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6 
.Sa fa 

yıldönümü yarın 
~~YaAımanıarın kutlanacak 
ıs~ııa planına 
ınanmıvor 

lorıd '"Ih rada yapılan 
t 11:1vasautu bir 
e aş e~eridir 

Başvekil Saydam 
nutuk sögligecek 

~ ~-~n: ASIM US 
~ tt~ciye ·azııı l\lat,..uokn 
~J ga"d Ye 1"aıcn Edeo'e bir 
~~ ~ .. ~:el't"'.c gerek Uzak 
~~'-tın A\'.r1.ıpada nomıal 
\ ... ~"lin •n tesisi l~:ln bir ta.. S ltfc1ttı bcJe bulundu. lngil~ 
~~"'1 Gt-neraı }"ran'ko nez
\"°"Q~ 'blr tet.:ebbiisün mu· 
~-~ ~Ddan mUtC\ eJlit 
\ t...~ "":. ifıl&kkl ediyorlar 
ıı;.~ "l,.er ı. · · "'°' btl$li rart.an Japonlar 
~ ·~.. )"&parken müttefik-

Ankara, 21 ( A.A.) - Halk. 
evlerinin dokuzuncu yıldönümü
nü kutlama töreni, pazar günü 
saat 15 de Ankara halkcvindc 
C. H. P. genel başkan vekili baş
vekil Dr. Refik Sayda.mm nut. 
ku ile açılacaktır. 

Bu nutku C. H. P. umumi 
idare heyeti azasından Nafi 
Kansunun hitabesi t..ıkip ede. 
ccktir. 

Bu konuşmalardan sonra, Ah-
met Adnanm restclediği . 

~ ~l '"rnıernis <ıldııklan 
'-..~l\t llılııyorJar. 
\~ ~ nıih, er de,"\ lctl<'ri 
~t.... ittifak rabıta111 :ına
\~':~göre Tokyo hllkli. ~ 
~ ~ ile. Roma;) ı haber-

Bclıçet KemAI Çağların yaT.dığı 
(Karanlıktan ı..sığa) fantezi tem 
sil edilecektir • 
Programın diğer kısımlarım 

' ı.,_~.00drada bir tcS«>b-
~ ~~~ıı •• illa akıl ermez. O· 
'~ ~rin dediği gibi Ja
~' g::: Bc.rUn ,.e Roma 
lk. ~ oı..;:~• l'ilen bir ano nPJt 
~ ~~ bile mlittefiklcrl-
L. ~ tüıllbade it~ e$

~t:""'-e ttnıl"k icap l'dcr. 
~~~ 1'1'ber .laponlann bu 
~ .\l.... ile' ~lndc kendi t~~i'b· 

&
ı ~)' et ~fmelcri bao;ka-

&· ~~e ~tah!' tarafından 
·~ ~ . tltl üı.cnııe böl le tılr 
t~ ~ 3brıı bulunmaları 
\~"°,. 

'~' lll&tın Ü",;lltı Almanla 
~~ll~hduı üzerine olmuş 
~ ~ ı..;'" 11 tcşebbüıo; ile Ge
: ~ • '~ ~ ~ bir ntüddet cwcl 
\~ ~tı. ~ Peten ile ynp. 
1-.~~tı~ a~tnda. bir müna
~·~)·, • ~Undan ilkbahar-
~ ...._~e- fı.tı~a.o.ını unıumi bir 
._.,~ ~ &u a <".hn<·k planının 
~) h~ diişrnüs olduğunu 
... ~ ~ -,..,. iııglıtere ile bir 
~ •a..!'e ~ clıtnu anlamak la· 
~ tıı...~ctln • Yaı>ılan teklif Ja
~~t ı"e -ı!: ketıdl 'teıffcbbüsün 
~ 11.,~ lııı ~&tekt"fin sai'kini 
"'-......_"' ltohıı tısı 'a1J) etinde ara 
"'~~ olur. 
~ ~ ı_ e JaPooya Alman
~ ~'Ilı ~tarından t<'Jdlf edil· 
~,"'i 'tin l<a.baı tıcl<'rkf'n bun· 
~ te ban fıwdalar bek· 

1 

lngiliz hariciye 
nazırı 

Eden Mısı
ra geldi 

Kendisine genelkurmay 
başkanı refakat ediyor 

(Yazrsı 4 üncüde) 

~" çı.. lıdldı ile A' rupa 
ıı..' ta. -.!_!.&rdınunı k~ı·- ia kaptırdığı cnnı l-urtannnğa ~-a-

-... b(p ).~ lJzak Şarl.1 u lışryor.-
.~ ı._ ....__......,. lhaksada \'n- Hlı• •.iitlhO yok ki ınlhl'(~r d~\·-
~~~ ıı.,--...rordq_ !etleri ı\\Topa. harbinde mağliıp 
~~ ... ~ &aoaılU'ln bu hesap· olursa lnı:'lltcr~ Ue Amerika hir 

~ ·• lın.~~ 1ngıltere ÇlnUJere kere sllftb fabrikalnn islemeğc- bn .. 
~..,,~ •rtt 4!8rııl'k f:iÔl ı~ dur lanıı iken Cz:ık Snrkta Jıı'l'•nl rm 

11 Ol._ llı~rdr. ı:,, l'lcc ha- da h~!lbını g(.im1C'k ı .. fü ı!C.-b-fir. 
ı, \ ıı-..,~;;j~)a 3 olu Ü!:lü Şinhll Çinlller llo baı>a çıkanııl uıı 

tı' "1-a dar:. sonra tekrar a.. Japonya ondan sonra lnı:flb; • ~
"" )\ lıül le & Çine para venll. merikan kU\ 'elleri do gt'linl"ı' nr 
\:,'tlıtı11~ ~& dyade fenaya yapabllir'?. 
~ Is~ 'jPonya tehdidini t"a1'at dikknf cdllec-ek bir nokta. 
&_~ ~·ı llıı .,1~~dttcrerı1ıı Uzak daha nr: 
~ ıı h~ 1 e1<eıertne tec'..a- .Japonya Almanla.mı Brita. nya~·a 

tl11 l .. _~.· •klar '.\ a-agaw ko- bil ~ ~ ~ ...... isttlii planını tahalikuk ettır" , ... 
ıı..:_~ t il"ılrt h!l,.rlıt•t de ~ine ccklcrinc <'ınln ol!.nnlı \' , ...... , 
~,"~ıt.-,.,, ~n"'kstnı ~uptı. • Bo devletleri ara~.ml.ı ııornı.ıl ., ' • 
' 'lcı l'lıii!it•·~ k ~ınt'tıka U~k şarllarmm tesisi ~resini urıl1M:ak 
'~l r. l'\lha '·lUdafaa fMlblr- yenle AlmnnlllP 1ngntere~·o taar. 
' "ttı:"''•nııl\ ret Singaııur üs- nıza t ..... , ik ederdi: ri:nt.;ıi hö~·1e 

• ' "r llu rna,-n nııntaka .. ı ıı· , . ,.,11 mU\ alfukl\ c-tlc ııctl· 
"' a Ilı lap urrtl<• ut-Odenb<'rl . ı nı.ıe;inıkn ; ... tıfadC' .- IN~ .. ~k ol ın 

fil\ lı.-r gihı ft1ak \ulu nn,, • 'l • .,,nbnlım ti· a ... Jttııoıılıır hr. 
"lıı_ ~bir adım clnlıu l • !u' ,ı,1~ t tsizfö• t-ıl-:ıllrinıh• "°'" 

t;oı '~ ....... ,.- :-aklaşı.~ or. il b z"rarı ;,. Jı """ ... - üçJü ıı kt do'"'"IS c uı11m .. 
1.:'.~fırn.,f~ iinunp ı: ·tlrlllııce kcndı .. ın.- slra' t t ooeecktlr. Yuk:ı· 
~. bu ün ıı.\ıı •n<trıtda l aı•- nıla t-.ar<'t ftiğir·h ~ibl \h!1anl ı rı 
~~ ltı&nn..,, kolaHa an , jıoıvanlar • ı.ıi:,li '' 11l(•n Jnı:iltt·· 
•:'lıı 11akt Al ,. \ .,.,,.·ım ile blrlı, rt'l. 1 •'hı 
~ ~ltığl t>~ı'llan,a \C 1t.ah unırı Jnıvır • ,..,,.. .. ftıi hallı"I · .. r. , a v_. l'I b• • • 
>..~ ı:tı.d<"Jd ır hı:r.aktır ki ı .. t.• l.ıu ili' rl ı Jı)l(ınlnrııı f, •;, ... 
~ ~};, Mırnı '1 nır 

1
' n • ...., l fnıı•g~ <' hPl.hı ı \ "•lır t .qıoıı Un.· 

1 " ... 111 l . 1 •ılh • '11 " 1 ıı l ·i~ e '0 ı\ı1rı Mo'• ' · "'' ..on-
e .... .!""-ıannr iide drad:l ~ aııtığı fo:,clıbiıs lıoJ le bir 

._. alrna'll&& t.au.- t .. ıaş f'~ri o'"ı !:" ••kflr. 

halk türküleri ve halk dansları 
teşkil etmektedir. 

Ses ve tel .,.irliği koı osu, ar
monıze halk haı,•alarıru terenni.im 
edecek, halk şairi iışık Veysel, 
kendi yazdığı ve bestelediği tür. 
külcri söyliyecek, Sıvas, Çor~ ı 
ve Bolu haJkc.vlcrinden törene 
katışmaya gelen takm1lar, ma _ 
halli rakslar yapacaktır. 

Genç halkcvlilerin ve gazi ter
biye Enstitüsü talebesinin, Ana· 
dolunun muhtelif köşelerinden 
kadın ve erkek bir arada oyna. 
nan bazı milli oyunları asılla. 
rında o1duğu gibi tekrar etme -
leri törene ayrı bir mana v -
cazibe kazandıracaktır. 

Amerika 
Singapura 2 O O 
bombardıman 

ıayyaresı gnndırdi 
Japonya da 

askeri 
hazırhklarını 

ilerletiyor 
Amerika Uzak Şarktaki 
misyönerlerini çağırdı 

Ncvyork, ~:i ( A.A.) - Ncv· 
york Herald Tribunc'un verdiği 
bir habere göre, bidayette lngi • 
liz hava kuv\'etleri için lngilte. 
reye gönderilmesi kararlaştırı
lan 200 bombardıman. tayyaresi 
hava yolu ile Cafornieden Sin • 
gapura gönderilmiştir. 

Gazetenin öğrendiğine göre, 
en son modelde, seri 70 Curtis 
P. 40 avcı ta.vvaresi denizyo1u 

(Detıamı 1 füıoiide) 1 

Tayyarelere ate~ cdoı ı.r ln9ilı:: ı;,.akimli tiifrği 

Afrikadaki 
harekat 

Bingazicenubundaki 

Muharebelerde 
ital yanlardan 

1O7 tank· allndı 
Kahire, 21 (,\.A.) - lngıliz u

mumi karnrgahmın te.blirri: 
(Devamı 4 üncüde.) 

J200 bin ingiliz 
askerinin 
Vunanistana 

geln1ekte olduğu 
tekzip edıhyor 

Lolldm, 21 {.\_\.) - Röyterin dıp. 
ıomattk muhıı.n!..-1 ynzı,ror: 

lnglllz ııkfililllmellnin no olduğunu 
J<csfetrnck için, Almanlar, birçok 

(Devamı 4 ünciide) 

Samatya güzeline 
kürtaj yapan doktor 

dla tevkil olanda 
(Yazısı ..& tıncııde) 

~
Uçüncü Murad zamanında elli iki gün devam eden ve Osmanlı 

r!evletind"'n ha.şkn [ (men o zamc;.nki r~ 1 -! ... 1 ·mi alfl.l· .... hnd•rFn h,ı 
h. .. k" !_ l . • 1 ... f rr .. \: ~--?.:!r&" dli~ ı..:.n, hiç ır tar:ı. ıtac; .. :· ~ > · · • ... rn n o •• nıyan ta · 

silat ile birkar ~iine kadar (Yakıt) si&tunlarındanesrolunacaktır, 

Japonya Haricıyt 
Nazırı diyor kı: 
Sulh tavas

sutu tek lifind 
bulunmadım 

lngil tereye umumi 
mütaleaları tafıyan 'bir 
muhtıra gönderilmit 

Komünist partisinin 
18 inci kongresi dağıl 

Bazı mühim 
şahsiyetler 

Partinin merkez 
omıt s·nden 
çı. rı dı 

Birçok halk komiserle 
rine de §İddetli 
ihtarlar yapıldı 

Mo.skı>vo. fl (A.A.) - Ha., 

Günlerin peşinclen: 

Et meseles.nin 
radıkal hal şeklt 
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Tur k • Bulgar beyannam ı 
...!8. dwıya m • unda tefsir-
re 'e r. riyatn sebep olmakta 
"'\"anl e · ~ or. 
Londraoan gel l haherlerd 
re, İngılıL gazetelennm Al-

:.an prop~.. U.smm bu be. 
vannamroı.:•n ıstifad etıne~ 

lkıtnularını fayd~ buluyor. 
lar. 

Belgrnd siyasi mehafili, btı 
vemkanm imzasından sonra 
Ba:kanlar-daki statUkon.ın mu
hafı:ı.zası yolunda bazı t~ebbüs
lcrin ihtimnl haricinde olmadı. 
ğıru &. yli.ıyor ve Yugoslavyanm 
da böyle bir bırleş.meye ıştirak 
"<iec~ğlnı ır ve ediyor. 

Berhn. bu a:ıla511layı senenin 
en ırülıim siyast hAdiusi ola. 
rak kabul ediyor . 

Bı.l'b.l'este çıkan Univenul g 
zetesı de: 

"Beyanname bır barı§ arzu· 
unun ifadesidır. Bu bütün Bal. 

kanlarda bir sulh yaratacaktır. 
Dlyc ya.mıo.ktadır • ., 

IIDE..'\W ?\llSIR SEYAHAT! 

Efjen MISira Uı;Unc.J. seyaba.. 
tını y pmıRtır. General Condil 
d o to . rl tald iyast ve askeri 
durumu çok yakından bilen bir 
ast erdir. 

f.'ienin bundan evvel Mıaıra 
y us olduğu ve uzun f!Uren 

la.tinden sonra Libya. h.ı. 
•ı l:a.vlaınış ve muvaffakı

' t t neticelenmişti. Bu sebeple 
bu seyahatten bazı neticeler <.. ... 
b klemek ptk ye. ·!'! olma.a. 

lngi! iz gazeteltrı, bu seya.ı.- w 

l.kıoda öyle y: .yorlar: 
"Bu yahatlen sonra Britan. 

~anı"' orta 54U'kta yeni t:lyük 
ha.re .. etler \ aun.ası beklenir. 
tlkbalıar yo.khı.şmnktadır. lngi • 
I z harp kabinesi yeni bir taar
nıza başlamazdan eV\'el bu se -
y hati lUzumlu görmU,t.Ur. E. 
<lr.n ve gcne:..l Dil bu mıntak.!. 
vı çok iyi bilirler. Orta §nr .. ...J 
k ndi kendini mildafn.n edceelt 
c an m rnlc't .. tlcr AınerU·a da 
_ı.; rdım edecektir ... 

Ta.m l> ı sırndıı bir fngiJiz ga· 
tes1 de Muıırda bulunan ge

reral VAvel .du!undan iki vUı 
hın ki ilik bir kuvvetin Yuna. 
nıstana dorrru yolıı çıkını" oldu. 
gunu ve bu kuvvetlerle Balltan-

yollar ile 
ev ot ıımaaları 

İ§letmeleri 
birleştirilmiyecek 

An1cara, 21 ( A.A.) - MUna_ 
kalat v .;kaletinden bildirilmio. 
tır: 

Son ünlerde bazı lstanbul 
ıetelerindc devlet denleyollan 

v devl t limanları i§letme umum 
mUdUrlUldcrlnin devlet D. yo!lan 
a tmd birleşt;:ileccğine dair 

aberler görlllmektedir. 
Bu haberler ta.aıc.ınen ~anlı~ 

tir Hizmet ve mevzulan ayn 
olan bu iki ldarenln birleştiril • 
mesi değil, Münakalat Vekalc. 
tınce nncak bu günün ihtiyao. 
larrno. ve ya.rmın inkieaflanna 
vefa edecek kemale getirilmele
T'ini temin edecek tedbir ve ter .. 
tipler alınmaktaC .. 

.~z g zeteıırl 
Vişi hükUmetine 

hücum ediyor 
Parl , il (A.Jl.) - D, N. B. 
Nuvo Tan gazetesi '•Vl§l E6ral'I .. 

ba lığı altında hUkQIIleUtıl tcnktdt de· 
v:un etmelctedlr, 

Gat t6 A.qılro.J Oar&anxu Pını.eteld 

kameur.ın blr totldk zmırcu mıhl • 
y Unda ı.aıırıım Uuırtne Paril mat .. 
buatınm lnk14 rı. uğrMlıBmı ve OV U>. 
k!san ı:ıtıyUJc bir ihtı,Yatla Wıar tUk 
1 rlnl ya makı.acıır. nuoı.m ınAne.sı ou 
.ısc;ya?uı,ttn bıcb r aıneJI netice venne· 

g .dir. 
~uvo Tar.tı. t:öre Vraıı , h&kik&Uır 

vücuda &l'tUtmeıwıııııı ortada tılr Ctr. 
ginl c; CU~il h!Bı1ııl vereıı detfi, dı§ 
aıyaeot ıohwııdıı oıctuğU kıda.r lı;tJ. 

v ı tJ dl holarda d& korkuııc 
hareket r meydıma getlrecık bir ee_ 
yaho.t beklemektedir. 

Hopkin--in yeni vazifesi 
\aı,ingUın, ~l CA.A.) - Ruı:veJtuı 

tıu uııl mllm(,1J!3ill olarak abtr<ın bir 
y kadar tngilteredo ikamet etml§ o 

ı.n Hopk!n ımnl~tı t -ık 1 ll'ıt1andır. 

e-a nı mur yeni heye\,Uı llm~ 
Ylll ecWm. Ur, 

lar üu-r· ...:ıe J\1manva-v tearnı. 
olu· ıcağını yn". · tadır. 

İngiliz mnlrnfili, Almanyan.m 
tazyiki ile bir ltalvan - Yuı....1.1 
sulhu yapılma:;ın dıye lngil~ 
!erin her şeyi yapmağa karar 
vermiş olduklarmı bildiriyor. 

JAPONY . .':...J.A ::::!LtK 
Japonyada ta.kip oltınacak si. 

yaset hakkında dahilde müfrit· 
ler \'e rrıutedillt'T' ara.:5mda lhti· 
18..f vardır. 

l\ lüf:ritler İn!!iltue ve Ame· 
rikaya l·a~ çok eidd t! baro. 
ketU, bulunulm mı i erlerken, 
mutediller malfun olduğu gibi 
bir o.Jb siyaseti taklp etme: 
tarafını tutmaktadırl r. 

V'.ISf E:Mül 

Da.rlanm Vi§iye avdetindeı. 
sonra:, Pariste A:. an taeyild 
altında çıkan Nuvo T"8n gazetesi 
seyahatten o.demi mem.~uniy t 
beyan etmektedir. 

Bu gaz.ete, amiral Darlanm 
bu seferki Paris seya.hltinin bir 
tetkik eeyahati olmaktan ıleri· 
ye geçmedil" 1 

• ve Pnrin mat. 
bua.tmı hayrette brral:tığnu 
yaznı~. Demek ki bu yab ... 
Laval ve taraftarlarmm ho~u. 
na gitmemiotir. BilVMıta Alnwı· 
yanın da ho una gitmemi d 
mektir. 

Bu v ~yete göre. Vioi vaziye. 
ti vine meçhuldür. Esaset. Nuvo 
Taiı gauteııl de yuıya "Vi§i 
Esrarı., başlığını koynn.~tur. 

f 'GİLTEREYE 12 BİN 
TAYYARE 

Arnerikadtı b'r lıcyet. tayya. 
re sanayiinin lnld~ı için t~t· 
kikler yapmakta.dır. Tayyare l· 
mali i§lne 900 milyon İnırlliz li. 
rası yatırılacak ve büyük bir 
kısmı bombardıman tayyar\,~ . 
olmak üzere 2 1..!.ı. tayya.relik 
bir "lcsiliz sip;.rlfi kabul una. 
caktır. 

ON!KtADADA KITLIK 

Onikiadada kıtlık zuhur et
miştir. Yunanistan harbinden 
sonra bu B.l.dlardn ia~ vamyeti 
'°k milşkUllevmiştir. 

Vaziyetin her s::.1 biraz daha 
ciddileştiği bu a~ala.rdan kaçıp 
Yunanistana. ilUcn, edenler tara
fından bildirilmektedir. 

x"UNAı ' • lT AL YAN HARBİ 

•• '44 ........... ... irin i Meclis_ ............. .. 
a l ve elerle uğraştı ? 

.......................... 6 ........... ,.~································' 

iç ı yasağı te geçirdiği safhalar 
ııaa b ldl:S6z 11atboyl dir Te za er 

dUnkü uı:v:. mu:ıcda. 

e - MUP&4e buyunııu Rwına 
ırct muzakernumızda bulunan w 
.ınuıveohin müzaklll'Cla1ne baf lamıı ol 
d~m~ Men'1 üsldrat k~ununun 
m\iı&lte-reıdne bııtııYon.ıı-.. Söa Suat 
Beyindir. 

Doktor Buat Bey (Kaat&monu) 
Tdtlltuı lehlnd ldl; fakat teklif ea 
blldnln lehte.kl bcya.n&tJDdUl llOPrA 
leht kil r art.ık bir §C)' dinlemek lılte
medlklcrl gibi tayhtekllcr biltab 
lehte w dlnl mck lstam!,yofl&rdı. Ne 
tekim Suat Bey lıplrtonun a.ıhbl ana. 
urra.UArı tız rtnd uı:unboylu ıöylc 

mey lllaum olmo.dıgını ıtı,yıcmekle 

baolamuına ratmcn yine ı;UrWtuıartc 
k&rftlandı: takat uııı doktor kulak 
verm dll tlJkollım) deııUeıı maraz 
Uzcrtne dikkaU albod rok dtıdJ ki: 

(ALKOLtZMl NE l'AP ltf 
-Etendilu, lsp!.rto bede.ne r;irdif;i 

zaman zuar ve.rmedlğ1 blo biJ' uzuv 
)'Oktur. Birmct mert.ebede ba.ı:ım Au
m. ik1nc1 dtırccede tcnctflla. UnıC &za. • 
aı, bilbıwıa cUmlcl uabiye bundan 
QOk mUtecaair olur. 

Aqa.ıne· adi)'\ b r nman lomeye 
dovur. odenlerd aul bazmm dueeeal 

Berıtnde bir ca •· 
var tiradı 

Geceleri trenden 
kadınlan botluğa 

fırl tıyormu 
a4J1t, ıı (A.A.) - tapa.nyol mat 

bU!i\ında çıkan bir tı.ber. cöre, Ser 
Utıde m §bur OUaoldort ~varına 
ben&!yen b1r adam Qtkmııtu. 

CtııayeUerlnl ccce lfllyon kaUJ bil. 
vt thıt.n tqhialDe yanyacalı blgblr 
IJıı bırakmt.mı~t.rr. C(l.navar bu m"ada 
es:uıen çok tenhll olan Berlln ycralb 
trenlerinde gtıeeı :ıcyahat etmekte ve 
tren iki yeraltı soyabaU atıMilnda a. 
~ıkta ıecerkcn o eırada b1r bdmla 
vl'.goı:dA yalnız kalmır; bulunuyoraa 
ıwrıuılıkta.ıı bllll!tlfndc yakıaoarak ka 
dını trruıaan tııışıuğa fırlat.maktadır. 

Şlmdlye kadar .t kadın bu nurcUc öl· 

"' " Duk1ar fluat (1\4•tarooms, 
- Ş.bndJ tmıirdedir -

onuıı umuınt mhhAtlni pek ıiyadc tıo.. 
ıar. 1aptrt.o bedonl2cn tardeclUtnek tç!ıı 
ı;eçttgi allzgeçlerdt:ı blrçoJt talniN.t 
yapar. HekJmlcrlmtziıı moc!Arı tttlha.rı 
olalı MuıWa HafNlllLb Beyin ıı rt· 
)'lltı dlklult1nılıt eelbetmdtdlr: Oeltter 
Uzertndo yapılan tecrt\belerde, deUll. 

Kahvelerde 9 talebe 
yakalandı 

Orta t.ednut talebclemtn olnıl ba. 
rıcJndck! vulyetlertm tcıtkllc •tmok 
Uzer• tc§kil edilen öğHtmeD " aaın. 
ta memurl~rından mUte;ekkll arama 
Jı.olJarı ta&Uy UJıe devam etmokı.dir. 

·~· Okulun açık bulundatu amuıl&r 
da okula elmlyeNk k&bveıude oyun 
oynıyan dok\IJI t&lebe UG OrRrlnde 
yakal&nmıflardn'. TılcbeJerm tıUvlyet 
varakalan muııadero cdllmi~ ve ok.ul 
ldareJeruıe tesllı:ıl ed1lmiflercUr. 

Bu talebeler baltkmda bir ka..-r 
vermek üzere ı.ıızıtı:ı.t komlsyonlan 
Oçer gUn muvüMt tard c:e.ıa.ı ver. 
mlşlerdir. Okuldan bu oekllcle birkaç 

defa Jwçım talebeye bUsbUtUn tard 
celGBl vertımcal istenmektedir. gt.. 
bl talebeler için ayn bir formUI tat. 
tı1k edll~l<tır. Bu huauat.a tcUdl~l~ 

•m en çok ikt sebepten UerJ gcldJtf 
aııla§ıbyar: 1) lııpil'todan, !) P"rengi 
ve saircd~ Halbuki ;ahıs fü:criJldckt 
tahl't~t.tan bafka inı suretiyle ov1aı· 
tan vll.d:ı kal&P ı.tlıklar4- en ı:nU. 
htm lnıtl d iaı'lrtodur. 

Fransa hükWııcU bunun men'lne 
•cşebbüş odere.k tetkiklere g1ı lşınig 

tlr. Fransada pek ~ anut taplrtoyo 
" !:adar mUpteJl oııııu,t.ur kt amele 
Jınıfı şa.r tıa ekmek dogr.yarak yt_ 
Yot"lard( !. 

Bunun tııti;aıali.p.l mcnetmok ınilm· 
kUı:ı d~Udlr djyenlor or dakl halle 
u•~ bl\Um!I! kar lfl.§t.ımlak !Azım. 
gelir. Bizde yalnız ftlükey:,'itat.tan oJa· 
rak kuUanıl?T. 
Heye~ içtımaiyonıız iı;ln bu. kadar 

..nUbıı.nib olan Wr tı.fcU ort.Mu kal. 
ıtU'JJ\akt.G höyl kUçUk blr teduArlıgı 
kabuJ cdel:rn. 

M U~A.KEUE KAFl ! 
Dr. uat. Bey kUrmden "&bhl taraf 

l~mı ben izah et.Um: tçtımal alaval 
ve nctayiclni da ot.eki ark~~l~nmız 
izü bu_yurırwılN'ı~ d~ morken, Nb 
Konya :tdeb'wnl Refik )'Uı •-mıız... 

l<e.re ki.fi., dl)ıen btr turiri oı~u 
ııö)'llY~r'Ü lUınııqıo •flii aç~da.Q 
bu taJçM reY' koymıııdyle •·kUJ gö
rWdlL. dem bir oldu. 

Maliye Vekili ';l~t )'Oktur,, 
cU_ye tUr.u edorkm Oc~libcreket 

Meb'uıu İhPl.Jl lley ,aln\f lelı~ olan. 
lama eöı eöylO<IJ!mJ. !lıırtfe .UrtıU. 

Dcılctar Suat Beyb) ""aleyhte oıanıu 
da şöylesin,. yolundaki mey<lan oku· 
JUIU rslN bir ~ ~ Vehbi 
~endi ~ta kalkmaya v. cell!O)'t 
k4PIUU1T- davraadı. Bunu~ he 
mail Suphi (Btıfdw): 

- Hakk·ı keWım V4r. IÖIQmQ aı1,1. 

w ... tdıyorumı nıocok ~.-ctc 

~~ttm. 
Dlyor, reiıı, tmuı "'1diflv.I okur ka· 

billnden: •'Bet dakik& toMtt'Qll., veri. 
yordu. 

?-1JIAYET UIS llADDCl.aua 
OEQı;BlU>t l 

BuıQDUU UoQı\ctı oelluinl 1"Ct.I bu 
de.fa da toklltln he)"Oti mocmua.ının 
ka.b\ıl 9dUertk maddolm:ı ~d!Jlnl 

bUıUrm lde tÇt.ı. 

Klisura §imal batısmda ve 
Tepedclen 1 .uıta kt1 .tela ho.rçkAt 
Yunanlılar lehin Umlt crf ci 
bir vuiyt>\te inkişaf ederken 
Timori9a dn "'la.rını ellerin 
çirmiı olnn Yun ..... ıhlOT ~ştan 
mevziini de ele 0 .. "'rmişlcr ve 
Berat Rehrine pek çok yaklar 
mrş!ardlr. 

odUrillmfl~ıtlr. Bqinci kurbsn IJ1lkutu 
neticesinde ağır yaralı olarak bu!un 
ınu~tur. Bu kadmın verdiği ifade sa. 
ycs:cdo evyelkl dört etn&yetl örta.'l 
tRraT pcrdeın ayd.mlanmıetır. Krıı.n • 
uıu.a kad~ caııinln ~U tqhis e· 
denıem~Ur. 

yepılmıtktadll'. 

Ne demeli? 

Fil.kat tnı&U Buphl Bty umetmlf,. 
u. l.lyıtycoekU. "'Hey ti mec:muus 
kabul edllıMdL. lUra.IQıd& bulundıı. 
Vakıa tt.irNS, ıunutwm dav.t •Wr 
te de ı:ıaıw tdl. IDWclld ctıa.cı. ~ rı~ı İsmetten ayı'Jlın~ 
ınuu..ktı'Wn kUl oı~ "11 konuJ· doktor ŞUkrU, dUJt 
ınu. t.Akutln beyotl \lmunı~ reye ı ~nde bir çant.8. ile 

Bul al' - Yugoslav 
Deklarasyonu 

Budıı.pe tc, 21 <A.A..> - Ste!ll\J: 

"'Zf.P .. , belli beUrtiıl, Ula ~ konuımamııt.ı. V.ıtbl Etmeli (mUR. içinden bir takım §eylot' 
olmıyan bir deUJ Jle vUeut bulın~. kere ka.tt> dl~lm b'f'U ımıumtYe. rarak hlkime verınıtftlt· 
kr.tl olm~ blr bllrfdiJ'. BöYle bir fi & k&lnll •tm!f oa)'t10fdlı. Bununla Bunla.r tçtne tel 

Bura· .1 ~~:-c~· · çok ~hemmi 
yetJldlr, efcr Berat dU~rse 11 .!l 
İtall'Bl\ ordusunun imaldeki ::> 
uncu İtalyan ordusu ile muva • 
sala ve irtibat yollaıı kesile. 
cektir. 

Ujneınıed gazctcalnln Zağrep 
muhabirinin bildirdiğine göre, ya· 
kmda. TUrk - Bulgar deklAras· 
yonuna müşabir bir Bulgar - Yu 
~oslav d.ekL..raspomınu fm~lıına 
C3.kt·r. 

bllginln husule 1reı1,lnd• ıart ola- bere.bor SUrhı De1 ttıruml J11rtlt.e· ufak bir ~Uptırge, l9ln ' 
ınıu;. "Z3nncdereem bilir,. ifadesi, m~. ŞJmdt orta~ bir de ~tıııtacell· btlya bulunan bir ]futdt 
billgin de uıuıa bn~h olduğunu an. )'Ct takriri çıkmıştı. Re!ı! bunu da n- ya.z1h kAğrt parçalal"t ~ 
lat·r. 'f koydu ve ''ık1eri~tıo kAbvl e<Ul. lerdi. nr' 1 

"'Zannedersem" dememeli. "zan- ınlfth",. diye Jlll'U.p aıden bu uaul mo· Doktor, bundan !50 
ncderlın" daha iyisi ' 1eıanmm'' de· ı ne.kaşamıı kapatıyordu . sözleri :söylemi§Ur: ~ 
ın li. • ' • (~ var) "- Geçenlerde odaJJI ~ 

aılml yere dll§ürdilm· jı4' ~ 
ııin altına. ka.çmı§tl· ~ır- ~' 
hı.n buldum ve tallld'"'·rl. ~ 
nund~ karımın yeni~ _:_ı 
YllcU Me.rlkaya gid ~ I' 
bUyU yaptırdığını ve 8' 

- Devam et dedi .• Seni dlnliyo-
ııun .. 

- 84.ballS ~l!ltınr,U. AllıGd11n 
Keykubat da sarayında çok bUytlk 
eğlenceler tertip edernıfı. Onun dn 
bfr çolc cıtnyelQri varın .. O d11 
zevtc ve cscf tthat.I ıevenntş .. Ama o
nun hakkı imiş. O çok büyük işler 
ynnmr~. Siz.. · 
G'nısett1n mınldımclı: 
- Ben de bUyük f§ler ynptnn.. 

Yalnız benlı:ıı yu.ptı Dl bUyil~ ı~ıer 
babamın l§leıinbı mine.. Hf'Jı i 
kl>tü. heps.t f<.>nalık •• 

Ayaea kalktı. 
Kapınm önünde bekUyen muha. 

ftüara cıeslend!. 
Zırhlara bUrünmUı tıtJ ıuıker tço· 

rt ~rmlştl, Kerimi t arcı tU: 
- Bu adamı al nı dı rıda boy. 

numı dcvtrln. •• 
Deui. 
Askerler l!m.i anln.ınnmrt ılbt b~ 

kn:orlardr. Ker'm yerlnt! n fırı .. 
ml!'l ve hanc;t rlne dnvranmı§tJ. 

Glyasetun .bir kaç adımla fakat 
~ııyet P.ak'n vo yavac adımtıırl o· 
na yal:'a~tr: 

L V S f 

Büyü~~~ !a~, ~dav lnti~~r~m n 1 
~- o. 22 t azan: ı"JYAZJ AHMC: ı ....... ıJ1 
m~ ı..s..er m16iıı ?,. ııet lılsil.nl ıni i!ado ediyorou., yok-

Gtnç lcı ayakhı.rmıs. kapandı: Cl-4 lçeııdl,glni b\llunmaı blr l'oll1'tlık 
- Sulta.nnn. dedi. Bu son eina- tan ebcdf b'r ıztırabn fırlattığı için 

yetiniz de"U. llk iylliğ'niı olsun.. nefret duygulıırmı mı ı;öf\termek 
onu atred rek bUvi\klUk çö:ıteriniı. !stıyordu, belll değildi 

Glyuettinin göı;I r1 bir e!kllt.- lloyırnııu bl\ktli ve eMiıee uzl3-k· 
J PArlfldı : lo.~ t.ı. 

- GUz,.l kt.D, dcd'.. Seıı da.ha Giyasettfa, Nerklrıin yOzünü ok. 
ook ıcnoler evvel benlın öııtımo ıııadı; 
ctkmah idin., .)eni genoUğimde glll" - tstcrcıen, benim yaumıda, be. 
mtıll ldltn. Bana hcır şey! bu ku.. nlm kır.un glbl y~lh Saray kapı
dnr cc:ınretle Gllyllyebilen bir.. lllrı eana her vakit e.çılst·r. 13a.na 

G'y ııetuntn SÖ'"lc-meğe dill var.. blr den verdin. NllBıl insan oldu· 
madığJ k llmeyt NMJds de ıınla- ğumu da.bıı. iy! anladım. 
mıotı. N'erkis, köyüne dHnmcyl terelh 

- Demek onu lildUrml •eyim.. U.f: 
Fa~o.t o ~ok kCltU.. Ya.OAd kça ki\· - aen bir klSylUynm mı, d dJ 
tillUk vo.pl\cak.. habıı.ın okumuvtur. Beni de okuttu .• 

- Bilirim, dedJ. Her ~eye ceım.. - Elinden n ell.r kJ ııultıınmı.. l' Jy , ~n korkunuzdtuı çekildik. 
ret edebilirsin. 6u genç kınn llÖY• iz olmrıBıwd.mıı o hlc blr y ya· Slvnsı terkedere.k bura}'a geldik . 
1 d!klerJrıJ dlnl d kten eonr han. pıımudr .. Snraydan kovuıı .• Bu di. - Ba.bnıı tılındi köyde mi?, 
ç~rfnl otkıınp kendi öğıs'.lno ~ .,. yarlı:ırdan -nt .. :n .. Dlr trak lnrıan NcrklBln ·gözleri yaeo.rdıı 
lr.rnsltyd-n. . en küçtik bir kötUlUk :1ap:ımryB .. - Benim k11çmldrCnnı duyduy. 
N"mu:ılu in3anlar, ancak böyle cak.. sa belki de ölmll§tUr. Hasta ya.b. 

yapardı. - Peki N rkis.. Benin hat.ımı yordu. 
- akat ultıumn. ir.in onu ıUfedivorum.. Glyat5otUn adamlnnna dthıdü. ı-
- Sua .. cezruıı bulııeııkaın. Bu KM'ime: ki ıı.t hnt rlıunıs.lannı emretti. Bl-

benlm eon clnn)"etim olacak. Vo - Havdi, dedi. ÖnUne rıke.!!nk rinde Nerkls öbüründe Ncrldsln 
11rn. nıt .. mlıırunm en eon klStllsQ ilk yo1u, benlm hudutlımmı gcç'n- bab:u;mı tedavi edecek doktor gt. 
olacnksrn. • ccya kedar taldp et .. Ark"nı as· decel;ti. 

Askıwıere döndü: kcrlcrim takip edecek. Yaııamak Gi3aa Wn a.ı<lı ba~mda Bnn bir 
- Ahn bunu ve bn.şmı vurun . lstJyor•an bir tek kE'1.ime söyll'mc- iş görmtl§tü. O gliııden sonra mü· 
As'~crler J(er'min Ustliııc atıl- den ı?it,. temad'yen icti ve mütemadiyen 

mış, 1ro11nrmdan 'l\kalo.m1Blardı. Kerim, yerlere kadnr C'ğilerC>k kc.ndindcn gcçmi;ı bir halde Yll-08· 
- D·san < .. karın. hUkiimd1rı sellimlıı1ı N•rkl<1e vnn eh. Gözlerini kapadığı vakit de ken 
Nerkfs<> döndü: gr; ... ı e h!ıkAlı1l:rnl.şti. r'lkat bu ha- d.IDi bilmiyordu. 
- Onun. ı1115Il &eçcğinl Geyret- kl§la ölümden l!urtard.Jğı iglıı min• - Tv..mar, t.Uyord"- GtlıflJ fı. 

mar. Neredeabı.. 
Tımar kartmmda itti ve lııekıra 

'bı~kıra 1J.ğlıyordu. Gi~etUn, bu 
a~ıen duyıııuy0rdu. Gö;leri eablt 

bir nokt.\ya dildlmiett 
5elçu'k bUkUmdan, lıelld de o 

nda. Tıunırnı Ju~kır.klı>n y,!'lne, 
binle~ to'l'ıaMmı bnlva boğMı 
Jcıtıç ı:;ıı.ktrtılarmı duyuyord11. Evet, 
nehirler clbl ™'"' kAn ve k·lıç §ll
kırt.tla.nuı., CilnkU .. Tamar" keli· 
met\lnft "kan'' kolimolcri d kan· 
§IYl'rd11. 

... . ~ 
Selçuk 111111ymda, t\Or;\1 ıeçea 

~at, Şemııetttıı Meb.mcttl. Glyaşet• 
tJnin vnııtyctine itlra.ı etU. 

- OUrcU rr~nse:ıt.en dQğaD A· 
llıeddin Keykubat., en kU:-Uk ev· 
liittrr. 'l'aJıt or.ıı tevdi edi'rrıez. 

TaJ\t3 TUrk anaı.an t:- an tzıettm 
KeykAvUs gcı;ee~ .. dedL 

Kimse itinız edımıedi. Mntet, 
tııht uğı'\lnd11. ıono k&ntıı.rnı akm11ı· 
ından korlmyorrlu. Muvafık bu • 

lundu. 
~emsettin Mehmot, diğer kıı.r .. 

deşleli Uunt1melı de Uıtedtği iQtn 
merasimde tı.ıott!tl Reykft.vtısim 
yanlar11a Allleddin Keyk·~b't lle 
RUlmedd.iıl Ktlıg An\lam d& otı.ı~ 
tu. 

• • • 
thtty~r gardiyan, Mehke AdiU -

yenin iki kıztnı andan on hlr uıun 
eene geçmJ~ o!masınıı. rağmen ana· 
lıırmın ın:ıtcmi içinde fdUer. 

- Anamııı orada brraktnı:ı'k i:ı· 
temiyorıJz.. dediler. 

llltiynr: 
- Şimdi lzzettJn Keyk~vlls dev 

ridir, dedi. Artı)( eski kötü gUn .. 
lerl ynlnız biz, onlan ye.§rynnlnr 
lçim1zde sa1'I·voruz. 

On hir scpe insana neler unut • 
turnıaı. 

tD vanu uar) 

d:ı_ma sakladığım öğr · ,..# 
m1mr. ..r' 

Mn.bkeme blr dc!O ~~ 
ri dfnlemeğe ka.rnt tıİi I' 
muhakemeyi bı\§kB 
bırakmııtır. ,,,,,,,,,.,..,, ; 

5800 aıüd11 ~ 
Yüzlerindeki P

1
1 , ~ 

çıkarıp attJ,. ıs.~ 
.Ajmer, (Hindi~ttS,.~,r ~ 

A.) - A_jmerde Md1 ir ~, 
fında.D tertip edilen 1'dııt rı 
ranırt.n. 5 bin Hintli. ıça,.ı~ 
Jcrini örten peçeleri ~~ . 
karmı~ ve bir daha ır· _J, /1. 
ceklcrinl bHdirmi§lerd i~d ~ 

Evvela konteraıısa \~~ 1. 
melttc olan Bayan StJ. JJl ~il 
6ıdılir peçeyi hayatınd6JS'u~ 
ta olarak açmı§. bUP~ çı)t"" . 
di~er aıalar pecoıerını ~ 
hm1ır. ~ İtı 

Bu mUnaeeb•tle ~ "' 
yave.ti mce~uri peoe ttl ıt 2 
kadınlan dai.mt sur" d~ıı 
meti t:Se.retind~ bulun~vl~ 
mecbur etmek icln ~it_!.& I' 
rafmd<ı.n mahirane . .,,... 
h~at edilmiş muırr blf 
duğunu s6ylemi§tir. 

;;;;u = o 



Şehir Haber·feri 

Silivri önündeki kazanın 
muhakemesine başlandı 

Kaptan Vık tor kabahatı kılavuz 
Hüsnü kaptana yüklüyor 

12-12-1940 günü gecesi Siliv- 1 Romorköreüz gidilemezdi. J."'a· 
ride. Can.baz Yor.gi önünde ba. 1 kat liman riyasetine müracaat 
tan ve 120 kişinin öllimüne sc - etmedim \'e yola koyuldum. An. 
bcp olan Urugvay bandıralı Sal- cak 15 - 20 mil sonra birden
vador yelkenlisi kazasının mu. bire şiddetli !bir gündoğusu fır. 
hakem.esine dün ikinci ağır ce. tınası çıktı. Demir attım, likin 
zada başlanılmıştır. yelkenler parçalandı w. kayala-

Tedbirsizlik ve dikkatsızliklc ra bindirerek battık. 
birden fazla insanın ölümüne 
sebep olmak suçundan mahke
meye verilen kaptan Rus tebeası 
Viktor. mahkemede kazayı şöy
le anlatmıştır: 
"- Gemide .barometre yoktu. 

Fakat romorkör ile gidecei!imiz.. 
den buna da ljizum yoktu. 
7.12-1940 ta Vamadan kalktık, 
11 millik bir seyahatle !stanbu
la geldik. lstanbuldan da kıla. 
vuz Hüsnü kaptanın romorkö -
rii ile aynldık. Ancak Hüsnü 
kaptan Yedikule önlerine gelin_ 
ce: 

"- Ha.va güzel. Bu haNada 
Çanakkaleye kadar romorkör
süz gidebilir:;ini:r~ Zaten ben de 
gemiye bineceğim ,, dedi ve ro. 
morkör ayrıldı. 

Batmadan evvel gemide umu. 
mi bir panik ba.<jlamıştı. Tahli
siye simitlerinden tam bir isli. 
fade yapılamadı . Runlarm bo· 
zuk olduğundan da haberim 
yoktu. Bili.hıra. ıbir kısmınm kul 
Jamlamaz halde olduğunu gör. 
dürn ... 

Maznunun sorgusundan son -
ra, mahkeme bir defa da kaza. 
dan yüzerek kurtulan Hüs.ıü 
kaptanın şahit olarak çağınl
masma., kaza. hakkında :rapor 
veren vukuf ehlindC'Jl mahkeme·. 
de izahat alınmasına ve kaza
dan milli hudutlarımız içinde 
bulunan sağ kalanların da mah. 
kemeye celbedilmef:'ine karl\r ve
rilmi~. duruşma başka. bir gü. 
ne bırakmıştır. 

Hastahaneden 
kaçan sabıkah 

Dün müddeimnumilik 
odasında yapıldı 

Abidin adında mükerrer sa.. 
bıkalr biri.si, bir müddet evvel 
Beşiktaşta Osmanın, Galatada 
da Marikanın evine geceleyin 
girmiş ve bir takım eşya çaldık
tan sonra bunları satmak üze. 
re Çatalcaya götürmiifJtür. 

Ant:ak Abidin, burada jandar 
malar tarafından ya.kalanmış 
ve karakola gönderilirken de, 
kaçmıştır. 
Hırsız jandarma arkasında ol

duğu halde ko.']arken. bıçağını 
çıkarmış, fakat yere yU?a.rlana~ 
rak muhtelif yerlerinden yar-a
larunış ve geçenlerde baygın bir 
halde Cerrah.paşa hastane.c;ine 
getirilerek tedavi altına alın. 
mıştır. 

A'bldin hastanede biraz iyil€-5-
tiktcn sonra yine bir fırsatmı 
bularak buradan da kaç.mü 
tır. 
~ihayet hırsız dün polis ta

rafından yakalanmış ve sabah_ 
leyin de adliyeye getirilerek 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

Ancak müddeiumumilik oda. 
sına sokulan Abidin burada bir 
denbire yere yıwarlan:uıık br 
yılmıştn·. 

Ahnli üşfümıü." ve adliye dok. 
tonı Enver Karan çağırılarak 
hrrsız zorla nyıltılmıştTr. 

Bundan sonra ikinei sorgu 
hakimliğin<' verilen Abidin tev· 
kif olunmuştur. 

ı - v..unr n 01 ·r·-
&lrtpll ...... çe: 

Kitaplar hakkmda bir ı.m 
Dün, Ankara caddesinde dört ark~ta iı3'1'lap , ....., 

dü de maarifimizin yüz aklığı sayılanlardandı. 
tlerideki bir kitapçı camek&n.mı göstererek: 
- Buranm cazibesine kapıldık. Güzel eserler var. ..., 

''Tanzimat., a bayıldık. Fakat üç buçuk lira~, veremedik. 
Dediler. Okumanın bir hastalık kadar ganp ~ 

kafadan çok adaleye tapıldığı bir çağda, okuyan. okuımık "tillıl 
ri:itaba para veren adamı, takdis etmek borçtur. 

MalQm ya, insan, iki mideli bir hayvandır ve ne yamk., 11& 
kafanın gıdası, çok pahalıya mal oluyor. Bu Uo°'urda m~ 
den, üstünden başından keserek kitap ala.'"1 ''tlrlığa ra.."*1~ 
kınlan ümitler, yeniden perçinleniyor. 

Eski zamanlarda ''kitap,, ı gıda kadar lüzumlu saya11 ~ 
!arımız, imaretlerin yanıbar:;larma V(' belki onlardan çol: ı.
tüphancler açarlardı. 

O vakitler, "Servet,. in ahliJd zekatlaı1 olduğuna inan*r 
\'C her zengin adam. boynunun bn borcunu bol bol ödemtje 
çalışırdı. 

Şimdi, böyle "hayır .. !arla uğraşan kimse yok. ''Para" , ._ 
lak heyl<elinc altın bir kaide olmaktan çıktı. Birçok zenginlii'.
l<·rin kaynağına kadar inmek. adamın vicdanını bulandrrı~ 
Hel<.' kftğıtla~tp uçmak kabiliyetine erdiği gündenheri, pana., 
kirli ycrlcre kon.ryıaktan hoşlanan sineklere döndü. 

Diinyanm her yerinde, "muallim,. le kitap arasındaki ya_ 
kınlık sezilmiR ve onlara yiizde bir pay iskonto. hak olarak ta· 
nrnmrştır. 

''Hn!';<'t,, hile bunu yapar. Bizim kitapçılarımız, böyle bir 
hakka hürmet etmivorlar. Hususi milesseselerin kusurları. bel. 
.i kendilerini maneil ~ızlatacağı güne kadar bu. böyle sürüp 

gidecektir. 
J1"akat ··~1aarif Vekilliği" nin bastırdığı eserlerde hocannt 

ıskonto hakkı tanınsa. 
Hep bilivoruz ki cocuklarımızı okutan, kendilerini nıh 'ft 

ka ı mimarlığına \:akfeden bu adamlar, müreffeh insanlat c:k"'ğil
! rdir Kıt.ıkıtına ancak geçinebiliyorlar. 

Devlet matbaasının neşriyatı onlara karsız satılırsa, ne 
lazım gelir? 1ı;in ba~ında. bu noktayı derin derin tıunyan bfr 
adam var. 

Bugüne kadar eğer böyle bir emir verilmemişse, oı~u, daha 
ehemmiyetli meselelerle mc~uliyctin, yorgun dalgmlrgma be. 
ğı!:ilamak gerektir. Um:ınz, ki s<merimiz yer edecek ve temen
nilerimiz haklı bulunacaktır. Et meselesi 

Kasaplar toptancı/arz 
şikayet ettiler 

Şehrimiz et ihtiyacını gider- 1 et. buhranına sebebiyet vermi. 
mck ve buhrana sebebiyet ver- 1 ~lelerini taahhüt etmişlerdir. 
memek üzere kasap ve toptan. Diğer taraftan perakendeci 
cılar~ bu ~tc alakalı buluna.n".' 1 kasaplar dün b!r istida ile fiynt 
lar dun vah ve belcdıyl rcısı muraJrn.bc komısyonuna müra
Lfıtfi Kırdarın başkanlığı altın- caat ederek komisyonun toptan 
da toplanarak şehrin et vaziyeti cılar tarafından, mısal cetveli 
etrafında valiye izahat vermiş - haricinde kendilerine verilmesi 
}erdir. karar altına alman 10 kuruş 

llAKKI SÜHA GEZGl'N 

l_•_•ı_ııe_v••_rıa_ .. •_I Bu yıl orta okullara 12,00U 
~:;€~~~~::" 1 liselere 7 ,000 talebe girecek 

Toplantı sonunda kasaplar farkın verilmediğini iddia et 
Anadoludan ve Trakyadan ko. mişlerdir. Kasaplar. zam iste_ 
yun getirterek keseceklerini \'C mcdiklerini bildirmektcdirJer. 

HnlkC\'lerı yıldônümu ıııiinasebetile 

hazırlanan program npğıda ya.zıhclır. 

Davetiyeler ict.ıreden alınır. 
ı tstik.l~l Marşı saat Hi t.e. 2 -

Sayın BnşvckJlin radyoda nutku din. 
lenecck, 3 - Resim sergisi nı;tlrrıa:n 
saat 17 de, n Bob müaabe.kaları 
20,30 da 6 Teııwtı .f .Kabraman 1 pi 
yesi. 20,81) dn . i Konser 16 da . 

Sarıyı-r Halkf'Ytrıd~: 

Dünkü ihracatımız Halke\·lerinın 9 uncu yıl döntlmil 
mllnruıcbctiyle 23 Şubat l9H Pazar 

Dünkü ihracatın yekunu 180 
bin lira.dır. Mııı&aka rei!!liğindcn: ~ll saat t 15) de E"''imlz taraftndan 

tertip edilen Tören programı: 
Bugünkü ihracat, Almanyaya Yıllık balomuzun bu aksam Tak- 1 lstikl!'ıl marşı. 2 c. H. P. 

İstanbul Maarif müdürlüğü, 
önümüzdeki 941 - 942 ders yıh 
ı>rta okul ve lise ihtiyacını ka.r. 
STlamnk ii1.cre cılınması F:Creken 
tedbirleri şimdid<>n tesbit et
mekle \'C bu hususta vekalete 
verilmek ii;,,ere bir rapor huır. 
lamaktadır. 

Bugün ilk okulların son !!ınıf
larmda okuyan ve orta okula 
gcGecek talebenin miktarı 12 
bindir. Bunun 7 ıbini erkek '\"'C 6 
bini lnzdır. Orta okullardan li • 

Bir ev mühürlendi 

.selere geçecek talebe de i biYı.
dir. 

Bu vazıyet karşısında mevcut 
orta tedrisat müesseseleri, bu 
talebeyi alabilecek vüs'atte d .. 
ğildir. Yeniden orta okul ve li
seye ihtiyac vardır. 

Jnönü. Fatih. Beyoğlu. Kadı. 
köy, Üsküdar, Yalova. SiliTri 
kazalarında orta okullara, biı 
de Üsküdarda olmak üzere li8e· 
ye lüzum vardır. 

Vaziyet vekilet 
tetkik edilecektir. 

~~-~--------
ihraç edilen tuzlu balıkla tema. simdt' Şehir Gazinosunda verilmek· Gcneı Ba§kan Vekili Doktor Refik 

yüz etmiştir. Zira. şimdiye ka - te olduğunu birer mektupla birlik Saydamın nutukları (Radyo ilcJ. ~ Kü,.ük Ziba sokag·mda 2 mı. 
dar Almanyava bal:k ihraç e. "' 1 Yırmı yıl evvelkı~ 
dilmemişti. • ualanmıza hatırlatmış, refikalarilc Evimizin bir yıl içinde muhitimize maralı Kanivcnin umumi e\.-ln -

1 

birlikte hazır bıılunmala'rını rica yaptığı hı:-.mctıer: Halkevi reısl Mm:- de bir arami yapılmış ve vesi • 
lihlttln Okyay tarafından, '4 - Kanun kaatz olarak çahş.'ln Bahtiyar i-

Altın Fiyatı e~i.ştik. Adreslerindeki değişiklik ııclamı (P!yes 2 perde): Temsil şubesi le Saniye adında iki kadın yaka-
ıı.ı.nl 

Manakyan g·önıüldü 
Alt.ı f . 1 d d'" d 1 . yuziindcn mcktuplarunızı alama· •A- fmd'· " 8 ha k tt 1 n ıyat arın a un c llÇ h 

1 
_.a .. n . a por re ·e er ve lanmıştır. 

b. d -· 'kl'k I şt 0 .. ması mu teme olan arkadnıdarı- MDl1 oyunlar Spor şubesi tarafından. E."!kl sa.n'atk.ınmız Manakyan eten 

dır ıı...• egılştı 
1 f? mtam23ı. n

1
·: un25 1 mızı da bu ııatırlarla haberdar edi- Ev mühürlenmıı;, kadınlar ile dinın· ... ,,na""" merasimi dün parlak '61' e ıu a mm ıva ı ıra Davetiyelerin Evimizden alınması ..... ..... 

ır • ;.oruz. C\• sahibi hakkında takibata gi- 8 .. -tte yapılm,,.trr. Cenazede Osmmılı kuru..+ rica olwıur. • . ~~ ..,. 

lll!!!!!!!!~~~~u~.!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~====!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~n~R~i~lm!!!ı~~t~ir~.!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! eT"babı ftn'alinden, tiyatro muharrir. 
• lerlnden. müteveffayı takdir edenllr. 

- 3 - defacık olsun kollarım, bir kadı. den bir Clt'mmlgafir bulunuyor ve tı.· 

Setı Dı~i ad<k<rının fen'h<ı bir 
caddesinde miicelUtlik yapatı 
Bencdik M OS<Yll isminde bir 
adam, bir çok in.01ani cinayet_ 
z,..1iJı failidir. Bıt odnm l:ar
sısmda'ki diikk6.nı tutatı il_ 
İiyar saatçinin kızı güzel Kri 
tinr. aş-ıkftr. llnhralartrıda u 
güzel 'kı.-:ı. 1ıir akşam gözdlf. 
d.iğini oo bir ihtiyar ba.baaiy
le aptal, çirkin bir nıi.şanlısm. 
dan ba§ka kimseleri olmıya.11 
bu, k1zın o gece oda.sıniüı yal· 
tıız kalınca kilitli olan dola 
tan qenç bir crkc1; çıkardı.fıı
m oo öfjiişmc{je başladık7ormt 
ya...,""l'!JOT. H af.tr<ı şüyfo deua.m 
edi1ıor: 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta Tomanı nın göğsü fi,ı,erindc kapanmış do ınuzlkn matem havalan çalıy~. 
değildir. Buna muktedir olama • Da.r1llbedayi aan'atkArlan namına lıılu 
dım.. vahhld ve Burhanctuıı. Büyük Tiyatro 

lI 

Geçil'miş olduğum gecenin 
benim için ne büyük bir azap 
olduğunu tahmin edebili1'8iniz. .. 
Ben ki Kristinin nazarlanılda 
herşeyi görmü.ştüm. Yalnız bu -
nu ta.hmin edememiştim.. 

Kristin, dolaba bir erkek 
saklasın bunu bir türlü aklım 
alnuyordu. Ben onun için her 
şeyi düşünebilirdim. fakat bu. 
nu asla.... Artık altm bardak 
kırılmış, saf lbir ruh daha si • 
yah çirkef dalgaları U2Jerinde 
yüzmeğe başlamıştı. Bir tanesi 
daha! .. Ah şu hava kızlan! .• 
Şimdi size şunu söyliyebili

rim, geçirmiş olduğum o gece, 
sadece ümitsizlikle, saflığıma 
karşı duyduğum hiddetle dolu 
değildi ... Aynı zamanda bana 
şeytani bir zevk de veriyordu ... 
içimdeki bu hisleri şöyle tahlil 
ettim: Ben Kristini taparcasJn9 
Be\'~ llWin hQıltımca 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

seveceğime de asla şiiphe etmi
yordum. Fakat ben onu yalnızca 
bir melek gtbi değil, aynı .za. 
manda bir ka.dm, arzu edilir gü_ 
zel bir kadın olarak da seviyor
dum. 

Nihayet bütün ibunlara rağ
men Kristine bir gün olsun yak 
Jaşacağımı, eline elimi süremi. 
yeceğimi de tahmin ediyordum. 
Şu karşıdaki delikanlı yarın 
mektebi bitirecek, ya baytar o. 
lacak veya kasap çıkacak, 
sonra dolabına güzel delikanlı -
1ar saklayıp emsalsiz geceler 
~lren .Kristini koluna takıp 
evlenmek üzere lx:lediye dairesi
ne gidecekti. 

Ben bir yandan nihayet Kr.is. 
tinin de bal veren bir çiçek, zevk 
veren bir mahluk olduğunu dü _ 
şünerek erirken, diğer taraftan 
da garip bir intikam alıyor
dum. Çünkü aynaya saklanan 
delikanlıvı herhalde in.san bo
zwıtusu ·tıp talebesine terci! 
ediyordwn. Dolaptan çıkan bu 
adam. bir dereceye kadar da, 
benim intikamnnr alıyor diyor. 
duın ... 

Evet, artık sırası ~lmişken 
size Kristinden neden hiç bir 
ümidim olmadığını da söyliye_ 
yim .. Bunun bütün izahı ti~ ke
lime içinde ix>planmaktadır: 

"Çünkü ~k ~rkinim.,, 
a.ı dıYJ ~ ama. ~-

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

tini? ru:nueai olan o tıp tale. 
besı yegen de benden halli bir 
şey değil •• 

Jak alelü.de bir tip ... Böyle 
olmaBI benim da.ha. 7.iyade nef
retimi tahrik ediyor. Kristin 
gibi na.dide bir lokmayı yemeğe 
nammt olan bu Jakı peneerc
min altından geçerken incede. •. 
inceye tetkik ettim_ Yirmi ~ _ 
kiz yaşlarında. kadar kısa ka
lın bir adam, gözleri miyop, ge~ 
niş 'bir alm, çıkık clmacrk ke
mikleri var. Biraz büyük ağzını 
ve düşük çenesini yumuşak 
sarı bir sakal kapatıyor. Başmr 
açtığı zaman okumaktan dökül. 
müş sa.çlariyle cascavlak bir 
kafa meydana çl15ıyor. İşte kah 
ramannnız bu!.. Gürel Kristini· 
müstakbel kocasr ... Muhakkak 
öyle ahım, şahnn bir şey değil 
ama korkunç da değil, .. 

Nihayet yarm bir doktor dip
loma.siyle fakülteden çıkıp bir 
de ihtisas yaptıktan sonra ko. 
ca diye koluna girilebilinir bir 
adam olur... Fakat ben ..• Ben 
korkunç bir insa.nnn. Çirkinliği
mi ancak müthiş diye tarif ede. 
bılirim. Bunu bilivorum. Esa
sen bütün ka.dmlarİİı benden a. 
deta korkarak kaçmaları da 
ibunu gösteriyor. 

Dünyada bundan daha müt· 
hiş, daha taıhammülsüz bir fJeY 
'Jıar m.ıırı ~ kadar ibir 

On!ara yaklaşın yalnızca öp. heyeti cdeblyeai na.mma HA.§iın Nahid 
mek ı.stcsem. dejtil, bu ihtimali beyler mczan bqmda nutuklar l'liy.. 
hatırlarmdan bile geçir5eler, <'I. leınfşlerdlr. 
dırıyor, ııcfretle kaçıyorlar. -------------

. lzaru etmiyorum. Ha.yır. va
zıyet. tamamen lt":'o\yledir. Ah bu 
benim için ne büyük sefalet ... 
Diyorlar ki: "Damarlarımda bir 
ateş kaynıyor. Her kadm bana 22.2.1941 
tabiatın bir liitiu olacalc.. Bir 
aşk için Hindistanm bütün fil. ::~ :~;" 
le:rini yer ,.e onlann ~erinı 

U!.411 rotklor 
örnekleri 

W.00 Konuşma 
lll. 15 Kf'man 

1'rlo•Mı 

19.:SO Ajan"' 
19.4;) Mf'\dı:ın 

Fat.h 

kürdan gibi kullanarak dişleri
mi karıştırırım. Hayat çok giı • 
aeidir, fakat lradmla, aşkla ya
şamalı .... 

Ve ben şinıdiye kadar yaşa. 
madun. Hila da yaşayamıyo· 
nmı. 

Acaba bu neye varacak ve 
ben hakim olamadığım bir his. 
sin t<'Sİriyle nerelere kadaı· sii -
rüklen('('.Cğim? Dilşıüniip. bun ... 
karar veremiyordum. 

. Şi.?1d.iye kad:.u· -ııi yaşatan 
bir unııt nrdı: Kristini gör. 
mek. Fakat o da dolaptan çıka
np öpüştüğü erkeği kollannda 
nasıl sıktığını göroilkten oonra 
söndü ... Artık kendimi çok daha 
çirkin, çok daha bitkin görü. 
yorum. Evvelce kendimi, kor
kunç yüzümü tetkik eder, ve 
bu.an kendimi o kadar çirkin 
bulmaz ve dah:t çirkin tipler 
arar, mesela şair Verlen . ,, 
mukaye:te ederdim. Evet Ver. 
len, büyük aşk1ula. eevilen Ver-
len... O muhakkak ki benden 
daha cirkindi. 

(IJesı s~, 

prograrıı 

11..4.'.\ l"cn~k 
IJ14t.t"r;I 

18.3:> Tiirk~ 
p16klar 

IS.50 Ajtw!! 
14.o:ı Titrk(.'(' 

plAklAr 
H.20 Bando 
15.00 Hdlf 

parçJılar 

15.30 l on.wı 
ıııuıs ca~ 

20.15 Rad~o 
~a:r.et.eM 

20.45 l\f<'\ dan 
flMilı 

ı?ı.Jı; Konu"""' 
..2.so \jnnoı 

2'!.30 C'aıbaııd 

- Cumarte • Pazar - 22 ~ubat 23 Subat :> 
~ 
er \lubaı. :.:.> Alulallr. !6 
L-- n~ım: ın; K11Aım: 108 

'alôUeı \ IUNlb ~:ıanı \ 1&1!181 t.l.alU 

m-.m 
;,46 ıı.ın 7.fG 1%.M 

do~ 
Otr.. ıs.ıs 6.38 U.%8 6.16 
lldndl IU8 9.18 16.%9 s.r. 
Akfam ııun ıı.oo 18.62 1%.M v.- "-'1 UJ 20.ft Ul 
t1111111k 6.1'7 11.l'; 6.4)6 lLU 
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Dünyayı alt üst edecek 
bir keşif: 

Uranium bombası 
Şimdiki bombalar 
kestane fİ§eii gibi 

kalacak! 

Dan.. S1 ( A.A.) - İsviçre ga
ateleri, bugünkü harpte kulla_ 
nılmak üzere İngiliz. Amerikan 
w Alman laboratuvarlannm te
bmmül ettirmek ve endU$1:ri~ 
lllfebbüslerdc imal ve istimalini 
m::nıkün kılmak üzere çalıştık 
lan saruıasyonel t · · keşfi )>ahis 
mevzuu etmektedirler. 

Bu k~if, insanların eline, mu· 
U1&m ve sonsuz en~rji hazine. 
leri vermelrtedir. Bahis mevzuu 
olan şey, uranium bombasıdır. 
Bu bombalar. eski fWk aliınre
rin.in bir tilrfü maddeden '=ıka.. 
rak ICI'best bir hale sokama.dl.
it meşhur atomlararam enerjisi 
esasma dayanmaktadır. 

Bu atomlara.rası enerjisi. bu 
defa bu keşif sayesinde tahrip 
kuvvetlerinin emrine gcc:mıştir 

Unniumun kudretini anlıya_ 
bilmek için uf ak bir misal ki · 
:fktir: 

Yüz kiloluk bir uranium bom 
buı, lsviçredeki bütün su ~ 
Welerinin sekiz milyar kilovat 
aat tahmin edilen bir senelik 
enerjisinden çok fı!.Zla. bir t:ner
jiyi, bir saniycd • daha az bir 
amanda yakmaktadır. 

Yüa kiloluk bir ura.nium bom 
basının bir saniyede vücuda 
getirebileceği oasar karş~da, 
halen kullanılm&kta olan bom. 
balar. panayır yerlerinde çocuk
lann oynadıkları kestane fişek. 
leri JMabesinde kalacaktır. Mc· 
~l. yüa kiloluk bir ura.ni ım 
bonıbası, bir atıl~ta bir şehri 
hfilr. ile yeksan edebilecek, bir 
gölU kurutabilecek ve araziyi 
aym sathı gibi kraterlerle de. 
lik de13ik bir hale sokabilecek· 
tiı:'. 

Sovfıtlerıa Loadra 
sel rı 

iııgiliz hariciye 
müsteşariy]e görüştü 

Londra. 21 ( A.A.) - Sovyet_ 
ler Birliğinin Londra bilyilk el
çisi Maiski, di1n ha.riciy~ mfi.s • 
teşan Butler ile bir görtlşmede 
bulunmuştur. 

1Jd dİplomat bu görüşmele
rinde, son Japon tavru;sut tek _ 
li:fi de dahil olduğu halde Ja
ponyanın yapmakta bulund~ ~ 
Ca.aliyeti bahıs mevzuu etmiş. 
\erdir. 

Amar ika şehirle
rınde müdafaa 

Yunanistan 
· Amerikadan 

tayyara yardımı 
ısteğınde bulundu 
8 mitralyözlü İngiliz 
tayyareleri Y unanis

tana geldi 
~ 2t (A.A.) - Atina ajan· 

m bildiriyor: 
Bu son gün.lcrd Atinalılar 8 mit 

ralyözlll ve çok sllratli Huriknn 
avc.ı ta,}-yarele-inio şehllrerlnin ü
zerinde uçtuğunu görm\l§lerdir. 

Bu ta.yya.nıler Yunani.'it.anın ha
va müdafaasında. itimat tclldn ~ 
den kuvvetli birer amildir. 

Hurlka.n tayyarcierlnin oynadığı 
rol ilk defa ola.rnk Fro.nsa meydan 
muharebe.si cs..,a.sın<!.a ögreuilmw • 
tir. Bu ta;yarele'r, bilahırc şimali 
Afrika da ltalJ. a.nL-ırn ka~ı fruıli -
~tle de temayüz etmtı;l&dir. 

'e\')"Ork. 21 ( .) - P..öytcr; 
Associndet Press'in bir telgrafı

na göre Yunanistan, bilh!LSSa tayya 
re hususunda, Amerikadan yeni 
yardım Webinde bulunmuştur. 

Bu mliracnat üzf'rine Amerikan 
memurları fabıiknlardan cllerinde 
mevcut tayyarelerin verilmesini 
istemişlerdir. Yunanlılar, İngiliz ve 
Amerikalılnnn imali bitme} il ~ro 
olan harp tayyarcleıindcn bardan 
üzer'ndeki rilçhnn haklarmdnn fc. 
l'll{jllt ettirerek bu bıyyareleri de 
elde <'debileccklcrini ilmlt ooıyor -
lar. 

• 4 * 
Atma. !l (A--"'-) - DUn akpm 

aqrediletı 117 numaralı remnt tcb. 
llğ: 

KUVV(!tli dlişınan WC'Vzilcri lsgal et· 
t.1k ve %00 ~ aldık. Esir ara.ımıdn 

subaylar da vardır. Bir otomatik si. 
!Atı ve mıbZul mi~ malzeme eli. 
mıze g~~Ur~ 

Savaş tayyarelerimla asken ehom. 
m!yette tıcdeflcrl muva!fakryetıe bom 
banlmıa.a etmişlerdir. Hava muha 
rebeWrt eımumda 6 dll§m.aıı tayyare. 
si d~UrdUk. Tayyarelerimlzd n b1. 

ri bil" dost memleket erazL!lııe mec. 
burl bı!J y&JllW§3& da mürettebatı 

kurtulm~. 

Attaa. :U (A..A.) - B.B C.: Dün 
tıaıy.a tayya.nlııui. Pnvc. UaerlDde 
bir akm yapmttl&ı'M da baara.t Te 

telefat yoktur. 

Atına. lU (A.A.) - B.B.C.: YU· 
nan radyosu dllıı akpın çarpııba 

güııO şiddetli ya#murlann Arnavut. 
luk ce~de Yunan tıuırnmma ma. 
nJ olduğunu fakat zaptedilc.n yerle. 
rln dil m:ında.n t.amıımlyle temizlen· 
dlğtn! 86ylemlşttr. 

1taI,yanların ikisi çar§tinba ve bırl 

dlln sabah olnıak ~re Uç mukabil 
taarruzu kolaylıkla tardcdUm!ıtlr 

Dtışmı.ı.n ağır zayiata uğrannştrr. 
ll inci İtalyan ordU3UDun geçen 

batta zarfında uğradtğı zayiat fevka. 

IAde ağır olmu§tur. 

tedbirlerı aıınıyor 
twlt• 1Aa19 (Mbeouri)" (A.A.) - Air ıkadaki harekat 
NeYJIOrlt ..U.sl L& Gu&rd!a dilD Bar 

'8iJt Amerlkanm ve bf!Maııa tan w 
cfotU at.ılle.ril'ldekl eehlrleriD tıdediy'e 
reiıllieır1De mubtcmel han. akmlarma 
bl"fl m6da!aa. baZJrlJldarma cıuba! 

tıefiamalanIU tavıdJJıe eylemlftir. lA 
Quıardia mUdataa tefkilltmm aakaı1 
r,flerle temas edilerek lnktpf et:tir.il 
mcs!n.1 tavstye etml§tlr. 

Amer11t& belediye refsluiniD bölge 

kanferaımnda. söz alan LA Guardl.a 
deımlftlr ki: 

Btr bncuma manız kalmamakbgt
mız llltinıallnlu yUzde 97 olduğunu 

k&~ ediyorum. Fakat. ne Birleşik 
.Amc.riks bll~ti ne de bcr~ 
bir belediye reisi geri kala.n yUzde 8 
ibtımatin me.sullyellnt kabul edemez. 

+ •• 
VBf....,_, 11 (A..A.) - Bana: 
AmerUtaıı Jrongrcslnln en bararcW 

mıtr~dctlarmdan olan fi.yandan Nye 
bugtm tıeyaııatta bulun.rı.rak. ödüne; 
verme ..., klralama projeelne tarattaı 
olan tyan azalarmm ekscrlsinln yıt. • 
km bir ist!kbıı.Ide Amerikaya 1'.arbl 
tıa.n eWnnclt nl)eUnde olduklarmı 

(Baş t.ırrajı l ıncıda) 
Libya'da. Bingazinin cenubun

dakl muharebede 107 İtalyan ort& 
büyüklllkte mu.harebe ara.ba.81 iğ~ 
nam edilmiş veyahut lahnp eda
mi§tir. Bu muharebenin vukua gel· 
eliği geııifl sahada iğtinam olunan 
diğer harp malzemesinin sa:orılması 
devam etmektedir. 

Entrede, 20 kü.nunusani De 20 
§uhat arasında.. bir liva kumanda.. 
m generalle birlfktec 47 İtalyan 
subayı, 698 İtalyan erba.§ T-e eri ve 
5578 İtalyan müstemleke askeri e
str edilmiştir. Bundan b~ mavi 
Nil, yutan Yukaıı Nil ve Gocam 
mmtakalarmda da. bir çok esirler 
almm·ştır. 

İtalyan Somal.isinde, krtaJarmıı::., 
Cuba ırmağını, ilk geçilen noktanın. 
şimal.inde diğer bir noktadan daha 
tazyik ederek geçm4lerdir. Bu iki 
köprü başındaki harekat, şayanı 
memnu.niyet bir tarzda lnk~f et -
mektedrr. 

* .. * 
alıyleml§ ve şunlar ıilive ctmışUr: Londra, 21 (A.A.) - Röyter .A,j3.n· 

Proje kongre tara!ından kaU suret· mnm Habcgtstandakl husu51 muhabiri 
tıe bbal edildikten 300 gttD ııcmra A. 
merika barp bBlixıde bulunacaktır. 

Projeye taraftar olanlar bu beyana. 
ta itiraz etmektedirler. Maıım&tib, 

lııunlarm A.yan mecllaüıdo takip etlik.. 
lert t.A.hl;Te mllnakapl!t" lma kes • 
mü ve mecllS taratmdıı.n projcn.ln 
.ar&tle kabulUnli t.em1D etmek için 
4ab& ~k h~~m!arınm aöylemealne 
aQaaade ederek bUtUn bUcumlara ce. 
-..p M1mem:ekUr. 

JıılecUa buicinde buglliı, ınuhalefe.. 

.. bir be.tat kadar ıUrccek olan rad. 
Jll) alcadelal ba.flıYacakt.ır. Projeye 
... ,...... .. §alullyeu.ıta bemell 

atJ1111 n~ kODUfarak aolrtal aa • 
9M'lanaı dofr.uıdM doğruya Amerika.11 
:mll!ritDe lmb edeceltJerdir. 

yazıyor. 

Habe§ ımparatonınun muntazam 
kuvvetleri cenubi Afrika aubaylannm 
kwnandan altında olarak ilk hare-
kellerini Da.ngladald mllşf,ahkem mev 
zltne ka~ yapmıf}ar ve ilk defıı ol&.. 

rak ata~ hattma burada gtnnişlcrdir. 
Oojam vllA;yetl kumanı İtalyan al· 

bayı Tercll.I. Habeş vat.anperwrlerhılıı 
i yan hareketine artık hA.klm o•nma· 
dı~ı ıtiraf etmeye mecbur ~. 

Muntuam Habeg kuvvetleri ile çe
teılerl mtl§terek<'zı Dangllaya taarruz 
ettikWi vakit buradaki ltaıyan gar_ 
n.laonunun yarw glt.ml§ bulunuyordu. 
Habef kuvveUcrlıüıı toplan. cephane
l<!ri ve yiyecekleri taarruza takaddUm 
edeıı i\lnlerde arp Gojam dağlann· 

Japon Har:crye 
Nazırı 

(Boı tarafı 1. incide) 
beyaııatta bulu.nazı b.arlciye DQZil'l 

Matsuoka dcmişUr ki: 
"Japon tıUk1)metınm haric:ıye nazırı 

arlatilc dUnyaıım bitblr mlllet.ııre dlln. 
ya ban~ tekrar tesiııt tç1n blc;blı 

nma.n bir tavıuısut teklifinde bulun· 
madmı. Siyamla Htndieint aramndaki 
lhtllMta Japonyanm tavnasutwıa dalr 
olvak İngiliz hariciye nazın Eden 
tar.:ı!ıııdan aoruııuı bazı suallere cc • 
vap verdim. İşte bu cevapta düeya 
barışmm teknr tcesaüsü hakkındaki 
fikrim! bildirdim. Hiçbir mlllete dola. 
fan ı,ınyialarda iddia. edlld.lgi veçhlle 
dllnya banşıı:ım tekrar te.ııLBi makaa. 
dile blr Japon ta\'assutunu tazam • 
mun eden hiçbir m j ı;öndcrme. 

dlın." 

" ... . 
~o. :41 (A.A..) -D. N. B. Ajan. 

sı bildiriyor: 
Y~cı pzctel r toplantmnda be. 

)'aıllltta bulunan tıariciy mllmeulll 
tşt. Eden.ln Japon)-ad:.ul sulh ta~ 
sutu teklifini muhtevi olarnlt hususl 
bir mesaj aldığı bakkmdaki lngUlz 
haberlerinin d<lğı-u olmadığuu bildir 
mL:tlr. 

Japon ai5~11.tıü demiştir ki: 
"Matsuoka, Londrnya bu neviden 

tılc,: lr m j göndermemf1. ea.decc u. 
muml mllt.alAa.Jar lzhBr e~ttr.• 

1§1. Matsuolmnm Lozıdrny3 gön.eki'. 
diğl muhtıranın metnini b!ldJrmekten 
imtina e~. bu metnin nqredllml 
secett.aı b1ld!rmI:ıtır. 

lşl, bir sua~ cevap vererek hiçbir 
memleketin Japonyadan tav88Sllt is. 
te:!llediğini UAvc ey! m~t.iı'. 

Londnı, 21 (A.A.) - Tayml.s ga.zeo 
t~inin Tokyodaki muhablrl, İngiliz 
harld)· m n BuUerln pazartesi 
ı;Unü Japon bUytlk elcisi Shigcmetsu· 
ya. yaptığı beyanat hakkında Japon 
gaz telerındcıı Atıah.lnin Londrn mu. 
bnb!ri tnrnfındım verilen bir haberi 
nakletmektcıliir. 

Japon muhabirine s-otc Butıer 1n. 
giltcrc t&ratmdan alman müdafaa 
tedblrlerüıln muht.eınel blr Jap<ın ta· 
arnızuna ka?'§t lnglliz mUstcmlekelc· 
rini mUU3faa tmek için almchgmı ve 
tnctıterontn Japonyaya k&rfl kaUyen 
tecavüz niyeti olmadığmı ııöylemlştir 

To ~, !1. ( A..A.) - Haricı. 
~ nuın B. Mat:suoka.. ~e. 
ciler t antlsmda ~ ~ 
yanattn Japonyanm Uzak Şark 
ta İngiltereyi veya Amerikayı 
endişeye düşürecek her hangi 
bir tedbir almış olduğunu inkii.r 
el:niş lngilt.erenin (Luzumsuz 
tedbirlere) tevessül etmesini te,
essilfle kar§.ılaınış ve gerek 1n .. 
gilterenin, gerek. Amerikanın 
(Japon efkarı umumiyesini tah .. 
rik edecek) tedbirlerden içtinap 
edecekleri ümidini izhar eylemiş 
Ur. B. Mat.suok&. son Japon teşeb 
oüsünden de bahsederek demi§" 
tir ki: 

İngiltere hariciye :ruwrı :S. 
Eden gönderdiğim mesajda va· 
kıa bir müddcttenberi dünya 
sulhu hakkındaki görüşleri izah 
ettim. Fakat bu m~ hiç bir 
veçhilıf Avrupa haroinde tavas. 
sut tekhfi olarak tefsir ednemez. 

B Matsuoka. Vo.ş~da lngil· 
tr{I, Amcn1m, Holnn la, Avustralya 
v Yeni Zelanda mcmlektleri ara
a:nda m xa.ter~ler ceı e<yan ettiği 
hakkındaki bazı b erle.re telmih 
ederek şöyle dem\tir: 

Japonya, pasifikte veya cenup 
denizinde !ngiltere ve Amerikayı 
encli.seye düşfirecek hiı; bir tedbir 
nlmamıstrr. Bundan bh' müddet ev
vel pnrliınıentoda yaptığını beya -
n:ıtt:ı karşılıklı hazırlıJdann teh· 
lıkelı olduğunu ve her ild tarafın 
d:ı s bepsiz endiselerden muztarip 
olacağ·nı söylem tim. Siyaset! ida
re edenlerin bu gibi suitefehhüm -
!eri izale etmeleri ve bu gibi se
bepeiz endişe' ~l'e müstenit lilzmn • 
sın: ,,..e tahrik edici tedbirlerden .sa
kmm:ı.ları icap eder. 

B. Mntsuoka, ge~ sene Fran -
sız Hindiı;iııislnc Japon lntaatmm 
gonderilmesi Jıadiseslnin lngilte -
re ve Amerika.yı kızdırmış olabi • 
Ieccğini kabul etmiş ve fakat son 
zamanlnrda Japonvanm hiç bir fa· 
aliyette bulunmadığını söyl~cıtlı·. 

Kürtaj gapan Dr. 
tevkif olundu 

Bir müddet evvel ınllddciumu· ı Katina gebe kıılııuş bunun üzerine 
miliğe bir ihbar ya~ ve Sa- doktor kendlahıe kU'r1;aJ yaparak 
matyada oturan Katına adında 19 çocuğu almtf. ancak ameliyatı iyi 
yaş nda bir kızın kendi.3ine kUrtaj yapamadığından kı:z fenalaşarak 
yapılması neticesinde öldüğü ileri Ortaköy ~ yurduna kııldırıl:rnı;· 
slirlilmUştü. Bwıun üzerine ceset tır. 

mezardan çıkarılarak morga kal- Bunda mllesseee sahibi doktor 
dmlmış ve tahkikata başlanmıştı. Asmı Onur kı:zı tekrar ameliyat 

Morg, ces t Uzerindc yaptığı o- etmiş ve K~tina turtarılam-yarak 
topsi neticesinde hazırladığı rapo- bir müddet sonra ölmüş ve g{ıya 
ru dün sabah milddeiumumlliğe üremiden öldUğU yolunda bir ra· 
vermiştir. Bunda, Katinaya kürtaj por alınarak ceaedi defnolun.muş. 
yapılmış olduğu yarbnaktaydı. tu::. 

Bunun üzerine tahkikat derin • MUddeiumuınilik dün sabah dok 
leştlrilmiş vo anlQ§ıldığına göre tor Hüdaverdiyi adyiyeye celhet
h4clise §Öyle cereyan et.nıiııtlr. rniş ve kcndi!lini 7 nci sorgu bl -

Samatyada güzel diye tanınan kimliğine teslim etmiştir. 
Katina bir milddet evvel, Balıklı Suçlu doktor sorgu haktmliğinde
Rum hastanesinde hastabakıcıhk ki ündesinf müteakip de tevkif <>" 
ederken, Be:voğlunda muayeneha- lunmu~tur. 
nesi olan b ,:.r. doktorbrmdan HU- Diğer taraftan t.ahklkat derin -
daverdi ile tanışmış ve bir mfiddet leştirilmekte olduğundan bugil.n -
sonra da beraber y~amıı.ğa başla.- lerdc doktor Asım Onur da a.dll
m'Slardrr. yeye çağırılarak malumatma mii • 

Aradan kısa bir nman Jreçlnce racaat edilect>ktir. 

AmerıkaS ngapura Yunanıslan ingihz 
tayyare gönderdı askerı gelmemiş 

(Ba:J tarafa 1 incide) 

il~ Çin mılliyetperve.rlerine gön. 
derilm;ştir. 

Mütekaıt 12 Ameıikan pilotu 
da. muallim olarak Holanda Hin 
distanmn. gitmişlerdir. 

* • * 
Londra, S1 ( A.A.) - Singa • 

purda büyük bir hava ve denia 
üssü tesisi projesi tahakkuk 
etnıeğe başladığı andan ıtiba· 
ren bu şehir Avustralya, Yeni 
Zcliinda ve dünyanın bu kısmın 
daki diğer İngiliz topraklarının 
b~lıca mUdafaa. kalesi addedil
meğe başlanmıştır. 

Uzak şrktaki huzursuzluğun 
başlıca sebebi üçlü pakttır. Bu 
pakt her tarafta lngiltereye yar 
dım devam ettiği takdirde A. 
merika için bir tehdit adde<fo. 
mektedir. 

Japonya.nm Siyamda ·ve Fran· 
ez; Hindiçinisindeki faaliyetl.cri 
~ Felemenk Hindi~ üt.erin
de açıkça yapfıklan tazyik bu 
hU7.ursuzluğu arttırmıştır. 

• "' 
Nevyork, 21 ( A..A.) - Röy. 

ter: 
Amerikanın Pasifik denizine 

askeri tayyar ..... o- gönderdiği 
hakkındaki haber bugünkü ga • 
7.Ctelerin ehemmiyetle me§gaj 
oldukları bir hadi-sedir. 

Nvyork Herald 'rribune ~ 
tesi. Kalifomiyada imal edilen 
bombardıman tayyarelerinin Sin 
gapura hareket ettiklerini yaz
maktadır. 

Bir c;ok gazeteler Japonyanın 
cenuba yeniden asker sevketti. 
ğini kaydetmckteC: .• :er. Asso.. 
ciated Pressin Vaşington mu· 
hahlrine Jr{ire. Ameri anın Pasi
fik mmtakasmft. fr.ızhl milrtard& 
tayyare göndermesinin sebebi, 
Amenlm hfi! funetinin, Be:-linin 
Japonya üzer:_Jc bu meınleke _ 
.tin harbe girmesi için bir taz • 
yik yapmakta olduğu kanaatini 
taşımasıdır. 

Almanya, bu suretle .Ameri· 
kayı aorluklarla karşılaştırarak 
1n~ltereye yapa.cai!ı yardımı 
azaltmak ümidindediJ". 

Bazı kon~ mahfilleri, Ame. 
rikanın. Uzak Şarktaki gergin 
vaziyeti Almanya taraf ın.::.n 
hn.zırlanmrş bir vaziyet olarak 
telakki ettiğini zannetmektedir. 

••• 
Nevyork, t1 ( A.A.) - Birle. 

şik Amenka devletleri Metodist 
kilisesinin misyoner teşkilatı 
meclisi, J"apc:ıya ile l\orede ve 
Çinin Japonlar taı..fmdan ida. 
re edilen mmtakalarmda bı.:lu
nan bütün misyonerlerine Ja
ponyayı derhal tc.rkclmcleri em.. 
rini ''emliştir. 

* • {( 
Londra, !1 CA.A.) - İngı1iz 

matbuatı, bilhassa Uzak Şark 

(Baş ta-rafı 1 Uecide) 

Ba!kan §8.Yialan çıkarmakta devam 
ediyorlar. Herhangi bir reemı Ingillz 
tcıalrl el<le edebilmek lçln Ahn&nlarm 
en son yaptıkian gayretleri, Belgrad 
dan aşağld&ki Ud bayat mahsum ba 
tx>ri yaymak olmll§tur. Bu lıatı.rler 
şudur: 

1 - lki yüz bia 111,.uıa asker! Yu. 
ııanl.ıstana doğru 7018. çıkrru11 bulun. 
makta r. 

2 - lılgtıl.z lutal&n, daha §imdiden 
Lhıuıi'ye ilıraç edilmiştir. 

Londra 8eJAbiyott&r maht!Derlndo 
tJU beyanatta bulunulmaktadır. Eğer 

.Almaular bu gibi ahmakça matıallar 

yayaralt JngUteredeld saljhlycttar 
mabf.lllerden haberler elde edeceklıın1· 
ııi aaıuYQrlaraa. çok ~riu. 

HAt.ıı. lardadır ki. &yD1 lledetle, Al· 
nuuılar. bundan b1J' kaç zaman evvel 
e.Blgraddan, ~ ltttalartmll adli. 
y&Ukte ort.&larda Agost.a'a ilu'ae edil.. 
digi hakkmda blUabi uılıılz diCw' bir 
hAbe.t yaYQUllardı. 

••• 
f.oollttt. Zl ( ) - .MOstakil 

Fransıa AJauı blkllriyor: 
Deyli Sbç guetuı Bostoa radyoeun 
dan naklen alchgl bir haberi blrixıcl 

sııyfasmm eıı gtiıze ça.rpaQ JV!nde 
nqntnü§tlr. 

Bu habere göre. Mısırda buhuaan 
General Va.nl ord11111Ddan 200 bla ki 
şllik 'bir kuvvet.in lr)men!et ... gitmeli 

U1.oı?re ~olda. bulwıdutu '"u.aüer Yu.. 
nlL"lista.ııa htıcum elmııMiıen enıel nl • 
giUzlerln buradan Balkanlar ~Al
munlara kat'fı tııa.rruza geçmeleri ih. 
Umtı.1 dııhillndedir. 

Böyle b!r haber tablt kaydı ihtiyat. 
la telilkl edilmeUdlr. 

Loodra aaWIJ~tta.r ın&JıfeUert ~ 
gi!terenin YuııanlwtJ!na karp ctrilttk 
.eri taahhUUeri yerine geUrmek lçlıı 
h"r n• oluna olauD bamr ~ 
nu btldirnıJşlerdir. Alman tehdidi sa. 
rahat ~yda ettikten ve nazı diplo • 
ı:naalaı Yunanlstanı korkutarak ttaı.ya 
ile au1ha icbar ve Bulgar emellerini 
tatmb:ı. etmek tetebbll.ııUne Priftik _ 
ten ııonra matbuat da buna. işaret. et· 
mf'ktedir 

San' at Mektepleri 
mezunları kongresi 

San'at melrtepleri mezunıan cemL 
yetinin kongresinin :rapll.cbğ'tm yu:· 
mı§tık. CemJyeUn yeni idare ~yeti 
ŞU tekilde kurutm~tur: 

Baı:kan: Doktor Hafız C.maJ Lok· 
.rnan Hekim, Asbqkan: Muallim Sırrı 
D6lr11nter, Kubaııip: Sabahattin l§ık. 
ıı&ç, Xerltes H1ldllrD: Vahit Erim, 
Genel Sekreter: Ali Karyot, Aıın ba· 
lıır: Fahri Areoy, 1'."lyazl Mocan. Avni 
Kııraka§. Sabiha. Lokauı.n Hekim. 

Muraklpler: lluallim Halil Q:vdet 
O!lıııı, Muallim Muzaffer Yaaar, Mu· 
alllm Kemal Denker. 

dan deve Nrtlarmtla getlrilml§tir. vaziyetiyle al&kadar olmakta. 
Tııarrw: 00..,ı&madall eVYel, İzıo~ dır. 

ha.va h.'UV\'l?.Uerl dllşmanm karargthı. Taymis gazetesi bu hususta 
na bombardıman etml§ ve dikenli tel şöy e yazıyor: 
örgUlerl tahrip ederek Ha~erln .Ur. ''Uzak Şarktaki lngı1iz mü· 
nue au.,man hat.ıruıruı. girmelerini te- dafaa kuvvetleri Singapura ge • 
min eylemi}tir. len milhim mi:.tarda Avustralya 
Habeş kuvvetleri ate; harbine gir- kıtalan ve Malezyaya gönderi. 

mcden bir gtııı önce iınparatol' Haile len son sistem bir çok bombar. 
seı~c bir bayrak resmi esnaıımda d1man ve avcı tayyareleri fü 
hitabede bulunarak demı,t.lr kt: takviye edilmiştir. 

- Şayet vazlfenlzJ yapar ve bu Bu kuvvetlerin salimen mu-
bayrağm düşman eline reçınestne ma. vasalatlan !ngilterenin deniz 
zıı olursanız. bu bayrak iııUklAilnlzln ı hti.kimivetinin ve karada ve ha· 
(l)ediyen remz1 olarak kalacaktır. vade. gittikçe artan İIM{iliz kuv. 
Tanrı sizi zafere ulqt.ınm. vetin.in bir tezahUrildür.,, 

su~_,..... 
Türkçe~ 
Şarkılı·~-' 

DOKTOR 
AŞKI~ 

Çok takdir k~ ~ 
stlll~-~~ 

......... o,,....--. "'..1 
IUbarlyle mllk~ 'ıj 
ııeytnıllerioıbte ta JS il' 

Bugün mauneıer 
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ICOC,A YUIUFJ 
AME R iKADA 

Yuan: lsKender F. Serteuı 

Sp o r - - - cea • 

Erkek Liaeleri voleybol 
milaaba.kala.rı 

JCrkeJc ltMleri 4rUmda yıpJlınelct.a 
ola11 voleybol mOMbalıı•J&raı• dtln dfJ 
.e;mtılA!lell " a.YDS'tu halkevt f&loııl•· 

Qe - 83 - rmda de•am editmtotır. 
~ ltonuM.rak yemek Dedi, IODr& f/Y l&bfbel!ııe i· .EminönW1de blrind ınaçı Hayriye 
~'u aahat vmii: Ti"1'8t u..ı.n 'ya.pmlfl&r, H&yrtyeıı. 

1t."':' Qi1 d" &nneai : - BuııJann hepsi yalandır, I ter 1........., 1~ lcaaanmı,lardır. 
.. ~ ı. .... : 0 '1zi bekledik.. Bu Miı! Tarihte bu kadar ka.neı . 
~ bı~ey yer~edik.. ve göıdeai olan hükümdar a.n. :lktııai '""9 v..ra Ue ıetııcw ueam. 

bj lcıJcmış. ea.k Filhıtin u.raymda muhte. da yapılnııtlır. Neticede htiklAllllcr 

~ ::.~ milla.firlerin aılnln:ıa §em bir S&ltana.t süren Süley· 1:Ju ~ta ı~-s. ı5-ı2 gaUp geımııı 
'"' ıa.::-~ ~eteri i ı· k d. · \.- d. ,..._ ik. terdir. :Y"'llb ek . G n, en ısı man ~ygam~.r ır. vnun ı Beyoğlu Hallı:evtndl'l de H•~rpe.§8 
~ "? ~ N yıy~rdu. . bin çörıd~al. vardı. Fakat, ~em· Şa!ı'atokuıu mllm~kaımu ı&-ıı, S, cleon un an~cu lekctin kotü, garip bir Adeti! aa. u-.u Haydarrıqa.ıııar aaıat.ıuıara • 
"Sia d "<>rdu: ravda bu kadar kadınır. hır a. 
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"""' bı,. e !at&rıbullu mwnmuz? raya. t.oplaım:ıa.ama aobep ol· 8 tui9i kartılafm mı ~ ' ...., 1~vtl. t O h" Ad t 16-H Galatasaraylılar kazıanmıılu-
~ a~b· 1 muo u. ıama.n ır .. cı var- CSJT 

"tehlrd· ..... bUyUk ve (lizel dı .. Yerlilerden ku çocuğu olan -·---------... ~ &iıİ: ?i.Yorlar, doğru mu? la.r, on aekbl ya,oma gelınce kll 
ıt~t ~ba c;ın bUyUk w gllıel. hırmı sa.raya götürüp t.ealim Z:· ncı gö%ile daha gü· ederludı, Eğcu- kıı gfuıe1 i•c sa.. 
!ar ten ı raya alınır, de!llae aileaine iade 
~d~ ıi ,81aııhulu, ~tantullu· edtlirdi. Bu yıı.d~n hükümdann 
ak ar. l\~c l~b:ıncılnr met.he göıclclcrinin sayısı gün geçtik~ 
~asını §arka ait kitapları çoğaJırdı. Osmanlı hükümdar_ 

bı'e-.nd çok severdi. ]arı arasında en çok sefahet ya. 
~lıı ~ kalktı, bir kitap do pa.n (Deli İbrahim) r.amiylt 
' ' Sik ıı:ıa so1 uldu: m•ruf bir padi§aht.Jr kf, onun 
~Quh1~} burada Türkiye da ancak dört nildhll kanaı ve 

Yoklama 
\'erU Eminönü Alkerlik ŞubıtN1aden: 
312 illi doğumlu ihtiyat crat.ın yok· 

uıma gUııl•ri e.Mts çıkanlnıı§tır. 

AUı.kadarlarm ilAn olunan glinlerde 
ı>:lat 9 dan 12 ye kadar yokl~a.lan 
ıcı.n nllt~'I büvzyet ~anı, lkaınet. 

gA.h ke.tt4ı, bir totoGTat ile ıubeye 
ıııtlraca.aUan. 

ıuı 

IoU, b stanbul bnl.lunda yil7,(tlJi gözdefii va.rdı. Son za· 
~aç kıtap var. mantarda g len Osmanlı padı,. aı2 Dog. u, '6. Mı şutıat 
~ Yan tner<ılda kıtap do- t;ahlaıı a..ra.amda otuıda.u fazla 813 ., s, .ı, 5 Mart 
~~Pla 11\l. aitti. goule ve <mriyeRi ola.n yoktur. 114 .. 6, rn, ıı 
--.'('Qj • rı hıra- bırer gözden Bunu yazan muharrir. miibala .. 116 .. ıı. u. n .. " 
~' lg~b ğada Marsilyahları bile geç- ııa .. ıa. ıe, ıo .. 
>lQ e.fe llel Ulda bet haf ta .•. Tiir rrıi~. ıu 1 24, u, u ., 

.. 
• 

~Ilı. kubbes~ördUm ? .. Aya.svf· Gülüştillcr. :Mis Nelson, ter- ııs .. :n, 28, sı ,. 
etftn ı... Haliçle ceçen c::Uma.nın verdiği bu izahatı bü_ 119 ., t, ı. 8 NlMoD 

11 1> ltl~· Padışahrn gözdeleri.. yük ı,i r dikkat ve alaka ile din. a-.w .. 4. '7, s .. 

" 
" .. 

""" e~ibn &arhklannda bir ölü... liyordu. 321 .. 9, ıo. ı ı .. 

~;<qda b. an "Eyu"' p M"'"'"rlık1a:- il- • . -2 

•• .. 
it öt"· ~ • """' .. U, ı&, 16 

Jbi· ı ~,,. ~!,, kitabırun sayfa· "Padi9a.hlarm gözdeleri,. bah- 123 .. n, 11. ıı 
.. 

~n. s·f:k. Eyüp sultan ea- gj yeni ve mühim bir mevzuun 32,ı .. 21. u, 26 
'iıı I> 0~htarağa köprüSÜiiün, açılmasına vesile olmuştu. 123 ,. %9, so, 2 Ms~, 

" " .. 
tııeliıı. ca.k131rımn, kayık ge-- Nelsonun annesi, tercümana U6 .. 1. f, ' " 

....._' Jıu ın res·mıerini gördü. aor.:ıu: aı1 a. 1. ıı .. 

.. .. 
~~0; en~san bir ltitaba - Mi&te.r Yusuf, kızniıı çok sıs .. 11. H. lfi ' s.ı· beğeniyor, değil mi? 129 ,, Jfl. IO. ıı 

.. .. 
'ıı? bu kıtabı oku.madmrz 
'ita '1,~~· 
'~ereıc it!vc etti: 
~ torıi bu kit<ıpların :.epeJni 
~ Cıı,ı.· :VOnırn, Miı ! 
11ı..Uen kıtp eey ! Amerik~da ~ 
~ illi , lnplar 'l'Urldyeye gel· 

"Şuph . . 
ııı tôZi; .... es12 gelir,. Fakat, ... 
e ' ~ -'4<~e Uftmemif. D e • 
~ e il kı, TUrkiyey\ ~yıret 
~1.ıt kı ~erlkalı seyyahlar 
rJi..~· ~~etli eserler ne§red 

Tercüman bu suale: 
- Jiayno_ 
Diyemezdi. Bu, hem göaöpiln· 

de duran bir hakikati inkA.r e•. 
mck, hom de nezak~bizlik olur. 
du. 

.,,... Evet, Mis! Dedi. Kwruz 
cidden. çok ııevimli. çok akıllı ... 
Hasılı çok iyi yetiştirilr.ıiş bir 
gençtir. Yuauf pehlivan kendi
s1nt da.ima takdir eder. 
Ndşonun annesi manalı bir 
~le güldü: 

~ltı l.8lSa. bunlardaı, (Pa· 
~ !..~eleri) isimli kitabı 1 
el'clı.'!.~ntıek isterim. 
~~ kitabı eline aldı. 
~ batm• oturdu . 

(Devamı uar) 

. ...... \Pi : 
~~ ~:ı bir define yakalamış 
h~lrj, Yonun1 dedi. Nedir 

~ retto •.• 
"bıı ~~liMeJd it.abm a.;.:·!a
~' <~ ıı:cu: 

~ita;c1'Şahın göadeııtr·) adlı 
lı ~ l:ler·İı 
~~ alde eğlenceli, mera~ 

ıt' ~olacak! 
&~~e de öyle ~· 
~ tteıtderlerse. iade etın .. · 

t;ı:-ı ' ~I t götünnk İlterifn. 
~ : 1 <tl'rhal '-•uvafa.Jı;at et.· 
'ıt. 'il~ hay. Hatta 1i1J1 hodiye 

ıı.,' ~ok. onu, 
~ıı~arı ~dentkl merhum ba-

iacıe Yadikar kalmıf. Teh
'ıa' ~ıta et.ın 't Ur.ere alırnn. 

Oku,. Pçılarda biı bulu~ ..z. 
JL 3Uıtuı• 

"~"l.tu .. 
~utU bıruc>nbirc mcrinde 

~~&.tak ıu aabrlan hı.ılı hızlı 
.. .. • s' 'tusufa tercüme etti: rQr ., 
ltı) ~ aa, TiırkycniK ne c.t-
'1 bıe~~·memlckct olduğun 
~~ 8 ... ıa. !Jıı mt.rnleket lıalr 
ter"' o~_bır fikir vm-cbilmbk 
~heı-·•ı.qnlı sarayın.dtı ,. e:ı "' ~t' tıılerindcn bir ~(ln. 
a_ ~ tıyım : Padi§ahlllt 
i,~ altı tfiız qötcf csi • 
'l'ı~tık ttflcdJılı ko;...,; Vtl7't!&7'. 

~ !&r~:: gece bu kadın~· 
tı~"ii k Y~ar. Padişahın 
lef ~ile ~ıtıltırda,ı ytıni ].'(1.-

't"ftıae 90~<iZd~l;"ndcn b~ka 
~~ !"'eı ... 
~ h bi~enbire k~a.nnı 
~' ~ 0rnun:ıandı; 
ili~~ de.rı buna kuyruklu bir 
~ ~ere er. Pa.cli~u.h eene 
!ltr~~ksadf rırkal§erif) i ıiya· 
t~~ ~ e so}\a~a ıku ... 
~ lılkftıı nu görür. dörtten 

er d lı karıru yoktur. 
'11 btın1~Ydurmadır. ı~epai ~ "i.ını •. 
~ıı~~-'til~ t &iilmemek için 

~llf'a. d:: u uyordu. 
t ''ındu: 
~~~1Aınerikahlar Türkiye 

S ~ell ~~ ~ınıt,1 hic; bir §ey 
'-'ı.ııı ~nlıyrır ır B.ınu ~"
hı.~ P: dışahın Fara 
~ bile (tÇm.W,fu 

Vaktile, ArnavutköyUnde, Çütc 
taraylar müştemllAtmdan iki kıı.t· 
lı bir k!gir binada ikamet ediyor
duk. Bu bma, takrjbon elli metre 
kıdar danlaclşn u...ı.ta: vt blr ~ 
kuış .uzerlnde idi. Ya.lo11 htr odışı 
Köçtloğlu ~·ahamm bah~deki 
bU)'Uk ~a.mlann ~ında u çok 
denb görUyordu. Ort4 penoertJerin 
ma.nuraıu fevlcllM- idi. Kartımı
• dllıal'.l yamaı;:, Sa.it Halblı ~a 
koruluğunun "-'langıç noktumı 
teşkil elliyordu. Tam tepede de 
meşhur bir köşk vımiı. 'fam~ 

•lt taratmda ıura •ıra; tlraemi ba
lıkcılan ait olmak üzere küçiklik 
evler vardı: 

Daha do6'l'Usu bir novi harsp 
kulübelerden ibaretti. Burada otu
ranhr gayet fakir Rum aileleriy· 
dl. Kocalan balık«;tlık yaparak bir 
)tac; pııra temin etmeğe çalışırlıJ.T· 
kan, kadınlar da vakitlerini bo§~ 
geçirmiyerek y~ boYUYOl'lardl. 
Uazılın dil Galat.adald ucııı elhi8e 
tırtan hazırlara pantolon, yelek di
keı•lerdl 
May:ı aymda, ye§ilhkle.ııe eerilen 

rengarenk ya.znullar gayet gilıd 
bir ınannra a~ed,fdj. Oıne hu 
•Yd~ çiroz cmil~n·mdiR bu •cayir 
evlerin ne pencereleri: ~ ne de 
lcapılan gözükürdü. 

~~·. balflıı~ıldr ~-,. •-Ym· 
dan ltlbaren ba~la.r; ve gfts-tde bQt-
la9ır. flkbahann mUealt }ıa.valaruı· 
daıı ittifıdtı eden bfilıkoıiar, 811\
dallamu ınıcunla),p, boyarlar; v~ 
pıratırı yettiği Jracto.r .,ıt.ı ve ç,_ 
pan haıırla.rlıu". 

Hava kararnıca, ağlardap topla. 
dmlan bahlrla.n derlıal evlerin i\.. 
nUnıte ~ılan ınaltrrlarda kJıart#. 
lıır. Civıı.\"da1ri ıencler do, ına.ıtdo
lin, kitır: va atı- umonfğj pia. 
ralJ ı~c Y'1'rlıtnnı kMlar bahan 
sol!.nılarlar. 

Usta Mrin'm bolta.m ittt bu ev .. 
lerin altmdı icli. O da blıim gibi 
li!U"~Y mü§tomiUı.tmdan biT bmııd• 
ibmet ediytırdu. Böylece, boıta.n· 
da.n kaıa.ndıCı bir ~ para ile geçi· 
nlp gldiyol"du. Zııtan evin pelı çok 
paray~ Ultiyacı yoktu; bir karı bir 
koca fdlll'r. fnekleri ve tavuklan 
da vardı. M·ğır ustanın bostanı ~ok 
büvük deıııdt: lakin, aranılan scb
zeyj bıılınelt ke.büdi. Yuın, bol lıol 
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K&dıköy YerU A~Hh .,ubeslndeb: 
Şubemizde Jııayrtlı maJ<ıJ 1Nbay, 

erat ve şehit yetimlerinin 941 yokla· 
m881 1 Mart 9U tarihinden itibaren 
Salı, Perşembe, Cumartui günleri 
yapılacaktır. 

lill•riııdfıki Dl\1111 ~. '4'PQr 
ve tkrunlw ~l&riltı mUr1cısıt. 
ıa.n QA.a ohıaur. 

aebıtı Ol w; mcyvalan da t<>ptln 
bir rnıdr.'ol.M dovre<lerdl. Kıo g~ 
li11c;o, y~ toplldı~ panllım Yi
vli§ yavq yor: ve M\Jıtıı J<>fıın, 
maydanoz sa.tarak bütçesinin mu· 
aav~pe,şitıi tem:n ~erdi. ~vBll• 
Mıflr wıf-3, YP luf, dumıMlan ~
lı§tığı halde pek söJ:U geçme7..dl: 
llanRı, Madam Peruz nederse .. ek
seriya o olurdu. Mcscla.. Madam 
•~nıı: 

......... Bu ftl!1't: ke.rnıhahar dllanl
yetim, derse .. dllQQnı;ıuii. Biber dj. 
kelim, denııe .. d.ildlirdi. 1'~ Hı· 
f:. uısf4: 
-. CIJ.Jlım •• d4}rdi; otuz seııeden· 

l)eri bir ttlrlll anla~aıtlnı i f'&lrot! 
dediğin o mudur.. yoksa. 1'en mi
yim. Yaptığı da btr i~ olsa bari. 
Gala~~ •• dolrtoP ......,"& ff1!!de o~ 
okka süt gft.türeeek: ıote bu lra-
ıta.!'. Öte yam var ""'·· Gatilrnıez 
olıun.. I 
Mığır uııta.run "gat etti~ itina. 

ı:ım bir odaamda d~li MırdiTOI Y•· 
tJp kalkardı. Mvdirol, llY't mert 
ve cesur bir adamdı. Yalnız ara· 
d4 1rrada deli1ik al&imi ı<*t.e
ril"di, 

Unmmf ltarptı cephtd@ ı«ı,m .. 
Oılrk )'IJl'J'ken, pok flkmmı d\lfOJt 
bir ~mbaıııH pııUa.rna.stıe adllllca. 
frı hrı!lf ı;e oynatm"llr. Krm tuttu· 
fu nm&ıı kendi ken<llnfl tclanf 
ttrclertnden bl.haedcrek, yük11ck 

1Q11Jo hım emirler verir; ve pelte]( 
rcıtek: • ' 

- Noltt., hat; Ju~t. noJct.a, hat, 
ı.e.t; diye J6y1enln dururdu. l{lm· 
~·c b!r arJrı doJcımııı~J. 

!lu f't!nada, Mıltr tıl't& ıs.hır Jrapı
Jmtıı önftnde: 

- Bizim Mardiros gene telgraf. 
~ılığa iba.,Iadı, diye eöylenerek a. 
dıııncıı~ !!albıe acırdr. 

8lr gece, nteıl o1d11 bilmem?., 
aır takan çlngetıeler clva.ııdl.JJI ha· 
hkc;ı evlerinden btr R.~mr eo)•clQk· 
tan sonra boe!t4nt!an da eteberl il• 

frrdtla.r. !!lu bıtl bir kat defa t~k
rar edince, bir c;oban 1r6pe~ beııte. 
meğe kanal' verdik. Muluta. Rutı 
mandrrıµımd& fl\.Je. bir lıöp@k var
dı, bile nroee~tll•r. lHr ıün, M1· 
~'" qıta il~ marıd'l'llva gittik, R~ 
pcıfl gösterdiler. Mığır usta: 

- Aman!.. d~di. Bu köpeği ~ 
ta.Aa ~ lıaUm.iz ne olar?. 

Yeni bir sulh 
teklih ? 

f'BtUJ taYrıfı S Unnflde) 
abyor, Avrupada. denllda kan.ya 
yapalMw.k bir lhno. bra1ardaa de
nblere ,.apılacak bir htteuftl kadar 
maha17el olmamaJıla beraber bir 
~k mUfnilllerln çf'.rçeveleırıml,tfr. 
Bunun için harbin k.a.T§ılıkh mil· 
s~ome nolnala.n t.&yyüa etıne
den netfr;eyj almak tablJ mttınldln 
c~ 

"ulh teJdlftıd faPl.1' JaponY1-
bn ~rtlar l~lncle bulunan IDQ!ıutp. 
lerden mih\1er ziimrestnc mcn~up· 
tur. Bu zıinım de )"n.l<m zamanda 
sulhu elde etrnek ~ eder. 

Fakat hu sqlh ilhamını AJm&nn· 
dan aJdıfma göm §im.diye lauİar 
yapılan emlh tekliflerinden dahıt. 
pratik bir mahiyet lll"ZMeoe~ un
nolnnn.ma7. Alınıı.nyanm hundan 
e\ veJ de ulh tekllflerl vardır. Bu 
rlefa da Amerika.da t.eştr ~ııpara.k 
rlrmn(rnııııileri hlr knml"?'m!tl ımlhu. 
on. seııkefmek fstiyet'-"lııtfr. 

tki tanı.fm bir ıntlaımııya var
ması iki ıuretf.') rnüıTıkUndür: 

A) Bir ta.rafın dJğer tarafı Hah 
km'\ eti ile imana gctlnnrnı.i, Bu 
<;ıı.rf htmılı ta.Jı..wrnk edemiyor. 

R) jld tan.fnt hazr eeaslarda ltJ, 
mada mü t.en.lt bir anJıo:maya ,,.,. 
rnaıııı. 

811 da hirlnd kadar ~ide eclllmesi 
itti~ hir \"8.kıadır. Demokra.5ilerll'l 
ınihHır &.ra.<imdaki harp bfr "Oln 
mqharehesl,, ~etıüf'J taııdılı için 
ltDJ"Oıh~r itiJM.t mevzuu hahliol&. 
maı. 

Bunun itin JnPQD teklifinde A
nıorik~ prdnnm1 ya.\'8 1atm.ak ga
yesi takip f'dil!fiğiıü sıtm)·oru7., 

SADRt ERTEM 

Kaput bezlerini 
boyayanlar 

Bir kısım açikgQılcrin nrli 
mallar paar-la.rmdM aldıkları 
beyaz kaput be:ılerlni bQyato.
rak piyasaya sürdükleri anla. 
şılmış, t.ahl<ikata ôaflanmı~tır. 

Bu gibiler, hUkftmetııı beyaz 
kaput bezlerine kcyduAq narh· 
tan fa~a kazanmak için bu hi • 
leye b~·M.nınal<tadırlar. 

Bu yi.iıdeıı eweloe, aYd.a 200 
ta)' bez boyayan latınbulda.ki 
boyahaneler, ıimdi günde 3. 4 
yüz top kaput bezi boyamakta
dn-la.r. 

8Uıtdan dolıyı ıimdi,_ kadar 
000 bin liTa klT edildifi töy!m. 
mektedi!'. 

S - VAKiT 2! Ş't'BA'l' lNf 

lstanbulun tanzimi 
islanbul, Beyoğlu, Uskudar ve Kadıkö 
cihetlerinin nazım planları taınamlan 
Şehir miltehaeı11ı tafıi lif plinlariyle m .. suı 
Tabiatın bah§ettiği emsalsiz bir rin İstanbul, Beyoğlu, ve ÜakU 

ıüHlUl• llJıJP bulunan 1ııtanbulun, Kadıköy clheUerlnin ııbms plia 
1936 senesindenbcri tanzimi ile lar.nı t~tn.ıunlıı.ml§tır. Bununla 
ugrSŞ"Jıyor. r&ber !stanbulun uıUJt,sna va.zi 

Her yeri a~n ayn btr gilzellik· yeti acilen yapılması icap c>den 
to olan bu emsS.:alz ıebir mnnl°" zı milhim tamimleri inta.o et.mit ol 
rf tlnıdiye ]radar muayyen bir hu- duğuııd!Ul blr tarattan lsteJıbulu 
dut dahilinde inkişaf Ptmemiş, ge- diğer semtlerinin imar pliuı!An 
lişi güıel serbeıt ~tikamt1Uerde pılırk n bir taraftan da imar pll 
ge~lemiş, hiç bir ka:nt r.aza.n iti- ları ikmal Pdilntirs olan ktsrmla.r 
bara a1mamaın~. inuatta !.seri· ait tııf11ilAt v tatbikat pliı.nlan y 
yeUe arzu edilen irtifa ve mımarl pılmaktadır. 

ıeldl verilmemiştir. BUtün bu planla:rm nıevkii ta 
Bu vaıiyet de Avrupanm diğcır ke konubnıtlarnu sayın doktor Ba 

rnUhlJU tehtrlerindcı gHıilleıı Uıttfa.. Lutfi Kırda.ra lsf4nbulun borç! 
mm 'burada elde edllmeslne mıs.nf olduğunu eöylemek bir vaı:ifedi 
oldufu g1b1 bUtUıı bu, dduuk cı~ Neteldm dünyaya btr bugua eene 
kUde bulunan gU11elikleri toplu ve d<!nb ri be{ika bir veçhe ve ae 
t.nm bir halde eenebl göılerı g(Sıa. verdiren hu ıJOn hamin dof\lrd 
t.crmete mani tqlcJJ etml§tJr. 8u· müskUl6.t ve tevlit edecefi tndiş 
nun ıebebl pllnıtı hareket etme- le'rdon yılnuyaca.k kadar kuvveti 
nift netice:ü !eli. Bu nP.tlewn teVw bir karaktere sahip bulunan 1stan 
!it ettiği ibUyaeı 11ezen fıt.tnbul bul va&in'n rncvkü fktidan. gE"Ç 
t>c:ılediyeal bey:nehnilel f6hrete aa. fi gündı:nberl yer yer yapılan 
tıip bu1urıa.n ohnall Atriluı tıel\ril~ in§asın. girililon bUyülı eserlt> 
rinln bfr ~oğunun t.a:Wm.J lle meş. &örmekten ve ~buluıı ün 
cul olnn ve Parlıı havallsinln f".4n· aza.mi hız verildiğini slSylemekt 
drıU Ue usraı;aıı tehir nıUteha.Mm geri kn.lacak bir )timse yqktur 11 
Prostu ~emrlmtı e«:1Jbetmi ve şe-.. a nırnn. 
lıir p!Rnmt hamlam"'öa kendi.tnl utanbul, bu suretle ~'bia,tm bah 
rnemur clmi.Jtir. nettlği gUıellik c.illetinden sabi 
Avnıparım a§ağı yu.kan lıcPtd oJduihı 'Mhtiya.rlık kadar, I!zmı 

ruerkezilC'ı-tiri~ bir fi<!kllde olan lnn ~ı-kli V<'rmoğe muktedir 
~elıirlertnr mu~al;ıil bir morJce,.f mUte~al81S ve :fw.nr bilJ"06urıda 
buluıuruyan ve uJA d~ bulunnu. nılıı.n planJ.om derhal btttün mtlf 
yacak olan İstanbul şehrinin plıi.- l<i,ıUere rağmen meydana ~eti 
mn1 ele al.&n mlitenuaıa halen lnı• cek kllraltterdc. ve ltuwetıı l1'dM 
rqlmu; bulunan hu ehrin mevcut b1r valfye s-ıhip olmakla da baht 
vazzyeU()rinqen azami derec~e yar 3ddcdUrı'lelidfr. 
istifade etmeğe çalıpNk bir taraf· Cihat Kmttmen 
tan normal seYfişe.f eri temine ul-
faŞ?llJi bir tm'ı!.ftlm da bütUn rU
r:elUkJeri»l göSterebile«k gekildc 
ııelırl tanzime gaYfet etmlft.lr • 
Mütebassısm biltlln bu mesai • 

Fınde vazifem dola.yı.'\!Ie yıµmıda 
bultmduğumdan bu gay~c erio
tlğini ve ~l a.ıa.mt muvaff n.kıyetle 
tıaşl'!rdrğmı çeldnmcdcn s5yUyebf· 
tirim. 

lsta.nbul §ehrinln tmarmm bir 
k~ba veya kllçlik l:ıfr ıehrfn irna-
1'1 b.d!ll' buit ve lıolaY(:a gö•a gö. 
rUnUr bfr i~ olma.dığmı nazarı iti
bsra almak lA~dır. 

V.ait ve ya.knı bir istikbal mev
~ll tatbike konulan bu pllnlarm 
mfiabet netfoftsinl göatermekten 1re· 
ri kalmıyacaktır. 
MUtebas~mı ~imdiye ~adi!-\" oeh-

Hayriye lisesi 
talabeleri 

Hava Kıvumuna 
500 lira verdiler 

Hayriye IAMal taıeM!eri, ıı.,,. 

mUdUr ve öfreiıJuırıleriııPı ~ .. kil 
Hava Kurumuna tM!ş yüa llra te'9ar 
rilde bulı,mmu§lardır. 

KAS TOR 
Cket 1"9 valciı, 'blrimlJ.d~ bbi eve 
;elin~~ :pırça pa,m ohır. S.Onrı, 
ha.l'ıc;~yi de ~Yl~ blr Ud do14ndı mı 
~Ilım UatUne ıetirlr, ç!nş'~neler, 
gelsinler; ~;hu könetı bah
çeye sokmam, 
f~ba.h~ dofru, çingeneler, ci· 

va.n tekrar ıiyaret etU!er. Fakat 
balıkçıl&nn yapakları çevirme ha· 
rcketjle h{!psi de yakalandı~; ve 
bir ~ ttay~ yediler. 

~ıtnn~ef8en\ btr daha o oivD.ra 
arenıı eatp\a.11 için bile ~lngene 
gehııedi. 

Bir 58.bab Mığ!r ınıt.& 1'eni -;aft~ 
rarak: 
-- eu he,VQ\Ul ""mda bip ıılit 

içelim, de<U; tıı!zim Perm, .Utle 
simi.t hazırla.pıış; marıl!I tutaeatm, 

~tr amlıJıı, Mardiroa ıta peyda ol
du. Kueafında., bol tUyJU bir köpek 
vantı: 

- Dün alqam, dedi; bu ,ı;pefl 
~lıot.ığnn demirei dilklılnmm a.. 
1tUndş g§rdilm. llotmn• Jitti; ge
tirdim, be&!yecdim. 

Köpek, Kastor cinNlıden, gıtyet 
tirüı bir ıef(U. Hep~" hoııına 
JitU. Mliır usta: 
~ Cı.tıa yakın bir Jı4YV1n, de· 

di; fUna tıir ~im t.ıt.k&ltm. 
-..- Kş.ştor •• diy~ ~İJ"ak hiç de 

fena olnıg; (Jgdinl. 
Madıµn Pernı ~ ~arıp~: 
- Ca.nqn .• dl}C:i i Kaşt;Qr dedi~ 

de ııedir kl? •• Barinı ma~tm- diye
lim. 

- Kqt.or, ~ k5p~lc1erm cinsi
dir. ıiedim: heJQ de alplda kolay 
kalan bir isim. 

Mardiros, deli olmtmn• rapett, 
meselevt btraıı evveı kapatmak 
için, peltek bir sada ne: 

- Madam Perluı, dedi. Fqla 11 
kırdı i5temez. l!ugtln ına)'m?l biri: 
Stıt içeceğiz. R6pe!Ut adı Kutel· 
dur (Kastor). ~en !itersen Ma,t..ol 
(Mastor) de; ne deJ'llen d(t •• 

Rutor, art.ık heplml.ııe alıpllıJ
u. !Wıçenln bek~JU~ de lytee 
k&vramıştı. ("ocuklu, titlenblk ll~& 
emıt. l>llı yaldqe.mıyordular. Son
ra, ııyet hauu bir lıa)7VMldı; ya. 
hanen t..ukh'" 'bile totrik ederdl 
BMı!X'(ie, era.y" bur1ya lcotuturken, 
Hrıavı.Uarm içlne gtrmr.ı; balme 
yollan tercih ederdl tikin, mu. 
laüJtğ olta hir .. , ......... o da 

Kutorun :>4ıt.rdlrı>m! bep~m 
fazla sevmesi fdl. Mardirosun ayak 
şeslerini derhal tanır; ve nerede 
olursa olsun derhal ona doğru ko
ıarak sa.tta dururdu. Mardlroe, 
Kut.orun bu haline bay:rltrd1; ve 
cebinden bir şeker çıkararak: 

- Kutol! .. Kaatol? .•• diye lıay
vanm tığmıa ııt.ardı. 

Mıfır u8ta, hayv1J.na bostanın bir 
"öşesinde lalif bir kulübecik ya.p
ınıştJ. Fakat, hayvanı bir tUrlil a
lıştıramadık. O, Mardirosun kapı
ımm önünde yatmak istiyordu. 

Bir sabah, erkend{!n Kastor acı 
at'.ı ha.vl•ma!• ~ladı. Hepimiz 
cit§&rıya fırladık; fakat, şayanı dik
);at bir şey görmedik. Kastor, deli 
gibi, bir l!&ğa bir BOia kO§UYordU; 
ve mtlt.emarftyen h&vlayordu. 

Mığır usta: 
- Mardil"0tıu 1:ağıralrm, dedi O 

b:?lki hayvanı susturur. 

Mığr.r u~ta. ocfaya girmesile çık· 
ması bir oldu. Yilı:tl Mnırm1şt1, ~ 
ğuk bir se.ı;le ku1ağ-ma: 

- Mardif08, sizlere ömtlr, de
dJ. 
Mardi~n cenaze merasimi çok 

aeıkh ftldu. O gün haltkçılar bile 
denize açılmadılr. Kastol", artık es
kisi gibi n*U değildi. Şeker bile 
yemfyonfu. Aklma estilc~e. Mardi· 
rosun kaınsı önünde havlayıp du
ruyordu. 

Bir hafta llftnra, J{utnr, birden
bire ortadan kayboldu. Onu pek 
~ok andık: fakat, bir netice elde 
edemedik. Bir iki gijn beyhude ye. 
re bekledikten eoıın. onun gece .. 
leyin dellize dUısU!' hoğqlduğynu ve 
\•e yahut birisi tara.fmdan çalmdı· 

S'"ftl dilısünıtük. Fabl goı;leri?niz 
hen onu arıyordu. Andaıı aylar 
geçti. Hfllii unutr.mnmıetık, 
~ Sf!bah odamda saçlarnnı ta

rarken, Madam Peruııun: 
- Knşt.or ~v!,. diye avaıı ı;:ık

t.ıll kadar bağırdığını işittim. Hay. 
fttltr iolııdo lraldtnı, derhal, ~ağı
n indim, hakikaten Kastor gel -
ıni§ti. Bit.kin bir halde Mardlrosun 
ap:mnda n.tıyordq, Şeker TenUlc; 
yemedl. Su verdfk; fı;me<tf; va Dd 
unt sonra da öldü. 
KöçUoğlu yalısmm hhçeslle bos

tanı •Y!nll 41twana dibinde.ki bil-

Mayer ve Benordette, 100 K:opeıJ'ZIQI 
~ona!yan, 100 Jda.kaud YoçıaıalJ 
Kerdeşi. 

yük çınar ağacının yanma bil 
bir tukur kua.rak hayvam röm 
duk: üzerine de ibir m•nur 
YOrlettirdik. 

Mığır Ult&, Mardirofııqıı ölttmün 
dm ıK>nra. i11' «ief a otua:k )Wbı el 
bisolcrini giydi. Akşama kadar 
lıkçı hbvıılllnd@ otunı.rM nkf 
g~inij. 

~ mcrmor tatm u..ba•. 
''Burası Ka1Stonın meıarıdır • ., .,._ 
1Jilli i~I~. 

Ge~enlffde, 8eltekte oturuı"" 
yet sevgili bir a.rlradqı .. ,.,... 
gidiyardum. YoJd• tıirdenb!N •ld 
evimiz aklıma geldi. Derhal tram.. 
vaydu at11}'4rak yelrufU ~ 
başladmı. Ka;tı4an keriY• strlnee 
hayretler içinde kaldım. Saray mU, 
teınilat.I olduğu gıöi duruyordu. 

:Biraz tamir edilerek da.ha 1yt tık' 
vaziyete sokulmuştu. LAIWI, -. 
tanm yerine blr sta.t kalın olm'lll" 
tu: ve büyUlı: bir kalab9lığnı husa
nınd.a ma~ yapılıyordu. Kaatorua 
mezarını aramak için kalenin u 
kasma dom yUrilıneğe baf)adım 
Bu e&nada kaleçi kont.r piyeyı d 
tü: ve bir gol yedi. Fakat. gol 
gibi ofşııyddı. Beni kaleNıs arka 
smda bfr şeye baktığımı g5rUııce_ 
işaret mcmurlan gibi eWe ha 
btr dnlre çiıdilrun 1m1ra beni ga.. 
tenli. KC)lle.n bazube.ndl~ ~ 
gibi dört adam beıı.i dıp.n ~a.rııl""I 
hr. Bu adamlarla §aka etmek cleıt 
lliikten boşka bir şey o·Iaft~'-1 
Çünkü, ber biri 8'}ağı yqkm 90 ~ 
lo sıkletinde !dl Böyla.rı da .,. 
direğine pek miişabUıU.. Zaten 1*a 
Kastorqn ıneıarını b\llmUftqılt. 

Mığrr ueta ne Madam Pe!"IDUlt 
ne olduklarım bir türıtı öğrenme
dim. Tepeqe]d k(iek YJkılnuı, Uvw
ba Nikoll evini tamir ettirmJş; Zo.
;«;aJıln ııllı morlu y~alan da M. 
gOrtlenlerc serili Mi. 

mı.storu hfı; bir zaman uautmr,.. 
cşğım, 

Ya,aıı; ~ Tevfik lluoe 



!?Z $UBAT :mu 
zen 

Dlflırl•ln k11mıt1nı bllın ller llacbll 
we bor erlletıa dl' macaau 

3 günlük tecrübenin verdiği netice 
Çok dalla bea1z1 çek •aba parla~, 

çok daba ııbbatıı dtııer 

Eşsiz f o r m Ü l 

Fevkalade 
teksif edildiği 
için i k t ı s a d i 
kullanış kabili
yeti 

Güzel koku ve 
zevk veren bir 
köpürme 

Otomatik ma
kkrn·lerle el değ
med.cn yap:lış 

Siz de RADVOLiN kullanınız! 

lstanbul rii!?ı~ekll<t•sad ve Ticaret Mektcb, 
Vezunları Cemiyeti idare Heyetinden: 

Nızamn ım nııı 9 uııcu maddı.:.si mucibince Oemiyutimiziıı yillık o.Jcllclo 
plantısı 22 2 UJU tarlhın~ ınU.sad!f Cum:ı.ı tcsl gUııU .saat 15 de Beyoğlu 

kevl s lonunJa yapılııc ğtnd:ın muhterem. tı.zanm tc.ı;ırifi rlca olunur. 
Rl'ZS'A I>~: 
ı idare vo murakabe hey"ctlcri rapoılannın okunması 
2 - İdare ve murakabe hey'ctlerinin ibrası. 
3 l: ui idare ve mUro be h y'eUerl tızası ile yedek Azanın int bab!. 
4 - 'I ckllf ve dikitler. 

..--
Devlet Demiryoltarı ~v,e Liman ar 
işletme Umum idaresi ilAnlan ' 

MuJılımmen b dt:I muvnkKnt teminat \'O miktnrlarllc ciruılcri Çf" • ·ır. 

}Un v saatleri ağıda alt oldu~ listesi hizasında yazılı ah§np tı-c.vers· 
r liS!.c muJıtcvıyatı ııyrı ayn ihale edilmek ilz re ve kapalı ?,arf usuın 

Anluırada idare b!n!lEIDda satın alınacaktır. 

Bu t: gırmck lsUyenJcıin liste.si hlza.smda yazılı muvakkat tcm!ıL"lt Oe 
wıun tayin eltlği VC3ıko Hl tC'kllllcrini aynı ı;lln eksiltme sa:ıtindon bir 
t evvclınc kndar komisyon rcl.sllğino vermeleri ltızımdır. 
ŞarUı unC'ler par sız olaruk H yd:ırpaşada tcscııum \'C sevk şcfll,g1lıde. 

~arada malzeme dal.resinde, hskişchirdQ vo lzm!rdo idare mağazahrmmı 
JağıtılmaktaJır. ll205) 

Lı te Mıktan 

No. Ad t C"ın l 

46000 Cdri hat kayın t.M>vers 
60400 

16000 h.nym koprU L'.'.l ,. 1 

(X) (Bu b n\ rsler nıe t. k, ' 
(ecLldlğt lnkdlrd : 

Beher udedı Muvakkat cKı..ı·~ıc 
Muhammen bcckll tf'!mfnat gtıu vo 
Lira Kr. Ltra. Kr. nııtl 

8 15 195,-) Ça.rJRD ':)3 

3 40 11518,-) 5.3.1941 
6 00) 5750,-) saM 
7 00) 6500.-) 15 30 da 

56000 Oi rl h:ıt .ı.11~ ııı tnH .. rı.I S 15 lOOiO, -
~ .... 

Muhammen bt..--d lı (5.000) lırıı oı.ın 10.000 adet ltUçlık ve ::!0.UJO adet 
yQk h:wr silpilrge (6.3.llifl) per enbo günU saat (ll) on oirdo g r bl. 

um dahllindeld komisyon tarafından açık ekelltmc usulıylc satın alına. 
mtır. 

Bu işe girmek istfycnJcrin (875) liralık muvakkat teminat ve L wıın•'D 

,aıtD ettiği vcsalklc birhktc el<alltme günU s:t:ı.Uno kadar komlsyoruı m'l· 
....Uan 14.ıımdır. 

Bu l..<ıe ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağJulının.t.ıtLr. 
(]20ıt) 

Sinema ve Tiyatrolar ZAYi 
Ü klıdar ı.talmUdUrlUğ'Unden aldı. 

ıl Ş h • T • ğını maa koponu ile mUhlirlimU za3'1 

"/ll~f~lj e ır ıyafrosu ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin ''l f fepc~ı Dram klimmda 1 hUknıU yoktuı. 
il • Akpm ~o.~ "'": 8cnlha Deuiı~ı (8!198!) 

• 1 1 .\1eşaleler ---------
\AZA?": Hetıı1 Kıtd.ıill ı 

.. . 
t r .ıttı ı .. udM.ı "unıcdi ı.ı .. uırnda 
c. ıııt.1111 ı ı de: (,OCPK oı c~ ., 

\k"l!ru 20.30 da 

Kiralık Odalar 

Re~ •ı,:lıı fklnd ~·u,..rllğiııc : 

1 
M ınuı ıycU~l7.d" 3/2/l!.H 1 tarihinde 

v,. 1148 No anıda tasdik ettirmiş oL 
d•ı ~ sı::n dın mUndl ru; tı Vt.:\,ihilo 

benim malim btılunan \'C Bandırmada 

nısıo ı • ıııu m"vcut 314 ton 180 
kilo kromu • : 11.uua Beret.et hanında 

ller (ÖD g~c çocult l<:nı'\ıUerr (Bııy Kostuntın Sarldak1) ye Eatmış 
itin bUeı verilir ı Lı.ıuı cıu,;umun gazete ile llA.nı için bu 

Beyazıt, UUell, Aksaray ŞeLrcml k iT(> Uç nU8ha olarak l§bu flllnnnme· 
ve Topkaprya otobüs tcn.ın olun· l ı l.dlidim eylcdım. 
~· Gııbit:ıda Mim•n n ilan iklnı~I 

----40 Kıul Augu8t Müllcr. (3.C981) 

ohat l'a7..artt•,.ı nk~rnıı tı.. ... ikt '" 
Gftn'I lnrma ıııda (AŞJJ~ 1..AZ.UI) 

Komedi (S) J•crdt> 

eyoğlu Halk Sineması 

·--------···· Dr Kemal Oz.san 

Jdrar yolları hastalık· 
ian mütehaaıı11 

lkyoğl•ı lfıtlkJAI ~I llıö. CHI 

Bana Pa""J\n Uatb ohıın\-ıa11 

~pıutr~.. "'~l.t 412Sa 

lstultuı Levazım amırliğın•en varılın ı 
harici askeri kıtaatı ilanlara ------.Beher adedine tahmin edilen flynt.I 6 lira olan 1000 adet tevh!d scmerı 

iskeleU paza.rbkl& atın alınacaktır. Tahmin tutan 6000 Ura teminatı 900 
liradır. !halesi 25.12/941 Salı günU saat H do Ankara Lv • .AmirHği aatw al· 
ma komhıyonımda yapılacaktu. NUmune vo şartnamesi komisyonda görU. 
ıtır. Taliplerin belli vakitt.o komieyona gelmeleri. (1969 - 1237) . . ~ 

180,000 kilo aığır ctl alınacaktır. Kapalı z8.l'fla ekMltmetıi 24/2/941 Pa· 
zartcsl günU saat 16 da Kayııcridc askeri satın alma komlsyonund~ y'lpıla 
caktır. Tahmin bedeli 66,600 llra, ilk teminatı 4995 llradll". Taliplerın kan·4· 
n1 Yesikalarile teklif mektuplarmı ihnle saatinden bir saat evvel ko...,isyon:ı 
'-ermelcrl (1009 - 913) 

Aşağıd:ı. mlktarlan )'8!:•1 , ıuğır etlı.:ri kapalı zarfla cluıiltm":"-'C! koıı· 
D\U§tur. İhaleleri S/8/941 PıızartcBI günü hl.zalannda yazılı saaUer.:ı., y pı· 
laca.ktll". Taliplerin iho.Jc snatindcn bir saat evvel kanuni ves!kalıı.rl, • tPklü 
mektlıplannr Kırklareli hUkCmot cadck:rdndeld askert saun alma konıı.:yo· 
nuna \"ermeleri. Şartnameleri komlsyondıı. ı;örUlilr. 

llktarı Tılt.4'! Teminatı lhale toaat~ 
Kllu Llr4 Llrıı. 

50,000 2() o:,, 1500 15 
200,000 80,1)"!1 G2Ci0 16 
25-0 000 lOO OG~ 6250 li 

(1929 - 104?.ı 

1: * * 
42,409 gıyim nal alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3/3/941 Pazartc.~i 

günU saat 15 20 de lzmlrdc Bomovada askeri satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tahmin tutarı 39,999 lira 60 kunış, kati teminatı 6000 Urndır. 
Şartnamesi komisyonda görillUr. T:ıl!plcrin belli \'akltto komisyona gelmeleri 

(19 7 - 133 ) 

Aşağıda yazılı llle\'adm pazarlıkla eksiltmesi 5/3/9H Çarşamba giınU 
s:ıat 15 de Muğlada ıuıkcrt satın alnın konılsyonund.:l yapılacaktır. Tnllplerin 
belli vakitle komisyona gelrnclen. 

Kilo 

( IS8l 

Bulı;ur. 

zeytin yağı, 

MO Nal içın demir. 
200 Çelik. 

l\liktarı 

ı.iıv 

91,000 

19,500 

4 Erat için m~llfn ön!Uk. 
d"t 
S El çekici. 
S Dli:ı: baskı. 

8 Mıh b:ı§ı bııskı. 

S Sıcak zımba, 

8 Sıcak keekL 
2 Menı;enc tezgAh. 20 Kg. 

'4 örme Jul ayak ipi. 
ı:: Nallama. yular knyıııı. 
l:.? Kuyruk Jpl kaim llO nıt. lik.) 
2ıJ i:ğe saman fara kuyruğu üç k " 

Kilo Jlyatı 

kıırııs 

'J'• nıinatı 

T.lıa 

22 :300 

. \d(t 

J75v 

tl95[1 - 1336) 

b ors cır.o kiloluk) 
'i Macar kör11gii. 
ı; Varyoz (4,5 Kg.) 
b Ateş kıskacı. 

h El kıskacı. 
b Oluklu baskı. 
fi Soğuk zımba, 

Sot"llk keski. 
h Ynrım yuval'lnk keski. 
~ Matkap. 
2 &!ta takımı 

balık sırtı . 

Yukarda ynzılı mab:t!rnelcrln puz:ı.rrı ,ı ı cksiıtmclcrl 24/2/9!1 Pazartesi 
günü saat lt de G<ıliboluda Bolııyir nW.eri satın alma komlayonund:ı yapr. 
lacaktır. To.Jipler1n belli valdltc komisyona gelmclcrL '(lD 9 - 1340) 

lstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

Ortaköydc Tqmcrdivcndi: 5 6 ·o. da. l3ohor J\lfendıırl vckill avukat Yu. 
sur Ken'nna borçlu Galatada Mumhane cuddesindo 42 No. da Yu\'aD Ycle<li 
Pantıyut .Madencldlsln tnpu sicilline naz nan Gnlntncla Yenicami mahalle.sı 
Fermcnccller aokağm(la eski ve yeni 73 kııpı No.lı kale mahallini mllıtemil 
ve t.anıa.mı 1050 lira kıymet muhammcneıı \'C bedeli icarı pe§in alınmak su· , 
rctiylo 15/6/19H tarihi.ne kadar klnıyıı v\;rümiB olnn iı;bu dUkkdnın 22 O 
No. kanun:ı. tevfikan açık arttırma ilt. r,atılmnsına karar \'Crilmlşt.ir. 

Gani menkulün c\·sarı: 
Cephesi !stor kepenkli, caıuckCı.n. Z<'ııılnı kısmen tuğla kısmen ı;imenlo, 

Cızcrindo iki kat bir oda, birinci kat ~~1.1· merdivenle çıkılır. tk!nci knt sa· 
bit merdiven vardır, Bina kft.giı dır. 

Me&aha ... ı: 12 M dır 

ltıbu gayri mcnkullln ıırt.tınnn tı:ırtnan• si l/3ı90 tarihinden itibaren 
40/5250 No. ile lstanbul beşinci icra dnlrct;ınut mıısyyen ııunıara.swdu her. 
kesin görcbilıncsl için açıktır •. lU'ı.nda yazılı olanlardan fıtzla m.ıhimnt oJm·ıh 
lstfycnler !.cıbu şa.ı'tnarncyc \'~ 5250 dosya ?'o.cile mı.:muılyelltnizc nıuı.:ıcao.t 

etmelldır. 

2 - Artl.ırmaya işUrak içuı yut<arda yazılı kıymetin •o 7 ,5 nl.sbclincre 
pey akçesi veya rnılli bir biuıkanm temin l mektubunu ı \dl cdec ktiı 
(lladde 124) 

3 - lpotck sahibi alac:ıklıiarb d'ğcr ruAkııdarların ve lrt.l!ak Jı:ıklan 
,.~hlplcrlnln gtı;}Ti menkul üzerlDd<'kl haklarmı huı.ıus!lc !al:ı: ve masrafa dAir 
olan iddialannı l bu ilAn t.nrilı!ndcn itJbRrcn 15 gUn içinde evrakı m118bltcle. 
rilc birlikte nıcmurlyeUmi:ı:o blldlınıcl<'rl cnbedcr. Aksi halw haklan tnpu 
eicllll De anblt olmadıkça satıs bcdclinin payl8Jiınasından harlı; kalırlar. 

4 - Gostcrllen gllnde arttumayn Lştlrlik edenler arttırma ş:ırbınmesini 
okumuş ve lüzumlu malOmatı olnırıı ve bul'lan tamamen kabul etmiş od ve 
itibar olunurlar, 

5 - Gayrimenkul 21/3/U tarlhınd~ Cuma gUnU saat H-16 ya kadar 
İstanbul Be;,lnci lcra memurluğunda Uç de!n b:ığtnldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edlllr. Şu kadar f{ , arttunıa bedeli gayri menkul için tahmin 
tdilmiş olnn kıyıhetin en nı: <, • G ini ~uımn k ve satı~ lstiyenin alacağına 

rilçhnnı olan diğer aıacaklılaı o gayı ı muıkuı lr t~mın edilml1j ise bu suretle 
rtıchanı ol tn alaeaklıınn mel;ınuundnn faza oı11111k \"( ıundan bnııkn parnya 
çevirme ,.e p:ıylll§brın:ı mn ıt.Uıtı.ı.nı Leı,.."lvU:ı: etmek şartUr. Şayet ooyle bir 
oc ld tc.klif edilmezse en çok arttmuım tcahhUdil bAkl kalmak üzere arttır
ma 10 gUn d~h::ı vmdit cll!Jcrck 31 3/41 tarihlne tcsadiıfen Paurtcsi gUnU 
saat 14-16 ya kadR~ lst.ıuıbul Ucşlncl 1cr Memurluğuna arttırma bedeli 
satış istiycnlıı l..ıc.ığm; tll hanı olan l•ncıı.kWnrm mccmuundan fazla ol· 
ınak \'c bundan ba§ka paray çc\'lrtre ve py aqtırma maımıflnrını tecavU:ı: et. 
mek ve 2280 No.h kanuna tr;-fikı.ı. • ·l.f olunan ~del % 75 §illi tubnak §ar. 
Ulc en çok arttırana ihal" -<:dıJır. Boy!e tazla bir bedelle alıcı çıkmazsa ihale 
yapılmaz. lılczkflr kan:.ıııa t \ ııkan sa~ ger! bırakılarak borç be§ sene te'cll 
olunur. 

6 - Gayri menkul k ndl ·ııı.; ılı ti olunan Kıu • ...._ .. c.h 1 veya vcr'lcn 
mUhlct içinde parayı ,. rm uc ihale karan fesholunaro.k kendisind<'n e\' el 
en yükaek t.ckllftc bulunan klııı \.;e nrı:otınl§ olduğu bedelle almıııtıı rwn olur
sa ona, razı olma.z veya L~ılunnıllZ>SJ.ı ıcmen 7 gUn müddetle .•• a\'a rıkıt· 
nlıp en çok arttırana ıhal cJlllr. lki ihale araamdaki fark vo geçen ı;tınh:r 
için % 5 den hc.!ap olunacak faiz YC diğer zararlar aynca hllkmo hacet kaJ. 
maksızm memurlyetlmizce alır1dan tahSll olunur. CMaddo 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli b .ridnde olar k yıılru:ı: tapu ferağ harcını 2n 
s\;nelik vakıf taviz bedelini ve ihale korar pullarım venneğ'e m eburu ıı 

MUterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dcllAliye resminden mılt.e. 
vclllt belediye rilsumu ve mUterakim ••kıt fcare.!l nlıcrya alt olmayıp arttır· 
ma bedelinden tenzil olunur. İ§bu gayri menkul ' l< rd • 'nilı.:n t rlh~ 

ek' : (1',fı nln A'kı) 
' ff'lfofflll, ıo ... 1 

fl!SA;.: ,•.,,...:!.~~(,.•&• ...:r•••••LI Lıtanbul R<'"'ntı lcra Mcmıırltt&'\I odaemda. ~ı.ıu i . ı11tn arttıınıa 
ı '!R?'Uıam ı dairesinde aaU11<ca~ il!\ıı olt1nur. (8020)j 

eevo<.ı..u ~AMiBiMiN SESi ~ 
TELEFON 44934 

~~~--~-________-/ 
Erkek Daktilo allnac3K 

1:.ıısıı 
Zurıguldakto. takdiri !uym<'t mlimcssllllğuıd ~·llışmak ,. lıtı df/' 

göstl'rcceklcrt ınu\•uffaıclyete gör. O-- 120 lil'U m ı:ış verilmek t1zer<' e • 
t'rkek du.ktllo nlınnı.aktır. Han.ar ıh \'o.; IL1tdı:ri ın ını'.ır müıııcssillllt~ 1,ıl' 
nı.n edile ktlr. ·ı alipler'.n 21 Şub,ıt on Pazartc:ıı gUnU saat ondn G3 

Yen! yolcu s onunun 3 üncU katında: 

Ereğli Kömürleri işletmesi thrakiye 

ve Kok Servisine 

ınilrncautı ı tmtihanda ha.zır bulunmalan il n olunur. l1Sl 1 

1 NU!us ı.zı.ercsl 
2 Hlı.:ııı t bonservisi ı ı ______,/ 
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80G 2U uUuO 1 
Keşıc. , • • GJ.:l) ıs. J ft 

tos. 8 lklncttcşrin tarthJcnı:dt \ -"' 

................................................... ~ 

l,.n h 1 s a r ı a r u m u ı1' 
müdürlüğünden: .... -.~ - - -

l - Şnrlname ve nUmune.st mucibince 10.000.000 adet blrs şii ., 
sUlü kap lı zarf usuUylo eksiltmeye konmu§tur. .: U!Jll·" 

2 - Muhammen bedeli 37.000 Ura. muvakkat teminatı 2..77., ~ 
3 - Ek.ıiiltıne 6.3.9U pergenbo gllnU saat 16 de Kabataııtıı le" 

mUbayan.t ıubcsindeki alun komisyonunda yapılıı.caktrr. ,, 
-1 - Şartname VO nllmunO sözO geçen levazım §Ubcsi vezılC9 

Ankara, 1zm1r bn§mUdUrlUklerlndcn 185 kuruşa nlmab1lir. ıftd." 
6 - Münakasaya glreccl•l ıJ JrlU teklif mcktupl::ıntıı ~ 

saikle % 7,5 gil\'(•nme para ı nı.u<buı:u veya banka teminat nı MJ' 

ıı th•a edecek kapalı zarflarını ihale gUnU eksiltme saatinden tıır fi' 

· do. mezkllr •omt.yon ba§kon!.,.,. mok- muka:d JI 
~ı.:ıı ı r, (1140) ~ 

Sahibi: '1S7MU8 B1 r· r 1 .,,, ,,, 

Be/ılı 1 ı ı)~ 


