutı, bUyflk Türk Ale 

nıinl saran bir yenilik hamıe.lıne 

ayak uydurarak yQksell§i, ekldaı 

iftihar edl~cek bir manzara ol. 
m~tnr. 

Reıaicumhlrl:I 

llUISUD, b9f J'&Vet"lni ~ 
au.tn1 taslyet.te bulunmaaı, en 7'11'
aek relamizfn, hakiki Aleme o1d9ı1tt 
kadar, aıaminı1 hlalerimiae kUJI lfi· 
barmı gösteren uM bir lpretttr. 

lllKIDTMOW 

Yırmı yıı evvelkı Yakıtı 
7.&111 

Muallimlerin maatlan 

'I "-4 
~~ ..::.- \'el'en, 

~~' 1'aaaıyıe 
""" ı_ ta._ • llllllettrn ız 

-16-
Enar 11e maceralarla dola RJbıta romanı 

Kristin önde süratle yürüyor. 
du. Teşrifat meydanını büyük 
bir hızla geçtik ve küçük bir ka. 
pıya doğru ilerledik. Kristin 
fe\•kaliide süratlc yürüyor. sanki 
benim bütün bu mamaralan 
seyretmeme mani olmak isti 
yordu. 

M.uvazcnel hwıuslye ıle alt.kadir 
olan muallimler etA.n tatili tedriaat et. 

ı c • <.lr. Mektepler kapalı ÇocalüM' 
t\va.rc g<'Zmektcdir. VUt.yeUn ma1Qoe 

~~ ~·huruh1 
~)'~ ktır. hJ. 
~ ... ~ 

~ ..._, lc-apları 

,,~ ""'"'a· 
1ıı.._; •. Yd'..,...._.._ 

~ --.ıu .. : 

~ kalbini 
~-

~~ 
~~~ :.!!; 
&..·~~,.. 
~ ı...~ •b111 • ..,: 
~':~\'~ 
~.. "1ll•ı. te1c 

......... " 
l!.\t) ırıw. •• 

llt ~'l'E:M 

"'-~ 
~ . ~·~Yedi 
'~tildi 
~ ::-· "·"· "-.~ ~ kattıı ~«;8inde. 
~ ·~ ~ı.~ttaa,,.;~nnın 

---.ıltı ""1!~ -c;uı at('ş 
~~erııetd Ulizar a. 
~ -.ııeeı (' btr;ll.ti 

" tı,ll&e tararnı<lan 
t 111alı.kfhn 
~'il_~!)\ 
'~llıı llhlc l'fllesı ta 

"e Gur ~"44l nı tzarnı 
M......_ 7 lleıı llh'1r~es1 
~ e ı g\jn 

~bit-

Bu kızın gödemide
ki L'}lk hiç de gfi2ıel ()eğil .• 0 da 
benim gibi bir canavar demek •. 
Biz ikimiz de canava.rs. Şu hal· 
de anlaşmamız için hiç bir mail· 
zur yok .. lki cana.var pek gihlel 
nala.tabilir. 

Ben, Matmazel Kristinin ar· 
zuaunu bir cümle içinde hüliN 
ederek kendisine dedim ki: 

- Şu vaziyete göre siz benim 
Marki dö Kultrey'in bir nevi kü
tüphane memuru ye mii<.-ellidi ol~ 
ınamı i8tiyonnmuz.. Bunu iete· 
menize de sebep Marki ile yar 
nız başıbaşa kalmaktan lRJi kam
nız ~l mi? 

- Evet mösyö. bütün rieeıflı 
bundan ibaret. göriiyonmnUZ 9i • 
"Je nasıl iti.mat edi)U'Ulll. 

- Tabii.. İtimat .. itimat.. .E· 
vet, a.nhyonmı. Fakat Marld ıbe
ni daima yanında bir dÜl!lftlU gi· 
bi görecek. 

- Hayır, hayır. Ben txı meae· 
leyi de hallettim. Bu h1J8llllt,a 
Marki ile a.ramnda ar anıae
ma hami oldu. Sİliİll her i!i fyi · 
cıe bilmeniz için an1ataymı.. Bell 
Maridden aynim.ak iat«lim. Da
ha doğnJ8u aynbnak. onun ~
nmda çaııpnat ist:emiyonnlll gı
bi yaptun. Eneli. mı. hiç de 
~ gitmiyen bir mmmele 
yaptı, fena aöızler a'Sytec!i. Soar3 
rica etmiye başladı, o zaman ben 
de '8rt)armıı kQltum ft aneak 
aramuıda bir üçüneii pil• bu -
hmduğu takdirde yuunıla kal -
makta deYam edeoeitimi ~ -
dinı. Kabul etti. Biitln ba hl -
diaeler geçeli dalla ~ .at 
oluyor. Sabellıe,tn ırarti ile ~ 
ınan..._11 ,_., M .. tlrı• 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

bitip ben mtw.affer olunca <M:r
hal sizi düşündüm. Hatımna ~~ 
!?'elen siz o&mmuz.· Ve bunun u· ;,nne kalktım. sizi gömHye gel· 

dim. . esk. ~_.. 
- Oh tabii bir ı UUD ... , sa· 
· · ! "lir bir erkek mımı~ güft!ll ... Bil" ·u ~l mı ' ıvo -kardeş gl•Jll. .....,~. . • 

nnn .• BUyorum ... 
Ve birdmbİ"' sordum: 
-Mi, ya )camii •. Ya ~ıs. 
~:...!'-. buD&al'• nasıl ır.,.1a -

0, 'UUU.-

)'OI'~ p.i 'ka!fW1DJ çattı: 
- Bi1tilD bunları nasıl n;ıı ~:

sııryor? dedi. o.ye~ tabii go
rüyar. Hatta kendisi de y~a-

;,.i"' -- ncada rında Jr:aAııneııı ~- ---
bulundu. o da kOC8IAD3 yardan 

. iet~· 
etmemi V/ 

K.ri8tin beni nereye ieter8e o-
~;....-l- n--- ne teklif raya~~-·~. 

etti)'9e hep8inı kabul ~t~. Ben 
artlk alçaklann da ~ ~yiın. 
ciinJdl onan niçin gelıp beni ~
duğuıaı ve ötekinin. yani ~ı
nin Mıi ~onun yan~~~
mi,e 1;abammil edeoegmı 'bilı· 
yıorum. Bunun i7.8hı ~i . kelime 
j~: ~ ~ çirkinım ... 

Aralarında bir üçüncü şahsın 
ntMWdiyeti m1lt1ak lbmı olun. 
ca ben hatJrlanna geldim- Bunu 
artık blli,or', çok iyi hi~Y'!
nam. :e.. idl9I Gçündl değil mı. 
,na? Ne. .. lllt de ötıılri benilııl 

Bebek 
Çe11iren: M. ACAR 

aplan için bir tehlike teşkil 
edeceğimi tahmin etmez. J.ı"'akat 
~u dabilmelidirler ~i canavar. 
lar kendilerile cğl-.. :!mesini uı .. 
istemezler. 
Bakalmı biltüı. bunların neye 

varacağını da göreceğiz. Şimdiki 
halde bırakıyorum, istediklerini 
vnasmlar. Çünki muvaffak ol. mak için başka yol yok. 
Şimdi eaddede Kristin i.Je yan 

yana deniz kenarına doğru yü.. 
rilyoruız. Bu küçücük cadde de 
bugün o kadar rthıgi.rlı ki.. Bu 
rilzgir bana fenalık 'veriyar, ilur 
numa ağtr bir koku geliyor. Bu 
dün gecedenberi böyle; dün ge.. 
oecJeuberi bummnda müthiş, ta.. 
hammillsüz bir koku himediyo. 
nmı. Faakat göderim çok gidel 
manzaralar seyrediyor.. Rüzgir 
vurdukça Kristinin etekleri ha. 
valancyor ve altınd uı ipek çor.ı.p 
lan içinde bir kat daha gtbelle. 
şen muntazam bacakları görü. 
nüyordu. 

nerledik ve Kultrey ailesinin 
muazzam ve mükellef konaklan 
önüne geldik. Bu konak diyebi. 
lirim lriadanm en güııel binası ... 
Çünki modem mimarinin taar. 
nımna uğramamış, eski halile 
kalmıış. 
Konağm dış kap181tll bize eski 

bir uşak açtı .. Bu adamda sanki 
bizi bekliyol"mU!J gibi bir hal var 
dı, Giı'ctit.. 

Konağa girdiğimiz zaman bizi 
bir salona aldılar. Burada hemen 
.nereden çıktığmı pek anlryama.. 
dığmı insan kılığına girmiş koca 
bir kedi, veya kediden doğmuş, 
yüzünün derileri <:ekilmiş, kemik 
leri fırlamış. rengi atmış garip 
bir adam bizi karşıladı. 

Ben bu garip malılfıkun kim 
ola.bileceğini düşünürken Kristin 
kulağıma fısıldadı: 

- Sing Sing .. dedi, Markini . 
ufak işlerine bakan Hintli uşak .. 
Çok terbiyeli ve işe yarar bir 
çocuktur.. Onu istel"!elliz sevin, 
isterseniz küçük bir kedi gibi 
koğun. hiç müteessir olmaz. Ba_ 
kın ~imdi yolumdan çekeyim onu 
Haydi Sing Sing git bakalnn ... 

Sing Sing üç adımda yanımız. 
dan uzaklaştı. 

K!18tin bir kapıyı itti, yaldızlı 
mobılyalar. kaim eski hahları~ 
döşeli ve birbiri içine açılan bir 
c;ok salonları geçtik .. Bu kere de 
ka.rşunıza birdenbire dev gibi 
bir Hintli çıktı ve korkunç na. 
Y..arlarla bizi süzdükten sonra ha 
kim bir tavırla kütüphanenin 
kapısını açtr. Kristin bana iza. 
hat veriyordu: 

- Bunun isni Saı:ııgor'dur ... 
Markinin baş ~· En iti. 
mat ettiği hizmet.kin budur. 
Sangor bundan dolayı biraz gu_ 
rur duyar .. Entreean bir adam. 
dır da. 

nezdindekl t~bbüııalı bir ılereceı,ıe 

kadar eı?mere vermiş ve 80 bin linnm 
sartl!dilreealne milaaadc almml§M da 
l>ivanrmuhaııebat henüz tezkere71 vi· 
ze etmemlgtir. 

. ·- --

<l_ ~a~/q J_ . 
7.3.941 

8.0S Ajaıı~ 
8.18 HafH 

par ta) ar 
8.43 \ t'fn('l. 

li~.etri 
12.33 Karışık 

;ıarkrtar 
12.50 \jan"l 
lS.eö Karışık 

prlnlar 
IS.'8 tu.rııuk 

program 
18.~ Rad!O 

kuartf'tl 
18.SO M~ydaıı 

la81t 
19.SO Ajan& 
19.45 Solo....., 
W.U Radyo 

g&7.eı-i 

"!0.43 'l'~--n..n 
21.30 KonUlftl& 
21.45 Radyo 

orkeııın. 
22.SO Ajllıı.1 
2%.45 Saloıı 

orkPt!IV... 
2S.OO Dana 

mlnl~i 

Cuma ICumarte 
7 Mart 8 Mart 

Scler: 8 1 ~'ter: il 
KBMro: 120 Ka91111: J!l 

\.aldtleı \.•Htı t;u.aı \ llaa 1 t!<:r.aal 
Oüueehı 

7.!6 12.19 
dntu,.ı 

"l.%4 12.ıt 

ötle 1136 6.18 ıa.ıs 1.1' 
lJdDıti ULS9 9.S% 16.~ ... 
Akpm 19.87 J!.Ot 19.'8 12.QO 
y .... ~t.15 1.10 ıt.17 J.M 
1..-k 5.47 Jf.40 3.45 ıe.r. 



Mihverin 
Hareket 
prensipleri 

Da.. ~ifimiz bir ~1grafa 
SiJe, &vyetler Birliğinin tebli
fj ıaetlinde 110flilc brallan.mış· 
w. 'rine bı >tdgraf Ahnanlan 
M~<t. lbarekete «Vkeden 
ıiki premıjpten birinin ''İngilteJ e
~ b.T§ı müeadelev, 4iğ'eriJUJı de 
"'A.~pa cen\tbu ~rid~inde :Y'ni 
•U..S wiar" olduğumı .ft0y1e
~ve §U m.annlı cm.tnleyi ih· 
-tiva -etmektedir: 
"'~er Birliği bu ~1e

" -1ryaınu. .O kendi fikrini bil. 
:din:ne~ aerbeettir. Alrnm mya· 
ıMti iae hiç bir tahdide <tabi Ola-
eı&&. '4' 

Bu ba.vad~en, ~er 
Birliği ile AJ.manya araamda da-
- ileri 'bir m~ ,,,e ihtilM-
11.r ~rbcafma 1hnkmf'd ılmel: 
,,a.nhı <>lur. ~tler Birliği 
-~ atırUkl~elt. mil· 
1ll müdaf n ha.anrklarnu müte-
madiyen ıt&kviye ederek ne ta
raftan sirayet ed~, ıne gibi 
iınlrip!lar :göıatereoeğt, as.ıl ne· 
..., ne Jatman biteceg; ll(la-
16,ıu olaııyan bu ıbarbin ıeeyircisi 
'hlm.4 t.mlindedir. 

Jhrpten enet öyle .zaımed.iJir
tli, ki A::lm&nya ile ıAmırda§ ol· 
mak JıJoekovanm ba§lıca evh&m
knndan biridir. Harbin bqmda 
öyle tahmin ohınuyord•, ki &ov· 
'fdlfı' Birliji Almaoyanm Kara
.-.U.. ve ,BaU;anJara i.umesine 
Ye "bu auret.le .kendi iç de.Wz.inin 
Alman kontrolüne girmesine 
müau.de edeoıez. 

Bi.r;incisi iki devlet arasında 
bir &n18§1D3 ile w1rna gelmiş, i
kinciai de M1eta kel\dilij:inden 
oluvermtUr. 

lta.ıyanm Adalar denizine doğ
ft lerlemesmden en<life eden 
8ov;yetıer Birliff, §İmdi Alman 
ordul""1Uıl iSellniğe doğru yü-
114UIUntı .rörmektedir. A1nıan 
hareket pren8ipleıi eeuen her-
hangi taviz kabul eder mahiyet. 
'9 A.Cikiir. 1...Pt..eı-e jle müca
_. ~ri ıneyj .icabet.tiri· 
,... ;ın.İjs)llel" bir i.bt.ilU .kaydı 
dloii••lnadn Ouııu ~
tır. 1adi ~ ırıeNded.ir? 
Okyanustadır, Ametikacia4n·. 
t:cfu,a.dadır,, Yakın ve Orta Şark-

, /drlkad.a4ır. Meee.le ~ı. 
tue)'i ~rma3rtzr. Onun bu1ıınr 
4llju. h~r ym giden yollar ve 
~eket:W' dttvaııı miirihasıran. 
mibvw kuvvetlerinin 'b.'katin· 
~. Alcnan genel lrurmaymın 
pUa ~an başka bir tah
dit ıbıbl.ıJ ~ 

İngiliz har~i '8 
naz ırmın nutku 

(B~ ta:ra.jı l incide) 
lerlik .-natmda lilr .nııoaeı gibi tet
kik omıeoeı. 1b1r erer 111.etlı:esinde. 
general Vavel t.arafm~ .bilt.ün 
moaern b1tJ]> mahemesüe müceh -
:hez 10 il~ ll f1rlta düşman !kuv. 
~Uerine k~ı ~UŞ ba'il;it 7!0 10· 
llometreden fllJ!la 'bir 'iJel'le~ ya -
ptlmışt.no. 1füıgazinin >nihai ttı:!lhrtl, 
Libyıınm şarkında bulunan 'oe 150 
bin ~en fazla tahmin &dilen bü· 
'illin :fWyan OT'duaonun eir tilm -
~t ve :ya.but UJ.lırip edilmesini 
jfkma1 e)ieıni!UT. 

Bu ha~lt.ta ~e ~ Mrlka da 
.dahil olmak ilzere bütün orta prk 
tı&hneııl 1ıarck!tmdnki ');syıplan -
:mız~ ZO le§rinlsanideıı 11 ı;ubatt
luu'lar, 438 mu. 1249 yaralı ve 87 
"kayıp olmak üzere cem'an 1774 
tttr. 

Bu paP!a.k muvaff~ 
belıriyeulo ve İngiliz: 'hava !ktm"et-

1lerinin lbüyük dahli olınu'.'!tur. ıtra.. 
kat bu muvaf'fakıyet.leri yap!l'U§ o
llu .enoelA ordudur. 

talyan mukavemctiııiıı .za.yrt'· 
'htJ !bidayet~, zayıf bir maneı:i· 
~ttan .doftnıanmıtır. Çünkü ıftal· 
~ ordu1an "yi teçhiz edilmiıti, 
kuVTf'tli .tahkimat arkasmda idi 
~e adeden de faik lbtilunızyor.du. 
Muvaff&kıvetin:ıiac!e, ~ ıkııv 
v:t.elerinin. 1be.skı.ll mısunmu -ve 
nıanenoelcri parlak surette lkııl
ılan~ ıre ıiate ve idar:e servisle
rinUı mükemmel mıret.te i§leme
m !!mil olmuştu?-. 

Şarki Afrikada da muvaffakr
yetlerimiz mühim o1muftur. Bu· 
rad& bı:tılanaıı ııe bmıen gtiç 
'bir memleketin t~ft.f.üi "avantaj. 
lal"1Jldan .doğan mukavemetin 
yük!lekliği dolavıs'ivle F..ritrede 
ilerJAD>emiz yava.&lamıgtır. Fa· 
kat Kenya.dan hareket eden kuV" 
vetlerimbdn .urau, hatta Llb
yadaki ileri ha.reketi.miZle yanş 
etmiştir. Bu harp sahnesinde 
kuvvetJeıizniz. Cuba1ya. doğru 
160 kflometrelik çOldc iletleme· 
lerine başL"ldiklan 7.aman, ilssü· 
müzü teşkil eden dcm;rvo1u ~ 
bngıcmdan itibaren 560 kilo
metre 'kadar ileride bulunuyor
lardı. Dört gilnde, bu kuvvetle
ri111tz. IKimlıray;ı alınıtlar ve 
dört gün sonra da Cuıba ırmağı· 
nı geçmi§lerdir. Bundan sekiz 
gi1n ...-a, p.ni ıw.tltm baş· 
lanıgıcmda.n yalnız 17 gün sonra 
da, 4ıOO Jdloıneıtz'e daha ileride 
M~adiscio dUşruü§ttir. Buna 
rağmen. mola ven1memiştir. 48 
aaat sonra. 'keşif ltollarımTZ. bu 
no.ktada.ı:ı Z50 :kJlometrc fleride 
bulunuyorlardı. Bu hareket, Q<>k 
mükemmel bir 'harekettir. Bu 
hart.keti bu derece muvaffakı
yetle ya.uarken, on binden faı:la 
da ~ir .aldık. 

B. Margesson sö~erine ~yle 
devam etmiştir.; 

Fnn• "fe SiFam 

Japon tekJıf lerini 
kabul ıltı 

.,.~. (4.A.}-~ 
aı'ramm • ..s yam DltDl.tmm :.lıdl i. 

cı1ıı ..ı~ t.&Yua1ıt ..eder* leJd11 
<ııttlti :wlll ıJllPjalne P.ruıam !btlkaaıe· 
tbıhı katt .surette ııeY8ıP ~ 
bm!IDe Japcm IMpeJdll :P.nımı Kano· 
Jml1D muctla !kaJBııqi ıf~ ıııar .iç 
tim&& da~ ııllde~ :aıınrw'lwwıktedlr. 
Bil~ giıe .1..-p a..rJcb'e 

ııazın Matsuoka dün Fransrz bUJUk 
clçlsindeD ötle:ıre .kadar .-üsbet veya 

mcnfl blr .DeVllj> VC"me:ıini talep c~ 
ıür. 

Tokyo, 8 (A..A..) -Dömei a)anamm 
ıtıılldintijjne l'lro. 8)"&111 .. ll'raum ih 
Wt.fm.da eMevueJt roıtmü 01JDfYaJ1 
.Tapcm_yaıı..m PPt4:ı ~klUleria D§lıca 

noktalan tllıetinde ırraıı.ım:, Japon ve 
Siyam memUI'taft cııetablk iblmqla.r 
dır. Bu ınflt.amkat 1,ç devlet taratm· 
dan oy.u: za.ına.adallc,nıdilmı &N'tda· 
.la t.ebllgle .bUdlrilJnl§Ur: 

"Ja,poııı .h\lkQmeU taraımdaD tddlt 
.edllen 'IW&§ma ,Pl&ıu , eau ttlbaril'i 
Jl'ra.Daız ve Siyam JıUktllne.tlel'iDde ka 
bU1 edilmi§t.ir. Bununla be.raber te!er 
r.Uat.a a!t .bazı noktalar henUz tetkik 
edilrılcktedlr. Bunla.mı da bldc~ g11rıe 
kadar halledllmeıd mtthtemeldir..,. 

Bulgaristan
da stvtl sefer -

berık 
(BO§ tarafı 1 incid.e) 

'&dya, ı4J CA.ll.) - B. B. C.: 
Ya!lan 16 iJc 815 arasın&. bulu

nan bütün erkeklerin 8iri.I sefer. 
be.rliğhıt emreden kanun dlln Bul· 
gari!ltand.a meriyete girmiştir. 

Loadra. 6 (AA.) - .Beb1er : 
SalWyaW ka)'D&kl&i'dan ö~· 

gtno &ôre Sotya.dakl lııgllla ~ Bul 
;ar hfıkCmetlne verdi,ti uo~ .Bul 
garlstarun, UçlU pakta Utlhalu lçln 
yapılau mUzake.reler auumda Alman 
kıtştan:un memleket ~ ~caı 
baklanda .Almaııyanm. talcblDl ls".at 

ctuıJJ QldlJlunu ve bu karar OMl'iıc 

de AlmaD .lut.al&nDm bu~ Bulpria· 

tana r.lnnif bUlwaduJwıu 'bı>'detUk 
ten .soıını. dlYor 1d: 
Başvekil Filofun ~•tlna naza 

ra.ıı. Alınan hUkllmetı keııdi kıtalan 

not Jlulsadıttaada ............. mu· 
vakkat qk\ı\lllımıı n watCMla•n de 

.BaJkaniarda B'Ulhil vv BtiküneU muJm· 
faza et.ınek oıacatmı bU~Ur. Ha; 
buld, bııtJbı bUkQ.met.lo1D iıUUift bir 
l'lY varaa od& aulbUa TC llOkQDetfıı 

Uçtil pa'kt.a ~ bulwumya.ıı tılgbir 
de\•lct tara.tından ula t.clıcUt veya 
Jlıtaı cd!lmcıu\§ oldu,tudur. l~ıtere 
bUk1ltnttU Almanya.nm bu id<Uumı 

~:r~::Tn~ic!::si 
d~ w Loalls, ti (.LLJ - Jfiiats-

Uı:» 11 ugu w Fransız~ lbllam,w. 
Balkan vaziyetinin manzarası, 

ebed•ı ~•r hiç"~!·•-altiren blgün yeni· 
UI den 4fğıpq tıuıwunalttadır. Bu 

Balk:-- n harbinden aonra 1 ~ül Sovyctlerin.. Rooı~ya· 
~!A. •• d _ ı ,ya ıbir not& vererek iKaradenime 
lllllHUD aw .. ar ltut ıu.ı.er ıt&lıep ı:tmesi ıtmarine 

odadan kalkmı§tır ha.ıl olmuştur. 
Sofya, 1 t6.AJ -Bu.pr a3'm- ~Jlfiran.uı ~iJıd.li mahfi~-

sı bildiriyor: nen "'1 haberi 'tıe\Y.it eder mahı. 
Hükfmıetin ınq,iri efUı:ı ıaWl ,Yette hiç bir malUm.ata sahip ol· 

Veçer pact..em, Til'rk - Jlıalga.r m~Iktan ~a 'haberin d.Qgru· 
miinaaebetJeri ·WkmQa.. t.an~ 1ugunda.n c.ıddi mırette )tiphe 
BaPr muhaı:iplviadea .S;pib- etmektedirler • 
revski'.nin .bir müalellini .ııf!ll"e,t - Bu hUSUl!lta. mütalea 1beyan e-
mişt.tr. aenI~ Ruıila.rm Kara.denizde 

:lluhaırir.. 90D T.W* - BulPr 1tifi miktarda ıusım otdufunu 
deldA.rasyonunu ve Bulgaıistarun hatırlatmakta v.e Romen üıileri.. 
üçlü pakta iltihak.mı: tcf.sir ederek ne ihtiyacı OlnıadJğmı kaydet· 
eacllmle diYor ld: meh."tedirler. 

TUrldyeye ka.ı:lı hat.tı 'harek.etl • 'Burada bu nte8e1e hUkmda §11 

ıniz değ:ipn~ olarak ka.lma'.kta - füdr ileri sürülüyor: 
dır. Bu hattr lıarekC't ı;udur: Son Mevzutrbahis lıaber 'Moıskova· 
"ekllrasynnuu -t'-',ıt r,ttiği daimi yı bir tekzibe meCbur .etmek için 
dostlu"k muri!ıe<toııi çerçeftf!i dahi- Bertin t.ara!mdan uydunllmulJ· 
linde daimI ııulh ve dMtAne kom- 1 tur. Bu tekzip Romanya Jı;in A1-
şuluk mUna,sebP.tıeri içinde :Ya§a - man himaycS'ınin ne "kadar kıy· 
ma.k. Bulgari:8t.anm TUrldyedPn h~ metli olduğunu göstermek itiba· 
b.ir ta.leli :volttur. ~arih a-a.ıtermı. riyle Alman pnıpagandasmm 
li1" Jd BaUcan haıtia4ea :ııcmra ihi2i çok İBİne ~ Diğer ta-
1\yrran _\!aval~?' ?~"'n kalkm!ftrr. raftan bu harcltct Bulgar meac.. 

Bugun Turkiye ilo Bul~ristan lesinde Rusların yaptığı prote& 
:ı.rasmda h~ ebedi bar dôflt- to,.a Berliıtin bir ıııeTİ cevabını 
luk dt!'Vn!6ı -.ıryor. Bu .dostluh. qıaı cdeceldi. J'üat burada 
ıık~rselim, ilrl memleketin siyui, vaziyetin bu gibi hadiselerle dc
coğl"afi. nziyeti ve nihayet ımüıt- ği§e.bileoeğine ihtimal 'W!l"ilme
terek ticarf ~ e"k~omik menfaat- mektedir. Bunlar R\18 _ Alman 
eri ate etaıt!ıktedir_ Şıırası ıtımı· ..a:=.4! ··-..:ı-'1 - . 'L:: -~ 

.nmti;retle b)'dohmmahdzr tl eh nw uz ~u~ estnın uırer 1141.'lıa• 
ta.kil llllÜnlıılebetlerimiı:l, ılter :iki smdaıı ibaret BaYJlm~ ve Av-

l:'llftle&et 4e a: tana& lamak- rupanm cenubu p.rkhrinde cere-
t.achr rar an yan etmekte olan itidisel~rin 
~ .a (A.4.) - D.N.B. a,Janama milirtakbel inkişafını cidc!t SUTet

nuar-a Bup.r mWetJ. hglltes:e ile te tadil edecek kuvvette gôriil· 
Bulga.natan &r"a8lnda dlploıuat!.k .m.U· memektedir. 
~.tlerin .ıu.ıı.aıes.lııi .ha)'J'eUe kal' Buntmla beraber bazı "911ran 
§lla~tır. siyasi mahfillerinde, RU8 b.lebi 

D.N.B. ajansı ounlan llAve etmek hakkında.ki pyialarm aofnıhr 
t.edir: ğuna dair mü~bet nıattnnat bu· 

Gazeteler, hAdiacMır lııgilte" ~.. lunmadığr halde, Moekovanm bu 
,..ı ıa.r he.aimet ti!JltU ıettiglai ~ gibi idaialamun da gıelİfi güzel 
rtyorlar. reddedı1mem~i lizrmgeldiği ka· 
lqUıumtn vazlfai Mmaalan .nere naati vardır. ı..,ilhakika Rusların 

de bulun.ana en.da lm.ba etmek oı bitin 1it.omanya i181erini illteme
dağu .takkındakl .t.ııgtliz beyanatına leriıle 'iWimgl wrilemer- Llkin 
püce, 8u lııQaDat ı&al.Pd& 8-arta Tunanm şimalinde kiin iba..zı ns.. 
ıt&Da ıkar'I& ~ tık tıehd6t olan.k ıte· 

1 
ilerin, mMela salim. ve Dnao-

WEki ~dtr • , vanm ilıtıet••i f' lriindti-r. 
Som ...... MnQllll': Çiinkii bu ihller ıcn...ıa prp --
Neden bUyUk ve küçUk ""elatJar hiBerilli mulaafu:a,a y:anyabi

......_ Jutuma .a .... ~ l'!lıklliya lir. Ba :itihmia Rwıılar iQin kJ7· 
n BabemJa lbududtmda d1ırdızrmadı· metlidirler. !E9uen Rusla.rm te
lart x• 1DC1li&ler ..Umu ılgteeba• ~ bu balmr..daD Bu1~ 
ırı-.ıhıdll dllrdwmadd&r? fimdi 1BuJ

1 meselesinde mantıki bir TUiyet 
ıpıMt.mtı -11- -.ııueoak ~ alma .diye teli.kki edilebilir. Çüıı- !ı----,,_. 
te llMl*lanm -. .. •er,_... Aı..n kil Btilgarla.rm Almanlara muta· 
kıtaatım ıa.uma a.nt•atmm ~ vaat etmesiyle Balkanlardakl va
ytQ tıt-kaaı ellerinde ikeıı durdur.mlld! ziyette sevkülcevşt bir değiŞiklik 
ı&r. Bunlar .A1nıaıı Jutaıarmm XıLrp&t hami olmu,.tur \ti! Rusya lJwıa 
Ju'daıı pçınuiııe neden munlalc&t mukabil ~bu ~ lmctudunu 
ettUer! Neden AlmBllla.n &f&Bl Tuna takviye ebndc maksacliyte ta.vi-

Olabilir ki bu takat ve icavtar 
ya.mı milıvar hareketini 'Bal· 
baJarm JHriwıgj bir ıQO.kta.am. 
da durdurabilir. Olabilir ki ona 
~t bir ıfn1d~ veftlbilir. •------------

111ıı.takbd blr ı.eca~ıı gU:lemeıe ma 
t..u! .Almıuı uaulilnc pek uygun ~ 
mupl4.ta '11.retlade te1lklc1 eaer. FU· 
:b&ldka ~r:da 41ı:naıı au.etl ba· 
~kcll:lln m&hlyetı, .Alma.D bodeftnt.D 
Jngllteıeı,ı.in mUttctıkl olan Tuna.Dls· 
taıu leh.dit etmek ve icabında ':>ti mem 
lekele taarruz eylemektir. ~ hU 
k.UnıeU de, AJmruı bUk<ıınctile yaptıfı 
anhıema "ile bu Almal! ~t !kotar 
ia§ltrmı~ 'Ye bu 1ıuuata geı, tıtr • 
tcrbcrJlk ya~cak d...cede .1ı.ri .ıt· 

da dıırdurm.adılar r u.t istiyebfür. 
Gaz.ete, 191'·18 barblndc Almanya· 

nm mUtteald o1aza ~.18tanın Al 
ı:xııwya aleybioo dönnıesln!D ve yenı 

.ATrUpa ıı.nıam1G111 te,.ıdi p.yecwmi teUh 
aaı edeıı bir barelceti 90l'!&Jtırmuamı 
ııecleD dolayı icap f'decejtnfıl ulqıl 

l!IU Wr fe1 eldufunu lra1de{.lllek1Aıdir. 

Hayat sahası olduklan gibi 
bu hareket prensipleri de muay
yea •ıw çeroeve kine girmek· 
ten kaçıyor. Bu İn~iltere impa
ntoriut"tu · ile Arnerıka dünyası
nın bUtUn muha.rebe azimlerini 
• ..ter tm.an.la.nııı mahafua e.. 
~ aihvffe bJ'f1 haq> ÜW9 
N R.lwıduklan için böyledir. 
Mücadelenin 1eyrine göre ~kjle-
l'M vıy.a YQli Wtikamet.leıe doğ
,,. SMiııi~Nk distJkj mÜphe. 
miyetten istifade c~iir. 

F.Aa11 R/FKI AT.Al• 

Sabık Kral Karoı 

lüks pe·ynir narhı 

mlştlr. ı 

lngtltere bfikilm~U fU netice19 -.r
mıştır ld. •l.Llsw Uk.flıMU ,ıı.Mkl 
JhUltuta bitarat k&lmü ,.,.. 41ıtnuıı 
Alına.nya ile li! bir~lgı yapmap ~ 
ıaıım11 WluDQyor. 

......... --- - dlılli .... 
pır btık~ 4 martta ~ 
aw mUIUCIJd&ri .olu ıPo&aııa,._ Belci· 
ka v• Holuda Ae 9i.)'Ul .nıAH•lııeUe· 

riDl MıRııU lefebbU:oliaO - .... ol· 
masıd•t', Bu devletlere ait wm•IU· 
luiıı ~taıı.d&ld •a.li)'tU&ri mez· 
Jlfar ~ bd&ı" .kaU)'U lı&bi.l .. v· 
&uu .cltHJalfh 
Buıp, la!IJ,Omet1DID bü:Ud :re)'ll 

baya.ti ha,rld lıll' tebUkeı• Jc&ıfl llıtJP• 
JakeUaıl konmsü SçiQ almatJ Wsaınlu 
CWdll,ili tıtdbl.rler lılcW.a Jıütmet.üıi 
alllc&d&r eı.u. Alıuk ln~ Al· 
IUJ))'• U. 111.ıp JsaliDchdir "- adpr 
topr..ıu&rmda miktarı beru utan 
.Uhim Almaıa kJt&llı'uJm bulaapfu 

Gazete.,...._ ~e btttrıyor: 
~ııaJer .Bu.!s&zWtanm da Almar 

ya ~ barı§ muabed<'lf!rlnln kur~ 
olduğ\au ve buna bbıaea adaletin m .. 
zaffaw .ı~ :laıUaar ~nl batıl" 
Ja8*• .... lıw-

0.N.B. lll"e ediyor: 
...._.PN*e'lri •ı...,. aa TUr

..,_ i°M 1 iri 1 S IUt.luia ...... 
~lDI m.JD~ te~ «.Ur'
mekteôM'ler. 

Casus 
konsolos 

Sanframiako Alman 
komoloıu tetlôlab idare 

ediyormuf 

Amerika hlf1J 
gemileri ıçin 
6,5 milyar dolarlık 
tahsisat kabul etti 

... , ... (AA.) ı - NevreDublla 
Amerika ............ ~ harp 
Cea:dhrt Ülfllı8I ic:lııı •ll00.000.GOO do· 
tadile tab .. t bW et:Uttat JUJD&k· 
tadır. 1 eyl61 lNO taıt1ıı1Da. t&'laiben 
dlilt ICI~ dalar~ :aG0 baıp 
gemisi alparf§ edilınfltL 

aaar;J"8 Daarett. ~ ran· I=====::::;.,,,.,,-
._ • ..,, aıttırabllmelert IGia ..... ıı.----ııııı: tırma.ı.n mail 7&1~ bulan.mak· 
tadlr. Sa aıalratıa Jsamıııl ,...., ııeele j 
re 11-diye kadar Ti mllJ'Cl9 dolar ,.... 

I\ rilmftUr. 
T Bltılmp ,......., UI -.Juotp. G 

deatAltı. rı kntYUÖI' Ye ı ıanare 

...... -·- ..,,., -- procram· dan hCk<ımet ~7.glbl.,_ Mdm ..ı· 

tdıı&rp ge.lllOeft ile, 17 •lllllip " ae· 
Jda ...... iti ..... Dm .... Jumlle 
edllmi§tlr. ~ ............... lıı&hrl 
inpat ~~dır. 



...--

üs ,Udar 19 uncu ilkokulda 
easit aletlerle dene 
meler kursu açıldı 1 nönü kır. koşusu a_ l ,...... Yazan·: Alil OBAY ,...."' 

o)c§ 8.tnadan evve} ha az yeknasak... belki. Pıuıik'in • 
\l)'ucul içinde bir çok roman mcvzulan 
b · arımıza vardır. Bu yazıda yaratılanı değil . 

3~;,?.!~!!t.~.~,!~~~~~.y~:~!~~~!~ Ku,s, çok Jagdall nelic ~ ırkaç söz• yaratanları bulacalunn·.ıı. Terkibi 
"' tı Ordu} • llıernıck H~n bozuldu. DUr:- değil. elemanlan göreceksiniz. 
'etti. ııu e""' beşte UçUnU .iş· Bu yuınm bqmda Çinli dostum 
~ 'Yrılara~uınet rnuttcfikleıin- Li·Fu·Şang'm hürmetle ismini an 
tı.,.~ ~lad Yalnn: baeına müta- mağı borç bilirim. Zavallı kambuı 
~~ltı sa~· Ve nihayet koea Lffu! Benl her görUşUnde: "Sen 
~ilk bi VeUnden \'işi denilen Çin'in kapıs:nda oturuyorsun, der-

s ne "1nönil koşusu,. namı aıt:n- bitirecek olanlar hiç tasnife dahil le r Ve 1 e C e k m Q h 1• Q eti e d 1• 
da 30 mart pazar gUnü saat 15 de olmıyacaklardır. 
lmıirdc 7500 metJ·elik bir mesa- -o--

"~ ııazı"r :: '1<'hrinde etrafına di Bir gUn vatanana dönebilirscm Bu koşuya kır kO§usu mevsimi Tertip heyetinden: 
~~ kaldı Plaınış emektu bir mutlaka senin memleketine uğra- esnasında Beden Terbiyesi Umum ı - M1Ui küme milsabaknlanna 
' 11'1a, ö~ı~ ~Unlar o kadar az yncağım.,, müdürlüğü programının taLbUdnde haz:rlık mahiyetinde olmak üzcl"() 
ıı..: Oldu k' aş döndürücü b1r Alman ordusu Parlse ynkla§ır- gayret göstermiş ve bölge birin • tertip olunan mlisabaknlann 9. 3. 
t"~tı ıtğı 1

• ihtiyar; dünyanın ken onunla beraber muhacir ol· c.!ikleriru yapmı§ olan bölgelerin 941 pazar günü Şeref sahasında 

fe tizerinde yapılacaktır. Dörtler kupası maçları 

......, birtnı> rnda kaldı. Herkes hi\- muştuk. Yolun karga§alığında bi· birinci kategori temsili ta.kımlan oynanacak olanlan şunlardır: 
"1-an 60nıyor: riblriml~i kaybettik. İ§galden eon- i•tirak edeceklerdir. Bölgeler dör- Saat 14,30 1stanbulspor - Be-

' "'- laya. k ""' 
0 "'rat18tıı no oldu? ra Pariae döndüğüm zaman ço der .kişilik takımlarla temsil edile- 5ikta5 hakem Muzaffer, yan ha-
~ ~tnıleıte ara ne oldu? garip bir tesadüfle hatıra defteri cektir. "İnönü,, koşusuna ferden kemleri Forldun, Ziya. 
rıı~<lo8tJarıın t~en Yeni döndllğUm elline geçti. Maceralarmı okudum. :otirak etmek iBtiyccok her k05u· Saat 16,30 Fener - Gntasaray 
lf. lar. u suau bana dn so. Bunları size sınısıyla anlatmazdan cu kendi masrafını vermok sure- hakem Samih Duransoy, yan ha .. 
t11ıı ltruy0rurn evvel defterin ilk satırlannı bir· tile bu müsabakaya dahil olabile- kemleri Necdet, Selfuni. 

lıh-:'11"ran'1zl • 0 rada da Pylarca likte okuyalmı: cektir. Hariç bölgelerden 1zmire 2 - Spor muharriri arkadaşla. 
~e~la b'ri~r aynı suali da'ma ''Ey bu defteri benim bomba· r-elml§ ve bu şekilde kO§muş atlet ım serbest duhuliye varakalarını 

-..::-nu bir rlertne sormuşlar larla parçalanm !5 vücudumdan kur ;irincllikten on ikinciliğe kadar Galatasaray klUbUnden almalan 
~, ll'r..ıısa ~~~ap alamamışlardı. taracak insan! Iı"ransız. Alman, Jn- :ferece aldığı •akdir<le masrafı ge· rica edilir. 

t,..~r ltarad ç n böyle oldu? gillz, İtalyan, her ne olursan °1 :ıel direktörlilk tarafından öde- 8 - Tevzi edilmiş olan hUvi-
~~ du•nı an b''r söz ç1ktı. Benim sıska ve çarpık vUcudum eccktir. yet varakalanmn bu maçlarda hU-
Sete ııtra~~a satıldı,, dediler: dan iğrenme. Bütün vatıuımdan u Takımlar hareketlerini 28 mart kfimlerl yoktur. 1835 ders yılJ bafmdan itibaren tat-
~ CiııayeUn .. dediler. Bu mu- zakta ölcn~er gibi ben de iki kerf- 041 ak§amına kadar veya 29 mart 4 - Gi§eler izdihama meydan bik edilnıeğe ba§lanau yeni ilk okul 
~11 b(~ bitı delilleri halk ağ. garibim. Iztıraplarımı insanlığıı: cumartesi sabahı lzmirde buluna· verilmemek için saat 12 de açıla- mUfradat programı; ilk tedrilatta 
t\.:.~11• P'llkat ~YadeeUo dolagtı anlayışlı kalbi lçln gUnU gUnüne ~aklarına göre hesaplıyacaklardır. cak ve duhuliye 2~ tribün 50 ku- daha feydalJ neticelerin almabilmeıd 
,~llfb nı lletieede yine kimse saati saatine bu deftere geçirdim --o-- nJ§ olacaktır. ıı;tn öğretmenlere birçok cllrı;>ktlfler 
~-.l>lel'i ç'ıı Yenildı'~ · d ;; Bazılan bir yol kr>ııannda, bazıla -o--
~ \'e Anı· 6•fil 06ru d vermiıt.lr. Bu dirckUtleri biz mllfredat 
Ilı illeriyle öğrene- n bir dağ ba~rnda, bazıları bir sa· Bö!geler arasın a tl::nci küme maçları programmm hedef ve prenılplerilll de 

1-t bfıfıe1ıa manhkta yazılmıştır. Bu satırlarda Jnönü ko§uıuna görüyoruz. 
'ıı 8ol'gu'::an ve tarihi yazan. gfinPşin sıcaklığını, yağmunın. ıs- 1 k istanbul futbol ajanlığmtlan: lat:ıobul Maarit mlldürlüğtı de nıUf· 
~~ · llutlhı n cevabını verecek- laklığmı, a~lığın Umltııizllğinı ve hazır 1 9.S.941 tarihinde yapılacak. ikin- redat prognımmm pnıııalp ve hedef. 
~ .. ~lr~~fb o]d~~~~ele'r henüz bize korkunun Urpertislni brdulacaJus;~ Muhtelif bölgeler atletlerinin ci küme lik m~çlan. !erine göre v11Ayct okullarmm tapı 
C'lllr. h •ide teık~d~ onlan top- Ellerimin titrediği yerle e ıen 30 martta bmirde yapılacak olan fo'enerbah'=o stadı: m~aslylc tedrlsa( eQilmeai için 
~~ ..... ~1ıı .bita-rıkc tmkô.n. v. o.k gi. titrlyeceks1n. Eğer eğlence anyor· Saat 12 Feriköy - Galata Gen,. "o.q., t .... en san defterimi elinden at. Böyle lnönü koşusuna hazırlanmaları için " genlı blr çalıgma programı çlzml§, bu 
dıı. · aı l'iıı bil ' samımı mu· 1 Çiinkü s gnıpta ve 42 bölge ntletıeri ara- lcr, hakem Şekip Akdumaıı, yan proıranun da tatbikine bef )'lld&Dberi 
~·it t'lıda lta1e Yanılması veya bir niyet bile günah o ur. b' smda önUmUzdeki 9 mart pazar hakemleri Münir. Fazıl, saat 14 faaıla4u: ve muntazam bir mreıte do-
"111 ıı.'l> bl nıası pek mümkün bu savfnlarda sade vatansız ır Şişli, Güneş - Feneryılmaz. Ha-
'ı~ %tı'- tn-ıedi, Kafalara sU- Çinun"'ın değil, bütün bir milletin gfinil için bir kır koşusu tertip e- kem Blllent Turanlı, yan h~kemlo- vam etı:ıl.§Ur. 
~ ""I. O ,.. &e1ra hUrn t ıztırabı saklıdır. Bu, tarihle mede· dilmiştir. Maari! mUdllrlOğll nılltredatm 

b ·aitft :,•e geri gel· h1 t Bu grupların merkezleri ve L5· ri Neşet, Sad·k. prenaip ve bcdetlerlne göre ötretmen. 
CUıın- f .. Yarı..nın doı;_· hilk- niyetin bağrına bastığı, ç unu - ---1"--

~ ....._ "'1 ,.,..,_ 6 ' u ttlği t nlardan tırak edecek bölgeler §Unlnrdır: --v-- lerln Çhll§maamt kolaylqbrmak ve 
.., tıl:,'llllı Jı: .. ·-.ıyt>Ierinin, dedi- mamı:ığa yemin e ız ıra,. B 1 V 1 bol !'-" j,'.'2 dota;ranıığından bir gU- biridir.,, Burdurda: .Antalya, Denizli, İs- J ge O ey mesıeıa bllglle:inl arttırmak için tat· 
~~~~e Y:ktır. BugUnlin "nl- İnceliği, merhameti, Alicenaplığı parta. Edirnede: Kırklareli, Te- müsabakalan bik ottıfl programda; konteranaıar. ,k, 'llltııı ._rın, Yhıe bugUnUn dünyanın hi!; bir köşesinde bulun- kirdağ, Eski.şehirde: Afyon, Bilo- kunııar ,tetkik geztıert, öğfttmenlerln 
lh"'..~· ""Plıyarak cevap ve- mıyan Türk okuyucuları! Bu ıztJ· cik, Bunsa, Konya, Kocaeli, Kü. İstanbul bölgesi Voleybol ajaa- gelecek yıllarda daha eemereıı cabt-

'Eı ~lelitı b rabı kimse sizin kadar iyi anlıya- tahya, Ha.tayda: Gadantop, Jçel, lığından: malar \·ermem tçln yaz taUUerbıdekt 
~~İYıttçı~eetti~iınlz yakm- ma::.:•::.·----------- Maraş, Seyhan, Urfa, Manisada: 8. 3. 941 tarihine mti8adif cu- kamplat bulunmaktadır. 
h~~ b':· ("'-:-11 da gözlerini Aydm, Bal~kesir, Çanakkale, İz· mo.rtesi günü yapılacak bölge vo- Bq yıldanberi ver:ilen muhtelli 

~.~ ~~~!' rorn;;uısız Trajedil!li) Sokakta elbiselerini mir, Muğla. Srunsunda: Amasya, Jcybol şampiyonası. mevzularoaki koııferanılar t>u )'il da· 
"" lcUr olacak kada "'"nım, Giresun, Ordu, Şinop, Si. Saat 2,30 Fenerbabçe - Gala· ha §llmullll bir gekl\de tertip edilml2 

~ tıb · llo r u- yırtan bar artı"sti" yV c~ ~' l elle nıan, hakikat ve vasta: Kayseri, Nığdc, Kırşcfor, tasaray CII.), saat 3,15 Fenerbah- ve wnuml bilgilere bufedllml.,tır. 
~ ~i daıı ~fle devfn niııbe&iz Lonaii barlDda artistlik yapan Tokat, Yozgat, Zonguldakta: Bolu, çe - Galataaaray (A. L). aa kClllllıMDalan tbdwntte pnııte. 
~ :~cı laın hn bir harikadır. Keti adında bir kız, evvelki ge- \llnkm, Knstamony. --<>-- lliSrterlJıla venn..t de temin edllmiftlr. 
"-~!lısrııa an tem.in eder. GU· ce kendisini bilmİyCC('l: derecede Bu ko~ bölgelerin dörder kişi· Me~:İepliler Voleybol Kunıc.rda; bu yıl geçen 711 oldutu 
1~ ~ haıı...ı geçıp güneşi tav- sarhoş olmuş ve sabaha knrş1 tik teınsJıt takınılan arasında ola-

btt lt ~etai~ '>cüretkar kal~ Beyoğlu caddesinde niira_!ar ~t: caktır. Müsabaka neticesinde fert müıabakalan içi liııel!ll - Kabatq lilleai saat 15 
" l'ifl ~ap; · ~Cblyatçı böv mıya, yerlere atarak elbıselerını ve takun taksimi ynpılmıyacnkhr. Hakem Sabri, 

ııı~'ir:ıf Yu ak l~n bel'S.Z gU parçalamıyt.ı başlanıışt.r. Her tnknn dört kişi olarak yanşa istanbol erkek mektepleri vo. Bugün EminönU halkm l&le>-
. llın tne tnar ve bize mu. Etraftan yetişenler kadını ya- başltyacak ve koşuyu önde bitire- leybol ilk heyeti ~~uwılığından: nunda yapılacak maçlar. 

l
" .. , ırtlr:ı,..,~IJUrundan çıkan n çıplak bir haldt> ı.r ldı~ışlar: cck üç birinci koşucunun puvan BugUn Beyoğlu halkevi salonun- Saha komiseri: Z. Koptu, Tak. 

• L ıı~lıtı b-·~1 Verir. Bu iş kı· I ve karakola götürr i) 'crdır. Ke· memnuu alınacak, en a:r. pu\'an a- da yapılacak maçlar. sim lisesi - Vefa llııesi ııaat 14,30 
ı b vıı ıı r tanı 1 zaı k lan tnk·m birinci olncıılctır. Ferdl Saha komlete'rl: Z. Akanderc. hakem Ahmet, Ticaret lJaeel -

iı- bcrıt an ster. ti, umumi mahalde re et çı ·~r- k d J k Us ı G ı t r YUce Ülkil li!lesi ııaat 15 ha.kem 
ıı cı.,h l'otnan e.n, PANtK de lın. mak suçtından adliyeye vcı-ilnuş· tasnif bi,.;ncidcn sonuncuva a ıır şı es - an asaray ıRe· Ahmel 

"ole o tnıyanft1. n_ olan \,•nı-" s•rnsııiır. Birin,.ı~ .. n 6 sl saat 14.30, hake.,,. ()nbrl, Bo~az 
' re~1 "'""· •"Yman- tı''.:::.__~----~~~-----~-__.:.---~~-~.------~--;----;:-----------~---~~~~-----------, • hakikatten da. _ • 

~;~~~:il __ e_eş_e_r_d .. a_k_ik_aımE!lık_h_~~~,~-~~-,~~:~~hJ~ru neler •• ~.~~ ~)~~ead~~ ~~~eg:~;.~!~~~~~-
• Ye.ıı ıona lki yaz evvel, Amc .. i~aya zen- yoktu: Yedinci Edvardm 4 ay. menin yolunu arıyacaktık. bi gülüyor; ve yumuşak elleri A-

~ıı- k ~rıyor gin olmak sevdasiyle gıdenler a- lık krallığı zamanında 1stanbulu Bu itibarla, işe başlamadan merıkah müşterilere davetkar 
' ~. ı~ ~e e rasmda ben de vardım. lr zlyaret ettiği gUn Kapalı . ça~ı- evvel, Midi! Vestin bir k~in- hareketler yapıyordu. 
~~l"b ~ltı lo"j "ı;'el, Beylerbe- Y2bancı bir memlekete c 

1 
daki bir istirahat dakıka~ın de, bir çiftlik kenarında Uç odalı Fakat §U talie bakın ki gün· 

't 
1 

•1 l:a\ 1 . adında bir.isi- dolarcık.la ve büyük pU'inl.ar pe: da Madam Simpson'la içtiği kah· bir ev kiraladık: Yani, Amerika- !er böyle geçip gitti. tık iki baf-
'l' 27 •ıırı 4k fı ek fabrika· §İnde yapılan bir scyahatı belkı venin zarif fincanları .. Buna bil- ya yerle§meyi kafasına koyan ta iki yüzükle bir köpe&.-n b<ışka 

~eııhttıı~ı <le ~olnıu~ ve 1 ki§I de manasız telakki edenler bulu· hassa ehemmiyet veriyordum. bir aile gibi hareket ediyorduk. hiç bir şey satamadım; ve Ame· 
~ 'tbeltlık v 'araJanınıatı nabilir. Fakat yanımda bana Bahçeyi te!örğile çevirdik. Belki rikalı müşterilerim satılık qya-
~ti -~ bı~'C't e <likkatsh:likİe ö- yardım edecek genç bir. ~ızd~n Çünkü dükün Simpsonln cvlc11• de bir Türk an'anesi ve itiyadı lanmdan daha çok genç kadın 
\ ' ltrııt~ c ta v~°::C'k Sl!Ç,undnn başka iki valize dC' mnlıktım nı diği günlerdi. Bütiin Amerika olarak küçük bahçemizde baz.ı arkadaşımın uzun saç1armı sa-
~~ 1 lı'ie a kenuısıne ve asıl güvendiğım şey de bunlaı:- kralın macerası ile meşguldü. şeyler yetiştirmek istedik. tın almıya kalktılar. Nihayet son 
'&>4 ltılll 'tıa ;!~~ rnuhakemesi dı. Çünkü seyahate karar ve .. "lı. Ayrıca Abdülazize ait bir ya~· gündii. Midil Vestin aylık paza-
~ ~ tek ıırnı rnuavı a!Pnış ve dün ğım ilk günler, Amerikan hal~ı- tık, hatta sedef sap!ı küçii~ .~0.' Çünkü orta halli İstanbullu- rı kırk sekiz cumhuriyetten bir 

\ it~ 61beraetfnJ ~ı ınUtal<"aşını nı kafese koymak sanatının mu~- bıçak ki. onun}~ iı:ttıhar ctt.ıgını ların her taşınıJtkları ~vde bah· diğerine naklediyordu: ve hazin 
~ l'ıtt111d <:ıııerde ısterni§Ur. kiilatmdan bahseden arkadaşla - bile iddia edebılırdım. Yedıkulc çelerini küçük bir bostan haline bir gündü. Valizlerimizi topla
s~e ı: an dav n birinin baba- rım vasat bir Amerikalının ek- zindanlarında bulunmuş bir kc- getirmek merakında olduğunu mış, yüzUmUzden düşenler bin 
N; "e E!ler:ı \'( ~cı olarak mnh- zotik kadın tipinde bir ök~yc ment son halifenin bir resım fır- bilirsiniz! Bununla beraber bu parça, geriye dönüyorduk ki tam S !le ~~enıerdeı!' b buna itiraz konan ~lar gibi kaldığı~t· r.cy- çnsı, birkaç yağlı boya manzara; kUçilk bahçeye birçok şeyler ek- evimizin önüne geldiğimiz sıra, 
~ ll' "~"' a

1 
t kaldığı abşka 27 kJ. }emişlerdi. İki valiı..c ge•ırıce.. hüUisa bir pazar yerinde bUtUn diğimi zannetmeyin! Anıcnk taze tel örgü ile çevrili bahçe duv ... rı-

ıt.._~ı ıı.ı. ,. 6 n .... u kazadan bı'r halkı ayai!a kaldırac.ak b. ir. bir akşam me?.esi olabilecek ba- d bir ta af 
".1t "'"-- • .,e>su1 ld - Kısa 50 .. ulenıek ıazıma._c irs. e hu ·· 1 k' nm ört r ını çepeçevre 
" ~"l~--n gl'ldığ· . o ugunu. J ., k takmJ antikalar ... •Hepsı de ıkı zı şey er; bir de valızimin bir O.. bir kalabalık içinde bulduk. Kı-
' 'tıı denı1şt' ını Ue-ri l!lfi- iki valiz Kapalı çarşının bı_r 1:1- valizin birer kö~inde ~akiki ~a: şesinde bulduğum ve bUyilk an- zım: 

b,1 ~lı:lliın1 ır: tuya maharetle istif edilmış b~r hibini arıyan hırer hazıne gıbı nemin, ne maksatla koyduğunu · 
~)\~llltı a1~ğlu 23 ynşm. minyatüründen farksızdı. Valız duruyor; ve «?prak altında ~a1:- bir türlU anhvamadığım bir a.1· langı~~~~~di, bır yangın baş 
()I~· a11~ \'e bab1!.!_atı1na ka. kapaklarım açar açmaz çarşını ~ ma bekliyen bır altın ına .. denı gı- ma kaha~ı tohumu... Acele, ellerimizdeki valizleri 
:"il • <'hl ...,,ua ".:ırdım hafif, a)'dmlık, yahut karan.ı.gı t M'd'I V t' ... n...ı • 11ı1..·· 60 İVUkut J t bi de ışık, hava ye yn agını ara- 1 1 es ın pazar ıı:;o.u•en bir kenara bırakarak knatuk·, ve 
-~lb l'lŞtna ça, normal birdenbire kanatlanacak; u~ d baı;ılamıştı. Hemen aynı hafta ~ 

l ""'rı.._ au-,.. kada .. '-'n"ıyan l ...J • ıQıklaı"J bır yor u. üç sıra kalabahg-ı iterek: 
11"'p"'Cafııı"""'~ ' J-, pencere eı-uen ınen :.. Amerikaya avak basar basmaz küçUk ve çıngıraklı bir arabaya H 1 ba 1 b 1 ""iL ... t" ne tnikta ... ya.._ ya - da du"-n kuşlar . 't b' k b d .1. d' b' - ayır o a yar, ayan ar, 

.. 
1 "la .,, "·abı ' ·- z yagmurun w- . • ilk i!;im. Midil Vest cyalctı:Jc gı ıncre aşım ası ın ır ır şap- ded'k 

11.t 1 ıııı liak~ edilrnesini gibi kolaylıkla yakahya~ılec:kt}- mek~ oldu. Çünkü Amerikanın ka, arabamın körükleri renkli önı · • 
1 1 " 

0 
arak 1 F'iııekten niz. Bundan J.v,.,ka, valı7lcrımm · · ı ••'d'l ba\•raklarla .Jolu, elı0mdc ince bı"r eırayı tamamıy e çocuk ar alnı "'""1 11 dört parçasından b1n o an .ı.uı .. ı ı • l tm'şti B"tün ah il . 

d ~ıtı... rnasrnı iste- muhteviyatı, bir saniye sa ana- ı ı d baston, yeni c l'>&loklenmiQ bir a- ışgn e 1 • u m a enın u,., Jt...... k mua Vest'de kunı an pv.ar ar un- .. ~ :.. bakkalları, berber ,.ıraklan, bır 
.......... rak irinde ne var, ne yo :_ b' ta f d ı n - k d t rU ta k la ti. "' t•~ a ..... b"'"1 blldlnn"k n. ~ bl tı yanın dört ır ra 10 mı g-c e gaç a ar e J.:e ızrm - iki polı's rı-ı·n·, bisikletli kasap-

"" J• :ı .. ı.. "' u yene ed;lecck olsa ·dı, r an . ld - k d t' · · b ı · 1 i:llu 

~
. --ı~a bit ....ııne b1- baki"- seuvahlarla dolu o ugu a ar carc ımwn aş angıç yerme neı- lar, kösedel,·ı· ..... zete milvezzii, .,.. ka mag-azasmın bütün ta · ...... • .J J t v d'k t'k ı d p "'~ 

il t mu .. kemmel bir zen~n ya aın. .. ı ; ve an ı a eşya arımızı o- yanı· aşagıv yukan ku·· .. nk bı'r Mı'· 
Azeri bir halı tüccannın m 8 .a- · 1 ı 1 · ı 'b' ··t "u 

~ .. d.. b le benim gı'bi iş ya.0 .mak i.stıyen er ar av ıyan bırer 0 ti' ~ı 1 0 eye. dı'l y ..... t oradaydı. İçlerinden bı·-" til vitrinler içinde gu·· neşt.en 1 k be · 1 t' k ··~,. · "'-.'- """ ~·~. 1\ :ıehirlendı' l ya için de bir ökse ıdı. ~anı . oıu~: rıye yer es ırere muq~n uÇA ri elelriyle bahçenin bir tarafını ~ ~' ~eca . sakladığı yüzlerce renk ı eş ' da üçüncü anti~a bır v~lız gıbı lemive başladık. işaret ederek: 
~rı~lih adlllıjtıbey ca .. ddesı·nde zil'llliil küpeler, firozedl en ~ taşıdığım ekzotık kıın~ ~~sc v~- Bana sorarsanız bUtiln paur- - Tuhaf şey! dedi. Amerika-

'"il ... b l:ır, mai cam yüzük er, a ü . · .. k ve kilçuk bır d:ı valizlerimin muhtevivatından · 1 b. .. , .. ~angaı a ırısi, dün z.cuflar, Arnp işlemesi alcclle~~e z esıru gorecc • . J 1 . da hı~ görll memiş ır 111ey ••• 
. ~ ~ itan :Vaknııi kö kahve rubukları, yazmalar; hu- yol üstüne bir at. ca_nb~zı, bır üstün hiç bir şey yoktu. çınde- - Acaip, dedim. Amerika":l 

~ \ ...... a,111 b.~tlarıa zeıı'· 1 - .. _...,ı-. kese- Japon sihirbazı, Çınlı bır hokka· kileri bir halı parçası üzerine hiç görülmemiş bir~· Hem de 
tıN-<ı.t.ıtıd 'l'aı so ır en- Iasa bir Amerikalı se).r .. "

1 
.... az crı·b·ı eş•ralrırrmızı yavara. k yayarak elimdeki çı~ sal· b' . b h~ ~ 

~~· an ha nra yetişen· sinden yakalıyacak bir yığın şey U< " ' l u bu ızım aı '>""e. ··-
~~ haetahYITTn. bir halde ler cınaır "JD"ır edecek. yol!ara ceplerimidzeki iş~~melı mendıllc· lamıva başladım. Bt t n sı· Ve bir saniye, ya.nlrş bir aoka· 

anesıne kaldı. .., " .., · 1 zd n' bir fino kôJY->"lne, yahut be- ralarda ökse vazifesini gören kı-
dökülec,._kti . Kaldı ki ikı va 1 e .. d dakl 'k' taraf daki (D 6 

k yaz bir kuşa tahvil sırrını gos-- zım u annm ı ı m roann mndaJ. 
de tarihi kıymeti haiz bir ÇO 

gibi "baldt Alet1er denemeler" 111 
una ayrılmııt:ır. Geçen )'11 lllL 
rak üç kazada açılan k 
ra.ndınuuılan çok lyt cörWatı,tru-• 
bu yıJ da açılması uy~ görWmO, 
üakılclılr 19 uncu, ~yotıu u 
okullıırda olmak üzere lld kun 
mıotır. Buralarda öğretmenlik 
Bini deruhte edenler, bu itte usua 
rnan ÇElı§Dlıı, lhUııaa yapmq 
ilk okul öğretmenleridir. 

.Kuraun gayen; talebeye ötre 
81 icabeden buı mevwtarm m 
kak rurctte tecrübe ve mUplıede 
l>ğreUlmeııinl temludir, ötretm 
bu dera vaaıtalarmı tedarik " 
do mU§kWtta duçar olmak~. 

Kuralarda, bu mlifkUlAtı 
Uaere bu kabil den vaaıtua ,,. 
lerlnin en kolay ve en b&eit bir 
de yapı:mıw ve luıll...WJDUı ela 
tllmektedlr. 

••• 
O'aklldann en gllsel bir 

Karmaran lılaı1" lııb> .aaa 
lnuıılaa oa dokuauneu okul 
dayıa. Kuman ~ aau._ 
"'tmenlerla bugün çallftıkJU1 
zu baromet.nılerdlr. Cıvalı ll&l'OIDetlt 

made!ll barometre yapılmam Ue 
gut oluyorlar. Kunıta hummalJ 1ı1r 
allyet var. Cam borular alınıyor, 
taya raptedtllyor, t•JrPlmat )'& 

Ku,.un öfrelmeni, oJruJun 1ıq 
mal Bay Omıan GOnel: 
"- Arkadqlar, diyor. timdi 

baromelrenln ne tekilde 
öfrendfk. Bunun tatblldne ~i!JGlnull 
Kunıa devam eden ötre~ 

ktldar, Kadıköy. Kartal, Beyluım 
aalarmda vaalte gören U GINıune.._ 

••• 
Sa.loııa ~ ~ltmfs ftldt 

aaıar Uzerbıde bundan evvelld 
ıerde vtlcuda geUrUmlf de,. 
göze çaTpıyor. Baromet.nı)'i )'&: 

G&ll§an bir Gtretmenıe konUf'l~ıa 
bana: 
"- MUphede ..., tecrnbelerle 

lan dersin •iz de pe1ıt.ıl takdir 
nl.z ki bUytlk faydalar temin ede. 
le ai!ndlye kadar bu dera t.ıe 
çoğunu okulda bulanııyorduJr. 
etme=< 11:fn de uzun muratlara 
yaç vardı. Halbuki kur11 bunu IOll 
bir ~rana nasıl )'apılacatmı 
göılterd!. lŞmdtye kadar J&P 
işleri ~~yle httlAaa edebllirb: 

iLK HAJITA İŞLERi 
Tatılat ve hayat bilgisi denıle 

en fazla lbUyaç hiuolunan cam 
me, t•crllbe borulan, mautar t 
baslt ispirto lambaaı, mutava.amt 
far, fıaklyelcr. Su tesvlyes!, au 
dağı. t•zlarm ve mayllt>rln lnbtaa 
gösteren tecrübe cihazı, basit ta 
cihazı, ıu barometresi, ptlskllrtme 
,esi, tulumbalar. 

lKlNCt VE tl'Çt)NCO 
HAFTA iŞLERi 

Ba.s!t lillÇayak, tüp tutmak l91D 
ıa. tultınl lnblsat, kadranlı mllkyl ..... 
basit gravozant halkası. 

SON HAFJ'ALARIN tşt 
Okul rasathanesinde 

arvalı barometttler (bug1lnldl il) 
mail, nıldenl barometrele.rba 
barometrelerden aynlmuı, ftltu 
mlkyr.sı f ma it, r117.glr oku, :raat 
losuıı;ın lkmalldlr. tıte bugQn 
fi.lnOz bu kıaım lflerfn Y&Pllmul 
lqmaıanchr .,, 

Bat öfretmen <>-n Gtlnll .. 
dan ecmra kuramı l'&pacafr lflert 
anlataynn dedi...,: 
'- Cip pUlntn tetkikt, ~klbfe 

inin hazrrlanlDUI, itletnme.l. eı.ıımıı• 
lflerl. •~ktrik m••a _ 

(Ut/tlf& .,oMJıJli ~ 
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Halk t ipi 
ayakkabılar 
Altı liradan aşağı 
sablamıyacak 

JCwıdurncıl r ccınlyetlnln .hnlk tipi 
•l'llldtö:ln yapmağı lızenne aldığmı ve 
~IUle C' ın hn?.Irlanmağa ba§lnndr. 
mı yazn I§l.ı.r. Bu numuneler, Jıentiı: 

Jlalıal cd lmeml§tlr. 
Balk tıpı nyakkııbılarınm fiyatını 

Wılıı!k etmek Uz r<> .dlln Ucarct oda
-U r oplıın•ı yapıtınuıtır nu tor

tıda v nlruı n tic se börı.ı hnlk tıp, 
pkkatılaruun b lı ı <;lftinln 600 

ıcwu,tan G.§31;'1ya. s; tılamıyaca~ .. u
~ktndır 

Çocak ayıı'i< {abı :ı.n l>u hc>saptan 
rictlr, 

ibadola beledlyele
'9•1• g6nderdlklerl 

bas talar 
&.tanb ul be lediyesi bun

la?'a dönüş parası 
vermiyecek 

•untellf vil~yctı rden fa.kıiihaJ 
~tası alarak btanbulda muayene 
~k tizi.'ro hMt.nbancl ·re mOrııca· 
J. eden taşralılara rnsUıuımaktndır. 

aı J talar iyi oldukt.ruı so:ıro. tc~:.. 
mcmı kcUC'rlnc dönmek tlı:crc be· 

yeye milraca.ııt edere!· yol masrafı 
llllenıektc-<llr. Da hiliy V klileU bu 

~:l dikkate nlarak bu gibil rin 
tlf pıırolan cLı temin edilmedikten 

:.,...,.. 1sta.nbula gön(Icrilmcmcsini v'
,etıer(' bir tamimle bildirmişlir. 

lllıdema İstanbul bclcdlycsl bu gibi
.,. dônllıı ıruıBmfı vermiycccktiı. 

k \'C ttomlzllk işinden bura
lralayıuılar mesut ola.caktn 

Bebek - ist inye yol u 
• ı 

mtaatı 
!stinyc yolunun tcısı ~e 

if:in~ hız vcrllmlşUc. 1stimlli.k 
{;} de dm'Um ı:clilmcktcdlr. 

Şehir Tiyatrosu 
re, ehtı Dram lıUmmda 

Akpm 20.80 

Meşaleler 
~ * 

.... &J OMtde8' KomcdJ kımıDKJ:ı 
A.lrpm ı@.30 da: 

Kiralık Odalar 

Rl:DRETTl!'oı" t J~· 

Hikaye r 

Amırikaya giden 1 
ŞiRKETI HAYRiYEDEN: ., 

Köprlldcn ıuu:t. 10 cıa hart>kı:.t eden Kuru~ da da.hıl oldUj;'U hnlcl" 
Bcbq;c l'n.da.r ı;ldcn 170 nurr.arnlı scfcri.n 19.lti de hattket etmekte oı. 
duğu sayın yolcularımıza ilfln olunur. 

(Baş tarafı 5 incide) 

asmakabağı ............................. , 
ğn gelip gclmediğimi?,c bakmak ,_mn••••••••••••••-•••••llıııı.. 
üzere idim ki,diğcr lbir }erli, he- Türkiye Cambarlvetl 
men tel örgünün iki üç metre i· J 
lcrisindc, yeşil ve taze rengi bir 
ikindi güneşi altında bir deniz 
hayvanının kabuğu ltadar gaıip 
parhyan asma l\abağmı göster
di: 

- Olur 11obat değil, dedi. Olur 
nebat değil doğrusu! .• 

İşin bir tarafı da 1JU ki bizim 
asma kabağı iki gün içinde eya
letin bir basından öteki basına 
duyulmtL'?lu~ Sabahın ilk dakika
larından itibaren tel örgünün 
etrafını alan kabalık gün batısı
na kadar devam ediyor; \'C daha 
tuhafı, orta AmNikadan garbi 
Amerikaya nakledilecek seyyar 
pazarın C'adırları bizim e\~jn ö
nünde yerlcşmiye çalışıyordu. 
Pa7.arda müthiş numaralar ya
pan .Japon pehlivanlardan tırtu
nuz da, Çinli hokkabaza, Budist 
rahibine, Metro Goldvin figü· 
rruılnrma, çıplak Bebilcre, :ıt 
canbazlarına kadar hepsi orada 
idi. ~,akat hensi de işsizdi. Ama, 
bizim bahçenin önü ... lşte tam 
bu sırnJarda bir Amerikalı çıka 
geldi: 

- Aman. dedi, kaybedilecek 
bir dakikanl7. bile yok! Siz mü· 
kcmmel bir d&hi, }4.,orttan bile 
daha ibüyük bir iş adamısınız! 

Yani, alel~lc bir ruhsatiye 
ile tel örgünü yerini yüksek bir 
duvarla <;evirdik: 

- Eh, dedik, baylar bayan. 
la:r •.• Bugüne kadar asma ka:ba.
ğımızı lbedava seyrettiğiniz ka
fi ... Çin i~i Japon işi, ibunu yn
pan Türkiycde bir ki~i... Seyri 
beş k-unış, seyri beş kuruş! ..• 

Bes kuruşun Amerikacla lilıCı 
mı olur? Bizim kiiçük ibahçe do
lup dolup boşalıyor; kapıda bı. 
raktığmı genç kız bilet bile kes
mekten vazgeçerek artık sayı i
le insan almak mecburiyetinde 
kalıyordu. 

Bir giin belediye reisi, ertesi 
gün vali. üç gün sonra Bcşi7Jer 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira:.-ı.. 

Su~ ve Aj:ıns adedi: 265. 

Zira? oc ticari Tzcr nevi banka muameleleri. 
Fam btriktlroolere tS.800 Um lknımıyc veriyor. 

.&raat Bankasında lmmbarab vo ilıbartıız tnsanııı ııesıml<>-ıd3 en 6% 

00 l1rası balunanJara eencdo 4 cıcrn çckllccclı kur'a Uc ~da.10 
pıa.na gOre lkrmniyc clağrtılncDktxr. 

& odoo 1,000 llmlık •.OOO ara 100 lldod ı;o Uralık G,000 Um 
ı .. c;oo • z.ooo .. ı:o • ao .. f.SOO • 
c • ımo • ı.oeo • 160 • :tt .. a,.:oo • 

co • 100 • 4.000 • 

DIBXAT: llesaplarmd3ld paralu tıtr ecne lçhıdo 00 liradan aşar,. 
ODşmlyenJcro l.lı:ram130 Çiktığı takdirde % 20 tazıasıylc vcı1lccc: kt.tr 
ıtwaıar senede ' defa: ı Eyl1ll. ı EJriDclkaiıun, ı Mart ve 1 Bldran 
tarlhlerJndo Qeldlocektır, 

~.._, ...... ....... ,.,...,. ... ....., . 
lnhisar~l.ar - um-um 
mü d O r. I .. ~ğ' .. d • . u un en. ............ ~ .....,.,._,.,.. .. 

ziyarete geldi. Bir ay içinde kırk ClNSI l\l ikdan iUııhnmuıcın B. % 7,G tnıııinat Elnılltmt• 
sekiz cumhuriyetin ibü.~.in seke· Linı Kr, Llrn Kr. Şl'ldi Santı 
nesi kapımızı çaldı; ve bizim as- J<::Ibfoo mna kaskl't 193 takım 4632 347 40 A. eksiltme 14 

ma kabağı bir Vilki kaOO.r, bir Palto G3 ndet 1890 141 7G A. eksiltme 15 
Spenser Trasi katla?" meşhur ol. MU..J<L'llba 18 ıulct '168 

364 
3:; 
27 

JO Pazarlık 16,30 
du. Fakat aradan bir hafta daha 
geçince bu sefer de beni bir ıne
rak-tır aldı. Çünkü kabağımız 
uzn.dıkça uzayor; yerini beğen
miş bir oobatmn çok daha fazla. 
boy atıyordu. 

Bundan daha tuhaf r da Midil 
Vestin büyük lokantaları mü
kemmel para teklif etmiyc başla
mışlardı. 

İste bu sıralarda şunu öğren
dim: Ameıikada yetişen her ne
bat bizim memleketlerdeki mu
tad hacimlerinden çok daha bü
yük olurmuş. Bir profesör ise 
Amer:ikanın sema denilen bina
larını i?.ah ederken dedi ki: 

- Amerikalılar için bu bina
lar harikulade bir şey ck'ğildir. 
Çünkü Amerlkada her şey diğer 
iklimlere nisbetlc yüzde yirn i 
beş daha fazla büyiir . .Amerika
lılar uzunluğa tabiaten alışkan· 
dn·Iar. 

Amerikalılar kim ve ne olur

,. Hadct 30 A. eksiltme 16 
l - Mo\cut nUmunclcrl mucibince yukarda cıns v mlkdarlıın ynzııı 

melbnsnt lılzalıırmda göstcrlicn usullerle satın nlm:ıcnld.ır. 
2 - Muhammen bedelleri, muvnltko.t U1nin:ı.Uıı.n, c1'.siltm•• şeltil \'O sa· 

atleri hizalıırınd:l göstcritmi,'jtir. 
3 - - Ek.siltmo 14/3/041 Cum:ı ı;Unü Kaba.taşta Levazım vo M.Ubaynat 

şubesinclcld almı komisyonunda yapılacaktır. 
<ı Nümunclcr süzU seçen robcdc görülebilir. 
!l - lstcklllertn ckslltme1 için tayin olunan g11n ve saaUcrdc r,0 7,5 gU. 

vcnm" paratııriylo mezkur komisyona mUrnca.cUan. (1492) 

eeıed 
n ı a rı 

Az:ı.pkapıda. Şil<hnnc yoku unda yılul:ııı bin:ılardo.n tahas8tll eden mo. 
lozlnrm nnkll işi ııçılt eksilt.meye ı onulmuştur. Tahmin bcdcli !lOO llrıı. ve ilk 
tcmlnnlı 67 llr:ı. 50 lturu tur. I\:cşi.f ve şartname Zabıt 'l:c Muwncllit Mildür
lüj;-n J,alcmlndc cörllleblllr. llıab 17/S/941 Pazartesi gOnU saat 14 de Dalırıt 
EncUmcnd • yapılncnktır. Tallpler?n ilk tc~ıı.t makbuz vcyn mcktuplarile 
ihale gUnU muayyen saatle Dnlıni Eı.ıcUm~de bulunmaları. (1539) 

sa olsun, şu muhHkknk ki .Aıne- , 
rikaya ilk asma kabağını bir v A K J ] / ı 

I' 

' 
KAYIPL/'R 

Türk götiirdü: ve hikaye böyle 
gecti, 

KENAN TIÜLÜSI ~a.zetcdc çıttnn oütllD ynzı ve 
rcsimlertn bukulru matıluzdw 

l\BONE fAJUl<"E~J 

Jzm.t :ı lncl nlayd:m aldığım nsker
lfü terhis tezkeremi zayi ettim. Ycnı. 
slnı c.l&c:ığımdan t.:sldslnln lıUkmU 

yoktur. 

1 
lstan~uı Levazım a1t1irliğinilen verilen 

narıci askeri k&taall ılanları 
----~ 

Evsaf ve numunesine göre 3000 adet şaplı yular baqlı ı 

eksiltmeye konmuııtur. lba.Jcsi 12/:l/941 Pcr mbc glınU t 1G 
rido askeri sabn alma komlsyonund:l yapılacaktır. Tahmıc b d 11 l 
ilk teminatı 900 llradır. Taliplc-riD ltıı.nunJ \c ikalarilc t ki ı t 
lh~lo s::ıntindcn blr saat evvel komisyona \ rm(' n (1 ' 

4 of. ~ 
Bchcıinc ta!ımin cdılcn fiyatı 76 kuru o ı ~o ooo 

palı zarf ile cksıltmcyc konmu tur. lhalc3i 20/3, 911 ı ı rr 
11 oo Ankarnda M. l\I. V. Satın c.lm:ı komlsyonunda ~ap ı c 

Dk teminatı 1678 lira CiO kurugtur. F.·:sar v . tnam 
gö!'!lllir. Taliplerin kanuni vcslkalnriyle t kllf mektup!: nnı ıh ' 
bir saat evvel komisyona. vermeleri. -:.o O 

4- 4 4 
Bclıcr kilosuna. 30 kuru f'ıat tahmin edil n şo.ooo kuo 

zarfla eksiltmeye kcınmuııtur. lhalc l 24/3/941 razart ı un ı 
Erzincruıda oskcri ııatm nlnın l om' yonund- yapıl c.ahtı 

lo,000 lira, ilk teminatı ll25 llıı:ı..ır. Tallpl nn ı...a.nunı v 
mektuplarını !bal!! santincLn bir rnnt evvel komlsyOT"a v rnı • r 

<2053 

Sıfırdruı boa numarıı.yc. kadar 27,55u siy.m bcygır v 6031 
nalı pnurhkl::ı. satın almacnktır. Umum tahmin tutarı 3 ,107 ıu" ' 
kaU teminatı 5730 Jimdır. lhal si 14/3/941 Cuma giln ı ı 16 d 
da askcıi satm cima komisyonundn. yapüaca.ktır. 'rnliplerln bdh .,. 
ml.ııyoruı cclmckrl. , 20~, l' 

• " \t 
Beher.ine tahmin edil n flau 050 kuru oı:uı ıo.ooo 

pah zarfla c.kslltmcyc konmuştu~. lbaksl 24 2/941 p z rt 1 
de Ankarada M. M. V. Salın all"'...ıı ltomlsyoncndn yapılacaktır. t1 
6000 liradır. E\'Saf \'t' şartnıımc<1l 47ö kuruğa komisyondan ıınır. 'f 
ihale saatinden bir saat eV\ l kmıuni vcsi!ulwiyl t klı .t ' 
m!syona vermeleri. (2043 

-""'---L:. 

Memleket McmJetct 

BORSA lCindc dışmdD 
~yldı ~ lüli Ilı. 

••• 

l\lt•hmct Halit 
'35125) 

~-----1941 IKRAMtYELEff 
- Ankara 6 - 3 - 941 -
-- y EKLER 

ı k'rlln 
100 Dolar 
100 F'rc. 
100 Uret 
lOO i li\ lçn.? Fro. 
100 Florin 
l 00 Kaylşrnark 
100 tk'lgıı 

100 Urahrni 
100 Lıwa 
tOO Çcli Kronu 
lOO l'cçcta 
100 /,loU 

100 Pengö 
100 Le.· 
400 Ohıur 
100 Ven 
100 lsvct lironu 
ıoo Rahle 
ltm 

5.24 
131.50 

29.93 

1%.9375 

1.17;) 
.U.J37S 
s1.oo.~ 

28.80 

Esham ve T ahvilit -
1'11\'Bfii • l.nurııın 1 19.03 

j 

1 

8 cıyldi t60 42ö 
fS ayWı '7J IS2U • 
t yıUuı 000 1600 • 1 
l'arifetlen BQ.lltııD Blrllğ1 ıçtıı 

ayda otuz ıturuş dllşWUr. Posta 
blrligtne gtrmJyen yerlere ayda 
vctmış tıcşcr b.-uruş zammecıwr. 

Abone ka.yclm.J bildiren mektup 
ve teıgnıı UcreUni abone parası. 
uın posta veya bank.o Uo yollama 
Ucretlnl idare kendi ur.erine olu 
l'örldyeıılıı bcı poata merkezlndf' 

VAIUT'a abone yazda. 
Adres dcğlşUrmo ücreti 26 ~ 

lLA.N VORETLlml 
l'tcarct ua.nıannm santim • sa 

czn sondan IUbarcxı lUl..o eayto.ıa 
nnda 40, iç sayfalarda GO kuruş, 
dördUncD sayfada l; lkiDCI 'l'O 
UçUncUdo 2: blrtncıcıo 4; b3.01J1! 
ra.nı xe..crmcco li Uracıır. 

BtıyUt; c;oı.ı dcvamJJ K!JşcU 
renltU uıın vcrcnıcre ayn ayn ID
dlrmeleı ~'Bptltt. ltesmı UAn1arm 
mn~m aıtın 00 kuruştur. 

rıar1 MabJyette Olnuyıın 
Küçük 04al:u 

Bir defe BO: l.ld dofnm 50, De 
C!etnsı 65 ~rt defası 7~ ve ou 
cıetr:sı 150 kuruştur. 

lr.ınuı Teriz cbrlndcn nldığım 

36170742 numnrn ı; 20/12/937 tarihli 
pas.-ıpo .. tumu zayi ettim. Ycnls!ni ala 
ca,t;'lnıd~ eskisinin hUkmü yoktur. 

Hıt'if·~ in ffü!!('~ in ~.adtJŞuooırtt'n 
C3513t) 

" ------• ı. I Dr. K emal O z.san 

idrar yolları hastahk 
lan mütehassısı 

6eyoğln laUkW Oaddad NG $1' 

8unıa Pn"""n CstO Obanyaı 
APArb>- • ., ~ .. ı.ı tl2S!i 

Sahibi: ASIM US 

Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 

Refik Alım.et &vmgll 

T. ış Bankası 

941 küçük 
f a sarruf Hesabi an 
IKRAM1YE PLANI 

1 adet 2000 Ltralık - ~ , 
•• 1000 - ~;, 
2 750 -1~· 

• • _,.ııll, .... 

' • 500 .. - ~,. , 
q • 250 - Zil"'" ..... , 

s:; • 100 • - ~ ' 
80 • GO - ::;:...- ' 

300 • 20 • - J~ 
KcŞdoler: 4 Şubat, 2 .DıiaSd'd' 'f"" , 
-. a tklncıte.,ın tnrlbl~ 

r------------..-1111"1 
VAK I T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yenide" 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizi!i is1eri alır. 


