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Milli müdafaaya seksen üç 
milyon lirallk fevkalade 

tahsisat kabul edildi 

lngilizler 
Bağdad 

kapılarında 

Raşid Ali ve Genel Kur
may başkam Iraktan 

lrana iltica ettiler 

-. 

·~,'ı.: -· 

Irak Maarif Nazıri hadi
seler dolayiaile bütün 
mekteplerin kapatıl-

- - . 
maaını emrettı 

Göller 
muharebesi 
İngilizler, İtalyanlara 
karıi tam bir muvaf
fakıyet kazandılar 

Nairobi 31 (A.A.) - Cenubi 
Habeşistanda göller mubarebeai 
n~ticesinde, 14 gün içinde, 25 bin 
k.ılom.~tre murabbaından fazla ara· 
zı d.uı~an kuvvetleı-inden temiz· 
leaımııtır. 

Girid adasını ve kanlı muharebelere sahne olan yerleri gösterir hartta Cenup bölgeainde 7 bin eair alın
~br. Şimal bölıreainde alınan eair· 
lerm mkidan daha çok olmuftur. 

Almanlar, Suda 
ve Kandiye'yi 

işgal ettiler 
Almanlar Gire asker 

nakli için 1200 tayyare 
kullallllllflar 

Londra 30 (A.A.) - Londrad& sell
hlyettar kaynaktan ötrenlldltlne göte 
Olriddekl vaziyette aallh yoktur. Ada 
ile muhabere güçlükle yapıımattadll' 
ve Londraya muharebeler ~da 
dahi haber gelmemlftlt. Buna bJııaeD 
Almanlann Suda törfeztnı. ve Kandl
ye•yt işgal ve umumiyet itibarile JeD1 
terakkller elde ettUtlert hattında.ti 
iddialan ne tekzip ne de teJU edllt
blllr, Fakat umumt bir şekilde bu 14-
dllann dotnı olmadığını qlelnek 
için sebep yokttu. T•pkı bunun ıU>l 
ltalyanlann kıtaat ıır~ ettıklerl 
hattındaki iddiaları c 'oRTu olabJllr 
Patat bunlann pek a 1ikdardı& ol
ması muht.emeldlr, 

'(Devamı aabife 2 ıiit• 1 da)' 

Sabık Kayzer 
Dorn'da 
velat etti 

_lğtinam edilen malzemeyi tah
mme. kalbtrnalc imkimızdır. Mese
l~ hır tek yol üzerinde 1 70 top .... 
tınam edilmittir. 18 

Bu mı~~lcada bulunan İtalyan 
kuvvetlcnnuı heyeti mecmuaaın
dan. ı~di 24 üncü fırkaya men· 
aup bin kadar kiti kalmlfhr Ve 
bunlar da eğer aai kalahilirİersc, 
Margar~t gölünün fİmRl kıyısı bo· 
yunca rıcate çalıtmaktadırlar. 

Villielm'in ölümüne 
aebep olan baıtalık 

• tir gnp . Yugoslav protestosu 
Berliıa 30 (A.~.)· - Sabılt Kay- la Londra .31 (A.A.) - Yugoe-

z Vilh 1 D •d · vya, yem kurulan Hırvat cdcv-
er • e m, om a gnpten vefat l~tinin> İtalya tarahndan ckapalı 

etmiftlr. hır zartda ilhakuu> İngiliz hük.. t" 
d" d uıne ı 

New·York 30 (A.A.)" _ Ber- :t~ .1n e. Lon.dradaki Yugoslav 
linden New-Y orlt Tunee• e gelen b" t Çlll !3·. Subotiç vuıtaaile Protes· 

ır o etmiıtır. 

tel&Taf•. söre_ aal>dt Kayser Jiağır- ~----------
saklarmdaia liaata oldaiu gı'hl ayn· .. 
ca ~bir ned~ a. yablanmlftır. :1. k ·-~. e ... 

Kaç kitabıni% var? Sabak: lmpaıator ~enCUainl hayli za· 
)'lflatmq JMdunaii Jia butalıktan 
kuıtulabilec.lf huau111DC1a ,-.kinleri 
enCli,e izhar etmektedirler Salonanm ldibilı. ~o dainais 

==========· === m&1r:.....a. ..,..cııı1ı-...... içinde-kiler 1011 moda. ndyoam 500 lira-
bk. hm dolaham kesa. lmD•nma
ia mmeed-e •••el• otomobiliais
de cabbap çetbılMı c:iminden. .. 

Fakat dnledamedeki kütüpha
neniz ne alemde! 
~· müttefikan aİtayİfi ... 

çen kitaplard• olsun birer dane 
ediniyor muaunm: 7 

Umamiyetle kaç cildiniz var? ••• 
Kaçı inaam yükseltici cinsinden ve 
bunlnrdan hangilerini okudunuz? 

Kimseye neticeyi söylemeyin. 
Sadece yalnaken nefsinizi .<;yle bir 
muukabe edin ve kendi kendinize 
not ... erin. 

Bu kadamimdan bile bir intibah 

BU SABAHKİ 

TELGBAPLAB 

Almanlar 
Girid'in cenu
buna ilerliyor 
İngiliz kuvvetleri lda 

dağı istikametine çekildi 

Japonya 
üçlü pakta 
bağlıdır 

• 

Japon Hariciye Nazın 
Matsuokanın beyanatı 

• '_J"okio 31 (AA.) - Japon lja· 
rıcıye Nazırı B. Matsuoka, dün ak
şam gazetecilere beyanatla bul • 

d .. k. un 
muş ve emıştır ı: 

. ~çlü ~.aktın Japon harici siyaso
tının degışmez temelini teşkil eu··· 

.. k k b 1 ıgı. muna aşa a u etmez bir k f 
\"ichy 31 (A.A.) - Havas: Ofl ajan- yetir. Amerikan mak ı ey ı-

61lltn askeri. muharriri Glrld.de ve Af- b"" l b" . f h .. am arının 
rlkada askeri vaziyeti şoyle hülAsa edl- loy c ır s~ıtc e hume varabilmit 
yor: o malarına ınanmak bana k 

Olrldde Alman ve İtalyan ıruvvet- gülünç geliyor. ço 
leri, Avustralya ve Yeni Zellnda kuv- B. Matsuoka, beyanatına şöyl 
vetlerlnl, bir lrkftp hareketinin yapıla- devam etmiştir: e 
bileceği yegll.ne koy olan Masaraya Eğer böyle bir suitefehhü 
vannalanna rnD.ni olmak lçln adanın cutsa v b d m mcv· 
cenup istikametinde, tazylt yapıyor- im e ~ erece Yönlış bir dü· 
!ar. Şimdi imparatorluk kuvvetleri İda 1 ce Amerık.ada . ~ayi oldu ise, 
dağına doğ_nı püskürtülmüşlerdlr. bun~, ancak bıl~ bıle yayılmış yan-

Libyada Ingilizler tarafından Halfa- lış hır haberle ızah edebilirim. 
ya geçidinin tahliyesinden sonra hare- 1 - Japonyanın esas siyaseti. 
kflt yavnşlamıştır. çoktan beri sağlam bir temel üze· 

Almanlar 600 tayyare rinde tesbit edilmiştir. 
kaybetmişler a 2 -A 27/ 9/ 1940 . tarihinde üçlü 

Nevyork 31 (A.A.) _ Unlted Presse PA k~n ak~md~n ben, Japon harİ· 
göre Almanlar Olrld harekAtında 2001 cı sıyasetı, daıma bu pakta dayan
ü naklJye tnyya.resl olmak üzere 600 mıştır. .Bu, prens Konoye'nin biz
tayyare kaybetmişlerdir. z.a~ henım ve Japon harici siyase-

tının tezahürlerinden sarih surette 
belli olmaktadır. . 

Bag., dad şehri ~ - Japonyanın üçlü pakttan 
d?gan taahhütlerinde zaaf gösterc-

du 
.. ~mek " b~lcceğini düşünmek tamamiyle im· 

y u zere kansızdır . 
•. 4 .-. Birçok defa teyid edildi

Vicby 31 (A.A.) - Havas: Ofl ajan- gı gıbı, cenup denizleri hakkındaki 
sının askeri muharrtrt yazıyor: Japon siyaseti sulhperverdir. 

İnglllzlerin Bağdadı zaptet.melcrl, Maamafih, enternasyonal vazi-
gun hatt§. saat meselesidir. Öç kol lra- yctte beklenmed'k · k' n b 
'kın merkezine yürüyor. Maverayı ür- h h ,_ . ı ın ışa ar u 
dünden gelen birinci kol Iraklıların ath areKetı gayri mümkün kılar-
ıellnde bulunan Rutba i;tlhkAml!ldan sa, Japonya hattı hareketini, vazi
saparalc çöl(l geçmlf ve Habbanlyenlıı yette vukubulan değişikliklere gÖ· 
;vakuwıda btahmen Repa•clip ftmllt- re yeniden tedkike tabi tutabilir. 
ıır. tıdncı kol, Habbanl)'eden ııare:tee 
etmlt ve Fallucayı geomJ.tt1r. s ctl tngı. s • 'd 
llz kolu, Dicle boyundan Batdad üze- Urf )'e e 
rıne yürümektedir. Alman kontrolu 

lngı•ıı•z askerAı Londra JI (AA.) - Müstakil 
Fransız ajansının Kudüs muhabiri· 

S·o·zc·u·s·u·n·u·n beyanatı nio bildirdiğine göre. suriyeyc aı-zan Almaaılar, memleketin kon-
~olünü sistematik bir surette tan

KahJf! 3! (A.A.> - (BB.C.) İngiliz zım etmektedirler. 
askeri sozcüsü demlftlr tı· K t 1 b·th Düşman Tobruka tlddetll blr hava kası on ro ' . ! assa Halep mmta-
hücumu yapmı•tır Habe•'.,."-d f 1_ nda aııkardır. Almanalr, hal-

y • ~ a ena ııun ·ı . . ._ 
havalara ra~en memnuniyet verlcl . sempatı ennı Kazanmak için 
bit tekilde lnk.l.şaf ediyor. İtalyan ealr- yıyecek. ve bir mile.dar benzin ver· 
lerlnln adedi artmaktadır. llabet va- melttedır. 
tanperverleri büyüt blr faa11yet gös- 1 ) d bo 
teriyorlar. İtalyanlar, cepheden ve ar- r an aya mbalar 
kadan hırpalanmaktadır. Dahlin 31 (AA.) - B 8 c. 

Irakta Ba~dad tstltametlnde İnglllz Meçhul tayyareler gece teh~e bo~ 
ha.reRtt devam ediYor. Seyllp ye sıcak balar atmıfbr. Büyüle bir an n 
Ja:• imparatorluk lı:unetıertne müş- çıkmıştır. Telefat m"kd y LgıJ 
tülAt ita ediyor. dür. 

1 
an meçnu • 

Rllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. 11 .. 111 .................... 

. 
- Rakıdan 5, şampanya·dan 75 ICunış mndafaa verglal aJı. 

nacakmış! ... 
Ga:rlOlrı. bir 
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Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri lord Halifaxın i 
lngiliz. tebliği 

beyanatı 

Giride yeniden Alman 
Nazilerle sulh yapılami-

yacağını söyledi 
takviye kıtaları geldi -·-
l\:nlıire 30 CA.A.} - Orta Ş:ı.rk ingt- Vaşington 30 (A.A.) - lngilte-

ll• kuvvetleri umumi ka.rargfı.hının renin Vaşington büyük elçisi Lord 
tt~llğl: Halifax bir mülakat esnasında şun-

Dun Giride hava yol!le yeniden ~l- Iarı söylemiştir: 
man takviye kıtalan gelmiştir. Bütun B .. yilk B . lh .. 
gun şiddetli pike bombardımanlan u .. ntanynnın s-ıı . yap~aga 
d"vam etmiş ve kıta.larımızın mevzi- hazır oldugu hakkındakı §ayıalara 
Jerinde yeni dtizetnıeler yapılmıştır. in&ıılmamıııı lazımdır. Nazilerle 
K•.t:ıl:ı.rımız düşmana yeniden a~r ta- sulh yapılamaz. 
yl verdlrmlşlcrdir. Lord Hıılifax, Almanların, Giri-

Llbyada: Vaziyette hiç bir değl§lkllk de vaki hücumlarında, nisbet göze-
Y<' tur t'l k ti'I k " · t " 

i ta d B t d G
-

11 
böl ı me §ar e ço agır zayıa a ug· 

Hııbeş s n a: :ı ı a o er ge- d ki - 1 · b h" 
sindeki harekfı.t memnuniyeti mucip ra 1 arını soy emış ve . u ~c~ 
bır cetr;lJdc df'vnm etmektedir. esnasında alınan derslcnn Hıtlerı 

büyük Britanyayı istiluyn teşebbüs 

Almon tebliği 

Girid h"rekatı aşağı 
yukarı bitmiş gibidir 

Bcrlin 30 <A.A.) - Resmi tebliğ: İn
g!lt r~nl.n Glrld knlesinin işgali için 20 
m yı--tn hnvndan yapılan muazzam 
bi. ıhrnç ile başlayan harek1'ı.t aşağı 
yulcarı bitmiş gibidir. Dü.,.o;mnnın mu
k vrmetl her tnrafta yıkılmıştır. Pa
rrcütçülcrle dn~ avcılanndan mürck
kı p olarak :>danın garbindc teşe.kkül 
er.en hticum grubu müthiş bir sıcağn 
ve :ırnzlnln anzalı olmnsına rağmen 
dı. m:ını mağliıp edeı-ck dağıtmıştır. 
B:ıtı r.rubu Re ıno civarında parnşüL
çi.ıl rl' birle mcğe muvaffak olmuş· 
tı•r Pu parn titçüler :ıdetçe çok üstün 
d m:ın kuvrtlcrlnc Imrşı kendilerini 
8 g n şecaatin müdn:ıfa etmişlerdi. 
ı•. 1 ut.çiiler düşm:ının şiddetli mu
t '/"'metine r:ı6"men Kandly:ı. ;,ehrlni 
ve h::ı.va meydanını L.~al etnılşlerdlr. 
Yıımn kuvveUerl başkumandanı olan 
g"ı ~rnı Hlrnyon teslim olma~ teklif 
eti'" tir. 

hususunda tereddüde sevk edeceği
ni ilave etmiştir. 

Zantedilen Alman ve 
İtalyan vapurları 

mürettebati 
New - l'ork 30 CA.A.) - Stefan1 

ajansından: Amerikan maktımlan ta
rafından müsadere edilen ticaret ge
mileri mürettebattndan 456 Alman ve 
İtalyandan mürekkep yeni bir grup 
Montamn devleti nrnzlslndc kain Mts
souka kalesine naklcdllml.şlerdlr. Muh
tell! İtalyan ve Alman gemilerine 
mensup 646 İtalyan ve Almanın Da
kota'da kl'\ln Fort - Llncoln'n. geçen
lerde sevkedlldlfU hatırlardadır. 

Düşürülen Alman 
tayyareleri 

Londra 30 (A.A.) - Amirallik dal
reslnln tebliği: Hel.nkel 111 tipinde bir 
tayyare Tart.ar İngiliz harp gemisi 
tarafından tahrip e!:lilmlştlr. Bu tay
yare alevler içinde düşürülmüştür. 

Chlltern İngiliz balıkçı gemisi İngil
terenin garp sah111 nçıklanndn çlft 
motörlü bir Alman bombardımnn tay
yaresini denize düşürmüştür. 

Slrı x'ın 

Alm:ı.n hnvn kuvvetleri çekilen dilş
~n kollan ile kıt.ant tah::ı.şşütleri ve 
mı h:ı.vemet merkezleri fizerlnc fnsıla
sız b!r suretle ynptıkları hücumlarla 
miı.,aherette bulunmuşlardır. Muhare
be tayyareleri ile Stulm ve tahrip tay
yart>lerlnden mürekkep teşekküller İn
gii z ve Yun n kıtnl:ı.nnı blrlblrlnl ta- bombardımanı 
kin eden dalı:?nlarla biçmişlerdir. 

Jto.lynnlar deniz ve hava kuvvetleri 
fle harekatımıza yaptıkları müzahe
ret n b:ışka itnlyan kıtalnn 28 ma
yıo; o~lcdcn sonra adanın ş:ı.rk kısnıı
nr çıkmışl:ırdır Ve garbc doğru sür
atle ılerlcmcktcdlrler. İtalyan torplto
l:ırı bu miiz:ıhcrette bllh:ıss:ı temayüz 
ctnılşlf'rdlr . 

F ransanın notasi henüz 
Londraya gelmedi 

Dağılan ve kıtalanmız tnrafından Lonılra 30 (A.A.) - İngillz hava 

Gece hava Meşhur 
akınları boksör 

. Schmeling İngiltere üzerindeki 
I uçuşlar Almanlara Giritte öldü palialiya malolacalimiş 

New-Yorl. 30 (A.A.) - lngilte- Sclimeling son zamanlar• 
re üzerindeki gece hava akınları •_ı •• •• 1 
bundan böyle Almanlara daha pa- ua paraşutçu O muştu 
halıya mal olacakhr. Şimdi frigiliz 
tayyarderi geceleri hücum eden Al· 
man tayynrelerinin yüzde beşini 
muntazaman dil§ürülmektedirler. 

İngi!terc büyiik elçisi Lord Hali
fox birknç haftaya kadar bu hava 
ziya .. etlerine karşı dah:ı müeasir ted
birler alınacağını beyan etmiştir. 

Japonyanın K.ahire 
sefareti 

Tokyo 30 <A.A.l - St.efanl ajnnsın
dan: Alınan b:ızı ha.berlcrdc Japon
yruıın Kahire setarctınln vazifesi.ne 
devam edecek bir halde bulunmndıi1J 
bildirilmekte tdl. Bu husust..'l. hariciye 
nezareti namına söz söylem$ ~Uı.hl
yettar bir zat matbuata beynnatta bu- t 
lunarnk Kn.hlrcdekl Japon sefnrethn.- 1 
nesinin bllflll ckldi müşkülat karşı- ~ 
sında kaldııtını, çilnkü serarctln ~i!rell 
telgrnfla diplomat.ık kuryeler gönder
mesinin nu:n?dlldi~lnl söyleml~r. 
Bununla beraber Japon hükfımetl 
muh:ı.beratı kesildiği takdlrd~ lcab 
eden tedbirlen nlnuı.k hakkını muha
faza etmek şartllc Kn.hlre ~faretlle 
teması muhafaza etmektedir. 

Amerikada 7000 lnmliz 
pilotu VP-tiştirilecek 

Y abanci gazetecilerin 
yaydıklari bu haber 
BerlinJe muah.azeyi 

mucib oldu 
• 

Schmeling 

Vaştn~t-On 30 <A.A.) - Harbiye Na
zın B. Stlmson Amerikndn yetl.şUrlle
cek 7000 İngillz tayyareelstnln 7 hazi
randa. kurslara başlıyaca.kla.rını bl1-
dL"'11niştir. Birinci grup 550 ldşldir. Her 
beş haftada bir yeni r;nıplar talime 
!>aşlıyacaklardır. B. SUmson bu prog · 
hımın ileride genlşletlleblleceftlnl ga
zetecilere söylemiştir. 

~'iarap imali 

Berlin 30 (A.A.) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor: Boksör Schme
ling'in Giridde öldüğü hakkında 
Kahireden gelen haberleri Berlinde 
yaydıldan için yabancı gazeteciler 
ciddi surette muaheze t"dilmişlerdir. 

serbes olacak 

Büyük Millet Meclisine 
buna dair bir layiha 

verildi 

Ankara 30 (Telefonla) - Bü

yük Millet Meclisne yeni bir ka-

(Devamı ~!lhife '1 sütun 3 de) 

Milli Şef 
-~· ..... -

Dün Meclisteki dairele
rinde meşgul oldular --

t:ıklp edilmekte olan İnglllz kıtalnrı- kuvvetlerinin Sfax limanını bombar
nt'l b:ıkıyeleri muharebeden Ictinap ve dımanından dolayı Frnnsanın İngllte
r,e"l' 'apurl::ıra binmek için cenup sa- reye verdiği protesto notası bu gece nun layihası verilmiştir. Bu 16.-
1-ıillnt> doğru kaçmaktadırlar. Birçok henüz Londrayn gelmemişti. Fakat yiha ile memleketimizde şarap 
es r ve tank ve 30 nf,rır ve hafif topla İngiliz efkün umumlyesinln topal bir 

Ankara 30 (Telefonla) - Milli 
Şef İsmet İnönü bugün Büyük 
Millet Meclisini teşrif buyurmuş
lar ve dairelerinde bir müddet 

meşgul olmuşlardır. 

bü;:i.ık mühimmat depolan d:ıhll ol- hakikat krı;bul etmlycceği tahmin edil- imalatı inhisar kontrolu altın-
nı ı: iizcre çok mühim miktarda mal- mektedlr. dan çıkarılarak scrbcs bırakıla-
ı: ıre ele ge~lrilmlştir. Keza Alınan ve Dally Herald'ın diplomatik muhar- caktır. Bu suretle bağcılanmıza 
Jt:ıJı·an cslrlerl de kurtnnlmıştu. rlri bu sabah diyor ki: . • 

ı' ıman muh::ırebc tayyareleri Caso •Almanlar ve İtalyanlar tarafından da yardım edılmış olacaktır. Lft-
ka lında Ingll!z deniz km·vetıerlnc lrullanılmnsın:ı müsan.de eden Sfnx yiha, halen bütce encümeninde 
huc•ım ederrk iki destroyer batırmış- limanının Calals, Brest veyn Vlchy'ye tedkik edilmekt~dir. Uyı'hada 
J::u 1ır. Oirld sulnnnda, Stuk!tl:ır, ce- nld sair llmanlnrdan hiç bir farkı yok- • 
nı n 1.600 ton hacminde iki ticaret tur. İtalyan vapuruna karşı yapılan şarapların vasıflan, ne şekilde 
vapuru ile bir kabotaj vapuru ''e b!r akın sahnsmda Frnnsız vapurunun da imal edilecekleri ve inhisarlann 
av zo tahrip etmişlerdir. batmşı olması mümkündüyr. Buna bu şaraplan mürakabesi altında 
Ş.maı Atrlk:ırunda, Tobruk bölgesin-· tces.rur edllcblllr. Fa.kat hadisenin 

de iki tarafın topçu ve istikşaf faali- mesuliyetl Vlchy hükümetlne nlttir.11 bulunduracağına dair hükümler 
yeti k~ydcdllmlştlr. , ...................................... , vardır. 

Buyuk Brltanya etrnfındakl deniz . · 
liol"cslnde muharebe tayyareleri Pent- tcbli{:'1:_ 30 mayıs gecesi Italyn~ hava 
fand-Firth'ln gnrblnde büyük bir kar- tc.sckkullerl, :Maltru:la kfıln ı: aletta 
goyn hücum etınlşlcrdl Kargoya tnm llmnnındald teslsntl bombarchınan et
isabet kaydedilerek ağ~ h~rn uğra- mlşlerdlr. Şlmnli Afrlkadn Tobruk 
tılmıştır mıntn.kasındn topçu kuvvetıerlle ke-

Dun g~ce Alın.an tayyareleri hava- şl!, kollarının fnallycUe:t görülmüştür: 
nm muhalefetine rağmen İngllterenln Italynn hava tcşckkullerl, Tobruk 
cer.up sahlll.ndekl limanlara taarruz Iimanındakltmlştcslsaı rdtlllelki. geml1eriinbom
ctm~şlerdlr. bardıman e c ~· munv ge-

Halebde 
Burada kuvvetli bir 
Alman kadrosunun 

bulunduğu bildiriliyor 

----
İran, İzmir fuarina 

iştirak ediyor 
İzmir 30 (Telefonla) - İran, Fua.rn 

iştirak edeceğini resmen blldinnlş ve 
büyük bir p3vlyon inşası için yer ts
temiştlr. sazı devletJcr konsolosları da 
Fuara iştirak şartlarını sormu~lnrdır. 

İzmir vilayet bütçesi 
izmir 30 tTclcfonln) - VIU\yetın 

1941 biitçesl yüksek tnsdika arzedll
m!.~tir. 

Muğlada 

Açıkta kalanlar için 

200 çadır gönderildi 

---J'ı ansız sahillerinde üç Inglllz ı:eri mi ile bin ton hacnunde bir. vap~r 
mct::>rbotunun taarruzunn uğrayan blr b:ıtınlmış ve blr benzin deposu ~np 
Alman devrıye r,emlst bu motört>otı:ır- edll1!1tştlr. Diğer hava teşekkülleri, 
~n birini top ateşi ile batırmış ve bir motörlü vn.~talıınn tah~üt nıerke~· 
diğerini de o derece ağır hasn.ra uğrat- lerl.ni ve müstahlCem mevkldeki mu
mı tır ki bunun da zlynmo. htikme- hlmmnt depolarını bombardıman et
d ı bilir ' ~lerdir. İtalyan avcı tayyareleri, 

H il - 30 CA.A) _ Reuter ajansının !"nkara 30 (A.A.) - Haber al-
uı us . l d .. M "l . d surlye hududundaki mullnb!rl blldır - ıgımıza gore ug a ve cıvann n 

Ne ~ndüz ne de gece Alman top- Blngaziye ulaşnuık isteyen Ingl~iz 
takları üzerinde düşman tayyaresi uç- ~YYn;~clerl.nln yollarını" ke!mlş!c~ır. 
m~mıştır lkl duşmnn tnyynresi du.şiirulmuştur. 
~lrldd~kJ muharebeler esnasında, ~~~::r ihraç kuvvetlerimiz," düş-

yarnlı Alman askerleri pek vah"iyane ruz ederek bir kaç yuz esir 
uy almışlnr ve milhim mlkdarda csllha 

yor: . vukubulan yer sarsıntıları neticesi 
Bcyruttan en son gelen Ingillzler açıkta kalmış olan yurddaşlnnn acil 

Halepte teknisiycn ve tayynrccllerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kızıl
de dahil olduğu kuvvet.il bir Alman ay Umumi Merkezi tarafından ma· 
kı.drosunun m_~vcud olduğunu bildir- halline 200 çadır gönderilmi§ bu· 
mektedirler. Tükenen benzin stokları- 1 k d 
nı ycnllemek için tcap eden benzin unma ta ır. 
tayyarelerle nakledilmektedir. Salı gc- -----
eesi beheri 40 kadar Alman tayyare- B - - d "h "k"" 
sinden müteŞ('kkll iki büyük grup Bey- oya satışın a ı tı ar 

Alman-F'ransız j 
temasları 

devam ediyor 
Fransiz kabinesinin 

Parise nakli şimdilik 
görüşülmüyor 

Vıchy 30 (A.A.) - O. F. 1. 
ajamı bildiriyor: Amiral Darlan 
Pariste hem Başvekil muavini hem 
de Hariciye nazın sıfatlarile iki tür
lü faaliyette bulunmuıı ve ~gal al· 
tında bulunan muıtakadaki bazı na
zırlarla ezcümle Harbiye nazırı ge-

1 neral Huntziger ve Milli iktisat na-
zın B. Bouthilier ile görüıımüştür. 1 

Halen bahis mevzuu olan başlıca 
meselelerden biri yevmiye meselesi· ! 
dir. Paris basım 15 gündenberi, nz 1 
olan yevmiyelerin arthnlması lehin
de neşriyat yapmaktadır. Hayat his· 
sedilir derecede pahalılnıımıştır. 

1 Yevmiyeler lehinde bazı tadilat ya
pılacağı zannedilmektedir. Fakat fi. 
yatlan kabil olduğu kadar şimdiki 
hadlerinde tutmak için hükumetin 
takil> ettiği siyaset değişmemiştir. 
Yalnız çok az ücretler yükseltilecek
tir. 

Abloka dolayısile Fransa gittikçe 
mahdud bir iktisadi hayat geçirmek
tedir. Otarsiyi Fransnya hadiseler 
yüklemiştir. İktisadi tecerrüdün hiç 
değilse dahili fiatları dünya fintlnrı· 
nın dıı;ıında tutmak gibi bir faydası 
olmalıdır. 

Bundan böyle prensıbi vazedilmiş 
bulunan Avrupa iş birliği ruhuna 
tevfikan Fransız - Alman temasları
na devam edilmektedir. 

Kabinenin Parise nakli 
timdilik mevzuubahis 

değildir 
Berlin 30 (A.A.) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildirilmiştir: "Alman 
gazetecileri tarafından sorulan sual· 
lere cevap olarak Hariciye nezare
tinden bildirildiğine göre şimdi Pa
riste bulunan Fransız hükumeti er
kanı burada muvakkat bir müddet 
için bulunuyorlar. Kabinenin Parise 
nakli halen bahis mevzuu olmamak
tadır. 

.&Li ile VBLi 

Doğru hamama! 

Ali - Fırından mı ge]iyor
sun} 

Veli - Ne münasebet} ... 
Kızıltoprakt n geliyorum... Bi
raz temiz hava almak için git
miştin de ... 

- Öyle bir halin göze çarp
mıyor amma ya... Bil:1kis, ~ap· 
kan, ceketinin omuzları, kirpik
lerin. kaşların bembeyaz... Toz 
jçindesin ... 

- Ha... Asfalt caddede yü
rüdüm de •.• 

- Muamma gibi konuşma ... 
Neymiş, anlat ... 

- Efendim... Sultanmurnt 
köııkü ile Kızıltoprak arnsmdn 
bir Kayışdaği caddesi vardır ya 
hani; işte oraya asfalt düşemiş
ler. Lakin malzemede mi, işçi
likte mi, ••oksa kontrol ve tesel
lümde mi bozukluk var: her 
neyse, öyle ba§tnn savma ya· 
pılmış ki, ufalanan asfalt, bir 
parmak yüksekliğinde bir toz 
tabakası hasıl ediyor. Otomo· 
bil, kamyon geçti mi, evinin 
penceresinden dışarı bakanlar, 
komşuda yangın çıktı saınıyor. 
İşte ben de o yolda beş dakika 
kadar yürüdüm ... Eh. Allahaıs· 
marladık. 

- Nereye yahu~ 
- Tabii hamama .•. Bu kılık-

ta dolaşılır mı} 
Alivcli 

'-------------_,.,_J 
Almanlar uda 

limanını ve Kandiyeyi 
işga ı ettiler 

(Baş taran 1 inci sahifede) 

Giriddeki İngiliz kum~n
danı öldü mü 

Ankara radyosu gnzeteslnden: Mih
ver knynn.kl:ırına. göre Glrlddeki Ingi
llz ve Yunan kuvvetleri kumruıdanı 
general Freyberg adadan nyrılaralc. 
:Mısıra gitmiştir. Fakat tayyare yere 
inerken parçalanmış, general Frey

F ransız • Alman müzakerelerine berg de ölmüştür. Bu hn.ber İn,_;!Ilzler 
gelince. ancak bu müzakereler bit- tarafından teyld olunmamıştır. 
tikten sonradır ki bu hususta kat'i Londra 30 CA.A.) - Dally Tcltg-
vnziyet almak mümkün olacaktır. nı.ph'ın askeri münekkldinln yttzdığı

na göre, hımanlar Girlde asker nakli 
Konuşmaların devam ettiği şu an- için Yünkers 52 tıplnde 1,200 tayyare 

da Almanlar, Fransız beyanatına bir kullanmışlardır. Taarruzun en şldcletll 
şey ilave etmenin mevsimsiz olaca· anında dakikada bir tayyare yere ln
ğı mütalaasında bulunuyorlar. m~Ur. Glrid taarruzunun istllz.,'lm et-

Herlin 30 (A.A.) _ Bir hum.ısi mu- tlğl bu kadar çok tayyareyi temin ct
h:ı.blr blldirlyor: Resmi mahfiller kati mck için Almanlar garbi Avrupadakl 
bir vazivet almaktan ımtlıuı. ediyorlar- tayyare kuvvetlerini hayli azaltmı'llar 
sa. da Fransız _ Alman müzakereleri ve Balkanlardan Yunanista.na pnk çok 
faaliyetle dev:ım etmektedir. Berlin pike bombardıman tayyaresHe avcı 
ile Vlchv arasındn.kl münasebetlerin tayyaresi göndernışllerdlr. 
bugünkü vıızlyctl harbin en csnslı me- Lonılra 30 (A.A.) - Tımcs gazct"sı .. 
selelennden biri ola.rnk telnkki rdll- nl.n Knhlre muhabiri Glrlddrk1 vıızı
mektedlr. Tunus'a yapılan tahriksiz yet hakkında şunları yazıyor: 
tecavüz Ü?..erl.ne Fransız hük1).metınln •Almanlar tnrafından hava tarlkile 
şiddetli bir hnrekette bulunması Ber-, Glrlde getirilen ilk fırkalar ehe'11mi
llnde bekleniyor. ~tıı .. nl~ctte takviye edU'!llştlr. Pnrn-

ı;utçülenn inmesi ve plfmorler \'nsıtn-
Aiman harlcı_;e nC"Zan;_tlnde ehem- sııe asker getirilmesi nihayete ermlş

miyeUe ka.ydedı.di@'ıe gore Fransız - tir. Askerler şimdi Malcme'de yere 
Alman anlaşmala_n bu çerçevenin inen nakliye tnyyarelerile getlrilmek
Jçlnde .yer .~lablllr. Iki memleket ara- :tedlr. Pike bombardımanları devam 
sında.ki ~uzakerelerl.n başlıca. mev- ediyor. Almanların asker g<.>tlrmeğe 
zuunu bılhassa Fransız imparatorlu- da.ha ne kadar devam edecekleri ma
ğunun müdafaası teşkll eylemektedir. lüm değildir. 

Parlstc blr çok Frnnsız nazırlarının ~=.:...--------
bulunması, bu muvnkknt ise de, bariz Hindistanda idare sekli 
vasıfta bir vaka olduğuna işaret edll- Londra 30 ( A.A.) _ Hi~distan 
mektedlr. 

Harbin uzaması 
Almanlar en çok bundan 

korkuyorlarmiş 

parlamento müsteşarı dük Devon· 
shire ayni zamanda reisi bulunduğu 
Leedo üniversitesinde dün bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

İngiliz hükumetinin tam müsaade· 
sile Hindistanın Londra hükumeti 
tarafından değil, fakat bizzat Hin· 
distan tarafından, Hindistan için ve 
Hindistanda idare edilmesi tasavvu
ru vardır. 

bir ~ekllde sakat bırakılmışlardır. Bu- ve mühlmnınt iğtinam etmişlerdir. 
nun misall şimdiye kadar yaln~. ~o- Harekat, hava teŞ<:;kküllerl.nin müessir 
lo~y~ muharebesi esnasında gorül- müzaheretile devnm etmektedir 
muştur. Alman ordusu muharebede Şark! Akd~nlzde düşmanın mfrtead
n~l'l!usknrlık ve ns:ıletln ldanıesı tçln did defalar Jtalynn tnyynrcterinin hü
butun tedbirleri alacak, bu barbarca cumuna m.nruz kalan dcnlz kuvvetleri, 
hare~etıerdcn mesuı olan nsker veya dünkü tebliğde blldlrild\ğt veçhlle 
clı:ılı h:ıkkında en şiddetli bir şekilde bombardıman tayyarclerimlzln miitc~ 
hareket edecektir. Bu işitilmemiş me- dl b mb rdımanlan ile süratıe is-

nıt üzerinden Irnk'a dOb'l'U uç.muştur. 
Her gün sivil kıyafette 50 kadar Al
man turisti getirmektedir. Bunlann 
ekserisi Bulg:ır pasaportunu hllmlldir. 

Zürih 30 (A.A.) - Neve Zür
her Zcitung'un Bcrlin muhabiri di
yor ki: Almanların en çok korktuk
ları ~ey harbin uzama5ıdır. Heııs işi 
hiila sık sık konuşulan bir mevzu

. yapmış dur. Resmi izahata rağmen bu ha-
I:rmir 30 (Telef()nla )- Şerltçller dise birçok kimselerin mnneviyab· 

çarşısında boyacı Yako Mavnro, boya nı sarsmııtır. Harp istihaalatı külli-

Hindistanda daha sıkı bir işbirli~i 
tnhakkuk ettirmek için sarfedilen 
gayretler yavaşlatılmıyacnktır. Siya
si ayrılıklara rağmen bugün büyük 
Hindi.ştan imparatorluğu lngilterenin 
harp gayretlerine yardım etmekte
dir. 

2alimln ekserisini, Alman ~t- ma 0 a ... kt lr 
çillerinin d- ünlf kenderiyeye doğru çel>ııme ed . Tay-

uşmnn ornuı.sı ile in- ynrelerlmiz tarafından atılan bomba-
~~ert. hakkınd:ı İngiliz " B:tşvekUi lar yüzünden Hercwnrd'd:ı. infilak vu-

urcihll tarafından ileri surfilen b:ı- kua. elmlşti Knzazedclerln tahlisine 
tıl ve y~an !tldlnnuı tevlit etmiş oldu- başl~ışt~ Tahlis amellycsi devanı 
ğunda şuphe yoktur. etmektedir. şİmdlye kadar 229 bahri

yeli kurtarılmıştır. Bunl:ırdan ytnnl 
auın a.ıtır surette yaralıdır. ltalyan tebliği 

Humus garı bombalandı 
Beyrnt 30 (A.A.) - O.F.İ.: Blenhclm 

tipinde bir İngiliz tayyaresi dfın Hu
mus üzerinde uç.muş ve gnn bombar
dıman etmeğe teşebbüs etml.şUr. Atı
lan 4 bomba hedefine isabet etmemiş 
fakat blr Suriyelinin ölümüne sebebi
yet vermiştir, 

lngilterenin Beyrut 
konsolosu Filistine geçti 

satışlannda ihtikfil' yaptığı 1ddiasile tl' . · ı·· ·· t kted· 
adliyeye verilml§tlr. Y~. :. ışçı~e uzum gos erme • ı~. 

Tutun, hıra ve et satışında cezrı bır 
• • _ ~ çok yeni tahdidat konulmuştur: 

İzmırde sıper kazısı Harp sanayiinde çalışacak işçile-
İzınir 30 (Tclefonlıı.) - Halkın siper rin noksanı yüzünden bazı endüstri

kazması lçln tayin edilen ~üddet blr ]erde çalışan i~çileri harp sanayiin
ay daha uzat:ılmıştır. Bu muddet zar- de kullanmak üzere azami gayretler 
:tında da. slpcrlerlnl lmzmıyanlar ce- sarf d'I ktedi Y"zlerce mağaza 
zalandınlacaklardır. e 1 me ~· u • 

kapatılmıştır. Kıtaplnr ancak hususı 
bir müsaade ile neşredilebilmekte-

Kral Boris Slovakyada dir. 

Conte Rosso ltalyau 
transatlantiği 

torpillenerek battı 

Bir kafllenln seferi esnasında Con
to Rosro, Slrnguzn'nın şhnnllndc tor-
plllenmlş ve batmıştır. Kıtaatın büyük Hayta 30 CA.A.) - İngllteren1n Presburg 30 (A.A.) - D:N:B: 
bir kısmı tnlıllye cdilmlştlr. Beyrut baş konsoloou Suriye hududu- bildiriyor: Kral Boris'in babası es- İngi~reye hava akini 

Şarkt Afrllaı.dil;. tayyarelerl.nden mü- nu otomob1Ile goçerek Flllstlne gelmiş- ki Bulgar Kralı Ferdinand bugün 
zaheret gören duşınan. yeniden Gon- tir. Konsolosluk memurları da. Beyrut- S . . . 

Lon :10 CA.A.) - Hava. ve dahili 

Ke demeli? 
Refik Halid c... Hangi renk 

elbise taşısa .•. > diye bir tnbir 
kullanmış. 

Fransızcadan ap3rtmn lüzüm 
suz bir söz. Zira o lisanda 
cgiymeh lugati yoktur. cElbi
se taşımak> deyince, türkler, el
biseyi kola asarak, yahut sırta 
yüklenerek taşımak anlarlar. 

Böyle 

dememeli; 
cHangi renk elbise giyse> 

demeli! 
Roma 30 < A A l - İtalyan ordulan 

umumi ltnrarg.Lhının 359 numaralı 

dar'ın şimallnd~kl Lehcflt knlemlze tan hareket etmişlerdir Şimdi Suriye- lovakyadakı malik&.nesınde isim 
hücum etmiştir. Kıtn:ıtımızın seri de ancak bir kaç İngUİz gczghıl var- gününü kutlamaktadır. Bu vesile 
mukabil tnarruzu lle düşmnn püskür- dır ve bunlar da. kendi arzularllc ora.- ile Kral Boris mniyeti ile birlikte 
ti'ılmil§ ve ağır zayiata uğramıştır. da bulunmnkta.dı.r. Slovakyaya gelmiıtir. 

cmnlye nezaretlerinin tcbll~t: Dün~ 
gıeco İngiltere üzerinde dilşnınnm çok 
nz hafif faaltyetl olmuştur. Cenupta 
bir yere bombalar atılmışsa da, ne 
hasar ne de ~en zayiat olmnmıştu. ~-----------~ 
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AK.ŞAMUAN AK.!}AMA 

Bir noktai nazar 
Nihal Yar, tanıdığım ailelerden 

birinin minimini ve sevimli bir kızı
dır. Henüz on ya,mdadır. 

Çöp ·,;,es~lesil Eminönü 
--- -Yedi ule 1 

Ekmek fiati 
Eyip, Eyib, Eyüb, · 
Eyüp, iyip bahsine 

dair •• - Büyüyünce ne olacaksın? -
diye sorduğum zaman. zeki göz
lerini yüzüme çevirerek samimiyet
le ve kat'i kaanatle cevap veriyor: 

- Muharrir olacağım. 
On yaşında verilen bu hükmün 

çok mühim tesiri olacağı kanaatin
deyim. Zira, bu çağ hiç de yabana 
atılır bir çocukluk devri değildir. 
O sinde zevkler ve fikirler hayli ta
karrür ediyor. 

Nihal Yar. bana: 

- Bugün bir yazı yazdun. -
dedi. 

- Niçin? Tahrir ·vazifesi mi? 
- Hayır, imtihanlar bitti. 
- Nedir ya? 
- Hiç... Aklıma Reldi ve yu-

dim. 
- Oku bakalım. - dedim. 
Daktilo ile muntuam yazılmış 

bir kağıt getirdi, müstakbel muhar
rirden de ancak bu beklenir. Ka
mış kalemle sülüs yazacak hali 
yok a. 

Eserine birlikte bir göz atalım. 

Züppe 
Onu Kalamışta tanımıyan hem:n 

yok gibidir. Asıl adını kimse ~ıl· 
rnez. Herkes ona (Bobstil) dıye 

Ü d d ·· kadar hitap eder. stün e par esu 
k ). · b' eket gömle· uzun, are ı mavı ır c • .. 

ğinin açık yakasından yaz kı! go
rüncn yeşil bir kazak, ayagında 
golf pantolonu kadar kısa ve bey~z 
bir pantalon vardır. Pabuçları efla
tun podösüet, altı knuçukludu~. Ar
kaya doğru giyilmiş kahvere~gı şap· 
kasının altından kıvırcık yaglı saç· 
ları görüniir. nu hnli ile bir bukale· 
muna benzer. Kışm beyaz, yazın 
zencidir. Ağzında daima bir s.akı_z 
bulunur. Aslen Türktür, fakat ıngı
lizce, daha doğrusu amerikarnca 
konuşur. Koltuğunun altında ok~
madığı halde kitaplar taşır. Ya bır 
Oscar Wilde'nin bir eseri yahut ?_~ 
Photo lay mecmuası. Bah!!ettıgı 

pi ( ) ya da Rober mevzu ar yn ··· _ 
T 1 • •• "g-u"du"r Yazın avagın· ay or un yuzu · ~ 
da Tarz:ınvnri bir mayo. ve hır kır· 
mızı eş:ırpln denize gırer ve her 
sene muntazaman bir vazife imiş 
gibi sınıfta kalır. 

Nihal Yar 

Ne l<ııdar intibah basıl edecek 
bir yazı. 

Demek ki Bobstiller iki neslin ara-
sında kalmışlar ... Mazidekil:S- v.e i~
t ikbaldekiler tarafından begenilmı· 
yen bir nesil halinde bulunuyor· 

lar. 

Y nlnız kıyafet noktasından değil, 
zihniyet ve zevk cihetinden de ib
ret alınacak bir vesika? 

Bobstiller kendi kendilerinden 
t • • 

,üphe etrneiidirler... Beğenilmıyor-
lar... Zorla değil a ... Bilhassa ken• 
dilerinden 10. 12 yaş küçük bir kı· 
zın haklannda verdiği bu not ha· 
yırla değildir. Her halde üsluplarını 
değiştirm.:lidirler. 

(Va-Nu) 
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Be~iktaş Halkevinde 
İngilizce kursu 

Beşiktaş Halkevinden: Evimizde 
nçılmış olan, ingi!iree kurslarına de· 
vam edeceklere profesör Topmson ta
rafından verilecek dersler aşağıdaki 
proernm dairesinde tesblt edilmiştir. 

ı - Kayıt muame~si devam etmek
tedir. Yeniden kaydedilecekler razar~ 
dnn maada her gün &'\at ikiden yedi
ye kadar Evimiz idare memurluğuna 
milracaatlan, 2 - Az bilenler; çarşam
ba sant 6,30 dan 7,30 a kadar, 3 - Bi
lenler; salı ve perşembe 6 dan 7 ye 
kadar, 4 - İkmale kalanlar için: salı 
ve perşıeınbe 5 den 6 ya kadar. 

* Sarıyer Halkevı reisliğinden: 1 
h!l.7.lran 941 pazar günü sa::ıt 16 .da 
Evimiz salonunda sayın profesör 15-
ntall Hakkı Baıtacıoğ!u tarafından 
(Turk nedir?> mevzulu bir konferans 
verilecektir. Herkes geleblllr. 

Sıhhat V ckaleti çukurla· 
ra dökülmesini muvafık 

bulmadı ---d şehir cöpleri-
Yenl mali sene.içil~~ ini te.blt ct-

nln ne şektlde ~~ku~e ğ' Belediye reis 
mek iizere Bele ye Liı'trı AksOYllll ri
ınunvlnlerinden Bk isyan kunılmnş
yaseti altında bl~ .. omllk toplantısını 
tur. Komsiyoıin, ~.np vaziyetini tcdklk 
ynparak şclı n ço 
etmeğe ba.şlamı.ştı~.. -teahhidln, 

Çöplerl ~enizc doken ed~mesi üze
denlz motorü ~CC:arifes'hedilmlştl. :Mil· 
rine muka.ve es ihalesine kadar 
tenhhld yeni scn~ökmektedir. Deniz 
çöpl~r! den;ze ıunadığından ç6pler, 
motoru bu un a kadar götürü
Hayırsızada açıklnnn a··kru-

S ybumu önlerine o 
!eznlyerfk ~~o.slu havalarda <lalgala
nıekted r. .. ler< sahile kadar gel
rın teslrlle çop k lkfıyetı muclb ol-
~~~~~~/~nç~küş toplantıda bu hu-
us dıı konuşulmuştur. 

s chlr çöplerinin bundan sonra k~
m~cn karada açılacak çukurlara do
kiiJ111ek Jstendlğlnl yamuştılı:. Sıhhat 
Vekt\lctl bu şekle muvafakat e~.eı:ıiye
ceğlnl İstanbul Belediyesine bı.dı~ 
olduğundan çöplerin çukurlara go
m ülmcsinden sarfınazar edllecc~tlr. 

Çöp tınnı inşaatı gecikecertınden 
rehlr çöpleri için acele tedbir alınma
;1 lkt.lza etmektedir. Çöp fırını l~~tı 
için koordlnnsyon heyetinden ınusaa
de istenmiştir. 

Kuru sebze 
Fiatlerin yükselmesine 

sebeb görülmüyor 

İhracat işlerinin genişlemesi üı.erine 
muayyen ihracat maddesi flatıerlnin 
htssolunacak derecede yükseldiğini 
yazmıştık. Belediye İktlsad 1şleri mü
dürlüğü gıda maddelerinin yükseliş 
sebeplerin! tedklk etmeğe başlamıştır. 
Simdlye kadar yapılnn tedki.klere gö
i c flat yüksekliği bllhassa kuru sebze 
flatlerl üzerindedir. Nohud, b:ıkia, pi
ı1nç ve emsali yiyecek fiatıerlnin ge
çen seneki, iki ay evvelki ve şimdiki 
flatıerl mukayeseli olarak hazırlan
maktadır. 
Yaş sebze flat.lerl üzerlndı> yüksek

llk yoktur. Bilii.kis yaş sebze
0

fiatlerlnin 
gittikçe düştüğü görülmüştür. Beledl
y~nin noktai nn7.annn. göre !lnt yük
s<'kllğl Hlzumsuz ve yersizdir. Memle
ket da.hlllnde lhtlyn.çtan fnzla kuru 
sebze mevcuttur. Blr kısım tür.carlar 
ellerlndekl mall::ırı mahallerinde sak
layarak şehrimize getirmemektedir. 
Belediyenin tcdklkntı ikmal olunduk
tan sonra hazırlanacak rapor ~akibat 
icrası için rıat mliralmbe kom!Syonu
na te\'dl edilecektir. 

Merdivenköyü cinayeti 
muhakemesi talik edildi 

Bir müddet evvel, Erenköyde Mer
divenltÖY civarında evvela ]>aşsız bir 
,·: ud bulunmuş, aradan gunier geç

' uc rn da otı::ır üzerinde dola
tıkte~ğ~far; tesadüfen bir vücudün 
~~k başını da meydana çıkarmış-

lardı. n zabıtanın üç ay kadar sü-
0 zam~! gündüzlü mesaisi netice

ren ~e~u tanınmıyacak halde bu
sinde, cesedin Kadıköy nezafet. ame
lıı~n~ Said' olduğu tesblt edilmiş, 
~~ı~ıa~l araştırıldıktan sonra, katl~n 
saldln hemşerllerlnden Mustafa -
ıninde biri olduğu tesbit edilerek Mus
tafa yakalanmıştı. Mustafa. bu _sırada 
b'tr kolayını bulu~~ı;:ıçmeı:·d~~°n:tı~~ 
1 1 ağır ceza mıu .... em 

r ne bakılaca'ktı. Tevkifhaneden 
davasınaUzekkercde katllin henüz hali 
gelend mo!du"u bildirildiğinden muha-
rırnr a t> • 
keme tııllk edllmışUr. ---

1 Eminönü Fatih, Beşik-* ,"Şcıf9a~· ve KadıkÖY yollarındaki 
taş. Us u kapatılması fçln yakında 
bacaı~nn ılacaktır. 
bir munak::ı~ a~ahveclllk eden Fotl * Beyazı a 1 iskemle üzerine 
isminde bir genç, b r ıannı silmekte 

d"kUnın cam çıkarak u i 1 kaybederek düş· 
ik~n muvazel~esynerlerlnden yaralan
muş, muhte 
mı~ır. 

Sahil yolunun ve Kumkapı ile 
civarının tal si/at planları 

hazırlanıyor 
Belediye imar lşlerl mildürlüğü 

Kumkapı ve elvan ne Saraybumun
dan Yedlkuleye kadar uzayan sahilin 
tafsilı\t p!iınlarını hazırlanın~a. baş· 
ıanııştır. Eminönü meydnnmdan ayrı
lan bir yol sahm takiben Saraybumu
nr. gelecek ve buradan gene ı.ahlll ta
kiben Yedikuleye kadar uzayacnl)tır. 
sahile verilecek şekli Nafia Vektıleti 
tarafından tesblt edllecektir. 

Şehircilik mütehassısı B. :rrost bu 
snhildeki surlaçla Gillhnne parkını çe
viren duvarın aynen muhafazasını, fa
kat surların iki tarafında kcı.Jnn ma· 
hatlelerln bhiblrinden istifade etmesi 
lc;ln muhtellf yerlerdr kapılar açılma
sını ileri sürmektedir. Tııfsllat planla
rında surlara ald bir kayıt bulunmı
yacaktır. 

Unkapani - Şehzadebaşı 
yolu 

t'nkapanından Şeh111.debaşına ka
dar uzayacak Gazı bulvarı ~hasında
kl lstlmlfı.kler bitmek üzeredir. İstan
bul Vali ve Belediye Reisi doktor Lütfi 
Kırdar, lstlınlfı.k muameleleri devnm 
ederken bir taraftan da bulvarın açıl
masını istediğinden bu::Un mahalllne 
gidilerek t~dklkat yapılacakbr. 

Belediye Pen heyeti mürürü ne hari
ta şubesi müdürü ve Fntlh kaymaka
mından mürekkep heyetin yapacağı 
tedklklerden sonra keşlfnamelerin hn-
2.1rlanmasına başlanacaktır. 

Bulvar, 40 metre gen~liğlnde beton 

Hastabakıcılık 

Şimdiye kadar kaydedi
lenler 600 Ü buldu 

Yardım sevenler cemiyetinin daveti 
üzerine gön illlü hastabakıcı olm:ık 
üzere müracaat eden bayanların sa
yısı altı yüzü bulmuştur. 8 hıı.zlrnndan 
itibaren bu bayanlar hastanelere tak
sim edilerek kurs göreceklerdir. 
İstanbuldan 1700 gönüllü hastabakı

cı bayan hnzırlnnnblleceğl nnla§ümış
tır. Devamlı surette nçılacnk kıırslnr
da bu 1700 bayana hastnbakıcılık öğ
retilecektir. 

Belediyenin 940 mali 
senesi işleri bitiriliyor 
Belediye Daiml Encümeni bugün de 

toplanarak 1940 mall senesi lşleı ini bl
tlrmeğe çalışacaktır. Eski sene hesap
lan bugün ak.şama. kadar tamamlana
cak, pnzartesl gününden ıtlbaren 1941 
mali yılı işlerine başlanacaktır. 

Dahnt encümenin yenl sene mesaisi 
içinde asker nllelcrlne yapılacak ynr
dım işi ön safta bulunacaktır. İstanbul 
Vnlt ve Belediye Reisi doktor Lötfl 
Kırdar dün bu hu.susta alakadarlar
dan izahat alarak yeni direktifler ver
ml;ştir. Yardım işinin matli'ıp neticeyi 
vermesi için R<.'ledlye tarafından Da
hlllye VekAletlne verilmek üzere bir 
tek.lif hazırlatmaktadır. Bu teklif Ve
kiilet tarafından muvafık bulunur ve 
tatbike geçlllrse asker allelerin!n tat
mini kabll olacaktır. , 

Üç kiti bir kıza taarruz 
etmit 

Edlmede oturan blr ailenin on se
kiz y~larındakl kızı bir müddet evvel, 
evden bir nılkdar para ve öteberi ala
rak ortadan kaybolmuştur. Vellslnin 
zabıtaya müracaatı üzerine klzın bir 
gençle beraber Çerkesköyünde olduğu 
tesblt edllml§ ve bir taraftan klz, bu 
gencin yanından ayrılmış, diğer taraf
tan o genç ha.k'kında da kanuni taki
bata gtrişllmlştir. Kız, tekrar velisine 
t.eslftnlne kadar yeddlem!n sıfatlle 
Recai adında blrlııe teslim edllm~l. 
Kız. Recai ile 1k1 arlcad~ının taarru
zuna uğradığını iddta ettiğinden ad
liye tahkikata glrlşmı., ve bu üç şah
sın tevkifine karar verilmiştir. 

nsfalt olacaktır. Yolun ortasında röfüj 
bulunacaktır. Şimdilik yalun yalnız 
bir tarafı inşa edilecektir. İnşaat sıra
sında Unkapanı meydanının tanzimi 
de tamamlanacaktır. 

Ağaçlandırılacak 

sahalar 
İstnnbul Belediyesi, Bo~nzlçinin 

ağaçlandırılacak. iskAn edilecek ,.e 
tevsline lüzum gö.sterUen yerlere nid 
bir plan vücude getlnnckt.edlr. Plan 
hazırlanırken evvelce bu hususta vü
cude getirilmiş etüdlerden de istırad~ 
rdllmektedlr. 

Belediye İmar ~leri müdürlü~ü ta
rnfmdan hnzırlannn plô.na göre Bo
ğazlçlnln Rumeli yakasında nl\'açsız 
bir yer bırakılmıyacaktır. Hangi sem
te hangi ağaç dikileceği blli\hare mü
tt>hassıslar tnrafından kararla~caktır. 

Ağaçlık sahalar arnsında ziraat 
mıntaknları bırakılacaktır. Buralarda. 
bostanlar, sebze ve meyva b:thQClerl 
vücude getirilecektir. 
Ağaçlandınlncak semtlerin planı 

hazırlanırken tcvsiine lüzum gösteri
len meskün semtler işaret edllmektc
ôir. 

Panda ayni zamanda Mecldlyeköyü 
ile Kumköyüne alt blret kısım dn. var
dır Bu kısımda Mecldlyeköyüniin ge
nişllyeceğl gözönüne alınarak burada 
geniş bir snhıı ağaçsız olarak bırakıl
maktadır. 

KÜÇÜK HABERLER 
*Harbiyede oturan Jan isminde 

biri dün, Beyoğlunda atla. bir gezinti 
yaparken bayan Bidayet. kızı Rebiaya 
ç&.rparak muhtelit yerlerinden yara
lanmasına sebeb olınuştur. Polis, Re
b~ayı tedavi altına aldırmış, Jan da 
yakalanarak hakkında kanuni taki
bata girişilmiştir. 

* Ortaköyden Ortaköy mezarlığına. 
kadar in a edilecek yol 1501'1 liraya 
malolncaktır. 

* Belcdlye Kapalıçıırşının yollannı 
1941 yılı bi'ıtçesindcn aynlan tahsisat 
He be>ton olarak inşa edecektir. * 35 bin UrnJık tahsl.s!lt Ue temizlik 
amelestne bu sene l~r knt elbise 
ve ıklşer çift ayakkabı yapüaenltt1r. 

Çamlıcada İstimlak 
işlerine devam ediliyor 
Camlıca tepesindeki istimlak mun

ınelelerlne devam edilmektedir. Evka
fa alt tarlalar tesblt edildiğinden ya
kında kıymeUeri takdir edilerek Va
kıflar idaresinden p:ıralan ödenmek 
sı;retlle satın alınacaktır. Belediye is
timlak işleri mildürü ne tisküdar kny
makamı gelecek hafta içinde Çanılıca 
tepesine r;lderek eşhasa ald klsmı tes
bit edeceklerdir. İstlmU\k muamelesi 
tamamlandıktan sonra Çamlıca tepe
sine verilecek yeni şeklin planı hazır
lnnarak tatbike geçnecektlr. 

A tletizm bayramı final 
mUsabakalari 

Beden teıblyesl İstanbul bölgesi 
başkanlığından: 

1161941 tarihinde ROOert Kolejde 
İstanbul atletizm bayramı flnal mil
s:.?.bakaian yapılacağından lslmlerl 
nşağıda ynzılı hakem nrka~lann 
pazar günü saat 14 de teşrifleri rlca 
olunur. 
B~hekem Unvan Tayfu~lu, Mü

sabaka direktörü Adil Giray, Çıkış 
hakenıi Nazmi Tüfekçi, Bitiriş hakem
ıe.ri: Dt. M. All Aybar, Mrs. Rogers, 
Fıruzan Tekll, Atlama hakemleri: Ce
mı.ı Uzunoğlu, Sadık CeylAn, Y. Skin
dirs, Spiker: Özb~, Köşe ha.kemleri: 
Bayan Mübeccel, Bayan Jale, Melih 
Sağtür, Saat tutanlar: Enis, Dr. Nu
reddin Savcı, Suat, Neriman Tekll 
Mrs. Alleıı, Ragıp SC2gin, Atma ha~ 
kemleri: Agopya.n, Sudi Aziz Musa 
KiLzım, Mufahham Elmen, M~ 
kAtıbl: Aleks. 

Bay Amca.y a göre ••• 

Yirmi para indirilmesi 
muhtemel Bir yazımın içinde ayib» ismi 

geçmiş. Okuyucularundan biri yaz-
Elwıekçllık miltehassısı B. Esad, Şe- dığı bir mektu f E "b E • 

hir meclisi nzasında.n B. Fend Hamal, E ··b E .. P a «. yı • yıp, 
Belediye Iktlsad 1şlcri müdürlu!;ü mü- k{ıu ! yup, • ı::y~b, f yıp. fyibıt §C• 

rakiplerinden B. Salfı.hattin, Fırıncılar .~ ::rmden bırının seçilmesini ileri 
C!)mlyetı reisi B. Ahmed Rızanın huzu- suruyor. 
rnnda yapılan bir teerubede bir çuval Bu «Eyib» ismi üstad Ahmed Ra
undan 103 ekmek çıkarıldığım ynz- simin• zamr:.nındanberi uzayı it-
mıştık. Belediye, bu ekmeklerden bir- mcktedir. P g 
kaç tanesini tahlU ettirmek ü?.ere kim- • . 
yahaneye göndennlştir. Kimynhane- «Eyıb» bahsı tazelendikçe aklı-
den müsbet rapor almdıktan sonra ma bu meseleye pek uygun bir fık
ekmek narhı tekrar tesblt edılecektlr. ra gelir. 
Alakadarlar tnrafından hazırlnnan Hafızın biri camide Kur'an okur• 
narha göre klmyahnnenln müsbct ra- ken birçok yanl• .. Jar 

0 porundan sonra ekmeğin 950 gramın- • • . • -:' yaparmış. 
da 20 para daha ucuzluk temhı edile- kadar kı bu buyuk hataların cemaat 
bllecektlr. Fınncılar bir çuval undan da farkına varmış da gonra kendi-
94 ekmek çıkarılnblleceğinden bahse- siyle kahvede alal' ederlerm~. 
derek mütemadiyen ekmek flatlne Hafızuı bir arkadaıı bir gün onu 
zam istt>mektc idi. Bir çuval undan bir kö~eye çekerek kendisine fU 
103 ckmc-k çıkanlm.nsı üzerine fırıncı- nkl ··- tın• • 
!ar cemiyeti reisi B. Ahmed Rıza bu 1 o~e ış • 
talebinden \'azgeçtlğlnden Belediyeyi - Bana bak molla ... Bu iş böyle 
haberdar etmşltlr. olmaz. Sen dehşetli yanlıvlar yapı-

-- yorsun. Bunun İçin ben şöyle bir 
Kağıdhane için bir plan şey düşündüm. Senin ayağına bir 

yapılacak İp bağlayalım. Eğer bir yanlış ya-
Belediye İmnr işleri müdürlüğü KlL- parsan ben hemen İpi çekerim. Sen 

ğıthane ve civarının hususiyetini na- yanlışı dü:ıtltirsin ••. Olmaz mı? .• 
zarı dikkate alarak bir pldn vüeude iki arkadaş herneı.ı böylece çnlış
getırecektlr. Kilğıthanenln tarihi kıy- mağa b~amıslar. Hafız yanlış bir 
meti nazarı itlbare alınarnlc hazırla- şey okuyunca arkadaşı derhal İpi 
nacak plfi.n tasdik edilmek ÜZC!re Nnfın çekermiş. O da ha.tasını dü:ı:eltir
·vekaletine gönderilecektir. 

Damga kanunu 
Yapılan değişiklikler 
hakkında bir izah 

miş. 

Bir gÜn hoci\ yine faaliyette iken 
arkadaşı arkada İp elinde hafif bir 
şekerleme kestirmeğe ba .. lamış. Bu 
sıra camiye gelen dalgın bir adamın 
ayağı da ipe takılmış... Hocam 
tam o sırada ukaleıt diyormu,. İp 
çekilince bunu yanlış okuduğunu 
Zl\nnederek hemen fÖyle düzelt-

Fevkalfıdc vaziyet dolayısile bazı mi~! 
vergi ve resimlere zam yapılmasına _ Kule! .• 
d::ılr olan 3828 sayılı knnuna ek kn- B ef h-'-ik t k d 
nunla damga resmi kanununda deği- .u. 5 er aa ~t~r yan.ı, o u u-
şlklik yapılmıştı. Bu değlşikllk 'ba.şlıcn ğu ıçm aıkadatı ıpı çckm1'. Hoca 
!iunlardır: kan ter içinde ,öylece düzdtmİş: 

ı - Yabancı memleketlerde tanzim - Kile! •• 
olun.ıp Türkiyeye gönderllcıı evrak ve 
senetler, şimdiye kadar resml daire
lere ibraz edildiği \'Cya üzerine ınilr
selünileyhleri veyıı. htiml11erl tarafın-

Tabii hafızın yine yanlış okudu
ğuıu S?Ören arkadaş İpe bir dnh 
asılmış ... 

dan devir veya ciro muamelesi yürü- Bunun üzerine hafız derhal ye-
tüldüğü takdirde damga resmine tô.- rinden fırlamuı arkadaşına: 
bl idi. Yenl tadilata. göre, (her hnngl 
bir suretle Türkiycde hftkmünden is- - Ehbh sen de vahu... Kale dc-
tlfade edıldlğl) takdirde dahl damga dik beğenmedin. kUle dedik bc~e:ı
resm!ne tAbl olncak ve re-slm, hük- medin. Kile dedik yine bejCcnm::
mündcn Jstifndc edenler tnrnfından din. Eğer sen bunlardan ba .. knsını, 
ırıı olıınncnktır. doğrusunu biliyorsan gel kendin 

2 - Çeklerle bankalar nrnsındakl oku 
münakale ve tediye emirlerine ald ·•• 
hüküm, gen~Ietllerek (çekler. b:ınka- Bu Eyib bahsi de aşağı yukan 
lar veya ticarethaneler nrnsındakl ayni şey.. cıEyibl'l derseniz yanlış 
mfmakale, tediye, irsal, teslim 'c tah- addedilir. Eyub derseniz yine be
sll emirlerile alelumum havalenameler ğenmezler, Eyip derseniz olmaz. .• 
ve havale mektuplan (5) kuruş ve ~ • v .. 

muhteviyatı 20 llnıya kndar olan pos- Ayagında ıp baglı hafıza don-

Hikmet Feridun Es 
ta ve telgraf havalenn.meleri (2) kuruş duk ... 
ve 20 liradan fazla olanlar (5) kuruş 

damga resmine tabi tutulınu§tur. <Bu ..... •••••••••••• •••••••• .... ••••••• •••• 
resim mikdarlnn 3828 sayılı kammun 
11 inci macidesl mucibince % 50 zam
ma tübidlr.) 

3 - Türklyede tanzim oluncp do~
rudan doğruya yabancı memleketlere 
cönderllen evrak ile çekilen telgrafla
rm damga resimleri, Türklyede kalan 
kopyalarına pul ynp19tırılmak suretue 
ifa olunacak ve bu kopyalar tahııkkuk 
mürürü zamanı müddetince saklana
caktır. 

4 - Sigorta t\kldlerine ald damga 
resimleri, prim, idare masrafı ve.sair 
her ne nam ile olursa olsun müşteri
den alınan paranın yekünu üzerinden 
ifa olunacaktır. 

5 - Alelumum ticari ve sınai mües
seselerle bankalar ve şirketler ve 3659 
sayılı kanunun şümulüne giren mües-

Vapurdan atlarken de
nize düştü, güçlükle 

kurtarıldı 
Dün köprünün Boğaziçi lı keleslne 

yanaşmakta olan Şirketi Hnyrlyenln 
57 numaralı vnpuru yolculanndnn 
Arnavudköylu bahçıvan Nlko, alelace
le vapurdan iskeleye :ıtlanmk istem~, 
fakat muvazenesini temin cdf'mlyerek 
denize yuvarlanmıştır. Nlko, iskele Ue 
vapur arasında ezilmek tehllk"$lni 
atlatmış. vapur çımacılarındon ik?.Si 
denize atııynrak bahçıvanı kurtarmış
lardır. 

seseler tarafından tanzim olunan (her B ki 
nevi arzuhal, lstlfanameler, layiha, u sene pamu ar değer 
muhtıra, beyanname ve ihbarnameler fiatle satılacak 
ve bu mahiyette rcsmt makamlara çe
kilen telgrafnamclerin mühürlü ve 
imzalı nüshaları) pulsuz veya pulu 
noksan olduğu takdirde damga resmi 
cczasUe blrlikte tanzim edenlerden 
alınacaktır. Bu ceza afta tAbl değil
dir. Bu kabil evrakı kabul eden ve 
üzerine muamele yapanlar hakkındaki 
hüküm bakidir. 

6 - Yukarıda yazılı hükümler 1 ha
ziran 941 tarihinden itibaren yürüme
ğro ba.şlıyacaktır. 

Ticaret Vekaleti bu yıl pamuk müs
tahsillerinin korunması ve pamuk 
mahsulünün değer tl:ıt!le satılması 
için lüzumlu kararlar alacaktır. Bu 
sebeple istihsal mıntakalarındım An
k:ırnya btr heyet davet edilmiştir. 

Bu yıl her yerde pamuk mahsulü
niin berekeUl olacağı anlaşılmaktadır. 
BW1un sebebi g~en seneki pamuk 
mahsulünün çok iyi fiatlerle satılma
m ve fazla pamuk ekilmesidir. 

1 .1. milerinin Bismarckı 
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Sahife 4 'AKŞAM 31 Mayıs 1911 

Gördüklerim, duyduklarım 

Halazademin o 
Babamın kız kardeşi yok, fakat kalı, şoför yerine geçti; öndeki kol 

o taraftan akraba olduğu için ona çevrildi. 
halazade ve ağabey derdik. Ku- Tophaneyt kıvrıldık, ne uçuyoruz. 
!aklan çın çın çınla.sın, hayabnda Akaretler yokuşunu bir hamled'! 
merak sar'1adığı ne vaıdı ki> çıkbk. Şişliden, Zincirlikuyu cadde-

o mobili 
girmi,... Tabanlari ynğladılC. İç 
Erenköyünde bir öküz araliacı:sı b'ul. 
duk. Hayvanlan öne katarak Bos
tancıya kadar gene t.nban tepip oto
mobili, mübalağasız tam üç saatte, 
gece karanlığında Gö..t'l>edeki bah
çemize sokabildik. 

Çocukluğunda öaıce kağıd, sonra sinde, bele Hacı Osman bayınnda 
devedeıisi Karagözler toplamak ne gidiş; saatte 70 değil, l 00 kilo· 
ve mükemmel Karagöz oynatmak. metre. Radyatörün deliği lokomotif 

'-----ı gı'bı· buL- la sa a Mo 25 lı'rayı so''ku"len halazade bizC:le·, Körüklü, kurma, rchavi ç lgılann ·~ nar r ça saç • -
arkasından fonograf; takım takım törde. dingillerde, lastiklerde zerre üç dört gün sonra mahud volaını gc-
taksimleri, gazdlcri, ,arkılan, ala- kadar aksama yok. tirdiler; }"erine taktılar. 
franga havalan to,l;ımak... Kıl Halazade Calataya kadar dörıüşü - Artık her §ey tamam ya!.. 
testere iJe kuş kafesi, yazı takımı bekliyemedi. Şi§linin son tramvay sorgusuna kar§I Şaplı:alıda: 
oyarken İ§i marangozluğa kadar mevkiinde .realendi: - Ekstra 1.. cevabı ..• 
vardırıp masa, çekmece, dolap yap- - Knfi. dur.alıml.. Tecrübeyi de yaptı. Araba mis 
malar ... Nişan baraknlarındaki kır- 180 lirayı saydı. Helalla§ıldı. gibi yürüyor .•. 
ma hava tüfekleriyle ve Flobert' - Hacefendi ile yanındaki lti,ilerden Ertcai gün (Fener bahçeye kadar 
!erle nişancılıktan sonra avcılık. , üçü tramvaya binmek üzere aynls:Jı· bir gidelim) dedik. 
(ATmonika) denilen delikli düdük- lar. Şapkaliylc bir rum genci, bir Meairenin eski civcivli gijnleri tav-
le (Katip), (Cimdallı), (Kargn de ikimiz Kabataşa indik. saksa da gelen gidenler var. 
da seni) kabilindcın türküleri çıkar- Bu kasketli genç, bizim halazade- Kalamıştan o canibe eaptığımız 
mağa ba!llar başlamaz flüt çalmağa nin otomobil kullanmağı öğyenince- ıııralnr, Öksürüklü Mollanın köııkü· 
kalkış ve pekalii da başarııı ... Edine- ye kadar, ayda 5 liraya tutacağı şo• nün önünde birdenbire iııtoper .•• 
bildiği adreslerle posta pulu, kart· fördü ki sonraları direkııiyoındaki Şoför Laz Yani makineyi yokla-
p<>stal mübadelesi.. . Midilli'den ustalığiyle §Öhretlencn, §İmdi Yuna· yınca mırıldaaımada: 
başlıyarak rahvan binek beygiri. nistanda bulunnn Uz Yani'dir. Karbüratör denilen, motörün lc.al-
Arap kısrnğı hevesini savınca tek bi olan nesnenin supapı, işlemiyor• 
atlı, ıspırının yeri geride fay- O vakitler Kabataşla Üsküdar muş. (F ord) arabalarından biri olaa 
tonu kullan:na... Say sayabildiğin arasında iki sabah, iki akşam, gün- Şişhane knrakolundaki Aviğdor'cla 
kadar; yani maymun iştahlı... de dört kere gidip gden araba va- yedek parçalan bulunurmuıı ve 1a-

Ben bu yazımda hazretin otomo- puruna yetiştik. Karşıya geçtik; kin bundaki Almnn mnmuliıb. Per-
bilinden bahsedeceğim: Göztepeye gidiyoruz. şembepazannda terkos ve havagazı 

Bnlkan hnrbindeaı birknç ay ev- Doğancılar yoku§unu, Haydarpa- saatlerinin tamircisi Ermeni yapab;... 
ve!, 1912 yılının ilk yazında idik. şnya inişi, Kadıköyündcn Göztepe lirmiıı. 
O vakitler lstanbulun en yaman, yolunu bal gibi aşıp bizim evin ka- Cene etrafa dağıldık. Gene iki 
tozu dumana katan otomobili Har- pısında durduk. öküz daha bulup külçeyi eve cetir-
biye azın Mahmud Şevket pa§a- Motörün gürültülerini, canavar dik. ; 
nınki. düdüğünü duyup pencerelere ko· Karbüratör denilen kumkumayı 

Piyasada taksi olarak tek tük oto- şanlar: {.Bunlar kim>) diye bııh· Perşemhcpazanna götürdüler. Er-

YENl NESRIY AT: 

Bir yazın tarihi 
fütad Halid Ziya Uşa.klıgll'in meş

ŞARK sinemasında 
Büyük muvaffalayetle gösterilmekte olan ve güzel ~dız 

ZARAH LEANDER'in 
Muhteşem temsUJ, Mevsimin en güzel 1llmi ..-

KRALiÇENiN KALBi 
(MAıdE STUART) 

Yann akşam Suaresi dahli Yalruz bir rüniiııüz KaldL 

hur eseri aBir yazın tarlhh Hllml kü
tilphanesl tarafından yeniden basıl
mlftır. Bir ynzın tarihi Ho.lld Ziya 
Uş:ı.klığll'in en sade üslfiplu eseridir. 
Edebiyatı ecdldcellcrln blze verdiği 
eserler arasında bir ... nümuneıı mnhl
yetinde olem bu kltnbın ynlnız eski 
harflerle basılmış olması m1lll kütüp
hanemiz için h:ı.klld bir ckslktl. Zlrn 
edeblyntmuzın belki en 'kuvvetli hi
kayelerini yeni nesil okuya.mıyncaktı. I 
e.Blr yazın tarlhh nln yeniden basıl- ...._ 
ması bu itibarla da. edcblyntıml7'..a bü-,_ ,. .. ••••• Bugün saat ı de temılA\lı matine 

yük bir hizmet olm'U.'ltur. -----------------------------
Kitabın lç!ndekller •Bil' yazın ta

rlhlıı, cBrnvo maestroı, •Yırtık men
dlh, cFerhunde kalfa. vesaire gibi 
b!.r kaç neslin başının içinde yer etmiş 
güzıelllğlle meşhur htkAyelerdlr. 

cBir yazın tarihl:1 ni zarif bir ta.p 
süslemektedir. Flatı l50 kuruştur. 

Budala 

Beşiktaş AiLE PARKI açıldı 
2 Büyük fllm birden 

1 - Çalinan Taç •Türkçe» / 2 - ÇÖ~ KANUNU 
Duhuliye: 6 kuruş 

Devlet Demiryollari Ye Limanlari lıletme 
Umum idaresi ifaıılari 

Büyük Rus edibi Feodor DostoyevSky • 1 
nln şaheseri •Buda.la• Avni İnsel, İl
han Akant tarafından türkçeye çevril
mlş ve llilmi kütüphanesi tarafmdan 
büyük bir clld halinde neşredilm~tıir. ====-=====-=====================:::: 
Kitapta muharririn güzel bir re5ml Polatlıda Devlet Demlryollan idaresince ynptınlacak olan ıstasyon 
vardır. binam. J.npatı kapalı zarf 'UBUllle ve fthidl fiatla.ruıda tadilat yııpılarok 

yeniden eksiltmeye konulmuştur. 
Eserin baş tara!ında Dostoyev~y'nin Bu inşaatın d~e ve teırlıolannd a tullaııılmnk Dzcrc idarece raylar 

hayatı ve eserleri hakkında. da etraflı verilecek veyahnd dlğer bir inşaat 0&1d1 tatbik edilecektir. 
blr mukaddeme Yazıl.ın1"tır. . 1 - Bu 1.şln muhanımen. ~eli 45,000 liradır. 

cBudala• nın türkçe tercümesi. milll 2 _İstekliler bu 1şe aJ.d §ilrtıiame Tesair evrakı Devlet Demiryollan An-
.1cütfi'phanem1zln dünya e:ıhescrlerlle tam ve Sirkeci yeznelerlnden 225 kuruş muknblllnde alabilirler. 
frlislcnmesl bokımında.n mülllm bir s - Eksiltme 12/6/941 tarihin.de perşembe günü Baat. 16 da Ankarncla. 
kazançtır. Fiatı 150 kuruştur. Oku- Devlet Demlfyolla.tı yol da.1reslnde merkez 1 inci koınJsyonunca. yapılncn.ktır. 
yucularım:rz.a tavsiye ederiz. 4 - Eksiltmeye girebilmek iç.hı ısteklllerln teklif mektuplarlle blrll.k'te 

Şemsipaşa cilietiıide 
şarlivari bir kahve 

yapılacak'. 
Üsküdar vapur iskelesinin Şeınsipa.

şa. cihetindeki sahaya şalimu1 bir 
kahve inşa edilecektir. Bir in~at fir
ması tarafından yapılan teklif tcdkllı: 
edilmek üzere m:ıhnlllne gidilecektir. 

~ yazıtı temlnnt ve -vesaiki aynı gün saat 15 e kadar komisyon reı.s
llğlne •ermeleri ltwındır. 

aa 2490 nınnarah knnun nhkı'imına uygun 3375 liralık muva.kknt te
minat, 

b• Bu kanunun tay!n. ett.ı~i vesikalar, 
ea Bu işe mahsus olrruı.k üzere Milnalro11it Vekaletinden nlınm~ ehliyet 

vesikam. 
Ehliyet vesllaı.sı için ihale tarihinden en az sekiz yün evvel b!.t' istida. 

lle Münakalll.t VekMet1ne mür.ı.cnat olunmnsı. (2342) (4062) ,,.. 
De\•let Dcmiryollan 3 üncü işletme l\füclürlüğiindcn: 

mobiller de var; bunların en meş- yorlar. meni usta üç lirayı çekti. Motörün 
buru da Acemin'ki idi. Bey birader içeriye liajırmnda: kalbgahını yerine koydular. AkserJik işJerİ 

Accmden murad Dıvanyo1unda, - -Teyzef .. Y~ngef .. Çabuk rr.a§- Derhal otomobile dolduk. Artık 

Muhammen bedel, bulundnt',ru yer, mlkdar ve muvakkn.t teminatı ynzılı 
balast kapalı zarf usullle et:sı.Itırneye konulmU§'tur. 

:buıleleri Balı.kesirde 10/6/ 941 salı giinü işletme blnasıııda komisyonu
mıuca yapılnc*tır. 

Sulta nahmed meydanının karıısın· Lıhlannw giyin, bir gezinti yapa· perva mı va;, Maltepe'ye, Kartal'a, Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin
da, Cnğaloğluna giden caddenin kö- hm ... P~a dayım yok mu} .. Vah. Pendiğo kadar açıl açılabildiğin tlen: Topçu binbll§I Mustafa oğ. 
esindeki tütüncü Jranlı Abdiisse· vah, keşke o da olsaydı!.. kadar. Utif Gökçen 303 Jst. {323-19) 

lam efendi... Bizimkiler bin bahane bulup at- Mcvııim Badı sümum zamanı. Askert B. sınıf muamele memuru 
Kira otomobillerinin çok kar ge- lattılar. Kalliıvi (Mersedes) in körüğünü h>rahim oğ. Mehmet Hilmi İstanbul 

tirdiğini duyunca 0 da iki adcdçik Bağdad caddesinden Bostancıya kaldıracak olduk. Kaç yerinden de- 304 sicil No. (322-67). 
elden düşürmüş. (Mersedes) mnr- vurduk. Ko77atağından ve Kayış· lik deııik. Müklellef tabip yüzbaşı M. LUtfi 
kalı, açık, güvez renginde, zincirli, dağı caddesinden dönüp gelec~- Halazade tutturdu: · ~ oğ. Ali Sami 304 Kahire kayıt No. 
motörü gayet gÜrültülü, gelgelelim ğiz ... Şimendifer yolunu ntlıyacağı· - Şunu yeniletmek larzf.. {.36174). 
çok ııaltnnatlı aliimetlerdi. mız saniye müthiş bir tak 1. • • Kendisinde para pul çekildiği ve ~ edek istihkam asteğmen Mch· 

Ta nereden sesleri gelir, arabacı· Oto~o~il o:~ğa mıhlı. !':le. ilc:rl: ucuzuna gittiği için, Mı·nr ÇJU'fWJldn, met oğ. Mehmet Fahri 318 ?stanbul 
larla sürücüler huylanacak beygir- ~? .ı:erı gıdebıliyor. Tren dudaklen Yorgancı çarşısındaki mobl1ya.cılar, kayıt No. (30560). 
lerinin başlarına koşar, yan sokak- ıpti}jyor; para~parçıı edecekler... ( 15 linının kapısı) demekle bera· Askeri 8 aıruf muamele memuru 
!ara ııaptmrlardı. Keseye kıyıp bi· Şapkalı da bır ala~ çene: her akıl öğretmişler: Haci Rıfat oğ. Sadettin Yüksel 309 
ııenlerin de kurumunu ııeyret. San- {Meraedca) ler Alrpanyanın as- - Bir :kutu boya al. Üstüne sı· J.tanbul aicil No. (333.C.28) ser· 
ki mal sahibi kendileri. Ağızlarmda falt, tahta ookaklanna göre yapıl- n.I... bcet avukat. 
cignralar, bacak bacak üstüne at- dığından a1tlan basık olunnu~. Ma- Çadır kadar körük, boyayı 9\ln- Yuk.nnda ilan edilen suGay ~ 
mışlnr... ka.slann dlbine dört betı parmal: ger 1r.:ağ-ıdı gibi emdikçe emiyor. askert memurların kayıtları tetkik 

Piyasada. (Pallhard), (Delaunay kalmlığında takozlar koymak. lazı0 m· Dört hq yüz kuruı da bu yolda edilmek üzere ,.0 ]t acele .,,hemize 
Bellcville), (Delahey), (Berlie!) ~~ amma aceleden bunu tavsıyc- gitti. müracaatlan ilii~ olunur. (S-393) 
gibi çoğu Franııız ynpısı, (Minerva) yı anutmuş.:· . N 

gibi Hollanda yapısı itibnrlıca1ar bu- Boatancı •lasyonundaki m~ır ~~dan gun geçmeden. toför 
lunmakla beraber Amerikanın ynl- arabacılarına, hamal c.amala lierc- Yanı ihtarda: 
nız (Ford) u vardı ki kılık kıya· ket verııin. Yısa hocalarla lenduiıa- - Lastikler eski, bunlara yama 
fetsizse de bayırlan keçi m.i.snlj aş- Yl de~ryolundan ~rturd~~~ • Jozef yapıla~az. _ :enüerini almauanız 
tıklıınndnn adlan keçi... efendi altma yatıp otebensını yok- bu araoa yurumcz!.. 

ladıktan ve: (Volanımn mili kınJ.. O tarihte dış lô:stik]erin lic&ri ye-
'jii~.h~İ~~~d:··~~~·~·~~~-d~·;e- Dll§, kayııafi tutmaz; yenisi yapıla- di lira. Dört kere yedi 28; iç l!stik-

laşlı telaşlı, fakat yüzü güler halde, cak f.) dlye kbip atbktan sonra 1 ler de ilci buçuk lira: o Cin eder 1 O. 
çıkageldi. Bana: - 20, 2S lira gidert .. demez mH Otomobili alışna bin Jiero Badim 

Olan olmu§, ııineye Ç4fmekten olan h.alnzaclem iki ey geçne<ıen 
hn~ Çabuk kalk. treni kaçırmıya· gayri çare yok. Fakat alamet de ora- liaş belbının m&törünfi Karadeniz-

- Hayrola ; nereye 
a karşı: 

- Acemin dillere destnn kırmı· 

da dnrmıız tabii. li takacılara, satıp, (Yarahbi tü-
gidiyoruz I Etrah dört dönüyoruz: İki öle.üz. kür) deyip kurtuldu. 

&nki mübareklerin nesline kıran Sermed Muhtar '.Alus 

zı otomobillerinden birini aabn alı-=========::::::.====-================ 
yorum. Hem de bedavasınıı, 180 
liraya, Arnbaııın mükemmelliğ!, sağ
lamlığı şüphesiz amma ôdet yerini 
bulması için bir tecrübe do lazım 
ya ... Sem de beraber bulun! 

O vakitler bu İşe merak sardıran. 
lardan biri de ben. Kaç fabrika
d an bir alay kataloglar getirtmİ· 
§İm ... 

Vagonda, vapurda ayni bahis. 
Ağabeyimiz sevinç içinde: 

- Bu yaz keyif süreceğiz. He
men sizin tarafa geçiririm. Fener· 
bahçe, Çamlıcalar, Kayı~ağı, 
Alemdağı, her tarafı çarh çeviririz. 
Kullanmaıımı öğrendikten sonraki 
cakası da caba J... 

Durup dinlenmeden tekrarlama
da: 

- Uf değil, 2 7 beygir kuvvetin
de; ııaatte 70 kilometreyi çırpıveri
yor. 180 liraya, çalan satmaz. 
Yaşlı acem üstesinden gelememiı; 
haklı da: Tütüncülük ba§ka, bu me· 
eele başka . •• 

Galata rıhtımının ba§ln~ kırmızı 
otomobil bekliyordu. Alıcı göziyle 
baktım. Hakilı.:aten şahan~ her ta· 

Bugün ME EK sinemasında 
2 güzel ve r.engin film birden: 

1-KARI.:AR ALTINDA 
TY.RONE POWER ve SONİA HENİE 

tarafından harikulAde bir taı'Zdıı oynanmış bir süper mm 

2-GONAHK.ARLAR 
SfLvtA SIDNEY •1e JOEL MAC GREA 

t.!rafmdan oyııamnış bir hayatın dramı 
..._ .... _____ pBugO.n saat 1 de temilAtlı matin.E1P--•••ll'lll' 

Bu haft~ SUMER sineması 
lleQlmln en g(İrlıel 2. ıDmini birden ıö.:terfyor. 
İRENE de zlLAırt TO:MIBRONN 

RENE Ll!:FZVRıı: PEGOY MORAN' 
tarotmda.n J'IU"&tılan ve tarafından oynanan 
!.staınl>ulda llk <leta 

Tehlikeli Seyahat PAPRiCA 
Mumldll 1'e GDrtıiı büyük 

BCtJfik FramJZ VodvUl nf!:J/e t1lm1 

~--•••• lhlrfin aut 1 de tensDltıı matine 

rafı pınl pırıl, gümrükten yeni çık- 1I•••••••••• 
mııı gı'bi. J BUG'CN 

Oracıktaki kahvede Hacef endi ve 
dört beş kişi ile buluştuk. Arala
nndaki Jozef, namı diğer Şapkalı 
Ziya otomobilin parmakla gösteri
len mütehassısı, bütün ıvırzıvırlan
nı tamirde bu diyarda bir e§İ daha 
bulwımıyanlardan. 

İPEK SiNEMASINDA 
2 FBm birden 

1 -3 AH B A·P C AV USLAR Si R K T E 
(T0RKÇE SÖZLÜ) 

iRTiHAL 
Preve:re be~ediye ıeJsl. ve dava TC-

1dll rnoeııhum tskendeı: reftkası ve Bur
.a İ§ Ba.ntası muhaısebeclsl Lt\tfl 
Eplrln Taldesi, Cümhurlyet Merkez 
~umum muhare'be müdür mua
Tfnl Muzaffer l.1>!.rden gene İstD.nbul 
Cümhurlyet Merkez b3rıbsı gubc şef
Jerlnden Muammer ve Musa.V?Cl': Eplr
~ Kmttale top fal>rlkasl mühen
dtst Atıf Eplt, Malatya bez fnbrllaı.sı 
elektrik miihendls:l Vasıf Eplrln luıla
Jarı, İstanbul tramvay id:ırest tahkl
bt şefi Mcşo.lılr Kuvvet.enginin ta
yın vnldeJeri 8abr1yc Epir mMtelfı 
olduğu lınst.Lılıktan kUrtulamıynrak 
mhmetı rahmana. tmvu.şmuştur. Ke
derli a.llem erldl.nuın s=:d>ır ve metanet 
dileriz 

VEFAT 
F,,dime Düyunu umumiye nnzırı 

Mithat beyin zevccsı Türkiye Cümhu-
11Yet1 Zinıat bankası umum müdilrtl 
Nusret Merny'ın Talldes1 milllaıdls 
Sal.Uı Barn.'nın ka.ym Ta.lldes1 Türk 
Tical"et Bankası Kambiyo sernm şefi 
Mcl1ha Ergenin ve Türkiye Cfi:mlnırl
yet Merlrez bankası kontrol şen Fer
ruh Erge ve Tiil'kiye Cümhurlyet Mcr
Jaez bankası kambiyo servlsi memur
Janndan Peru.zat Erge'nin büyük an
neleri Rabia Meray eneısı gün rah
metı rahınana kavu.,muş ve cenaz'esi 
dün F.<l!rnetapıdaki aile lalbristanma 
defnedllmJştır. 

Kederdlde a.llool.ne beyanı tn.zıyet 
ederiz. ( 4204) 

i~tanbulun yeni harikası 
1sta.nbulun meşhur 7 tepesini 
büyüJt ve küçük Çamlıca. tepe
lerinl, Marmara ve adalan a.yolt-

lannızın nltına seren 

BAYAZITTE 
MARMARA 

SINEMASININ 
taraçıı.Inruıda İstanbulun mısıısız 

ve muhteşem 
HAVA 1 

MARMARA 
GAZİNOSU 

İBteklilerin 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla. ihale eünü 
muayyen saatten bir saat evvel komisyona. müracaatları Jfizımdır. Bu ~~ 
aJd fattname ~ mukavelenııme projeleri komisyondan nlınıı.bllir. (398G> 
Bala.st ocağının Bit metre Muvakkat 
balunduğu yerı Kilometre Mlkt.nn mlkabmın teminat 

Man.Lsa-Bandı.rma. 
B::Wkeslr-Küt:ı.hya 
Balıkcslr-K ütahya. 

172-175 
97-99 

182-184 

M3 muhammen Lira Kr. 

15000 
8000 
7000 

* 

bedell 
180 
15{) 

130 

2025 
900 
682 

00 
00 
50 

Devlet Demiryolliın Eskişehir Satmaınıa komisyonundan: 

1hnle 
Saati 

11 
15 
16 

· Muhammon bedeli 21018 lira. olan 4 kalem ya~. ve peynir 9/ 6/ 941 pa
zart.ası günil mat uı da. laı.p:W :w.rf usulü ile Esklşehlrde Cer Atelyesinde 
Müdürlük binasmda.kt koml8yon to.ra!mdan satuy alınacn.ktır. 

Muvatta.t teminatı 1576 llrn 20 ırurwıtur. Taliplerin kanunun tayin 
ettiği vesiknlıı.n Te tek:llfiertnl ayni gtın saat 15 e kadar komisyon relsliğlne 
venneleri ı~zrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Eskişehlrdekl komisyondan, Ankar.ı.. Hay. 
daJıpft.şa, Sirkeci İdare TC'f:llelerlnden alınablllr. (4054) 

* Devlet Demiryollan ~o;ebir S atınalma komisyonundan : 
Muhammen bedeli 38M4 llnı. 65 kuruş olnn 49 knlcm•kuru erzak 9/ 6/941 

pazartesi gfmtl saat 15 te kapalı 7.arf usulü ile F.skişehlrdc Cer Atelyeslnde 
J.nMürlük blnasındold komisyon tn.ta.fpdan satın alınncakt.ır. 

Muvnkknt tcmınatı 2898 11.nı. 38 k'iıruştur. TnlJplcrln kanunun tayüı et
~ TCSiknln.n -.c tekllficrtnı ayni gün saat 14 e kn.dar komtsyon re!sli~ine 
l'e'mleleri Jll.zıındır. 

şartnameler 194 kunı.ş muka.blllnde Eskişehlrdeki komisyondan, Anka-
ra, Haydarpaşa., Sirkeci ~ veznelerinden alınab1llr. (4055) 

* Devlet Demiryollan Eskişehir Satınalına komisyonundan : 
Muha.mnıen. bedeli 19477 llnı. 50 kuruş olan ekmek 10/6/ 941 salı günü saat 

15 da kapalı zart usulü ile Esk:lşehlrde Cer Atelyesi Müdürlük binasındaki 
komisyon tarafmdruı satın alınacaktır. 

Muva.kkat teminatı 148Q..J!tn 85 kuruştur. Taliplerin kanunun tayin et ... 
tW ve&ıcal:ı.n ve te'kllf1crlnl ayni gün saat 15 e kadnr komisyon reisliğine 
vermıeıerı lfı.zımdır. 

Şart.na.meıer parasız oJarnk ~ehlr komisyonundan. Ankara, Haydar-
paşa, Sirkeci İ<bre veznclei'hlden alınnblllr. (4056) 

* Devlet Dcmiryolliın Eskişehir Satınalmn komisyonundan : 
Muhammen bedeli 34839 lira 50 kuruş olan 8 kalem et ve et nevinden 

olan lhttyncat 11/6/941 çarg:ımb3. günQ saat 16 da kapalı zarf ~ü De Es
ki.şehirde cer Atelyesi Müdürlük binasındaki komisyon tarafından satın 
abnacııktır. 

Muvakkat temıru:ıt 2613 llrodır. Taliplerin ka.numrn tayin ettlğl YCSika
lnn ııe teltll!lcrlnl ayni gün saat 15 e kadar komisyon remllğlne vermeleri 
lb:ımdır. 

Şıı.rt.nnmeler 175 kuruş muk.ablllnde Eski.şehirdeki komisyondan, Anka.-. 
ra, Ha.yda.rp:ı.şa. Sirlreci İdnrc TCZDelerinden alınabilir. (405.!L_ 

Kapali zarf uaulile eksiltme ilini 

Çorum Daimi Encümeninden : 
1 - Çorum - Çellkll yolunun 16+000-35+000 inci 1c1lometreıeri ara.

sına c7957• M3 ham taş ibzaratı: Hl haziranının 16 meı pazarteal ~· 
saat 16 da d:ı.iml encümen riya.set odasında. ihale edilmek üzere e3tb gtlD 
milddetle kapalı zarf usullle eblltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak ihzaratm keşi! bedeli c20827• lira c29.t kqrUft.e.n 1bar4$' 
olup 941 mali yılı bütçesinden ~necektir. • 

3 - Muvakkat t.emınat: d562a lira c5• kuruştur. 
4 - Bu ı.,e ald evrak fUlllardır. 
A - Keşl!n~e ve 8llsllel fiyat. 
B - Ocnk: gtkflsi 
c - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele proje.si 
E - Bayındırlık 41cri genel şo.rtnamesı 
F - Umumi ve fenni p.rtnamo 
5 - Bu vesaik her gün Nafıa daireBinde Te encftmen blemin<Je ~ 

bllil'. 
., Keşif ve grafik arzu edenlere dOb kJıral DWkabU1nde teı:1llr. 

e - Eksiltmeye girebilmek 1çhı tembıat ilk9eJednln. yatınımuı .,. 
- Ta.Ul günleri hnrtç - iiç ıUn eıvvel Tfll7et makamına DdracaaCli .ııııa.
cak ehliyet Tesiknslle Ticn.ret odMı belgeshıln D>raz ec!flrnewl taıUil. GOrll) 

Belediye sular ldaresindeA: 
Açık artbrma ile ot aatifi ilini: 

Aceleden içi içine aığamıya.n aia
bcyimiz: 2 - Mösyö Moto CANAVAR A O A M 

İdaremizin. Balarir;öyünde QOrekçl Pll'»l1 DMDSle manf M'a!:l.id da:h1llılde • 
mevcud biçilmemiş otlar açık arttırma • atqfe•lrtı.r. 

nçılmı.ştır. ı - Sa~ şatıınmesl idaremiz levuım a:tv11tnden PlllM!Z olaı'att alı-
Halis kahve, Buzlu Bira, envaı nabllir. 

- Haydi provamızı yapalnnl .• 
deyince altı onlaı·, iki de biz, tam 
sekiz kip, arabaya dolduk. Ş.p- ~----atJ\lgQD saat ı de tenzllAtlı matine----·'1 

oy e 

nefis dondurmalar, Soğuk büfe, 2 - Muvakkat toınlna.t c50.. liradır. 
Alaturka ve alafranga srrvls 3 - Açık arttııma ıo Haziran Hl alı atnt'ı aant 15 de ~eki 

Ge~I:.ri 21 c ı.ad:ır arıı..-..1 ~ arnzlsl dıı.h!ll~de yapılacaktır. - · • (GOi) 



1 .__ s_erb_es_s0_·tu0_l.Günün adamların ·an biri 
Bico, Bico! 

Tasma! 
Şairin cZer duz palan ursan 

etek yine eocktin dediği gibi .~ö
pek de taama değil a, don • gom· 
Jek ııiyse gene köpektir. 

Beledi~ bunvn aksini diifijnüp 
l>ir tasma ile köpeğin kÖpeklik
ten çıkacağını zannedenlerin c:>-· 
mnı sıkacak bir kar~r verml§: 

Konfor 
Bizde tam konforlu ev ve 

apartımanların ne kadar ~z ?.l
duğu gazete sahifelerine hır goz 
ahnca da anlagılıyor: . .. 

Birinde konfür, birınôe konfor, 
birinde konfur yazılı 1:· Kon~'udr
L f'•r gonfor Ôenmesı e Aen gon u' 

A - Pek çocuktum. Akrnb. la
nmızdan Sakızlı Adile (hanım) a 
beni sık aık götürürlerdi. Hulu ha
hrımdadır; o evde zenciye bir 
(bacı) vardı. Mükoemmel yemekler 
pi}irirdi. Bu bacının yaptığı &.kız 
böreğini başka bir yerde yiyeme
dim. Maidemesi bir şeydi. 

Nevyork Belediye !Reisinin hayati başh 
başına merakh bir romandır 

Kendisine "Küçük çiçek,, denilen La Guardia bir .... ~ 
gibi geldiği Nevyork şehrinin başına na.t1l~tR 

Bundan sonra turnalı da ';?ba kö
pekleri sokaklarda bapl)o§ do
lqtırtnl)'acak 1 

caba!.. f l 
Bu pekilde tam kon or nası 

teessüs eder>·· 

ltf alurnat ~ 

Adile hanımın evi Çukurçcşme 
mahallesinde kaindi. Binaenaleyh, 
bizim evden buraya gitmek için mut
laka Çukurçcşmeden geçmek İcap 
ediyordu. 

Bugünlerde Nevyork belediye reisi B. 
La Guardla'dnn sık sık bahsedll.mek
tedir. Ayni zamnnda Amerika.da :J!enl 
t~ll edilen ve içinde milyonlarca. tn
S.'.lnın çalıştı~ı pasif !konuuruı. teilcilfl
tınn reis scçllcn L:ı. Guardia. İngflt.rc 
hükümetl tnrafından Londra.ya davet 
edildi. Nevyork belediye reisl bu dave
te yakında tca!>et cdecek[nl bildirdi. 

Bravo!.. Çok ldilane J>ir ted· 
biri.. 
Tasmasız çomarlara göz açtı· 

rılmclen a)'Jli cinsten olan di
ğerlerinin btr taama ile canlannı 
lr.urtarmalan revayı hali mıdır> •• 

Rahatı için hürriyetini satıp 
boynuna tasma vurduran köpeğin 
tasmasız, ba§ıboıt hemcinsinden 
f11zla saygı ve müsaadeye mazhar 
olması bugünkü medeniyet telik· 
kilerine de uyar gibi değildir. 

Mademki köpek şehir hayatı 
için muzırdır ve bir tasma - pı~
lantalı bile olsa - bu zarara ~~
ni olamaz, o halde akibetlennın 
ayni olmnsı zaruridir. 

/ htikiırın kökü 
. 1. . b" "k Millet Ticaret V cici ımız uyu _ 

M 1 .. k'. ··s··nden ,lhtikan ko· ec ısı ursu u • di e 
künden kesip atacagız ... > y 
haykırdı. • 

B . . Jer yapılacagıııJ unun ıçın ne . · 
b b alı,verışın bilmemekle era er 

1 
d 

ne kadar sıkı bir konb'ol altın a 
••tun annı 

bulundu~unu gazete su f ·1A 
doldurnn jhtikiir davalnrı ta sı a• 

trıdan öğreniyoruz. k 
lhtikfırı kökünden kesip atı;ıa 

. . d ha ne yapılırsa yapı .sın, 
ıçı,~ . il h •b. bir Vekilin Mıllet 
s;ı.ıahıyet sn ı ı · 1" bir 

.. .. .. d böyle a:ı.nn ı 
kursu un en b"I halkın 

') b " mnsı ı e kıırnr ı e agır w k' f.d. . k acra a ı ır. 
menfantinı orum ., 

Fıkra muhanirlerinfn •ık sık 
ı-. vurdakları sne't'ZUU.r arasın· 
._, u d 1ına. kravat. Cla cturfU, ıuraz, o 

le ort..,yunu, _.,, hava ... > 
9Je • ~: b• wer tut• 
sı1>i behWer ınunım ır ~ 

maktadır. 
:zü)füyare dokwıma· 

Bunun tinden ziyade muhar
ınak ga>:J1e ·1cı edik ınalUına
rirlerdcki aDll op . ld·•· · 

ki fundan ilen ge ıgını 
tın ço u Zira bir satırda ltira-
sanıyoruz. . . d" A 

D ._astı elıflı, uranı, acı, 
zın c aıu • lif . 
L b-an diye muhte nevı· 
&ara, -~ k ]umat 
ferini sayabilme az ma 
mahsulü değildir. . 

Ne de olıa, genit nnsiklope?ik 
bilgisiyle tanınan Ahmed Mitat 
efendi merhumun torunları aayı-
lırızf 

Çukurçeımeı:ıin (turşu) lan pek 
meohurdu. Bir taraftan da Çukur
çe§llle hanı töhretşiardı. TurJUcu
)ar yekdii:"Crine rekabet edercesine 
fıçılar, kfuıeler ve kavanozlar içinde 
turşularını tqhir ederlerdi. Handa 
beytutet eden hamallar da kapıla
rı önünde ve yanındaki kahve
hanelerin önünde V'C ardında istira
hat eder, eğlenirlerdi. Bu adetle
rinda:ıdi. Kahvehanelerde davul 
çalarlar, kendilerine mahsuıı bir 
nevi (oyun - raks) oynarlar ve he
men her zaman ve bilıifasıla yek
nuak bir beste taslağının peşine sa
rılarak şu güfteyi hep bir ağızdan 
söylerlerdi: 

Hey bico bico, bico bico ..• 
Hey bico bico, bico bico 1 

••• 
B - Ulama İzzet efendi mcr-

Siperler hum buradan geçerken elimden aım-
Valimiz Uitfi Kırdar evlerin- sıkı tutnr •Aman çabuk geçelim. 

de birer siper ka~ı.r~nlann z:nalı- Kulaklarımızın zarı yırtılacak> der-
kerrıeye verileccgım ılli~· etti. di ... 

Tıpkı fevkalfıde misa ırperver- O gün bu gÜ!ndür bu mahud tür-
likleriyle anılan Konynlıl~n'? ~ö- küyü bir türlü unutamamış ve fa. 
ğe döğe helvo yedirmclerı gibıl.. knt bir emsalini başka bir mahalde 

Fakat kendi hayatını aliıkadar d O k k. 
uymamıştım. , müziç. ye ·nruıa 

eden bir i,i yapmadığı için mah- kulak yırtıcı, yorucu, manasız, eda-
keme knpılarma düşen adamın sız, ruhsuz bir sadadan başka bir 
ruuıl bir müdafaada bulunacağı şey değildi. O kadar değildi ki, 
ha'-ikatt!D merak edilecek feydir. 

ıı;; eğer rcfakntinde davul ve gürültüsü 
Böyle bir suçlu acaba ne der).. olmasa mutlaka daha çok fena 

- FEendim, can benim değil olurdu. 
mi, ister a.iperc girerim, ister gir- •.Y.lf. 

mem, kime ne>.. C - işte bize halk ııırkılarını 
Bir misal Dese olmaz. çünkü fcrcllerin tedris eden (radyo) nun birinci 

.. kA cemiyet bakımından lüzum ve b 
sulh ve su ·un d k ld • faslı .... Bico ico .•. fi 

Yurdumuzun ebariiz etti· değerlerinin ne eme· 0 ugunu Hele radyodaki hocanın (Hazır 
içindeki d~rumu~~ ~esud badi- artık bilmiyen kalmadı. olunuz. Kaleminizi, kağıdınızı eli-

muhnrrırlcr ..ı ki - Kazma, ku'·rek bulamadım!.. 
ren · · sıralaoı arı sa- nizde tutunuz. Kliğıd yoksa aigara eeyi anlatmak ıçın hA ·ka , gibi Dese de olmaz. Zira bu öyle 

1 cmucize, arı · ·• d L l paketinizin arkasına yaz.anız. Sonra tır an .. 1.. lar bir can pazan ki dar a ~a an in· . k . . B kliy 
l 1. 1 ) sus uyor · 1 ki . l . k temıze Çe ersınız... e orum ..• ·e ıme er e k ti • aan anın tırna arıy e yen azıp 
• 'f de ·ıyme erJ ıne Hazır mısınız~) diye diye bize vcr-

Bunlnr;n ı :tlıaıtıt ve ihracat saklanmak isredikleri işitiliy~r. diği dersten sonra (Bico bico) 
olursa! ~ s~;deki belağat daha Hulusa hiç bir mazeret ve sc- lemhai hasarda ve elbette beni de 
haber erım · "d' M l>ep, evlerjmize birer aiper kaz-

k h •e zevk verıcı ır. ese· t ıaıırtınıı. hayretlere dü;,ürmüıtü. ço az ' .. , • maktan bizi kurtaramaz. yiai mi 1 k 
la• kahve, çay alıyor. gu yagı, ,_ ... Hayretteyim ha&... Bugün u 

sanlın kazmaya ~ürcgel... hamallann bile artık sevmediği ve 

~ .. ~~~~~ ... ~timr ~~~~;;ft~~;~ 
~ düd beyan ederiz. büyük bir hak-

va Urları Yutan girdap sızlıktır. Ve buna radyo idaremizjn p de hakkı yoktur. 
l - ·· mez bir kuyunun jçine dü,. Zavallı milli ve beledi ıarkılan-

N h"ll · de Moskoe ve er,kgorun b·ır daha meydana çıkma- mız. Ne kadar n-eli. ahenkli ve orveç sa ı erın . > me te ve h -,. 
Boero .. dnları civarında •Maıls~rem d l ş·ddetli anafordan a- ruhnuvazdırlar. Ve lakin ne kadar 
denilen bir girdap vardır .. Bu gırddapn, mak.a ır ar. 

1 
dalgalar da bu da unutulmuş ve muhakkar kalıyor-

f e e ııl olan muazzam l N d M h ..ı C 1 1 dd" Norveç demi:ılerinde se~rıse e~k d" • akmaktadırlar. ar. ere c o a mu~ e a e ın 
·vapurlar için müthiş hır tehlı e ~r. girdabın içme . ..• bilen deniz- merhumun, Lemi beyin, Rahmi bc-
Moskoe ile Boero adnları nrasın a Bu girdabın .>·en:;~. ?.'1 

d boğul- yin, merhum Şemseddin Ziya ~yin 
deniz 0 kadar müthiş bir surette ciler bunun içme u~up e . f (Mahmud Celaleddin Paşanın oğlu 
kaynaşıyor ki bu girdaptan on bleş an:ak için çok uzaktan ~;rı:ıs; er ve Salih Mürur Paş.ının biraderi) 
mil uzakta bile seyreden va par ar :ı·yorlar. Bu kadar kuvvet ı g~r. ap, Suphi Ziya Beyin, Arif beyin ve 
b · · ·· "'ki mektcn kurtu· ı - b cka hirbir denızınde (ilh) o latif ••rlolan, nerede o gu--unun ıçıne suru en yer yüzünuın a,. " ,,.. 
lamnzlar. • zel bostcler ve güfteler) Ve nerede 

yoktur. ı.o· B" ) Bu girdap içine sürük-~le~n_en_g::_e_m_.-____ -:~ v-ııco ıco ... 
- k Bize ahenk, zevk, neşe ve inşirah 

Bulgar mekteplerinde en ço lazımdır musikide bilcl Can sıkıcı, 
1 iptidai şarkıları çobanların bile din-

k nan lisan ar lemek ve dinletmekten bıktığı bir 
O U . k·p ctmi~tir. Halbuki bun· dev:irde (Bico Bico) lan değil öğ-

Bulgar mekteplerinde talebeler ceyı tn ıdk. ingilizeeyc devam renmeğe, duymağa dahi tahammü-
nra:ıında en fazla fransızca okun• dan eVV) b~ se;:lnız 100 ~i idi. lümüz yoktur dersem, çok doğru ve 

k ı 1938 eden ta e • d orta mektep· A 1 d' . . mn taydı. statistiklere göre, Bütün Bulgarıstan a ır l ·n samimı söy e ığune emnıyetim var· 
eencsinde 13ulgar liselerinde talebe ı· n okutan mua ım en dır. 

Sem.itaz 1 b d n lerde 
48

158

1 d" Bu adet gittikçe ço· yekl-nu 67.562 idi. Bu ta e e e adedi ır. 
42,213 ü fransızcn okumuştur .• )maktadır. • .•. d y • z J d B kil" 
Bunlara derıı veren fransızca mu· ga . mihvere gırdıgın en- enı e an a aıve l• 
allimleri 205 tir. Fransızcadan son- ~ulgj'ı.sta:nın yanında italyan· nİn geçirdiği otomobil 
ra almanca gelir. Almancayı 1 7,217 ben a mi::1 ar mekteplC'l'inde oku- kazası 
lise talebesi takip etmiştir. Bunlann canın da .: ,. kılınmııhr. Bu .u-
almanca öğı·etmenleri 77 dir. tulması mec r~e bu ıene almanca Kahire 30 (A.A.) - Yeni Ze-

retle geçen yı. ı takip eden ta- landa Baıvekili B. Fra.ser, lskenderi-Bulg;ıristanda mekteplerde en ve )talyanca lısaının ye • Kahire yolunda bir otomobil 
aı; okunan lisan it11lyanca idi. 19 38 - lm••tır ı_ d b L - ] 1 •- t 

1 lebeler çoga "" d~'-L"'n ve ma~a- ıı;;azasın an azı ocre er e .ıı;urtu mu~ 
sonesinde İtalyancayı takip eden er 1 • t1111da uııt&a • tur. B. Fra.aer Yeni Zelandah yara-
520 talebe idi. Bulgar mekteplerin- Bu gans askerleri için alman- lılan ziyaretten geliyordu "Ye yanında 
de İngilizce devam eden talebelc- zalarda Alman •f leri de bulundu- b •- •-· 1 d d B 

ea y1ızılı fiat tan e aşıı;;a &ımse er e 'Yar ı. indiği 
rin sayısı seneden seneye çoğalmw ruluor. otomobil birdenbire devn1mittir. 
tır. 19 3 7 yılı 61 2 talebe ingiliz· r Başvekilin huauıi katibi B. Jefery 

Yer kalmıyo - ağır yaralanmı,, toförün bacağı kı-
Avrupada boş . . k bir hale getiril- nlmıı, ,Yeni Zclaiı<lah bir kurmay 

h b bat yeb,tırece b '- il ı_ b ala Şimdiki harp Avrupanın çorak ve u u . su ayın ıı;;o arı ve 11;& urg n par-
metruk bütiin erazisini imara vesile rnektedır.. db. 1 sayesinde mern· çalanmı§ ve diğer bir eubay da Md· 
olmuştur. İngilterede her türlü boş Bu gibı te 

1~ ~r denizaşırı mem- menin fiddetinden fevkalade mü-
1 )eketin hu~u~at ıçın )makta. diğer teessir olmuştur. Batvekilin hususi 

ve metruk erazide :-:eriyat yapı • ]eketlere ihnyacı ~. in.ana de- kalem müdürü de Baıvekil gibi hafif 
maktadır. Hollaaıdanın bütün fun- f binlerce ıpız ı.: 1 1 k 1 t 
dahklan şimdi zeriyata kabil lzir tara tan . ki.nı temin edil· oere er e urtu mu~ ur. 

vamlı çalıırna ım --
hnle getirilmektedir. Ort!nthe hava: ektedir. Elcezire valisi, lord 
)isinde 15 00 hektar fundalık erazı m 

Ti b doktoru terzil Gort'un ziyaretini 
• . • d etmeğe baılanu§ ve iade etti 

Kraliçelerin, prenseslerin ve yük· yesını ı are vaffak oJmu,tur. Cebeblüttank 30 (A.A.) Et-
sek ailelerin tersizi ola:ı meşhur Pa- bunda çok mu ..ı ·k • cezire valisi geıneral Crandes, Ce-

d -ı 'ler ıenoı asının b ı·· ı_ • . r · 1 d c t' risli terzi Jak Vort geçen ~ o • Jak Vort, terzı _ e uttanır;. ın ~eı_ıı va ısı or... .or ~ 
müştür Bu adam tıp fakültesınden • li•' de uzun zamanlar bulun 19 mayıs tarihınde yaptıgı zıyaretı 

• • b" rcıa gın · ı doktor çıktığı halde dedelerinin ır • iade etmiıtir. 
od ·· 1 mutlur· asudanberi kurdukları m a alo • 

Yeni Dünyada Roosevclt kadar sevi
len La. Guardia cdünyanın en megul 
ndaınıı tdblrl ile anılmakta.dır. H~
krı.ten Nevyork belediye re!Q, seneler
denberl geceli gündüzlü çalışan, ne zn.
mnn uyuduğu, ne zaman lstlmhat et
tiği belli olmayan bir insandır. Dü
şili.ımeli ki, onun başında altı mllYon
dan fazla nüfusu olan blr şehir var
dır. Ve bu §ehre hergün çalı~ak üze
re clvardnn da ild milyon insan girlp 
çıkmaktadır. Ve bütün bu l.n&ı.nlann 
kaynaştığı ~hrln her şeyi, her 1§1 La 
Guardla'dan sorulur. Bu esmer, gayet 
ufak tefek ndrun yalnız blr şehrin be
lediye reisl değildir. o birçok §ehirlerl 
ldnre etmektedir. Çünkü Nevyorktakl 
Gra.ds!yeller şehir 1çlnde hakiki birer 
§Chlrdlrler. 

Bunlann suyundan, clektrlClndc.n, 
mll,onlnrca insanın na.kil vasıtnınnn
dan, hattft. inip çıktıkları nsan.sörler
den bile La Guardi::ı. mesuldür. 

Lll Gua.nlia (solda) Çekoslovak Reisicühunı B. Bencsıe görüsiiyor 

Amcrikada yalnız Ncvyorkds. değil, 
en uzak Pasifik kıyılarına kadnr beş 
altı ynşındaki çocuklar bile Ln. Guar
dla.'yı bilirler. O Yeni Dünyada. bu de
rece meşhurdur. Hntt~ kendisinin §ar· 
kılardn ve rovülerde ismi ceçer. On-
dan ııKfıçük çiçek. diye bahsederler. Ellls İsland teclrdhe.nelertrukm mu- bu sefer propaganda lle hareket etti. 
Zira ismi Piorello Ln Guardia.'du: ve u:r.mn Nevyo:rk' şehrine lb:ı.ra.kılan J'Jo- Mebus oldu. 
kendlsi ufak tdektlr. rello'nun cebinde kend.16tnl ancak bir Niliayet belediye 

Florello küçük çiçek, çiçekçlk mAna.- fk1 gün besllyecek tn.da.r az b1r para ve 
sınn. gelmektedir. traerJnde eski bir elblse ?&rd.ı. Yanın- reisi oluyor! 
N k d ... A daJd k:ficrut çantasında. yalnız blr tek I.Aldn onun bfıtün nmısu Nevyo~ 

evyor ta ogmuş, me- gömlek ve traş tt\kımı ne öteberi bu- lbeiedJye reısllğl kil Nlhayet bu emeıı-
rikaya muhacir olarak lunuyordu. ne de kavuştu. Şimdi Florcllo La 

• t Bir taraftan çaliıiyor, bir Guardla tam mfi.na&Ie kendi kendin! gİrmı§. yetlştlrml§ bir ndanı olarak Ncvyo~ 
1 Fioreııo Lıı. Gua.rdia'nın hayatı tr.ışh taraftan üniversiteye belediye reisliği blnnsında. otttrm~tn.. 

ba.-ıına b!r romnndır. o Avrupadan gı·dı"yor dır. 
Anierlkaya. za.vnllı blr muhaclr halin- Bu bina da görülecek ş ydlr. Nevyoll/ 
rle gelmiş, günlerce aç kalmış, toprak Kendisine küçük bir iş buldu. Bu- kun en eski blruı.lanndan olan ~ 
üzerinde yatmış, fa.Ut sonm ki?ndi nunln kıt kanaat geçln.lyordu. Akşnma katlı belediye dairesi şimdi dt?v l):ibl1 
kendini yetiştirmiş, dünyanın en bil- ika.dar çalıştıktan sonra gecele?l Nev- ıbfnalann arasında ddet.-ı bir kulüba 
yük bir §ehr1n1n 1darcsl.nl ellne almış, yort: üniversitesinin hukuk ders.lerlne gibi knlnuştır. Bina küçük ve Ncv
milyonlarca insanın sevg!slnl, saygı- devam ediyordu. york bclediyc 1şlerl 1.çln fcvk~llid~ kl
smı kazanmıştır. Bu hal senelerce devam etti. Tntll- fnyetsizdlr. Blrka.ç kere belediye> dnl-

Florello La Gua.rdla'ın h:ı.yat romanı lel'de kendlsbıe klrlarda, ae.yflyelerde restnin bumdan nnkledllmcsi bllC' chi-
§()yle ba§lar: 1f anyorou. Çtlnkil buralanla. oda lci- fftnfllmiıştür. Fakat La Ounrdla bu 

La Ouardla Nevyorlcun garp tam- ruı Termlyor, bir~ ~~ruyor eski, tarihi belediye bln:ı.sını k::ı.t'y<?n 
fmdald gayet fakir blr mahallede ve toprak 1lstilnde .,"«>dı&• 0 yaşı- değiştirmemek tnraftnndır. 
ün ooı rln1 ~ Ailesi w yordu. Amerikada. gece dersleri gtin- La Guatdla.'nın en mühim tnrafla ~J:::ı:r1 ~mcrHc.ada buİunuyoi"du. de 1k1 saatUr. Fakat bu senelerce sü- ftndan blrl de gangster d:.ışmanlıı:tdır~ 

Fn'kat Yeni Dünya.ya. saadet ve servet rer. Nevyork belcdlye reisllğlne gcldlğl 
aramak 1çbı gelen bu alle bumda iste- Bunun için La. Guardla uzun müd- günden itibaren, vnzi!esi olmadığı 
diğfnl bulamamıştı. Peılc fena terait det bu çetin haynta tahammül ettı ve halde bu işle nreşgul olmuştur. La. 
1çinde yaşıyordu. nDıayet avukat oldu. İşte 'bu gece Guardln bumm için de hususi b!r h~-

Netekim blr müddet S>nra. La Gua.r- dendetine devam ederken genç adruna tıye bürosu yapmış, bunun başına; 
dfa ve nllesi gatbe Ar17.ona.'ya. blcret bir merak (ltız olmuştu. Şehri tanı- meşhur avukat Dawy'yl getlrmlştır. Bu 
ettiler. Küçük FJorello burada. gayet mak, Nevyorku mümkün olduğu kadar ta:ıllyetfn netlceslnde Nc-.')'Oıtc gnngs
vnhşi bir dekor lçlnde kovboylarla ar- tannna.k ..• Bunun 1ç1n her fırsattan terlcrden temlzlenrnlştlr. Bu hareketi 
kada:ılık ederek, at sırtında. kemend istifa.de ederek mütemadiyen eeziyor- La Guardla'yı halka büsbütün .sev-
atarak büyüdü. du. Sanki o zaman Ncvyork belediye d.lrmlştlr. 
Babasının musikiye büyük bir knbl- relsllğint peylem~ gibi id.l. Soka.klnnn Bir yandan gece derslerine dev. n 

liyeti vardı. Ailenin bumda kısmeti bo.şında, nhtımlann önünde duruyor, eder. bir yandnn da. hayatını knzanır
b1raz açılır gibl olmuştu. Baba orduyn her ta.rafı tedklk e<ilyordu. ken Lıı. Guarclln kendi.sini lisan ~n .. 
glrdI ve bir alayın bando şen oldu. 1914 senesinde genç avukat kongre- C'e vennlştf. 
Bazı günlar oturdu~n.n şehrin için- ye girmek için nanızoollğlnl koydu, ta- Bugünkü Ncvyork belediye rclsl 

0 den bu alay geçerdi. En başt.n bando kat kn~ttl. Kendls1ne proııxı.gıı.nda sefalet bayatı için-de tamam yanm 
ve onun da. önunde elindeki hıcc değ- yapmamıştı. Sonra iklnel defa, fakat düzunc ecnebi dlll öğrcrunl.ştlr. 
neğl lle bando şe!I bulunurdu. 

Küçiik Florello bu :manzarayı dün
yanın en bilyük zevki ve gururu ile 
seyrederdi. 

1882 de doğdu~a göre Nevyo11t be
lediye r~ Morcllo He:nry La Guar
dla şimdi tam 5!l ynşındadır. Genç Fi-

j GüNüN ANSiKLOPEDi 

orello'nun hnynttn en büyuk arzula- Hanynnın Almanlar ta.rafından to.h-ı Şehir surlarla çevrilidir. Ikl kaplSl. 
ruıdan blrl de iyi bl.ı:: gazeteci ohna.k- rfp ve işgal edildiğinden bahsolunu- vardır. Binalan kn,...lrdlr ve "n"'u Ve-tı. Neteklm Arlmnıı.'d:ı. yüksek mektebi ·b ""'6 

:rur. nedikll1cr znmruıından kalma, e l b1tırcUkten ronrn epey znman St. Bu Glrid şehrinin frnnsızca ism\ usul üzeredir. Soknkları umumiyetle 

HIANVA 

Louis şehrlndckl gazetelerin muhabir- Cnnee'dir. dar ve dola.şıktır. Llmn.nı şimal tnra· 
llğlnl yapmıştır. Fiorello tıu işte çok da Hanyn, blzlm zanıa.nımızcl:ı.. Glrld tında kayalar üzerine kunılmu~tur. 
muvaffnk olmuş, rakiplerini ekseriya TllAyetlnin merkeziydi. Şemseddlıı Sa- Bir nhtıınlle knpalıdır. L1man medh:ı.
- gazeteci tlıblr11le ....., atlatmıotır. mı, bu şehri a.ş:ığıkl şektıdc anlatıyor. linin blr ta.rafında. kale, öbür tnrafın-

Lfi.kln Florello La Gwırdlıı'nm ha- Pek çok dinıağlarda. uzak hatımlnn da feneri havi blr kule vardır. 
yatındaki asıl mace~ bundıı.n canlandır.ıcağl için naklediyoruz· 
sonra başla~. Kladisos nehrinin sol sahilinde· n 
Babanın olümünden sonra ailenin Suda llmanını •n~t.t• ed Akrot!rl 

vaziyet! yeniden pek ziyade sarsılmış- ~ en ya. 
tı. Florello'nun tal:ıslllni ileriye götür- rımadasınm ga.rbinde ıbulunan bu 
meslne 1mk1n 1calmamıştır. §ehlrda e 1_9,000 itlşillk nütusu yan ynn-
Bunını üzerlrte annesi onu ve ailesi- Y m1islumanl:ırla hrlst1yanlar teŞldl 

nln öt.eki efradını alam'k Avnıpaya. gö- eder. Bir mikd:ır da musevi vardır. 
ıünnn-r Madam La 0 ..,.,A uk- Bina ve müesseseler fU suretledlr. 

......, .. · ua.\,UQ. çoc 22 camı ve mescld, 6 tekke, 2 rum ve 
la.nnı, o zaman Budapeştede bulunan 1 tatollk tlllsest, 2 havra, Müslüman 
babasının yanına yerlt'l§tlf'lilştlr. erkekler için 5 Ye kızlar iç1n ı, rum er-
Artık bu auretıe Amerika. 1le alA:tası bkler için 2 ve kıZlar 1çlnl trenk er

k:ı!sllmlş olan Fiorello lçln ölünceye bık ve kızlar için birer, Ya.ııudl er
kadar Avrupada. ~ma.kt.a.n Ye orada. beler Jç!n ı mektep k1 ceman 13. Bl
yerle§me:k.ten başka çare Yoktu. Çilnltii rt astert oJ.maJt üzere 2 'haBtane. 2 kı§
annesl ta.bllyetlnl ckı değ~tlrmlftl. ıa. 1 tophane. 3 hamam. 7 çcşne, ı 

1.Akin b~ sabah anne51 onu evde umumi bahçe, 2 misafirhane, 7 snbun 
bulamadı. Tamam 21 yaşında. bulunan labrtkası, 2 dökümhane, 2 buhar dc
gtlflç adam bu Alefer Avrupalı bir mu- lf,ımeni, ı gemi tczgfthı, 4 matbaa. 
hacir gjbl Amerlb.ya ~ı.ştı. 

Amerika.ya. gelen btitlin muhacirle
re ne muamele ya.pı.lıyorsa. onn kar
şı da öyle hardtet edildi. Nevyor
kun meşhur Ellls Jsland denilen adn-

Macar Başvekilinin 
öğle ziyafeti 

sıncla karantinaya tft.bt tutuldu. Budapeşte 30 (A.A.) - Macar 
Amerlkada. doğdu~. babası Ameri- ajamı bildiriyor: Macar Başvekili 

kan ordusunda çalışt,ığı halde kendlsl- ve Haricıye nazırı B. Bardossy ve 
ne tamamlle bir yabancı, blr muhacir · b ·· ·· b. .. ~ l · 
m melesi edllmesl genç Fiorello'nun zevcesı perşem e gunu ır og e zı-
de~tll stnlrlne dokunmuştu. F'D.bt yafeti vermiştir. Ziyafette Türkiye, 
hükiımetln de hakkı vardı. Çünkü Javeç, Sovyetler Birliği, F'ransa ve 
şimdi topraklanna gelen bu geeç Amerika clçilerile meclis reisleri, 
adam resnm bir Amerikan vatandaşı milli banka umum müdürü, yüksek 
değil, cebinde yabancı bir.devlet pasa. devlet memurları ve Ba~vekulet ve 
portu bulunan blı: tma.ndl ve tanunla- ıı · · N · kA ~ h b n tatbik efm* llzımdı • .- arıcıye ezareh er aru azır u-

lunınutlardıı. 

Kasabanın şarkında. ehemmi) etı 
malfım Suda limanı; ı.·c yine şehrin 
yakınında, aıyflyel~rlle meıhur ve 
2500 nüfuslu Halpe ka.sabnsı bulunur. 
Suda llmarunda mükemmel bir tersa
ne vardır. Pek eski blr şehir olup eski 
adı Kldonya'dır. Et.rnfınd:ı bazı lisan 
atita göze çarpar. 

Hanya, kurfınu vüstada Vencdlklılc
tln eline geçU. Bımlar ta.rafından : 
tahkim edildi, yenlleştlrlldl. Sultan 1 
İbrahim zamanında, Osmanlı asker
leri tarn!ıııdan mua.ha.sara. edilerek 
1055 tarihinde Gn.zl Yusuf paşa şehri~ 
fethetti. Son zamanlara kadar Glrld 1 
eyaletinin merkezi Knnd1ye iken hicri tJ 
1272 tnrihlnde Hanya ş~rt vH!ıyct 
merkezi haline getirildi. 

Siyam Başvekili 
Japonyaya gitmiyor 

Bangkok 30 (A.A.) - Siyam 
Başvekilir. Japo:ıyayı ziyaret etme i 
ihtimaline dnir çıkan şayialar Bang
kok'da t~id edılmcmektedir. 

Haber alındığına göre Siyam 
Başvekili y.ız tatilini ecnebi bir 
memlt:kette geçirmek arzusunda i~e 
de şimdiki harp vaziyetinin Siyam
dan uzakla .. masına mÜ9ait olmadı~ı 
mütalaaıındadır. 
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meseleler 
1 OROULARI DURDURAN KADIN 1 f :::~~~: IEDmasDo kadon iktisadi 

1 alitın azalın o günü p:ıct.ıı.hane bol} denile<:'1k de-ı nU~ek! ... Az şey mı ld.1 bu?- _ . 
reeede tenbıı. idi. Büfedeki dudakl:ı.n Hilminin yarım saat sonra mühım 
:fn:al& boyalı mntmazel uyukluyordu. bir l§I vardı. LAkin saadetine cıpt:ı et
Htlml ~le sakin, sessiz yerleri pek t!~ ada.mı görmek, tanınınk için için
seyerdl. Bir masaya oturmuş sigar.1!!ı- ~ o kadar büyük bir merak c!uyı.qor
nı tütWrüyordu. Etraz ilerideki masıı- du ki, p:u;tnllaneden kalkmadı. Halbu
da da mavi, şık bir elb!.se giyinmiş kl hemen fır.sat nnenk o zaman işine 

sının 

nedir? 
Tefrika No. 141 YM ftll! isll6NDER F . SERTELLi 

beble • 
ı 

- Hay:ır. HnttA btı aonanm S ide G J"b lud Do 
böyle bir kazaya kuftımı gitıtititı! dabi a , e 1 o a • 
gören olmadı. nanma reisini görünce .• 

- Şimdi nereye rtc:Hyorsun I' !I&yli tehlikeli geçen bir 
s 

cenç bir kadın vardı. Bu kadının elbi- yetişebl.llrdl. .. 
se-sl pek dnrd!. Vucudünun guzel hat- Daklknlar boylece geçiyordu. Meçhul 
JaıJt tne çarpıyordu. Liikin bu k:ı.dın~ VL masud ~şık hlila görünmüyordu. 
baktığı z mc.ıı dellk:ı.nlı evvelZı onun Genç kadının sabırsızlı~ı a.rtmı.,tı. 

Büyük sanayi memleketlerinin hepsi 
- Venediğc ~l.dlforum.. H!ı.dlseyi hü. taR aonra, Çan:ık.kal.e ~azını cctO-

kümete haber vereceğim. rek GeHboluya varm 
- Fena olmaz. VenedOO.ilert bu felı\- SaJdenin bu sefer iki yelk8nll. iJıl 

uzun ye~! gozlmnln hari ·u'ide_ı;U7.el- Nillayet pastahanenin kapısından t:- bütün faaliyetlerini harp endüstrisine 
liğl karı)!Sındn adettı ıµşaladı. Içınden: .IAşlı, genç bir adam lçert girdi: .Mavıll · 

h'tten biran evvel h:l'berdar etmellı5inf Gelibol.uya gel!.vi, dollanına b d• 
Vcnediğe gidince, mağrur şövalyelere hayrete dfıŞirml.iı;tü. Çalı bey, ~ 
~unıan söylemeyi de unutma: •Yolda relsle beraber Biznnst n Gellbolun 
gelirken, Snldcnin gcmik'rlne msla- yeni gelınitıtl. Recep, O.Uboluda &1-
cnm. Onlar fırtınaları yenmişler-. yeni deyi bulamayınca end~ye du Uşse 
vurgunlar yapmn~a gidlyorlardı.11 de, aradan çok geçmcc:len Saldenln lid 

~Demek bmim ş mcHye kadar güzel k.o.dı.nın masasına doğru yiırume~ 
l!O~ hakkında hiç bir flkrlm y(')kmuş... bc.şladı .. Hi~.ml saadetine gıpt.a. ettiği 
Şimdi güz 1 gozlunön nrusıl oldu~ntı lişığl gonnuştü. 

hasretmişlerdir 
anladım ... • diyordu. Adam, kadının mas:ısınm önüne ııel-

Mavll! kadın, dar elbis .. in n içinde ~~ Çekingen ve korknk bir halı var Harpten evvel şu usule riayet edi- makine yedek nk.snmının satışlannda 
yorduk: cıİLhaH\lınıızı ı tahdıd etme- yüzde 80 nlsbetlnde bir kflr haddi ta
Jtylz. aı suretle dışarıya fazla mlktnr- yln etmeğe mecbur kalmıştır. Kar 
~ para gitmesinin önüne geçmeliyiz. haddindeki bu nlsbctı bir zaruretin 
Bıtna muka.bll ihracatımızı arttırma- ifadesi şeklinde ita.bul etmek ır.zımd.ır. 
.4Yız veealre ... İkinci diinyn harbi bu Görülüyor ki, harbin devamı itha.llit 
tildrleri tıınuımlle alt üst etmlş, bu- imkftnları üzerJne daha ağır bir taz
nun abine olarak şunların teşekkülü- yik yapmakta, yeryüıı:ünde umuml ola
n e. sebebiyet vermiştir : dhrnc:ıtımızı , rak hayat pa.h.alılığının artışına sebe
t~hdld etmeliyiz, ancak ihtiyarımız- blyet vermektedir . 

Giridll korsan, Saidenin yüzüne yelkenli ile birlikte llm~ glr1411'er-
hayretle baktı: kesten ziyade Ree{!p reisi scvindll'!Trit-

- Venedlklilere meydan ol.."Ur gibi tı. 
vücudunün sc.ğ tarafını oturdu~!l nın

ya d yamıştı. Kitap okuyordu. Bir 
sigara yaktı. Ara sıra sabır5ız b:ık~la
nnı duvardaki saate çeviriyordu. 

- Bonjur sew;iliml ... dedi. 
Pastahane o kadar sessizdi ki, Hilmi 

biraz llerlslnde söylenen bu söziı işlt
m~tl. Oenç kıı.dın işte o zaman lütfen 
okuduğu lı:ltnptan başını kaldırarak 
sert sert erkeğin yüzüne b:ıkt.ı ve tez
yitkdr bir tavırla: 

konuşuyorsun! Donanmanın knzaya Çalı bey, Argostolionlu Mllıa.Un ge-
uğradığını duyunca, gerQCk, kim olsa misini uzaktan gorünce tanıdı: 
L-öyle konuş\ir... - Şu teknede cskldenberl g<Yzüm 

Saide bu söze hlddctıcad1: vardı. Onu la!r re Taços adası onüıı-
HUml: ııAcabıı. klml bekliyor?» diye 

düştindii. Genç nclrun ye .. l gÖUü kadı
nın her ~yint>, yüzüne, vii .udünt, ma
vi elbisesine, oturuşuna., sağ tararını 

masaya dayayı.5ına, hatta sigara 1çlş1-
M bile hayran olmuştu. Zaten bu ka
dın tipi onun on s iz y31ındanberl 
hayalini kurdu~u, rüyalanndn kendi
sini görduğü gUzel insandı. Sanki bu 
kadın onun başının iqinde llk dellka.n
lıb <'atJndanberi taşıdığı haya1e göre 
1'fll"a tılmıştı. 
Hllmı yeşil gb6lu kadının evvela bir 

p::.rmıığında tt-k taşlı bir yüzük gördti. 
Pıı ıltıl:m gözü alan bu yüzük herhal
d" kıymeuı bir.şey olacattı. Genç ka
dın sigarasını bu tek taşlı yüzüğün 
bulundu~u p:ı.rmal!'ın altında tutuyor
du. Kolunda ncnip, taşlı bir bilezik 
nrdı. 

Hilmi dıkknt edince mavlll kadının 
saı; elinin bir parmağında daha ~ 
üste iki y\iılik gördu. Delikanlt göıı.l'c
rinl onun sol eline çevirdi. Bu ktiçük 
beyaz elin pnrmaklannı da son derece 
göz alıcı yüzükler doldurmu.'jtu. Sol bl
IC'ktc de cenc nr'llp taşlı bllezlkler var
dı. 

Yeşil gözlti krıdının mavi elblseslnln 
gö!tüs tarafında pırıl pınl yanan bü
yük, şık bir i&'De göze çarpıyordu. Hil
mi rn son olnmk onun küçücük, pem
M kulak memelerine baktı. Bunlara 
<la birer pırlanta küpe takılmıştı. Bü
tUn bu yüzüklerin, bileziklerin, iğnele
rin, küpelerin adam akıllı pahalı, ağır 
şeyler oldu{,'U daha llk bakışta anlaşı 
lıyordu. Vu.ktlle bir müddet bu Jşlcrle 
u"'ra•mış olan Hilmi bilhassa kadının 
s:ı.ğ elindeki tek taşlı yüzüğe kıymet 
b!cmt'kte Meta zorluk çekiyordu. 

- Nerede idiniz efendim? ... Şimdiye 
kndar nelerde idiniz? ... diye sordu. 

Erkek o kadar telaşlı idi ki Hilmlyl 
gönnem!ştl. Yüksek sesle konu~uyor
du : 

- Sen o y\it'z.üiü bugün muhakkak 
almamız la.Zllll geldiğini söylemiştin 
ya ... •600.t lirayı buluncaya kadar ora
ya buraya bfl4 vurdum onun içbı ~
clktlm ... 

J{adm gene ayni aksilikle: 
- Buldun mu ba.rl? ... dedi. 
Erkek kekeledi: 
-- Dört yüz lirasını buldum! ... He

rifin biri, b!zhı:ı handa oturan bir kira
cı, söz vermişti. ~O Hm getirecekti. 
SOn dakikaya kadar bekledim, bekle
dim. Getirmedi utanmaz ..• 
Kadın kUplere bindi: 

don razıa. olan malların dışarıya satıl- Haftamn piyasası 
masınn razı olmalıyız. Plya.c;anın muh
taç olduğn maddeleri tedarik etmek 
için, ithalfLt 1mkllnlru·uu aramalıyız. 

-- Ben Vened!klilerden - donan- de görmüştüm . .Mihnl ~hile yanaş
maları kazaya uğ;ra.mada.n - hıncmıı mıştı. a..ru mal yüklü oldqu 'ide u. 
aldım. Birkaç bizyük kalyonunu kun- ID.Jmlııd.en yuk:ı.nsı blr hayli ,.Ulı::ı;ck
daltlnyıp yaktını. Birkaç gemilerini ti. YaJ)lSı snğlam, çifte ambarlı bir 
ellerinden aldım. Şövalyelerinin en gemidir. 
di~lller1n1 çırçıplak bıraktım .• en son Recep reis, Gelibolu mu.ha!w Ibra-

Basra yolu kapandı ise Amerikan mal
larını Basra körfezinden bir İran li
manına naklederek, oradan İran yol
lan vasıtnslle memleketlml7.e getirme
liyiz. Amerikadan mal alma!t kabil de
ğilse, bazı mallan Avustrnlyadan teda
rik etmek çarelerini aramalıyız ve
saire". 

Son günlerde Karabük demlr fabrl- olarak da, kendi fıletıeri ola.n ıneşhur hlm bey Ye diğer denizciler oohW.d• 
kaı;ının plk demirlerine karşı t&lebler lrnr.san M1ha11n 1k1 ~mtslnden blr1n1 tteklly.ordu. • Ye,,.iloka sahi.le y:uın411'1Ca. 
artmaktadır. Evveloe demir f:anı:.yllne yaktım, öt~ini de aıla.nılariltı beraber lı:ı.ide, ok gibi gemiden lmra~ fırladı. 
malik olan Macaristnna, Romanyaya esir aldım. Işte gemi.. şimdi benlm O, Ça.lı beyi uza.ktan ~1\. 
bile pik demir ihraç edilmişti. Nete-kim adamlarımın idaresinde. Said , Çe.lı beyin elini öptü: 
evvelki gün gene Romanya.va 61) bJn Glrfdll kor.san, gittikçe artan bir - Slzi burada bul:ı.ca ınu wnmu-
hrahk plk demir ı:ond.crllm!ştir. Pik şaşkınlık içinde bocalıyordu. yordum. Ook iyi blr tesadüf oldu. Si .. & 

demir alıcıları arasında Alman flrma- - Ne diyorsun? dedi, bu büyük yel- hem bir gemi getirdim ... hem de buyilk 
larının da bulundutnından b:ıhsedll- kcnli, korsan Mihalln midir? müjdeler ... 
mektedlr. Almanların b:ı.kır, krom glbl - Evet ... tanıyor musun bu yelken- Ibrahlm bey: 
madenleri istedlklcrl malümdu. Fakat liyl?... - rtğer bir ~valye talan esir aldın-

Oörülüyor kl, harpten evvelki tica- Avrupanın büyük demir endüstrisine - Tanımaz olur muyum? Tamam sa, bu hiç de hoşa gidecek bil:ley d -
ret polltikaslle, harpten sonraki tica- sahip olan Almanyanın pik demir ıs- dört yıl o teknede dümencilik yapmış- CHdlr. Zira, bu glbl hareketlıtr Jkıl deY-
ret poutlkası birlblrlne tamamen zıt- temesinden şunu anlıyoruz ki, demir tırn.. lct arasındaki dostluğu ihlAl t'd!yoc. 
tır. n:şıından mal gelemiyor, bu mc- sarfiyatı çok artmıştır. - Demek ki, sen de eskiden Mih:ıltn DedL Çalı bey henü7. blrşer ı;oymne-
sele yalnız ticaret yollarının kapalı Hafta içinde en çok satılan m:ı.dde- adamı im1$Sln, öyle mi? miştl. 
oluşundan ileri gelmiyor, kapalı olmı- Ieıden biri de, tütündü, yalnız evvelki - Evet. Onun ortaklarından idim. Saide, kendisini çekemiyenler!n nl';-

- Peki ne olacak şimdi? ... Ben sana yan tlcaret yollarından da harpten ev- gün .Ahn1myay-ı 2".ll bin liralık t.ütün Sonra geçinemedik .. elime bu gemiyi mm dcııhal kapatmnk 1~m blldlklerint 
flG00 lirıı.yı bulmıı.dıı.n gelme! .. o deme- vel olduğu gibi, istenilen mal g~leml- gönderilmiştir. F.vvelce de yazdığuuız geçirince ondan ayrıldım. anl:ıtnuğn başladı : 
JtUIJ miydim ... Neden sözümü d!nleme- yor, mese!A: Tuna yolu açıktır. Bu yol gibl, Alman tütün

1
tröstlcri büti\.n. Av- Glrldll korsan bunları söylerken - İlk önce, üç kelime ile .. ven~dilt 

din? vasıtasil , Almanya, Çe-kyad:ın her rupanın tlitiln wvzlbıi \Jzcnne a1ını.ş- adeta sevinclndun uçncaktı. Argostoli- donanması kalmadı.• dlyeceg-lm. Bu 
- Belk. bekleseydim kiracım 0 200 türlü mal galebUlr m1? .. Geniş clçüde lardır. Çünkü piyasada Alman flnna- onlu Mihalln elinden gemileri gittiği- haber sanırım ki, yalnız sızı dP,Cil, pa-

J!rayı da getirirdi. Fakat seni daha harbeden bir memleket için, buna !arından başkn, Cck, Hollnnda. firma- ne pek memnun olmuştu. c!!şaJıı da, bütün memleket halkmı da 
fazla bekletmekten çekindim._ tamamen lmk!n yoktur. Hattii t\merl- lan göremiyoruz. Hele Polonya rejisi- - Şimdi l\fihal nerede acaba? memnun edecektir. 

Mavili kadın: kadan doğrudan d<>A"ruya vnpur ~erer- nlr. adı çoktan unutulmuştur. Diye sordu. Saide: Recep reis birdenbire c°'tu: 

Be bö 
,_ _,._,_ 1 t t k lerl tanzim etmek kabil olsa, gene Haftanın en mühim ihrnç maddele- - Ben onu scvg!lis!le Magosada bı- - Ne diyorsun, Saide? Nthay t. ıırte-

- n Yn: ~re a ış ım ar ı ··· Am.ertkadan otomobil, solh.ı.. hava do- kt dedi ı d d im ...ı d'l\f ld - ı .,_ ı 1 t lh b rak d - ı &'"" rı arasında da pamuk bulunmaktadır. ra • ım, • m a ına k seler ... ı- •en o u, oy e mi? 
o=n masa ana maı;• ı a so:v e labı almak mftmkihı d,.,.lldlr. çun-kı-ı dl ı üdd t d Dl b ı ıntdi' o yfı ·· ğii ""' Yalnız Romanyaya ynrnn milyon lira- me se, mun m e ora a knlma~a ye bağırdı. Saide: 
ana ... Ne o acak Ş • ... ızu her fııbrlkaya şu emir verilmiştir: lık namuk s:ı.tılmı.ştır. Bu mal, Roman- ınahkftmdur. _ - Bunu ben yapmadım, Allah Y"'P-

knçımcıık mıyız? Harp için çalışmnk. B\I itibarla evvel- yadan alacağmuz petrol ve benzine -- O halde kendisine görunmcden tı - dedi - beş gün evvel miıthlş bir 
- Hayır ... Neden kaçıralı.mi. Yann ce dikif makineleri yapan bir fabrf- Ouırşılık te.,kll etmektedir. Pamuklan- Y?luma devam etmeliyim. B:ı.na. rnslar- fırtına çıkmıştı. 

alırı.z ... Hatta. bugün gider dört yüz 11- ita bile, şimdi harp vasıtası yapmakta- mıza he.r taraftan talebler vardır sa, altımda.ki gemiyi almağa kalkışır. - Evet. Buralarda da ş!ddctli m -
rasını veririz. dır. her yerde büyük endüstri harp ikinci p!Anda kalan ihraç maddele- Saide Glrldll korsand!n bir ha!ll garlar esiyordu. _ .. 

- Ben dinlemem ... Bu gece o yüzüğü endüstrisine tahavvül etmı,,tır. Bu ri arasında balık, kuru meyvalar bu- malümat aldıktan son.a, kendisınl ıc ··- Biz yirmi beş gundur Ka.raynlı 
takıp Nndldelere gidecektim._ Sen da- vaziyet knrşısındn Avrupa ve Amer!- wnmaktadır. Fa.kat Yunnn!stnnla de- serbes bıraktı. orfezlne Slğınmış bekliyorduk. Etraf
luı. evlenmeden benl ihmal ctmcğe, kanın normal za.mn.nlarda oldu~u gibi n!z nakliyatı tekrar teeasi.is etmediği Sakle. Glrldll kor-Sana lcab eden şey- t~ Vened!k donarunası d~ıışıyordu. 
nnuln.rımı yan çlzmeğe başladın. dışanya mal satmamasın:ı hayret et- Içln şimdiki halde t.hracat Romanya !eri söylem~ti. Bu, onun için cok gü- Bır yere kaçamıyorduk. Mlhalln iki 

- Ne münMebct yavrtteuğU:l'l'I ... Ben memek lAzımdır. ve Bulgarlslana inhisar etmektedir. zcl bir tesadiit olmuş~u. Glrldll korsan gomlshıe Mag?*1~a ba~ın yapmış, bl-
ml? Ben ha ... Fakat o kadar çok m6- OörüUiyor ki, ithalatıını.zın ıualma- İthalflta gelince, bu mevzu etrafında Venediğe iki felaket hol>erlni birden ri.rıi yakarak otekınl dövü..cle ıı.lrınçtım. 
cevherin var k i... ısına en büyük sebep, Avrupa ve Ame- yazılacak faZla bir şey yoktur. :r-.ıaama- götürüyor demekti: llem donanmanın Gemiyi s;lametıe buraya ı:eth-m::Ce 

- Ne? Nasıl? Nasıl?.. Benim gibi rlkanın nomınl lhnıcat kııblllyt:tlnln flh son def:ı olaro.k ıo ton naftalin. 21) kaz.aya uğradığını söyllyecek, lK>m de çalışıyorawn. VcnC'dlk.lllerın eline dtt~ 
pek azaldığı soyleniyordu. Lfıkln ı.,tc bir kadına bunları çok euluyonrun, çok azalmasıdır. Bu vaziyet knr§1Sllldn. da t-0n kalay, 4 ton nlşadır, otomobil ıas- satdenln vmgunlnrından ve muvarra- mcmek için, englnlere nçılamıyordum. 
e:!ti mpırl::ınt:ı. dells~o ~esllnde.n son bir görüyorsun Oyle mi?. ta~ bu par.kik! ... memleketimiz piyasasında · mu:ıy- t!ğl, kimyevi maddeler, kahve gelmiş- kıyetıerlnden ba hsedecekti. Voııedikll· Nihay: t bu fırtına. imdadımııa yetişti.. 
numune!. .. • diye d~~dü. Lakin Hll- Bu derecesi göı1llmem~ş b1rf}OJ ••• Hem yen eşyanm flatıort nrtmaktadır. Ne- tir. ler için, bu ikinci haber de birlnclsl Venedık yelkenlllcrl Adadan nı:,ııldık-

Bu !:adın iki ayaklı bir mü~hercl 
dükkanını andırıyordu. Hilm11ohıden: 
•Son senelerde büt.ün d\in.yada. böyle 
zlynet, pırlantıı. meraklısı lnsa.nl:ı.nn 

mı için bu kadının gozlerl, etil dudak- istediğim şeyi yapama, 13tedlğtm şcy1 tekim f!atıerl ınumk:ıbe kom~yonu, Hüseyin Avni kadar mühimdi. tan sonro, enginlerde fırtınaya tut?ı-
lnn, po.stahanenl~ penceresinden çap- alına._ Hem de mevC'Udlan ~ok gör ... --==----==--IKlıım::::ııı:::===------------=--===== * lup parçalamruşlar. razlamn vuran guneş ışığı altında san Aman bu pek gil7.ell". Bl&la bayıldım ,_ Çanakkaleye doğru gidiyorlar.. Çalı bey aevinçle sordu: 
tfij-lerl parlıynn beya~ ensesi, parmn- d<>Crumı!.. Mansurun bir dtişilncesl vıır: Aca- - KurtulaJl olmnmı.ş mı? 
~ındnki tek taçlı yüzükten de, kolla- A B A R • N ş A A T 1 lı:ı Saide orada k.endlsini bırkacnk m.ı1 - Hay:ır. Hiç bir gemisi kurtulma-
nndilkl Hindi truı işi bllcz!klerdon ~ Hilmi onlan dinlerken bam insan- Ona bu şüpheyi veren, estd bir cteni7..- mış. Deniz üstünde lns:ın cescdlerl ve 
go~sündekl hakiki zünıriidlerle süslU la$ m'Ucevhe.r merakının hastalık ciydi. Gelibolu muhafızı İbrahim be- gemi enkazı doluydu. Bun1ard:m bir 
tıneden de, kulağındaki pırlanta kü- halinde olduğunu düşündü. Şimdi blr T k h il . of· . d . yin garip bir huyu vnrdı: Mühtedilero kısmı bizim bulunduf!;'umuz kör1 ka-
pelerden de güzeldi. Hilmi cfnu hayran elmas delisinin karşısında bulunuyor- 0 p f 8 ffi8 SU eri JSlfi en• hiç güveıınıezdl. dar geldi.. Şövnlyelertn cesedlerlnl gö-
hayrnn süzerken genç kadın duvarda- du. Mansur bu şüphe !le Saldenln yanı- z\imüzle gördük. 
ki snnte blr göz dnlıa attı. Ve hafifçe Mavıu kadın sigarasını atwıa gö- 1 - Sincanköy istasyonunda yapılacak anbarla idare na sokuldu: - Fazla tafslIAt alamadınız mı? 
yfüıünU buruşturdu. Hilmi: ıı:Klmbllir t l\rmek için hareket ederken bile elle- binası vesair işler götürü olarak kapalı zarf u su lllc eksiltmeye - Geliboludan tekrıı.r Akdenlze dö- - Yolda gefüken Glridll bir denlr.-
t--ıngl b::ıhtlyarı bckllyorl Hellı de sa- rinde, kollarında, parmııkla.rinda bu- konulmuştur. Keşif bedeli 70 275.34 «yetmiş bin iki yüz yetmiş necek misiniz? ciden öğrendik: Vencdlklllerln on iki 
l rsı1Jamırak bekliyor!-• diye düşün- Ju~aa Y~~. bllcruk.lerln pınltılı Diye sordu. 8aide: gemisi mahvolmuş. İkisl a<i:ılnrda dc-
dü. d~ası g()z ıı.1170rdu. Ertcek renkten beş Ura otuz d ört kuruşıı liradır. - Tereddüd mü ediyorsun' dedi _ ırrlrli olduğu için kurtulmuş. Şimdi Ve-

renge girerek oruı bir şeyler sörl\lwr- 2 - Eksiltme 6/6/941 tar ihinde saat 15 de Ankarada Ofis l'lbette döneceğiz. ne<flkllle-rin Akdeniz donnnmnsı iki Sonra da kendi kendine: oıDünyada 
ne ınesud insanlar var ... Mesel! şöyle 
netls bir kadının sevglllst olmak!.. 
Onun tarafından bu derece büyük bir 
sabırsızlıkla beklenmek!. .. Ne hariku
lAde şey! ..... dedi. 

Genç ndam bu derece güzel bir lmdı
nın insanın hayatına giremiyecek de
recede büyük bir saadet olacağını dü
şünüyordu. Şimdi şu beklenilen mesud 
insanın ye-rinde olmak için neler ne
ler fedn etmeğe rnzı doğtldl ki!. •. 

Artık henüz yüzünü görmed~ bu 
meçhul A ıı;m saıı.detine ağzının suyu 
nkıyor, ona gıpta, hatt! hased edi
yordu. 

Böyle blr kadın tnrııfındıın sevilmek 
ve Myle bir kndın tara!ından bı:kle-

du. Ltıkin bOtfuı bl01lann sonunda ka- . _ Ben! yanınızdan ayırmıyacnksı- toknoden ibaret kalmıştır. 
dm: binasında yapılacaktır. Eksiltme şartnameleri 5 lıra mukabl- nız. değil mi? R<'cop bunlnrı dw,Oukç::ı sevlnclndec 

- Bilmem. .. Hiç birşcy dinlemem... lin de umum müdürlükten alınabilir. - Şüphesiz. Senin gibi de~erll bir ııte yapacağını bilm~u. 
Git .•. O senin handa oturan klracın- 3 - Muvakkat teminat 4763.77 ({dört b in yedi yüz altmış dMizciyi yanımdan ayırır mıyım? Çalı bey: 
dan 200 lirayı al ve parayı tamamla... .. lira Mansur sevindi. Fakat t.amıı.mile - Bu ht.berl derhal p:ıdlşaha erlş-
dO<il. u ç yetmiş yedi kuruşıı liradır. mutmain olamadı: tlrmeliyiz. d!Yordu. 

Genç adam ça.reslz .kalınca terinl bl- 4 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil- - Gelibolu mı.ı.hatızı mühtcdlle ~nanmn beyi, Saldenın çctırdlğl 
le silmeden ~pkasuu başına g1ydl. m ek için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten ala- sevmeznıiş ... Bent gemiden alırsa, ka- gemılert gezmeğe bal}lamıstı. İlk önce 
SE:vglUslnin yanından uzaklaşırken caklan ehliyet vesikasını koyacaklardır. rada hiç yaşıyn.mam da. • Y~ilokııu g&ıüen geçirmiş: 
mavlll kadın ona: -- Bunun için mi endişe ediyorsun, - Hafit bir genıi. .. 
_Sakın geç knlma ... Karışmam hal. 5 - B u inşaata muktazi yalnız 6 ve 8 m/m kutrunda ol- Manaur? Benim ioime hiç ~ kar~- Diyerek ötekine geç~tl. saıde: 

diye seslendi. mak üzere 6 ton beton arme dem iri Eskişehir silosundan ve maz. Bu gemilerin kaptanı da., aah~ - YeşllOk gl:bl h~f!f takat sağlam 
Hilmi pastahaneden çıkmak Uzere muhtelif eb'atta 1 t on çivi de Ankar a veya; Eskişehir silosunda de benim. Devlete yüküm yok.. herke- bir tekneye malik olmMnydun, bu 

bulunan ve bir m üddet evvel saadet~ · sin aylığını, ba~lşinl ben v&rt,'orum.. muvaflakıyetl temin edemC2dlm, dedi. 
t eslim şartile b edeli mukabilınde müteahhide verilecektir. ı hepini7.in karnını ben doyunıyorum. Çalı bey, korsan ...,!halln ..,em!slne 

ne gıpta ettlg-1 erkeğe bakarak için- Jb ht bö n ,.. o «4065 ıı rıı m bey yle işlere m dahale et- bayılmıştı. Küı>e'şteleı1, baş ve k•" am-
den: «Zavallı adam! ..... dedi. İİlll•l!!l•••••••••lllmlll••••••••••mıllıı•aa m- s ··1·· k d b 1 ~ """· en o unceye a ar en m ya- barları, arka ka.ııarası, kııburgalnn ne 

Hikmet Feridun Eıı nımda kalacaksın .. merak etm<)! kadar sa~I:ı.m ynpllmıştı. <Arknsı v:ır> 

T efrika No. 90 Beyindir, efendim ... - diye cevap 
verdi. 

sordu. Leyla, evladım, 

G ·· zel Gözlii Kız - Y alarz mı oturuyor} 
- H.,,r, ailesiyle ... 
Sadi ııeri d önüp bu tahkik.atının 

neticeaini Fifi' ye bildirdi. 

- Hayu ... 
- Cahidi harbiyeye göti1rürken 

sakın kendinizi üşütmüt olmayası
ıuz ... 

cLeyla> ismile hitap etmeseydi, o 
zaman, hadiseye zerrece ehemmiyet 
vermiyecekti. İstihfaflaı karoılaya· 
caktı. 

Her halde anlarsın ki, aramı.da 
biraz konuşup görüşmek ica p eder. 
Bu zaruridir, kızım. 
Şayet kocanın, huRasİ iti e rim· e 

karışmasını istemiyorsaa derhal ted. 
bir al. 

• Aşk ve macera romanı Nakleden: (Vi • Nu) 
~-----_..,,_,,___~--

- H ayir , büyük bir~ey de istiye· 
cek değilim esasen .. . D emin gi rd ü
nüz ki, bir ara baya yetişmek için 
&deta ko,arcasına yürüdüm. 

- Ev et, evıt, g3rdüm. 

- Bu arabadaki kadınlardan bi-
rini, a krabamdan bir haınıma ben-
216Uİm. 

- Ya ... 

- Sahid en akrabam olup olma-
dığını öğrenmek ist iyorum. 

- Kendisine iyi bakmatlınız mı, 
konuşmadınız mı } 

- Hayır .•• Arabası hızlı gidiyor
d u. Durduramadım. Soramadım. 
Anc k uzak tan evine girdiğini gor
d üm. 

Fifi, siyah gözlerini, !'lahte bir 
mahcubiyetle önüne eğerek : 

• - Ne kadar m nhçubum, bilirııi 
nız ... Şnyet yanılmışsam, şayet fena 
karşıla.;ıusam diye korktum. 

- Bunda b ir fenalık yok ki ... 
Akrabanız mı, değil mi diye öğren· 

giil nıe-k'cn kırılncagım ... 

mck istiyortıunuz. 
- Bir erkek mev~ bahııolsa, 

evet.. . H em de sizin ıibi gugua, 
a lbncen bir erkek . . • Hemen araıtı
nr, sorar, öğrenirdi .•• lıte bunu~ 
içindir ki yardım1nı:ı.a istiyecıeğim ... 

- Emredersiniz. 
- Size akrabamın oturduğu e 

dıııarıdan gösteririm.. . Komııulara. 
yahut bahçıvana fala.n, akrabamın 
ismini söyliyerek : «Burada mı o tu• 
ruyor ~ > diye sorarsınız... Meseleyi 
öğrenirsiniz. 

Şair, kolay b ir vazife aldığındap 
dolayı memnun: 

- H izmetim bu kadarcık mı} . , • • 
d edi. 

- Bukadar. 
- H ay hay •. • 
Mahud sayfiyenin önüne gelince, 

Sadi, mutad nezaketir{e bahçıvana 
sordu. 

Bahç ıvan : 
- Burası Doktoı Rauf Tui;rul 

E.nner kadın : 
- Oo... Mn,aHah ... Bizim küçük 

aptal deiilmit··· İyi bir izdivaç yap
ını§ ... Zengin doktora varmıı ... Çok
tandır izw kaybetnı.iıtim. Ne oldu
ğunu bikmiyordum. 

- Oöğünlhnlııte davet ed ecek 
rni.ınb> 

Kadın, gülümumek. tabii olmak 
tecrübesine girişti: 

- Hayır, bayır, kat'iyen ... 
Aliye, n~· e içindeydi: 

- Hava pek güzeldi ..• - dedi. 
Doktor bu mevzu Üzerinde fazla 

durmadı. Sevgilisinin yüzündeki bu 
solgunluğun, hatıııdelü bu değiıikli
ğ.in ne aeheple olduğunu anlayabil

Fifi, ~~ k .. ldırdt. G özleri an· mek vuiyetiftde değildi. 
ı111ztn haın b ir ... a levle yandı. Ayni za- Gece oklu. Melfthet yateğa giT
manda, dudagında fena bir tebessüm ,d;,. F alcat arözlinü a~u wımad.. 
belirdi. Fakat kendini tutarak nef- Umd.ğu rahata kavuıamadı. Siikd
fine halda oldu: ' nu1111 bozaın h. garip hidi.a.ey; uzun 

Elbette... Elbett= davet ede- saatler düıündö. 
riz ..• 

Melahat, 
d öndü. 

Z aman zaman ken<lini tehdit eden 
tdtltke olma.dığını düşüniiyordu Fa

evine, heyecan içinde !kat haazn da lsd>t hozttluyordu. 

V a k.'adan Rauf a niçin b ahsetme
meli~ Belki sevgilisi, onu toeelli 
ederdi. Yahut da hakiki bir tehlike-
ye maruzsa önüne geçebilirdi. Z ira 
onda neler yapmak kudreti yoktu. 

Fakat hayır, hayır. . . Meselenin, 
ne olduğu hakkında bir fikir ed in
m eden zavallıyı d a b eyhude h eyeca
na dü§Ürmcmelil 

Aliyenin d e bu tehdidi iıitmiş ol
masını bir an aklına getirerek titredi. 
Meçhul le.adın, içtimai tabakaların 
her hald e en adiaine mensuptu. 

Kalbin i onditeden kurtaramıyor
du. Beynini, biribirine zıd faraziye
ler kasıp kavuruyordu. 

Şayet b u korkuların m fttemadi
yen d evam etmesi mukadderse, h a
yır, taham m ül edemezdi. 

Bununla b eraber, yemek zamanı
na kadar kendisini toplayabild i . 

Kahredici bir hrtınanın ba~lamak 
üzere oldu~nu iliklerile, kemikle- Ertesi gün m ektuplar arasında 
r ile hiased~orou. bir arf buld u. İstnnbuldan postaya 

Rauf, sofra bat-ıRdd , sevgilisinin 
yi.izline dikka tle baktı. Onda bir en
di1Cnin m evcudiyetini farketmekte 
güçlük çekmedi. 

Birdenbire yanında beı.trip ona ver"-it. Bakh. Bu yarıyı tanıya· 
bu müthio sözleri aöyliyeın kadını madı. 

Bir dakika bil• kaybetmeksizin, 
haydı eline kalemi al, cevap ya~ 
Yahut da vereceiim adrese gel. 
Yo k. eğer zahmet olecnlcsn ben aana 
geleyim. 

A mma, eakın ha, cecikme, sal
lanayım d eme. 

Beni tanırsın. ukisi gibiyim. CHl
cli işlerde bir şakam yoktur. 

Em inol, senelerdenberi seni arı
yordum. Nihayet elime geçtin. Şun· 
dan eminol ki pençemden yakayı 
sıyıramıyacakalft . 

Fifi 
(Burada b ir adres yaz.ılıydı.) 

Melahat, gözleri dehşetMa t•te· 
kerlek. açılmı~ olduğu halde ltu sa
hıfarı d eMlarla okudu. H içbir tıeY 
anlayama.I.. H er cümle onun içi9 
muamnaydı. 

Bu k.:, lıııv Fifi 

- Rahatsız mısınız} -

hiç tanımıyordu. Onun eesini ba,ka 

1 

Kalbimle fHa bir hissi kablelvulm 
zaman da ltitmedi. Ansızın lSnüne d uydu. 

diye çık.an bu kadın, kendiaine ıayet Derhal yırtb ve okumaia J:ıaıledt. ,r 
kiı:n olaltflircH) 

(Arı... var) 
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M 1. · yıl bütçesinin Dibıkbası citlayafi 1 Genıiik Borsa 1 ec ıs, yenı 1 muhakemesi Ull.UI •• TAHVii.Ar. JlAMlllı'O 

m.üzakeresini bitirdi ~;.1:,~·:~i!~::il :::::~:::. L. iL 

RADYO 
) Bugünkü proaram J 

ötıe n akpın 

Jım.i.. 30 - Dlbektia~nC:la., Bar-
, - l Clecr ki: ~ JQD3ıdlr ki Şirileti Hayriye 'Oskfı5 :d&çı aokağmda Sülepıan oğlu 

~ alarali. _.um ee &ahdi~ işleri aon dax :tırukına. bu ta.rlfe meseı~ edi bıçalr.la öldürmüt ve (Baştarafı ı inci sahifede) 
cAmcna,man v . bir ,. .. ..ı. R ll. dqi AH Kahramanı da kar-

Je alkollü :lçkll~n k~ im- zamanlarda ıayanı ~mnu~ıy~ . de emyet yapmakWIUlr. ume d.nıı alamı kt ı . h-
t:dn yokttır. Fak.aı modem kl DlE.Il.cdl- --L:lde aenıiJleıniıtir. Tahdıd !§len· sahilinde tramvay, otobüs vosa1re • • "~ C § o n _,L:ı;:etin .ıed 
eniyor Ne ya.pı.lablllr? sele b\ldur. lfc;.L1 • • b. talimatna· mnız ~r eza mau.:emesm c 
Bunun içın yfila;ck dereceli !çldleıden ııi bızlattırmak IÇ1D !:nan i:lerinin rekabeti Olduğu için bilet tıcret- uhakemcsine başkınmışhr. İzzet. 
halin kurtarmak ve aşağı demJelcre me hnzırl~d ~~ olmıw jçin leri Azımıt dereeede indirilmiştir. mahkemede vak' ayı §Öyle anlat
çekmclt. Yani halkın itiyadı lle miica.- dah9: basıtat ata A.izıçhındııma· Bundan hasıl olan kayıp da 'Os- ıruştır: 
d le tedbırler mmış ır. M"·d·· 1'.v .. de lkı ödetllın k'"~~- - Mchmcdin Teslime adında 

V~kll nlkolizmc karşı miicadele ış- ğa Orman Umum u ur u~ . küdar ha na e ı.cuu.-. b. . d Bir gün evimde 
!erinde uzun müddet ça.Içuı bir pro- fevknliide ehemmiyet verrnıştır. Hayli senedcnberi bunwıla meş- kır metrtesı. la~. ı. K K .. b 
fe-soriin bunun nnsıl ynpılması ıazım- Yedi fidanlıkta 12.000,000 u mhüte· gul olunmuş ise de binblr hesap avı ga ::_ mış der ır. arım v du ru.t 
celdl[.'1 hattındaki noi."l-0.i D11.zannı . f d etişti~ ve mu te· on an ı=vga aın vazgeçmegc nve 
hülasaten nnlnttı. ~vız 1

1 an ~ 5 milyon ağaç dikil- gösterilmiş, ortaya birçok engel- edince Mehmet karıma: 
B. Raif K:amdenlz, nHrolü hafif iç- lif. ~a ara ' ıer çıkanlml§tır. Bu mesele üze- - cSen umumhanede 25 kur~ 

kilerin yapılması hMtkındakl faaleyeti m'e1rk~I d·- er temenni!ere de c.evap rinde meşgul oldum. Vakıa kanu- bile etmezsin> demiştir. Knnm ak-
ou rnkamlnrla izah cttl: Rakı satışları- e kı .~ .... ıöyle bitirdi: k d" . birşe ed ek §am bana bu hakareti anlattı. Me· 
nın 935 de 6 milyon litre 26 senesl.nde vererc sozunu .. .. .. .. .. nen en ısıne y anır cc 1 k k . d" · litre O kanununun yuruyuşunu, okt se e çı nrmn. ısteme ım. 
6,489,000 litre, 37 de 7,25.~,000 • c rmaın ha tahmin et· salt\hiyetim y ur. Fakat tarife Baş'ka bir gün Teslime yanında 
938 de 7 493 000 litreye yüksclınlşkl'n kanun yapılırken f8 en l t dkik ı d Ü 
939 d:ı bİra flııtlerlnin azaltılınıı.sı ile .v• d fazla buluyorum.> ve hesap nn e yo un a m - Mustafa namında bir erkek olduğu 
bu miktarın '1,ltl7,000 lltreye indiği- tı~ de~elere geçildi ve Orman essir olmağa çal~tık. Ayni mesa- halde eve gelmiş. Mehmet de e'lro 
nl ve eldeki 11 aylık rakamlara. göre U 

0 Müdürlüğü bütçe hıin ka· fede biraz daha uzun seferi de_ gelince, hep birlik olarak karımı 
bu sene sonundnki rakı s:ırtly:ı.tının b 7-~~ takiben de Posta TelgTnf . döb'ltlÜşler. konm polise ıikiyct, 
~.891,000 litreye düşeceği ıı.niaşıldığını. Uu un M .. dürlüğü bütçesi kabul nızyollan da yapmaktadır. Liman mesele mahkemeye intikal etmişti. 
bun knbu bira rfiyntındaki ar- mum u · l·~· eml rdik. K.. ·· Mahk a mu .sn .. ı!ttı- d"ld. reıs ıgıne r ve opnı - emeden çıktığımız gün ka· 
!.!n ~a 8 mtlltylon lıtrcye kadar ç e 

1 ı. Beden terbiye Üsküdar - Beşiktaş taıi!csl, bir nm, eve gitti. Ben de bazı yerlere 
..... ı .,.,yan e . v d ı_ .d. d A'-' 

Vekil, şarap :rıatıerlnin arı:a:ı mükellefiyeti kaç giine kadar Köprü - Haydar- ~g~:' ııd.ak sokrn gı ıyor um. 11 

h:ık.kında alınan tedbirleri de e - d k.k "idik· paşa tarifesine inecektir. İşin en onume çı ara : . 
tikten sonra rakı derecelerinin 4~ d~n Celseye 1 S a 1 ~- arr. ven . - Bu davada'1'1 vazgeçme.zaen JŞ 
40 dereceye indirilmesi teşebbUsünwı ten sonra tekrar muzakereye baş- kestırme tarafı bu idarenin der- fenaya varır, diyerek. beni tehdit 
muvaffakıyetle netlcelenmediğln1 ı:k landı. . hal denizyo11annda toplanması- etti. Eve gittim. Biraz ıt0nrıı iki 
dettikten sonra Bomontl şlrkerlnt ın Baııvekil Doktor B. Refık Say- dır İnşallah bunu temin eder kard .... kapıya dikildi· 
· · eki üessesclc "· · · k·ı~ k · ..,, · 
lstanbul ve Izmlrd m tın o.Jındı- dam. Beden terbıye~~ teş ı a~ . anu- ve bir gun·· huzurunuzda tebşir - Erk.ek isen çık dışnn diye ba-
400,000 llrn mukabilinde sa eril üstacclen muzakercsını tek- - - b 1 d 1 V v 1 
n-ın bedelinin tutfin olarak v - nunun m . k b l 1 k etmek fırsatını bulurum. gırtna8a aş n ı ar. e agız arına 
dlğ~n~esöyledl. ]jf etti ve bu tc~lı~ a u 0 unara . .. . gelen küfürleri savuruyorlardı. Da-

• is irto müzakereye geçıldı. Bazı mebu.sla.r Denızyollan umum mudilrlil- yanamadım. Dışarı çık.hm. Mehme· 
Benzıne p 4 öz aldılar. Ve kanun kabul e~ıldı: ğü bütçesinin kabulünü mütcn- din dinde küçük bir balta Alide de 
karışhrılması rtınının- Bunda~ 10?.ra_v~ede~ ~e~bıycsı kib Milli Müdafa Vekfıletine 88 bir t~ vardı. Mehmedin elinden 

Vekil benzine Jsplrto knnşı G el Dırektorlugu butçesının ko· bal l k '---h Al" ' ıı rl sürülen mütal:Wara en b ı d B Al. R milyon liralık fevkalade tahsisat tayı nara mı çeye attım. ı 
m bahsinde erdi. nuşulmasına aş an . 1• • • ı ana A • • • 'taşla omuzuma vurdu. Kendimi 
au cevaplan ve · t kn.da.r ispirto Tarhan Beden Terbıyeaı kanununun layıhsı.sı kabul edildı. ..d f . . d k k k ·v· 

Benzine yüzde o uz, . . b k l t mu a aa ıçın ev e e me cstigım 
ka~tınlablliyor. Bu senenin benZln tatbikine daır azı no ta arın • en: Saat 21,10 olmuştu. Meclis, sırada elimde kalmış olan bıçağı, 

. -re l5 16 bin ton ispir- virini istedi ve Beden terbıyesı rtesi ·· ·· to 1 nmak ·· Al" · ·· d.. 1 l s:ırfıyatımızn go . F kat bu Is- .. 1 n . . d d. . ••V k paza .gtınu p a uı.ere ınm vucu une rast 5:e e sapa-
toy:ı lhtiync~~~~~-~ ıAzımdır. ~uk~I e erının a e mı ogrenme celseye nihayet verdi. duu. Ali yere düşerek beni hırakb. 
plrtonun 99,5 d .. acak fa.b- ıstedı. . . Mciımet. beni bırakmıyordu. Onun 
Bu derecede alkol apsolu yapı bir fab B Emm Sazak fabrıkalara tah- d k b v 1 d kta 
ika okt r SD.dCCC husus - . · _ _ı·ı b d b. . .. k 1 rı arnına ıçagı ıap a ı n son· 

1 mız Y u · to kadar alkoı mal ecıı en e en ter ıyesı mu e • Bu seneki fuarda spor k t 
riknda senede 1500 edı: lenyetine dair müt.aleasını söyledi • ra .aç ım. --L: 

1 
_ ı_• ... 

apsolü imnl edllmekt ır. _..,. Dib M"ll . 1. b. 1_ hareketlerı Dınlenen \"Uut er, Vrı.K ayı 8Mgı 
·r K radenlz B. Ibnıu.ım - ve: c 1 etin e ıne ır -.azma vere- k bu lı:"ld j thl M 

D. Rnı a zürraın tütününü sn- lim. Ava diksin falan amma zor- İzmri 30 (Telefonla) - B ckn ter- yu an şe ı .e an a ar. ~-
lanın eksperlerin ,,...,...,,etini vermedik- la g ç tb 1 1 hi d biyesi genel direktörlüğü Fuar mcv- hakeme. gelmemış olan bazı p.hit· 
tm alırken değer.,..,,... top oyna rı masının a ey n e- _ .. • l . d" I . . . lik 1 d 
1 1 

h klı:: d:ıld §lkfıyet.lne de cevap . ded. slmlnck, Kulturparkta., Açık han. ti- enn ı: enmesı ıçın ta o un u. 
er a . ın yım.> ı. . . yatrosnnda. temsili ınahi~tte büyük 

Terdi ve. bl :inden farklı vasıf ve B. Hamza Osman, apor ı,Iı;rınde gü- müsa.bak:ala.n ya.~a~ muvafık 
"Tütün bir r · "k 1 d v • l · b. b" ·"" J,11.<"'"6~ kı t rzcden bir mahsuldür Kilosu ıstı rar o ma ıgını, emır erın ır ı· görmüştür. Bu mü.s:ibakn.J.a.ra dnl.r 

JO~nı~ satılan fi.di tütfin Olduğtı rini nakzettiğini Vd mütemadiyen programın b::ı.zırlanmMJna ~a.nmIŞ
gibl ltllOSU 700 )rurUŞ."l. satılan blrlncl talimatname değiftirHdiğinden oi- tır. 
S un tütünü de vnrdıı:_. vnsı.n n bu kayetçi olduğunu söyledi. Aynca Fuar sa.hasında ve ~ehir so-
:ı.ms f klar gOOteren boyle bır mah- Doktor Salln Ali Dilemre sporun kaklnnndn gece meş:ılell koşular yn-

tndnr ar t ~ $llldn • pı.lacaktır Su ı;porlan ten~ mfts:ıba.-
sul uzerlnde alıcı ile sa ıcı ~r, _ ' cümlci asabiYeyi intizama aevketti- kal h 1 hı d ~ h ln.n 
her zaman ihtlliı.f çıkması m~~kWl- ğinden bahisle mütereddi, sıska ve m~tad~r 0 

p azır -
dür. Mnamafih e~erlcrin 1 z~: gayet kuvvetli olsa bile beden ter- -·--------
al('yhine fiat ta.kdır etmeme en biyesinin herkese lazım olduğunu 
e!llirler vermişizdir.• ded.~Ikol )-ıısağl i ret etti. Meşhur boksor 

B. Ziya Gev~cr Etill,mis:ı.l olarak §8 Genel direktör General Cemil 

Miras yüzünden 
kardeşini bıcakladr 

" U 933 Türk bircu ı n m 
kupon kesik 

• • 1938 lkrnmlyell 
• • 1933 İkrnmlyell Erganl 
• 7 1934 Slvas-Erzurum ı 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hnzlne bonolan 
• • 1934 • • 
• • 1935 • • 
• 1938 • 'D 

A. Dcmiryolu tahvlll ı - n 
• • m 

A. Demiryolu mümessil senet 
H~rpaşn llma.nı 
R. llmnm mümessil senedi 

T C ~erkez bnnkıı.sı 
T. fi bankası nııma muharrer 
T. İt bankası (hamile alt) 
T. :l'cı bankası mllmessıı his. 
A. Demlrıyollo.rı fifketı ( % 80) 
A. Demlryollnn oirkotı <% ıoo. 
Dkiblsa~ çimento airkeU 
ŞW.eıt Hayriye 
Şkketi Hnyrlye temeıtft 

ECNEBi TARVİLL t 

18.80 
18.13 
19.30 
19.70 

1930 
61.50 
17.
Sl.-
63.50 
43.-
43.75 
41.10 
45.-
4J~ 

109.
D,'10 
9.85 

110.
:M.-
39.-
7.35 

26.
ıı.-

13.30 Progrnm 21.00 Meımklr9' 
13.33 Türkçe Pl. • podMı 
13.46 Haberler aı.ıo kt8kıer 

14.00 R. c. Bando. 21.40 Konuşma 
lU5 ~c Pl. 21.55 Oıtre.strn. 
15.00 Dans M. Pl. 12.30 Haberler: 
18.03 Şa.rkılnr 22.45 Orkestra. 
18.30 Ziraat Thk. SS.15 Mfi21k pL 

18.40 Caz ı llarlran pazu 
19.00 Konuşma günü sabahı 
19.15 Caz a..ao Program 
19.30 Hnıberler 8.33 .Müz.ik pJ 

19.45 Çifte Fns. 8.45 Haberler · 
20.15 Rodyo Gnz. 9.00 Mü.zlk pl. 
20,45 Şarkılar 9.30 Evin snntı 

•uınıuıı1tuıı111.1nı111n11UUJ ıunnmuaınnnnuaııınııı• 

BULMACAM iZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ,.__ .... 
2 

11--1---1--

3 
4-·~.~· 
5 
1---1--ı 

6 
----ı 7 

'-=~-ı·-ı 

8 

Kredi Fonslye 1002 kupon :ıau 
• • 1911 

00.- 9 
aa,50 tG 

• • Amortl - 60.50 ............ 
1,05 • • Kupon Soldan sağa ve Y:ukandan qağı: 

1 - Son günlerde batan bir NlJKlJT 
Tütlc altını 26.80 Alman zırhlısı - Tersi yemektir. 
~ altın blr grıı.mı S.36 2 - Fena değil • Kültür idaresi. 
08manlı bankası <bant:noil 2.15 3 - Zelzele kaydeden alet. ----------=--_:. ___ __; 4 - Tersi isimdir. Bir azamız. 

KAMBt~O 
5 - Buz yapılırken kullanılaın 

Londra üzerine 1 sterlin 5.24 k.imyevi bir maded. 
Nevyork üzerine 100 dolar 2.20 6 - Tersi trenin son istasyonu .. 

Cenevre üzerine 100 frank !9.95 Gök yüzü. 
Atlna fizertne 100 dralımi 0.9975 7 t b ld 
Madrid üzerine 100 ı;tzctıı 12.9375 - stan u a bir .~eub~ ıru:ru. 
Yokohama üzerine 100 yen 81.1375 8 -.- Tramvay demın - Kasabın 
Stolfholm üzerine ıoo kuron 30.745 aol elınde bulunur. 
•••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••• 9 - Hastalıktan kurtulma - Şap 

Beyoğlu dördüncü 
Noterliğine: 

denizinde bir liman. 
1 O - Kabahati bağışlama - Da· 

marda clolnşır - Çift değil. 
Geçen bUlmacamızm halli 

Soldan s,ağa ve Y ukandan aşağı: 
U Mayuı Hl ıünlü n 4338 ı;ayılı 1 - Nihayctver, 2 - İkikatrc• 

Slftnl Ticaret gazetesi De muhtevası su, 3- Hicaikar, 4 -Akan, Ükal>. 
illıı obıruvı maıı.ıı Cıva Madeni i . 5 - Yaz. Nısab, 6 - Etkün, Çeki, 
letme Limited Şirketi) nin t~kilinde 7 - Trakıç, Tir, 8 - VCTaset, Ka, 
müvekkilim B. Abnıd Şakir Sarıca'- 9 - Es, Bakikal, 1 O - Ruj, Birnlı. 
nın hiç bir ııl&kıı n movafakatı bu- Bütün konforu haiz 
hmmadığını ve mczkür madcııin ha-
len Şakir Sancanın nıiis~ıııen uh- Buket Park 
desinde bolonnı:ıkta berdevam old'!.: S"NEMA KISMI 
tunu ve böyle bir şirketi tammadıi:'l· 1 
mı:zm usulcn şahı lara ve alakalılara Kirahkhr 
(Cümbnriyet. Akşam, Sicilli Ticaret) Birinci ~ Jkinci Vizyon film 
pretelerile ilanını dilerim. göstermek şartile talıp olanla· 
Beyoğlu Rumeli han H No. da Şakir rın Beyoğlunda Buket lokan· 
Sarı<'a umumi vekili DAİ!\I SEYEN - tasına müracaatları ~ 

~nhslnde Amerikanın alkcl .. .. clerck Beden ter- s h ı • G • • kiti nlmmnsmı de>b'l"U bulmadı ve Taner kursuyc g ·b.k t ki' c me ıng ırıtte o•• •• 
derecesi ne kndar çoğalırsa zehJrler'..n bıy" esi kanununun tat ı a .~ ıe. ı 

·· ledi ve de- · l · tebaruz ettır-

İzmir 30 - Karşıyaka.da Ruşen so
~mda. iki kardeş aııı&nda mlı'ns 
yüzünden kavga Çlkmış, biri dığerlnl 
~lıı. aıtır surette :vara.lamı§tır. Eş
Nf oğlu Hi.lseyln C3.hld, kardeşi Ali 
ile çarşıda ş:ımp içerek ikisi de adam 
akıllı ~rho.ş olduktan sonra evlclinc 
dönmek üzere YQla çıkmışlardır. İkl 

Jaı.roeş R~ solreğmn. yakla.ştığl za- Gayri menkul satış ilanı 
manda. amlanndn. miras knlan bir 

de o derece artac:ığını SOY ve alınan netıce en . • k 
dl ki . k . . Beden terbıyesı anunu 

. tadan me JÇL, if 1 . 
a45 ve 50 derecelik r:ı.kıalr or il .. k lleflere verilen vaz e erı 

kaldırılmadığı için 40 derecelik rakı ~ mu e ·rmeği faydalı buldu. 
tabii olnrnk piyasadn tutmıall1;n.nuştır. gozde? g~ k rarile icnbın~ 12 
Ben bu işi artık lnhl.sarla değil sıhhl- Heyetı vekılc a daki yuri!daş· .1 4 5 yaş arasın 
Ye ile konuşacağım.1> yaş ı e . ·b· tutulduklan-

B. Ibrahim TalJ, serbes bınılolaca~ı ların mükellcfıyete tn. ı di e kadar 
ı:öylenen şarap istihsalinde ftzn.rni bır nı işaret ederek ıım Y ki- 1 d 
derece tesblt edilip cdllmiyeceğinl 88 l S 3 gencin bu up er e 
sordu ve memleketimizde'ld ş:ırap de- ' kt olduklarını anlattı. Ka
reccsnin Avrupadnkilerle kıyas kabul çalı~ma earinden evvelki vaziyet il_e 
etmiyece'k şı-kildc yüksek olduğunu nunun .n ş . eti kemiyet ve keyfı-
nnlattı. sonrakı vaz:dıy mütalea etti. Bu 

25 d • h k • t bakımın an . .. 
ır em ra ı yerıne !~ lnız baııına küçük hır zumre-

25 düble bira içenler olur sş~n :sabakalarda derece almasdı 
v b nın 1.v. · mikyasta yur B. Osman Şevki Uludag, bazı a• degvil genç ıgın genış ldugu"' nu 

1 "'b .. hazırlanması o yan ar arasında fazlaca rag et ~o- müdafaasına 

ren kokteil partilerinden bahisle ıç· kaydetti. . b••t•· te• 
ki · t•ht"k. · 1 · _ı b 1 r--ıl Taner, u un ıs ı u ının genişleti mesınue u Gcnern '-""" . k 1 b" 

. d . . v k d t 'h 1 tınıyere esııs ı ır gnyretın e tesırı olduı:;unu ay e • f ruııtı J ma e k~ f ·· 
ti er 1 ttı Müzakere ıı ı go· 

· B şekilde an a .: d kabul olundu. 
· Mazhar Müfid: cRakıyı mene• rüldü ve bu butçe e • 

dersek 25 dirhem rakı içenler bu Şirketi Hayrıyeden 
•:fer 25 düble bira ile kafayı tüt- ikayetler 
dulcmcğe çalışacaklan. mütaleasın· f . Han ve Liman}a-

n ~ulundu. Devclt DemırYOMüdürlüğü bütçe· 
Dığer bazı mebuslar da söz aldı· n işletme U~uS k pancar yükli-:ar. B. Raif Karadeniz kürsüye gc· sinde B. Emın d aza .. stahsilin aylar· 

erek dedi ki: v yen istasY?~lar a :a~setli. )\!tlinaka· 
• l ler · memlekette halkın nlı~ıgı ca bcklcdıgınden d Kerim Lnceda· 
ıçk.iler var. Bunların cie-receleri de lat Vekili B .. Cev ket dbirler alındı
~nlümdur. Bizde de bir içki var yı bunu ön!ıyece u ~eütçenin de ka· 
lcı adı rakıdır. Ve anca!t satılan de- ğını izah ettı ve b l t Denizyolları 
tecelerde olur. Ve dnha aşağı de- bulünden sonra ~~.~~ lüğü bütçesi-
recelerde anason olmndığı için ya- işletme Urnurn. u u·İd· 
palan ~ey rakı olmıyacaktır. Yeni nin ınüzakeresıne g~ı ~·mürscl: 
bir içki icad etmekliğimiz istmiyor· Söz ala? .B. ~~ar bir derdi 
aa o ha,ka ... > ,Boiazıçı _ha • Bun mı .için 

Vekil 400000 liraya alman bira vardır: ŞirketibaynYj• fikayetler· 
f..brikasının bir yılda 800,000 lira fÜndjye kadar yar a~adı. Bütçe 
kazandırdığını da beyanatına ilave den bir fayda buı 0 

I üzerinde 
etti .. ııinİD bu m~ e O k .• . . eıncurne .v• . haber aldım. a u-

Müzakere kafi görüldü. Madde· tevakkuf ettigJIU .. fak. olan bir 
Jere geçilerek İnhisarlar Umum Mü· dar halkının e~erıaı. ır Osküdara 
dürlüğü bütçesi kabul edildi. muhittir. Şirketihak~ıybe iletinden 11 

O ikici mev ı rman umum kadar dn" halde Bebek için bu üc· 
•• d •• ı ·· "' ·· kurut al ıgı Buradaki kar mu ur ugu f yarısını alıyor. 

Orman Umum Müdürlüğü bütçe- rcl~ 
1 
Osküdarlılann sırh~:"d r 

•İnin heyeti umumiyesi hakkında ilk. ~z ıgın Oaküdar ve havalısın e ı 
cöz alan B. Emin Arsl801 amenaj- arfı~or. mahallerine rağbet azalmıt· 

· l · · - · · v • d t • aay ıye 1 h ınan ış erının agır gıttıgın en ve e~- • Evler boıa mı§ r. • • • 
cir iıılerine lüzumu kadar ehemmı· br. Mü akalit Vekilının 
yet verilmediğinden bahsetti. D b 

B. Berç Türker. nakliyat itlerinin bey~ı B Cevdet 
intizamaızlığından va kaçakçıhk MttneJıralAt Ve&™ • 
vak•alanndan behaec:lerek korucula- Kerim tncec'&Jl c1edl ki: 
1111 artbnlm • · 

(Baş tarah ı inci sahifede)" :1:~esln1 tnzelfyerek birbirine İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
, Hüseyin Ca.hld kavgn esnasında bı- Bay Cemil Molla tİrıya.nlnin 18854 hcs:ıp No. sllc &u1dığunızdnn :ıldı~ı 

Bir gazeteci geceleyin '.Aktiriat ç&#mı oekcrck ikardeşinln kamı.na ve 08000) Urayn. klırşı birinci derecede iı>otek edip vadesinde t>orcunu \<'rme-
Anny On<1ra'ya telefon ederek zev· ıba.lilır.ına .ııa.pl:ımı.ş, baldıra saplannn di''1nden ha:kkındn yapılan tı:ı.klp üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ncı madde
ci Schmeling'in öldüğünü haber .ıb~'l krnrdığı ve 0 suretle çıkardıt;ı sin.in matufu 40 cı m:ıddcslnc göre sntılmnsı tca.b eden Beylcrbey .. nde Istav-

lhetl Allnin dnm::ı.rlan kesilin roz clyevm Bostancıbaşı A2>dullaha~n mah. Nakkaş halen Abdullahnğ:ı ro-
venniştir. Y-tıbancı gazetecilerin ha- c e, " " lş, ya- kak eski '15 yeni '15.'17.79 kapı No. lı tapu kaydında mn.a mu mil t koşk · ı h b 1 d h • m d:ı. bfiyumüştilr. Ali ııtır surette nçten. ~e en a er er en ususı s~- yaralandığı clhctıe, hastaneye k.ııldı- ve da~ ma.halll ikraz sencdlnde m:ıa mtlştemu:~t uç bap koşk ve hülen biri 
rette mıfade ederek AJmanlarn bıl- rı1mış Cahld, yetl.şcn poltsler tara.tın- büyuk ve diğeri Kuleli !köşk na.mlle maruf iki köşk Ue bah9C ve d ğer m~-
dinnek hakkı olmadıkları beyan dan ymtanmıştır. temllfı.tı ve denmln.nııa cari 4 masura mallezlzin (binal:ı.r nhşaptırı tama.-
edilmektedir. -mı bir buçuk ny müddetle açık nrttımıny:ı konmuştur. S:ıtış tapu sicil kny-

Bu .. tu·· nlemeye kalm-ı dma göre ya.pılm:ı.ktn.dır. Arttırmaya gırınck isteyen < 1525) llro pey ::ı.kçn.sı 
A-ı'-erı· mahfı"ll•r, Schmelin.., hak- ! s11. ~ .. verecektir. Milli bıı.nlmlarmuzda.n birinin teminat mektubu ela ktı.bui olunur. 

kında hiçbir haber almadıklannı talebeyi yetiıtirmek için Blr!kınlş bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresi :ve taviz bedeli' 
bildirmiılerdir. Schmeling Alman- kuralar açılacak ve tellüliye rüsumu borçluya alttlr. Arttırmn şnrtnamesi 25 5 941 tarlhlnden 

d h ık t f d k · it.ibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukıik i'l1crl· servisinde al'lk bu-ya a a aram an en ~o aevı· :Ankara 30 (A.A.) _ Mııarif ~ 
lundurulnrac..ı.ktır. Tnpu skll kaydı ves:ıir lüzumlu mnlümatta şart.nrunc· "' 

len sporcu idi. Ve Joe Louis ile yap· Vekilliğinden tebliğ olunmuştur: ve ta.kip dooynsında. vardır. Arttırmaya ~olanlar, bunlnn tetkik ederek 
hğı birinci maçtan sonra bir milli Lise ve ortaokul talebesinden bü- satılığa çıknrılan gnyrlmenlrul hakkında ~r şeyl öğrennılş ad ve tel:ıkki 
kahraman addediliyordu. Jkinci tiinlcmeye kalmış o1anlan yetiştir- olunur. Birinci nrttınna 14/7/941 tarihine miisadlf Paznrtcsi Cağnloğlund.-ı. 
bedbaht karf!lnşmasından aonra as- mek İçin 18 temmuzda ba§lamak Wn Snndığımızd:ı saııt 10 dnn 12 ye kadar yn.pılaca.ktır. Muvakkat 1halo 
len Çek olan ve hakkında her :zn- ve 24 ağustosta bihnek üzere her yapılabilmesi için tekli! edilecek bedelin tercihan alınması lcrı.b eden gayrl
man en heyecanlı haberler verilen l:iae ve ortaokulda cihtiyari talebe i:nıenkul mükelletlyctll<ı Sandık n.laca~nı tamamen geçmiş olmnsı ~arttır. 

"' Aksi takdirde son nrttırnnm tcahhüdiı baki kalmak şartil-0 30/'1 941 t.:ırllııne 
kansile çiftliğine çekilmişti. ud ay kurırlan> açılacaktır. Bu kurslardn müs=ıdif çarş:uım:ı günü aynı m:ıh:ıldc ve aynı saatte son arttırm."l.Sl yapı-
ıevvel bir aktüalite filmi Sdımelin'i 8ğretmenlerimiz ders verecektir. bea'ktır. Bu n.rttırmnd:ı gnyrlmenkul en çok nrttımıun üstunde bırakıla
ibir askeri paraıütçü mektebinde l...i.te ve ortaokullarda bütünleme· caktır. Hnklan tapu slclllcrlle sa'blt olınıyan alakadarlar ve irtlCak hakkı 
talim yaparken göstentÜ§ ve bütün yıe kalan talebenin, talebe oldukla- sahiplerinin ibu hnkl:ı.nnı ve hususlle faiz ve masartfc d:Ur lddblarını llln 
gazeteler Schmcling' dem bnhseden nnı gösterir bir vesika ile bulunduk- tarihinden ltib:ı.rcn yirmi gün içinde evrnkı müsb.tclerllc beraber dalremisO 
makaleler yazmışlardı. Cirid muha- lan ıehirlerdeki lise ve ortaokullara blldlrmelcrl IA.zımdır. Bu suretle ha.kle.nm blldlnucmlş olanlarla. hn an 

b 1 · • · k ı h tapu sldllerlle sabit olnııyanlar satış bedelinin p:ıyl~mnsında.n hnriç kalır-
re e erın'e ı§tira etmiş o mnsı mu - miiracn.nt ederek ıimdiden kurslara lar. Daha. fazla mıı.lfunnt nhna.k isteyenlerin 938153 dosya No. sile Sandığımız 
t_e_m_e_l_d_ir_. ____________ k_a_y_d_o_lu_n_m_a_I_a_n_l_&zı_m_d_ı_r.:.._ ___ i:bukuk işleri servisine müracaat ctmc:rı lüzumu ilıin olunur. 

Rumelihisari DİKKAT 

N E C 
• p Emniyet Sandığı: Sandıktan nlınnn gayrimenkulü ipotek göstermek 

1 B EY B A G 1 isteyenlere muha.mmlnlerimlzln koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tec:ıvwı' 
etmemek üzere 1halc bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolay-

ve 

HAYVANAT JJ;AHÇESINDE 
Mükemmel caz, Envat oeglt ~. g021 !"anzara, aileler 
yemeklerile gelebilir!-.. K8llll JCawık ıRIJ\1. Buzlu bira ve 

meşrubat ucuzdur. Her alle çncnklNUe bu balı mutlak gör-
melidir. , 

ZONGULDAK' ta 
Ereğli Kömürleri işletmesi 

UMUM M V D V RL V Ö t} N D E N : 

SADE Y AGI ALINACAKTIR 
l,çi Tabldotlarimız ihtiyacı için 180.000 kilo erİmİf sade Yalı 

miibayaa olunacaktır. Şartname Anbrada Etibank Umum müdür
llilnde letanlauWa E,t;Mnk bürolanda ve Zonguldak'ta İtletme 
u-n Mi..._iill&le sörii(ebiir. Teklillerin 16 Haziran 1941 tari-
W.. -- Zo....Wak ........ u- Midiil'liiüae •silmit ...... 

ldt göstermektedir. (4206) 

inşaat planı 
Sümerbank umumi müdürlüğünden: . 

ftlrl!ıı fI~~ ~ = :k~T~e = ~at~~-t:~ 
konulmuştur. 

i:tbu Inşaa.tın muhn.mmen 1'eşlf bedeli 527 ,64-0,98 JJn4aıı 11tu~. 
2 - Ekslltme evrakı 30 lira mukalblllnde Sümerba.nıc msn Jl\~

den alınaıblUr. 

3 - Eksiltme 16 Ha.ziran 1941 t&rlhlne mQs&dif l>8ZMtell 8'ıMi saa• 
16 da Anka.rada. Sumeıi>ank: umumi müdürlüğünde JaıPl1acald;ır.., 

4 - ~uvakkat teminat mlkdan 24856 llradır. 
5 - Isteklller teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar ~ıi.M&kle.n 

bu kabil işlere bunlann bedellerine firtnanın tekn!k teıı}lrJ111i'tlna ~rdenı 
teşe']Ck.fil ettiğine ve hangi bankalarla muameliıde bulundatıımm. dah· ve-. 
sikaları koyacaklardır. 

6 - Tukllf mektuplnnnı havi zarflar kapalı olarak ihale giıa6 -t ıs ' 
kadar makbuz mukabilinde Ankarnda. Sümerbank muhebeftt .-.emil n~ 
teslim edilecekUr. 

'l - Posta lle gönderilecek teklifler nihayet ibialıe wtlndtm bir saü 
evveline kadar Rıelm1f ve zarfm Jtanunl fekUde ~•nh'- ..._. M=md-.; 
Postada vM1 olablleo* 



Sahife 8 A.b.~n.ıJ. 

Bana inanınız 

Bu süt 
Kırefffilaso 

U$lYIOü 

1 .. 

F YDA 
Sayesinde 

50 yaşındaki bir çok kadınlar 
ancak 30 yaşlarmda 
görünebifoceklerdir 

Oklarla İşaret edilen yerlere 
tatbik ediniz. Sonra da bütün 

Haıeratin En Biamaıı 
Katilidir. 

Sinek, Tahtakuru8U \ _ 
Güve, Bit ve bütün 

haşerati 

SANiYEDE 
iMHA EDER 

Piyasada adi gaz ile yapılan 
ve AlTUpa malı diye yalan 
markaları F A Y D A yerine 
size vermek isterlerse aldan
mayınız. F A Y D A ' yı ısrarla 

isteyiniz. 

H A S A N isim ve mar· 
kasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU 

yüz ve boynımuu sürünüz ,•••••İlll•••••••••- HER AKŞAM 
Buruşmuş, solmuş ı.•e gevşemiş 1 

bir cildi, tazeleyip gençleştirmek 
için işte size basit bir usul: Takim 
ve tasfiye edilmiş bir miktar süt 
kremasını bir miktar saf zeytinyağı 
ve karıştırınız. Sonra hepsini iki kı
sım en iyi krema ile karıştırınız. Bu 
lıalita, cEldiınizi besleyip tazeleşti
recek ve inı:.nılmaz bir güzellik te-

1 min edecektir 

- Bir nktmı gençlik man~arasmı 
muhafaza ve idame için bu basit 

TEPEBAŞI 
BELEDiYE BAHÇESiNDE 

i E 
usulü tatbik etmiş ve 70 yaşında, 20 k• •J•k h f• 
ccnç kadın rollerini oynamıştır. Ec- Ve ışı l .. · Saz. eye 1 
zncınızda bu halitayı size ihzar ede- •-----------------------....;. _______________ _ 

bilir. Fakat muhteviyatı az miktarda A L A F R A N G A K 1 s M 1 N D A : 
olmakla beraber pahalıya mal olur. 

(Yağsız) beyaz rengindeki Tokalon R A D Y O C A Z O R K E S T R A S 1 1 
kreminin terkibinde saf zeytinyağile 1 

ihzar edilmiş süt kremaaı mevcut- z • V t p 
tur. Cildiniz: beslemek için en mü-I engtD arye e rograml 
kemmel ve hakiki bir cilt unsurudur. J ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_T~e~l~e~fo~n~:~42~6~9~0~!!!!!!!!!tl~ 
Herhalde memnuniyetbah, semeresi -

garantilidir. Aksi halde paranız r:--~~~~-:".'--~"~!!!!!!!!'!!le!!-:'.!~"~"'!l':~----~"==~--.t< 
iı:ıde rılilebilir. ..J!J:??';; ,·-
-B"'"""' ns..;..ll_;ye..;..._ik-ln_c_l_h_u_k_uk_ h_a_kl_m_l-i- l ~ ~ 
[~in~Pn Esas: 941/442 1 

Mfidctelnleyhn: Istanbulda Küçük-

çekmeccde mukim iken halen ikamet- ~A'V"~ PA R A 
gCıhı meçhul kalan Bahçıvan Mehmet ~ \\( ....,,,\ 
kızı Mürüvvet. . \ ~ 
Bursanın Hıdırlım M. den Halil oğ- , \._.e _ 

lu Azamet tart.tından aleyhinize ika- ~ Hlt. y AT ... y ARJ~JSlY 

~('en~:ı~:nc~~~~ ı:ı~va:a1::ı~n::h~~ ~ 1DfREKŞ!~~UE_U~-
knnlan davetiye ikJUnetgfıhınızm 

meçhul bulunduğu şerhile blliı. tebliğ.~-:;::;:;;:::;::;~~~::=~=~~~ 
iade edllm~ olduğundan hakkınızdaki 1 
davetiyenin ilanen icrasına karar ve-
rUcrck m uhnkemeniz 25/BI /911 günü .. . . ' ., 
saat 10 a talik olunmuştur. Yevmi I ,~ 
mezkürda mahkemeye ya bizzat gel- ' 
meniz vey:ı. t.arafınızdan baroya ka-ı 

IOARlSINI BiLEN IS BAHKASINDA 
JKRAMIYELI, HES_A6' AÇ~ 

yıtlı bir vekil göndermeniz icab eder. ~T JŞ BANKASI-- --- -

- - ::.... 

Aksi takdirde hakkınızda madde! 1 • 
mcıhsusuna tevfikan muamele icra kı- •• ..k I h l 
ıınacn~ tebıı~ makamına kaım olmak ı Kuçu tasarru esap arı 1---------------------------
üzf.'re İİrın ol~nur. Sümer Bank Sellüloz Sanayii müessesesi Müdür-

! 1941 ikramiye plani lüğünden: 
Anartıman sahipleri! 1 KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, F.!f'ktrik ustabaşılıtı: 

I' 1 Agw wtoı. 3 llcinciteırin Türk olmak ve askerlikle alakası bulunmamak. 
Bo, dairelerinize iyi kiracı Her nevi alçak ve yüksek tevettür tesisatından anlamalc, 

bulmak için cA K Ş A M> m tarihlerinde yapılır. Şirket ve fabrikalarda asgari 8 sene çalı.şmuJ olmak. 
KÜÇÜK lLANLARJ ndan İs· Azamı ücret 140 liradır. verilecek miktar, İzmltte, fabrikada Y'l\!.)ılacak 
tifade ediniz 1941 ikramiyeleri ımtlhandan sonra takdir edilir. 

' 

1 add !000 Liralık = 2000.- Lira Sanat mektebinden mezun olanlar tercih edlllr. 
· ı • 1000 • = 3009.- • 15/6/941 tarlhlnden sonraki müracaatlar kabul edllmlyecektir. ZAYi - Beyoğlu Belediyesinden al-

dığım dükkAnımın kfı.şadlye rubsa.tl- 1 • '158 .. = 1500.- • Elektrik ustabaşıhğı : 
ye.si ve beraberinde Voyvoda merke- 4 • 500 .. = ZOOO.- • Tfırk olmak, halen askerlikle alAkası bulunmamak 
zlnden aldığım beyannameyi kaybet- 8 .. 25G • = zooo.- .. Alç.ak ve yüksek tevettür teslsatınc!a. ç~lışmış .olmak 
tlm. Yenisini alaca~ımdan eskilerinin 35 .. 100 .. = s5oo.- ,. Verilecek 8.7.amt ücret 350 kuruş yevmıyedlr. Izmitte yapılacak lmtlhan-
hükmü yoktur. 1 80 • 50 .. = fOOO.- ,. da göstereceği ehliyete göre ücret verilir. 

Galata Kalafat yerinde l35 300 .. M " = 800~- ., San'at mektebinden mezun olanlar tercih edilir. 
No. lı dükkan Yaşar Ölıdallt \ı.------------" 15/6/941 tarihinden sonraki müracaatlar kabul edllmiyeccktıt. (4113) 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN : 
Yaz tarifemiz Haziran'ın 3 ncü Salı sabahın-

dan itibaren tatbik olU11acaktır. ___ 1r 

GAZiNOSU 
Her pazar giinü öğle ve akıam müzik 

' Pansiyonumuz açıktır. -------r 
İstanbul fiat mürakabe Komisyonundan: 

G7 No. 1ı m'ı.n - Ye1'1 ipekli ve pamuklular için toptancı azami U r had-
leri şu şeklide tesbit edllmlştlr. 

ı - İpeklllei"de 
A - Standardlze ipeklilere % 15 
B - Fantazı l~klUcre o:, 20 
Yarı toptancı bulunduğu takdirde bunların hissesi toptancı karından 

Iskonto ile tefrik edilecektir. 
II - Pamuklu mensucat 
a - Hnm ve kaba düz mallara % 8 
b - Ko.sarlı ve ince düz mallara % 10 
c - Mersert:rıc ve emprime mallara 3 15 
B - Pamuk ipliği 
a - Düz ve katlı ipliklere % 8 
b - Kıvrak ipliklere % 10 
c - Merserize iplikler perde ve ağ ipliklerine % 12 

~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~-

TAKSIM GAZiNOSU MÜDÜRiYETi 
YAZ BAIIÇESİNİN BUGtJNKtJ CUrUARTESf GONtt 

açıJacağmı sayın halka müjdeler. 
YENİ VE ZENGİN VARYETE PROGRAMI 

Her gün saat 18 - 20 arasında matine 
Her gün Öğle ve Akşam yemekled 

ÇİGAN ORKESTRASI - CAZ - DANS 

~-E • 
-ı 

Haziran sayısı bugün çıktı 
BU SAYIDAKİ YAZILAR: Analık - Ayaklarınıza dikkat 

ediniz - Plajda Spor - Soğuk su ve güzellik - Mevsim yemek
led - Okuyucu mcktuplanna cevap - Sağlık öğütıed. 

İŞLER: Zarif bir çocuk ceketi - Masa örtüsü - Limonata 
takımı - Orta yastığı «Kuşlar» - Dikiş işleri - Zarif bir yaka -
Güzel bir masa örtüsü - Her şeyi yapabilirsiniz - Triko çocuk 
yakası - Milano Dantelinden yemek servis. Dört renkli bir 
kapak içinde renkli sayfalar - Aynca bir örnek paftası. 

• F İ A T 1 20 K U R U Ş 

31 Mayıs liJ41 

Tercih: Sizi nldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. Kül· 
fet ve emek istemeden tavuk suyu ile mamul bir komprime, 
muhtaç olduğunuz kaloriyi ve huzuru temin eder. 

BÜYÜK BAKKALİYE MAGAZALARINDA VARDIR. 

SANiN DiŞ MACUNU ilE 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 

defa diılerinizi 

fırçalayımz. 

Yemeklerin kınntılan, salyanın 

ifraz ettiği mikroplar, dqardan 
alınan mum mevat karps1ncla 
ilişler ve dit etleri eğer müte
madiyen temklenmeue bosulmı· 
ya, çiirümiye mahkfundur. Çü
rük dişler, mide ve barsak lhtl
latlarmdan utürrieye kadar her 

nevi hastalığa yol açabilir. 

DIŞ MACUNU 
Muhakkak sabali, öğle ve alqam ve her ye

mekten sonra gilnde 3 defa fırçalamak tutiyle 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden ı 

1 - Erzurum istasyonunda yapılacak anbarlarla idare 
binası vesa.ir işler açık pazarlık usulile ekslltmeye konulmut
tur. Keşif bedeli 146,372,51 «yüz kırk altı bin ilç yüz yetmlf 
iki lira elli birıı kuruştur. 

2 - Pazarlık 6/ 6/ 1941 tarihinde saat 15 de Antarada ofis 
umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. Bladltme prtna
mesl 5 lira mukabilinde umum müdürlükten ve Erzunmı ofll 
ajansından alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat 8568.63 «sekiz bin bet yüz altmıf 
sekiz lira altmış üç)> kuruştur. 

4 - İstekliler teklif evrakı meyanına eblltmeye girebilmek 
için ihale tarihinden nihayet bir gün evvel on.sten alacaJrlan 
ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

5 - Bu inşaata muktazi yalnız 6 ve 8 m/m kutrunda ol
mak üzere 7 ton betonarme demirile 1 ton çivi 
siloda teslim şartile bedeli mukabilinde müteahhide verilecek-
tir. (2919 - 4129) 

Maarif Vekilliğinden: 
3803 sayılı kanuna tevfikan Ankara Hnsanotı&n köyünde açılan kÖJ 

enstitüsü için yaptırılaco.k binaların vaziyet plAnlarlle avan projelerinin 
hazırlatılması ve blrinclllk kaznnncak mimarın detay realmlerlnl yapma.sı 
işi 23 mayıs 1941 t.-ırlhlnden 3 temmuz 1941 tarihine kadar devam etmek 
üzere memleket mimnrlo.n arasında müsabakaya konulm\lftur. 

Müsabaka şartnamesi Maarlf Vekilliği ilk tedrisat umum mlldürlilliln
den alınacaktır. Bu şartnamenin Maarır Vekllllll teblltler dergtalnln d2h c - Makara ipliklerine % ıo (4211- Türkiye Yayınevi Ankara caddesi No. 36 numaralı sayısında neşredlleceği ilan olunur. (281'1) (""3> 

Şöyle diifünüyorcı~~ damın :atti \ ve;\;İ yat.clk 
_ ,Allah Allah.·• DU a 

uı~ • 
.. k•en kırılacagım... . 

gulmc d" · s'Amımiyet-
Runa rcı{:.men Sn ını~ L-l..ı,. ı_:.. 


