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1"-----~--------------:---Dünyanın dört kıtasında 
demokrasi tarafı hakım 
bulunuyor. Mihver tarafı 
Yalnız Avrupanın yarı kıs: 
tnında o da ancak nıaddı 
kuvvetle hüküm sürüyor. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

M uharebenin tidde.ti bu· ı 
t;unıük dı.ploınaııi şahne· 

lne geçmLştır. lki tarat a Yaınız a· t eıınoenl 
gelen hamleleri yapıyor. d .... 

Perapalaltaki bomba tarafta, Perapalu misafir salonunun infil&ktan sonraki hali. Ortada, yaralılarduı biri but.nede 

~· eınO• -~--------------..:;;ı.....-:o.-~~~--~---.....-~~-:---:=--::---~ı §Urası dık.ltatc ıarııttır .... ı r . ynuyo • 

·~i;~:~::~~~:::~ ... ~;::ı::: lng·ııferenin Sofya Sefiri Dün 
l\ıuwcrın üç ayagı var. tut· 

Perapalasta Bir Bomba Hadisesi 
dank haıyanın roıulApafr~:r:rıuiu· ş . h ., m ·ı z e G e 1 d ·ı 
illa ve tsrıtanya m k Jnguiz e r 
~~~:a:u~a::;:n~:;;~;d~:v::: 
rnaktı. ltalya, <bu roıun askeri· 
fak olamamı§tır. ltalyadn . . dö· 

1 ·.-ın e ıyı 
nın müşkul şart ar 1r- hadde 
Vlİ§mesıne, her taratta ·~~maıına 
kadar mukavemete ça b"yÜi' 

Sefir Seyahatinden ve Türkiyede 
Gördüğü Hüsnü Kabulden Memnun 

infilak Hadisesi, Dün Şehrimize Gelen lngiltere Sofya 
Elçisinin Otele Girişinden On Dakika Sonra Oldu, 
Fakat Memnuniyete Şayandır ki Kendisine Birşey Olmadı 

• 1 Afrikada u ragmen lngılız: er ,r 8u· 
Lır üıtünıuk göıter.ınl§IC~ ır~arafı 
gün Atrıkaya demoı"•;.ı kırmak 
hakimdir. "u twtıuınıyea~rel, Al· 
İçin aartcdıleceit. he~ı ge ayrılın•· 
man kuvvctıerının. y reıııiYe· 

k netı<:e ve • 
sından ba§ a lrnparator!uaıu 
cektır. Brıtanya d şıınoıi 

. yolların an • 
cnun denız . .. kuY'Vetler yıaı· 
Afrıkaya bu!uk Bunların Al· 
mıştır ve yıgıyor. tutuırnaıı, böy· 
manlarla dovuıe zenne olan taz.· 
lece de Jngıltere u azaımuı iOiW 

k d ı:naıı ve 
yı ın ag11 ınnettır. 
11Llerin canına ın • Afrika 

. p..ya ayagı 
Mdıverın . . b fıalde de· 

ayağından daha ı)'J :.rıımuaydı 
gıldır. Amerıka t~dtdit ve tec&· 
L 1 J aponyanın Çi · 

ı e ka)rnamıttır. n er 
vuz kudreü . devam eden 
derile aenelerdenben malzeme, 
bogutrn•. Japonyalnı~ . o'· -·~s· • • d . para kuvvet erıru ç A ...... Dün ,ehrimize relen lnıifterenin !5ofya elçisi .,.,onun pencere1111 e 
ınsatn; Hele Amerikanın Büyük 
cnıı 1 • d . k vvet İngilterenin Sofya clçlsl B. Ren·\ nunum ve mUtehasslsim. 
Okyanusta Japon enız . ~ • deli dün akşam saat 9,ıo geçe ken· Sofyadan ayrılıp hududa gellnclye 
ler·ıne meydan okuması, Çını açık· ı k 1 l d d 1 dis ıU lludutt& bekliyen }ıususı tren· ]<adar Bulgar ar _ço y avran ı ar. 

il çı w Y rd proararnına ıe ~ se1111ı,ur. Beftrl• bel'•· T'eld& dalma ~ euoer. ,.... '* 
eokması ve Sovyet. Rueyanıj ber Sofyada bulunan lngllterenln mllfkü!At çıkarmadılar. Hattt. bl&Zat 
dostluğa hiç benzemıyen ~·~.arı uı el ilik ve konsoloeluk erklnJ kral kepdl hıaust vaconunu baM 

Meclis Açıldı 
Başvekilimiz, Harici Hadisat 
Hakkında izahatta Bulundu 
Ankara, 11 (A.A.) - O. JI • 

Partlııl meclis gnıpu bugün dl/ 

3/194b salı gUaU eaat 16 de 
reis \ekili Trabzon mebu!iu Jla· 
21an Saka'nın tthillğlnde toplan· 
ınıştır. Celı;e arılır açılmaz ilk 
defa ı.ıöı. alan muhterem 'Ba.IJ' e
kl1lmlz Dr. Refik Saydam BUyilk 
Millet Meclisinin kış tatiline ka· 
rar \erdiği tarihtenberl geçen lkl 

aydan faz.la müddet zarhnda 
• sn .... ._, .._....._ 
lıarlrl b&cll9&& ve -Oe dair 

mafuNI izahatta bahuamuttur. 

BllŞ'eklll mütealap ısliı. alan 
bir çok hatipler tarafından bu 
hftdlııat 'e mesane dair erdedl· 
len fikirler 'e bu izahat ara m· 
da hUkQmete te\'Clh ettikleri 80· 

allere al4kadar , ·ekJller ,.e bluat 
naş,·ekll tarafından i<"ap eden 
cenı>lar \'erilmiş ve mütemmim 
izahatta bulunulmuştur. 

Ruznamede başka müzakere 
edilecek madde olmadığıD4aa ................................ 
narak _, 19 - 10 S"l,'e ftllM. 
ye nihayet ,·e.rumı,ur. 

h f a etmcaı uze· b11 n içtir tahsis ederek hududa kadar rahatça 
vaziyetini .ınu a az ak isti· da gelm ' • 
rine Japonya, kımıldanm Sefir Sirkeci garında kendisini gelmemi temin etti. =========================== 
da,9ını gösteremez. Geçenlerde kar9Jlıyanlann ayn ayn ellerini sı· Amerika sefiri belli hududa kadar B ç •• • ı H v • • 

' B r · tazyikı altında kılıcını karak her birine kendisine hAs ccn· getirdi. • 0 r Ç) arp azıyeti 
b~r ın:kırdatınağa kalkışmış, f •· u1m--'iM ne uuratta bulunm~. ec· Bundan sonra arkadqımmn sor· 
ıraz y- d 1-ymasının cı .. o· ---'11 ı k k D ) I B ) Q d kat Amerikan yar ım a nebi ve Türk matbuat mum ....... er. duğu suallere ısa ısa cevap v:;en ar 80 8 U gar r USU 

müzakercaini hızlaştırmaktan ba§· nln sordukları suallere ayn ayn c~ ve siyasi beyanattan istlnkA! en 
kabir netice alamamıştı. • vap venntşUr. sefır: C v k Ne Yapacak? 

. Am ·ka kıt a1ın· """n ak•am kendisini ka11ılamak - Sizinle beraber bUliln lngtllzler evap erece 
ı İngilterenın en A ikanın uu ., 

. b"yükt" mer "•ere gara giden arkadaşımıza setir de geldi mi sualine, hayır, cevabını Yazan·. 
daki zaferı u ~~· d ika-yet uz. tır k A i ti ki (AA) F h kot eltıgın en ı lntıbalannı şu şekilde anlatmlf : vermiş ve na.ve edere uem ş r : Londra. 11 . . - ransa. 
lı.~var aje uştur Halbuki Arne· _ Memleketinizde huduttanberl Orada yalnız ikl lnglllz kaldı. ya gidecek iaşe vapurlanna insi· fbS8D BORAN 
e en er 0

; d kıs; bir zamanda ~rdtığtlm htuınU kabulden çok mem· _ Filofla son mUlı\J<atınız? !iz ablukaııını yara'bilmeleri için 
rikayı bu a a~ b.l ek ve harp -6~v:;;;:;::;;~;;iii:iii;;iii:;:;;:\ _ sız de blllyorsunuz, dedi. O 111· FranflZ harp grmilerinin refakat 
bu kıvama g~tue ı; pmak hiç -:: zin bndiğinlz 110n mUlı\katımdan edeceği hakkında Amiral Darlan 
taliinıe tam bı~::ı:n~: bir ın~- y d m sonra Filofla bir daha görUşcmcdfm . tarafından yapılan tehdide B. 
umu maz ve . 1 mil genı§· ar 1 - Hangisi? Churohill" in Avam kamarasının 

ffa.k. tt' Sın erce l d va ıye ır. h baların· _ Alman zaferinden eminim de· ilk akdedeceği ce ııe e cevap 
uğindc denizlerle ad~pl ~a. emni· ıı ı d 1 1 ka vermeııı· muhtemeldir. Londrada-
d 1 ken 1 erını . LI . hası dlğt zaman, Musııo n e 8 r; n • 

an •>:!an vAcmerikalılara tehdıt • yı • . (De\'amı Sa. 6, ~ü 4 de) +•+ (De,-amı: Sa. 6, SU. 4 te) * 
)'ette goren tı ' · · ver· 

altında bulu~du~1~~ ~~rcie ha- Mu··messı·ııer Mechsı 
mek ve kendılcrınl ogU §C b. · ti 
. k . k çok zor ır ış • 317 
re ete getırıne ~L katılırsa 71 Reye Karşı 

Okyanusya da hÇ~aıu~ücadcle 
Anglo Sakson •• ın b kıt'•· R ile Kabul Etti 
cephesi dört kıt aya v_e k ~etle· ey 
ların maddi ve manevı d u Va1·1n9ton, 11 (A.A_ •. ) 
· h. k' b 1 ıunakta ır. rıne a ım u u "l ve 1 

Mihverin tek bir sag ~man· - Mümessiller mec ısı, 
kuvvetli rüknü bulun:.?k"m sü· demokrasilere yardım 
Y.~ yalnız Avrupada dd~ kuvve· 
ruyor o da yalnız ma t le kanunu projesini, ayanın 
te da~anarak. •• Alman gaze ete: b 7 1 
tinin Avrupalılıktan, ~vrum~:Oan tadilleri ile bera er, 
•an··d·· d Anupa nıza ı. a r c ı 3 1 7 u un en, • Avnz'P&" ~ s 
bahsetmelerine ragrnen . t' k r e y e t a s v i p e t-
da bu tesanüde candan l§ ıra r e y i 1 e 
d k Avrupan•n 

e en millet yo tur. • l 
büyük bir kısmına sa~ıp o:: m i § t i r. 
~u ...... i11e küskün ve çekınge~ ld JI. 
lini muhafaza ediyor ve her a e (A A ) 

r V • gton 11 · · CJ:nnivet hissi duyınUfO k• J de aıın 1 k 
Bütün bu vazi,ıcte ba ılırsa ü: - B. Roosevelt, bu a • 

"•rn d. 'd n bu dev er m 
e ıp gı e ri netice· k ·ı e yar-

<:~delesinın tabii ve xaru _ le bile demo rası er 
11ni ufukt:. artık açık goz: k • ıam, • • • ·m 
1törrnek mümkündür. Yalnız en dım kanunu proıesını 1 

.. 
di kendilerini aldatmakta ıs~~r 
edenler bunu biraz: geç görecc:.A· ıalamııtır. 
lerd· 

ır. Ahmet Emin YALMAN = 

Cmmm·•rm~~au 
~ . Göre Gunun En 

. d Gazete sıne 
Aıans ve Ra yo . H'"diseleri 

Mühırn ~ .. 
11 

dııı ıılyaset hakkında ıza· 
lclı Ba!i\ea • * nu;rük l\llUet Meclisi açı . • 

hatta bulundu. Bir kaÇ ölU H' bir k~ yaralı 
ba patladı· * l\'rnpaJaııta blr bom aktaclır· 

'ardır. Tahkikat yapılın rt1 ın ll,ihaJJlnı eı.lcl bir eks&-

lııer meclisi ya ı . * Amerlk ' muırıeıos 
rh etle l.abul etti. eldi 

• f' ı ı .. tıanbnl:l ~ • 
-#r lno:ilfrr nln SorJA SC ır 

tDDİA 1LE BOVOYEN BALON! 
iki taraf ta son oeh1e kadar da,....ac:aklarını 

HarPL:;:_l hantritıi solumaya ba"lavacalc 1 
yarlar, .1111K• tnı 

aöylü-

Bulpr harbiye nazın (Daska
lof), Alman orduııunun Bulgar 
topraklarına girdiği gUn mttllKte, 
Bulgar orduııunun Bulpr milli 
ml'nfaatlerlnl müdafaa cdettk 
kudrette oldufunu llÖJ ledl: , e bu 
fikir a1kı 1arla ta!I\ ııı edildi. 

rarlhln her 'le' rinde gördlltU· 
nıUr. mühim bir nokta \Br<lır: Si· 
ya et adamlannın ) .. l;tıkları ha· 
tAları, aııkcr1er telAfl edemezler. 
Bulgarlııtanın glll bahçP.lerl, ılya· 
&d adamlarının hat!tları 31lı.Un· 

den, Alman orduııunun istila yol• 
üı.ertne ı;erllııılştlr. \'atanı lıtll63 a 
uğramı' olan Bulgar ordma, ı:lm· 
den liOnra ne yapM'ak: Madem, 
ki Bulprl tan hUrrt3 et nı latlk1A· 
llnl kaybetml~tlr; Bulıar ordmıa 

ne it gUrüne görsün, J'&baDM 
emirlerle tıa,BnK.ağı \'Ulfelerln 
hiç birisi şerefi! olmryacaktır. 

DllnJa durdukça bu bö)ledlr: Or
dunun ilk 'aı.lfeııl, hürrl3 et Hı la· 
tlklAllnl muhafaza etmek, utanr 
çlğnetmeme,k, mllletlnl t'!ilr )aı;at
nıamaktır. Bunları feda Ml"D bir 
ordu için ortada ba17ka nıllll men· 
faatler kalır mı T 

Bulgar orduı;u &rft'r \C harp 
ha3ahna glrmlttlr. Bir ordunun, 
memleketi lııtllA dll1dlkten sonra 
&eferbcr olmaııı, milli menfaatlerla 
mlldafaaııı ile telif edilemez. B.aa 
anr-ak , öyle lı.ah edebiliriz: 

Bulgar 11l3ut.tl, toprak lunıDe 
haı ta idi: bu ~heple Bulgar dev· 
Jeti Balkanlarda ordu bozan ola
rak ) &!illdı. Bu hastalık, Bulgar 
ordu!<iuna da ı;lra3et etti; o kadar, 
J.;I komşularından bir kar117 toprak 
almak için, yabanC"ı bir ordunun 
Bıılprlııtana cır1,1ıı1 ııUkftn rn lb· 
tiranda kartıladı. 

Bundan &onra Bulıar ordusu. 
nun )apııcnJ'tı uzlfe hiç de terenı 
detlldlr: (Dedeağ~) a inmek için 
Alman ordusunun petlne takıla· 
calc .... akat (Sofya) ını kaJ ~n 
Bulpr ordusunun Dobracaaı, Ma· 
krdon\ ""' nhır mu! 

Jstanbul, 11 (A.A.) - Bu· 
gün 21 ,45 tc lıstanbukla Perapa· 
\as otelinde bir infilak olmuştur. 
Zabıtaca tahkikat yapılmaktadır. 

* Dün aktam aaat 9,45 le Pera· 
palas otelinde bir infilak hadi.sesi 
olmur, 3 ki§inin ölümüne ve se· 
kiz on kişinin ağır surette yara· 
lanmaaına scbebi:vet vermiş ve o
tel in alt kısmı ile üst kat pence· 
releri harap olmuıtur. 

Memnuniyette öğren<liğimize 
göre, dün Bulgaristandan ıchri· 

mize gelen İngiliz sefiri Rendcll 
ile refikaları yukan katta bulun• 
duklarından bir kazaya uğrama· 
mışlardır. Hadise aefirin otele 
rrlmesinden on dakika ıscıhra W· 

kua gelmiştir. 
O •ırada otelin önünden geç

mekte olan Cağaloğlu Stfıhat Yur. 
du sahibi operatör doktor Oman 
Abdi yaralılardan üç kitiyi ala· 
rak hastanesine getirmiştir. 

Bir muharririmiz Cağaloğlu 
Sıhhat Yurduna eiderek yaralıla

( 0e,ıun, s.. 6, so 5) I + I 

Başvekilimiz 
ithalat Tüccarlarıyle 

Neler Konuştu? 
Dr. Refik Saydam'ın Bir Sözü: 

"Alayişi, Fanteziyi Bir Tarafa Bırakahm, 
Evvela Lüzumlu Şeyler Tedarik Edilsin,. 

Batvekilimiz iktısadi itleri mizi yerinde tetkik ediyor 

Ba§vekil doktor Refik Sayda
mın daveti üzerine ithalat iılerini 
konufmak üzere Ankaraya git· 
mit olan tüccarımızdan bir kıs· 
mı lstanbula dönmü1lcrdir. bir 
lcıemı d• Ankarada Ticaret Ve· 
kalctile temulara ve tetkiklere 
devam etmektedir. 

Şehrimize dönen tüccarla lto• 
nuıtuk. BaıvekaHn gösterdiği ali· 
kadan ve ortaya koyduğu iı bir· 
liği ruhundan hayranlık ve min· 
netle ban.ediyorlar. 

içlerinden biri bir muharriri· 
mize demittir ki: 

(De\'&ml: Sa. 5, sn. ı de) -

GONON SESi 

Günün Vazifesi 
Yazan: 

BIŞATNDI 
Bir Dlıaharrlr arkadaş lllr kaç 

sin evveı pzeteıılade edeblya&çı~ 
nn politika yazdan yumalanD4aa 
tlklyet edly~rda. Esu lttberile 
haklıdır. Fakat malWlede ,._&ın 
\'arken kim kendi klMJee1nde. kendi 
ı,ue m~suı olablllr; laanıt boyacı 
bo3 aııını boyamıya, banıt lltçu JtÖ· 
nUı rahatne utanu falımy& mDkfo· 
dlntlrT Boya ve ut cibl edebiyat da 
&akln 'e emnl3et11 günlerin bir 
lUk11UdUr. Mahallede yangın \'al".ken, 
at~ln her ~)I )akmuı tehllkeeıl 

her an me,·cutken kimseye niçin 
yerinde olmadıtı aorulamaz. Tebll· 
ke sUnlertae mabsm fevkalUe 
müdafaa kadroBunda, bo)'MI. atça 
'~) a cdeblyal(ı, herkm yerbal ala• 
l'ak 'e luındlae dUpa vulte)'I ya
peraktır. 

Gallba ~....., ..... 

tim: Bir lııdek De bir balık ctbalbt 
blrlade bir taftllla ~inde bfrletb'
ler. (ÖtdM Ue balalı. ayal ta....U 
bl~rec:ek zamama nud bir za
man otacatnu tıwaVftl' cı&mell!) 

rava atır atır kızarkfm ördelE 
ı.Jrta 110rar: «ArluMta,! Sen.la ftk
rtnce dünya ka4bıl midir, llldla 
mldlrh 

Tllf )'afıp kıyamet koperbm 

nail tahllll, ma.azara a..vtrt ile ...,.. 

pi olmak ö~n tava arlaMlef1aa 
eordufu ilmi keılm ..... adar 
aca31p olmaz mı f 

Hf'le edebiyatçı Jatlll' bafmr al. 
n11!J bir •dam olarea ballUll insan 
ıııt ırabına karıp bir lttlnnehlzllk 
gibi s5rtıamernMIJle \'ti llaflf bir 
paat kokma vermemeıtlneı lmkla 
Jok ıtbfdlr. 

Sonra ,tmdlye adar yer >1lzl• 
de oyunnı•t dramların muhakkak 
ki • blytlftl lmrfnnnclayız. Denls· 
ıer "' baYalann rörtllmemlt ate,. 
ıerte tata'8rktın zlbln ve kalbi bu-
lardan Qlrarak llakln J'ildltf Kule el......,._ valrfetmlye nsaclde
U. tmüa nr mıdlrt 
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Anlatan : Nuri ( Paşa ) 

27 Şubat 1912 Tarihli Maragab 
Muharebesinin Birinci Günü 

-14-
cBu mücahit bedevi, anlaşı

nn bana yardım için, orada ken
~ ıliğinden kalmıştı. Filvaki bu
lunduğum mevkiden çekilmek 
fıek müşküldü. Fakat bedevi bir 
düziye bana uzaktan i1aret edı
yor, düftJlanın sol gerimize sark
t ~ı elite gÖsteriyor ve (taal! = 
gt"! 1) diyordu. Nihayet surune
ıck geride, ateşten mahfuz bir 
yere çekildim. Susuzluktan tama. 
mı.e mecalsız bır halde idim. 

cDu!lman bulunduğumuz yc
nn kasesine dfüımüştü. Yerlilerin 
<ı:Bu rişn yani cTüylü adam> de
d.ıderi Bcrsagliyeri İtalyan asker. 
lerinın ma'\"ı elbiselerini arkamız
da ııeçebılıyorduk. Vazıyet çok 
tehlikeli idi. Çekilebileccğimiz 
yol, hem Marıgab tepesinin yan 
'\ c hem de gerimize düşenlerin 
arka ateşlerine maruz bulunuyor
du. Geri gideceğimiz istikamet 
aürülmüş bir vadi idi. Burada 
20 • 30 adım aralıklı zeytin ağaç
lan da vardı. Üstelik, !bunların 
diplerinde, yağmur sulannın top
lanması için derince büyük çukur
lar açılmıştı. işte bizi o gün kur· 
taran bunlar olmuştu. 

bu derece zayıf olan milis bir 
kuvvete taarruz için, İtalyanlar 
bir fırkalık kuvvet toplamak ih· 
tiyacını duymuşlar ve Margab te· 
peciğini almak maksadile Homsa 
ilk gelmiş olan 6 inci Bersagliyeri 
alayını 9 piyade taburile 7,5 luk 
iki sahra, bir dağ ve bir de 149 
milimetrelik ağır bataryaya (tak. 
rihen on bin kişi ve 20 topa) ib
lağ etmişlerdi. Sahilde 

0

daima ateş 
etmeğe hazır duran harp gemile
rinin toplan da ayrı bir kuvvetti. 

Homs komutanı General Reiso 
li, ılk kuvvetlerini bu suretle bir 
kaç misline çıkardıktan ııonra, 
taarruz.dan bir gün evvel, yani 
26 ımbat 1912 de, Homs mevkii
nin 35 Km. kadar şarkında, Zlı
lın sahillerine, iki g~mi gönde
rerek, asker ihracına teşebbüs 
eder gibi göründü. Bu gösteris 
hareketi, sahil kısmındaki mü· 
cahitlerin bir kısmını doğuya, 
Zlıtın cihetine, çekebilmişti. Ayni 
zaman İtalyanlar. uçakla yaptık
ları keşif neticesinde, Margab et
rafındaki Türk • yerli kuvvetler:
nin vaziyetlerini tesbit edcıbilmi~
lerdi. 

Netice{'.fe, General Reisoli ge· 
celey;n, Margab tepeciğine doğru 
üç kol ile hareket etti. Merkez 
kolu doğruca tepeye . ıgidecekti. 
Diğer kollar merkez kolunun yan. 
larını koruyorlardı. Jtalyanlar bu 
ter.tibat sayesinde sabaha karşı 
Margab tepesini baskınla alabil
mişler ve burasını derhal tahkim 
etmek suretile, mücahitlerin mu· 
kabil taarruzlarına karşı, harbin 
sonuna kadar muhafaza edebil· 
miıılerdi. 

(Arkası var) 

cBulıunduğumuz yerde, bir da. 
kika daha fazla kalamazdık. Fa· 
kat benim yürümeğe takatim yok
tu; susuzluktan dermanım o kn· 
dar çok kesilmi§ti.. Bedevi taşı· 
mak iç.in, benden tüfeği istedi. 
Fakat hiç tanımadığım bir adam 
olduğu için emniyet ederek ve· 
ırcmezdim. Onun için son kuvvet 
ve gayretlerimi sarf ederek ilk 
zeytin ağacının çukuruna koşa
bildim. Bundan sonra çukurdan 
çukura bir kaç sıçrama daha ya
pabiklim. Her sıçramada düşma• 
nın ıiddctli ateşine tutulmaklığı· 
aıız tabii idi. İtal>::anlar yan ve ar
kamızdan çok ku;~~n attılar. Teh- Piyasa Hareketleri: 
like artıyordu. Çukurlarda fazla 
dinlenmek için vakit yoktu. Ben Almanlar Mal Almak 

İstiyorlar 
ise artık koşamıyordum. Nihayet 
tüfeğimi elime alarak yürüdüm. 
Biraz gittiltte.n ıonra bir kocaka· 
rının, clincf e kirli bir testi ile ke- Dün 236 bin liralık ihracat için 
narda beklediğini gÖrdüm. Bana muamele yapılmıştır. Bu muame
bir çanak doluıu su verdi. Bunu leler daha ziyade Mısır ve Filisti
içtikten sonra kendime geldim. ne ve Romanya yolile yapılacak 

C"Bu sırada amcam Halil Beye ihracata aittir. 
benim vurulduğumu haber ver- Pirinç fiyatlan 35 • 36,5 ku
mi?ler. Bunun üzerine beni arn· ruş arasında fakat gevşektir. Tüc
mak için adamlar çıkarmış, bu- car stok yapmak istemediği için 
lana para vadetmiş. Bu suretle en iyi Tosya pirinçleri hile satıl
beni aramağa gden ıbir kaç be:. mamıştır. Hububat ve zahire sa
devinin yardımile, ~mcamın bu- tışlan üzerinde yeni bir değiııiklik 
lunduğu zeyıtinliğe kadar gelebil- olmamıştır. Kitre ve keçi kılı üze. 
dim. Orada biraz yedikten ve su rinde Alman ticaret müesseseleri 
da içtikten sonra mücahitlerle mümcs;ili ile tüccarlar arasında 
birlikte tekrar ileri gittim. görii§llleler devam etmektedir. 

cYeniden muharebeler baııla- Almanyaya verilceek elli bin kilo 
dı ve alet yataı vaktinden sonra· keçi kılı ile otuz bin liralık kitre 
ya kadar devam etti. Ondan son• için veril~ekte olan fiyatları tüc
ra muharebe mayna oldu. Biz de carlarımız kabul etmemektedir. 
kararPha döndük. Bu suretle 27 Almanl~r da vaziyetten istüade 
ıu.bat 1912 tarihli Margab mu- etmek için fiyatları kırmakta ıs
harebeeinin birinci güniinün vu- rar etmektedirler. Deriler üzerin
kuatı nihayete erli. de yeni hareketler baıılamı§tır. 

c:Eıtesi aaıbah dü§man, Halil B~nlerde thracata müsaade 
Beyin karaı:g&hını topçu ile döv- edileceği anlqılıyor. 
meie batladıiından karargi'h 4 - İpek kozalarına İsviçre taliptir. 
5 Km. geriye nakledildi. Dün- Kilosu 330 kuruştur. Ham ipek 
kü muharebede 200 e yakın ya- satışlan normal olarak devam 
ralı ve 30 da şehidimiz olmu§tu. ediyor. Stok yapanlar ipeği 16,5 -
Bugün de düşman topçu ateşin- 19 lira arasında topluyorlar. 
den ıehitler oldu.> PEYNİR YAPILMASI İÇİN 

işte Nurinin anlall§ına göre, HAZIRLIKLAR 
Margab muh~rebesi .. bu suret!e Buzhanelerde bulunan peynir· 
olmut ve neticede duşman harbın lerin bir kıamt daha piyasaya çı· 
sonuna kadar. ~erinde . ~aldığı karılmı§tır. Edirne ve civarındaki 
Margalb tepcsını zaptetmışti. 1 kasabalarda beyaz peynir kalma. 

Bu mubarebe~in ecbehi, İt~l: mı~ gibidir. Esasen geçen sene süt 
yanların Homs lıman ve şehruu istihsaliitı az olduğu için peynir 
zapt ve i"gal ettikleri 18 binci- imalatı da o nisbette az olmuştur. 
teşrin 1911 denıberi bulundukları Peynirlerin hemen hepsi İstanbul 
sıkııık ve tehlikeli vaziyette, sağ- buzhanelerine gönder.ilmi.<ıtir. Doğ 
dan, soldan ve önden sür~kli ta· rudan doğruya mandıra~ılık ve 
arıuzlara ve baskınlara ugrama- sütçülük yapan bir iki kişide 
sıdır. Bundan başka ltalyanlar, mevcut olan peynirler kendi dük. 
Azi.ziyeden Margaba gönderildi- kanlarında perakende olarak sa
ğini evvelce bildirdiğimiz iki d.a~ tılmaktadır. 
topu vuıtasile de rahatsız edıli· yeni Ecynir imalatı mevsimi 
yorlardı. 200 .11!etre rakımlı olan gelnıi§tir. Fakat bu sene de ima· 
~arg~·b·· tepea1;0m Hom~ kasaba· !atın geçen ıeneden fazla olmıya-
111le butun sahıle tam bır nezaret cağı anlaşdmaktadır. Yeni imalat 
ve hakimiyeti olduğundan, bura· için hazırlıklara başlanmıııtır. 
aını zaptetmeden, ltalyanların aa
hüde. bulundukları mahdut mev
kide barınmaları pek müşkül, tch. 
likeli ve telefatlı oluyordu. Bu 
sebeplerle Marga.b tepcaini zap
tetmek onlara farzolmu§tu. 

Bütün mıntakadaki Halil Be
yin kuvvetleri, 30 • 40 kadar 
Türk çavuşile birlikte nihayet 
1500 eski tip tüfekten ibaretti. Bu 
tüfeklerin nekadar az; fi§ekleri 
bulunduğunu yukarılarda geçen 
tafsilattan anlamııtık. Mevcut 
iki dai topu da adi ateşli e,,ki 
model Krupp mamulatı olduk· 
tan ba,ka geldikleri vakit yalnız 
.fO ar !bm ceıpaneleri vardı. 
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a ı un e ır e uva a ve 

inşaatı Korunma Tedbirleri Yarın Tevzi 

Sebebi Anlaşıldı 
ı> 

Son aylarda, ltalyanlatıll _,J 

Tetkik Etti Edilecek 
Bu Pazar Sarıyerde Bir Pasif 

yadan baılıyarak Atrıka~ 
teüf yerlermde Buyük li !fi 
kuvvetleri önünde bır ı::-.-. 
döktükleri herkesin ınal ~ 

Talebe!erin Oturdukları 
Medrese:erin Tamiri 
Vali ve Belediye Reisi doktor 

Lutfi Kırdar dün öğleden evvel 
şehrin muhtelif yerlerinde yol İn· 
şaatı teft&şlerinde bulunmuştur. 

Korunma Tecrübesi Yapdacak 

EV'Vcla Fatihte fakir talebeye 
tahsis edilecek medreseleri gez- ' 
mi.ş ve tamiratı ile medresenin et· 
rafının da tanzimi için direktifler 
vermiştir. 

Ferah sinemasının yangın ye· 
rinde de bazı tetkiklerde bulunan 
Vah ve Belediye Reisi bu binanın 
arkasında çocuk bahçesini de gör. 
mü tür. 

\!ali ıbundan sonrn da Taksim
deki inşaatı tetkik ederek bazı 
direktifler vermiş ve Tepeba~ına 
da gelerek Şd1ir tiyatrosunun ya
nındaki inşaatı da gözden geçir· 
miştir. 

Kaldırılan Tram
vay Durakları 

Yeniden Konulacak 
Elektrik, Tramvay, Tünel U

mum Müdürlüğü tramvay sefer. 
}erinde sürati temin için bazı du
rak yerlerini kaldırmıştı. Halbu
ki, bunun tatbikında çok güçlük 
çekilmekte ve halk zorluklara 
uğramaktadır. Bunun için durak· 
ların yine yerlerinde bırakılarak 

tramvayların işledikleri hatlara 
göre bazı duraklarda durmama· 

!arı daha doğru olacağı dü~ünül
mektcdir. Mesela bir Fatih - Har. 
biye tramvayının Sirkeciye kadıı:r 
bütün duraklarda durması Sirke· 
ci9en sonra da Galatasaraya ka· 
dar yalnız mecburi yerlerde dur
ması, Sirkeci - Taksim tramvay
larınm da bütün duraklarda le· 
vakkufu daha muvafık gÖnllmek. 
tedir. Bunun için yeniden tetkik
ler yapılacaktır. 

Ekmek Çqnisi Daha 
İyiJe§tİrilecek 

Jstanbul Belediyesi ekmek çcş. 
nisi üzerinde yeniden bir tecrübe 
daha yapacaktu. Çünkü bundan 
evvel yapılan tecrübede alınan 

94, 5 luk randımanın doksan altı
ya çıkması icap etmektedir. r ec
rübe bu bir iki gün zarfında ya· 
pılacaktır. 

Fena Ekmek Yapanlar 
Cezalandınhyor 

Yeni ekmek tipinin piyasaya 
çıktığı günden düne kadar Bele
diyeye 901 nümune alınmış ve 
bunlardan 33.. nümune tahHl 
edilerek 28 ekmek hamur görül· 
müş ve sahipler' cezalandırılmış· 
!ardır. 

Ağaçlann Muhafazası için 
Yeni Tedbirler 

Vilayet Ziraat müdürlüğü ls
tanbuldaki ağaçların bakımı ıçın 
bazı tertibat alacaktır. Bu suretle 
ağaçların bakımsızlık yüzünden 
k_µrumasının önüne geçilmiş ola
caktır. Bu iş için yol faslından 
3900 liralık bir tahsisat ayrılmış
tır. 

Geçen pasif korunmadan bir sahne: Beyazıt 
patlamamış mef ruz iki bomba 

meydanı ve 

lstanbulda yapılan umumi ha
va denemesinden sonra bu gibi 
tecrübelerin bazı mıntakalarda 
ayrı ayrı yapılmasına da karar 
verilmişti. Pazar günü Sarıyer ka. 
zas1 dahilinde pasif korunma tec· 

rübesi yapılacak ve ayrıca para
şütçülere karşı teşkil edilen ekip
ler de faaliyete geçeceklerdir. 

Bundan sonra da sırasile bü· 
tün kazalarda tecrübelere devam 
edilecektir. 

Şehzade Yangını 
İtfaiyenin Kırk Dakika Geç 
Gelmesind:ki Sebep Ne? 

Ferah sineması yanıgını hakkın
da Adliye ve zabıtaca tahkikata 
devam edilmektedir. Her neka
dar ilk ;nda yangının kontaktan 
çıktığı zannedilmişse de yangın 
esnasında elektriklerin yanmakta 
olduğu tesbit edildiğinden bu 
tahmin de boşa çıkmıştır. Yangı· 
nın ya mangal, ya sigara, ya soba 
borusundan çıktığı ileri sürülmek. 
tedir. Soba borusu bütün salonu 
c!ola§tığından tepedeki kaplama· 
lan tut'!§turduğu söylenmektedir. 
Yalnız şurası muhakkaktır ki yan· 
gın gişeden çıkmıştır. Müddei
umumi muavini Orhan Künı bu 
hususta tahkikatına devam et· 
mektedir. Şimdiye kadar yapılan 

Bisküi Fabrikaları 
Un istiyor 

Şehrimizde bisküvit yapan 9 
fabrika ellerindeki un stoku bit
tiğinden günlük ?htiyaçları için 
un verilmek üzere Mıntaka Tica· 
ret müdürlüğü ile Belediye lktı
sat müdürlüğüne müracaatta bu· 
lunmu§lardır. 

Belediye İktısat müdürlüğü, ih. 
tiyaç listelerini hazırlayacak ve 
verilecek resolarla Ofisten un 
alacaklardır. 

Asri Mezarlığın Etrafına 

Duvar Çekilecek 
Belediye Reis muavini Lutfi 

Aksoy dün Kabataş iskl'lcsinin 
karşısında.ki bahçeled geı;miş ve 
oradan Şişlideki Asri mezarlığın 
etrafına yapılacak duvarların .İn· 
şaatı için bazı tetkiklerde bulun· 
mu tur. 

Duvarın inşası 1 1 a,in liraya 
müteahhide ihale edilmiştir. Me
zarlığın önüne de iki yüz ağaç di
kilecektir. 

tahkikat.:,.. yangında hjç bir kasıt 
olmadığı anlaşılmıştır. Hiç b:r 
kimse zan ahında tutulmamı§tır. 
Yangın sabaha karşı saat üç bu
çukta çıkmış ve sinema sahibinin 
söylediği gibi bu saatte kendisine 
haıber verilmiştir. Diğer taraftan 
haber aldığımıza göre saat üç bu
çukta müteaddit defa itfaiyeye 
haber verilmiş fakat üfaiye neden 
olduğu henüz anlafıl.amayan bir 
sebepten arİcak kulenin saat 4 ü 
on geçe haber vermesi üzerine 40 
dakika geç yangın mahalline gel
miştir. Bu hususta tahkikat derin. 
leştirilmektc ve müsebbipler a
ranmaktadır. Tahkikatın yakında 
ikmal edileceği tahmin ediliyor. 

Terfi Edecek ilk Okul 
Mua:limleri 

Terfie hak kazanmış ilknıektep 
muallimlerinin zamları verilecek
tir. Bunun için bütçeye 137,500 
liralık bir tahsisat konmuıı ve Be
lediye meclisince de kabul edil
miştir. 

Kıdem kazanıp terfi etmesi la· 
zım gelen 1088 ilkmektep mual
liminden 723 kişi şimdiki halde 
terfi edebilecektir. Geri kalan
lar da herhangi bir münhal vu· 
kuunda derhal terfi ettirilecekler. 
dir. lstan'bul Maarif müdürlüğü 
terfi edecek olanların cetvellerini 
hazırlamıştır. 

..;;.._--<>----

Vilayet Masraf Bütçesi 
Kabul Edildi 

Belediye Umumi meclisi dün 
öğleden sonra Vali ve Belediye 
Reisi doktor Liıtfi Kırdarın baş· 
kanlığı altında toplanarak bazı 
meselelerle birlikte vilayet mas· 
raf bütçesini de müzakere etmiş 
ve kabul etmiştir. 

Portsaitte Bulunan Kah
velarin lihali P"k Yakındır 

Gümrükte bulunan Cenubi Af
rika mahsulünden 749 çuval kah
ve yarın gümrükten çıkarılarak 
tüccara tevzi edilecektir. Tevziat 
listcşi yapılmıştır. Bu kahvelerin 
100 çuvalı Ankaraya, 349 çuvaıı 
Anadolu şehirlerine ve 300 çu
v •• ı da §ehrimize tahsis edilmiş· 
tıı. Portsaitte beklemekte olan 
r.,ühim bir parti kahvenin mem· 
leketim'2e sevki beklenmektedir. 

Almanlar Tiftik 
Alıyorlar 

Yapağı ve Tiftik Birlı~i Al
manya.ya satılacak l, 199,560 li
ralık 5 20 ton tiftik için tüccarlara 
tevziat yapmıştır. Tıftik ihracı 
için müsaade gelmiştir. Kastamo. 
nu, Konya Ova, Yağlı, Çengellı. 
Boz cinslerini Almanlar alacak
lardır. Fiyatlar tesbit edilmiştir. 
Birlik bu işi idare edecektir. Ma
carlarla yapılmasına başlanılmış 
olan ticari anlaşma görüşmeleri 
müsbet ıbir netice vermemi.§tir. 
Macarlar dahi Almanlar gihi mal
larımıza az fiyat vermektedirler. 

YAPAGILI DERİLERİN 
İHRACI 

Üzerinde yapağı bulunan ko
yun derilerinin ihracı için müsaa
de beklenmektedir. Gerçi bu ga
bi derilerle her sene l • 2 milyon 
kilo kadar yapağı dahi harice git. 
mekte İse de bu senelik bu derıle
rin olduğu şekilde ihracına mü· 
saade edileceği söyleniyor. Fa
kat bundan böyle kasaP.lık ve öl· 
müş koyunların yapağıları kırkıl· 
madan ihracına meydan veril
miyecektir. Mevcut stokların mü
saade gelir gelmez tedricen azıı· 
lacağı ümit edilmektedir. 
lTHALA TÇILARA AKREDİTİF 

AÇILACAK 
Ankaraya gitmİ§ olan ithalat 

tacirlerinden iki kişi henüz dön
memiştir. Diğerleri kendi meslek
lerine ait işleri tamam olarak ha
zırlamış ve ithalat için hükumetı· 
mizin ne gibi kolaylıklar yapaca· 
ğını öğrenmişlerdir. Haber veril· 
diğine göre hükumet, lüks olma
yan ve zaruri ihtiyaç maddelerin. 
den bulunan bütün ithalat eşya 
ve mevaddı için tüccarlara akre
ditif aç.mnğı kabul etmiştir. Tüc
carlar nekadar fazla stok yapa
bilirlerse yapsınlar kendılerin~ 
akreditıf verilecektir. 

Ticaret Vekili, tüccarlarımızm 
ve müstahsilin bütün ihtiyaç ve 
dertlerine çok yakından alaka 
göstermekle ~raber her tür~ü ko. 
}aylıkların da )'Bpılacağını heyet 
azasına vadetmiştir. 

Londradan gelen bar ~ 
göre, bir bitaraf yolcu, ~ 
rin bir hatası yüzunden I~ p.1-
idaresinin Arnavutıuktakİ rJJlll" 
yan kıtalanna Hattııstıva ~ 
leketJerindeki İtalyan gat-.;:ı.itl 
Jarma ait teçhizatı gondct0'9"" 
söylüyor. .~ 

Egcr İtalyan levazırn 1 ~ 
ayni ıekilde bir hata Y~ ttl 
Arnavutluktaki kıtalar~ . ~..i ti 
h.izab mesela kalın elb~·, 
kürklü kaputları çöllerdd1 _..ı., 
kerlerine göndermişse 1tal1' 
rın neden buram buram ter 
tükleri kolaylıkla anlatıhr• 

~ 
~ 

Bir Vaşington telgrafıoaJ 
re, AmerıkahJar Alman ~ 
altı harbine kar§! koyma~. J 
İngiltereye «Biskuit geıniJI~ 
verilen seri gemilerden ~ 
miktarda gönderecekleJ'llllt ~ 

Bu gemilerin Alman d ~ 
terinin haklondan gelecek~ 
rette olup olmadıklarını ""' 
yoruz ama «bisküit» ad~J 
him bir rol oynaması beP"" 
bilir. 

Bekliyen Hfl~ 
Memleketimize gel~-/ 

bin çuval kahve Portsaitt• 
liyormuş... .J 

O bekliyor da, biz ~· 
yor muyuz! •• , 

~ 
Bir Marsilyalı Pariste ~ 

boks mıiçı seyrettikten 
Marailyaya dönmüş. 

Hemşerileri ltendiıindel 
ris boks hayatı hakkında 
mat istcmi§ler. 

- Pariste bir lo§ralını' 
kazanmasına imkan yok! 

-Neden? 
- Çünkü, Pariill.herh 

yumrukla y.cr,c yuvarla 
kem birden ona kadar ~ 
sayıyor, etrafla konuşuyor, 

mana kadar da Parisli • 
Eğer yere düşen tap-alı il": 
kem bir, iki, üç, dört, b 
daha on diyor, i~i bitiri 

Amerikanın İngiltere)'• 
men yardımı baılayınca 
rayı hatırladık. 

Marsilyalı gibi: 

- Amerikanın yardıttJ 1 
tarafın mağlup olmasına 
yok! diyeceğiz. 

- Neden? .J 
- Çünkü İngilizlere ~ 

bahsine gelince Amer~ ~ 
ıimdiden yüzleri, binlert, 
yontan atlayarak mi1yarl ... 

TENEKE TEVZiATI BAŞLADI ı·• 
Gelen ten_ekelerıden petrol §ir· ı' ~ 

ketleıi)e devlet fabrikalarına tev- ~ 
ziat yapılmıştır. Hususi fabrika· '· 
!arla teneke tüccarlarına tevziat Edirnekapıda bir ~A 
için bu müesseselerin son üç sene kurut alacağını istediği • ~ 
içinde teneke ithallerine dair Ti- da veremedikleri için İl'İ~ 
caret Odası veya lktısat müdür- !İ kama ile yaralamıf. 
lüğünden birer vesika getirmeleri Hayatlan belki de t ~ .-
veya satı§lannı tevsik etmeleri olan kardqlerin beheri " 
icap etmekteoclir. Bu suretle tene- kuruıa geliyor. ' 
ke işile meşgul olmıyanlar anla- Bir de chayat pahalıf' 
şılacak ve onlara teneke verilmi-ı feryat ediyoruz! ~ 
yecektir. Kör 

- l
0 enl Misis de \'lnter hiç de ~khil gi

bJ değil, öteki her ~f'ye yetişirdi. Bu bir defa 
bUe ortalarda görllnnıedl. Rebekanrn da ha· 

il ba.,ka idi. Bu hlı.nıetçl boı;untusu kur da. 

de \ 'lnter nereden bulmuş. Hiç de iyi ı;e

çlnemlyorlannış ... 

ÜZÜNTÜ 
rl alıJrJuyordu. Beatrls yamma ya~ 

- Çok yorpnam. ille bir dan ı ~ 
dım. Çok iyi nklt Keı:lrdlm. myord• ~ 

Ben ne ca\-ap vereceğimi blleııt~ 
- Haydi gidip yatınız, bitap bir~ 

'\"ar. Ayakta duramıyacnk kadar ;yo 
Bütün bu lafları kulağ1mla l'}ltnıl'f gibi 

ldlın. Bunlar kafamm içinde tokmak gibi 
tekrarlanıyordu. 

Bir taraftan da ma\ 1 dbl eyi dohlııtun 

çıkarıyor glymeğe hazırlanıyordum.. 8~la

rımı tararken, )'lizUmU düzeltirken hep aşa
ğıya nasıl ineceğimi dUşUnUyordum. Nlha· 
yet hazırlandım, odıı kapısını ya,·a.~a aça
rak ayaklanmın ucuna basa basa koridor
dan ıettlm. Etrafta lle8 seda yoktu. Sade· 
cc uz.aktan ıeten tabak , .e çataJ !öeslerlle in
sanların mınltı halinde gelen konuşmaları· 
nı l~ltlyordum. Karolln de Vlnter'ln beyaT. 
elblseslJe resmi göı;Ume ilişti. 

Bunu görlince lirperdlm. Akşamdanberl 

başıma gelenler tekrar hatırıma geldi. Ha
nt bir rUzgftr omudarınu UşUttü. Şatonun 

kapalı floran tarafınılan bir kapı Bf,'ılmış o· 
lacak, ha\'a ceryanı orııdan geliyordu. Her 
taraf karanlıktı. Fakat acaba karanlıkta bi
risi m1 "·ardı! Bana öyle geldi. Merdl\"cn· 
!erden ya.va, yan., lnmefe başladun. Miııa
nrıer sofradan kalkmışlardı. Aralarına ka· 

rıştım. 

Manderleydeld bu ilk ,.e son balonıu ha
tırJadıkga hAll tüylerim ürperir. O ak,.m 

Yazan: Dafne du Maurier -50- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

orada kimln ,·ardı! Ne yüzlerini ne elbhıe
lnrlni ne de &özlerini hatrrlamryorom. Her 
şey bir 8lı;ll tabaka tle örtWmUıt gibi. Müzik 
~·alryordu. Herkes dantt ediyordu. Ben 
de onların arasında dolaıtıyordum. Fakat san 
ki yüdhnde sahte bir tebe8sUmle herkese 
bakan kadın h<'n değildim. Etten ,.e kemik· 
tı:n yaınlnw,, kallı! kanayan hıuıııas bir in· 
san değil de bir taş bebek gibi idim. Ya
nımda durnn '\"<' mlııafirlrrl ağırlayan adam 
da can8ıZ gibi idi. YiizUne mUtebe!l!!lm bir 
mııske takılını, gibi duran, fakat ıöı:lerl 

alr.\" sa~.an Makı>lnı ... 
Bu ıtözler hu sert yüz benhn tanıdığım 

'e se,·rltğlm adamın değildi. Kooerlme, ııı· 

tırabıma ')'nbancı ,.e boş bir gözle bakıyor, 
hiç bir şey anlamıyor glblydL Bir kere ol
sun benimle konuşmadı. Bana temaa ehne
dl. Yan yana Manderleyln ev sahipleri gibi 
duruyorduk fakat beraber deflldlk. 
~azlk bir hail \'ardı. }'akat bu nezaket 

s<izlerlnl ve hareketlerini buma kalıp bir 
~Ude söylüyor ve yapryordu. Adeta bir ti· 

yatro sahnesinde rol yapan aktörler gibi ldL 
Tannnadıfnn ve belki de bir daha göremlye
ceğlm bu insanlara karşı bu ııefll komediyi 
oynamaya niçin mecbur oluyordum! 

Bir aralık birkaç kişi elbisemin yetl~c
dlğlndt>n ter"Llnln bunu vaktinde &'Öndercme
dlğlnden bahsettııer. Anladığıma göre Be
atrls böyle bir 8ebeı> göstermişti. 

Saat k~tr. bilmiyorum. Ha\"81 fl.şenkleri 

atılmağa bqlandı. Gök yüzüne kızıl ,.e altın 
oklar gibi ytlksellyorlardı. Manderley bir 
rüya ,.e ııaa<let )"U\'alll gibi pınl pınl yanı
yordu. Karanlık a~hklar arasınıla parh
yan bir saadet yu,·asr-

Nlhayet misafirler tıirer birer gltmt>ğc 

başladılar. Herkes bize \'Clla , .c te.'jekkUr e
diyordu. 

- Ne mükemmel bir akşam geçirdik. 
- Ne harlkullde blr gooe." Teşekkür e-

deriz. 
Gibi baımıa kalıp nezaketli sözleri dlnle

m«ığe artık mecalim yoktu. Şafak ııökUyor
da. Mak&im Fraıak De beraber son gidenle-

nuz. ~ 
- llakkuıız ,·ar, Bcatrls, çok yo~-
- Mavi clblsenlzle pek gUz:eJdl~ 

kimse bir ~1n farkma 'armadı. 1'I 
dip llzttlmeylnlz. Her şey yoluna ıtrtl' 

- Öyle mi! •' 
- Tabii-. Öyledir. Ynnn öğleye "% 

yur \'e dinlenirsiniz. lla~dı cıkıp ~ 
Bea Makslme yukarı c:ıktığmızı !JÖ) ./ 

Beni &ptil. Biraz daha t~<'lll et~ I 
yanapnı da okşndı. Odama ç11<t1 dtı' I 
man pfak tamamlle sökmliştU. J{orf-~ 
bah renkleri odayı yau, yavn' dol 

da. ~ 
Yatafıma girdiğim mman b!IC ;:% 

arkamda müthiş bir )Orgmıluk b ~ 
dum. Temlı; ,.e S('rln çarşaflarını"' ~ 
biraz sükflnet buldum. lllakı;'im b~ı.t ~ 
yordn. Yanımdaki yntnk kapalı ~ f 
Nerede Jse sabah olacaktl. Ka'f ~ 
vaş )'a\ıış yUkselmeğe başlı) orc111• ~ 
perdelerin araSJndsn SlZil ordu. n7 
ki saat tıkır tllir daldkııtarr ~ ) 

(Arka.il .,.ı 
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VATAN =---

iBkS.iiöı Meydaninın Ecinnis_i Şarik~:m~ada 
-Her Gece Saat Birde Taksim Meydanında Muhasara 

Gari Kıyafetli Bir Adam Peyda Olur ı-:Çember_i _ 
Gece Y Pd Sonra Bisik letle Sayısız Turlar Yapar Yazan: hasaa Boru 

STlSln an yordu. Adanın. yazlık yarHlertn 

S 
i,. - k d \ t Şaiki Afrilcada harbeden hal• 

aat gece yarısını . •r Yazan: den olan ar a a~ım ana maya yan orduaunun miktan (200) 
hayli aeçmiııti. Takıım Nf v koyuldu: bin kiti tahmin cdilmektedirı bu 

~ıvrcy_danında abidenin yanındıtn r ara• rı - - Çok gar\p t.ipte bir adam. d d . d Al; 1 • il .&.. b F or u enız en ve karadan mu· 
t , rp, Ayaspapya doiru ıaP Spora, A al' gı ı tapıyor. a- has~~· çemberi içine alınmııtır. 
l~ınb . . Birden yanımdan bisiklet =u··ke--el duı ... Delme key- kst ol rijinal tlaraflıhrı da yok dte• İngılız hava kuvvetleri Afrikada 

ır adam ııyrılıp geçti: ••. ,..... ğıl. ştc böy ece er aece sır ı· h~ k. 

B 

ı_ ''-1 f
0 

b "l dd 1 d a ımiyeti ele aldıktan sonta, bu 
- u •aatte dedun' . oiauı. et ıne... b 0 ya· na bir fener az ar, c.a e er c v b .. • _ Sizinle bara er •P r ordunun Libya üzerinden İtalya 

e iı adam, ne münaıebet? k arkadaılarınıı: yok mu? ıabahlara kadar dolaıır. ·ı 1 h 
Olura, belki bir itç~ir djye· pac• - Peki ama bu fener neden) ~:l~n:~or~va irtibatı da kesilmiı 

relc, tekrar voluma devama ko· Oediın· _.ı F k t alnıı: Dedim. H . b k l Yuldum. Ortalıkta bu bisiklet· - Çok. dcai. a • ' y - Arabalar belki kendisini ar&&aya a ı ınca Adan kör· 
ten b K .. •·k .ı.. ediyorum Yaz· d _:x. d . k k fuine ve Ku:ıldenlze 'doğru ıürli· 
d 

Bfka kimse yoktu, UÇU ' yapmayı teresı , • d. aörmez e ~ner ıye OT uyor J j 1 
e 6 1 d d k ndl 

kcn ı d d d'l en ta Y!n orduıunun aktbetı,· ta-

d 
n - 1 ya•ındanberi hastaeı 0 farı Büyük• a a e muı. on an e ı er .... :t lL._ "' d N mamUe anlaıılıyor. Bu ordu, 

nau•~nıd bisikleti ~rün,ce . aya· ıne bı·r kaınP kurmuıtum. . e mıh 5~ çe er daraldıkça denize si.lrüle• 
rna ım, durarak aeyrettun. .. td" ,.._·le es"' lendim. öyle Cenubi Amerikalı güldU... k d H d d _,.. ''-f///11 ve ' ' T. Q. .ı.r ı uze ı.. VT l ce : ve ora an ı·n ·ıslan akl • ' ,.. J. · u-

11\.118 pantalonlu. yan,çı ara 8 · - •in acain tarafı ~ar mı? ., 
1 

"'I .ııın· kı • .. ·r U.era kamplarına gönderı·lecektı'r. • ••• ,,. • •c •ul ,...:; • • -

~aheuı kaza ki" olduk<• yaı 1 •• en• •• Dedi. ' - -bı d ahsus 1 d Tabiye ve ıcvk ve idarece 
b'r a am. gezintilere m B irden hatıralarım can an Ben de gUI üm... üıf·n l 1 T k 1 • l l b ır bisiklette, yeni yapıl~ as· dı. yaı;... Büyükada... - Dua edin ki dedim. Siz A. u o an ngı ıı: uvvet erı, ta. 1 Uyük bir rolü 1oktur; fakat ıa 1 b k b'l 1 1 l k falt l d' t e yan ordu11undan ziyade, yolsuı: lün etrafı, Habeı'utanın - m'._-_ l eı a ı eler~ n çı arlcaiı dahili 

YO da mütema ıyen ur • k Al. .ıada Yüru"'k Aliye ve Beyogw • 1 b .... lllD1 syan bu n Uz t 1 d diyordu Yi•ü '"' • o an u dallok ve geniı montaka· b~ •ruioile <....ılm;,tôı-. ı d • , •! amuz ar • an 
_ • A-;,;i". dedim. H" halde Evet dod im. Hau•lad om' !unda Taksim mo)'danona düı· da ar~zi mUokUl&uno )'enmok 2) Orlada ôkincö kol; bu kol· ( td· mUıhifhr. T amuz kollaro 

V.todrom yanı<"' olacak.> _ <Bir ,.ün BUyUkadaya ait· müıoünüz. mocbu.,yetindc bulunuyodar. 1- da intôkam hiuile ya • H be • "kbaba )ya yaklaıtokça. bu (Yanı bı.ıkletle« ,..ı.,.. ••· ,.ı,ıım. Meht•- bi. aece Lu· Ya Kod.köyünde bizim Ko· talyan orduou derli toplu bulun· va-arverleri vanl: • B 'ı...ı' j;r.~~ •~•t hulocak. Hah.,Iiler, 
hada yarıı ad•• adam) na Parka doiru bi<ka, arkadaı .,ltop,•i• düpnilt oJ,.ydonoz> oaydo, lngiliz orduou büyUk hl• Ma'rinilôn Sobat ; • 1: :_ ı.,.'. •1tu ~l mUrgecl tanınmış olan 1-et ıb ) t k O O f meydan muhar~bes"ılc aldııı.ı va- yunca (Ad:R'---b )ııın ıd•Yw••• •1 tD kyan ardan dehıetli intikam ala. 

Dw-arak dakika~arca ~ • yarümele ao amı§ ı . n on ranın o acarı, yaramaz • acan. ·r . d h .... . . . ıs J ..,ga a ya Ol(l'U 
1 

er· ca }ardır 
tlon, Burnundan •• alnın ~ b<I metre önünı,üzdo, k"a pan· laro. oeceled uykuouz kal,., oi· "'ey• • a çohuk bohnr. •• tal- lemekledôı-. Habot lmparalo•u A · 
damlayan terleri aollaril• ıUı· talonlu, 11rtında bir fener bailı u neleı ederlerdi. neler.... ~anınkŞarkl Afrika imparatorlu- da bu koldadır. Sobat ıuyu HY• 'l c.&'b•1.Şarkt Aftlkanın tama• 
Yor, durmadan dönüyordu... adam. tepelere doğru tırmanı· Faruk FEN1K gu ço tan tarihe karı1'mış olurdu. riilefer• müıaittir Şimdik' h ld mı e. ııaa 1

• ne zaman ıbltece~ > 

S 

. ·L' :;,,.. on Q ( • • 

1 

a e Benım hna ti ll 1 il' aydım ... Bır. ıaı. _,. .• ih ye'-----·--------------------- 'ı':u yolsuz ve dağlık arazide, Aduababa) ya en çok yakla,an a I a ~e ıı re, ng ız ta-

• 1 _.ı ş d B d Fakat İtalyan ordusu, .rnüdalaayı meydana ıetirdig~i dag~ rı .... itlenne· a ırHebbelkı bahar sonun.u bul• 
beıı ... Yirmi bef"' Ve n a '~ j müdafaa kolay, taamız gilçtür. bu kol, Mavini! kaynaklannuı t rk~~ drı aynı ,•uratle devam ettıil 
ayı arı ıaııruı.nı· . k. ec;• --- U n 8 n U n a n _--- -,. maı: a e t t (A llöy!ece bi< hay4 va " • _ da bewemiyecek kadar oenol· ı doFu yliriimektadir. talranlar, dbaİ.aba) 1 ·~;~~rver "' ' 

mitti. merakla dakikalarca ser; ,_ ______________ __. ____ ...... mı~. mancviyotı boı:ulmuııtur. bu dai ıeçitlerini müdafaa ede- l l d ya (Ad' kıblomb etre yak-
. .. vaıuından 1 - 1 ·ı· h 1 .&d' b ba aımıo ar ır: ıaa a a) fıııoal reuiğimi ,orunce, ,, ç ngı ıı mu asara çemberini mez eree, '2 ıaa a a:ıı zamanda edilince it 1y k , ~

0 

Çerken güldü: .d' ocuk Arabaları meydana eetiren kolların vazlyc· ~·bet vatanperverleri tarafından zayıflar.\'C ~ an m; ~e:e~ı ç~k 
- Meot.aba. d ""' ti hadt>da eörillmektedi,, Bir 'fl&I edilecek ve Haı.., lmpara• hücumlar'! 'J("ı e '•" '°"" 
Acalp bir ı;.anla•. cevap Berkltaaam'4a .., .... ..,...., a- ki bir """""''• otı ....... Ahi""' kol (Erio.e) Y• ımruz ederken toru beyaz bir ala bın...ı. mera- teollm ol~rİ uıt •f&r& çabuk 
- ,Merbel>a• dG'• Jettenl'" ...,. Pompel .. J&pdaa .. ı ,..."""ie torfl ....,.,..,, 19,. da diğ« bir kol ıtalyen Somelbinde Ümle ,.ı.re PeceklW. H ~" 

verMdi. _ ,_ biilıl»ütün artmıttlı ra,nrmaıanıa kalorifer ıeelMıı rner 

1 

llarblle mektebinden diploma almıt l)'lotör süratlnden ietifade ederek 3) Kenyadan hareket eden H b at!r~ §O)'I~ bir aual ıreliyorı 
K

. ·~-bun d m> Gece,.,.,. •• dana •"""'"'· Alotno U. ,. • ...., •• onlu, .. dahil .... ..,,.,, şın.aı, olan .. htzlle ilerllyor; bu koldan kol ıötı.. -ıaı...u..ı (A•' ed\ eı'!.•na uç ~olMdan. taarruz undı u a a • t · y ktl ilk bl çocuk arabası buluıtm.... ..,. ,.. bit kısım kuvvet (Adlsababa) i•· ' an ... l eceıııne, mese l avuul bo-
d ;.Jerôn con ""'top 

0 
< ' ~· .. ,.7ork1a. .uok•ı• eaotlttıola,. !ikametin' tubn 

1 
• alıaı..) ra pllriimeltı..lirı fakat yun<a Adloab•ha lttikametinda 

.:J,~b: 'Ta"dim mb~d•::~bi :: :.:.~.=:.: m..Ulmdtr. Şir.ıald~ Er'<: :~ cuupla So· (Adioaı..ba) ,. 800 kD- bir ~oklet m•'.keıl yaparak kuv• ıaatlerce tur c en. rlle biç bir farkı 7ok ıtbı ... Yahu& T k e· N" h ç k 1 mali taarruz kollarından baıka meaafe vardır. Güller mıntakaaı, vet!ı .hır kol ıle taarruz edilse da-
kimdi) k ._ •. 1 ey tek ... ~J·"'erl .Uladlr ~ ...... A--" e rr us • 1 arı an üç büyük kol, Adi.maba iolika· ~k taıh bit arulcllrı Heri ........ h~ "'olma• moydol. (Adı.a.bab._a) 

_ Alman olaca • ,,oy e .• • - - ~ ·- GaHte b" an evv 1 la 1 d d -led Almanlardan baıka kım•• ,.. ,_ için • .....,,.. .,. .. pot• metinde ileri hmk"e devam el· ~· Yalnoa ltalyan 5-lioln· < , I d' be 
1 l«"ı' 'j " l" 

Yapm.z. d
iye düıündUm ve ya· ,.. _ ... ......,..,, .,._e pot- M.,hu• Amerikan futbol .,....,.. moktedfr. Bu kollar tunla<doro den ııarba (Adioabeba) ya levec- •P·" er ' u ""'ıın .taky~ln or ... u-l) G labatt ha ek ec:I .. ıunun yan ve ıer en eıı eceıın· 

naştım. pel411rlntn ayni." su latneıe Patrtok Byme karşı bil- kol Ta:. ıölü an bna~d ete d•n kcüb1 edk en kodl ilerledikçe,, cenup den mukavemeti daht çabuk lu· 

d F 

Jtlk bir cemile gkterıtmı,. Amerika- '·-•-- . f • on ar o u arıııın a daha az mukave- rılmaı mıydı} 

T 
ilr~e bilmiyor u, ran· Singapur mın..-ı ... avmi,tirı Tana ıölü met bulacaktır B ı .,.., konupt>aya baıl•· .,. ea <Ok takdl• edilen '° ... 11 .. 15 malre derinlijôndadôı- Mav' H • d ,; .. . unun yap• amamasonm ,.hep 

d

k Uzak şarlan Cebellter•k'< •• ..... ba pmpı,·ono ., ... balln .. bulun•· il h • • d 1 • • ~ arda • ııvrulmoyen bi, cephe ]erini, ancak harpten oonra öii· ı · d tarıdır Burayı tahkim i('ln on bin n ne rının mey ana ge meeınde daha vardır: Dahili cephe. Ha- renmek mümkün olacaktır. ~~d~unıde~al a~a ım. • ~~u.&M~n~n~~~~~~ ~~~~~~~=~==~~~~~~~~~~~~~~~=~~~==~==~~=~ 
llkönce Alm

an 1&ndıg" un bu a• amele tieDelerce satışınııhr. llalllıa· . ·-'- • 1..-lı zu·da 50 bin asker, 1200 tayyare var- fotmance'Jerını taktp ediyordu. Zabıta Haberleri: 
elam. melW cenuot Amttt.U.. ıı1ır • ......,_ n t Twl _. - _. .......... ...,._ P• 1111 tilill ____ ;;;;.....;;,___.....;;;.. __ _ 

imi§. Bir firmanın mümeeelll 0 • anam toplarla tallldm edllm1'ttr. «'l'lwıe c:Juı&tMloopıt ........ •-
}arak lstanbula ıelmlf, blrkaç •e Botaun nllla,.ettncle .akla ı.ıırt 111 "r nUlıba 11eaıınmt n iMi alallada Azılı Aşık 
nedir ıehrimi%de kalıyormuş. us u tetsanelerlnde en bllytlk harp •rm• ldllbttatba o a ~· 6 He ıa-

- Sporu çok seVerim, dedı. gemtıetl wnır Hllettktlr. s.yt ctok- ıtp aeW1tın1 n&a •tmlf. Hakikatte Duvardan Atlayarak 
Yatım 45. Gösteriyor muyum) ıar so.ôOO t61lUAt61a1t ıemUerl ala- lM klllp •ya kaı'fl G Ue mall6p ol· Hayaıomın yanao dallarda •«· bit«<• ,,....)'•tt•<ll" ır. .... ı .... ...,... Kıza Saldırmış 

Adliyede: 

Türkçe Singal 
Albüm Yerine Sinyal Mecmuasını 

Çıkaranlar Mahkemede 

S i YAS İ 
i C M A L 

Açlık Ferman 
Dinlemiyor 

f' raneızlar di10rlar ki: «A· 
çız, açlık ferman dinle· 

mez. Biae ıelecek 7i1ecetin yo· 
lunu k ....... nia ticaret semderi· 
miai donanmamlSID himayesi al 
lma verecejı.a. • 

Bu açıktan açıp bir harp teh. 
dicbcur. tııç fUPD• 10k ki fran
sızlar Ulta dıplomatlard•. lnıil
tereyi ve Amerika11 llkııtırmak 
~ en nazik dakika11 teçmiıler. 
dır. Tam ilkbahar kuvıaımın 
arifesinde; abluka71 korumak 
emelile Franmı donanmuile 
kavgaya hlhltmak, lnıiltere için 
hoı bir ihtimal aa~lmu. fJ!crın
deki bütün •U1talan :ra dlifl"'a• 
na taamıs için "7a kendi tica
ret gemilerini deniaalta abluka
sından kurtarmak için kullan
mak zaruretindedirler. Oatelik 
Franıız donanmaaU. tutu,maııı, 
bele bu urada elbette boı ıöre
me•er. 

Fran .. nm eski müttefikini ve 
yoldaıını arkadan tehdit ederek 
müıterek bir diifmanla netice 
it.i~rile it beraberliji Japması, 
çırkın bir harfkettir. Bununln 
beraber Franaanm açlak ılbi bir 
~azereti vardır. Viıl Fran .. sı 
cıdden açtır. Pariıin 1170 mu
harebesindeki muhaaara haline 
benzer btr haldedir. A~lıla kar. 
f~ her tedbiri almıf, hattl aba
lıaine günde bir .. at fula uyu
maiı, böylece vücudün bir kıaım 
1rıda ihtiyacına uyku ile tamam
lamaİ! bile tavsiye etmiflir, 

lnciltere ve Amerika için evet 
demek te, ha,.. demek te aor• 
~~· Abluka en tae1rU bir harp 
ıi.libıdır. Hür Fransa aruieine 
ıiren J'İ:recekldl'den Alman as
kerinin veya Alınan ballanın is
tifade etmemesini temin etmek 
kolay ea71lma:ıı. 

Bununla berab. ikisi ortaıı 
bir yol bulmak, Amerikalılann 
Belçikada )'aptalı ıfb1 aalcı bir 
kontrol kunnak ıuretlle gOftU 
glhıUne erzak aandermek, aı:ımh 
gCSrülOne kesmek en pratik bir 
ıidlf ıthi görünmektedir. 

Haaü INr ~cık .ızıt eızmft 
teUbu bU. olsa ............ 
ldlskflnhlltlnl aultmalı •e dl. 
fer tarafm tuyllnna brtı nnı· 
kavemetinl yükaeltmelr; bu mah
zuru fazlaıUe karıılayacak hlr 
faydadır. 

M.H.ZAL 
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18/ 3/ 19•1 Pertembe runa saat 
(1 T .ao) da Evlmlz aaıonunda tl'bl•er-' 
aite 1kt1Bat J'aJcUlteaı d009nuettneen• 
~n ŞWtrU taratnıd•n (!larp 1kma
dl)'atı) mevzuunda bir koaleranı •e
rllccel<Ur. Herk .. ıeleblllr. 

* JlePlhl .IWM\lıaden: 
ıa/1/9'1 ~-.. ,unu ıaat ıs 

et• Evtm~ Tepe.,..ın4akl merkez 
btnaaın4a ı\\Uhatrlt Relik Ahmet 
ıa.ventn :u ruıdafl <Edebiyat tarı
hlftllld• bir 1dlfttUı mJVl\NMI MQ. 
b1m bb' konferans verilecekUr. H • 
kee ı*b!Ur. er 
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o 
Elmadan 

Mükemmel 
Krem 

Siz de benim gibi, falan ha· 
nımın güzcllığinden bahsedilir
ken, çok işitmişsinizdir: 

<.Tabii güzel olacak .. O gü
zel olmasın da kim olsun? .. 
Yalnız tuvaleti için dünya kadar 
para harcediyor .• Bütün krem· 
lerini, pudrnlarını ta Amerika· 
dan getirtiyor .• > 

Halbuki giizelliğinden bu ka. 
dar bahsedilen hanımı ben tanı
dım. Hiç de öyle söylendiği ka· 
dar para harcetmez. Hele Ame
rikadan, kremler, pudralar ge
tirt~esi; tamamile şa.yiadan iba. 
~t. Teninin giizelliğini yalnız 
bir yarım elmaya borçludur der 
sem inanır anısınız.~. Bakm size 
anlatayım, bir kere de siz tecrü. 
be edin. Bıına hak vereceğinize 
eminim. 

Bir elmanın yarısını ufak u· 
fak doğrayınız •• Krem haline ge. 
}inceye ka_dar biraz süt içinde 
kaynatınız .• Sonra bu patı r\iZÜ· 
nüze sürünüz, beş dakika !Onra • 
gülsuyu ile oğarak çıkarınız. Cil 
dinizin güzelliğine siz de hayran 
olacaksınız. Yüzünüzdeki buru· 
şukhıkların da y.ok olduğunu gö 
r,..;eksiniz. 

Dişlerin parlaklığına gdince, 
oda biraz ekmek içi ile elde edi-

l lir. Bayat ekmc'k içini iyice ufa· 
layınız ve elde edeceğiniz toz 

ı ile d~lerinizi fırçalayın. 

ince yünlü ktımaftan öğlenden r 
sonra giyinmek için zarif bir rop 

Baznn çok güç elde edildiği· 
ni sandığımız. neticelere bu k.a· 
dar basit vasıtalarla varıldığını 
görerek şaşacaksınız. 

PRA TiK EV iŞLERi 

Krepsaten Blüzü Meli.ha 
Nasıl Temizler? 

Neciflnın krep satenden güzel bir 
blllzü ı.'ar. Kızcağızın tıu blü7.le ba.-:ı 

derttedir. Oç günde bir klrlenlr .• go
tOrUr, temlzlemlyc ı:erlr. t'ç gün on
ra bir daha kirlenir. Bir gün baktı 
helctı t~mlzletmlve para. yetıslr gibi 
değil, tuttu, okhı leğene yılcadı. 

blüı. temlz.lenme5lne temlzlcıull, fa· 
kat bu ııefer de parlaklığını ka~het
tı. NeclA doğru u epey keder etmı,tı. 
Bere.ket Meliha lmd:ıdın:ı. yetişti. Mc
llha neler blllr neler .• meğer buna da 
bir çare blllyormuş: 

Bllizti bir ha\1U üzerine yaytı .. 
8lrkell ıraya batırdığı bir be'Lle iyice 
slldl •. daha nemli iken tersinden üt\i-

ledl. Fakat kunıa-,ıa UtU arti-ına bir 
tpek kağıt (veya in<'e bir titU bezi) 
koyma), ihmal etmedi. 

Blüz iyice kuruyunca doğrusu Xec
IA da ben de 12aşa kaldık. Krep fl&ten 
eski parlaklığmı bulmuıJtu. 

Korniı Halkalarını Temizlemek 
için 

- Ne yaptisem şu korniş halkala· 
nnı tt'mb:Jlyemcdlm. Öyle kıırarmış· 

lar ld.. üdeta gelen mi afirlerden 

utanıyorum. 

Acaba bir bezi güzelce amonyaklı 

suda, ııabunlıyarak, onunla da kor
nl~crlnl:r.l uğdunuz mu •• e\inlzde yal· 
dız.Ianmış bakırdan ne ,·arsa hepslnl 
bu şekilde temlzllyehUlrı.Jnlz. 

Kaktüs Çiçekleri 
Nasıl Bakılmalı? 

ve EV o 

TELEFONDA 

Bir Nişan Mera~imi, 
Gözleri, Sürme 

Türklerin Meşhur Güzel 
Meselesi Ve Saire ... 

- Alo, Leyllcıgmt, siz misiniz: 
Bak bu sabah telefonu ben açı.\o
rum. Diin beni aramışsuıız e\·de 
yol•tum, a~aba g~~rı h:ı.ftadan u· 

nutulıuuş ırıodaya dair baı.ı sualler 
mi \ar cli)·e ınerak Pttlm. 

- Alay etmeyin, d(inl>li telefo
num ınoda.} a dair dcğHdL 

- ı•eı<1, o halae ne içindi 't 
- Dün koc.-am bir ~t:bl arku.-

d&-4;Jnı .ça~·a gotırmı,u. Sizin, Parls 
cehenneminden nasıl kurtuJduğu
nnzu kendi lı!ıannıa ter..;lime etti
rip merakla takip cdlyomıu, huna 
d:ılr izden bazı şeyler sormak fs
tiJ·ordu. 

- l'a.zık, ben dün erkeııden &9' 
tancıya gıtnılştiın. F..ııkl rlostıartlıln 

birinin kıı.mın nişan merasiminde 
bulunmak için.-

- 1\~h &i;Jzel ıniydl 't Malfırn 
ya Uk sual budur'! 

- llP.m de çok güzel, Türklerin 
hiltiin 61emdc meşhur gözlerine niJ 
mune olacak kadar gi.il~I gözleri 
\."ar. 

- ~e iyi, (Morls Bedel) bile 
Zillm L">mlndckt karlkattirüm"'ü ro
manında. bunu itiraf etmişti. 

- E\·et ha.hrhyorwn, zanneder
ııenı, «Dün~·amn en g\h:el göz.terine 
Türklerde te:;ndOr edJltr» demişti. 

- Fakrıt dikkat ettiniz mi, hll
mem '! Şlmtll kı7.lannıı:r.ın güzleri· 
nln Kiizelllğl dahıı. zlyade meyda
na çıktı. Çünkü yeni nesil gözleri· 
ne •ürme çekmiyor. 

kı.,ıarında ı·anhhğında. ,.c parlak· 
lığında aranır. 

- Şüphe mi var'! Şimdiki çeh· 
re Kfizelllb'1 modasının da dalma 
boyalardan uzak ve tabii olmaı.ının 
sehebl de budur. Yiizdekl hafif bir 

- Dikkat etmez olur muyuın'? 
Pudra ,.e dudaklardaki kırrı1 ıl k 

Hele şükür, gözlerin etrafında 0 ız 
1 

kafi değil mi! 
kara !Jerlde ben7.lyen silrmelerden 
tmyanlarımızın blr çoAtu kurtul- - Nl~an merasimi kalabalık I· 
mu,. Arablııtan çölhırinln kavuru· !;-indo mi yapıldı? 
cu sıcağından mlkroıllu ıılneklertn- - Albmş, yetmiş kl!JI ka<lar 
den gfıya, korunmak için l<"at et- ,·ardık. Pek çok (l~·ekler gelmişti. 
tikleri bu sürme modası zaten hl· Çiçeklerin arasmda bir ~k da reı
zlm lı:ln yaban<'ıdır. Fakat, blllrı;I- ı.hnlcır çekllcll. 7..engln bir bUfecle 
nlı. ya, AHuJıada şark dcıılldlğl za ça~lar lrlldl. Hava da pek ı;üzeldl. 
man Türkler kasdedlllr. Ne.,ell bir g\in gt-çti. 

Bir glln Parl!!te bir ktıçUk konfe· - :SlşanlıJar blrblrlerlne uygtın 

rans ıınlonunda ','ark1an \C Türk· -:;;;;-dular'! 
!erden bahsedlllrken be.';' altı tane - ('.ok uygun görünii~·orlar. NI· 
kadın konferansçının doğrudan doğ 
ruya Türk kaılınlannm lirmelerln şan güniinde uygun olmıyan nişan· 
den a<'ı hir lstllıza ile haltsetmele· lılara hen daha rast gelmedim. 
rl sinirime dokunmu~tu. İ!ltaııbu- - Gelinin cihazını kime yaptı-

la. gf'llr gf'lmez gih~Ume çarpan en raeaklar'? 
ly1 manzaralarılan birisi de bu mil· 
li g\ir.cDlğln ynbancı çer~,·elerden - Beyoğlu Alojam Kız Sanat °" 
kurtuluşunu görmek oldu. kuluna... G~en hafta okulun ser-

- Zaten, hakiki göz güzelliği glsinl pek beğenmı,ıer. ~arfedlle· 

~evede değil, gözlerin eterin ba- cek paranın milli mil~ııeselerc ~it 

GUzelllkle san'at kudretini bir araya toplayan şaheser 

Yarın akşam LA L E ye şeref verecek 

Macaristanın gtlzellik kraliçesi: Milli Tıyatronun bUy{lk yıldızı 

SZELECZKY ZITA - MARGIT MAKAYm 
Macar çlgan orkestraaile 

Göz kn.ma.ştıran bir ihtişam içinde yarattıldan 

HUSAR AŞKI 
Macar musikisinin nağmelerinden •.• RUya dolu serenatlarmdan korkunç 

yanşlann heyecanından neş'e ve hayat toplayan hakiki bir Aşk 

mesJnJ istiyorlar. 
- Pek tabU ve pek güzel bi t 

tıklr ... Karde~lm şu geç.t'.n hnft: 
bahsettfJiniz Rober Plgc'nln esn 
bını bana tarlf eder misiniz'! Be! 
ki \•erdlflnlz çizgi üzerine ben d 

onu okula yaptırabilirim. 

- Elbette yaptırablllnıinlz. Ger 
çl benim eJblse çizgilerim köylUnr 
mektubuna benzer, benden ba'Jk~ 
pek okuyamaz. Fakat t.lz elblSC'" 
rsmarlıyMağmrz uklt beraber g· 
deriz, ben a.telye şefine tarif ede-~ 
rim. Re11ml ne kadar litwersem 
retilm yapmakta da o kadar kahıJ 
llyetlın yok, ne yaııayım... ı 

- Ben çlzgller fena da ol!'!& esa 
liı biraz anlıyorum. Bu dt•<Ii,tlıl7. el
bl!ıede zanneder.ot'ın ,·ere" keııll 

mı, değil mi'! 
- Eııet, elbi!'le yünlü jarııeden, 

etek aşağıları geniş olarak ,.ere, 
keı;llmiş, iki yanlarda dikt'J var. 
Bluz da \"CrMden yapılmııt. Göğtıtir 
altında ve lkt tarafmılald k~lk· 

lerdf'n, bliznıelt"r ~ıkrru,_ Yaka kıs· 
mı da aynen, önü ıdvrl kesllml17 n 

yukardan kalan parçalar blizlil 
ttk yakaya o şekli ,·ermlıttlr. 

- Bu ön parç:u>ı en·eıA naıııl bir 
şeklide kaılllyor'? 

- Tıpkı dört kö,e gayet btiylik 
bir nıemlllln yarısı gibi ..• Kö,enlr 
bliyiiğü yaka kısınma getirilerek 
mankenin üzerlndr, çizgideki şek!. 

,·eriliyor •. Bel kısmına gelen geni~
likte beldt'n yukarı ~ıkan çlzgller
deı gördiiğlintiz gibi birer dlki,ıe ı 

raltıhyor. Kalan kt!llmı bozularak 
Hini kesilen yerlerin i~lne dlklll 
yor. 

Te.,ekkiir ederim. Ben bun 
yaptıracajtm1. Hele siz de ately 
şefine tarif ederMınlz, mükemmel 
olur. Fakat salan beni M>nradan 
Alınan ııolltlka.sı kullanıyor diye 
ııuçlu çıkarmayın. 

- Na~ıl Leylklj"ım. anlıya.ıv 

dıın? 

- Canım, ben de Almanlar gi
bi Ön<"e a:r.dan ba,hyarak M>nra her 
~)1 birden ı .. tıyonım da ondan.-

- Yok, Lcylıkığmı merak et· 
meyin, bizim de ona göre ölçüleri· 
mlz vardır. l<ıteklerin de~I öl· 
çüyU a,arsa biz de istop deriz! 

- Bana mı. onlara mı'l' 
- Onu da sizin zekilnı:za bırakı 

yorum. 
~bla T. Başokı;u 

~ 
Bt.'30NKO PROGRAM 

8 Program 8.03 Ajans haberleri 
8.18 Hafif program (Pl.) 8.30 Ko
nuşma 8.35 Müzik programrnm de
vamı (Pl.) 8.45/9 Ev kadını • Ye
mek llstcsl 

12.30 Program 12.33 Köy tUrkU· 
leri 12.50 Ajans haberleri 13.():5 Ha· 
til Şarkılar 13.20/14 Radyo salon 
orkestrası 

Atlas çiçekleri adiyle tanınan ,.e 

memleketlmlzdc moda ~alini alan 

Kakttis'lerln bakılması çok kolaydır. 

rakat meraklılar bu fidanları da dl· 

ğer çl!;ek \e salon fi<l:ınları gibi ba

kılacak zannlle hol bol &uluyorlar. 

Katlls fidanlarının en blıyÜk dU,m:ı
nı ı;udur: Zira hu flıl.nnlıırm saya lh· 

Uyacı pek azdır. Bunlıınn gb\·delo
rlnde dalma yedek u bulunur. Bun· 
dan ötilrü Kaktüsleri kışın sıcak 

\ eya kaloriferli &:ılonlarda bulun
durmakla beraber bunları ancak on 
cilnde bir defa uJwnalı ınız. Sular· 

., romanıdır. ~ 

18 Program 18.03 MUzik bir kon

çertl (Pi.) 18.30 Konuşma 18.45 Ço· 

cuk saatl 19.15 Çocuklar için 19.30 
Ajans haberleri 19.45 Radyo kUıne ken de gövdclrrlnJ ıslatma~,ruz. Yıv -----------------------------

zın ise fidanları güneşte tutarııa111z 

haftada bir defa, gölgede tutananrı 

on be.' gtlnd~ hir defa sulamak kf&· 

fldlr. Kaktlh fldanlarınızın saksıları

nı değl.,tlrme 7.lll11&nı marttan hazl· 
rana kadardır. Bunlara gübreli top
nıldardan harç yapmaymız. KatUs 
lı;ln toprak harcı: Bir lmımı bahçe 
toprağı, bir kı mı ince dere kumu, 
btr Jnııım iyice çUrUtiilınU, yaprak 
çtirU#üdUr. Bu Jıarc:a yanın kısım 
dö,-uımüş tuğla kmntıları Di,·e ede
blllrsinlı;. Kaktlislerln bine yalm\ 

çeşitleri ''ındır. Bunlann &1'88JD& 
enli yaprakh ve gövdeli bir çok fi. 
clanlar daha girer. Hepsinin balamı 
hemen aynıdır. 

Senenin en nefis ve şahane filmi 

AY DOGARKEN 
JEANETTE MAC 

NELSON 
DON ALO 

EDDY 
M E L E K sinemasında gördilğü 

bilyUk rağbet Uzerine daha bir kaç 

gün temdıt' cdilm~Ur. 

Kanuni Stueyman Devri 
Avrupa ort.aıımda. Türk medeniyet de\.Ti adalet ve saadet devri. Ta

rlhde aşk ve !Osun devri bu devtrlerl yaşatan, baştan aşağı tarih! ve 

klı\sik ruhnO.vaz Türk musikisini terennüm ve teganni eden 

Aıll ve Azamet rılmlnl 
BEKLEYİNiZ 

şaheser Türk sinemacılıgının 
en son muvaffakiyetidir 

Bu 

Pek yalanda Beyoğlunda iki büyük sinemada 

ŞEHiR TfYATROSU TFMSİLLERİ 
TEPEBAŞINDA 11 1.STlKLAL CADDESİNDE 

D B A M K 1 S M 1 KOMEDİ KISMI 
BU AKŞAM ~ Bugün saat H te Çocuk oyunu 
Saat 20,30 da Akşam 20,30 da 

M EŞ AL ELER PAŞA HAZRETLERİ 

Her gUn gifede çocuk temsilleri için bilet vardır. 

Beyazıt, LA.leli, Akaaray, Şehremini ve Topkapıya otobll.s temin olundu. 

sazı (Saz eserleri) 20.15 Radyo ga
zetesi 20.4!5 Radyo fasıl heyeti 21.10 
Konuşma 21.415 Unutulmuş ~arkılar 
(Pi.) 21.41S RlyasetlcUmhur bando
su 22.30 Ajans haberleri 22.45 Caz. 
band {Pl.) 23.25/23.30 Kapanış 

DAVET 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Eminö

nü kaza idare heyetinden: 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Eminö· 

nü kazasmm senelik umumı meclliıl 
15/Mart/1941 tarihine rastııyan cu
martesi gUnU saat 14,30 da Bahçe
kapıda DördUncU Vakıf hanında Ti
caret ve sanayi odası salonunda top
lanacaktır. 

Kaza mıntakasmda Kızılaya ka· 
yıtlı olan ılzanın toplantıya teşrltlerJ 
rica olunur. 

Mülga Ankara mevlevı şeyhi Mus
tafa Nurettln tren milptelA bulun· 
duğu hastalıktan kurtulamıyarak 

7 mart 1941 perşembe günU hayata 
gözlerini kapamış, namazı EyUpsuJ· 
tan camlinde kılındıktan sonra E· 
ytlpsultan kabristanına defnedilmış· 

tir. Merhuma Allahtan mağfiret dl· 
ler, ailesine taziyelerimizi sunarız. 

12 • 3 • 941 ---

Alman Parisi -----
1 Yazan: lı:ebla 'revllk BAŞOK1!.J 

- 15 -
Parise Para Kolay G~rer, Girdiği 

Kadar da Kolay Erir 
<;11 

ni giyen ve Kartlyenln ya.ııut ır Hiç kimse işine yavaş ye.-
vaş bir angaryaya gider gibi de· 
ğll, bir heyecan, bir sevgi ne ko
şar, bUtUn simalar mütebessim, bU· 
tUn gözlerde bir sevinç, bUtUn a· 
ğızlarda neşeli slSZler vardrr. Fab
rikalarda, Uzinlerde, aWlyelerde, 
bUyllk bir ciddlyeUe çalışılır. 

KUçUkler mekteplere, bUyUkler 
liselere, üniversitelere a)11i sevinçle 
giderler, tekmil bürolar, müessese
ler dolmuş, bir makine ıntızamı i· 
çlnde çalışmaktadır. 

Mağaztıı!ar, moda evleri, her tUr
ıu ticaret kaynağı yerler, bUtUn 
gUn bir insan sell altında dolar bo· 
şalır. 

Parlse para pek kolay girer, Fa
kat geUrenierln kesesinden çok da· 
ha hafiflikle erir gider. 
Öğleye yaklaşırken yüzlerce halk 

ıırabalarla, atlarla yahut yaya o
larak Bolonya ormanının ağaçları 

arasında dolaşırlar. Saat d1Srt bu· 
çuktan itibaren çay salonlıırmda 

geçecek yer bulunmaz. Yazın bU· 
yUk otellerin bııhçelerlnde çiçekler 
a. ında hıızırlanmış çay ma.salan, 
en zarif tuvaletli kadınlar ve en 
tanınmış şahtıtyetlerle dolar. 

At yanşlarında heyecanlanan yü 
rcklcrinl scrinlcndlrmek için de bir 
çok husust arabalar, çay içilen bah 
çelere koşar, diğer tarafta konfe· 
rans salonları, Universıtclerln ser
best dersleri, müzelerin dııJreleri, 

resim ve iş sergileri yine hep hep 
doludur. 

Halk, yerli ve yabancı, bir taraf
tan eğlenirken, diğer taraftan da 
bUyük bir susamışlıkla irfan ve kill 
tur peşinde koşar. Aparitlf zaman
lar, bUtUn gazino ve kahvelerde 
ayni kalabalık mevcut, herkes neşe 
içinde gevezelik eder. 

Fransızlar iyi yeyip içmeyi pek 
severler. En nefis yemekler orada 
yenir. 

Avrupa saraylannm ekserisinin 
ahçıları, sotracılan Fransır.dır. Ye
mek saatleri Fransızlarda bir lba· 
det zamanından daha mukaddes
tir. 

Ancak yemek zamanlarında bir· 
birlerini serbest bulurlar. ve gU· 
zel cUmleler yapmak ve güzel söz 
söylemek 8anatlndekl mahareUeri
nl ispat ederler. Zira güzel söz 
söylemek itiyadı onlara on sekizin 
ci a.ıırm salon hayatından miras 
kalmış bir şeydir. 

En kUçUkten en bUyUğtine ka· 
dar bulvarların ve şanzellzelerin 

iki taraflarındaki lokantaların içi 
ve terasları sabah ve akşam ye
mekleri için hınca hınç doludur. 

Sıcak yaz akşamlarında Bolon
ya ormanının ağaçlan arasına sak 
lanmış ltlks lokantalarda yer bu
labilmek için sabahleyin erkenden 
masa tutmak mecburiyeti vardır. 

Şanzellzenln nlhayet!i.z geniş cad 
desinde gezenler akşamın o saat
lerinde Bolonya ormanına giden 
binlerce otomoblllerin geçit resmi· 
nl seyrederler. 

Ormandaki lokantalar cidden 
güzeldir. Asırlqtnlf ağaçlann dal· 
lan arasma büyük bir cömertlik· 
le elektrikler gizlenmiş, bu ziyalar 
birbirine ~an yeşil yaprakların 
arasında süzUlerek oralara zUm
rUtlerden bir yeşil kubbe tesiri ya
ratmış. Bu yeşil yapraklardan 
kubbelerin altmda dUnya mllleUe
rlnln en zenginleri toplanır, en gü
zel elbl8elerf giyen en güzel ka· 
dmlar, mağrur bakışlı erkekleri· 
nln yanmda, müziklerin, çiçeklerin 
ve tif6klerln arasında yerler içer
ler. Eğlentrler. Bazan bu çiçekle
rin ve mllziklerin arasında. Parts 
moda evlerinin en güzel elb\selerf· 

Glıfin emsalsiz pırlantalatını ıF 
kan canlı mankenler, aırn-1' . 
haııını arttıracak blr eda ııe dP> 
şıı~ar. ıır 

Parisln en güzel mevsı.rni bU 'lf 
ziran aylarıdır. Yer yuznnde ifl 
nuşulan bUtUn lisanlar ora'!.•~ 
lir. Bu mevsimde oteller aP"'""ıd' 
taşar. Parlsl yılankavi kıvt11' ,,J 
rlle ikiye kesen Sen nehri~ 
tarafı böyle eğlenirken, sol IJ" 
bUU1n dUnyıı. gençliğinin. ysııl ~ 
lebe hayatının bir cenneUdlt·.._.; 
da da talebe bUtçelerfne ~ 
her şey dllşüntllmtlş; ne bir k ,,. 
ne de bir eğlenceden ınaJırud' 
rakılmamıştır. fi 

Yine orada. göttırecekleıi ~ 
ve irfan kUltUrü ile ııerıde ; 
keUerinin saadet ve istlld>aııııl .-' 
]erinde tutacak bUtUn dllnya r.' 
lerl birbirlerini tanımak, v:, 
dllerini, dolayısne de ıtendl ıı'. 
lerlnl birbirlerine sevdirmek ~_,J 
tını elde etmiş olurlar. ?J~ 
temmuz on beşe doğru ha~,, 
ları Pıırlsi terke.derler. Yil' ti_ 
lerce turistler, kısa baftalaı' et'. 
ren seyyahlar, tıka ba.sa 
duklan valizleri gibi J<A]plııtl 
güzel hatıralarla dolu tçlertıı' 
kerck, gözlerinde Partstn, dall' 
rılmadan ba.şlıyan tahfiS!llt 
trene binerken, diğer bir kısııı' 
köy haya tıarına, dağlara, 
lara, şatolara, yahut plAJl 
lUks otellere koşarlar. 

Pariste yaptırdıkları rn 
tuvaleUerf, harikulAde 
geceleri palaslarm mllkelle! 
mek .salonlarında ve gasl 
oyun masalarında bir elde 
!arca frankları deste deste 
sız, ve kayguauz b&kara 
rma attıkları sırada teŞıir 
ler. 
Fransanın şlmallndeki 

den cenuptakl MontekarlontıJI 
tlng Detesino ka.dnr bUtUn 
daki bu son zümreyi Franl! 
zlyado zengin Amerlk:ılıl!!I"• 

asıl ekseriyeti de lngillz :r:e 
neleri, LorUarı ve zevceleri 
eder. _ _1 

Birbiri üzerine yığılan ~ 
toplanan milyonlardan ve d 
!erden çıkmış bu medeni .,. 
neü köşeler yalnız Fran~;J 
ğll bUttln dUnyanın da mal~ 
dir. Bu kUtle arasında tahuıı' ".J 
betmiş krallar, Hindli mııır'.J 
veliahtlar, prensler ve pretl' 
de görUIUr. 

Bu aylarda Parla boşal~ 
baharın sarışın yapraklar! "'J 
lardan dökU!Unceye kadar , 
ve lsUrahate dalmıştır. 1, 

Fakat eylQlUn sonların• ~ 
bUtün sevgilllerl ona tekraI' r_;; 
Jar. Herkes Parlse kavuşd"".i 
duyduğu sevinci birbirine flAJI ~ 
DUnyanm en çok sevilen b~ 
yar tııehrl, yeniden blltUn ~ 
şqaası, canlılığı, neşesi fi' 
hayatının çalışmalarma ~ 
Fransız Parlsldir. 

Alman Parlll 

İşte bu sarışın Parts, d,Jt>; 
bUtUn hayat kaynaklarınJll 
baı, güzel, ve mağrur! 

Bugün 11 hazlran 1940 ~ 
nU boş bir vazo gibi bir W"" J 

tılmış, içindekiler canlarıntıl 
dinden onu bırakmışlar, !' 
Jar. ~ 

DUkkAnlarm kepenkleri I 
mış, evlerin demir panjur!~ 
ll1la 5rt1llm0ş, sokaklar _A4 

Gök yUzQ bile canlllZ, l<Uf',..-
nalarm rengi gibi kar7.:rv 

(Arka~ 

~·ORUNUZ ~ 

r~--lmlllL.JSÖ Y LİY ELlU 
Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Maaşları Memur :arının 
Fatihte Burhan Alp eo~r: arzedildikten sonra kabul 

olacaktır. Teklifin kabul 
ğine fUphe yoktur. 

Tramvay, elektrik ve tünelde ı:-a 1... memur ve müetahdemlerbı 

devlet memurları gibi maaşlannm 
her ayın birinci gtlnll verllmml ~D 
yapılan 1C!Jebbüs belediyece kabul 
edilmiş mldlrt 

Cevap - Bu hususta hazırlan
mış olan lliylha daimt encOmenden 
geçirilerek bütçe encfunenine ve
rilmiştir. Bütçe encümeninde bun· 
dan sonra kavanin encümenine gt· 
decek ve ora.dan umumi meclise 

Fatihte Buaa*Haneft ~ 
tılnde Nihat Ardalı sor0yot!ıt-' 
maş hlkAyelerlnlzden b~f 

1& UdncUlğ1 ~nan kıınl t,11' 
Cevap - Olmuş htktyeıeti ~ 

nif eden komisyon bunların ıP;' 
da birine! derecede hlkAYe b;,.-
mıştır. İkincisinin mOkAfatl 

yoktu. 
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A n k a r a ya G i d e n 1 d h a 1 a t ç 1.1 a. r 0 $ 
Ticaret Vekaletince Davet ıEdıldı lngiliz Hava Fransa - Siyam Balkan Vaziyeti Italyanlar 

- k.
1
. . e Düşündüklerini ve Yapılmaemı Nazırı Diyor ki: lhtilAfı Sona Erdi Aımanlar Tazyika p0··sku··rıu··ıdu·· 

Tacirler, Başve ı ımıı , . 
istedikleri şeyleri Arzettıler . . . ıaJ..°n":..:· ~:a;;;:~} Siya~·~~?~: Devamda 

ık· ı.eleıde eöyle-,zım gelen i:ıleri Batvekile bıldır· 'On Ay lç:nde 41250 fından ne§rodilen müııterek bir .Londra, 11 (A.A.) - Tay· 
Ankara., 1 J (Telefonla) -:-1 ~-~dan evve. •r:: ettiii glbi bu mi§lerdir. , . . Al l QO 1 • toblığde, Fraraız Hindiçintsi ile mu gazetesinin diP'lomatik mu• 

•. Bazı gazetelerde ithalAt birlı· dıgı nutuk!j:ı8 en.ubu top· Bu hususta Tıc.aret Veklietının man, 1 ta. yan Siyam arasındaki hudut ihtilafı· habirı, B:ılkanlar vaziyeti hak· guıe rnenaup olmayan tacirler.in toplantı b~ ~rd: olmaınıf, mü· temas ettiğim teknik servillerı Ta y ya r e s i nın ıhalli içın Japonyanın mutavaı- kında §Unları yazmaktadır: A~ka<aya gitt;k].,inden tiki><l lan."" -:.~:.at edilmeoi lü· toplanudan çok rn~mnun olduk· '" ola.ak yaphğo teklifin kabul <Hofta aonunda alonan habe•· 
edilmekte ve seçimin iyi yapılma- taliasına .... 

1 
·tJıalitçılar bizzat' tarını ve yapılacak ııler hakımın· Tahrip Ettik,. ve imza edıldığı bildinlmektedir. ler, beklendiği cıbi, Almanların 

°''f olma., iled aU.üle<ek ı,;,liğe zumlu "V' ~j' :. ta<&londan An· don çok ;,tifade ett>kledni oöyle· Japonyo, bu anlarn>onon kati Bolkonln.daki plllnlanm toıhoka 
"'en•up tioccadmn dilekle" iyi Tie.,et e :damifl•.dir. mektedfrl.,. lı!oalit bundan aon. Lond•a, 11 (A.A.) - Hava mahiyette olduğunu g.,anti et· devom etukl«ino i>bat etmekte· 

1 
•nlaıtlrnad,ğo tebariiz ettfrilmek· """" j.~t'. . ,;y_ti altmd a " Ti<!"' Odaaonda Tlea•et Ve· Nazm B. Sinelai,. Avam kom•· mektcd "· F ,.... ve S.yam da, do<. 
ledU-. ~afV b;:";';h:tı.tçola<a toplantı Ulet>nin ali.kad., dalıe '."üdü« •uomla, havacolok bütç .. inon mio· Japon,anon aa<fettiiii gay.etl"i cBi, ta.allan Alman Hked"i 

Bu h""uata gerek T;c.,et Ve· top.anan. h d·I ,ek iohalitımozo le,;le konupnal"'"' teabot ..ı., zakemi müna .. betile bi• nutuk t ... lim etmektedu. ~azoyetledni takviye ed.,ken, dL 
'kilet; gmk ali.kad"' makamla« me~zuu ~ ",.: e kolaylaıh•mak bir ••po• haznlamaia baıl•m.,. .öylemi• ve geçen,. .. içinde in· Japon ı._,.aıo.u Matouoka'1' "".'•<alton nui diplomao~i. Bul. 
do yaptoğom tahkikata naza.an genoıle::;; kendile<inden bek· ı.,o,.. giliz ha ... kuvvetlerinin ı .. liyet' Kabul Etti ""'~tana komou fnemleketl.,de 
Ankaraya gelmi§ olan tüccarlar, bakımı. an l sorulmuş ve uzun Bu toplantı.dan alınmıt güzel hakkında tafsilat verdıkten aon· Tokyo, 11 (A.A.) - Harici· e~trıkalar çevirmek:edir. Bu en· 

lo,utlaka bı.lik m•n-l•"ndan l<?,en h~et elan muhtelif iıha· neticde<i küçük göote<meğe m•· "• önümüzdeki oenenin il>fimal ye Nazm Matouoka, bugün. lm· '"kolu, TU,kle,; ok,.mak ve 
"•ilm;, değildi<. ".'"d'!:t ,:;,:: m•n"'P taci•le< tul binuh taıoYan nef'iyat Anka· ve imkAnlanno bah~ mevzuu ede· pa <alo• ve l mpuaıo,;çe ta .alon· Yunanlo lann aı.min• kumak için 

Baovekilimiz dokt•• Refik.Sa~· l~t ~ d~•le<ini ve yapolmHo I•· .ada çok fena k.,,.ı.nmoıh•, •ek dem;,ıt;, kb dan kabul edilmi,tfr. Bu kabul. b" takom ,.yoal" çokannak ou• daaım~ın~B~lı~·y~ü~k~!M~il~l=e~t~M~~~~~ın:m~~:d:~:u:n~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=ı c~B~b~d~a~bt~iha- bu~n imu~nan H~d~~i -S~ r~ileyapılıyo~ Yuııo~avya üz~ ı=- === T"" k B .., va kuvv-etile çarpı~tık ve hali da yam rnuahe;desi ve Matııuoka'nın rınde de ıbir tazyik yapıldığı mu· 

1
. aş e umum Mu·· d Ü r ı Ü gv Üne ur ayragını çarpı~ıyoruz. Bence. harp daha Beılin ıcyahatile alakadardır. hakkaktır. 

Taşıyacak Vapurlar 
feci safhaya girmek üzeredir. Nazi Japon Hariciye Nazırı, Bcrline d c.Büyük Yugoslav gazetelerin-

T 
• Ed•ıd• Almanyıuıını yenmek kolay bir i~ gitmek üzere l 7 martta Mançuli en cPolitilı:u, vaziyetin fevka-

Ahmet Cemı
·ı Con ayın ı 1 Ankara, 11 (Telefonla) - Tilrk olmayacaktır. Fakat bu mümkün- iatasyonunda Stberya. ekspre11ne iade huzurauz olduğunu kabul e.t. 

bayrağı altına girecek vapurlar hak· dür. Bunu yapmak lazımdır. Bu bınecelf\ve Moslı:.ovadan geçecek· mekte, fakat Yugoılavyanın ıulh 
ı ,.. tok'°' ,......,,. ... ,.. • .,,. PeUOI ••ndakl koramamenln OçtlncD mad· yapol..,.ku, (alk,.ıa.). ti•· •!yaoetine oadok kaluak hari>e iı· 

· a.şe mUsteşarllfJJW' lafe unı ocısıııt tefldıAUnda mUnhal memu· desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: cSon on ay içinde 4.250 Al· Domci ajansı, Mateuoka'nın tırak etmiyeceğini tebarüz ettir-
J"'DdlldOğiln• dkl 'E•ca,..t ........ ,... ,.,,,., ..,.._ için PoUol Llmlt<d """"''"' !Çlndo vo dqmda hup, man ve I , 100 lıalyan tayYueoi Be<lin ve R.>madan ba,ka M... mekted "· • • ·' 
i ialerlnden Ahmet cemil eon tayin flrketlnde b r mukavele ile bugün· seferberlik, ııe!erberllğe hazıılık ve tahrip edilm~tir (uzun alkı lar). kovayı da ziyaret edeceğini bildi. Y UgOsla yya 
l edllmlstlr. 

1 
den !Ubal'CD OflS emrinde vazifeye lkbııadl buhranlar glbl fevkallde Bizim ka.yıbımız ise l ,800 tayya· riyor. 

1 late lefkllAtuım Petrol otlal re • başlaması münasebeUle bu teşkllA· hallerde vapurlar için tayin edilen redir. Bombardıman tayyareleri- Matsuoka Bu Akpm Berline Hakkında u· mı·t~er 
ısı Talh:ı. Sabuncu tstanbuld& yaptı#• •• meınur kadrosunun genişletilme- · ..ı • ri trafında .... n yaş haddınde vapur almmuı mUflcW mız, <ıeniz tayyareleri üılcrine Hareket Ediyor l~~:klkat " toşk!ıtt1 1~' ,.:n ,_... ot ıusumtu -mu,t .... Bu ttlb•:.• bulundutu tak41nlo olde m"""' , ... 280, limanlua v. vapu•lua 300, Tokyo, 11 (A.A.) - O.N.B. Lond•a, l I (A.A.) -Balkan. 
-ve nıUstefUlıfına cap önUmUZdekl haziranda yeni bir k • I purlarm ya.f haddine bakılmryarak demiryolları ve münakale hatla· ajansı bildiriyor: lardaki vaziyet. İr14ıiliz basınının tı vermifllr. k dar ro tesblt edilecektir. se•...r'"efere kabiliyeti oldulh• muaye- rına 470, eanayi hedeflerine 630 Japon Hariciye Nazırı Matsu• dıkkat nazarlarını çekmekte ber· 

Talha Sabuncu iki gUne a 3 ..... ow devamdır. Ta"'"'iı dıy" or kı".· ne netlceslnde öğrenlllnce Münaka· hücum yapılmıştır. Bu müddet oka, gazeteciler toplantısında bil- ~ ... 
= ı• dh J ""t } lAt VekAleUnln tensibi ile ııaun alı· içinde, sahil muhafaza servisine dirdiği ~bile Mançuto ve Moı· cYugoslavyanın ıercfine, ordu.. 

B k•ı•mı•z Ve a a Çl ar ı ı · 25 ·ı k 1.1 B l sun.un ceaare.tine ve ı"natçılık .nh-

aşve 1 
1 _ .. . nab lmesı VekUler Heyetince karar· mensup ta;:rarare erimız, mı yon ova yo ı e er ine gitmek üzere ,,... 

.. laştırılmıştır. lülometre uçu§ yapmıtlardır. yann ak~am Tolryo'dan hareket rehne ıılu bır aurotte bağlı kalaw 

1 

:ındde) _ her §eyden evvel duıunmek ıcap ------------- edecektir. cağını ve Yunanistana hücum et· 
.. ..<Ba"B .. "k Millet eder. fantezi hıç gelmesin demi· Q 1· M ı• •ıt s f ------------- mek makaadıle Almanlar tarafın-

- Ataturkun uyu utukta yorum. fakat liızumlu ıeyler te· cret 1 emur ngı erenı•n o ya dan Yugoalavyanın bitaraflığına 11.ıt el' . d okudux... aon n ·ıdik Bomba H" d. . kar·ı yapılaca'- h-....l.. • bir nıe ıaın e .... b. t b'r var· min edı ten aonra... T k d 1 . 8 18881 v il. c.nıansı tcca. l<milıi tüccar) <JıyT" ~ a ~iyeti KahYe ve çay bahsi açıldığı za. e aü iye erı s e f ı· r ı· vüzhareketinc mukavemet edece-ıdı. TUGC&rdan f ur d c ev\'el man Başvekil fU mütalaada bu· (Ba,ı J incJde) ı+ I ğini gösteren oir çok alimetleı 
il . d h • men aatın an Ankra, t 1 (Telefonla) - Ve- vardır. çın e uıu•f . . vazife gör· ]unrnuıtur: kaletlerarası kurulan bir komiıı· Ti görır.Ü§ ve kendilerilc de gö· y 
umumi men aat bıçın da• he _ Kahveyi ben de aeverim. (na,ı ı J.lldde) +*+ rüı•..,Üştür. ugoslavya, mukavemet huau. mı"'· ı::.•ım aelen ır vatan " • d h · yon iktısadi devlet teşekküllerine dar Alman zaferinden cmlndl, dn.. A sundaki azmini m·-"--faza _.;ıcr ve 

...,, ..... 
0 

d d yorgun zamanım a oıuma gı· ._ ,.- nnstrono ailesi.ne mensup una e<ı 
1 e.t

• d" bahse ıyor u. k h b l b ait ner nevi müesseselerde çalıpn ı•+ı 
0 

b " h ·· · k b Y ı ıyc . . l·n hakı'k"ı tu"'ccar, der. Fakat a ve u unmazaa u· m v-m. 23 - 24 ya larında bir genç kızın unu, up e goturmıyece ir 
• M f t bı ~ ç ücretli memurların tekaütlükleri ı t d t d · h d b '· en aa ı~ı.. 'dden de anca!. nu bir mahrumiyet saymam. ay ' e on an sonra bir daha gllrU,e- iki avağı kesilmi§ ve bir kolu ea· ar~ a ız ar c erse, u tecavüz ıik.tıııadi rolunu cı bulmazsam yerine i>aıka bir şey için l>ir proje hazırlaını§tır. Bu medlm. katlanmı•t.r. ıeoehbüsıinün yaprlmama11 muh· 
lb a a<la anlar ed · B ~ k 'f projeye nazanm banka ve sair ı l r- t ld' u ım n 

1 

d k • S >'idamla ko· ikame erım. u gıoi cyı va· - s anbulda knç iP.in kalacaksı· Muharririmiz İngiliz oldu- eme ır.> 
Baıvekı o tor a 

1 
l · k b" f yerlerde çalı§an memurlardan 1 ? 

k k d
. . ve ark•daı1an· ıııta arını e e geçıromcme ır e· L k il n z ğunu eö-vl-eycn, cebinde bu· General Katru ııuşur en en ımı .. d k' l k 1 muayyen oır para es' mek 1Ure• İki gU ı ta l " ,,

1 
•• :ı.-•r) mevkün<ie gor· a arı sayı maz. - n s nbulda kaldıktan iunan ngı'J:.. pasaportuna go""re 

\mı (mP ı -- · T b b tile onların istikballeri tahtı emni. "" 
1 

,iim bu mevkün me9uliyetinı ücc;ardan iri, ticaretin ugün sonra Ankaraya giderek dostum ve Mnnrcster dog·um\u bulunan ve 
'O ve k k' 1' k d k' · yete alınacak ve muayyen yaş 1 ı ,. 'd · -....ıum. HükOmetle ticaret er· ü müş ıi atı arıısın a ar nıs· mcs eklaflm ngtllz sefırile görUşc· 6/2)941 tarihinde l•tanbula ge· 

",..... · k l l hadlerini buldukları takdirde " .Dabı ara1mda bu yolda bır iumat betlerinin biraz yü se ti mesini is. cek ve hOkQmetlmln emirlerini bcı,. lere!t Kontinantal oteline inen ya-
. kendilerine ikramiye verilmekle 

,, e ı§ beraberlığı kurulması, vur• tcmıştir. llyeceğim, demiştir. ralmın elindeki ikamet tezkeresi· 
• t"-"rete karsı en tesir· Ba .... •ekı"l •u mukabelede bu· beraber ~on aldıkları maag naznrı .. 1 · ~ ·ıı· guncu ne\ı ı..... • ii'' :ır .1!1.1._ ,. ul .• ı. b' _, __ .. * ne ve ıK>Z erme ragmen mı ıyet 

il 
.... ~==-. 1...,~, ~te tut ar- ır tc:JU&ut ma· ..._ __ 1 ı~-:ı 
.. ··-"".. 1 · '} K>L..I buid b •fi da bailanacaktır. letan'bul. 11 (A.A.) - lnııil- İtlDU'İ c ._iıl olauiu ıüplıelidir. 

• - 1 oplantıya kim er gıttı - ~,..o, ayını uaUn üç Hazırlanan bu proje bugünler- terenin Sof.ya elçiıi B. Rendeli a. ;' .. ~· - ~ · '·· ..>:.,,-:. .. ~.,ı ... 
Jzmir ve lstanbuldan yirmı yerine sekiz kuruta satıyor diye de Batvekilete verilecek, herhan. ileaı, Jngılterenin Sofya elç;lıği l -..).'Oc' • x. o.<:ı:ı\ O-'"'·"'"' tl~~

k dar ithalat tüccan vardı. Çuval, be§ kurugunu elinden almaiı dü- gi bir mahzur görülmediii tak· erkinı ile 70 ki.tiden mürekkep 1 ı .. " ... ...._.. Qı~'> ·''' ,. • ..,._c ... -::).·~ ..;1eı. 
~;;t kahve, lastik, otomobıl ve şünn;e>1niz. :öylü e.llinde . kala- dirde kanuni.yet ke.betmek üzere lngiliz tebaası bu akıam 1aat 2 1 c. ... ~,.. • .... ~ • ..,.:·ı~ :h:ı 
ka:ıu.on, manifatura ve kağıt it· cak haz ac~ ~r ~r.~kı el mal§ket. ve Meclise sevkedilecektir. Diğer de letanbula muvasalat etmi§ler r:>:-l\ :. ~ ı4.1.).;. (. ~ • ~- .ı, 
h ı • b" ı·w ı· 'm mümessilleri bu refa scvıyeauıı yu şe tme ım· f.t d l d . 1 . d dir. ..;,- ,., ..... .;.J {,• .. :.r:. • .: : • -~ d' 

a at . ır. ıg n kanA ını bulmalıdır. Kazancınızı tara an ev et aıre. erın e üc-

d d 

'"
1

' l · ' d .ı 1 lngÜ: .. clç:··ı Sirkeci : .. taavonuıı- b.,-.... ...._ .... ~ • .\ ~:""'* "'• ·~ .. · 
.. :ır " 1 ikt dt t kL"'ll d da İngiliz büyük elçiJi;;.ınin latan· r.ı< ' :~$.} ('/X'"'-h ~•lı-t't'l.\111 .: r~·· arat a nbı ı. ~ B' likler Umurn·ı ar:•tınnak irin batka rareler dü· re.u memur ar açın e cıev et me. - .., - p~ L 

sta u an ır l'k .. .. .. mur arı ve ıaa fıfC 11.u er e • ~ 

K 

·s lih l 'rd n ora bir 
1 

• şununuz. ) 1 L. b" bulda LuJunan er'-"nı ı'le Jnoı'Jı"z r~ ·.~1x ~C'0"! -~"i.•.~<.~;, 
atibi a , zmı e f 

1 
. t' Ba•vekilin bundan evvel yap· ça ıpn memur ara ıgenzeycn ır ıg &11,. • _ 1 • • )tiı.tıbi Atı ge mıt ı. .. 

1 
:L b d tekaütlük hakkı kanun proje.sinin tebaası ve Belçikanın Sofya elçilı Dıger taraftan ıhombenın hu-

erı umwnı •W. rada Başve· tığı 'bu aibi toplantı ar gwi u c· M l" V •-•) . h 1 k olup bir gün evvel lıtan:bula gel· duttaki Bulgar gümr.üğünde ya• 

.. 
Bizi kabul .ettıgı ~ t Vekı·ıı·, fakı" c"ndan dertle•me de rok ve. a ıye e1U1 etmce azır anma • l nd 

k 1 b b 
de Tıcare " l .. b " ta olduğu öğre.nilmiftir. mİ§ olan B. Andre Motte tara· pı an eıya muayene11 en .anra 

ı ıı. ı ın era 

1
ennT. et Umum Mü· rimli bir iş bir iği ava11 yarat· B d h ....ı.. • b" fından iatikbal edılmiftir. bavulla ıokulduğu · ve .bilahare 

l\1üstesarı, ç ıcar. . T:,.aret mı .. tır. un an soma ernangı ır S fy d 
1 

f h . . • ve ..... " d l kk ı d 1 B. Rendeli ıeyahatinin tabii bir o a an ııe en ıe aıet eyetının 
dürü, mudür m~aKvınlı üdürü Batvekil, Ticaret Vektlinin ha· ev et teıe Günle ~ ııan me· ıekilde cereyan etmİ.f olduğunu bavu.lları ara•na k_!n~tml<Jıiı ve 
Vel.irletı" Hususı a em m zır bulunan lan yem_.-;e davet et· murlarm jbtivarhk anmıa tef alete ti b _ ,L ld - nd ld ~ -· il wylemif, Bulgar memurlarının aaa ı ~mua o uıu. an ote e 

bulunuyordu. l n ok tıg··,·n"ı kendisinin i,leri dolayısile mabkUnı ed' memeleri ~abı ta· tl-..l.::. d d 1 k d .
1 

L:-· k bu tarzı c ç • 
1
• ·1 t · ed"l · 1 kt kendiaine kartı gayet nazik dav· pal ~ı a zenne ı me te ır .. BafVekı' ~ı a içi· bulunamayacağını eöy ~erek top· mamı e emın ı m11 o aca ır. randıklarını ve Kral Boril'in Bul· ngıl~ General Konsolosu Pı· 

samimi bir hava yarattı k ve mak ]a.ntıya nihayet vermittir. ııar hududuna k'4ar kendi huau· zon Vıakonı~loa Pe~.. )nıgiltere 
rnizde ne varsa ortayad. oy Öğleyin yemekte. eonza Anka. Tay m i s ' in ai vagonunu lngiliz elçisine tah· Sofya eefaretı batkitıbı Lamberg, 
ceMretini he.pimize ver ı. b" den ra Ticaret Odasının verdiii çay· sia etmiş olduğunu ilave etmi~tir. Sofya sefareti ata§e kitıbi Mıa 

Doktor Refik Saydamı? ~ -y ela konufmalar devam etmit ve Bacmakalesi B. Rendeli gazetec.ıler tarafın- Nelliı kazaya uğrayanlar arHın· 
ik

• . d Birer bırer so • b" Y d d ~ ayetlerı var ı. ild·~· · marteai aktamı gece on ıre dan kendiıine tevcih edilen aual· 
8 

ır. 
4edi. fakat ımüfkülatı b iğ'ı~ını. ~u dar Ticaret Vekaletinde komi· Londra, 11 (A.A.) - Tay• lere cenp ver:rndcten imtina et· infilak eınasında geQmekte o· 
hükumetin bize yardın:' ett ını ~~ t: halinde çalıtılmı§tır. mis ııazeteai bafrr1akalainde. Yu- mit ve fakat Bulgariıtanın bilfnl lan bir tramvayın camlan da kı· 
e~eceğini de j}i~e. ettı. Sonra Bir kısım arkadaglar hal~ An· goslavya vaziyetinin ne Yunaniıı· A"Lmanlar taraf1ndan ifgal edilmit rılarak bir. kaç kitin!n .yaralanma-
2ırn •ikayetlerrmızı sordu. k da ratı....,alara "c tetkıklere tan ve ne de Türkiyenin vaziye- olmasından dolayılngilterenı"n 81•• ıına eebebıyet vermı,tır. 

.,.. Qduı re. ara " -w··· tine ıbcnumed&iini. rünkü bu iki C 1 1 S LL Y Söze Ankara Ticaret llk fta devam edıyorlar.» ,.. yaei müna1ebatını katetmek mec· aia oğ u ınnat urdundald llııi Veh:'bi Koç ba§ladı. zifsa. . memleketin Büyük Britanya ile buriyetinde kaldığını söyliyerek yaralılardan cebinde bulunan ika-
lidcn ithalat .tücearının va ~ın· Asılsız Bir Haber telif edılmiı planlan llhakkuk Bulgaristana gelen Alman aaker· met tezkereıine göre Mançifter )aptı<nnı ihtikar yok clenenı~e- et:tirdbildiğini kaydettikten ıonra ierinin cenuba doğru ilerlemekte doğumlu Salamon Altabefin 

1
ol 

•- e• ' • • • l tuC lef 1 ) Pa .. l d' k J k k "--- Q..L "egıni, fakat bunun bınncı e • Ankara, 11 (Te on a - • fOY e .yor: olduklarını ilave etımiıtir. o u ırı tu. '-')"Cratör man Alb. 
car değil, ikinci. üçüncü el~.er .~a- muklU fthalAtıR bir elden idaresi için cHitler, Türkiye ile Yunaniata. İng'1iz elçiai Sofyada yaptığı d~.vahıtaail·İ a~nr.~ ifa;eainde ln· 
r._fından yapıldığını ileri su~d· Ticaret vekileUnln tensibi Jle bir nın mukavemetini tecrübe etmek mülakat canasın.da söyliyebileceği ~ ~ndeybetıkel kır ı tbe ~~~~lH~n 

Sonra döviz ımuelelenn. en e J<urulduğu hiil<kındakl net- istediği takdirde, şimdiye kadar .-.!erin henaini .öylemi ld .. . onu e e er en u ın .... ı.enuı 
d k t 

ınu~~es bulundu""• B lk ı d düf t""· . ,....,, ....... t o ugu ld w .. ı__· • 
Ve Navisert muamelelerin e ı e· tın tamamen asılsız ow a amar a teaa et l&'l vaZL· nu ve buna baıka bir ıey ilave o ugwunu soyıcmıftır. •blıurlardan baıhie açıldı. BafVeı.· riya t Vck!letl tarafından blldlrll• yetten bü9bütün baıka bir vazi· edem:v.-..öini beyan ettikt D!ıer yaralı Evva Zcrezo İs· '-u ~ - ..ı·'-La• Tlcart k d b 1 kt v~-· en aon- k d A il . ~ her söylenen eozu u~ .. yet artısın a u unaca ır.ı. ra lnııiliz menafiinin Sofyada A· oçya a . ~trolng adcemb~ men· 
diniıyor, notlar alıyordu. ınektedır. i kıatJll pamuklu ltha- Ta)"l1_1İI, müdafaa vaziyetinde merika elçisi tarafından muhafaza sup ve rumı .Yat arın a ır ııenç 

Bir . ··L - ı~t • .v .. ı hakkın :ıııeseıeA-~" dan kendi aralarında kalmanın Hitler'.in istediiini yap • ....saecegwin• ve Amerika 1 · . . kızdır. lfadeaınde: kkoçyalı ol-

d 
nevı uınıut1 _,,,, •• lAtı;ılar '6C-"' ..... ka '--' d B '"'!>' ı e çısınuı d w d 1 ·ı· '- ·ı 

iL hükiimet iki defa döviz muaa bulunan husual bir firkatten ""'Y mak olacağı filuinue ir. una bi- kendilerile beraber Bulga h d • uııunu ve un ngı ız neyetı e •deoı Ve<diili hald• hi< d~• naon, (ngilte« elindeki t.,.bhil• duna koda• ıddiiini iıı...; .::.~ bi<l~kte geldiiini bildinni,ıi<. lki 
trı.al getirilememesi tenkide uar•· bir teY de#fldlr· da Reftld Avun· avantajluını bırakarak dütmanın, tir lf ayagı parçalandığından hutane· dı. Mü91111Serl .r-: flrket Jıerballıt sanki elinde bGtün kozlara malik· ·a Rendeli lstanbulda "ki •. de dizkapaklarında9 keıilm'9tir. 

"" fantezi er duk da bulun&n 4.JHıdfr sunun ak· mi" gM>i ilk hareketi yapmasını k l · k B d 
1 

h ~un Bu haataned~ki üç.üncü yaralı 
• "••nifatura tücean .... • bir fmtıyall halS "'9- t :_..n..1.1 edl· .... a aea tır. un an sonra uku· fö Ş"'k .. S f rd' B d )•rıın gelmesinden ıbaheettl&'l .ı etAn ~ .. w- beklemiyecektir. metinden alacaiı talimata intizar fO r u ru a e ır. aışın an 
rada BatveL" c:led~ ki: linl iddia ~-1.--ı1e relJlll Dl&· J--=ıtere, Akd«ıi%in doiu su- tım k •. .Ankaray "d k ağır surette yaralıdn. ifade vere· 

.w • af ıen maıc-~~=-·-'"' dlkk&- 116" et. e uzere a gı ece • cek vaziyette dciildir. 
- Fanteziyi. aliy.iti bir tar .• kaınlanJIUS ıar-a .. --- -- }annda ve9u deniz üzerindeki ha. ır. Vali ve Belediye Renı.· Emnı"· 

')ır.ı._ -L l d Herk.U. ıı- ti ceı~-ı· bul··--aktadn'· valarda fiilen hikim ve fazla ola. 

'

. -.an- lzun ır. _w_..,. ... _. yet mudilrli hidisc mahall"ıne '-a· 
ınrn __ L ·•de ef)'&Yl rak ta Yunan araz.isinde iyi teaia Cö •ı o ı ' & ;:....__ eaıne yaraya~ - ::::;;;;;;;;iiil rcı ar an a d ... ıelerek hidile tahkikatile b:. ve jyi tahkim edilınit Ü9lere ma· .... lık bulunm9ktadır. 

1 1 
zat menul olmuılardı-r. 

H ı . c v d' Hidıae tahkikatını Müddeiu· 
Bu avantajlar, it er in ke§"' V"," er 1 mumi muavinlerinden Orhan yap· 

ıncket halinde bulunan bir Ro- ~· maktadır. 
rn&DYa ile ancak yan yarıya mu· ..atı 1 incide) * Cağaloğlu Sıhhat Yurdu ope-

o- ratoru 0&~or rnan i ile ar· 
va

fakat etmit bir Bulcar.iatanın ki kanaate an.re Almanlar Amı'ral ·· · d - 1
-- OL Abd 

1.-lile elde ettik~eri ~vantajlann Darlan·ı böyle bir harekete teı· kadatı bulunan Rifat Pekit biı 
pek ziyade fewuncled•. vik etmiflerdir. Almanya Fransız kaç yaralının hayatını kurtarmak 

General Veygand 
Ceıayire Döndü 

oda.fır, 11 (A.A.) - Franaıa bll· 
J(Olnetinln umumi murahh&lı Gene
ral weypnd Vf.chy'den Ceaylre 

d&IJ!llfWr· 

donanmasına el koyamadığı için içın bı.iyulı: fedakarlıktar göıtcr
onu lngiliz donanması ile çarpıo· mi§lerdır. Ve bilahare de kadın 
tınnak arzuıundadır. Böyle bir doktorlarımızdl!Il doktor Suat Y"'· 
hadisenin Almanlar iç.in baıka titmi2tir. 
fay.dua da olacaktır: Bu auretle He.-nıırelerden Belkia. Faika ve 
Almanları Afrikadaki Fran11z Ebe mekteobi talebelerinden Bel
müıtemlekeeine götürecek yol ki! Dışaoyun yaralılann tedaviei 
ürırıerindelu .manialardan bıra de huıueunda takdirle kayd'.!dilecek 
onadu kalkınıt bulunacaktır. yafdımlan doluamuıt.ur. 

Diyor ki: 
1UNUS HUDUDUNA KADAR 
GİDEREK VEYGAND'IN KU
MANDASINDAKi ASKERLE· 
R1N ELLERfNI SIKACAGIMIZI 

OM1T EDiYORUM 
Londra, l1 (A.A.) - MOstakll 

Fransız ajansının Kahire muhabiri 
yazıyor: 

HUr Fransız kttalarının Tunus hu
duduna kadar giderek General Wey
gand'ın kumandası altındaki asker
lerin ellcrlnl aıkacaklannı nmıt edl· 
yorum. 

Bu aöslerl Yakın Şarktaki hUr 
Fran11ız kuvvetlen kumandanı Gene
ral Catroux Mıaırda çıkan Arap ga
seıelertnden Elbellat gnzeteıı mu
harririne ııöylcmlşUr. 

General beyanab arasında Erltre
de Keren mıntakaııında hUr Franı~ 
kıtalarının •OO esir aldıklannı da 
aöylemlftlr. 

Murua ve Kutra Valıalvınm hür 
Fran11z kuvveUorlnln lff'allle neUce
lenen cUretklr hücumlar hakkmda 
General föyle dentlftlr: 

Bu vahaların ttpll bQyUk bir 
ehemmiyeti hıılzdlr. çunıcu buraları 

Trablu lan Habefiat&na, ltalyan So· 
mallalne ve Jl:ritreye giden İtalyan 
~yyarclerl için birer merhale tefkll 
ediyorlardı. Buralara ka~r yapılan 
hUcumlar bUyUk bir muvaffakryeUe 
netlcelenm1' ve Habefistan uuum\t 
vallıl DUk D'Aoete'un emrindeki 300 
bombardıman tayyaresini 100 e in· 
dlrm1'Ur, 

Japon talepleri kal'fıaında VlehJ 
hUk<kmetlnln ,,.azlyfstlnden bahlıeden 

general Catrux ezcUmle demiştir ki: 
Vlctıy tehlikeli bir yokufta kay· 

mak Uzere bulunuyor. Vlclıy'nln ~ 
kip ettiği politika beni Hindi Çini 
umumi vallllğindcn laU!aya mecbur 
etm!ftlr. 

Japonya bize kar,ı Slam'ı tahrik 
~ttl. Maksadı müdahale firsatı elde 
ederek bunun bedelini bize ödetmek· 
ti. Bu bedel iktuıadl menfaat! rlc 
llerldekl harekfltta kullanılacak de· 
nlz ve hava Uslerlnden ibarettir. 

Londra Gazetele 
rinin Tavsiyesi 

. Londra. 11 (A.A.) - Müata
kıl F ranıız ajansı lbıldiriyor: 

Balkan meaeleaini bütün dik· 
katle takip eden ıazeteler. Yu· 
nımietanın ceıurane hareketini te. 
harüz etlı{mektedırlcr. 
. Newı Chronicle gazetesi, lngi
lız . tayyarelerınin Almanların it· 
gali altında bulunan Bulgarietan 
ve Romanyayı neden dolayı bom. 
bardıman etmediklerini merakla 
aormaktadır. Petrol sahalarına 
Türle ve Yunan hudutlarına dofr~ 
yürü) en Alman makıneli kolları· 
na y&pılacak bır alanm, BaJkaa• 
larda mane'Vi hır t~9ir olKalctır 

Büyük Faşist Meclisi 
Azasından Pellegri

ni de Yeni Alınan 
Esirler Arasmda 

AUnıı, 11 (A.A ) - B. B. C: Dl1n 
gece, Yunan bafkumandanlılt tara· 
tından netredllen tebliğ, aon g11nler· 
deki Yunan muvaffalayetıerl hak· 
kında tafsllAt vermektedir. 
Tebliğde föyle denilmektedir: 
«DUn, şiddetli bir muharebeden 

sonra kuvvetli dUşman men.llerlnl 
lfgal ettik. İtalyanlar, taarruslannr 
her cephede genişleterek pek flddetıl 
mukabil hDcumlarda bulunmUflanı& 
da hiçbir muvaffakıyet elde edeme
mişler ve ağır zayiat vermlflerdir. 
Bir kaç subay dahil olduğu halde 
300 kadar esir alınmıftır. 
~anın bir tank hOcumu pO.

kUrtQlmUştUr. Bir İtalyan tanla tah· 
rlp edllm1'tır. 

Bu harekAt esnasında tayyareleri· 
mlz, dUfman krtalarmı ve mevzileri· 
nl bombardıman etmek ve mJtralyös 
aletine tutmak suretlle kara kııv· 
veUertmlze büyUk yardmıd& bulun· 
muflardır. Tayyarelertınislıı bepst 
llllerlne dönmUflerdlr. 

* Atına, 11 (A.A.) - B. B. C: Yu· 
nan hUkQmctlnln aözctıııU dUn radyo
da, Yunan ordusunun muvattalnyet· 
lerJ hakkında daha ful& malOmat 
vermiştir: 

•Yunanlılar, dUf111anm btlton mu· 
kabil hücumlarını muvaffakıyetle 

plllkUrbnllfler ve düşmana çok atır 
zayiat verdlrml.flerdlr. 
«Yunanlılann taarruz ve ilerlleme

lerl deıvam etmt-ktedlr. Taarruzun 
bafladıfl iki dağ alllllleslnde flmdl 
hemen hemen hiçbir ltalyan askeri 
kalmamıft.ır. Dllfm&n, bu dattarda 
iyice gizlenmiş mevzilerinden çekil· 
mlye ve pek çok miktarda harp mal· 
zcmesl ile sıhhi malzeme terketınlye 
mecbur kalmıştır. 

«Yunanlılar tarafından i#Unam 
edilen harp malzemeaı arasında bir 
çok havan ve hava dafl toplan var-
dır. Yeniden büyUk tehlike k&rfJSın· 
da bulunan Yunanlılann, eski mu· 
vaffaluyellerino daha parlaklannı 

UAvc ellıl<lcrini bUlUn dUny& taJuUr 
edecektir mı. 

* Atına, 11 (A.A.) - B. B. C: Bil· 
yOk Fa.şist meclisi lzaaından Pelleg· 
rlni'nln, Arnavutluk ceplıe9inde 

esir alındığı dUn resmen blldlrllmlt
tlr. 

Triyette Haatane1-i Dolu 
Londra, ll (A.A.) - Şlmall !tal· 

yada Uç ay kalmlf olan bitaraf 
memleket ntand&fl. Trlyeate basla· 
hanelerinin, Arnavutluktan relen 
hasta askerlerle dolu olduğunu liy· 
lcmlftlr. Buna sebep, BICak tutacak 
elblııe yokluğudur. Levamm daireli, 

ArnavuUuktaki !talyan ukwlerlne, 
sıcak memlekeUerdekl samı.onıan 
alt elblaeler ıöndermiftlr. 

ltalyan Askerleri 
Harp istemiyor 

Atına, l1 (A.A.) - Atma aJanaı 
bildiriyor: 

Resmtn tahakkuk eden hat»rlere 
ıöre İtalyan ordusu harp ısteıne

mekted lr. Aııkerler, harbin yakında 
bltmealnl temenni etmekte ve isleri· 
ne. güçlerine dönmeyi dllftlnnıektıl 

dider. ltaıyan ordusu bqkumandan· 
lığı, takviye Jutaatına m...up efrat 
ile cephede bulunanlar arumd& tıe

mua mini olmıya çalqm&ktadır. Bu 
tedbire ratmen, m•mnıntyet8!11Hk 

devam etmekle ve ~ *' 
tarata sirayet eylemektedir. 

Cephede bulunan İtalyan ord~
nun ia.te vutyeU de pek k&tQdQr. 
Askerlere Uo sUnde bir bllkt\rt ile 
kOçUk bir kutu et konaerveal TerlJ. 
mektedlr. Askerler bunu bir g11ndıll 
yemekte ve diler iki gOn aç ltaJ
maktadn'. Açlık dlalpllnalsllk dofur
makta ve ublUer flddeUe hareket 
etmek mecburiyetinde kalmaktadır. 

Pakhn imzası 
Cumartesiye Kalllllf 

Ne\'york, 11 (A.A.) - <M,.: 
Belgraddan Nevyork Tlmes pset .. 
ılne blldlrlldltlne ıön .A.Jma'1Ja u. 
Yugoslavya araaında paktla tmaa 
cumartesi gUnQne taJlk edliaUfUr. 

Gazetenin Va.tingtonduı ötrendtti
ne nanran, Almanya ıtaı,.nlarm 
Yunanlıları kendi topraklanna pO.
k'.V.tmelertnl temJn için ArnavuUuta 
ı. ... k\lvvetlarl n en modern mal• 
ume eöndermlye haalrlanmaktadır. 

Nev,ork Berald Trlbune guetuı. 
ilin a.ISfadd•kl muhabiri, Romanya• 
ya &.- ınıweUer Sf'lmekte ve flmdl 
.uman kUYVetlerl yekQnunun 30 fır· 
kaY& ba1lt olmakta bulundutunu J'll· 
~r 
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Müsabakamız 
Nasıl Yapılacak? 

Otuz Çift Birbirlerile Nasıl Evlendirilecek? 
Seçmenin Münasip 

Olup Olmadığı Nasıl Ölçülecek ? 

Müaabakamwn birincisine hediye edeceiimiz radyo, 'bu resimde 
cörüldüğü üzere Philipa ac:entaaıam V 07Yoda caddesindeki ma• 

ğazamun vitrininde tefhir edilmektedir. 
KarUerlmlz mektupla, telefonla, ı.mr bahm.tap halde bir tunlf 

flfahen 110ruyorlar: Milsabtakanna yapd8calL MflfldA bir numarah er
tatblkatı DA8ıl olacak f Uj1a ı.agt kaclıaJa evlenmesi bak-

Anlataıım: Bir defa bergün ga-- kmda elmeriyet ltulmaduğu ara.,tm
zetede namzetler çıktık~ kesecek· Jacak, Eter aıztn verdiğiniz rey 
ılnlz. Kuponla beraber aaklıyacak· ebertyet reyine aygumıa o çift için 
amız. tam •umara allıcakıım.-z. Her çift 

Otuz erkek ,.e otuz kadından lba- haJdmtda ba tunlf a:rnt mıolle ya-
ret eerl tamam olunca bunlan iblr 
araya retırerek mevcut içinde her 
erkete en uypn kadını ~ 
otm f:-lltJ kendi takdirinize göre 
tqki1 edeceksiniz. MeseJA beş nu· 
maralı erkeğe 20 numaralı kadın, 
1 IUDll&J'Blı kadınla otuz nmııarall 
erkek diyerek bize neticeleri liste 
ballnde bildirecek l.ıılz. Biz btitün 
bu cevaplan Noter Galip Bingöle 
tevdi edeceğiz. Gllnll reıınce bun· 
lar Noter tarafından lflteyenler de 

pılıaca neticede irim ekllt".rfyetln 

kanaatine M wypn 11eÇ1Deler yap

... birinci lloamlyeyt, yani ı115 

lira Jaymettndelrl Fil:ı>.> J1ıdy05unu 

kezapacaldU', Dlferlttl isabet ııra

fllJe diler :rb em JaedJyeyJ alacak

lardlr. 
2151.lraWı; radyo, Oalatada FDlps 

miMıeımesinln cıurıekAnmda tefblr 
edUmeldecUr. Yoluuz dtiyene göz
den ıeçlrlnl.z. 

Müsabakamız n 150 Hediyesi 
Birinciliği kazanana: Bir lüluı 

rad)O. 

İkinciliği kazanan D<l kişiye: 

Birer çay takımı. 
üçUncUlUğü kazanan iki kiflye: 

Birer kol saati. 
DördUncUlUğü knzanan iki klıJl· 

ye: Birer e\Tak çantası. 
Beşinclliği kazanıı.n lkl ~iye: 

Birer kndın el çantasL 
Altıncılığı kazanan tıç kişiye: 

Birer likör takımı. 

Yedlnclliği kazanan beş k"iye: 
Birer vazo. 

Sekizincıliğl kazanan beş kişiye: 
Beyoğlu sinemaları Jçin altıjılr 

bilet. 
DOkuzunculuğ'u kazanan beş ki

.şiye: Birer mürekkepli kalem. 
Onunculuğu kazanan altı J<qıiye: 

Birer kravat. 
On b\J'.inclUği kazanan yedi kişi

ye: Birer ipek çorap. 
On ikinciliği kazanan on klıJlye: 

İki.fer iyi cins mendil. 
On tı~cllden yllz{lnc1lye kadar 

kazanacak olanlara "'8ğıdald te
selli hed!Yelerl ve.rllecektir. 

TESELLi HEDiYELER/: 
Kaz.aıısnlardan on dördllncllden ltlbarea Tel"lleeek teeeDt hediyeleri

nin adedi yüz tanedir. Bunlardan OD kl,ıye birer liralık Tayyare bileti, 
on kişiye tallIIlDllŞ romancılamn.mn birer eMll'I, on lr:lşJye (Ramiz) fa 
birer karikatür albllmU, on kl~e Gill :aaı.ç.t kitabı. OD ldflye Salon 
Çiçekleri kitabı, on kişiye (Tedlıtln) mecmaumm htaabul albUmll, OD 

ld'lyc Ömer Scyfettlnln hlkAyelerl, ~ klflye birer para çantaaı. Blrln
clllğl kazanacak okuyucumuza verecetıınfs (Ullul B.adYo) Gala.tada 
Bankalar caddesinde (Filps) mağaza.<ımın vitrininde tefblr fldllınlştir. 

DOB?Oll -
RORBORONi 

Eminönü Nimet Abla gişesi 

önündeki muayenehanesinde 
her gUn hastalan kabul eder. 

~--· Tel. 24131 ---· 

HALiS KAHVE 
bulunmuyor. Fakat üz.1ilme)1n, 

VERAL 
l\lağaza.81ndakl nefis !}eyleri 
misafirlere ikram ediniz. 

tstiklAl caddesi 64.-Parmakkapı 

1 LiRA ;. 
tDBAB TAM TAHLlLl 

Beyoğlunda Ağacamll ka.rşısınd 
Bursa aokak No. 1. yeni açılan 
kimya JAboratuannda halka ko-
laylık olmak Uzcre yalnız (Pa

zartesi) gilnleri BİR L1RA Uc
reUe idrar tam tahllli yapılmak· 

tadır. , 

1 lltRSA 1 
• 11HABT9'1 

8tıerlla 
Dolar 
15'1çre Fnıc. 
Drahmi 
Le\'& 

Peçeta 
Dinar 
Yen 

Kapanış 

1,%4 

129,20 
:9,98 

0,99715 
1,6225 

12,9875 
3,175 
3~1875 

h\·eç Kronu 11,005 

• l'Alııam " Tü'11&& 

Altın (R99at) 24.05 

Altın (Hamit) 2~ 

Türk borcu 1923 18.t:) 1 

Dahili istikraz 1918 21,5b 
İkramiyeli dahili istikraz 938 19,70 
İkramiyeli Ergani 1933 20,00 
Sıvas • Erzurum 1938 19,22 
Sıvas - Erzurum 19,40 
Anadolu Demiryolları 4.1,30 
Kümeuil Seııet 38,20 

[ BURSADA 

Tütün Piyasan 

Bursa, (Busust) - "rilttkı sq
lan başlamıştır. Ss.tr.ş1ann ağustou 
kader devam edeceği tahmin edil
mektedir. Tlltnn 1']e.rl ne a.Wcadar 
bulunan yedi muhtelif firma, mtıs

tahsile geniş mikt&rla.rda a.vans ver 
mek suretlle dört buçuk milyon ki
lo tUtUnUn satışrnı emniyet altuıa 

almışlardır. İnhisar idarest de ayn
ca bu sene geçen seneden daha fazla 
mQbayaatta bulunacaktir. Fiyatlarm 
geçen seneye nazarnn biraz daha. 
yüksek olmaın, tedricen y1lkseleceği
ne bir dçlll lu:ldedi.mekte ve bu da, 
mtlstahslllcrl sevindirmektedir. 

-0-

lzmitte tütün satıılan baıladı 

Jzmit (HusuŞi muha'birimiz. 
den) Kocaelindt: tütün pi:yasaaı 
açılnuş bulunma-ktadır. Bu sene 
umum mıntakada 6 miLyon kilo 

'V/\.TA1' 

G 
R 
• 
1 
p 
• 
1 
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~~!ülıu;kd~~~~ilo~~ Baş, Diş Ağrıları, Nezle, Kırg:n:ık ve Oşutme~ten 
tadır. Yeni yıl tütün mahsulü gü- Mütevellid 8Utun ıstırapların ea~ıamasile Berabar zel bir hususiyet t.apnalttadır. y 

İnhisarlar idare.si mıntakamızın AU · Ge' ilk 1 · Q, 1 d 
pek kanşık olan tütün tohuma ll,mıza .en sı;n .ma 1 ır. 
cinslerini mütecanis bir hale i.frağ MiDEYi BOZMADAN, KALB VE 
etmiştir. Bu sene bütün mahaul 

bu yeni tohumdan istihsal ed\len BÖBREKLERE DOKUNMADAN 
tütünlerdir. Bu yeknasak tohum, 
alıcıları memnun edecek bir va· ı 

~~e1~1~a~~~1~~ü1~:;~aköp~~ En Seri T es:r, En Kat'ı Nef ce lü, piyasa vaziyeti ile çok yakın- , ____________ _. _____________ _. 

dan alakadar olmakta ve zürraa 
her türlij. kolaylıkları göstermek 
için tedbirler almıt bulunmakta
dır. 

:utzamanda pnde ı &deci aJmır. Taldltı~rinden ukuwuz ve 
her yerde pullu lnrtulan urarla lste:rfnlz. 

• 
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EN UZRK BıR KOYLE EN B~ 
YuK Şf HıR ARASlNDA .. ~~ 
BiR f ARK KAL MAOI, Bll ~ 
OüNYANIN HAOiSE l E RıNı ., 
NE ŞRiYATLARINI AYNI SA~'u 
YEDE DiNLEMEK KABil OL 

• 

IAGAt40 
8ATARYHLI RADYO ıO~A\ 6ıR Atfızd& 

RSGRRı DERECEDE CEAYAN SARfiYATI 3 DALGA uZERiftDi 
fEVKRLAOE RLIŞI VRROIQ; 

Perakende san,, yeri: ODEON mağazam. ~tmıınd. Beyoğt11. ,.,, 
CaddeıtL No. 48/L Toptan satış yeri: Sultanhamam ~ 

İlk hamlede 5 bin kilo tütün 
satılmıştır. Fıyatlar 35 ile 65 ku 
ıuş arasındadır. Kocaelinde, Hen 

Geçidi No. 48/56 ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~--__,,,, 

dekte, Düzcede tütün piyasıı.sı
nıı:ı hararetleneceği ümit olun

maktadır. 

İzmitte hayvan mezarlıiı yaptldı 

İzmit. (Hıttıusi) - Şehrimizin 
Baytar Müdürü Bay Ziya Tan 
kendi mesleğinde çok temayüz et 
mi§ bir idare adamıdır. Muhte
rem Veteriner müdürümüz Tür
k iyede ilk olarak hayvanlara me
zarlık tcais ve zehirli gaz maske· 
si almağı teklif eden zattır. Vila
yet dahilinde hayvan mezarlığı 
yapılmışsa da, zehirli gaz maske· 
ııi kabul edilmcm~tir. 

1940 aenesi zarfında Kocaeli 
Veteriner idarcai 1 1 3 köyde, 
ıarbon, pp, çi.~ek, kıl kurdu, ku
duz, gurum gıbi hayyan baatalık
ları ile mücadele etmİ§. bunlar· 
dan 27051 hayvan muayene ve 
22720 hayvan aşı ve 'serum tat• 
bile edilmiştir. Bunlardan 69 hay 
van telef edilmiştir. 

Bulaşık hayvan hastalığı ile de 
yapılan mücadele 544 köyün 
2803 atı, 1418 kısrağı, 32 katı· 
rı, 305 54 sığırı, 421 7 mandası, 
28252 koyunu ve 15246 keçisi 
muayene edilerek aıılanmıştır. 

Dalak hastalığı ile de mücade
le edilmiş, 16869, manda ve sı· 
ğır, 43493 koyun, 10077 keçi 
5 20 beygir aşılanmıştır. 

Kocaelinde veteriner faaliyeti 
memnuniyet verici mahiyettedir. 

lslanbuJ Komut nlığı 
Satınalma Komisyonu 

llAnları 
Lllzum olan parçalar verilmek 

şartlle pazarlıkla bir miktar kamyın 
tamir ettirilecektir. Bu işi yapıı.blle
ceklcrtn tafsi!At almak Uzere her 
gün Fındıklıda. satın alına komlııyo· 
nuna gelmelerL (1731) 

* 11 kalem muhtelif inşa malzemesi 
14./3/941 günU saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. Hepsinin keşif be
deli 854 lira otuz sekiz kuruştur. 

Şartnamesi her gtln komisyonda gö· 
rilleblllr. İsteklilerin belli gün vo sa
atte Fındıklıda satınalma komisyo-
nuna gelmeleri. (1910) 

JI. 
368 llrıı.lık vazelin yağı 17/3/941 

gUnU saat 10 da pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartnamesi her gUn komis
yonda görUlebllir. İsteklllerin bellı 
gün ve saatte Fındıklıda satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (1909) 

JI. 
Beherine 50 lira fiyat tahmin edi

len 100 adet tevhit semeri 21/3/ 9H 
gUnU saat ıı de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartnamesi her gUn komis
yonda görilleblllr. Muhammen bedeli 
5000 lirn olup kat'I teminatı 750 lira
dır. İsteklilerin belll gUn ve saatte 
Fındıklıda. satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (1908) 

JI. 
:MUteahhidi nam ve hesabına 432 

ton kuru ot 29/3/941 gUnO saat 11 
de açık eksiltme ile satın alınacak-
f.ır. Muhammen bedeli 25488 lira ilk 
teminatı 1911 lira 60 kuruştur. Şart-
namesi her gUn ltomlsyonda görUie-
bilir. lsteklılerln belli gUn ve saatte 
Fındıklıda satınalma komisyonuna 
gelmelerL (180{) 

- Sümer Banık~ 
Yerli Mallar 
Pazarları 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
İstanbul Trikotaj ve Dokuma F&brlkalıı.rında.n Mart İplik konton

j&nını henüz almıyanların derhal SUmer Bank Yerli Mallar Pazar
lan Pamuklu Satış aervUılne müracaatları lD.znndır. 

Aynı 11> inden sonra tevzlata nihayet verilecek ve mUracaatlar 
kabul edilmiyerek ıahiplert taratmdan almmıyan kontenjanlar iptal 
edilecektir. 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşluklann T e:!avülden 

Kaldırılması Hakkında İlan 
Dantelsiz bir kuruşluklann yerine dantelli blr k~luklar darp Te 

piyasaya kAfi miktarda çıkarılnuf olduğundan dantelıılz bir kurufluk
lann 31 Mart !Hl tarihinden 110nra tedavülden kaldınlmuı kararla,_ 
tırıımıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar ı N.lu.n 9il tarihlnden itibaren artık ·~a

vül etmlyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir •ene müddetle yalnıa 
mal sandıkları ile Cümhuriyet Merkez Bankası 9\1belerince ve CUmhu
riyet .Merkez Bankası 9\1besl bulwımıyan yerlerde Ziraat Bankuı şube
lerince kabul edilebilecektir. 

Elinde dant.clsi.Z bir kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklan ile 
Cllmhurlyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerine tebdil ettirmeleri 
llln olunur. (9035) (12523) 

İnhisarlar Umum Müdür:üğünden 

1 - Şartname ve nUmunesl mucibince cl0.000> adet bira sandığı 
kapalı zar!la ihale oluna.ınadığından pazaılık wıullle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Pazarlık 24.,3.941 pazartesi gUnU saat 14. te Ka.bataşta leva
zmı ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım şubesinden 1zınlr ve Ankara b8.fmUdürlllk· 
!erinden parnsız alınabilir. 

4 - lsteklllerln pazarlık için tayin olunan gtln ve saatte teklif 
edecekleri fiyat üzerinden yü7,de 7,5 gUvenme paralarile birlikte mez
kt\r komlsyona mllracaatlan. (1689) 

Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu 
Başkan 1ığından: 

Yıldızda. okul ihtiyacı olan masa, kapı, pencere, dolap, lambri, fa
yans, su tesisatı. banko ve saire ki ceman 12 kalem eı,yanm açık eksilt
mesi bir şartnamede ve GUmllşsuyunda YUksek MUhendls mektebi mu
hasebesinde 24./8/941 tarihinde toplanacak olan komlayonumUZda saat 
14 de yapılacaktır. 

Tahmin bedelleri 1285 lira 43 kuruştur. .ttk teminat 96 lira il 
kuruştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk teminat yatırmak üze
re eksiltmeden iki gUn evveline kadar okulumuza ve eksiltme günU de 
şartnamede yazılı belgeleme YWuıek MUhenclls mektebine gelmeleri. 

(1742) 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Beyoğlu, Emin~nU, Fatih, Beşiltt&.4, ÜskUdar ve Kadıköy Belediye 
hudutlan dahlllndeki yollarda ve tertuarlarda açılacak bacaların kapa
tılması ve üst kaldırım ve revet'manlannın inşası açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli (7500) Ura ve ilk teminatı 562 Ura 50 k~tur. 
Keşif ve şartname Zabıt ve MuamelAt MOdUrlUğü kaleminde görilleblllr. 
llıale 19/3/941 çarşamba günU saa.t 14 de d&lml EncUmende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden a 
gUn evvel Belediye Fen ı,1erl MOdUrlQğüne mllrauatl& alaca.klan feıınl 
e.Jıliyet ve 941 yılına alt Ticaret odası veelkalarile ihale gttnQ muayyen 
saatte daimi encümende bulunmalan. (1665) 

1'9 DOKTOR-KİMYAGER 
Cl'!VA T - r ı: 
lDRAR - HA...~ • KAZURAT 

vesairenin tahllllerlni yapar. Dl
vanyolu ortamnda Tel. 23334. 

ZAYİ 

938 sene.si Gelenbevl orta okulun

dan aldığım diplomamı zayi ott.ı.m. 

Yenisini alacatımdan hükmQ yoktur. 

ZekM~ 

De.vlet Dem~ryolları İlanları . ~ 
Muhammen bedeli 13000 (on ~ bin) Ura ola.il dört kale!S ;ti 

kontrol sa.at bandı 28 Nisan 194.l pazartesi gUnU sa&t 15 de~ 
usulU ile Ankarada ldare bino.sında satın alınncakt:ır. '-

Bu işe girmek lsteye.nlerln 975 (dokuZ yüz yetmiş ~) ~ J 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettJ6i veslkalan ve ~ 
gUn saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri I.a.2:mıdir. ~ 

Şartnameler parasız olarnk Ankaradıı. Malzeme daircslndSlo °"' 
darpaşada TesellUm ve Sevk Şetılğinden da~tıl4cakt:ır. 

Muhammen bedeli (9598) llra~lan 1000 metre kaynak~ 
bezli lABtık karpit borusu, 800 metre muhtelif eb'atta havayl ~ 
yik aletleri için bezli llistlk hortum ve 50 adet beheri on metre 
yangın tulumbası için bezil ltı.stlk hortum (27/3/l9U) p~enıb' 
saat (15,30) on b~ buçukta Haydarpaşada Gar binası dabnırıcı.eJI 
misyon tarafmdan kapalı zarf usulile satın almacktlr. 

Bu ı.,e girmek isteyenlerin (719) lira (85) kuruşluk muvakkat. 
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi. 
ayni gtln saat (14.,SO) on dört otuza kadar komisyon r~e 
lerl lAzımdır. .:l 

Bu ~ alt fUlnameler komlsyondaD params olarak ~ 
tadır. A 

[jcn:z Le:vc:z:m Satmalma K'misy~m!J :unJ .ıfl 
600 kfio aspestos bez cnUmunesl gtbl> .,,. 
200 adet siyah cam cıoxıo a/m X3 m;m on santim m~ 

milimetre kalınlığında> J 
Yukarda yazılı iki kalem malzemenin 13/3/9U ~embe gfJılO ~ 

15 te Kasımpa.şada bulunan Deniz Levazım satmaıma k~ 
pazarlığı yapılacaktır. 1 

bteklilerl belli g(fn ve saatte mczkt\r komisyona müracaatl.ı1 ~ 
olunur. _;;::;l. 

lstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonurı~ 
Edebiyat ll'akWtesı birwırnm 104.1.96 Ura k6'1fll tamir f'1 11~ 

perşembe gUnO saat 115 de rektörlUkte nçık ekslltme ile ilıale edJl ~ 
İsteklilerin 79 liralık m'uvakk&t teminat makbuzları ve bu gibi ~,r ~ 
tıklarma dair latanbul vll!yetlnden 1000 liralık vesika almaları ff .A 
yılma alt Ticaret odası kA.ğrtlanru göstermelert lA.zmıdır. K6'1f, ~ 
me, mukavele projesi her gUn nktörlWcte görWOr. ~ 

Tlrldye Ca•hllllJIU 

Ziraat Bankası 
1turulUf tarihi: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 TDrJr; llrl" 

lube Ye ajana adedi: 215. 
Zirai Te tlcart her DeTi bank& mnamelelld. 

Para bUlldl1"eaJıme ZS.000 Ura lkramll'9 ~ 

Ziraat Bankaamda kumbaralı ve fhba.ram tua.rruf ~ 
en az &O lirası bulunanlara senede 4 defa Qftkllece1t km"• 0-
d&ld pl&na göre ikramiye datrtılacalrtlr. "' 

' ...,. l,Olt Unıldl: 6,000 Ura ~ 100 adlı& • llra1dr s.~ , 
4 • IOO • 2,000 • 11!0 ü • .f,BV" ' « • ne • J,OOI • • sifi' 

.. • 111 • 6,000 • 180 • ZI • ,t" 
DİKKAT: H~aplanndald paralar bir eene içinde 60 l~ el'dt 

tı d\1'mlyeruere ikramiye ~ıktığı takdirde o/o. 20 fnzlMllo veril: 
Ku.-'alar ııenede 4 defa, ı eylQJ, 1 blrlnclkAnan, 1 mar* 

ı haziran tarlhJcrinde çckllecektlr. 

Sanıbi ve Ncşrıyat MUdLl.rü: .AH.'\IB.C ~ 1'~ 


