
İthalatçılar Ankaraya bir 
heyet göndermeğe 

karar verdiler 

Belediyenin, kahveye nohut 
karıştırılmasına müsaade 

ettiği doğru değildir 
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s - Akşam matbaası · 
ı: 

~u!gar Başvekilinin 
nutku, Bulgaristanın 
büyük bir tazyık ve 

tehdit karşısında 
duyduğu endişenin 

ifadesidir 

BU SABAHKi 
TEL&RAFLAR 

Arnavutlukta 
son vaziyet 

Oün Bulgar Batvekili 
Hariciye Nazırı ile 

görüıtü 

ve 

Harekat mahdud bir 
ıekilde devam ediyor Londra 14 (A.A.) _ (B B C.) 

Sofyadaki Alman orta elçi~i · d-
Atina 14 (A.A.) - (B.B.C.> Dün ge. ~ulg~ Baıvekili B. Filof ve

0 

Ha~~ 
ce neşredilen Yunan tebliğidir: Ha.- cıye azın B. Popofla görüşmüştür. 
rekfı.t ma.hdud bir şekilde devam edi-
yor. Ikl zabit dahll olmak üzere birkaç Bulgar Başvekilinin 
esir alındı, 4 top za.ptcdlldl tku y 

Londra 14 <A.A.) - <BB.C.> Ama- nu unanistanda 
vutluktak1 harckft.t hakkında Yunan iyi karctılandı 
resmi hatiplerinden blrl şu beyanatta x 
bulunmuştur: ıCepheden alınan ha- Atina 14 (AA.) - (B. B. C.) 

Bulgar Başvekilinin nutkunu, 
ilk fınce, it::-Iyan Stefani ajansı
nın verdiği kısa hülasadan öğ

rendık. İtalyan kaynağından ı;te
len bu huJasayı okuyunra bizde 
şu kanaat uy~ndı · Profesör Filof 
Bulgaristanı bir maceraya hazır
lıyor! Bulgar Başvekili, Amerika 
Reisicümhuru Rooseveltin nut
kunu tenkit ile söze başlar, yeni 
bir dünya kurulduğunu anlatır, 
Bulgari3tamn !ıudutıan tadil 
siyasetinde ısrar ederek, Dobru
C!ıddn bs.şka yenl semereler elde 
etmek ümidjnde olduğnnu söy
lerse, komşu devletin hat! .sulh!ı 
ve bitaraflığa bağlı kaldığını dü
şHnmek safC.ilHk olurdu. 

Yunan a!>t~rrlcrinin çetin bir muharebeden sonra çadır önünde yaliiJan ateşin başında istirahati 

berler vaziyetin YunanWar lehine ın- Hestiya gazetesi ulgar Başvekili B 
~af ettiğini devriye kollarının bazı Filof un nutku hakkında diyor ki; 
ltalyan es1r aldığını blldlrlyor. Esirler Bulgar Bllfvekili, Bulgaristanın sullı 
~ra.smda Kllsuradan çekilen yaraWal' siyasetini devam ettir k h 

Son günlerde Almanyanın Ro
rn:myaya biiyiik kuvvetler yığdı
ğı h~ber ver;liyor. Bulgar Ba,ve
kilinln de terlavi seyahatinden is
tifarte ederek Alman devlet adam
larile konuştuğu söylendi. O hA
öiseleri takibeden böyle bir nu
tuk Balkanlardg, ancak endişe 

doğurabilirdi. 

Fakat sonradan, Bulgar Başve
kilinin nutkunu Bulgar ajansı 

vndi. Resmi mahiyette oldu~u 
için hakjkate en uygun san~ıf!t· 

anız bu hulr.sa, İtalyan tljansının 
yAymak istediği şekilden büsbü

tiin başkadır. Hatta onun tama
men zıddıdır. «Rmellerimiz ve 
hislerimiz ne olursa olsun Blılga
ristan, tarihinin en buhranlı ztt· 
manlanndan birini yaşıyorıı di
yPn Başvekil Filof bu nutkunda 
açık bir telaş gösteriyor. Netekiın 
şu ciimle hu endiseyi daha fazla 
mı•yclana kr:ymaktadır: 11Bu hAl, 
karar vermek zamanı geldiği va.

kit , Bulgari~tana, ihtiyatla hare
kei, ftmck sükun ve soğukkan

!ı lığını kayhetmemek gibi vazife

ler yükletmc·ktedir.ıı 

Yunan ileri 
hareketi de
vam ediyor 
Yeni mevziler İfgal 
edildi, esirler alındı 

Ricat eden ltalyanlar. 
mütemadiyen bombar• 

drman ediliyorlar · 

Atına 13 (AA.) - Yunan propa
ganda nezaretinin resml BÖ7.CÜSÜ, 
müŞkül arazi şartl:ı.rına. ra~en Yu
nan ileri hareketinin devam etmekte 
oldutunu eöylemif Ye demiftir \ı: 

Reisicümhur 
Ankara da 

Ankara 13 (A.A.) - Relsi1 
cümhur İsmet İnönü hususi 
trenlerile bu sabah Allkaray..1. 
avdet buyurm~lardır. 'Millt 
Şef, lsta~onda Büyük Mille~ 
Meclisi rl'isi Abd.ülhallk Ren
da, Başvekil Dr. Refik Say~ 
dam, Ankarada bulunan Ve
killer, C. H. P. genel sekreteri 
Dr. Fikri Tüzer, mebuslar, 
Ankara Vali ve Beledive reisi . ' 
Ankara Mevki ve Merkez ko-
ınutanıan, Eınnlyet JnüdürU 

ve di~er mülki ve asker! erkAn 
tarafından karplanmışlardır. 

cDilfman, on ha.van topu, ve bir 
mlkdar mitralyöz bırakarak çekllmlf 
ve yeni me~Uer tutmutt.iır. Diğer bir '------------J 
mıntakada Italyanlardan '1 aubay ve 
114 asker esir aldık. Yunanlılar keza 
yiyecek ele geçirmişlerdir.• 

Atinada hava tehlikesi 
İşareti 

Atina 13 (A.AJ - Dün saat 20,10 da 
verilen hava tehlikesi ifarett 21,5 de 
sona. ennlştir. 

CamiJlo Gaetani dükü 
Yunan cephesinde öldü 

Roma 13 (A.A.) - Stefani ajansının 
verdiği bir habere göre. 25 yaşında 
bulunan ca.mmo Gaetanı dükü Yu
nan cephesinde ölmüştür. Dük, Gaeta
ni di Sermoneta dükleı1. sülAleslnln 
son müıne&sllldir. Bu aileden lt1 Papa 
bir çok kardinaller, edebiyat, siyaset 
ve askerlik Aleminde bir çok m~hur 
adamlar yetişmiştir. 

1 talyanm bir tekzibi 
Roma ıs CA.A.> - D. N. B. ajans 

bıldlriyor: İtalyan .selAhtyetta.r mah
filleri Arnavutlukta kanlı ka.rga.p.lık
lar çıktığı hakkında yayılan f&Ylalan 
k:atl surette tekzlb ve bu kabil en kil· 
çille bir hadise bile cereyan etmedlt1-
n1 beyan etmişlerdir. 

iki inğiliz generali 
Ankara da 

Arnavutluktaki İtalyan kuvvetleri 
~uu aeneral Soddu 

General Soddu 
istifa • 

ettı 

Bulgaristan, neden tarihinin 
en buhranlı zamanım yaşıyor? 

Bir tecavüze mi maruzdur? Sü
künet ve scğukkanlılığ'ı kaybet
mt.den, ihtiyatla hareketi icab
et !,;ren ka!'s..r ne olabilir? Bulgar 
Başvekili bu tı>hlikenin ne oldu
ğunu ifşa etmiyor, fakat nutkun
daki bazı sözler bunu anlatmaya 
kafidir. Pr('lfesör Filof, rnernlekc
tir~i bu büyük harpten uzak tut
mak gayesini tekrar ettikten, 
Balkanlarda sulhu korureak içinı 
şimdiye kRdar elinden gı>len bü
tün ga)Teti sarfettfğ"ini anlattık
tan sonra diyor ki: «Bizler de ha
vati menfaatlerimizi. me:nleketin 
hürrivet' ve istiklalini her tüclü 
vaziy~tıerc karşı müdafaa etmeye Misafirler diin sabali Sıhhi vaziyetini 

lngilizlerin 
büyük hava 

akınları 

Almanya ve İtalyada 
bir ço '.t yerler 
bombalandı 

Tayyare meydanlari ve 
binalarda genif 

yangınlar çıkarıldi 

da. vardır. Alınan esirler Italyadan daki et" d b me. ususuo• 
yeni gelen kıtaata mensuptur. Bunlar, gaıyy 1~ en ~hııetmıştir. Kom
YunanWann 1k1 hafta evvel bir İtal- ıumuzun dıploması sahasında kar• 
yan nakllye gemisini batırdıklarını ve ıılaıtığı. vaziyetin son derece güç ve 
Italyanlann büyük gayretlerle mevzi· nazik. olduğunu takdir ediyoruz. 
lerlni tahklm ettlklertnl söylüyorlar. Bulgar hükUınetinin bütün güçlüklo-

İ.stlh~arat ajansları da şu malO.matı re rağmen ıulhün ve Bulgar hüku .. 
vAnertl yboirr .taCephenlntı msierlı:dez İlrutalsmınnlarda metinin istiklalinin muhafazası hu.-

arruz ne ce n e ya d ı. • • • . 
aon derece müstahkem bir ınevzllerln- awı~n aıu gayretlerınL takdır etmek.-
den püskürtüldüler. Şimal cephesinde teyız.> 
kısa bir müddet iyi giden hava tekrar 
bozmuştur. Sahil mıntakasında Hima
ranın şimalinde İtalyanlann mevklle. 
rlnl tahkim. etmek gayreti Yunanlıla.r 
tarafından neticesiz bırakıldı. 

Habeş hududunda 
bir çarpışma 

İtalyanlar 40 ölü ve bir 
çok yaralı bırakarak 

kaçtılar 

B. Roosevelt'in 
layihası 

Mebuaan meclisinde ilk 
taıvip devresini geçirdi 

-·-Londra 13 CA.A.) - İngiliz hava. 
nezaretinin tebURinde blldirlldlğine 
göre: Fransa.da, Belçikada, Almanya
da ye İtal7ada muhteUl hedefler. J>&
zan paza.rteslye baltlayan gece İngiliz 
hava kuvvet.lerl tarafından bombardı-
man edilmiştir. Kahire 14 CA.A.) - (B. B. C.> İn-

Brest doklanna yangın ve yüksek glllz devriye kollan Habef hududun
lnflllk bombalarlle hücum edilmi§tlr da blr Italyan mUfrezesfnl pilskürt
Blr mikdar atır bomba, tıhtun bo~ müştür. Düşman 40 ölü, birçok yaralı 

Londra 14 (A.A.) - (BB.C.) Ameri
ka mobusan meclıst, B. Roosevelt.'ill 
lAJfha,smı mtiza.kere hususunda vakitı 
kaybetmiyor. Dün meclb lı\ylhanm 
harlct işler komitesine tevdllnl kabul 
etmlJYr. Bu suretle IAyiha ille tasvip 
devreelnl geçirmiştir. 

yunca patlamlf Ye yangınlar çıkm!f- bırakmıştır. İg1llzler1n zayiatı pek ha- N~Ol'k 14. (A.~. ~. - Bütün 
tır. Bir depo yanDllf ve ukerl llman- fıttlr. Amerıkada yegane goru,me mev· 
da dlğcr bilyük bir yangın çıkmıştır Cerbub vahasında mahsur İtalyan- zuu. kongrenin müstaceliyetlc mü
Havre ve Lorlent'a hUcumlar yapıl~ lann Akibetl ha:da Y~.nı ~ ha.ber zakere etmekte olduğu İngiltcrcye 
tıı· Dil§lnan tarafından kulla 1 b yoktur. Son mal ta gore glllzler d k 
!ki. limanın doklarında ükse~ı~ill; İtalyan garnizonunu bombardıman yar ım anun p~ojesidir. Cazete-
k~dretinde bombalann ypatladıtı gö- etmete devam ediyorlar. ler, hu ~usustakı tefsirlerinde, B. 
ıiilmilftür. a· F Rooseveltın bu projenin Newyork 

Vanne.., Chartrea, Evreux, Morlaux ır ra?SIZ ~a~uru dan San • Fransiscoya k
0

adar bütü~ 
de dahll olmak iiP.ere düşman tayya- tevluf edıldı memlekette halkın çok bü "k bıi 
re meydanları ziyaret edllmlş ve ty1 Loa.dra H (A.A.) - Reuter ajansı- lc.s • • yu r 
neticeler alınmlf, bir mlkdar dilfman nın haber aldıRuıa. göre Mendoza e. erıyetı tarafından fevkal.Adc iyi 
tayyaresi yerde yakı]DUftır. Tayyare- adındaki 8000 tonluk Franaız vapuru b~r tarzda karşılanmış olduğunu bil
ler Almanya, Belçllta ve İtalyada pet- Monte Videodan hareket ettikten dırmeltedir. 
rol depolarını esu hedef ittihaz ey- sonra bir Inglliz harp gemıst tarafın- . . 
lemlşlerdir. dan durdurulmuştur. Vapurun tek- . New York Tımcs dıyor ki: cAme-
İtalyada Porto Mnrgherada hedef, ıarı Monte Vldeo'ya döneceği zanne- rıkalıla.rın muazzam ekseriyetiniıa 

hucum eden ilk tayyarenin att·~ diliyor. kanaatı, lngiltereırin galeb-· · · 
"6• M d . A .k . ...~ının 

yangın bombıı.larile tutuşturulmuştur. e!l oza, bununla !kıncı defa ola- .merı a Bırleşik devletlerinin em· 
Bir saat sonra, son tayyare buradan ralt Ingillz ablokasını yarmağa teşeb- nıyeti için birinci dereced 1 b" 
aynlırken, bütün hedef tamamlle bils etmlatlr. unsur te.,k·ı tt·-· 1 .e desa~ 1 ır 
1 1 1 lnd bul .. ı e ıg; mer :czın edır n ev er ç e unuyordu. Hangar· 1111111111111111111111111111111 • 

lar ve atölyeler, yeri yalayacak dere- 1111111111111111111111111111 
.. 111111111111111"• 

cede alçaktan uçuşlarla mitralyöz ~ 
ateşine tutulmuttur. Hedener, alevler 
içinde terkedilmlştlr. 

Bu hareklttan bir tayyaremiz geri · 
dönme~tir. 

Londra 13 (A.A.) - 8ahll müdafaa 
tayyarelerimiz dün Norveç sularında 
düşman ticaret gemilerine hücum et
mişlerdir. Ikl ticaret gemisine tam 
isabetler kaydolunmUf ve bu gemiler 
ayrıca mitralyöz ateşine de tutulmuş
tur. 

hazır olmalıyız. Bulgar milleti, Toros ekspresile 
>ıürriyetini müdafaa etmek için geldiler sebeb gösteriyor Bahke!İr P. T. T. binaıi 
emsali görülmemiş kahraman- Balıkesir 13 - Balıkeairde yeni-
lık Iaı la aSJrJarca mücadele ede- . .\nkarak 11<3 (A.Ad.~-,,ğ fngi~ Londra 13 ( A.A.) - ~~nf inıab.olunan posta. telgraf ve 
.,. 'I ~ k . i r ı:lıracak Orta Sar uman ;"\,J.ı.u .aun m • A ti kt k• J l e e on ınasının dün açılıı töreni 
;ıı ecegine her esı n;:.ln .

1
: "" eral Marshall ComvaU rnavu u a ı ta yan yapılrnııtır. 

d ı·ıı .. t . ı·r messı ı ::.~n B k d -e.ı er gos ermış 1 ... » • va vls mareşalı Elmhurst aı uman anı general ================-====-=-
B .. 1 ki ·na ve g:ııvv•~- ve Ha ~ dd h 1· -h . 

u soz erde. ma . fı • bu sabah Toros ekspresile şehri- .,o u, a va ı sı hıyesini 119 :1. k k a • I er 8 
tin göze çarpmaması .1m~ ns~~- mize muvasalat etmişlerdir. ileri sürer~k istila ~tmiı· -------------
cır. Bulgaristanın hürrıyc ve J - t. . Hiddet değil, 
1iklAlinl <eller türlü vaziyetlere b . J ır. 
karşı» müdafaa ha7Jl·lığına ne Ha eşıstanaa Erkanı harbiye reisi hayret ediyoruz! 
Jüzum var? Her halde Bulgaris- k kumandan oldu 
tan pek iyi bilir ki komşuların- Q ynaşma Roma 13 (A.A.) - (Stef~_) ! Sokaldard• almanca miiüleme-
dan hiç biri ne Türkiye ne YU· d 13 (AA) - Dally Teleg- Orgeneral Ubado Soddu, kendasma lerH···_,!_••dd almanl 

, • Lon ra . · ed • · ek b • lca • • 111111u em ann konuttu· 
nanlstan, ne de Yugoslavya Bul- rnph'ın ırartum muhabiri şunları bil- t avı cttirm ve • D'. ç ay ıabra· iuna bir fey denemez. Fakat nazi 

.. . ·stiklft· dirmektedlr: aHabeşistan hududun- hat ebnek mecbunyetinde bırakan t akile Ti' ki v 

garistanın hurrıyetıne ve 1 • da}:i bütim cephe kısımlannd1 Ingl- sıhhi sebepler dolayuile Arnavutluk ~. ur yeye •ıgllUDJ.f nıuse-
ljne tecavüz etmeyi aklır.d~n gc- Hz devriyelerinin faııllyeti görülmek- orduları grupu kumandanlığından vıle~. - zaten mevcud Ye aleyhin
çinniyor. Esasen Bulgar Ba.§Vt!· tedlr. Hartum'da bulu~an Habeş im- affedilmesini talep etmiştir. Bu ku- de muc:.dele edil~ - yahudi fran
k;U b' t "zclen değil cılıer pnratoru harekatı tııkıb etmektedir. mandanlık harpteki yararlığı dola- sızcası yanma bar de yabudi al-

. .. ır eravu . ,. vatanperver Habeş şefleri tara!ın- . ,. • • • mancas1 kabnalanna taıdar. 
turlu vaziyetıcrıı den bahseni)O · dan idare edilen kablleler, bir müd- yısile etkanıharbıye reısı Org8!!eral Bu kav' ki, elb" d v• tirir 'bi 
f!ulgaristarun hürriyet ve istikla- dcttenbert faal bir çete harbi yapa- U~o ~a.vallero tarafından deruhte ana diliniun deiittinn~ e-:uciz!ini 
nnt t.ehlikeye .sokarak YRZiyet!er r:ı.k Italyan garnlzonlanmı. ve iaşe ed~tD'. gösterebilmektedir; tolcaldanmm ve 

.. ·' . d kollarına b:ıskınıar yapmaktadır. D mı· V k·ı· 4 1 • • • -'----~ 
komşulannıın teraYu7.ı.erın en Asileri tenkil için gönderilen Italyan a ıye e ı ı um.unu yer enmm A11D1111C& tama· 

Nt>cmcdclin Sadak kuvvetleri, asayişi 1ade etmek şöyle Ankara 13 (T~lefonla) - D~hlllye ~~e doldmmaama. - ·~ kendi 
dursun, kendileri ll!ı: temasta bozulup Vekill B. Faik öztrak bugün Istıuı- hissıyab bakunmdan - hiddet de-
kı:ı.çnuı.ktadırlar.a bulda.ıı §ehrimlze dönmii§tür. fil. hayret ediyorm. ..vamı 4 üııcü sahifede) 

- Bizlm spikerlerin türkçesi artık kulağıma hoş gelmeğe 
başladı! ... 

- Ne zamandan beri? ... 
- Yabancı radyolar türkçe konuşmağa başlıyalıdan beril... 



Sahife 2 AKŞAM 14 Kru~unusanl Hl11 

t :ey9 !j' ffl!fi*fiWDS& wy;g M M .. , ee if Ş: 1& 1 %4 &U aarzs 
•• 
U.D Geceki ve Bu. Sabahki Haberler J 

'~~---~---~~~~~~ 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Macaristanda 1 
büyük miting-

ler yapıldı , 
İtalyanlar Trablusta bir 
çok hava meydanlarıni 

boşa1tmı~lar Romanya aleyhinde 
ıiddctli nutuklar 

Kahire 13 (AA.) - Orta Şark .. J d 
lngiliz hava kuvvetleri karargahının soy en İ 
tebliği: 1O/1 1 ıonkanun gecesi, A A ) T n 
Bcnina ve Berka tayyare meydanla- Budapet~~ 1} ( · ~ · .. - ~anı ~ 

'dd ti• t ruzlara ug~ramıctır vanya ahalıaı pazar gunu Transılvan-
n şı e ı nnr .. · hi l · d b ' '- · · ] - '-
B. J a bombalar diittmü" ya ıe r enn e ır ço .. mıtıng er~-
ına ann arasın ..,.... • d • . B · · l d .. al 

ve yerde dağınık bir halde bulunan he~Il§l'ir. Ru mıtıng er eMıoz: • an 
1 • k ) d 1 ı atıp er omanyanın acanstan tayyare erm ya ·ın arın a yangın ar l h' d v h .ka ·dd l 

~\ 

çıkmış ve infilaklar olmuştur. Tay- •ey ın e Y~fb~· ta n ta ıı ete 
rarclerimiz Bingaz.iye de taarruz et- pr~~~.~o 1e!111d ıı er ır1 • B _,_.

1 
o 

· I v b' b b k • ıYJD&;O e e yapı ıın ve aşve&;ı 

T obruk susuz 
ve yiyeceksiz 

kaldı 
İtalyan garnizonunun 
kurtulması imkansız 

Loııclr& 13 CA.A.) - Tlme&n Libya 
eephNlndekl huswd muhab1r1 blldlr1-
7or: Bugtın artık h19 kimse, tara, de
ııU veyahud hava yolile ne Tobruta. 
ıtrebfl1ll ne Tobruktan çıtabillr. va
kıa bir Teyahud 1k1 gün aahll boyun
ca bir ged.Ik mevcud bulunmuştur, 
fa.kat ya ~kınlıJı: ya ınat nya.lıud 
cıa tntızamsızlıktan, İtalyanlar, bu 
~edikten istifade etmemeyi tercih ey
·ıem!llerdir. Şimdi bütün ged.lkler ta-

A.Li ile VELi 

KonyaJıların !erefine 
üç defa: Şa! Şa! Şa! 

Ali - Gazetelerde bir liste 
gözüme ilişti, Veli ... Asker aile
lerine yardım listesi... Kim bi
rınci geliyor, biliyor musun? 

Velı - Üsküdarlılar lstanbul
da nisbi tekilde pek ileri git
mişlerdi... ftiharla okumuştum. 

mış er ve ngır ır om a ~ en .• • l d v bti 
h · ıt b'. ··k b' b' y · ITelekı nın de hazır bu un ugu -e emmıye e uyu ır ına a ısa· • . . . . I 

• • l d k kumet partısı .ıdare heyetı top antı-
bct etrnışur. Hıhtım ar a yangın çı - d b l d B R k b"tü 

Arnavutlukta şimal cephesinde karlar arasıncla ilerleyen 
bir Ymıan kolu 

mıştı . '/apurlarn da ciddi hasarlar Msın a me .
1
°
1
s ~r. anT · .0

1 
n ay l ru n 

d .. 1 • ld ~ d'I ._ acar mı el'inın ranıı vanya ı arın D k ı k Yugoslav kabinesi 

, patılmlftır. Ve muhasara eden Jruv
vetler, "l'obrukun her tarafında 80 
kllomekellk bir cephe üzerine dunna
da.n attmaktadır. 

- Vilii.yetler arasında da 
Konya, gene n i s b i f e k i 1 d e 
teferrüd etmiş... Yaşasın Kon
yalılar... Benim de ana tara
fındar, cedlerimden birı Konya
dan gelmiştir... iftihar ediyo
rum... Biz Konyalılar... Hey 
efendim hey. . . Biz Konyalılar 
yok muyuz? ... Bizler ... 

VCr ırı ffi'lŞ 0 Ugll zanne ı meı.::te- h• 1 , ı_ d • • f!L t'v• ' " o umacı 1 d' ıs erme .. ar eşçe ıstm.ıK et ıgını ıoy-
ırD t 1 lerniı ve hük\imetin, Romanyalılann 

P l 
onan1;!1aY? mb~nsukp ayyarel er iftiraya müstenit tahrikAtına nihayet 

n ermo uzerıne ır a ·ın yapmış ar- . . . 
1
. d 1 h · 

d Li d b ı ·ı b vennesı ıÇ'ln, e ın en ge en er ıeyı 
ır. nıan a u unıın gemı er u 1• ld•V• • ·1· · 
k b 1 h d f• · t k'l t • yapması azım ge ıgını ı ave etnuş-

ıı mın aş ıca e c ını eş ı e mış- . 
tir. Bir bomba 8000 tonluk bir ti- tır.B d 

13 
(AA) K 

caret vapurunun yanı başına dü,- u •Petle · - apos-
mı'ştlir. Dış iskeleye bağlı bulunan var' da yapılan hükumet partisi ida-

re heyeti içtimaında iaıe nazın B. 12 vapurdan birine tnm is:ı.bet ol-
d•V d'· d .. h v Laky, Transilvanyanın Romanya 

muş ve ıger or u asara ugramıl- . 
ıır. Depolarda yangınlar çıkmış \•e 

1 
hakimiyetı altında bırakılan !ısını?-

. r·ı ·ki 1 t 1 da ya,ayan Macarlann tazyııc edıl-m ı.a ar o mu, ur. k l<l ki .• . 
<:: k. T bl t J mız de me te o u arım soylemıştır. .,,ar ı ra us a, avcı arı - M B J .-• • 

vamlı devriye uçuşları yapmışlar v~ . acar aşve t! ının 
Deme, Tunimi ve Gıızala tayyare bir nutku 
",'r.ydanlArındva hiç .dü.şm~n ta~are- Budapeşte 13 (AA) - Macar 
sı bulunmadıgını bıldırmı~lerdır. Bu 

1 

ajan!l bildiriyor: Mııkolo' da topla
meydanlarda ancak kullanılamıya- na h .. kumet partisi idare heyeti 

k d d h ı .. h. n u 
ea erecc r. arap o.mu~ mu ım içtimalarında ıöz alan Baovekil kont 
miktarda tayyare görülmüştür. Ga- ıTeleki, Macar nnlletinin, bugün ız
zala r,neydanında yanını, .. olarak ' tırap, keder ve sefalet içinde bulu
bırnkı.mış 20 tayyare muşnhede I nan bir alemde kendisine sakin bir 
edıl~j tir. !hayat temin et;iğinden dolayı Alla-
- I?.u~_mıın Borı:ba de~iz tayya<e ha karşı §Ükranlarını bildirmiıtir. 
ussunu terketmışc benzıyor. Başvekil sözüne devamla ezcümle 
.. ~arki hıılJ ~n ~frikasında ~daga demi,tir ki: 
ussu, Capronı tcsısah ve maya mah- Fakat Avrupanın her noktasında 
ı:ık depoları bombardıman edilmiş-, bugün tehlike vardır. Bu harp, 1914 

Sanatın inkiıafı için 
Hataya 150 tezgah 

gönderildi 

Antakya 13 (A.A.) - İktisa'cl 
Vekaleti Hatayın bazı mıntakaların
dalci köylere dağıblmak üzere yüz 
elli tezgAh ıöndermiotir. Bu tezgah
ların kullanılmasını köylülere öğ
retmek için muayyen nahiye mer
kezlerinde ayrıca kurslar açılacak
tır. Bu suretle Hatayın çok eski bir 
sanatı olan dokumacılığın ihya ve 
inkişafı temin edilmiş olacaktır. 

Antakya 13 - Antakya Ak,am 
kız ıanat okulunun açılış töreni dün 
yapılmışhr. 

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

Hindiçinide 
Siam Jotaatının ileri 
hareketi kanlı muha· 

rebelerden sonra 
durduruldu br. .. .. . · !harbi gibi bütün dünyada hükUm 

Butun cephelerde bırçok keşıf süren derin bir kaynaomanın harici 
uçuşları yapılmış ve bütün bu hare- tezahürleridir. Mevcut tehlikeler ıa- Şanpay l 3 (A.A.) - D.N.B. 
kattnn tavyarelerimiz zayiabıı7. dön- dece maddi değildir, ayni zamanda ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
müştür. manevidir de. Bu sebeple bütün Hindiçini cephe kumandanlığının 

Londraya bombalar millet mantviyatının sağlam ve ma- bir tebliğine göre, TO kanunusanide 
atıldı sun kalmasına dikkat etmelidir. 4 Siam tayyaresi düoürül.müştür. 

Lo d 13 (AA) _ 1-I • Bundan sonra, Başvekil, milletin Bunlardan ikisi tayyare dafı batnr-
n ra . ava ve d ld l ik' . d h k ti . t 

Dahili Emniyet Nezareti tı:bliği: daha iyi bir istikbale n~mze odu- yafand, d~~ .. ~.I a_~a .. uvve en a-
o- ·· b ttıkt b' ğu hakkındaki kanaatinı izhar e e· ra ın an uşuru muştur. 

ubn eel er. gunt';> .. ab akn ırazk sdon- rek Macarların milli hasletlerini Kamboç eyaletinde Siam kıtaalı-
ra aş a •an ve uç uçu saat a ar • ' ~ ·ı · h k · k J 
·· h • h" d L muhafaza etmek ııartile Avrupanın nın yaptıgı ı en are etı an ı mu-suren nv1& ucumu esnasın a on- . d d d ) 

d ·1 Th h · b d yeniden tanzimi i,ine faal hır suret- harebeler en sonra ur uru muştur. 
ra ı e nmes ne rı mansa ın a . . A H. d' · k 1 · b k d 

b. k k 1 b b 1 1 te i•tirak edeceklerim ve yem v- ın ıçını uvvet erı aş uman a· 
ırço no ta r.ra om a ar ab mı~· ,. . . l 11.1 • M · d V• • 

A 1 b b I rupa için kıymetlı bır unsur olacak- nı genera ıv aurıce artuı egıştı-
hr. tı a:l yangın om a annın çı- . . ·ı · · y · b k d 
k d v ) h b l !arım söylr.mıştır. rı mı~tır. em il§ uman anın çar-
ar ıgı yangın ar asara se ep o - b ·· ·· S 1 V• b'Jd· 

F k · f · ·ı d·~ 'f .......... ••••••••••••••••••••••••••••• şam a gunu aygona ge ecegı ı ı-muştur. a at ıt aıye ı e ıger pası ı ·ı k d' 
müdafaa aervisleri yangınları sürat- nın bazı mahallerinde kamyonlan, rı me te. 1

1
r.
3 

(A A ) F 
le ·· d.. ·· 1 d' Öl" 1 k • k 1 · t'hk" 1 b Hanoı · · - ransız son urmu~ er ır. u ve yara ı j as erı ıta an ve ıs ı am arı om- H' d" . . • 

1
. . . l O t 

F k b k d 1 b d · ı d' ın ıçınısı va ısı amıra ecoux a-vardır. a at u ana a ar a ınan ar ıman etmış er ır. f d d.l b. bl"v d ·k· 
haberler ölü adedinin fazla olmadı- Düşman 12-13 kiınunusanı gecesi S~ ın ~n neşre 1 en . ~r tf O ı~. e, ' 1 

ğını göstermektedir. Torino üzerine hava akınları yap- ıa~ ~p tayyaresİnın ~nu;u-
Diğer bazı mıntakalara da bom- mı,hr. Bazı hasarat kaydedilmiş ve sa1 nı 1 c • r~n;ız d~~~.1 ~l~ .. }.~r~·İ<l· ~l 

baltır atılmı~sa da bunlar az hasara birkaç kişi yaralanmı~tır. Venedi~ a ev er . 1çınB e uşuru I ugus· 1 ırı -
b b. · · t ·ı · ·· · 1 k t' · d h mektedır. u tayyare er ıemreapı ıe e ıyet vermıştır. ngı terenın ce- uzenne yapı an a ın ne ıcesın e a- b b d d' l d 

nabu prkiııindeki bir mahalde bir sarat husule gelmiştir. Bir ölü ve oTm bal~vdımanFe ıyor ar 1
' I .. 

'k .. ·· b' •~ l d e ıg e, ransız tayyare ennı.ı mı ·tar olu vardır. ın:aç yara ı var ır. A B k k d . 1 •. 

Italyan tebliği 

İngiliz tayyareleri Tori
no, Venedik ve Katanayı 
bombardıman ettiler, 

hasar vardır 

Catana üzerine yapılan akın, bazı ranya - ang ? emıryo ~ uı:e-

b • ı d ••f .. ~a rindeki Praşinbun ıle Ubon, Sızaket asarah mucıp o muşsa a nu u.... . 
• t kt Catana'da hava mü- Korat ve Srakedı bombardıman et-

~~:: ~:ta~~lan bir tayyare düşür- tikT1erbi l~lwavFc edilmektedir.! . . 1 O 
müşlerdir. Bu tayyare ıehrin civarı- • e ıg, . ransız tayyare crının 

d .. k la mı•tı kanunusanıde Bangkoku bombardı-
na uşere parça n ,. r. "l "ki · h kk d k 

V cnedikto bahriye toplarının ate- mana. tevc.ssu etti erı a ·ın a. 1 

· ·ı b' t d h d"ş·· ··ımu"" haberı katı surette yalanlamaktadır. şı ı e ır ayyare a a u uru ,,, 
znbit ve küçük zabit olmak üzere 
mürettebatını teşkil eden 6 kişi esir 
edilmiştir. 

;..:.....; _____________ _ 
Alman tebliği 

Hindistanda istihsalat 
a.rt.tırılat"ak 

Dclhi 13 (A.A.) - Hindistan 
hükumetinin iaşe nezareti Hindistan 
istihsal sanayiinin azami verimini al
mak için bir mübayan planı kabul 
etmiştir. 

Yakında tadilat yapıla· 
cağı hakkında ıayiala~ 

dola§İyor 

Bel:rad 13 (A.A.) - D. N. B.: Bll4-
vekl.l B. Tsvetkovlı:, bugün Belgra.da 
ci.önmüş olan Başvetıı muavini ve 
Hırvat lideri B. M:ı.çek ve yine bugün 
Belgrada. gelmlş olan Sloven lideri 
dyan Azasından B. Kuloveç ııe uzun 
görüşmelerde bulunmuştur. B. Tsvet
koviç, bilahare saraya giderek kral 
naibi prens Pauı tarafından kabul 
edllmlştır. 

DahUi siyasetle aldkadar bu faali
yet dolayıslle, kabinede yakında te
beddüHl.t yapılacağı hakkında şayia
lar dolnşmaktadır. 

can bir hareket! 
Vichy birdenbire İngil

tereye taarruza geçti 
Londra 13 (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: Vichy bir
denbire İngiltereye taarruza geçmiş
tir. Bir taraftan müstemleke nezareti 
mürıteşarı amiral Platon yarı resmi 
gazetelerden eLe Journa1> ın bir 
muharririni kabul ederek İngiltereyi 
Fransız imparatorluğunu zaptetmek 
arzusu ile ittiham ediyor; diğer taraf
tan da işgal altında bulunmıyıın 
Fransız radyoları Siamın tecavüzünü 
şu suretle izah ediyorlar: 

Bu hareketlerden mesul olan 
Japonya değildir. İngilteredir. 

lt;mada değer membalardan ıılı
nan malumat gösteriyor ki, Vichy
nin bu hareket tarzı samimi değil, 
calidir. Merselkebirin ertesi ıünü 
Afrika scthillerinde bulunan bir 
Fransız müstemlekesinin umumi va
lisi ile görüşen amiral Platon, her 
sabah kalkhğında İngilizlerin muzaf
fer olması için dua ettiğini söylemiş
tir. 

B. Churchill 2 1 teorinievvelde 
söylediği nutukta, İngilterenin hiçbir 
devlete ve hilha~sa Franaaya karşı 
arazi ihtirası beslemediğini beyan' 
etmiş ve 7 ağustosta General de 
Caulle imza edilen anlaşmadan son
ra eF ransayı eski azamet ve tama
miyctile ihya etmeği> müttefıklerin 
harp gayeleri arasına sokmuştur. 

Y.ichy' de herkes bilir ki, İngilte
renin Ftan~ız topraklarında gozu 
yoktur. Buna mukabil Alsas Loreni 
ilhak eden Hitler Almanyası Fran
sız anavatanını ve impaartorlu
ğunu parçalamakla meşguldür. Yine 
Vichy çok iyi bilir ki, bunların par
çalanmasına ancak Lir İngiliz zaferi 
mani olabilir. 

İtnlyada bir mahal 13 (A.A.) -
ltalyan orduları umumi karargahı
nın 220 numaralı tebliği: Yunan 
cephesinde normal keşif kolu ve 
top-;u faaliyeti olmuştur. Tayyare
lerimiz yürüyüş halinde kıtalarl:ı 
kamyon kollarını bombardıman et
mişlerdir. 

Bingazide Tobruk cephesinde 

İngiliz tayyare1eri 
Bayreuth' a bombalar 

attılar 

Siam meselesine gelince, o da 
bunun kadar aşikardır. Almanlarla 
Japonların Siamda çevirdiği entri-

Züraa SU tevzii i~i kalan İngiltere ve Fransa harp baş-
Ankanı 13 (Telefonla) - Sulama lamadan evvel biliyorlardı ve bu 

tesısatı ikmal edilmiş ve edilecek mm-k il •rilıı 13 - (A.A.) - Resmi tebliğ: 
topçu faali) eti olmuştur. Seri 0 n- Dün Alman hava kuvvetler! İngiltere 
rımız çölde Carabub etrafında faa- üzerinde keşif uçuşları yapmıştır. 
liyette bulunmuşlardır. Bir diişmnn 12/13 kAnunusanl gecesi bombardı
ileri üssü müessir surette bombardı- ınan tayyıırelertnden mürekkep Jruv
man edilmiştir. Düşman tayyareleri Yelli hava filolarımız Londrada mü
Bingazidc bazı mahalleri bombar- hlm. as!terl hedenere hücum etmlş
dıman etmişlerse de nüfusca zayiat lerdlr. 

k Tluunes ınaruıabının şlmal ve ce-
yo tur. nub mıntakalannda. mUteadd.ld bü-

Garbi Akdenizde pilot mülazi;n yük yangınlar çıktığı vo §ehrin doğu 
Capcllo He rasıd yüzb:ı.şı Oliverinı.'l cenubunda. çıkan büyük bir ynngın
rii.kip oldukları bir tnyyaremiz bü- dan tes!r duman bulutlarının yük
yük bir düşman cüzütamını torpille- lieldiği görülmüştür. 

taklnrdıı. zürran tevzi olunacak su- tehlikeyi önlemek için . müttefiklet" 
fardan alınacak ücretle suyun tevzii, arasında Uza~ Ş~r~ta bırçok konfe
su yo!lı:ı.nnın tanzl.ml, kanallar yapıl- ranslar akdedılmıştır. Bu toplantıla
nıası esaslarını tcsblt etmek üzere rın sonuncusu 9 39 da Singapurda 
Maliye, Ziraat ve Nnfüı. Vekl\letlerl yapılmıştır. 
mümessillerinden mürekkep komls- I . ---. --.-.- . 
yon bugün de toplanarak müzakereye sveçın yenı butçesınde 
devam etmiştir. mühim açık var 

Mura<llı belediyesi Stokholm 13 (A.A.) - Stefani 

Ak ıs (T ı r 1 ) Ç 1 k 
_ ajanııındnn: İsvcç'in 1941 / 1942 

n ara e c on n - or u n • b" . d L" ·ı 700 ·· 
ras.ınıı bağlı Muradlı nahiye merke- senem utçesın c ır mı yar mu-
rtnde Belediye teşklll knbul edUml§- yon kuronluk bir açık vardır. Milli 
tır. müdafaa masrafları iki milyar 400 mi;tir. 217 numaralı tebliğde yara· İngUterenln cenub sahillerinde bu

landıcı bildirilen harp gemisi eMa- lunan askeri hedefler de bombardı-
1 man cdllmlş, İngU!z llmanl:mna ye- B I • n k·ı· 
aya> tipinde bir gemidir. Bu mu- nlden mayn dökülmüştür. u garıstanın, ~a~ve ı ın 

vaffakiycti elde eden hava teşekkü- Dün öğleyin hafit düşman hava nutku hakkındaki 

milyon korona baliğ olmaktadır. 

Okul idarelerile mual· 
)imlere bir tamim 

Anbra 13 <Tele!onla) - Maarif 

lümüz binbaşı pilot Antonio Fadda- filoları işgal nrazı.sı üzerinde uçmağn 
nın kumandasında idi. teşebbüs e~lerdlr. Tayynre dafl telakkisi 

Şehre on beş kilometre mesn!ede 
Jelin beş tayyare ini.§ nıeydanı bı:ı.s
lcnla dÜ§Dlandan alınml§tır. İngiliz 
hava tunetlerl, tanklnra ve piyadeye 
yolu hazırlamak üzere bütün faallye
tlnl sarfetmekted.lr. Son 1kl ay 2arfın
da blt ıiin rahat yüzü görmem.iş olan 
liman hariç Tobrukun d.lğer beyaz 
evleri az çok sallm durmaktadır. 

Muhasara. altında bulunanların yt. 
yecekler1 belki bir kaç hafta yetişecek 
kadardır. Faknt içecek su azlı~ını 
gösterm.eye başlıyacaktır. Tobruka 
ı.u, hemen hemen tamamlle, 200 kilo
metre şimali garb!de Demeden yel
kenlilerle gelmekte idi. Fakat bir kaç 
ı:tündenberi hiç bir yelkenll İngiliz 
harp gemUerlle karşılaşmak 1htimal1-
nl gözfuıe alamamaktadır. 

Esirlerin dediklerine göre, Demenin 
garblndekl İtalyan kolonlan, paniğe 
tutulmuşlardır. Bunlar, allelerlle bir
likte Blngazlye kaçmaktadıl'. Zeytin 
ağacı plAntasyonlan terkedllmlştır. 

Hava güzeldir. Mehtap parlaktır. 
İnglllz ordusunun Libya çölü boyun
ca. durmadan merhale merhale ller
leytşlnl tutabllecek hiç blr teY yok 
gibidir. 

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

Bükreşte 
Ha va hücumlarına karıl 

korunma tecrübesi 
· yapılacak 

Bükret 13 (AA.) - D.N.B. bil· 
diriyor: BükrC1te 14 ıonklnunda 

- Amma ileri vardırdın ya
hu ... Bu senınkisine Tt'jyonalizm 
derler... Yani yekpare bir va
tan olan Türkiyenin bir kısmını 
ötekilere tercih etmek; oranın 
taraftarlığını yapmak ... 

- Evet Ali... Rejyonaliz.m 
d\;nen ıeyden ben de nefret 
ederim... Fakat onun da mü
bah olduğu bir yer vardır: İ~·e 
bu gibi ahval... «Biz Karade
nizliyiz!...>, ehiz Adanalryızl ... ~ 
diye kendini diğc.r bölgelerin 
türklerinden üstün saymağa kal
kışmak fena şeydir; yalnız böy
le hamiyet nümuneleri gösteı
mekte yarışmak, birinci gelmek 
takdir olunur... Bu yanıı adeta 
klüpler arasındaki müsabakalar 
haline getirmeli... Kavgalı, id
dialı maçlardan bile daha fazla 
körüklemeli, alevlendirmeli ... 
Yaşasın Üsküdarlılar, yaıasın 
Konyalılar... Şereflerine üç de-
fa: Şa 1 Şa 1 Şa 1 Ali.eli 

L ..J 

B. Rooseveltin 
şahsi mümessili 

Dün lnvliz Kralı 
tarafından kabul edildi 

hava hücumlarına kar§ı gemı bir Londra ) 3 (AA.) - B. Roose
pasif korunma tecrübesi yapılacak ve1rin ıahsi mümessili B. Hopkins 
ve şehir karartılacaktır. Şehirde ka- bugün Buckingham sarayında kral 
rartmanın tam olup olmadığı "id- tarafından kabul edilmiıtir. Yakın
detli bir kontrola tabi tutulacakLr. da Vaıingtona hareket edecek olan 

T G b k •• •• •• •· Lord ve Leydi Halifax da bal tara-
ren e ze oprusunu fı d k b 1 ·dı'lmi•le.r .. "I • n an a u ~ ..... ve oı c ye-
geçt'rken bır yolcu meğine alıkonulmuşlardır. 

dereye düştü 
Ankara 13 (Tele!onla> - Muhtelit 

tren bugün lkl saat kadar geç kalmış
tır. Bu gecikmeye sebeb tren Gebze 
köprüsünü geçerken sahanb~a çıkan 
bir yolcunun muvazenesini kaybede
rek kazaen dereye düşmes1d.lr. Yolcu 
ölrnüştilr. Bunun Cevdet adında biri 
olduitu söylenmekte ıse de kat! hüvi
yeti hakkında henüz malQmnt alınn
mam~tır. 

AdJiyede ta~nler 
Ankara 13 (Tele!onla) - Amasya 

:ığır ceza. mahkemesi reisliğine EIA~ 
zığ ağır ceza relsi B. Ata BllglU, EJO. .. 
zığ aıtır ceza relsliğ!ne Amasya ağır 
ce1.a relsl Ibra.lı(m Özbol, Erzincan 
asliye ceza hakimliğine Foça müd
c!clumumlsl B. İhsan İdil, Zonguldak 
asliye ceza hfıklmllğlne Ayvalık müd· 
cteıumumtsi B. Azmi Bıı.ytot, Devrek, 
haklın mu:ıvinllğlne Düzce sorgu ht\
k!ml B. Reşad Keskin, Zonguldnk 
Mkim muavinliğine Cihanbeyli müd
oeiumumi muavini Umran Yiğiter 
tayin edllmlşlerdlr. 

ilk t&lhsil bitirme 
imtihanları 

Ankara 13 (Telefonla) - Milli ta
lim terbiye heyeti llkmektep tallnmt
rıamesln!n 75 inci maddesını tnd.ll et
ır.lştlr. Bu mndde He bir engel yüzün· 
cıen ilk tahslll bitirme 1mtlhanla.nna 

Tas ajansının 
tekzibi 

Berlin salahiyettar 
mahafilinin mütalaası 

Bertin 13 (A.A.) - Yarı resmi blr 
membadan tebllğ edllm1ştiı:: Alman 
kıtaatının Bulgnristana nakline alt 
olarak dolaşan ve son günlerde dünya. 
ml\tbuatı ve ajanslan tarafından ne,,. 
red!len uydurma havadlsler hakkın· 
da Berlln seli'ıhlyettar mahflllert Sov· 
yet resmi ajansı Tass'ın bir tekzip 
neşretmek lüzumunu his.ı;etmcslne 
hayret etmemektedirler. 

İngilizlerin aldıkları . 
ganaım 

Londra 14 (A.A.) - İngiliz Nil ordn· 
.sunun Libya taarruzu esnasında. 370 
kilometrelik ileri harektinde aldığı 
mühim ganalm arıı.sında 41 1 orta ve 
162 si hnflf olmak üzere 203 tank, 589 
top, SOO bini mütecaviz top mermW. 
600 ü mütecaviz mitralyöz, iki mllyon. 
dan fazla tntek ve mıtnılyöz mı:rmısı, 
1700 den fazla kamyon vardır. 

muayyen günlerde gtremlyecek olan- -------------...... 
lar, imtihan başlamadan evvel engel
lerini yazı ile okul idaresine bUdlrnıe
r;e mecburdurlar. Engellerln1 vaktııe 
haber vermeyenlerle engelleri kabul 
edilmeyenler bitirme şnhadetnamesl 
a lamıyacakla rdır. 

Münaka1at Vekili yarin 
İzmire gidiyor 

. Münakalat Veklll B. Cevdet Kerim I 
Incedayı dün öğleden sonra Devlet 
Denlzyollan umum müdürlüğünde 
meşgul olmu~. umum müdür B. Ibra
lı1m Kemal Bayboradan teşkilat et
rafında izahat almış, yeni direktifler 
vermiştir. VekU yarın İzmlre hareket 
edecektir. 

:Nasıl yazmah? 
Bazı muharrirler (ğ) ha.dini 

uzatma iıareti suretinde lı:uilan· 
mağı ıfrata vardınyorlar. Fakat 
(ğ) nın uzatma rolü oynaması
nı, bilhassa iltibas olan kelime
lerde, kabul etmek zarureti var. 

Mesela eöldürme> manasına 
ekatib den, cöldüren> manası· 
na ekntib i ayırmak 'İçin 4b yı 
kullansak, ek> incelir. Bu ıe· 
heple: 

Vekaleti allı.kadarlarn bir tamim gön- D ""• d d 
dermlştir. Bu tnmlmde maddi men- egırmen ere e yeni 

Şarki Ahikadn dü~man müfreze· bata.ryalnnnuz lkl, nvcı tayyarelerimiz Sofya 13 (A.A.) - (Stefani): 
leri Sudan hududundaki ileri kara- de bir düşman tayyaresi düşürmüş- Başvekilin nutku, bütün memlekette 

yazmamalı; 
cKağtil> kolları d ''-· . t trn k lerdlr. k .. '-. tt k I ı mız an ııusıne aarruz e e B b h Ü d b k " f ld ço ıyı mr sure e ar§t anmış ır. 

t bb .. - d b I 1 d u sa a g n o6 al". en mun er B k . . .. kü . k' eqe usun c u unmuş arsa a ate- b:ızı düşman tayyareleri cenubl Al- u nutu , vazıyetin mum n ın ·ı-
,imiz ve kıtnl rımızın mukabil taar- r:ıanynya ve bu arncL.'\ Bayreuth'a §afları knr~ısında Bulgaristanın bir 
nızu c::ı.yesinde :ı:ayiatla e~ri püskür- bombalar atmışlardır Dfin düşmanın vaziyet alışı gibi telakki olunmakta-
tülmu.,lerdir. Tayyarelerimiz Suda- 1 <!ört tayyaresi dilşürfilmüştür. Jır. 

faat göstermek suretlle kltab, mec- 2'el'Zele 
mua. vesaire satışına tav.assut etme- t · 13 (AA ) _ B b h 
Ieri lçln okul idarelcrile öğretmenlere 1 ~ 

5 6 
d · D · ~. d u sa ha. 1 cHubil ile Kağbil> keza ayni 

bazı müessese ye teşekküller tara- ı saat • a egırmen ere na ı- k . d ' 
!ından yapıltln müracaatların kabul yesinde üç saniye süren hafif bir yer 1 aı e. J 
edilmemesi blldlrllmcktedlr. { snrsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. J '---=------------

yazmalı! 
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Kervan yürüyor ... 

Şu dünyayı kasıp kavuran harp 
&fetini bir kuduz köpeğe benzetir
sek, clt ürüyor, kervan yürüyor!» 
'diyebiliriz. Kervan, Türkiye cüın· 
huriyetinin inkişafıdır. 

«- Eyvah, ortalak karışhb diye 
iki elimizi fayet bağlayıp otursay· 
'clık, bugiinün ,u ı,ıl ı,ıl Taksim 
meydanı çaınw- deryası halinde ka
lacaktı; ,ehre ne,e veren müessese
ler açılmaJ111' bulunacaktı; beledi
yeciliğin bugün tasavvur ettiği yeni 
planlardan hiç biri kabil olamıya
cakl!. .... .... .... .... 

İslam Ansiklopedisi 
Yalnız maddi sahada değil, ma

nevi sahada da büyiik adımlar ah· 
Lyor. Bunlardan bir tanesi İslam 
~ru.iklopedisinin tercümesi. 

Geçenlerde diğer bir yazımda, 
«lsliım - Türk Ansiklopedisi» nden 
bahsetmittim. Garplılar, «İslim An
siklopedisi» ni vücuda getirm~ler. 
Maarif bunu türkçeye tercüme etti
riyor. Seksen sahifelik birinci cildi 
çıktı. «Türk - İslam» da bunun red
diyesi. 

Bizim ülemarun eseri hakkında 
malumat vermiştim. «Reddiyeyi 
İcap ettiren cihetler ne olabilir?» 
diye tercüme eseri de gözden ge· 
çirdim. Meseli Joseph Schacht ta
rafından kaleme alman ttAbdets» 
kelunesinde ,öyle bir mukaddime 
Clikkatimi celbetti. Nümune olarak 
birkaç ~atırına dercediyorum: 

« ... Şeytanlara, habis ervaha ve 
her şeyde bir ruh bulunduğuna ina
nanların (nnimist) fikirlerine daya
nan taharetin dini usul ve kavaidi 
arnplara, eski Samiler' den kalma 
bir miras gibi, malum ise de, Pey
gamberin znmanında artık tatbik 
edilmiyordu. Her halde Kuran'm 
Medine' de son nazil olan sürelerin
den abdestin erknnını ihtiva eden 
5 =nci sürenin 8 inci ayeti israili 
n .... nenin devamını göstermekte
dir. 

( 
Muallimlerin 
ders saatleri 
Ortamekteplerde 24 

saati ~eçmiyecek 

Orta mekteplerde çalışan mual· 
)imlerin nihayet 24 saat ders verme
leri Maarif Vekaletince kararlaştı
nlmıştı. Bazı muallimlerin bu 24 sa
ati resmi mekteplerde doldurarak 
hususi, ecnebi veya ekalliyet mek
teplerinde ayrıca ders aldıkları gÖ· 
rülmüştür. 

Maarif Vekaleti, bu vaziyeti ev
velce verılen karara muhalif görmü~ 
bir muaJlimin 24 saatten fazla ders 
vermemesi için tedkiklere başla
mıştır. Maamafih tedrisatın intiza
mına halel gelmemek için bu karar 
gelecek seneden itibaren tatbik edi
lecektir. 

İlk tedrisat kadrosunda çalışanlar 
da 26 saatten fazla ders vermiye
ceklerdir. Muayyen birkaç ders ve
ren daimi muallimlerin de ders sa
atleri ayrıca tesbit edilecektir. 

Sümerbank 
Toptan yeni salış tarz\ iyi 

neticeler verdi 

lktısad Vekili B. l lüsnü Çakır 
dün öğleden scnra Sümerbank mü
dürlliğüne gelmİ!f. bir müddet meş
gul olmuştur. 

Sümerbank umum müdürlüğü 
devlet mamulat ve masnuat fiatle
rinde herhangi bir yükselmeye ma
ni olmak için mutavassıtları ortadan 
kaldırmağn karar vermiş ve bu ka
rarın tatbikine yeni sene başından 
itibaren başlamıştır. 

63 vilayete taksim edilen Sümer
bank pazar v-: mağazaları büyük 
tüccarlarla beraber en küçük tüccar
lara da toptan satış yapmaktadır. 
Vekil elde edilen iyi neticeler etra
fında aldkadarlardan izahat almış-

Bizim ülcmanın muvafık bulma· 
dağı bu gibi müka}'eseler olsa ge
rektir. Fakat muvafık bulacakları 
da pek çok noktalar vardır. Hatta tır. 
taklid edeceklerit O da. tercüme Mekteplerde pasif koru
ansiklopedide her maddenin altın· 
da bol bol bibliyogratva gösterilme- ma tesisatı kontrol 
sidir. Halbuki «Türk • İslam• da, ecliliyor 
böylt me'haz zenginliği sayılmıyor. Mekteplerde pasif koruma tesi· 

Bununla. ~er~~~r, her .ik! . rakip satı, miifettişler tarafından kontrol 
eser de m~l~ı ~ut~p~~emız ıçm ka- edilırnrie başlanmıştır. Bazı mektep
zançtır. BırıLırlerını atmam etlerler. l ıer ele bu tesisatı tamamlamak üzere 
_Bunl~r, «Kervanın yürümesi» ne ı Mnarif Vekaletinden tahııisat iste-

al mettarler. :::: ı mişlerdir. 

I .. .. A ::::ki d. • Bir kömiircü ihtikar suçu 
nonu nsı ope ısı ile mahkemeye verildi 

Yukarıda ismi geçenlerden daha Büyükadada kömürcülük eden 
mühim. Vangel isminde biri mangal kömü· 
Jündiye A k:tr l~ni harçflerl~ rünü yedi kuruştan sattığı için ih-1 ~~alt d" r:s oMpe ıhsı», «amlocu tikar suçile dün adliyeye verilmiş ve 
n!lli. op~ ası», « A eş ur Ad ar» muhakeme edilmek üzere asliye ce-

çakta. lkı de İslamlar çıkmakta. 
1 

hk · te di edilmistir. 
Ett. b I .. .. A iki ed. • l za ma emesıne v , 

ı eı. nonu ns op ısı a tın· 
cısı ve muhakkak ki hepsinin mü
kemmeli o)ncak. Bununla «manevi 
bir ; bidemiz ! • diye iftihar edeceğiz. 

Gazetelerin Ankara muhabirleri 
tarafından haber verildiğine göre, 
«Maarif Vekaleti, bütün meden'i 
mcrn!eketlercle oldui[u gibi bizde de 
takriben 16 cild1ik büyiik bir An
siklom:Ji hazırlamaia karar vermiş. 
İsmini Milli Sefe izafe edecekmiş. 
Bir heyet seçilip başına Hüseyin Ca· 
hid Yalçın getirilmiş. Maarif Ve
kaletinin bütün teknik unsurları da 
bu 4de kullanılacakmış. Lazım olan 
bütün tedbirlerb atanabilmesi hu· 
ıusu Vekiller Heyetinde kararlaştı
rılmak üzereymiş. Maarif Vekaleti· 
nin hazırladığı esbabı mucibe, Ve
kili er Heyetine ıevkolunm~.» 

Bu, yalnız Hasan . Ali Yücel Ve
kaletinin değil, bütün cümhuriyet 

Konscrvatuar orkestra 
konseri 

Konservatuar bu sene Uk konserlnl, 
zengin blr programla 14 Jklncıkii.mın 
.salt alqamı saat 21 de Fransız tiyatro
sunda verecektir. 

Bu konserde genç piyanistlerimiz
den Mithat Fenmen, orkestra ne Beet
hoven 'in Do Minor konserto.sunu ça
lacaktır. Programda Schubert'in bit
memiş slmfonlsi ile Seyfettin Asal'ın 
bestelediği (Trabzon u.şağı) ısımıı ese
ri de vardır. 

Bu cazip eserlerdı::n mada Tschai
kowsky'in me§hur b~lncl senfonisi de 
çalınacaktır. Bu konseri değerli or
kestra şeflerimizden Seyfettin Asal 
idare edecektir. 
Aylardıınberl bu büyük konsere ha-

zırlanan konservatuar orkestrasına ve 
kıymetli şefi Seyfettin Asala şimdiden 
muvaffakıyetler dileriz. 

maarifinin en mi:him bir teşebbü- • ....................... • • ....... • • • • • • 
ıüdür. .... harap ediyor. Fakat Türkiye bakı· 

:m romdan mamara apayn: it ürüyor, 

Böylece, harp kudurmuf; dünya- kervan yürüyor. 
nan diğer tarafında medeniyetleri ı cva. -Nu) 

I 

--
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ea+•;n 

Asri gonliir!. 

lf 1.IB.ir çirpır da U iR A ERi J 
Bayram günlerinde Bursa 1 

Tarlabaşı 
faciası 

A,ağıdaki ıatırlan dün bir mec· 
muada, hem de bir «Edebi hiki· 
Ye• de okudum: 

Uludağa çıkmak, banyo yapmak, bay .. 
ramı mutlak istirahat içinde geçirmek 

üzere büyük bir akın oluyor 

Havagazı borusu sokakta 
patlamış 

Tarla'!:>aşı caddesinde Fırın soka
ğında bir karı kocanın hava gazın
dan ölümü, diğe• üç kişinin de ze
hirlenerek hastaneye yatırılması üze
rine beledi) e fer. heyeti tedkikat 
yapmıştır. 

Fen heyetinin tedkiklerine göre, 
bu faciaya sebep olan boru patla
ması hadisesi evde değil, sokakta 
olmu:ıtur. Birkaç gün evvel kazılan 
üç metrelik toprağın iyi sıkışmaması 
ve yağmurun da tcsirile borunun çü
rürr.csi buna sebebiyet vermiştir. 
Maamafih bu hususta tedkikat de
vam edecektir. 

k 
caJT av~na aıılap qağı doğru sar

ıt an rmelc ki - dl tü , .. ~ gı arına kadar h3' 

d
r u asri konforu haiz olan bu 

o a ..• ,, 

Tavana aaılı sinek 1<a • d V 
asri konfor ı ş b• d k_s~ı '·:· e 
for tel&kk" •. k.. u 12 e ı asrı kon-

G 1 ısı adar tuhaf fey yoktu:r. 
trik eçen erde bir ilanda da: cElek-

ve T erkos gibi her t'" ı·· • kom la ur u asrı 
oru o nıt alta odalı b" . 

sat~lığa ç:karıldığıoı okumu~~:n e;: 

~~tr~nforun deh~etine bak~ız. 
d.~. . b':.e Terkosl •• İtte konfor d~ 
ıgmız oyle olur 
Bir dostum ban~ fU hil • • 

latmaştı: <ayeyı an-

İki babayani cahil ze • b 
1 b

. . ngın !lrpten 
c, ile ır tıcaret qi İçi A 
·._;.ı n vrup~ya 

gl ... """ er... Bulundukalr eh" -1 ı ' ır eg-
e::ıce ve sefahet hayatı ı"le h 

B . .. me,1 .ar· 
muş... ır muddet· «H · r . r ? d" . angı ote e 

Bunadan 
50 Cuval Calmlş ' ::dı:b~ d::r!=-::.:~!er. Yani· 

bir görünüt , ı ~·· Bu ~d~ zenglrı u:;;;alı;:~ 
ika otel ıı.mı söylem~ 8 1 d 

Bayr
am günlerlnde Bursa görülecek Bursa valisi B. Refik Karaltan iyi b" . · un ar an 

1 d C"lıcıyor. Burası için B. Refik Karal- Satıp paraları yıl.bası ıra gayet ucuz:. '.lf, öteki de inadın 
bir hnı alıyor. Banyo yapmak. U ıı a- .. .., pahal Z · ı d 

3 

tı tan yeni bir yol şekli buldu. Beş san- 1
••• en;rın er en biri 10 • ğa. çıkmak, tatil gününü mutlak 1s - gecec:i yemic. f P 1 

• d · m:tQ. 
rahat içinde geçirmek üzere. Bursnya tım kutrunda kınlan çakıllar yedi - l:. • • - caı. .• ~mq, bu ikinci söylcdi-
koşanlar bir yekün tutuyor. Istanbul- santim yüksekliğinde yola döşeniyor. - ·- gı."l otel ruçın o katlar p&ha~ı? 
dan kalkan v:ıpurlnr tıklım tıkiım do- Silindir geçirildikten sonra üzerine Dün Sultanahmed birinci sulh ce- Tercüman: -
luyor. geç ka.lanlar bir gün sonra kal- kumla karıştırılmış çimento döşeniyor za hakimi B. Reşid Yorgi isminde - Hiç. demiş, onda a::ri l::>nfor 
kacak vapura binmek mecburiyetinde ve en üste de katran dökülüyor. Bur- bir hırsızlık suçlusunu muhakeme var da ondan ..• 

kalıyor. Eğer siz de bayramın birinci sn valisi Trnbzond:ı. bulunurken bu . A A k f 1 

t ._nkiJdekl yol inşasını bir İngiliz mü- etmıştir. . srı on or ••. O de ne:ıi? .. Zt::ı· 
,.u··nü Bursaya. gitmek ,iizere Gala a ..,., y · lb gınle b d h" b" " k k lıeııdldnden öı1-renmiş. Bu t.nrzdakl orgı, yı aşı gecesine takaddüm r un an ıç .r Ş-'-' ar.fa .... ~. 
rıh•ımın:ı. inmişseniz muhak ·a su- - ı; -'-) b • , '""' ~ ı bl ... ·onar blzlm e~ki horasan usulü '"'Olla- eden gün, Unkapanında bir "ınsa~t mur. a eraoer: rette vapura biletsiz blnm ş veya r ., ., • .. ı;ün sonraki vapura kalmışsınızdır. ra benziyor. Hali'ı sapa zağlam duran malzemesi deposundan elli çuval - · N• yapalım? dc:n4ler n:;ri 

İstiap hnddl altıyüzü geçmeyen eski köprü:erln zeminleri bu tarzda- çalmış ve derhal bulduğu bir müş- gonfW- olanaruı inelim... ' 
Marmara. tipindeki Denlzyollannın dır. İngllterede bu şekildeki yol inşa- teriye on liraya satmıştır. . 6!" surP.tle füi tüccar pahnlı otele 

Y
eni vapurlarında yolcu sayısı bu mik- atma kırk beş sene CV\Cl başlanmış, ımnı.,.ler. Asri «gonfür» Ün n"·ı! b" 

l t k i bu Yolı"'r h .. lli hiç boznlınamı•o. Hem Bu suçtan dolayı hakim huzuruna !d _ ..... ır 
~.o.rı aşınca ncenre b le esm yor. .. u ~ "ey o U""'nu .,.· · k · • · ı ı çıkarılan Y or,.i ·. "' .... .,omıe ıçm etrn "E:ı.-
Halk da bir gün sonra kalkacak va- de çok ucuza mn o uyor. "' rma d·ı:.k t1i d 

bil tsi - Neden şimdi lnı::aata b:ışl:ı.nmı- y lb · ı u· t. ikk 'li b"'1cıyor ar pura kalmamak için vapura e z .., - ı aşı gecesı eğ enmek isti- arasır.a. da bi:-bi.ler·ne 8 ~~ • 
giriyor. yor? yordum. Param yoktu. Çuvalları Lak" • • .. . cruyo •• -:r-
Ba.yramın birinci günü Galatadan - D:ıhlllye Vekaleti Vekiller heyeti. ld G . k d k . mış... ın asrı Ronfür'~n rı"" oldu-

t.klım tıklım dolan M:ı.rakaz vapu- ne b!r kanun proj~si sevkctmiş. Bu ça ım. b erhçı ço para e ece. tı ı ğunu bir türlü görememişl~r ~ Niha-

t k bıl •~ı llr,)J. ede yol miikelleflv. eli . ~eklı llray:ı. amma, en emen elden çıkarmak l yet ba•ıyo1arın ı runda biletleri kontrol e me , eı.a Z· • • )' d' V l ' ' ı yapmıf ar ve ayn 
!ere bllet vermek bir hayll güçleştiği çıknrılmaktadı~. Ya.!nız, Izmlr, Bursa ıçı~ ~n ır~ydn. ver dım . . ~ yı başı ge- ayn odalarda vetm.~Je.r •• Ertesi • 
icln vapurun sürat! azaltılmış, üç sa- ve Istnnbula şum~lu olan bu proje cesını geçır ım> emıştır. bah birhirlerile bu.1l'ştul:!arı zaman 
ı..tlik yol tam dört buçuk saatte kat- kanuniye~ kesbettıkten sonra a~ca:k Hakim, hırsızlık suçu sabit olan 1 ikisi de son c.le:-ecd, rne:r.nu:unu 
edllmiştl. Sekiz yiizC'en fazla yolcu faaliyete geçilebilecektir. Y orgiyi tevkif edip hapisaneye gön- Biri nihayd 1tülerck ağzandalti b!k: 
altın Marakazın M~nnara üzerinde Ot~ı derdi cermiştir. layı çıkarm:ş: 
seyri görülecek şeydi. Yolcular bi~ ta- o-· 
raftan bir tarata güçlükle geçebllıyor- Otobüsümüz Bursaya yaklaşıyordu. - un ge<:e ne gonSi:-ler iç!n:le 
!ardı. Mudnnyaya yanaşan vapurdan Çekirgeye girmek üzere idik. Yolcular Konserv a luvar 300 parça yat:a<!ığ-.rm bir b:lsen ... Bir b~:;e:ı ... 
r.ıkmak d:ı mühim bir mesele halini arasında bir telliş başlamıştı. Yaşlı halk şarkısı topladı Öteki mCTnklıı sormuş: 
almış , ancak birer kişi geçirilen tek bir bayan yanındakine şöyle derd ya- - Ne oldu ki? 

· 1 i k le e myordu: Konservatuar heyeti şimdi)'e ka- B 
kapıdan seki~ yüz yo cunun 5 e Y - Bursa ve çekirge otellerinde böy- dar 300 parça halk şarkısı toplamış· -ak ~1>n.yoya girdim. Bir türlü 0 

Ç·.kabllmesi yarım saat sürmüştü . Bir- '"'r: b l d l d le günlerde yer bulab!lmek için evvel- B l l v- • st'l 1 anyo ara a a ı~mış e-ıı.n evvel ayağını karayıı. atmak iste- tır. unlar çe ik p aklara alınmak- · ·ı· s den telgrat çekmell imiş. Ben telgraf tadır. gı un. u cok ııcckta. Soıiircl< :;uyu 
yenlerden biri yanındakine şöyle an- .. ~atıyordu: çekemedim. Nasıl olacak bilmem? nasal açacai{unı bilrdyordı:m. Btk· 

_ Önden çıkmazsam halim ne ola- Ihtlyar bayanın bu sözlerini duyan Önümüzdeki nisanda yeni bir he- tım, y:ın.mda bir zil düğmesi .•• 
calt? Bu kadar yolcuyu taşıyacak oto- ve bana bir müddetten beri Bursa yet henüz tedkikat yapılmayan mm- Hemen bastım. Birııı: son:-a bar!} e>· 
büs ve tren bulunmaz ki?.. lııı.kkında lzahat veıcn zat tekrar sö- takaları dolaşacak ve oradaki haık k ld 

Zc başladı ·. 1 l mun apısı vuro u. B:r de ne !;;,;ı. 

1 l f d 
şarkı arını top ayacaktır. k ? G Y O CU ar ÜÇ se er e - Bursanın otel dt'rdi de var. Tu- ayım · enç bi:- kadın ••• Sen:n nn· 

na
)dedildi ıist çoğaldıkça. bu derd de artıyor. lı;acağan san;·::ı bir gonfi..7!,. Frer.k-

Ceklrgedekl otel ve banyolu evlerdeki Do1mabahçe gazhanesi- ce bir ,eyla aöyle.di. An•r.mıı:hm. 
Marakazın Mudo.nyaya çıknrdı~ı yatak sayısı altı yfiz elll kadardır. nin nakJi şimdilik kaldı Fıkar flkır ır,ül;:jyo:-du. Su;-u i·~ d 

yolcuları otobüsler nncak üçer serer llursndıı.kl otellerde de ancak bu ka- ettim Arif k d d H ı 
yapmak suretııe Dursayıı. götüreblldi- d:ır yatak mevcuttur. Böylece yatak Dolmabahçede eskl Istnblılimlre S;:, • • a 

1~ 1 eme:ı A a:1 ad:. 
!er. Trenin vagonlnrı mahdud oldu- ı.ıdedlml;ı; bin beşyüze yaklaşıyor. Gün- ~inası arsalarında inşa edilecek! .. guk .rı: 1mwslugu~.u açh .. 1:nkm r.e 
ğundan fazla yolcu binemiyordu. de üç bin turist geldığl zaman .§aşırıp ~tadyom için Beyoğlu havag:ızı fab· guzeldı · şte ıtonfür dedığm bö,.lc 

Otobüste rasladığım bir Bursalı ba- ,, 1 rıkası müştemllAtından olan bazı kı- olur... Bu banyonun lezz.!lm"ı !..:_ 
l·" t .ı:a ıyoru7..• •ı.rv 

na Bursa hakkında şu mn uma ı ver- Bir turist şehrl oldu~unu l!Llharla sımlarm kaldırılarak şehrin münaslb U.'lutmıyacağım. Yatak odama "it-
di: söylediğimiz Bursada. seyyalılnnn tılr yerine nakledilmesi kararlnştml- tim. Gece hararet ba t Zil 

«- Yeşil Bursa ötedenberi bir tu- açıkta.kaldıkları da oluyor demek? mıştı. Malzeme tedarik\ hususundaki basbm Bu sefer ne ·· .':'
1

ş ;· E e 
rlst şehridir. Uludağda kayak SPorl:ı- Bu'"yu"'k bı"r otel ı"htı"yacı m~külıit yüzünden bu nakli işi şim- bir go~ 1 l??~c:;C":' • smu nnın başladığı tarihten sonra buraya d!lik geri bırakılmıştır. r ge:mez mı· ıvelek ci-
gelenler artık yalnız ~anyo için ~eğil- Çelik palasta İstanbul gazetecileri ._, velek. ~ana hır ,eyler sordu. Meğer 
dir, da~ada çıkmak uzere de ge.Iyor- şerefine bir ziyafet veren Bursa vallsl ı •.~mrıruz ne?» dermiı. Amma P,on-
l:ır. Bir Ulud:ığa çıks~nız, şaşarsınız.• B. Retlk Kar:ııtnn da yataksızlıktan Karilerim izin , für ?~ gonfi}r. ha! .. Doğrusu b~n-

Otobüsiimüz asfalt uzerln?en adeta şikayet ettl. lıır ıçın verdıiam paraya hiç n-;ı-
kayıyor. Muhatabım, bu g~~l yo!a «- Çelik palası tevsi edecektik. Blr m 0kİUp1 arl madam. 
hayran hayran baktıRımı gorunce so- proje meydana getirmiş, her türlü ha- .. Ara~~ üç dört ay .. eç::::ı·l· Bir 
züne şöyle devam etti: 11rlıklan yapmıştık. Harp patlak ve- --- ~-n iklı arlkadqtan biri yü::ü n·;.. 
•- Bu yol iki sene evvel inşa edil- r!nce ınııaat malzemesi flatıeri bir Resmi daı·re asan·o··ru"' _ d h b 

eli. ondan evvel Mudanya Ue Bursa hayli arttı, demir bulamamak müşkü- > zu san 
1 0 ui'u alde ötekini..., yn-

arasındakl ot-0büs yolculuğu çok sı: !atı baş gösterdi. Biz de inşaata baş- ne para verilir mi? nma gelm~. Beriki: 
kıntılı geçerdi. Yaz gün!erinde vasatı layamadık. Bursanın sekiz yüz, bin . - Geçmiş olsun ne oldu sc.uıa? 
olarak Bursaya gelen ve gidenin sa- yataklı bir otele daha ihtiyacı vardır. ~ıye sorunca yüzü gözü &arılı ohn 
yısı günde üç bini bulmaktadır. Bur- Bu otel yapılmadıkçı. işler yola gire- Cağalo~lundnki Eminönü evlen- ızahat vermiı: 
:>aya gelenlerin adedi her sene bir mez.• me dairesinde yapılan nikll.h töre-
miktar artıyor. Geçen sene a~ustos Böyle kalabttlık günlerde çekirge ve ninde bulunduktan sonra kapıdan - Hiç demq, dün gece bir otcl-
nyında Bursayı dokuz bln klıi ziyHet Bursa otellerinde yer bulamayanlar çıkarken önümüze dllcllen ve yan de zorlu bir gonfüre çattım. Beni 
etmişti. Bu seneki ziyaretçller!n sayısı paraya kıyıp bir kere de Çelik palasa. türkçe lle konuşan bir bayan yn- ı bu bcle soktu. Amma e;cklik r.ene 
ayni ayda kırk bini buldu . ., baş vururlarmış. Onun için Çelik pa- kamıza yapıştı VP casansör parası ben~~ oldu. İlanda yııinı: «gonfüu 

Bursa hakkında izahat veren bu lasın telefon santralı mütemadiyen vermeden nereye gidiyorsunuz?.. denilıy d ... A · bl or u. r;.ı;rı gonfür dcni!:ni-
:;atın belediye ııe alil.kalı olduğu şiip- ışliyor, ve santral memuru sık sık şu dedi. Resmı r dairenin asansö- d K d - il ı yor u. ar eıJ sen "'Onfürün asris; __ 
hcslzdl. Kendisini daha fazla söylet- cümleyi tekrarlıyordu: rune para ver m yeceğlnl söyleme- d .. .. ... 
mek ·ıçin sualler soruyordum: - Maalesef yerimiz yok?... ğe vaklt bulmadan adamakıllı biz! en şaşma ... 

- Vilayet yollnn nasıldır? Çelik palas, her bakımdan konforlu haşladı. Hikmet Feridun Es 
. ... Al ... k d k mı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Vıl"yet yollarımızın uzunluğu 860 bir otel bulmak için Bursaya koşanla- " a ar ma a arın nazarı dik 

kilometredir. VlHl.yet, Gemlik, Yalova rın arzularını yerine getirdiği gibi katlerinln eelbedllmesini sayın ga- Eminönü Halkevinden: 16/ 1 / 
ve Uludağ yollarının inşa.sına büyük Bursalıların da lşlne yarıyor. saat zeteniz vasıtaslle rlca. ederim. 941 perşembe günü saat ( 18) de 
themmiyet veriyor. Fakat Avrupada. yirmi birden sonra gece hayatına ve- Yüksek mektep talebesinden Edebiyat fakültesi doçentlerinden 
harp patlayınca inşaat malzemesi fl-ı da eden Bursalılardan eğlenmek iste- l\luzarrer Türüm Mazhar Şevket tarafından ( Cenç-
ntlerl bir hayll yükseldi. Yollarımızı yenler Çelik palasa koşuyorlar. saba- lik) mevzuund~ bir konferans verj.. 
yapamıyoruz. (Devamı '1 nci sahifede) lecektır. Davetıye yoktur. 

Bay Amcaya göre ••• 

~ Su ucuz lokantada yemek' .~Hani şu barem<leki derecem] .... İlk işim pahalı, fakat tem!zı ... Allah n7.asıyçin şu. tabağmj ... İnsan nerdeyse pislik 1 indel B A w 

yC' •• zkten bıktım artık bay bir artsa... bır lokantada. Y,emek yemek ola- haline bakl... · boğulacak!.... ç Y · • - Eger boğ'vJmaktan l Anıca - ca.kl.!IA .orkuyorsan temiz lokantada da 

.... -.---··-ı.------------•••••••••••••••••••••r..________ but~~ vıır baYUnt • ._ 
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NamıkKemalin bütün 
eserleri bastırılacak 

1 arih Kurumu 
hazırlıklara 

bunun icin • 
bafladı 

:AK:ŞAM 

Bulgar Baıvekilinin 
nutku, Bulgaristanın 
büyük bir tazyık ve 

tehdit karşısında 
duyduğu endişenin 

ifadesidir 

Yeni tip 
ingiliz 

tayyareleri 

Japonyada 
İngiltere ile müttefikle
rine Amerikamn yardı
mı nasıl karıılanıyor 

cAlmanları Manş sahilin-
d •-• h d 1 Toldo 13 (A.A.) - Stefanl: Mlyako 
~Ki ava mey an.annı gazetesinin verdili bir habere göre, 

\Bastarafı t inci sahüede) tahliyeye mecbur prens Konoye, İngillz ve Amerlkalıla-
doğamıyacağı gibi Bulgartstarun ed k d .1. rın .Japonyaya. karşı aldıkları hattı 

1 . . . . · ece » em ıyor hareket üzerine Pasifikte Japon tlca.-

de lst1fa.de edllecett!r. Şalrtn el yazı- 1 • • • 

14 Kanunusani 19·11 

F evkalide eğlenceli bir 
müsamere 

Ç. E. K. Eminönü Kamsmdan: 
Çocuk kütüphaneleri ve Çarşıkapı 

Çocuk dispanseri menfaatine her sene 
mutad vertıen müaamere, bu .tene de 
m1all bir yerde göriilm1yen zengin bl.ı: 
programla 21 1klnclkfınun 1941 salı 
2.k.şamı Beyoğlundıı. Fransız t.lyatrosu 
binasında verilecektir. Hem hoş vakl& 
geçirmek, hem Kurumumuza. hayırlı 
bir yardım yapm:ık üzere şimdiden 
blletlerinlzl Ç. E. K. Eminönü kazası· 
nın Divanyolundakl merkezinden te
ciarik etmenizi dlleı·lz . 

(Namık Kemal'in bütün eeerleri
ltin bastıracağını dün haber ver
miftik. Bu husustaki :yazıda bazı 
ehemmiyetli yanl111ıklar ve kanı.lt
lıklar olduğundan yeniden nqredi
Joruz. Özür dileriz.] 

}:lızzat bir tecavüze gırişmesındcn l rctı aleyhine dönen vaziyete karşı 
ıannı taşıyan eserler daha. slyade dt: husule gtlemez. Zira Başvcldl, Londra 13 (A.A.) _Geçen haf- koyınak lçın blr ~kUsadı harb meclisi 
mektuplarına aittir. Diğerlerine ald nutkunda <(Bulgar hüki\metinin ta Fran~anın -işgal altındaki kısmı. ih!!_asınldoal3ka(Arar.A >ve_:mtniştıırıte' 11 

_t 337 doğ-umlularla ihtiyat 
azı1 asıll m ld ıı. aldın · ti d i sulh ~-1 1 H 1' d B 1 "k ·· · l ·ı· .ao · g re e mu - } • kl l • • ~e~r. a.nn ne O Uı;U m sıyase a ma a Ve ..uua~ma-, o ,an a _ve e ÇI a uzerıne ngı .~ j tefiklerine yardım hakklnda Amerika er erin YO ama a?I lÇlD 

va doğrudur. Filhakika Növi mu- tayyarelen tarafından yapılan bu-ı kongresine verllen kanun Jlylbası Sarı A k lik Ş b • d 
::~ ~~-::~~=~::e:~ça::= ~edesinin ta.diline t&.~ftanz yük gür.düz taarruzu, zannedildiği- 'l'Oldo'da büyuk bir dikkat ve alaka yer 5 c~ u csm en:. 

• . ' ne aön •. na:zileri Pas de Calais hava çekmektedir. 1 - Subemızc m n up yerlı ve nun oğlu All Ekrem merhum nezdin- f l t Ih ıı d t k "" 
Yüzüncü doğum J1)ı milnuebetıle 

seçenlerde memleketin her tarafında 
ihtifaller yapılan bilyiilt vatanperver 
edip Namık Kemalin büttln eserleri
ııln Dil ve Tarih Kurumu tarafmdan 
bastınlmuma karar verlldlttnt mem
nuniyetle haber aldık. 

de olduğu blllnmekte ldl. Fakat Ali 3 ~~ su yo arın an gı me meydanlannı tahliyeye mecbur ede- Yo.miurl Şimbun gazetesi diyor ki: y~Lancı 337 do~u?1lulann 20 2 nci 
Ekrem merhumun bu eserleri ne yap- ~artıle ... ıı ttJyor. cek olan gündüz hücumlannın baş· •Layiha kabul edildi~l takdirde, kanun 941 ta:-ıhınde ve haftanın 
bil ve yahud klıne verdiği allece bl- Bulgaristan, en buhrıwJı za- langıcıdır. Bu haıeltit bilhaaa hiz· harb ilanı veya banş akdl sellhlyetint çi:t gün~erinde {cumartesj ve pazar 
Jlnememcktedfr. Tabedllmeyenler ara- rn.,nı ya~ıyoı- BuJP-"aristarun hü-- metc:: yeni giren yeni l'ip muharebe haiz olan knngre mihver devletlerine günleri hariç) yoklamalanna başla-
6lllda Namık Kemal merhumun, edebi ; • -t "'ı t·k·ı· 11nı"' t hH'· d': ve keşi; tayyareleri tarafından ya- aç!k:nı:ıhğa mdeydan okumuş ola- nacak ve 15 /Şubat/941 gününe 
hayabnmllk zamanlarında yazdığıır.ve ve sı a. e ur.eve u- 1 1 k Ş d 11 1 ıc:ıı r. \er evleUerlherlht.Imale k d d kf 
divanı vardır ki, bu divanın blli.hare l ~Ürecek vazi etler ol:?.hil~ Bu pı aca ·tJr .. ı~ _i ku anı makta olan karşı her tıirlü lhtlyat tedbirlerini al- a ar o~vam e ece ı~. 

Kurum, bu mak.satla •lmd)den ha
mlıklara ba§lam.ı.lt.ır. Bundan başta 
merhumun hususi, resmi hayatına, 
edeblyattak.l mevkline, lnkılipçılıjpna, 
nntanperverlll:lne ve mücadelelerine 
dair de büyüt bir eser yazılacaktır. 
Bu eser, en salAhlyethr kalemlere 
yazdınlacat ve evvelce Namık Kemal 
hakkında ne§redilen yazılardan da is
tifade edilecektir. Namık Kemalin 
eaerlerinden bir kısmı evvelce bazı 
ranıışI:ırla ve kısmen de saıl6ür edil
mek sumtle basılmııtı. 

damadı merhum Menemenllz:ıde Rltat - Y • ve ade•lerı gıttikçe artan tayyare ıı:alıdırlar.> Bu dogumludan tahsılde olanlar 
bey tarafından istinsah edilmiş bir vaziyetler karşısında karRr vr.r- kitlelerine ilave edilen bu yeni tip Kolrumin Şlmbun gazetesi, hüküme- okuldan alacaklan resmi vesikalari
niisha.sı mevcuttur. DU n tarih ku-1 mck zamanı gelince 81\kln, ihti- mükemmel ta) yareler lngilterenin tP. hadiseleri klll'fllamak üzere sllA.h- le ve sanatkarlar tasdikli ıanat veai
rumu, müzelerde, kütüphanelerde, yatlı so!!ukka1lli hareket etmeli ..• ıL-:ıdi kendi topraklan üzerinde ol- lannı arttırmasını tavsiye etmektedir. kalarile ve şoförler de ehliyetname
lıususf zevat nezdinde pire aid bütün Hiç bfr tecavüz emeli beslerntyen duğu gibi gündüz de ıahillerinden Gazete dly_or ki: !erile doğum kağıdı ve dört adet 
t:serlerin kunıma verllmeslni bir ll~n- ' 300 kilometre uzağa kadar hava •Japonya dunyanın en büyük donan- vesika fotoğraflarile b~rlikte ıubeye 
ıa rica edecek.Ur. B:ilk::tnlarda sulhu korumak tem h"'-' · · . ld . d 1 masmı inşa ve dünyanın en bü ük .. d k ki ı • ~mıyetinı e e etmesıne yar ım Y muracaat e ere yo ama arını yap-
Namık Kemal merhum, birçok Asa- eJinden gel(;n her gayreti sarfe- edecektir. j ordusunu teşkil etmelldlr. Bu ordu lkl tıracaklardır. 

sndrazam olan merhum Hüseyin HU- _n, eme c: ın ue anca su ' . u yenı tayyare er arasında en rl~mete lmade motörlü kuvvetlere 2 - Yine ~ubemize mensup yerli 
rını kltlplerl Hü.seyln Hllml <bHfıhare 

1 
d'" 11 •r. 1 ..ıı k lh 1 B . 1 Okyanusta ve üç cephede harbe rı-

m1 pqa} ve Tevfik beylere dikte ettir- ydu ile elde etmek isteyen Buls;':l·, d.kkate ıayan olanı cHawkertoma- mallt bulunmalJdır.ıı ve yabı.ncı ihtiyat ve ruhsatlı erler 
met suretlle yazdımı}ftır. Blnaena-1 r!~tanm bu büyük endişesine bu 1 do> tipindeki av tayyaresidir. Meı· doğum kağıtları askerlik ve sanat 
leyh matbu ve gayri matbu bütün ı h2zırlık tavsiyesine sebep ne 'ola-' hur Hurri~ne ti~ini imal eden Sid- İspanyada bir köprü veıikalarile birlikte 21 /2ncikinun!'. 

MC!!rutlyetten ao&ıra o(tlu Al1 Ekrem 
Bofayır merhum, pederinin eserlerin
den bir kısmını <Külliyatı Keman tın
•anlle bastırmış, fakat yapılan mas
rafın atırııtı karpauıda bu seriyi lk
m:ılc muvaffak olamamıştL 

eserlerine aid el yaıılannın bulunma- . . • . ney Camm ın elınden çıkan bu tay- 94 1 den itibaren ve haftanın tek sa-
81 mümkün görülmemektedir. Dil ve h·Jır? Ro'llanyadakı Al:nsn tahşı-ıyareler 2000 beygirlik cUltuu mo- yıkıldı yı'. günlerind-. (cumartesi ve pazar 
Tarih kur~u,-hazırlıklannı yaptılc- d'itı ve Alm3nyanm tazyiki... törü ile techiz edilecektir. Bu motör Madrid 13 (A.A.) - Stefani günleri hariç) şubeye müracaatla 
tan aonra buyük vatanperverin külli- Al B 1 · '"· i ı H · ·· ·· d 900 b · yatını tabettımıeAe ba§layncaktır. manya, u gnnsı.anı yen nı-, urrıc~ne motorun ~n . eygır ajansından: Valanı - Baraelon hattı- ihtiyat yoklamalarını yaphracaklar 

Maarif veltlletı, şairin eserlerinin ıama. yani üçJü ittJfaka almak 
1 
fazla bı~ kuvvete malıktir. na 150 kilomeurelik meaafede bulu- ve bu yoklama şubat gayeıine kadar 

Tarih kurumu, Namık Kemalln 
eserlerini yanlışsız ve tamam olarak 
c~t·rmak istiyor. Bunun için allest 
tfradı nezdinde bulunan eserlerden 

bugftnkil gençlik tarafından da iyi :c:1n cok uğraştı, mu·ıafrak Qlı;il- ı . A~erı~a~ı eksperler bu ~ayyare· nan Carval nehri üzerindeki köprü devam edecektir. 
t.nlaplabllmesl için her esere bir lfi- dı K 1 BorisJ da, 1 nın suratını aaatte 683 kılometre üzerinden bir yük treni geçerken yı- 3 - Yoklamaya gelmiyenler 
gatçe ile hakJtJ, mecazi kellme ve ter-' ma · ra n ~anın.ası, 

1 
olarak teabit etmektedirler. Silahlar 

1 
kılmııtır. Lokomotifle yedi vagon hakkında askerlik kanununun mah4 

kiplerin izahlarını 1!!\ve edecektir. Sovyetıer.n tesi!'i, Bulg:ıristaru 1hakkmda henüz bir ıey söylenme- nehire yuvarlanmııtır. Yedi ölü, on ıus maddeleri tatbik edilecektir. 
------------------------- Mihvere fılr.t olmaktan uzak tut· mekte ise de bu h111uata malUınatı dört yaralı vardır. 

Eski Şark ıimendiferleri KÜÇÜK HABERLER tu. Bund~n dolayı Almanya But- 1olan wpilotlar bunların ~ükemmel 
m~murJarının davası l!tlristandan htc memnun değil_! oldugunu beyan etmektedırler. Ed• ) kt "k f b "k * İzmir mıntaka ticaret müdürü ô. • 1 yeni tip tayyarelerden biri de 1 ırne e e rı a rı aıı 

Eski Şark ,imendiferleri tirketi B. Mebmed All Berlln ticaret mümes-ı uır. hattA BuJgaristana hiddet dd J s "tf b b 1 Edirne (AL---) Şeh . . 
aleyhine bine yakın memurun açmlf stllltm Tie ret V W tt t · mua e pı ıre mu are e tayya- ~· - rırmz 

be mü:Ürıeı:.ıden ~- ı:eJ.:'erAtaez tu- edıyor. residir. Bu tayyare hizmette olan !elektrik fabrikasının motör ve dina-
oldtakları davaya dün ticaret mah- Jzmir mın•-a.- ........... müdilrlü~e Bulgar B~şveldll son seyıilia- tayyareden daha aeridir. Bu iki tip m. ola.nnın kurutulma ve temizlenme 
kemesinde bakılmıttu. Ş;rket vekil- -- ... .__.... ...... ı 
)eri son sözlerini .öyliyerek bu da- tayin edllmJıtJr. finde yenl ve daha km-vetll bil' av tayyaresi iki motörlü cVe8dand 

1 
ıı erme devam edilmektedir. Yapa-

vanın reddolunm&11nı istemişlerdir. * Dün muhtel!! memleketlere bir lazyık kvş:~mda kalmış olacak· Whirlwind> av tayyaresinden daha ilan iki tecrübenin iyi netice verdjji 
Davacılann vekili iae, memurlann milyon yüz seksen dokuz bin liralık tır Kenr\ic:jrıden B·ılgnristt.run sonra in~ edilm~tir. imalat nazırı ve ıon tecrübenin de :yapıldıktan 

ihracat yapılmıştır. Araya bayram · 1 
•• • : • • bu tayycırenin mevcudiyel'ini haber ıonra tehrin k11mi cereyanının veri-

ortad~ bir h~kkı "?ü~teaepl~~i. bu- S'!nni~ olduğundan beş günlük ihracatı ::ıçıkça Mihvere ıltıhak etmesi, verdiği zaman bu tip, fngiliz hava leceği haber alınmıştır. Ayni zaman· 
lu:ı~ugunk u, ı~rkeı:. ım1 •. tıyazı hfi';iJc.um_e- bır*~~ blrlkmdaiştlr. t Rlrst takdirde .Jilmany:ır.m zorlu kuvvetlerinin en seri tayyaresi ad- da ilerisi .İçin de terl'ibat ahnmak-
te ıatar en .-.er turu mena mı goz ~ımpap o uran ve .seyyar 1 d'-'-l 1 ;ı;.., t hd.tli lts 1 d d'l k ·d· ta uht 1 b k 1 k 
önünde tutarak ve hatta birçok fu- yağcılık eden Cemal Eron isminde bi-1 e uıı er 2 :; ra::;• e : ar. a e ı me te ı ı. . ve ~ eme su as ın arına ar-

ı . f1 ·· k w r1 dtln Kadıtöyden Köprüye gel- sövlenmiş olabilir Bul<J'R.ristr.n cSunderfa.nd> fan çıkaran fabrı- §ı fabrikanın etrahnda beton duvar-
zu ı masra ar goaterere aattıgını ' k ı · · => • k d · d'l · 1 Sh S · 1 b 1 ktad 
beyan ebniı ve bilhaaaa dem' tir me te olan Moda vapurunun kazan 1 rc·kalrt biliyor ki Alm~nya, Ro- .a a ınşa e ı mıı o an c o~. tar- ar yap rı ma ır. 
ki 11 I daireal kapıa:ı 6ııl1nde dururken va-1 ... x.dı""- k tl 

1 
hng> uçan kalelerden daha mükem- ..................................... .. 

: ııuran sarsınt.ısmdan ocakların bu- ma."lyaya J "'ti &~ uvve er 0 mel yeni tip 'biT aitt hombardıman k d 1 • 
- cŞirket demirbaş eşyasını bile lunduğu yere dtlşmüş basınd-n ya Balk:=mlarda herhanwf bir h::ı.re- t ·d· B K d d ya ın a yapı acaiını ıhsaı etmekte-

hükumete kendi kıymetinden kat ralandığından Beyoglu hnst;nesin; '-ete· ba~lıvnr.aksa j~k isi BuiıM ayyfrcı;~ ır.K u ~yyare tn·a 
8 ~ dir. Almanlar, Birleşik Amerika 

kat faziaya aatmııtır. Hatta odun ı' kaldırılmı,tır. I ''. ' · ·' · • '=''"·· yapı ~1~ ır. a~a a gazete en ıer~ devletleri arazisinde genif bir saha
kırmak için kullanılan ve tahta ıaplı * Beyoğlunda .Meşrutiyet caddesin- 11 ıst:mı işgal etmek, tıpkı Ronısn-

1 
"...!.buyuk oldu~u kadar kuvvetlı ya daiılmıt bulunan fabrikalarımı

bir keserden bqka bir fCY olnuyan den geçmekte olan on bir yaşlannda ynya benzetmek olacaktır. Zira sılih!arla da mucehhez. b~lun~ _hu zın muazzam bir iatibıal elde etmek 
bir ilet için iki yüz yirmi beş IFuruı Muammer K~çükb:ıyrakt.ar ismindeki Almanya oıdulannı hal'ekete ga- bo:nba~dıman !ayyareamın ı~mdıye gayesile faaliyetlerini ıon derece ar
kıymet koymu~tur. Bunu diğer bir, :~:~~nşosafodrmNeisylanzine "1!_aldmaırşesinhdekl t'innek l~tediği zaman Btılmuis-1 k~~kar ıcad1· edldıle~ tayyarelenkn den brdıklannı pekili biliyorlar. 

k · l · d · b d b T · .... • e em- t- mu em:ne ı o ugunu yazma ta ar- l .. 
ço M mısa ter.le e 11 alt ~ e 1:;;k:k. mi:retll surette Yaralandıtı cihetle fa...'11 sadece bir geçit olarak kul- !ar. Bu tayyarer.in Amerikan uçan 

1
ngiliz habvila k~vvetlerinin ileride 

TEŞEKKÜR 
Sevglll babanın Ali Rıfkı ÖZbaşann 

irtihali dolayıslle cenazesine iftiralı: 
eden zevat ile bu acıklı günlerimizde 
bizi teselllye koşan dostlanmıza ayn 
cyn teşekküre büyük kederimiz I!la
n! olduğundan, bu yazımızın makamı 
tel}eklı:ürde kabulünü dllerlz. 

Öıbaşar ailesi 

Lisan mütehassm Prof. Anjel 

FRANSIZCA 
Dershanesi: Bahçekapı Sclıimet han. 
Evl8.dınızın fransızcası zayıfsa bize 

ıör.derlnlz. Uygun bir ücretle, 
az u.maııda ~ ederiz. 

ZAYİ - Deniz kumandanlı~ı."1dan 
aldığım terhis vesikamı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan c kJslnin hük
mil yoktur. 

3%3 tevellüdlü 669 tertip numaralı 
Sakarya tabtelbahlri müretteba
tından İstanbullu Mehmed oflu 

Kimll Yasa 
evcut nızamname erın t ı ı- polll tarafmdan Beyoğlu hastaneaine l:mmakl:ı iktifa edemez. Emin ol- kaleler tipi tayyarelerinden herhal- ?e er. yapa ecegine delalet etmek 

le meınur!ann haklı oldultları pek yatınımıştır. ı . ıd d h b'" .. k I .. h h ld ıtibarile geçen cuma günü Franıanın T k 
tabii olarak anlatılacaktır.> • • m:lk lçın Bulg!\rist.'\nı tmr.aınen 1 e a a uyu o acal'J, er .. a e §İmalinde yapılan han. harekôh epebqı Dram wru 

Hak· B z kin" · tind ki Bır balıkçı sandalı devrı1. tı:·kimi'-'eti nltına a1acak orada daha uzak mesafelerde uc;acazı ve d"-L _ı__ • Gece saat 20,30 da 
mmını 11111 

mı · e. an rıyue e di 2 b Jık ku Jd · ı • . J ' : 1 İngiliz hava kuvvetlerine düne ka- "'~ate pyanuu. 
mah~-:me he~ e:ti dava .. evrakının , a Çl rtarı ı kendine s::trlık bir nazı hüld\mc'"..1 dar emniyette addedilen hedeflere 191.f • 1918 harbinde olduiu ~ A p T A L 

htedkkıkıle. karbarını ~e~ekbuzerk e mu- IJirkKe~ı Habyriyenin 80 numaralı va- kuracak, bül ün hayati noktalara bombardıman etmek mıkinını vere-ı bi tayyarelerimiz yakın bir umanda 
a emeyı fU ahn uçune ıra mıştır. punı reç umun:ı. yana§acağı esna- el koyac&.ktır Bu ..ı .. Bulaııı ... ı'sta.I w. t h . d'I kt d" . düpnan araziainin tl ;..erilerine ka- Yazan: Dostoyetskl 

1 da denizde bir ııand l d rll lf 1 • wı. ~- ı ceıp a mın e ı me e ar. • • -. 111~!!:::!!! il Bir aile lralayıız kaptan ,, ctutu ve üzerinde ı:ı U:,alJ~çın1::ı ç~r: mn hürriyet ve tstiklA.llne ebedi·! I_ngili~ ~~~üz akınlan hakkında !dar sidecekJerclir. (SON HAFTA) 
zehirlendi :ııındıtı görülmüştür. Vapur bu Ud 1 yen ved! etm~ <!emektir. Böyle I Daıly !Vıaıl ooyle ~~zmaktadır: 

balıkçıyı denizden çıkarmış S&nyer b. . t cBu akınlar fnJPlız hava kuvvet· · M··-''-' .. 
~rnavu~köyde Zülfikar?.ğlu ao- pcıllı karakoluna teslim etm'ıştır. 1 ır .v~ye e n.e K..ral, ne de ker.· lerinin arttığına ve inkifaf ettiğine! ~ dunyuının ölmez melodilerini yqatan... Aıktan ilham,. 

kagında btr evd~ ~ran Süle~an, ., --- • • •• dinı bilen bır Bulgar hük11met1
1 
delalet etmektedir. Her iki muharip Net' eden zevk toplayan ... 

kansı Lemau ve ıki yaşlanndakı c;o- Beyglu Halkevının dor• razı olabilir. Bu1oar B~vekllinin 'memleket tarafından ıimdi :yapıl- AMERiKANIN EN GOZEI.. SF.SU ARTtsTI 
euklan Halid, dün ~ile ye~eii~_de düncü lritap sergisi 1 t"I11işe ile ar.Iattıit vaziyet bu ol-

1 
makta olan bu akınlar ilkbaharda 1 GRA C' r MOORE'un ve 

yaprak dolmuı yemlfler, bar mud- I Isa elet" 1 cereyan etmesi beklenen büyük ha- El 
det aonra da zehirlenme arazı sıö.. J açı ıyor ger ır. w • va muharebelerinin ulak bir nümu- • ı· M ELV.N o• 'GLAS'. h termişlerdir Beyotlu alkevln!n tertlb ettiği Dikkate cleger başka b;r vesika "d' Alnı h ,_ I . . evım 1 1 '°"" 1 n f& eseri 

ı · . . dlirdllncti rt kıt:ıb sergisi 16 tlnu- ıJ ha 'Racr ,.;li nesı ır. an ava ~uvvet ennm 
şe el koyan pol11, zchırlenen bu 1 t b ün a var. Bulgar ~veru Tuna de yeni modelleri vardır Almanlar AŞK s EREN AD 1 .1 f d B wl h . nusan perşem e g il aabah saat d tku .. · 

aı e e ra ını eyog u astanesıne onda Halkevlnin Tepebaıımdakl mer- l'ıyısın a bu nu soylcrken bu kıı çok tayyare imal etmiılerdir. 
kaldırmıştır. . kes binasında açılacaktır. Ziyaret 3ovyetıeı-in Tass ajansı !:>ir tekc:ip Adet bakımından Almanların lehi-

Yapılan ted~ıkatt~ kalaysız kap- serbesttr. n,.şrettl: Alman askerle_; Bulga• 1 ne ci~di bir kuvvet olduğuna tüph~ 
tan dolayı zehırlenml§ olduktan an- F" .. • ·c: er . !yok ıse de bu kuvvet seçen aenekı A (Framızca) 
lattlmıştır. ıat muralcabe komıısyo- rdana g ıyormuş ve bu ~a kadar bü ük dewildir.> Perşembe LALE • d 

• . .. f" 1 ·ı ısovyet Rusvanın muvafakatııcl Al yl g 1 • . sınemasın a Köy okuma odaları 1çin 'nu pırınç ve yag ıa t erı e oluyormuş. ~Eğer Bu!garistancıa 1. .man ar tayyare e~ akşamı 
eserler De§redile~ek 1 meşgul oldu 1 Alman askeri varsa ve gelmekt-e :•htıyat olarak aaklamaga 

M ril V kal • k- k d Flat mürataıbe komisyonunun dün-• b 1 J 
aa e etı. oy 0 uma o a- tü toplantımıa tst:ınbul yeni mınta- 'oevam ediyorsa bu, Sovyet Rus- 8§ amıı ar 

lannda okut~lmak üzere >:~ eae.r- ta ticaret mildtlril B 8nld Rauf Sar- ytının muvr.fakat ve malünıatı Loadra 13 (A.A.) - Obıerver 
ler ~qretm~e. kar.ar ~er~ıttir: Mil· per de i§ttrat e2nlştlr. Komisyon, olmaJr.sızın vukubulmuştur • Mü- gazetesinin bavacıbk muhabiri tazı-
11, iktnadi, 1c;timaı, zıraı bahi.lerle plrtnç ve yat ftatlerinl tesbit Ue mq- . · yor: Almanların tayyarelerini ihti.)'at 
köy hiki.felerine ait neşr~dilecek bu ıuı olmuştur. him olan bır nokta da f'ovyet olarak aaklamağa bqladıklan. haf-
kitap)ar Maarif Vekaletinee hazır- A-J ba al D-J di "jan.~nın B.1Igaristan namına daltalardanberi anlqılmıı bir hakikat-
lanacakbr. '1· an c an oc e ye söz söyUyer<'k cBulgarl&tan, Al· tir. Buna bakarak yenin bliyük bir 

Köy h~~eleri köylü t~r~hndan kapatacak man ukerlertnln geçmeal 1çln hiç bava taarruzu lıazirlıldanna lailmıe-
~enberi ~ylenen en mühim bal- Hava saza..•· telefon, elektrik bir raman talepte bulunmamış- dilebilir. Binaenalqb lqiJiz Jaa-ya 
kQ'ata taallUk edecek ve bunlar sa- I müeaeselerlnm teaiaat Ye tamir jçin slA taarruzunun da ona söre bazttlana-
lihiyetli bir heyet tarafından derle- açtığı bacalar İ7İ kapaamadıjmdan tır,. dem~ dr. rak tam mGııuip umanda harekete 
necektir. 1 belediye yeni bir talimatname ha- Şimdiye kadsr, Alman asker- ceçilmeai n bu 1W1tde Alman pro-

Pek 
Y.Janda ŞARK sinemasında 

Sineman• 1U9ttlil • fwkalade liir eeer 

(&la 
EPD) 

ARABACININ kızı DUNY AŞKA 
(Afk .... lılq.ı) 

HF.INRICH GF.oRGF.S • HILDE KRAHL 
Bi171k Rus edibi ALEICSANDR. PlSIN'm hiitün cib ...... tanmm11 
romuwıdan. Bu filim 1940 be,nelmilel film koqreainde birinci 

mWfata DUNnlfbr. JJk tedrisat muallimleri .. lzırlaınııtır. Bel~d~y~, _bu iti kendisi lerinin Bulgaristan& gelmekte ol- ielerinin altn.t edllmeai l&zımdır. 
• k bed 1· yapacaktır. Bu lf 1Çın ıcap eden mG· dulun& dair ciddi bir haber ifitll4 Daza alametler Alman darbesinin 

nın mes en e 1 hendis ve fen memurlannı busün- 1 ti · b t kzibt -f'!!!!!!~~~~~~~~~~---•••••miiıiiiliıiiiliıiiiliıiiilliiiilliiiilliiiilliiiiliiiiiiiliiilliiiiiiiiiiilmliill••ılııiiiiillıa.. 
Dk tedrlaat muallimi iten orta ted-, lerde tayin edecektir. Yeni büro ay- m~7 ş · Sovyetıenn u e . ' 1 

r!sat kadrosuna seçen mualllmlerin ni zamanda mUtemadt tamir işlerile böy e bir harekete ne kendileıi
ldarei hnswıt:re blıtı;eslnden alacak- de menul olacaktır rıin, ne de B111gar1stanın muva· 
lan mesken bedelleri vardır. Bu vazı- · 
,.ette olan kırka Jakm mualllm maa- Beled" kah fakatı otmadıimı ilin etmek için 

. rır müdürlüğüne müracaat ederek ıye veye !1~hut y&pılmıştır. Şu halde böyle bir 
b!rfkmlş mesken 'bedellerinin Terll- kantbrılmasına IZlll tehlike ihtlmall var demektir 
meslnl Jstcmlftlr. Maarif mDdirlülil, • • • 
tedtlklere ba§lam]ftır. isttbbb ta- vermemqtir Böyle bir vaziyet oluna Bulp· 
hakkut edenlerin haklan 6denecü- P1ywda blıft ••Jm•~. 8lpgtf rLcıtan buna ne şekilde, ne dere
Ur. edilen on bin ~ talın henOs ".l"8rtı: ceye kadar karp koyabilir? Bü-

toprM]anna lh'memlftlr. Olm?R-
l thalitcı lar Ankaraya lerde bin bet 7tbı ~um '-hn bahm- ton mesele SoyYet Rusyamn, asla 

bir hey~t gönderecekler :-:;::~ bh" Dıt1Jacmm razı ol&mıyaeaft böyle bir haıe· 
İthallt.çılar Antaraya. bir heyet PlJuada w;.,e ••"hll tçtn ldr kette Balpr1staıım tstudlll için 

r&ıdermete tarar ftnl1lltlr. Heyet IUlte. blm.re nolıad "Ulfl;mlnw- AlmanJa nadWe ne derece Diri 
Bqvekllet ve Ticaret VekAletı ne te- rma BeledfJmln ıntlsaade e&'tlltnl ,m,,.~1~ ... e hefbdır 
... edecet. Uıtl~ı bllcllreceJt- ,...,mda. BeledlJ9ce -· bir bar' .-w-~· ...... __ . ·--~ 
tir. ~emiftJr. ~dba -

Bu akşam SUMER sinemasında 
Opera ••• BüyGk musiki ••• Şarkı ••• ~... •• prkı aöyli:yea. eeven 

n dameden Yllin İ..-n7a ... 

SEViL BERBERi 
cı..a.w. .. .._, 

llOSbd"aJn methar o~j,,j::C ~- &im. BAt RoD•de: 
IMPERlo 'i · ··t ..... 

-~- ESTERIR A CAs-1-·Ro rnac• 
&r _.. ~ ••• Gls w bllar .. 1MClil bir ıaıaa. Tamamen 

l..,&DJ'o1ca .ZSdl •• tukıJa bir taheser. 
811 aktam lı;1D J'Cledalli enelden alchrmız. 



SOZOH 6EliŞi __ _ 
Sinema seyircileri 

Hazım mektebe 
nasıl başlamış? 

Tarihi vesikalar 

B
y U N kA N ( r.,."~.~~, !~i:ı 

N ihayet 15 .ğ.,,to• günü gel- eyaz itabı lo<da •ulh Ve •ükUnun ~ç birse-
di. O gün Hazreti Meryem b f b 

A k d b 1 1 e.!'. e. ozulmasını kabul edemiv.!• 
.yeni çıkan r a aş yortusu münase eti e yapı an ,en- - k ,, 

liklere iştirak için Tinos adasına Ellı· kruvazo""ru""nu""n c~gını a_çı tan açığa söylemiştir. Ay-

ş ehirler arast1nlsa okur ya7ar1ar ar:ısmda, mektebi ter- rocuk mecmuasına ı Eli y nı mal_u?'1ata göre va kia Almnn} a, 
• y gitmi~ o an i unan kruvazörü, b Akdenızı İtalyanın fnali ... ·et sahalı 

kettiği andan itibaren hayatında bir tek kitap aı;m:ı· bunu anlatıyor torpillenerek batırıldı. Yunan hü- atırıfmast Ve 1 1.:: " 

f·ı tmeınl d b 1 k . k .. .. · ıı· 1 . o ara. . tanımıştır. Bu, İtalyanın 
b'lJŞ adam kolayca bulunur; fakat ı m seyre ş a am u. umetı, ruvazoru torpı ıycn erı it 1 J d•... bu de~ızdc teşebbüs hal~kını d a ifa· 
mak oldukça ~ordur. Tabiidir ki en alelade filmin seyircisi, en eema.ı Nadir omer ve Vedad ann- bildiği halde sükıitu ilıtiyar etli. a yan arın ı1er de d F k 

Yol tarafından neşredllme~c başla- Çünkii hük\ımet, ltalyan - Yunan l } ı e ıyor. ·n ·a t muhtemel '>ir 
rok begvenilmis kitabın okuyucusundan yüzlerce, hnttfl yüz bin· taarruz an ta yan - Yunnn ha rbi B J • ~ _ nılan cArko.daş• haftalık çocuk mec- münasebatının sulh yolile tanzimi tanin Türkiyenin müd~hnlcd~ gabrıs: 
l"'rce def" fn:zl"dır. Bu galiba, kitap okumanın bir anlam!! gay· mua'" tanınmıor muharrir, şair, so.- · · d ı ·· "el" d k ı 1 ... ~- u-.- ~ .. ~~ .,, b ıçm mevcu o nn ı:on umı ı e ·a- unmıı arı ihtimali bulun du~u ._ 
retine miitevakJaf olmasından. meV2Uun taltibini •ururl kılma- n:ı.tkArlara müracnat ederek mekte. e çırmak 'İstemiyordu. Bu uaye ve h ctl ., "' cı 

v 1 • i U ka J v k 1 nasıl b~ladıklnnnı sornıu§tur. Ilk u"'mı"dle hareket eden Yunan hüku- Arnavutlukla /ta/yan- e · - mı.werin u mumi harp ~i-
smcfan ve in~nlann çogunun !Hr ~ey mu a ım amaga ·o ay !iüshada sanntk!\r H!\zım mekteba yasetıne nksi te ir ynpacak•ı r. M'!-
kol:ıy yannşmamalanndan ileri geliyor. Sinemanın büyük rağbet. 1;asıı· başl:ı.dı~ını şu suretle anlatıyor: meti 16 ağuııtos 1940 tnrihinde §U farın aldıllları tedbirler sele, bu noktaya gel:ncc b" Al • 

t·nı A di~. h ttA b"" h"\ _ cBen beş yacınd:ı. mektebe baş- ba!:it ve müphem tebliğin neşrile ik- k d l l niz işi olmal:tnn rıkı'l: or' Bır bae-
''o"rmesl nnlamnk Jdilf c ı asıtarı h:ı.ddc indir gı, a u us ' • " 1 1 ve "l ar ı " arı ,. ,, u sı.- ep ı:. •• 1 dm amma öyle nmlnlerlc dua :ı.r a tifa etmişti: '.\ "' ten dolayıdır ki Alm~ny. b • 
t .. '·-Jdı dıv Jrin..:ı·r n ı , b' b dnın~ h 8 3 d d • l • "' n, ~ nıın-un .ıuı r 1:,'l ~ uı . aeğll şöyle sessiz sadasız ır :ı., • .,.... <Dün saba saat , O a eniz rıvayet er taka~a kundak sokabileccl: her 

Bir filmden sonra seyircilcrrlen, sonuna kadar hazır bulun- ilk gittiğim mektep Ayr.zpaşada eni harp filomuza mensup Elli kruvazö- -·-- hang. ı _hnreket.ten çekini : mesin"ı t ... ı.eD 
• ı:: rt · t b iki mi karşısında bl.r m~h:ıllc me. kteb_ ·· J I t" 1\1 t ·· ~ A .. ~uklan filmın rnc,'Zuunu kısaca hulcı~a etmele ıs ense e an· - ı ru - nzre 1 eryem yor usu muna- etmıştir. ynı memban göre b . 

cak yüzde yirmisi neler olup bittiğini anlatac:lk, üst tarafı Cf'- ~~;l~koc~ k~~~~: k~fe~b~~:'~e scbetiledgitmiş old8u0ğu0 Tinoııd limda· o snhbad
1
a hiç dbir lngiHdz deni:r.nltısı- : ccden inceye tefrikin m~nnsı su~~~: 

• .1 üst"~te 1k1 0 .... d"" lb:ı.ret bl.r ev dl. nı men ireğinkin1 I dmetre ışın a n_ın u un
1
ma .. ığı_nı rn yo il.el ilnna 1 ~lmnnyanın mümnn<'atı y~ '•Ilı·· p,·.· vap vercıniyccektir. Zira salonu baştan başa dolduran scyırcı e- w. ....,. ..... b ı H lb k ı - .. -.A.ş:ığıda yemek yer, yııkarıdıı kJZ er- büyük ayra ar a onanmı~ o a- şıta1~ etme erı ımış. a u ·ı talya, ~hlı ihtilafa münhnııırdır. Jtnlvanın 

rin pek azı filmi t:ıkip etmekte, diğerleri beyaz perdeye çıkan fn· kek karmakarışık, ro.hlclerln b:ışın- rak demirli bulunduğu sırada deni- ma um olan dürüstlük an' anelerine 

1 

diplomasi yolile, hnvnti d d t .• . 
sanfara Ye eşyaya bakmaktadır. Ilu nevi seyircilerden k::dın er· d:ı yerlere oturur, ders okurduk. ze ddmış bir vaziyette bulunan tevfikan keyfiyeti tnhkik ve tes'b-it meseleleri hal için s~rfedea ~· c tı~ı 

t lnn1 beş ço ·ıı· · h l b" d · 1 t k k. h b" · h' b. 1 ccgı gay -kek mühim bir grup biitün dikkatlerini artistlerin yiiderine, giy- Mektepte topu opıı Y - m: ı.retı meç u ır enıza tı tara- e me ve er cını ar ıycnın ıç ır ret ere Almanyanın göz yu 

d
'kJ • ·ı . lb" l t l 4 J k ti pant"'lonlara cuk kad:ı.rdık. Hoca hanımımız - ~?- fından ansızın torpillenm:~tir. Elli· !torpilleme hadisesini kaydetmediği- ve müzaheret etmesi ta~hhu'"md ma-sı 
ı erı çesı çeşıt e ıc;c He, uva eı ere, ce e ere, ·• ' ~·-~'ı oldu~u 1ç1n r:ünümuzun I " ve 

1 d. I mo.l;U.1.1...... & n· ye 3 torpil ntılmıştır. ni ve o civarda hiç bir ıalyan de- mecburi'-·eti bakidir Du hu-us · ı 
~apkalara. ayaldmbılara, takındıld:ın tavırlara tevcih etmiş er ır. yarısı dizlerini oğ01::.kla geçerdi. ız J • ı e ~ i da bl Torpillerin biri, geminin ortası- nizaltısının bulunmadığını bugiin alakadar olarak ita 'yanın Korf , · 
Sinemada rok defa bir :trt!stiıı çıkardıih bir elbiseyi tekrar giy- 1 yalnız .. t .. alebc dejğil, ünyntel azs:ısımsın.lndlk de-. · b · d'"' 'k" · h d f · k · · ·· · l"'k b" , .e k d ' t.y.ı • ~ k m 1 na ısa et etmı~. ıger ı ısı e e e temın etme ıçın uç gün u ır :za- ar.,ısın aki Epir rahı"l ı' nı" ele re-

.... . . . . lb" ·ı ·. rer kuçu mıı.s:ı. " ~ medıg1 ıçın sınırlcnenlere raslant)şımdır. Onun o e ıc;e ı ~ ye~~ I Mektebin lkl t.o.ne de k:ı.lfa.cıı ,·ardı. isnbet ctmiyerek liman mendireğin- 1 manın geçmesine lüzum ı::örmÜ§ çirmeği kencli'.:i için hayati bir ınec-
den ,,.öriinmcsini dört O'Özle beklerler. Çiinkü hcniiz lay;kıle go- 1 Biri erkek biri kız. Erkek kalfa s:ı.- de pat!amı:;;tır. Denizaltı dalmış imi~. Müdür, torpillemenin ne za- buriyct addettiğini Alrnanyaya d er-

"' · l d" M "' eh · ti ktur I bahlan kapı kapı dola.şıp çocukları bir vaziyette kalmıı ve ortadan man vukubulduğu sunline evvelki meyan eylemekte bı.:!und•ıg"'u ıt.·ı,•c 
reınemış er ır. e\'ZUUn enunıye yo • • k ""petlerlmlz1, seter t:ı.s- • 

1 nl toplar yeme .,.. ka•.,·bolrru~tur. > gün ve yahut daha evvelki <>Ün ce· ediliyor.> 
Bu seyircilerin !!eri kalan kısmı da beyaz perdedeki s:ı o a- ı ı~nmı~ı blr sırığa geçirip blzl önüne " ~ - .,.. 1 da Torpillenme hadisesi hakkında vahım vermiştir.> Bu esnada Arnavutlukta nel"r 

rın müstemilatını es•:ayı meralı;la tedkik ecter ve asil unutmaz. katar, mektebe gctirlr, n"'lam arı d h b f ı· ld k İmza: Polı"tı·s ~ 
:.; , J 1 " " d " a a azı ta si nt veri i ten ıonra oluyordu~ Tirana "ehrinJ,.kı" Yun. ~'l 

• . " . • t • bir ~enç evlerlmlze göturur u. l l v . ... 
Romco -ve Julıctte'ı ıo:mt'mada merakla seyrev mış ı:. Kız k:ı.lfa da mel~tepte hoca hanı- tebliğ şu cümle ile bitiyotdu: talyanlar, tnh'an - Yunan e eneral konsolosu, 20 ağusto3 , 8 • 

JnzJa, bahçesi çam ağaçtarile dolu ihtiyar bir konagı gezer1<cn ilk l ma yardım ederdi. Hoca hanımın <Bu saate kadar mutaamz de- münasebetlerini zehirlemek mnk· r:hinde hük\ımetine şu telgrafı G<;n-
kıt sofasında ballcon dıvan kenarına asılı toparlanmış bir Jp dalma elinde bulundurduğu uzun so- nizaltının milliyeti hakkında bir ıadile İngilizlerin Elli"yi bntır- deriyordu: 

' B yanyoı· pa b:ızan uz:ı.kto. oturanlara yetişe- delil elde edilmesine muvaffak olu- dıklannı ıiddia ederken Elli' nin tor- cElbasan yolile cenuba ı,ı· ı,ha en 
mt-rrliven nazarı diklmtimi celbetmişti. Birden 11 u neye ınezdl. ·Kalfa gidip yarnmazı yaka- ' • 

1 1 11 1 1 namamıştır.> pillcndiği günde Cirid açıklarında harp malzemesi scvk"yatı bütün ge-
ocab~?» dedim. Kiiçiik ronım derhal ce\·ap \'C"Xdı: lar, sopanın yap:ı.madı~ı ş e er ye Ayni gün Roma Yunan ıefir;, Fridon ticaret gemisi de tecavüze ce devam etmiştir. Buraduki Arna-

(t- llcr halde Romec ve Juliette oynamak için ola<;al;h yapardı. ~alfa hanım nynl zamanda. h • • · 1 f d · • d l F d k ı hakes eare'- çocuklara ote beri s:ı.tardı. Blr dolap- ÜK.~metıne şu te g.ra ı_gön ~rm~şlı: ugruyor .u. ~~e ri on vapuru ·ap· \'Ut m~li_s kuvvetle:i ccme:di lm!stir. 
İp merdiven sinema seyirclc;inlıı hafızasında S P t:ı sıra ne knv:ınozlnr durur, bunla- cltalyanın tedhış ıle şımdıden 1 tanının ıfadesı: !3u mılıs kuvvctme söz söy!:yen 

den kalan ıniihim bir hatıra idi. Şevket Rado rın içinde sakız leblebisi, knb:ı.k çe- Yunanistanı, Epirde erazi fedakar- c 15 ağustos 1940 günü, snat l ltalyanlar, ahval ve şera•tteıı ı"tİ· 
111111111111111111111111 klrdeğl, kişniş şek~rl gibl eğlencelik- lıklarını müzakereye sevketmek ya· 18,20 de Ciridin Bali mevkiinde, I fode ederek Arnavutl:ıra Epiri vere-

•1™:•~111~1~11~•:•:1~11~1~1~11~1~•:11~•:•:11::•:_:•:11:,:1:,:1:11:,:1:,:1,:11:.:':.:'.:.11~1:.:1:11::1~!1~11~':~':11~';,,:'.:..'~:=~t:;-"~~=~~;;;14jllfi11 ~~~labul:l~~~~~ C~~~~~zr~ek~a~~ç~fı; hut deniz harbinde stratejik bazı Panormonun yedı mil ~arkında ve 

1 

ceklerini, Yun::ınistanın mukıwcmct 

!~ 
yerdik. tefe~vuklaı v~ ya~-~t her iki ~ıkkı sahilden 2 ~i.1 uzakta ~ulunduğu· g~stermiyec~ğini, Yunanist.nnda f)". 

~ .~ D <1 0 0 ~ Mektepte s:ıbahto.n akşama kadar tem.n e1mek ıstedı~ı zannı kuvvet muz ıırada, ıkı tnyyarenın arka ar· ı nımarkadakıne benzer b .r ve ... :yet 
v __ ellfbe, 115.hl okur, yahut hoca hnnı- buluyor. Elli')< torpilli·yen denizaltı- kaya iki defa hücumuna ui'tmdık. I ihdas edileceğini beyan c:ı !eıni !er-

• mm dizlerin! ovardık. Hoca h:ınun nın milliyeti meçhul bulunduğu Tayyareler, kıç tarafımızdnn gel- dir.> 
ISVeÇİn demir madenleri ayn bir evde oturduğu halde ara.sıra hakkındaki teminatımıza rağmen mi~ler, yani vapur ile ayni istika· 21 ağustosta. Yunan hükume ti, 

Şlmaıt .İsveç demir mndenlerl h~k
tında son y:ıpılan tedklklere gore 
vaktııe mUnhasır:ın L!'ıpon ismindeki 
Tur~nl bir kavmin yaşadığı bl.r mın:
tako.d:ı. med!un bulunan bu kıymet
tar mo.den1n me\•cudiyetı llk defa 
IS50 senesinde keşi.! ve işletilmesine 
teşebbüs edilmiştir. 

Uıpony:ı. demirleri dünyanın en 
zen ı;lıı mndcnl olduktan b:ışka h::ı.lls 
demir cevher muhteviyatı nlsbetı bü-
tün dünya demirlerinin fevkindedir. 
Madenler şimal medurının 100 ki
lometre şimalinde olup Baltık den1-
ılnden ve Atlant1kten yüzlerce kilo
metre uzoJ;ta bulunduğundan lşletll
mcsl tçln mevcud şcralt son derece
de gayri müs:ıtddlr. Böyle olduğu hal-
de bütün dünya sermayedarları bu 
sengin madenleri işletmek için ldet:ı. 
,arış etmiıılerdl.r. 

İng1llz sermayedarlnn geçen asnn 
ortalnnnda bu madenlerle al!kad:ır 
olmuşlardır. Fakat ytrml be~ sene 
sonra sermayelerini teknik müşkülat
tan dolayı tamamllc gerl çekmi~
lerdlr. 

Ham demirin yüzde yetmlşl halis 
demirdir. Fakat fazlaca fosforludur. 
Fosforun tecridi 1çln bir formül bu
lunnmamıştı. 

Bu formül bulunduktan sonm 
Lübeck'll Posschl bu demirleri Jşlet
meıtı deruhde etmiş ve Uk senede Al
man !abrlkalarınn 50,000 ve ertesi 
sene 100.000 ton demir vermiştir. 

İnglllzlcrln yandıı bıraktıkları Lu
lea demir yolunu Isveç hükümetl ken
di hesabına tıımıımlayıp Atlo.ntlk s:ı
hlline de Narvik demiryolu ynpıldık
tan sonra. istihsal mlkdan bir buçuk 
mllyon ton:ı ve son melerde dokuz 
ml!yon:ı ballt olmuştur. 

onun ev işlerine de koşar gözüne gi- diplomatlar, ecnebi gazeteciler, meti takip ediyorlardı. Vapur, kur- elde ettiği delillerden Elli'yı batır· 
rerdlk. Bazıın mekte~~ b:ışlıyan zen- hatta muayyen bazı İtalyan mahfil- tulmak içı~ sağa dönmüş, yani ev- mış olan denizaltının bir İtn!y.ln 
gln çocuklo.rı için tören yapıldıkça 1 . ..k k 1 f · ıı . ı_, 1 ı lk · 'k · dA b' h Jb h" · ld - k · ı ıl!ı.hller söyliye ek ca ·y id d'k 

1 
en, yu se se:ı e ıu erın K"ım er o - ve i seyir ıstı ametıne amu ı ır 1 ta te a .ıı o ugunu -ntıyt>t e bi-

E~ keylm günle~lnılz d~~~yl~ g~{e~ duğunu ıöylüyorlar. İtalyanların seyir takip etmiştir. Tayyarelerin liyordu. Miitehassıslardan te .ıl 
olurdu. bizi müzakereye olgun bir hale ge· kuyruklarında dürbünle İtalyan rü· edilen ehlihibre, hükumc•c rnporu· 

Bir de talebelerden birinin evinde tirinceye kadar buna benzer diğer muzlarını gördüm.> nu vermiştir. Yunnn hükumeti. b..ı 
cenaze olunca pek scvlnlrdlk. Çünkü vasıtalara da ba~vurmalan beklene· Roma Yunan sefiri hükumete raporda varılan neticeyi gizli tutn•u' 
o gün mektep az:ıt olur, c;ocuklura bil-ir. Elde kafi deliller bulunmadığı çektiği 18 ağusto! J 940 tarihli tel- ve ancak İıalyan • Yuııan harbi p:ı. t
Ioknıa da~ıtılırdı. cihetle, ihtimalat tablosunda muh- grafında: cEvvelki gün akşamdan ladıktan iki gün sonra gazete!crde 

KHoc::ı. han1 ım1?.'11 1z1.~1 t .~·rke0ğ! , !oktui · temel tc.cavüz hedefirrin hangisi ola-1 beri, İtalyan gazetelerine Yunanis· neşrolunmuştur. 
ocası evve cc o muş u. unun b - - k . k h" ı d d M b .. d y rinde hoca hanını ortnd:ın k b ld cagını ·estıremem. tana arşı ucum.arını per e per e at uat musteşarı a umm ,·a· 

Bir gün yok, lkl gün yok, üç :Kn oyo~: Sal~ıhiyettar bir müdür, ecnebi hafifletmek için talimat verildiğini> liler;ne ~u müstacel tamimi (;Ör.dç
merak ettllt, nihayet dördüncü günü muhı:ıbirlerin bugünkü toplantısın- bildiriyordu. Acaba bu tebeddi.ilün riyordu: 
yanında bir efendi ile çık:ı.geldl. Ve ı da Elli kruvazörünün batırılması, sebep ve sail:i ne idi? Roma Yu- cMaıbuab kontrol eden memur
blze: ı Balkanları altüst etmeğe ve İtalyan • nan aefiri 2 gün sonra çektiği tel- !ara Elli kruvazörünü torpillemi1 

- •BU da m~dür bt-ylnlz çocuk- Yunan münasebetlerini daha ziya- grafta bu lisan tebeddülü munm· olan denizaltının milliyetine ve 
larl l ..... B~lyüe lnkdım etti. Meğer evlen- de zehidemeğe matuf bir İngiliz 

1 

maaını ıöyle çözüyordu: umumiyetle torpillenme hadisesine 
rn ş. ut n çocuklo.r: aArtık: bizim iki 1 1 b ld ~ .. 1 · · B E .. k 1 b" b d "d h h · h b · ı d müdürümüz v:ı.r dl , k .1 dik t o a ı o ugunıı soy emışl'ır. unun c n mu eınme ır mem a an ıu er angı a erın gnzete er e 

• je ço scı; n · d d l'J" 1 ·ı· 1 · d h h,_.k 1 l" ·· Al · · k • tt l · İşte mektep ha.yatımın ilk iki se- a e ı ı, ngı ız erın :ı. n ta ıu at a ınan ma umata gore manya, neşnm atı sure e menetme en 
rıcsJ böyle geçti c;ocuklnrı... için icabeden :taman ~cçmekıizin Romada müdahale ederek Balkan· için emir vermenizi rica ederiz. > 

Edirne vilayetinin 
Garip bir boşanma sebebi! 941 bütçesi 

muamele etml•tlr. Madam Noe mah- Edirne (Akşam) - Vilayetimi· 
Sovyet - Alman 

ticaret 
an/asması 

Bakırköy fidanh 1 
Amerikada madam Noe isminde bl.r " · 941 l 1 ·· · · h J ki kemede şu sözler! söylemiştir.: zın yı : lulçesının azır ı arı-

tadın, kocası aleyhine boşanma da- _ Kocamın bu kadar mukcmmel na başlanmı~tır. Pek yakında vila-
Tası açmıştır. Bu d:ı.va bütün Ame- bir insan olması beni çileden çıkan- yet umumi meclisinin müzakere ve 
rikada büyük bir nl!\ko. uyandırmış- yor. Benlmle, kavga şöyle dursun. tasdikine arzcdilecek olan yeni büt-
tır. Bu al!\kaya sebep kadının gös- d ermiyor 

rtk münakaşaya. bile mey an v · çenin 940 bütçesinden fnrklı olını- • 
ıerdlği boşanma. aebebldir. Ame a- lr lntlz var ki bunn. Evde öyle b am yacağı sanılmaktadır. Yalnız yeni 
da tallk dnvnlnnnda llerl sürlllen se- tahammül edemiyorum. d Kho~ş~~~~ bütçede yol tamiratına aid fo:ılın 
bep ekseriyetle anla~amamazlık, ko- biraz çetk.lştlrmBek 1stebirsepıı:,.çear d .. ah" az ehemmi••etli mikdarda arttırılacag·ı 

Londra mahfilleri huna 

canın kansına fena muamele etmesi, aı kap:ı. ıyor. en .... ... " d U l" 
7ahut kadının tocaslle al!kadar ol- ükemmel ın.san istiyorum. nnlaşılmaktn ır. • mec ıs mart 

mahdut ala~ gösteriyor 1 

Londra 13 (A.A.) - Sovyet -
Aksarayda Toprakofisin Alman ticaret anlaşması, o zaman 1 

snaması glbi şeylerdir. Bu defa me.- m :Mo.hkeme bu garip aebebl makul ayının ilk günlerinde toplanacaktır. 
ü.m Noe bunlara hiç benzemiyen bir bulmamı~. bo~anmıı. davasını reddet
ısebep ileri sürmü.ştür. mlştl.r. Kadın bu kD.ran temyiz et-

Bu aebep de mister Noe'nln çok meğe hazırlanırken mister Noe gene 
mükemmel, kusursuz bir insan olma- mükemmel bir insan olduğunu lsbat 
mdı etmiştir: Karısına bir parça d:ı.ha 
.:~ter Noe blr p:ı.pastır. ttnıverstte- az muntaznm olacağına. dair haber 

de okumuş, birçok memleketleri gez- göndermiş, kadın da. bunun üzerine 
llllştlr. Evlendikten 80nrıı. çok mükem- iki çocuğu lle birlikte kocasının evi
me! bir koca olmuş, karısına çok iyi ne dönmüştür. 

··································••ı••········································ 
Tengiz motörü nasıl battı 

Ereğli önünde batan Tengiz motörü 

Kurban bayramı arifesinde Kartal
dan Gellboluya h:ı.reket rden Tengiz 
snotörünün Ereğli önünde battığını 
7azmışt1k Sahibinden nldı~mız ma-
11lmata gBre Kartaldan yüklü olarak 
Gellboluya doğru yol:ı. çıkan Tengiz 
F.re~ıı fenerini bordalndıktan yarım 
aaat sonra hava sakin olduğu halde 
kıç tarafınd:.ıkl küçük aı~~.ardan su 
almaya başlcunllltır. Motorun bir ka
ya üzerinden geçtl~i tahmin edilmek-

tedlr. Motör su almaya b:ı.şl:ı.yınca 
tayfalar tahllslye sandalına binerek 
cçılmışlar, Tenglz on kolaç suda bat
ın.ıştır. 

Tengiz motörU 270 ton hacminde ve 
saç teknell ldl. Sekiz ay evvel tamlrl 
yapılıp yenl makinelerle sefere başla
mıştı. Motör sahibi mesuller hakkında 
taklba t yapılması için llman relslll'ine 
müracaat e~tlr. 

faaliyeti hiç bir netice vermemiş olan Hitler - ' 

Aksaray (Konya) (Akşam) _ Mb' olotof gÖ0rüş1mclkerin1i~kkg.eçd~lalmkış 'ı 
K d

. h 1• l ır semeresı o nra te a · ·ı e ı me ·-oor ınnsyon eye ıncc son a ınıın . .. h" I .. 
ı .. · 1' k h il · tedır. Muşa ıt er anlaşmanın mun· r:arar uzerıne, oprn · ma ııu erı ı h . • h" ld v 

f . · · b d k" · b"" "k b' asıren rıcan ma ıyelte o ugunu o ısımın um n ı aıansı, uyu ır . • . 
[ !. ti h'lh b vd 1 ve sıyası meselelere hıç temas etme-
aa ıye e ı asıın ug ay ve nrpaıd· - · . .. 1 1 d'l 
mübayaasına başlamıştır. Dir,er ta· ıgını ~fy c~~~te d~~ ~;1 An~a~?'1anı~ raftan, zürra da elinde mevcut sntn-, ta~lalm'. e taht ık-kekı c 1 mcsıb ır çd~ 
b·ı .... h ll · · b "' "'k b" k anıı erın ta n • u una va este ır. ı ecegı ma su erını uyu · ır şev • 
l f. · ) t kted" 1 Bunların başlıcalarını nakliyat im-e o ısın a ışına nrze ıne ır. . . . . . 

B ·· d · d ı. · d"- l kanları 1le bızzat ıstıhsal hacmı te~-u yuz en pıyasa aı.:ı ıger a ış k'l k d" 
· ) · d · l d... ı etme te ır. 

verıı enn e genı~ e ı~ı ve memnu- L d 
· t verici bir hal aldığı gözden on ra mahfillerinde Alman • 

knıye kt d Sovyet anlaşmas:na mahdut bir ala· 
açmama a ır. k .. ·ı k d" F k 

Günün Ansiklopedisi 1 filler, mukavele hükümlerin:n sarih 1 1 
a gosterı me ·te ır. a at ayni mah" 

_ metni öğrenilince bu hususta müta

D E R N F. laa serdetmek hakkını muhafaza et
tiklerini beyan etmektedirler. 

Bakırköyde Siyavut p~a kulesi ve fidanlığı 

Muhtelif imzalarla ,u melttubu dım yapılmı,tır. Fidanlık ~imdi fs
aldılt: Bakırköyle tdsiz istasyonu tanbul zjraat müdürlüğünden alı
arasında ve asfalt yolun pek yakı· nan direktifle idare olunuyor. 
nında Türk sivil mimari~inin enlere- Bu sene noksan kalnn gübre, ki
san eserlerinden biri vardır: Siyavuş r~zme ve sair ihtiyaçlarmm da ik
paşa kulesi. maline ve bu havalide çok iyi neti-

İnglliz kıtnlan Derne civarında ha- s· y 1 • • 
rekettc bulunuyor. ır ugos av ga7etesının Her halde ıonradan tadilata ma- ce verdiği görülen akççı.. dişbudak'. 

Blng:ı:ı:l ülkesinde bulunan bu liman makalesi ruz kal~ığı için kubbesinin yarıs.ı bir 

1 

ve sc~i tohumu tavaları ihzar ('dil· 
kasabası Blng~zl şehrinden 333 kllo- çı.kıntı ıle bozulan bu kule ~ımar mekle beraber fidanlıkta Antep 
metre şarkışlmalidedir. Blng:ızlden Belgrad 13 (AA) - Avaln Sınan ynpısı olarnk tanılır. Bır ha· fıstığına da yer ayrılmı<Jtır. 
Cebeli Ahznr denen dnğlo. ayrılmıştır. ajansı bildiriyor: Yeni Alman - Sov- vuz içine kemer basamaklarla otur· 
Blztm z:ı.m:ınımızd:ıkl 2000 kad:ı.r nh:ı- yet anlaşmalarının imz;ısını mevzuu tulmu,tur. Görülecek bir binadır. Siyavuş paşa kulesinin yıkık c !nn 
llsl, son zamanlarda italynn muho.clr- bahseden Politika gazetesi diyor ki: B b' f d k" . 1938 Ötı kısmı yeni bymnkar.ı B. Bah~r 

1 B 1 1 Al u ına etra ın a ı erazı, k h' · 
ıerlle çoıtaltılmıştır. Kasab:ı.nın için- Sovyet er ır ~ği i e manya ara· . d _ 

8
,,1• k'" ztro. ·ın ımmetıle ve Bnkırl· öy 

den geçen bl.r dere b:ıhçelerlnl sul:ır. sında mevcut iyı dostluk ve anlayış skenesı!lk e, I 0 zama~ d.,"' •• ır 0~ halkının yardımı ile t nmir ed"lc
Buradıı. pek güzel portakal, llmon, münasebetleri dolayısile Almanya- aym~ .amı 0 an - J1m ı.:ı valı cektir. 
mm, nar ve diğer meyv:ı.lar yetlşlr.1 nın kendi hayat sahası telakki ettiği muavını B. Ahmed Kınık tnrafın- 1 
Bedeviler etraftan sad?yağ getirir: topraklarda müdafaa teşkilatında da~ kaZd .~öyl_er: kollekt!f f~dnn.lığı 

1 
... A_ncnk, !{·)'metli ol.~n .~u fid~n]ı

ler. Bu yağ, Deme yağı d~ meşhur bulunmasına Rusyanın muhalefet et· halıne ge:ırılmışt'i. Senevı 4J0 lıra- gı 1 ıdamc::ı yalnız koylulcrin .ı; , o 
dbur. Sultar fbizdlm zab m::mbımt klıakl:ı.kahs::ı.a- miyeccg-İ tahmin edilebilir Bu garan- lık ihtiyacı da köylerin bütçesine lira .. ile kaba olamamaktadır. Bu 
:mın e ra ın a azı a n r - · • k ı · 

sıl eder ve havayı a~rlaştmrdı. ti ;şi her halde mahdut olacaktır ve onu muştu. sene yapıla:ı ;oo l ırnl k hiıkur.ıet 
Dernenln eskl zanııı.nlarda ismi Der- harbin cenubu ~arki devletlerine ıira· I Bu sene verimli bir ha'c t okulnn ynrdımı nev .~ • n yardımların c;o· 

nls'tl Romalılar zamanında burası pek yeti mahiyetinde olmıyacaktır. Bu fidanlık attıl: köylere fid an tevzii- ğaltılmnsı, bu fidanlı· ın ayni za· 
mamurdu. Suru eskl blr_ı.n~::ı.rının 1taş- garanti her şeyden evvel, Almanya ne başlamıştır. Gelecek seneler ya- manda meyv;ı fidar.lıt: ı h aline r .i
la.~·ııe. Y~~ıl~şıtır~ı ~e~ı~le ~~~ ~~= için hayati ehemı-ı:~yeti haiz ıa,e J.:ay. pılacak tevziatın beş on ır.b. !;ne çı- rilmesi ı;ok i• !hd eh olac ktır. r;cy
~::e~~fer ~lm~:t~r. Bnnl:ır lıdilrül- naklannın ve mu~akale. ):o.ll~rının l:acağı göriildiiğünden da ha. cln ıs- lel:kk \rö; li.'lc bir l::ı.z:rnç r e · :ıı, 
müş, oray:ı. defnedllml~lerdlr. Makbe- taarruzlara. kar~ı hımayesını tstıhdaf lahı icin "ilayet zirmıt miid "irlüğü lstnnl.ıul eh. l:.:r mey\ .. lı ;c tedarik 
releri zlyareti~htır. etse &erel.:tır. }teşvik. tah!<isatından 500 lira yar-,· dccektiı. 



Sahife 6 

[ :ı: '~~~ I Er€eklik gururu l Kız mek:~!~:~rleybol 
oturduğum maha!lede bir sürü ya-ı durmuş oturmuş bir erkek ha.il gel-ı . - Ne olmuş ağabey! ... dedi, blml Dün Eminön\i Halkev.inde kız 

ramaz çocuk ,·ardı. Bütün komşulat mlştl o gün pencereden beni sinirlen- bır kusur mu lşledl yoksa.?... 
1 

b l k 
1 

l 
onlardan yaka sllkl;orlardı. LAklıı hiç dlrdl~l için özür diledi. Vakadan bah- - Canını bu blzlm mahall!nln ço- mektepleri vo ey o arşı aşma arı-
birimiz bu yumurcaklara söz geçire- sederken bir büyWc adam glbl: cuklannın yaram.azlığuıı görmüyor na devam edildi. Günün ilk karıı-
mlyorduk. Çocdklann hepsini azdıran, _ o günü. çuvala. ked.l lle köpetl musun? Herkesin katasını şişiriyorlar. !aşması Kandilli ile lnönü arasında 
onlara ele başıhk eden Hamdi adında. koymuşlar ... Çocuk işte ... Akıllan eı:- Mahallenin erkekleri bunun bir çare- oldu. Oldukça zevkli geçen bu ma• 
bir haylnzdL o adeta mahalledeki ya- mlyor kil... s.ine bakmazsa ne olacak? Sen şunları çı Kandilli 15-12, 15-3 kazandı. 
ıamazları emri altına alnuştı. Maiye- Diyordu. Nihayet beni :ziyaret edişi- bir yola getir.M Takımrla: 
tlndckl bütün çocuklardan daha bü- nln sebebini şöyle anlattı: Yerinden fırladı: K dill'. 5 • e Emel Türkan 
y{iktü Kırmızı snçlan vardı. Yüzü çil - Efendim, dedi, blzlm koca kan- - Sen onları bana bırak ağabey... an •· aun • ' • 
1 inde. idi. Küçük gözleri ikl kıvılcım nın _ annesinden bahsediyordu - diyerek dışarı çıktı. Haki~a!'.Cn bir Sıd~~· Refh~, Aı:şe. . 
Jbi p::ı.rlardı. Babasının çoktan öldü.- yüzünün sa~ tarafı davul glbl şişmiş ... hafta sonra. kimsenin sözunu dinle- . Şı.şh Terakki: Saime, yad~ Ha
ğünü lşltmlştlm. İhtiyar anneslle, ço- Sizin matbaanın arka tarafında dls- meyen ı;nahallenln azılı yaramazları lide, Selma, Meserret, Süheyla. 
rap fabrikasına giden ablası bu ele panser denilen bir yer varIDlJ. Orada. mum gıbl olmuşlardı. Çocuklar eski Günün 2 nci karşılaşması Eren
nvuca sığmayan çocuğa bir türlü söz böyle yaralara, şişlere fll5.n bakarlar- elebaşları Hamdiyi pek sayıyorlar, köy ·ile Boğaziçi arasında oldu. 2 
geçiremiyorlardı. Mahallenin hayır mış ... Ablam valideyi oraya götürmek ondan son der;c.~ korkuyorlardı. inciliği alması ihtimali bulunan ve 
severler! Hamdiyi kaç kere mektebe, istiyor. Eğer o dispanserde bir tanıdı- Hamdi ~~!-r~n butun yarama~~~l~n- bu maçtan sonra katileşen Erenköy 
yahud bir işe yerleştlrmeğe kalkıŞmış- ğınız varsa bize bir kart yazar mısı- nın iç yuzunu bildiği için ken ı er ne B v • k d ld k k ku 
!ardı Fakat Hamdi bunların hiç bir!- nız? adam akıllı söz geçiriyordu. Mahalle- ogazu;ı a.rşı~ın a. o . u ça . or • 

· tı N"'sihat tehdld gibi Onun bu erkek tavırları hoşuma deki mektep kaçaklarını mekteplerine lu anlar geçırdı. Netıce ılk setı 15-12 
ne yanaşmamış . .. • . .. ı. h t•" ı . B v • • k d 2 . t h k'. 
şeyler de onun üzerinde bir tesir ya- gidiyordu. Sonra IIamdinln evıle, an- gondertm"l a ''".on ara. ogaZ';çı azan ı. ncı set e a ı 
pamıyordu. Hamdi gene bildiğini oku- neslle alakadar olması da şimdiye ka- - uıa.n mektebınlze gidip okuyunuz 

1 
miyeti az bir şekilde üzerine alan 

yordu son zamanlarda eski blr pehU- dar görülmüş şeylerden değildi. Ken- benim gıbl mektepten kaçıp cahll kal- ı Erenköylüler 15-9 ve 3 üncü setı de 
van: ~Cennetten çıkmadır!» diye onu c.:!sinl kırmadım. İstediği kaı-tı yaz- mayınız ... diye nasihat bile ~.ermişti. 15-13 kazanarak tehlikeli bir maçı 
_ hem de çocuğun annesinin ısrarı eım Pek teşekkür etti. Yanımdan ay- Bir hafta içinde mahallemiz dunyanın d 1 ld 
ne - dayak ve kôtek vasıtnsile adam rıhrken sordum: en sı:kln, en gürültüsüz bir semti hail- a at atmış. 0 u. 
etmeğe kalkışmıştı. Hamdi bundan da _ Kartı ablan mı götürecek? ... Ta- ne gırmlştl. Aradan blr sene. geçti. Takıml~~ · _ A •• 

yılmadı. Kendlslnl dayakla yola getir- bli annen yalnız gitmez... Artık herkes rahattı. Ham~lnın ~er.~ .. E;enkoy:. Suheyl.a, Mub.eccel, 
meğc ıığro.şan eski pehlivanı gördüğü o clddt ciddi cevap verdi: rlnden kurtulmuştuk. Bir arı!e gunu Turkan, Nemıde. Fazılet. Bedıa. 
yerde taşlamağa ve taşlatmağa başla- - Hayır ... Onları ben götüreceğim ... baktım:. Saçlarım pek uzamış. Halbuki Boğaziçi: Nilüfer Solmaz, Han-
dı. Biçare adamcağız dev gibi yapısına Hamdlnln sokağı, gezmeğl bırakıp arife gunlerl berbere gidi~. saç. kestir- dan, Rebia, Lamia, Handan. 
rağmen bu yumurcaklarla uğraşama- da. annesini dispansere götürmesi on- mekten hiç hoşlanmam. Çunku bu ge- -----
dı. Mo.halleyi terketmeğe mecbur ol- dakl büyük değtşikllğ\ l.ılr kere daha celerde berberler son derecede kala- Güres müsabakası 
du. gö.steriyordu. Hayretle sordum: balıktır. Fakat saçlarım o kadar uza- ":. . .. . v 

Nlhayet bütün komşular bu çocuğun _ sen götüreceks!n ha... mıştı ki kestirmeden olmıyncak~ı. Ya- İstanbul bolgesı gure~. ~!anlıgın-
!Hlnm olmasından ümidlerlnl kesmiş- Kaşlarını çattı: kın olduğu için bizim semt beı~eri~e dan: 19/ 1 /941 pazar gunu (kafa-
lerdi. Blr gün odamda oturmuş yazımı - Evet, dedi, başlarında bir erkek gıttlm. Tahmin ettlğtm gibi duk:.lcan I kol, burgu) namı altında tecrübesiz 
yazıyordum. Dışarıda, sokaktaki ço- tuiunması lazım... Belki küçük bir pek kalnbahktt. Sıra bekleyenler omuz güreşçiler arasında hır güre, müsa
cukların gürültüleri ayuka çıkıyordu. ameliyat filan lazım gelir ... Böyle şey- omuza oturuyorlardı. Bu sırad:.ı berber bakası tertip edilmiştir. 
O ka.dar bağırıyorlardı ki, gürültüle- lr:r erkeksiz olmaz... iskemlelerinden ~-!rinde sı:~l~nnı kes- ! 1 - Müsabaka lstanbul Cüreş 
ı!nden ç:ılış:ımıyacağımı anladım. Bunlan söyledikten sonra büyük bir tiren genç bir muşterl gozume lllştl. .. .. .. . . 
Masamdan kalkarak pencereye yak- gurur içinde çıkıp gitti. İşte o zaman Bu ~amdl idi. Saçlarının . kesllmesl klubunun Fatıhtekı salonundl! yapı· 
laştım Çocukla.r bir boş çuval bulmuş- Hamdldekl büyük değişiklik bu erke- hen uz bltmL5tl. B-erber onu. aSıhhat-ı lacaktır. 
Inr, b~nun içine yako.ladıkları bir kc- ı:ekllk meselesi olduğuna artık tama- ler olsun!• sözü ile \skemlcd.en kaldır- 2 - Tartı 12-13 e kadardır. 
dl !le köpeği koymuşlardı. Hayvanlıır mile inandım. mağa hazırlanııken Hamdi. 3 - Mü!abaka tam saat 14 de 
biriblrlerlle da!aştıkları için ıı.ğzı bağ- Hnmdinln yaşında iken ben de ayni - Iyl amma, dedi, sakalımı kcsml- başlayacaktır. 
ıı olan çuvnı kendi kendine hareket gururun, erkeklik gururunun cazibesi- yecek misin? ... " 4 _ İki kilo tolerans vardır 
ediyordu. Ayni eğlenceyi haftada he- ne kapılmıştım. Hatta hiç unutmam Berber de •. dukkfı.ndakller de .. on~ 5 _ l l !· 1 . S d· ş h' Ah-
m nn hemen bir iki defa tekrarladık- bir bayram günü evimize gelen kadın hayretler lç~ndc bakıyorlardl. Çun~u .. a ~em ;r ·. e :t n ın, • 
ıı:.rı için çuvalı gcirur görmez işi anla- rnısa!lrler sanki benden kaçıyorlarmış H.!lmdlnln yuzünde hafif bir a~:va tu- ı'?ed ~~-rkan, \ efık Gurkanlar, Re
mıştım. Gene çocuklnrın bnşında. gibi içeriye girerken büyük blr erkek yunden başka blrşey yoktu. !\ih.ıyet fık Bukulmez, Yusuf Aslan, Re.;;ad, 
Hamdi vardı. O kadar slnlrlenm!ştlm ı halile: berber.:. .. . 

1 
•• Saim Arıkandır. 

I:! pencereyi açtım. Hamdiye seslen- - Kimse olmasın! .. diye bağırmış- - Yu:mnlızdc pe.{ blışey gorcmlyo-ı 6 - Hakem kursuna devam et-
c!im: tım. Öyle ya belki başı açık bir kadın rum! ... deyince ~a.mdl hiddetlendi: mekte olan hakem namzedleri de 

- Sen buraya bat.sana Nedir bu bulunablllrdl Ben de .:Kimse olma- - Amma yııp .. ın ha ... Kcca s:ıknlı b .. b k d t · .. ki d' 
... ' 1 - - s b ı b k 1 ı u musa a a n s aı gorece er ır. hal? Utanmıyor musun sen? ... Ham- sın!» diye bo.ğırmağı erkeklik usulle- n~s~. g.~rmoyorsun... a una :ı. a ım 

ci! cllerlnl beline dayayarak başını rlnden addetmlştim. Fakat evdeki k:ı- :ruzumu? .. .. 1 1 
J.iencereme doğru kaldırdı, meydan dınlar: O ka~a~ k!'ti s~yluyordu ki, berber ANKARA RADYOSU 
o!:uyan blr tavırla sordu: _ Haydi haydi zevzek ... Gir içeri... onun yuzunu hafıtçe sabunlayıp şoyle 

- Ne var? Ne olmuş ki?.. Kendini fasulye gibi nimetten sayma ... blr iki ustura geçirdi. H ikinci kanun snh öğle ve :ıkşam 
- Daha ne olacak~ ... Kocaman he- Sen klm, erkeklik kim? ... dl7e beni bir Bu erkeklik ameliyatı kendisine ya- 12,30 Progr.ım, 12.33 Türkc;e plaklar. 

rlf olmu~sun ... Koca erkeğin yapaca~ı sürü muzip, genç kızın, alaycı genç pılırken H.~mdl aynadan ı:?~ğrur ba- 12.50 Ajans haberleri. 13,05 Türkçe 
şeyler mı bu?... kadınların yanına sokmuşlardı. Hele kışlarla dulckandaklleri suıuyor, ara- pl:iklar, 13.20 Kanşık program (PU, 

Garib şey ... Bu ckoca erkek. tabiri <Yenge. diye çağırdığım akrabamdan sıra berbere: ıs Program, 18,03 Cazband (PU, 18,30 
Hamdinln üzerinde bir yıldınm tesiri ihtiyar bir kadın bana: - Nas;l? diyordu, sak~lım ç_o~ sert Konuşma (Çlfçlnln saati), 19 Şan re
uyandırmıştı. Biraz evvelki ha~ln, - Aman sende mı erkek oldun da. 1cC:1~a~l. ... Ne yaparsın· Erke.dlğln ~tali. ı:: .30 Ajans haberler!, 19,45 Fa-
hr>ylaz, yaramaz ho.lln9en bir dakıka eve girerken: •Kimse olmasını .... diye P ... ..r, 

1 
., sıl heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 

içinde eser kalmadı Adeta utandt b ,. Eğ k klik s a kal Bu kellmelcrl de nerdcn o renm.ştl. I ·- h ti kl"slk program "1 30 · · a6ırıyorsun. er er e an - T'ükk" d k k ,. b 1 1 d \ ume eye - u • ~ • 
Ben penceremden devam ettim: dı ıse iyidir. Dur do.ha bakalım, şu ~erdi un an çı ar en çıra.,ıı a ış ş e ı Konuşma, 21,45 Salon orkestn:ısı, 22.30 

- Sen artık esklsl gibi çocuk değil- tırnaklarımın arasında senin nelerin A kns. d b kt .. 1 ~ dl ! Ajans ve borsa haberleri, 2'2,45 salon 
stn ki ... Büyüdün, eı·kek oldun. Böyle vardır. Diyerek herkesin içinde beni r ın an a ım. gu umse m. eırkestrast, 23 Müzik <PU 
ıı:eyler yapmak sana yakışır mı? il t 1 1 1 d'bi i 1 tl Şimdi pek h~una gıden bu erkeklik . . . 
'li Sözlerimin Hamdldekl tesiri özle rez e. m ş, yer er n ı ne geç rm ş . yüzünden sonra başmt?. nelerin gelece-1 15 ıklncı kanun ı;arşamba s~b~hı 

. _ .. .. g Erkeklık taslarken fena halde mahcup ,,.ini bir bilse Bir bılse' 1 8 Proaram 8 03 Ajans ho.berıerı, 8,18 
ı;;orulecek derecede buyuktu. Hemen ı l:o ... .... 0 

' ' 

t f d k1 kl d '" d'" b ,. d . o muştum. Hikmet Feridun E'I Hafif program (Pi.)• 8,45 Ev kadını. 
e ra ııı a çocu ara on .u. a0ır 1• Şimdi demek Hamdlde de aynı er-

-:- D~f~lu!_l bakayım yumurcaklar... keklik gururu başlamıştı. Onun bu za
Slzın yuzunuzden ben de lakırdı iş!- yıf tarafını ben keşfetmiştim. Artık 
tıyorum. Boşaltın şu çuvalı... Haydi günden güne Hamdlnln hareketleri 
lı~p!n!z evinize... Bak sizin gürültü- büsbütün değ~lyordu. Mahallenin 
nuzden herkes rahatsız oluyor ... Hay- öteki erkekleri ile selilmlaşmnb bnş
c!i bakalım. Çekin arabaları... Yara- lamıştı. Evdeki ablasından, annesln
ın:ızlar! ... den bahsederken sık sık ckadın mllle-

Ç-Ocuklar da ben de onun bu sözleri- tb tabirini kullanıyordu. Herkes on
u• derin bir hayret içinde dinliyorduk. dakl bu değişlkllge hayret edJyordlL 

Devlet limanları işletme Umum Müdürlüğünden 
Yolcu salonları müstahdemini için dlktlrllecek seksen takım elbise ve 

kasketin y::ı.lnız kum~ı idareden verilmek üzenı dikilmesi lşl pazarlıkla iha
le edllecckılr. İsteklllcrln 15/l 941 tarihine rastlayan Çarşamba günu saat 
on beşte Galat:ı. rıhtımındaki merkez binasında toplanacak olan S::ı.tınalm::ı. 
komisyonuna müraca::ı.t etmeler!. 

!'-lümune '\"C şartname her gi.ın sözü geçen komisyonda görülür. (140) 

Gu··mru .. k Çünkü Hamd!nln söz dinlemesi, kom- ~Ne oldu bu çocuğa.?11 diyorlardı. Hat- Ve 
şulardan birinin bağırması üzerine ta Hamdi yüzünden mahalle değı.,tır
yaramaıhktan vnz geçmesi §imdiye meğe mecbur olan pehlivan bile eski 
kadar görülmüş, işitilmiş şeylerden yaramazın şlmclikl halini görmüş ve 
değildi. Ona cyapma!. dedikçe inadı- şaşa kalmıştı. Zavallı adamcatız: 

inhisarlar Vekaletinden: 

rıa daha fazla yapardı. Yaramazlıkta, - Ben onu kuvvetimle yola getire
haylazlıkta prensibi bu idi. Halbuki medlm. Siz nasıl adam ettiniz. Çok 
ş,mdl? ... Acaba Hamdinln üzerinde bu fazla dayak mı attınız yoksa... diye 
t.udar büyük bir teslr uyandıracak ne soruyordu. 
yapmıştım. Ona çıkıştığım sırada kul- Eskl pehlivana ben şöyle cevap ver-
landığım ııKoca erkek olmuşsun• söz- elim: 
leri aklımıı. geldi ... Acaba bu kelimeler - Hayır ... Dayak atmadık ... Dayak
cnun erkeklik gururunu mu okşamış- la yola gelmiyordu zaten ... Sadece er
tı? Çünkü aynı yaştn iken büyük bir keklik gururunu okşadık. .. 
erkek olmak benim de en erişilmez Hamdlnln aralanndan ayrılmasına 
gibi görünen emellerlmden biri idl. rağmen öteki çocuklar gene yaramaz-

0 günden sonra Hamdlde haklld l:klanna devam ediyorlardı Gene klm
b!r değişiklik göze çarpyordu. Artık se onlarla başa. çıkamıyordu. 
çocuklarla oynamıyordu. Yaramazlık Bir gün Hamdiyi evime çağırdım: 
ttmiyordu. Aradan bir iki hatta geç- - Kuzum, dedim, sen bu mahalle-
mlştl. Bir gün bana geldi. Odama. gl- nln erkeği değll misin? ... 
rlnce selAm verdi. Kendisine Adeta Gözlerinin içi gururla parladı: 

Tefrika No. 42 

Kadının Zaferi 
l\lüellifi: P. de Coulevaln Tercüme eden: (Vi - NQ) 

~~~~--~~ı--~~~~ 

XVIII ltaddes ateşi yakıyordu. 
M<"skeli baloya g;derken, kont Bu fikir erkeği ıon derece sevin-

Sant' Anna Dora'ya bu derece HlZ!h diriyordu; koltuklarının kabarması
bir ilanı aşkta bulunacağını hiç san· na sebebiyet veriyordu. 
mıyordu. Zemin kat locasının loş Erkek aşk tehassüsü uyandırma-
muhiıinde, bu tendürüst Dominonun ğı, aşkını duymağa tercih eder. 
karşısında kt:ndini hissedince ba~ı Lelo, Amerikalı kızı istemeği ar
dönınüş, söyliyeceğini hemen söyle- zu ediyordu. Fakat ailesile rnetre
yivermişti. Gerçi Dora'yı şiddet!i sirrin buna ne diyeceklerini bilemi
bir aşkla sevmiyordu. Fakat onunla yordu. Bu sebeple tereddüd göste
evlenecek derecede seviyordu. Se- riyordu. Düşünce9İni kuvveden fi'le 
ven bir nişanlıdan genç kızı ay;r· getirmek için mukadderatın onu sü
mnk fikri onda vicdan azabı uyan- rüklemcsi lazımdı. İzdivaç ona 
dırmıyordu. Matmazel Carrnll'un daima korkunç bir zaruret, bir teh
hayatında bir Jacques olmamasını like halinde görünmüştü. Kadınia
tercih ederdi. Fakat oluşu da bir 1 rın namuskarlığına hiç itimadı yok
m~ni teşkil etmiyordu. 1 tu .. ? ana kııd~r genç k~zların ek-

Jlk andan itibaren s~vgili3' ;ıİn serm ona emnıyet telbn edeme· 
Jacqueıı'a kaışı a'jk dc~il, büyük bir mişti. Ve İşte, birkaç haftalık td
dostluk beslediğini sezmişti. Yirmi nışrnadan sonra, isminin namusunu 
üç yaşında olan bu kız, on dört ya- ecnebi bir kıza tevdi edecekti. 
şındaki bir çocuk kadar aşk his\ıo:rı- Böyle bir §eyi havsalası almıyor-
ne yabancıydı. du. 

Lelo ilk defa olarak onda bu :ııu- Ailesine bu izdivacı nasıl kabul 

ı - Gümrükler Umum .Müdürlüğü 70 lira maaşlı Neşir İşleri şubesi 
ınüdiirlü~ü için müsabaka açılmıştır. Aşa~ıda yazılı şarLları haiz olanlar 
bu müsabakaya kabul olunurlar. 

A - Memur!n kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartlan haiz bu-
lunmak. . 

B - Hukuk, İktl>at Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Oku:u veya Yüksek ik
tisat ve Ticaret mekteplerinden ve yahut bunlara muadil ecnebi fakülte ve 
yüksek mektepten mezun olmak, 

C - Fransızca. İngilizce veya Almanca dillerinden biri ile yazılmiş ik
tisadi. m:ı.li vey:ı gumrüğe müteallik bir mevzuu Türkçeye te;·cümeye hak
kile muktedir olmak ve yine Türkçeden bu lisanlardan blrıstne tercüme 
yapnbılnıek. cTahrlr ve ifade kablllyeti üstün olanlar ile yukarıda yazılı 
yataııcı ouıerdcn birden fazlasına vaktf bulunanlar tercih edUlr.• 

2 - Yukarıdaki şartl:m ha!z lsteklllerln 1811/ 941 eumnrtesı giinü s:ıat 
13 e ı<a~ar dilekçe ve vesikalarını Vekalet zat ve Sicil işleri Mıidürlüğune 
vermeleri lazımdır. 

Bundan öncek.l müsabakaya girmiş olanlar bu mü~bakaya da glrebi
ilrler. 

3 - İmtlho.n 20/ 1/941 tarihine r::ı.stlıyan pazartesi sant. 14,30 da Ank::ı.-
rndıı. veıcalet binasında yapılac:ıktır. .114• cl7h 

ettirmeli} Matmazel Carroll' un yük
sek drahomast belki bu muciz-:ıi 
yaratırdı! Fakat annesi öyle muha
fazakardı ki... Rızasını alamıyaca
ğını biliyordu. 

Delikanh, müşkülatla kar~ıla~t•ğı 
zaman ince eleyip sık dokumazdı. 
Son dakikada aklına bir çare gelir, 
iş-in içinden sıyrılırdt. 

Balodan sonra iki gün müddeııe, 
Lelo pek sinirli saatler geçirdi. Ken· 
disine yanaşılmıyordu. Hiç bir yere 
gitmiyordu. Yalnız Romanın Süv.:ıri 
klübüne uğruyordu. Orada bir kıı
nıı.peye uzanıyor; gözlerini tavana 
dikiyor, bir sigara yakıp d·ü~nce· 
!ere dalıyordu. Maı:iyi düşünüyor
du: Kumar, kadınlar, hürriyet ... 
Şimdi artık bunlardan ayrılması mı 
lazım gelecekti L .. 

Sonra, yava~ yavaş bütün bun-

bilir. 
Hayır, hayır ... Balodaki sözlerin

den dolayı Lelo pişman değıldi. 
Hem sonra, b~ milyon dolarlık 
bir drahoma... Arkasından miras
lar... Bu sayede Romadaki sarayını 
eski ihtişamile yeniden açabilecelc-
ti ... Tarihi Frt>scati villasını da ke-
za ... Tamir edecek, canlandıracak-
tl... Çifter çifter otomobilleri, ara· 
baları, ahırlar dolusu atlan ola
caktı .•• Cidden bütün bunlar lı..en· 
d-isi için bir talih eseriydi. 

Bakalım bayan Ronald bu izdi· 
vaç haberini nasıl karşılıyacak} is
tediği kadar nefsine hakim olsun, 
çehresinde zaman zaman yeis belli 
olmuyor muydu) Her ne kadar 
hain değilse de, delikanlı, bu fikır 
üzerine. gözlerinde vahşi bir tebes· 
!'!Ümle gülümsüyordu. 

lar dimağından silindi. İnce en da- c- Cörürüzl .•. Görürüz.! ... > di· 
mile, manidar gözleriyle, kıvırcık yordu. 
kirpikleriyle önünde Dora belirdi. Dora muhavere esnasında, .:>n:. 
Artık ondan başka kimseyi görmez Amerikalı kadınlan anlatmı~tı. Av· 
oldu. Faal ve cevval haliyle Lu rupada nümunesi l>ulunmıyan 1 u 
kız ona ne cazip geliyordu. \'e bu münevver, flörte mütehamınii ve 
kız da onu seviyordu. Erkeğin Do1a asla ram olmıyan mahluklar içinr:e 
üzerinde bir cazibe kuvveti mev- model diye de Helen'i göster:ı1i~ci. 
cuttu. Bu öyle bir kuvvetti ki, an-j Delikanlının düşüncesi, l~el~v~·
cak o sayede bir kadın elde tutuİa· den prenseş Vittoria'ya geçl'İ. He-:-

14 Kanunusani 1941 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 8 

«Seni candan seviyorum, 
Nilüfer!» 

o güne kadar Nilüfere aşkından 
bahsetmemiş, sadece ona: 

c- Sen eşsiz blr güzelsini• 
Demişti. Nilüfer, kendlslne güzelll

~lnden bahsede'lllere karşı dalma 
mültefit bulunurdu. Kasım beye kar
şı zaafı da yok değildi. Kasım bunu 
çoktan sezmişti. Bir gün, bir perde da.
ha aşarak: 

e.- Ben, bu gidişle Edlmeden bl.r 
yere gldemlyeceğlm ... • 
Diyebilmiş, fakat, Nllü!er bunun se

bebini bile sormağa lüzum görmeden 
yürüyüp gitmişti. 

İşte, Kasımın canını sıkan bu hAdi
se onu -aradan günler geçtikçe -
düşündürüyor ve tereddüde ı;cvkedl
yordu. 

Acaba, padişahın gözdesi, Kasımı 
hiç de mi sevmemiştı? 
Kasım bunu düşündükçe, kendi 

kendine hiddetleniyor: 
- İşte bu imkO.nsızdır. Öyle ateşli 

bir kadın, benim gibi yakışıklı bir 
gence bu derece lakayıd kalamnz. 

Diyordu. 
Kasım, kendisinin övündüğü kadar 

yakışıklı değildi. Çelebl Mehmcd on
cJan çok daha gösterişli bir erkekti. 
Fakat. Kasımın bir üstün meziyet! 
vnrdı: Çok sevimliydi... Ve şüphesiz, 
padişaha nisbetle çok r:ençtl. Heni.ı:ıı 
ylrıni yaşmı yeni dolduruyordu. 
Kasım. p:ıdiş:ıhın gözdesini öyle de

lice seviyordu ki, blr gün: 
- Ne olursa olsun, dedi, derdimi 

eın:ı açncağım. Eğer reddederse ... 
Birden b:ı.şmı ikl elinin arnsına al

dı: 
- Ey ... Reddederse ne olacak?! Ona 

ne yapabilirim? 
Bunun cevabını veremiyor, korku ve 

heyecan lçlnde tttrlyor, sarsılıyor, 
ezlllyordu. 
Kasım, son k::ı.rarını vermişti: Onu 

göı-ccektl ... Ona yalvo.racak, .~nd_a:ı: 
:ı.şk ve merhamet dilenecekti. Otıesmı 
bilmiyor ve düşünemiyordu. Titreye
rek odasından çıkmıştı. 

* 
Kuşçubaşı Hüsrev bey, Edirne sara

yında Kasımı kendl evladı gibi sever 
ve korurdu. Kasımın da ona hürmeti 
\ardı. 

Hüsrev bey, sara:,ıda, padişahın itı
nıad ettiği en nüfuzlu şahsiyetlerden 
biri idi. O kimseye sormadan - ser
besce - h:ırem dairesine bile istediği 
g~bl girip çıkardı. 
Padişah sarayda ancak onunl::ı. sen

li benli konuşurdu. 
Hüsrev bey çok şen, şakacı bir 

ad:ı.mdı. Muhtelif harplerde fıç oğlu
r.u ve karısını kaybettikten sonra, 
I:;dirneye gelml~ ve postu saraya ser
mişti. Çelebi Mehmetli küçüklüğünden 
beri tanıdığı için, ona adeta baba şef. 
katile muamele eder, Çelebi .Mehmed 
de onu çok sııyar ve severdi. 

Hüsrev b"Y altmışına yakın bir 
adamdı: f:ı.kat. neşelendiği zaman ylr
ml beş otuz yaşlarında bir dellkanlı 
gibi konuşur, şarkı söyler, e~lenmesl
nl bilir; avdan, gezmeden zevk nlır
d;. 
Kasım odasından çıkar çıkmaz, kuş

çubaşı Hüsrev beyin yanında soluğu 
almıştı. 

Hüsrev bey, Kasımın yüzüne bakın
ca, s::ı.nkl bir anda bütün derdlerinl 
okumuş gibi güldü: 

- Ne o ... Nen v:ır bugün? Adeta bi
rini sever gibi kederll görünüyorsun, 
Kasım Çelebi? 
Kasım bey bir köşeye oturdu. 
Gözlerini yere indirdi. 
Ağlar gibi bir sesle cevap verdi: 
- Derdim çok büyük, Hüsrev bey! 

Yaralıyım ... 
Hüsrev bey gözlerini açarak yerin

den hopladı: 
- Ne dedin, oğul .. Yaralı mısın? 
- Evet. Yaralıyım ... Hem de yaram 

o kadar dcrlrı ki... 
- Tuhaf şey! :.:ııç de yaralı bir ln

snn gibi konuşmuyorsun! Yaran, ne
rende? ... 
Kasım başını kaldırdı ve ellle göğ

sünü gösterdi: 

tınıfa mensup ltalyan için ilk a~km 
kıymeti buyiiktür. 1 elo'nun <l.t H~ 
a§kı bu prenses Marina Vittoria"yJı. 
Bi"kaç dakika dah.ı, mazinin hh
yali zihnin·i oyaladı. Sonra hunlar 
hep söndü. Hali hımr maziyj. yelldı 

Lclo: 
c- 1 Ier şeyden evvel bu ızdi· 

vaçtan prensese bahsetmiyclim !...> 
diye düşündü. 

Son günlerde, asilzade kadın, 
genç sevgilisini Dora'ya dair hayli 
ist'İntak etmişti. Onları biribirlerin
dcn ayırmak niyetindeydi. Zira, de
likanlının konuşuşundan gizli niyet
lerini de sezmişti. 

Lelo · nun kadına karşı uzun zıı
mandır hisleri bir nevi dostluktan, 
ahbaplıktan ibaretti. Fakat prenses 
hala eski aşığını seviyordu. Bu izdi
vaç kadının' kalbine indirilmi~ bir 
hançer ol.ıcaktı. Bizzat Sant' Anna 

da bunu lıisse<liyordu. Kendini bu 
derece seven kadına iztırap vermeği 
istemiyc,rdu. Kadını müteessir gör
mek, erkeğe, kadının teessüründen 
fazla bir nzap verir. 

Ertesi gün, matmazel Carroll' u 
görmeden evvel, kont, Donna 
\'ittoria'ya gıttı. Delikanlı, bütün 
vatanda,Jarı ıı:ibi, a~k münasebetle-

Yazan: İSKENDER F. SERTELL! 

- Yüreğlmde.M 
Hüsrev bey hA.11 blrfey anlıya.ma,. 

mıştı. Derhnl Kasımın yanına. yaklq.ı 
tı: 

- Klm vurdu seni, oğul? Yaranı 
sardırdın mı? 
Kasım gülümsedi. Dellkanlmın yft· 

zündekl tebessümü gören kuşçub341 
geniş bir nefes aldı. 

- Yaran hafit olmalı! Söyle baka,.. 
yım, k1nı açtı bu yarayı sana? 
Kasım bir kelime ile cevap verdl: 
- Nilüfer ... 
Kuşçubaşı birdenbire şaşaladı: 
- Nilüfer ml dedin? Kilçüktenbert 

c·llmlzde büyüyen o sar ve tem.lz yQ.. 
rekll kız ... Öyle ml? 
Kasım bey içini çekti: 
- Evet. O sar ve temiz yürekli kıt.. 

Aylardanberi bent oynatan, blı: pa
çavra parçası gibi yerdenyere vuran 
!'ol'Uütcr. 

Hüsrev bey başını sallayarak Kası. 
mm yanına oturdu: 

- Şimdi herşeyl anladım. Demek ki. 
kalbini yaralayan odur, öyle mıı 

- Evet. Onu seviyorum ... Ona mnll.lt 
olmak, onu kollanmın arasında gör
mek istiyorum. 
Kuşçubaşı ellnl Kasımın atıma da.· 

yadı: 
- Sus! Seni bu kadar koruyan pa

dişaha kıırşı bu fenalığı nasıl düşüne
biliyorsun? O, seni bir yurd sahlbl 
yapmak, babanın gazabından koru. 
ınak isterken, sen onun biricik gözde
sine nasıl oldu da göz diktin? 
Kasım aı;lamağa başladı: 

- Gözlerim kör olsaydı da, onu gör
rr.escydl, Hüsrev beyi Bunun böyle ol
masını ben de istemezdim. Gönlüm 
l'nydı ona. Şimdi kendime malik değl· 
Um. Onsuz ya.şıyamıyacağımı anlıyo. 

rum. 
- Padlşo.hın da, aksi glbl, son gün

lerde Nilüfere temayülü artmış. Dün 
akşam ikisi karşılıklı yemek yiyorken, 
l anlarına gittim. Efendimiz, Nllüfere 
o knd:ır iltifat ediyor, o do. erendlml
z!n karşısında öyle kırılıp dökülüyor
du ki... Doğrusu senin bu yaptı~ın çok 
tehlikeli bir iştir. Çelebi Mehmed bu 
!şi duyarsa, halin nice olur, bllmem?I 

- Nice olursa olsun, Hüsrev beyi 
Ben bugün senden yardım dileme~e 
geldim. Buradan b::ı.na babamdan 
daha yakın bir adamsın! Ben, babam
dan görmediğim i;ihkleri senden cör
dlim. Sana yalvarmağa geldim: Nllü
feri senden istiyorum. 
Kuşçubaşı. Kasımın omzunu okşa· 

dı: 

- Sen bu gece uykusuı kalmışsın 
galiba, oğul! Haydi git yat ... Vücudün, 
karon dinlensin ... Yorgunluğun gittik
ten sonra gene konuşuruz. Benim, 
böyle telılikell yollar üzerinde yürü
yecek kadar canbazlığım yoktur. Seni 
de bıı yold::ı. yüı·üınckten nıenederlm. 

- İyi ammıı, gönül bunları dlnleml· 
yor ki ... o bir kere b:ışını kaldırmış_ 
Göıı:lerlnl Nilüfere dikmiş ... Onu isti
yor. 

- Gönül neler ister amma, felek in
sana her lstcdlğlnl vermez. Her gördil
~unü isteyen yaramaz çocuklan na.stl 
susturmak mamkün.se. böyle arsız ve 
aç gözlü göni.ılleri de öylece teskin et
rr.ek kabildir, or:uıı Bu dalma. insanın 
kendi el!.ndedlr. Hele bir kere dlişun: 
Sana bab:ıııdan daha büyük iyilikler 
yapan bir padişaha bu fenalık yapılır 
mı? 

- Bu bir fenalık değil kt ... Onu da 
NllüCerln elinden kurtnmuş olaca
ğım. 

- Bn da ne demek?! Çelebi Meh
med, Nilüferin ellnde esir ml? 

- Onun gibi blrşey. Nilüfer onıı 
avucunun içine almağa çalı.,ıyor. İlk
bahara kadar tam mAnasile alm14 
olacak. o zaman ne hazırlanan ordu
dan hayır kalır .. Ne de Macarlstnna 
gldeblllr! 

- Sen çocukça düşünüyorsun, Ka
sımcığım! Zek!n, dirayetin var amma.. 
tecrüben yok. Çelebi Mehmede.. gelin
ce, o, yaşına göre çok tecrübeli blr 
gençtir. Senin Nilüfere gönül verdiği
ni sezerse, bu işin sonu fenaya varır_ 

<.Arka<ıt var) 

3 

rını kesip alına manevrasında bi
rinciydi. Bu i~leri büyük meharetle. 
incelikle idare ederdi. ltalyanc-. 
şu me .. hur cümleyi tekrarlayıp du
noyordu: 

- Ci vuol della filo5ofia ... (in· 
san felsefe sahibi olmalı.} 

Prensesin ise felsefesi derin değil
di. Sadakatsizliğe kolayca: cAdam. 
sen del> diyerek omuz silkemiy~ 
cekti. Aşığının söylediklerini dinler• 
ken gözünden yaşlar fı~kırıyordu. 

Bunun üzer;ne Lelo, kendine azap 
edildiğinden tutturdu. Kadını ulüv
vü cenah sahibi olmamakla itham 
etti. Hararetli hararetli anlatıyor
du: Evlenmemezlik edemezdi ya .• 
.Şayet evlenmezse ailesinin zürriyeti 
kesilecek1 namı sönecehi. içtimai 
vaziyel'inden dolnyı buna mecbur 
oluyordu. 

l !atta şu sözleri bile ilave etmek
teydi: 

- Şayet beni seviyorsanız bu ta
savvuruma mani olmak şöyle dur• 
sun, beni teşvik bile etmelisiniz. An· 
cak bu suretle katlandtğım bu va• 
zif e bana ağır gelm-iyecektir. 

Kendini ahval ve şeraitin bir zu• 
lümdidesi gibi gösteriyordu. 

(Arkut var) 
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>. Demiryolu tahvili I-II 
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A. DemiryoJu mümessll senet. 
Haydarpaşa ı manı 

U llmrnı m :n ssn senedi 

19.15 
19.29 
60.50 
15.50 
29.50 
62.75 
41.-
4-0.-
39.-
43.-
41.-

carma karakolu var. TJpi başladığı za
man yola çıkam:ıyanların veya Bur-
53y:ı. inmek lçln otobüs bul:ımıyanla
nn hepsi bu Alla.hın da~ında karako
Itın sobalı küçücük odasına glrcmlyc
ceklerl için ayazda beklemeğc mec
burdurlar. Burad:ı. neden bir durak 

ni~ ı: Sr!NETJ,J:r.i yeri yapılmadığını k:ıyak sporları ldn-
----- re heyeti nz:ısından birine sordum. 
T. c. Merkez b~nt:ası 109.50 Şu cevabı aldım: 
'l'. İş b:ınknsı ıuıma muh:ırrer 9.65 «- önümüzden alem akın Ulud:ığa 
T. Iş bankn.sı thamlle altı 9.95 c:kan şu sporcuları görüyor musunuz? 
'l'. İş b"nl::ısı mümessil his. 101.- Uunlan Uluda!!da eğlendlrmeğe, ya-
A. D mlryoll:ırı şirketi ( % 60) tırmnğa, yedlrlp iı'lrmeğe biz memu-

Kupon keslk 22.101 ruz. Bursaya gelen kııynkçıl:ırla k:ı-

iş ARIYOR - Resml ve hususi 
müessese, mektep ve fa.brlkıı.Iarda. ça
lı!'mnk 1izere bir doktor lş anyor. Ak
ş:mda Doktor T. H. rümuzuna razı lle 
müracaat. - 5 

iŞ ARIYORUM - Yirmi b~ yaşın
ci::ı. Türk kızıyım. yeni Ye eski, daktllo, 
rusça blllrim. Hususl hastruıelerde 
hemşire olnrak çalıştım. Taşraya gi
debilirim. Akşamda z. rümuzuna mek
tupla rnüracn:ıt. 

2 - 1ŞÇ1 ARIY ANLAR 
A Dem!ryolları "irketl cr-0 100) 1 yak kliibii idare heyeti nznsı meşgul 

Kupo:.ı kesık 36.50 olur. İdareci adedi evvelce on beş kişi DAKTİI.O BAYA~ AitA~IYOR -
E kl ehlr çlın nto şirketi 7.85 iken şimdi dort. beş kislye düştii. ŞI~- Eski hnr!lerl okuyan. ve lngllizce ter-
Şı,.k ti Hayriye 26.- dl kayak~ılarla Zlrant b::mkası miidu- cüme ve seri yazıın bir daktilo aram-
ş p+ı H:ıvrive temcttiı 21.- ri; B. Half:k Şaman Bursa gazetesi s.-ı- yor. Adresini, isteyeceği aylığı da )·a-
-------------- hibl B. Musa Atnş. tüt.ün eksperlerin- zıırnk post:ı kutusu (2123) e mura-

ECNEBİ Tı\11\"ILUillİ den B. Fazıl Erm:ın, san:ıt mektebi raat. - 1 
mu:ıllimlerlnden Sallilınddin Dacı 

Kr di FomiY" 1903 114.- meş.,aul oluyor. Bursa valisinin hima- SIVAMACI ARANIYOR - M:ıdeni 
• • 1911 lOS.- yesi altında çalışnn bu zevat 1şlerl, sıvama işlerinde çalışm?ş işçiye ihtl-
• • Amorti 67.- aıı.~dakl ot.elin varld!ltı ile yiirülmek- yaç vardır. İsteyenlerin Fındık.lı Kol-
• ıı I~upon 1.30 tcdir. Birçok yere baş vurdu!: hlnıayc ordu karşısında Em:ıye 1nbrıkasına 

NUKl'T istedllt. Hk bir tarnrtan yardım temin acele mü:-acaallnrı. 
-------------- 1 cdemedik.n ==~--------.----11 
TurJ: nltını 23.55 Kayakçılar Karabclende ayaklarına nAYAN ARANIYOR - Iyl tnhs 
Külçe altın b'r gramı 2.78 kayaklarını takıp tnuda~a tırmanı- görmüş ev 1darcsile çocukların terbl-
0 mantı bankn ı (banknot) 2.35 yarlar. Be~ kilometreyi bu ş~kllde knt- yesilc meşgul olacnk. Türk olması 
------- - ---- eden kaynkçılar Kirazlı yayH'ida mola şarttır. Ortaköy şifa yurdu doktor Ah-

ırAMHİl"O vermekte, öğle yemeğ!nl buradıı ye- nıed Asım rnsıt:ıs!lc müracaat. - 1 
----- --T-u-rk_ll_r-as-ı mektcdlr. Bursa belediyesi kayak~~~- BAYAN ÜGRF.Tl\IEX ARA:SIYOR -
Londra üzerine ı sterlin 5.24 n:ı. yardım maksadlle Klrnzlı yr..y n 10 yaşında bir çocu(:a akşamları 1 sa-
?lev"Ork üzerine ıoo dolar 132.20 bir bina inşa ettirmiş. Otuz bir karyo- at türkçe dersi vermek isteyen bir ba-

" la bulun:ın bu binada bir mutfak ve 
Pnris uz rhıc 100 frank bir yemekhane de var. Öğle yemeğin! yan öğretmen aranıyor. Taksim Tar-
MU1i.no üzerine 100 liret alelckscr Kirazlı yayladn yiyen kayak- l:ıl::aşı Eser Apt. No. 3 saat 19 lle 20 
Cenevre U .. zerlne 100 frank 29.6875 d" mu~racaatla•ı 

0.99~,5 çılar gene kayaklnnnı takmakta, do- ::.rasın " • · 
Athıa üzerine 100 drahmi -
Sofy::ı. üzerine 100 leva 1.G225 kuz buçuk kllometre yukarıdaki dağ 
Mnrld üzerine 100 pezata 12.9375 c.t~llne dol;'t'U yol nlmaktadır. 
Budapeşte üzerine 100 pengö in:t't Kolay 
Bükrcş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerlne 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

3.175 
31.1375 
31.005 

I stanbul Levazım 
a1nirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

'YENİ ~'EŞRİl.'.\'l' 

İstaııbulclan Holivuda tlört 
çocuğun heyecanlı yokult;ğu 

1 
1 . cıYedigüna tarafından ne.şredilen 

FOTOGRAI<' İ~LERİNDEN A~I.Art
S:ınat.kar bir işçiye lhtly:ıç vn.rdır, ay
rıca tab işlerinde yetlşm:ş bir de tapcı 
derece ve isteklerin! mektupla bildir
sinler. Adres: Fot.o Kemal, Slnger ya-
nında: Zonguldak. - 7 

YALNIZ BİR BAYIN - Yemek ve 
temizlik işlerini kendi evinde veya gi
deceği evde yapac:ık bir bayan ara
r.ılnıaktadır. Akşamda Süleym:m'a şe-
rr.it ve ndresin yazılması. -... 2 

• ıstahbuldan IIolllvuda11 Çocuk edebl
·yııtı kiitüphnnemizl zenginleştiren 
blr eserdir. Tek başına Okyanusu nş-
mağa çık:ın dört çocuğun İstanbuldan 3 - SATILIK EŞYA 

8000 kilo motorin alınacaktır. Pa- Anıerlknya kadıır heyecanlı yolculu
zarlıkla. eksntmesl 17/1/941 Cuma gü- t;runu nnlat:ı.n bu kitap Hikmet. Fcri
nü saat 14,30 da Toplmnede Lv. dun taınfından yazılmış. ,.e dört 
Amırliğl Satınalma. komisyonunda renkli ı:apak içinde, bir çok resimlerle 
ynpılacaktır. Tnhmln bedeli 992 lira süslil olarak basılmıştır. Çocukların 
llk teminatı 74 lira 40 kuruştur. Ta- eline verilecek faydalı ve e{;lcncell 
Uplerln belll '\al;it.te komisyona gel- eser arayan ana, b:ıba ve muaUlmlere 
mrlcrl. ('i90) (160) .istanbuldan Hollivudn dört çocuğun 

••• heyecanlı yolculu~uo mı ehemmiyetle 

KELEPm OTOMOBİL - Fl:ıt mar
ka. Yalnız on iiç bin kilometre yapmış. 
Lastikler yepyeni. MoLôr mükemmel. 
Doşeme, boya cok güze!. Çift knpılı. 
Çok şık. Ucuz verllccck. Hususi otomo
bıllcr serbest olunca iki mlsll ffatlne 
&'1tılablllr. Müracaat: Telefon: 41243. 

-4 
6G ooo tllo sarı sabunlu kösele kır- tavsiye ederiz. Fiatl 25 kuruştur. 

pınt~ı. 8000 kilo kunduralık kösele mm:ıwm ı" pı #C:::&< :%: 4 - Kiralık - Satılık 
kırpıntısı. 4000 kilo va.kete kırpıntısı- i 
nın p:ız:ırlıkla. eksiltmesi 16/1/941 I Satılık Dizel motörleri 
perşembe günü snat 15 de Tophanede • 

Üç t:ınesi 55 b~yglrllk, bir tnnesı 
Lv. Amirliği satm alına koınlsyonun- 1 da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be- 70 beygirlik kara ve deniz vası-
dell 7060 lira knU temln:ıtı 1059 ııra-1 talarında kullanılır mül~emmel 

bir hnlde dört nded CMcrcedes -
dır. Kırpıntılar Tophanede saraç Bcnz> marka DIZEL motör~erl 
evinde görülür. (779 - 91) 

00 • satılıktır. Her giin Tel: 20992. 
17 adet nlay sancağı yaptırılacaktır. Clllil:la Hakkı öz:ıka müracaat. 

Pnz:ırlıkla eksiltmesi 16/1/941 perşem- İstanbul Asli"e İklncl Ticaret Mnh-
be günil s:>at 14,30 da Tophanede L\'. " 1 .Amirliği satın alma komisyonunda kemeslnden: Mühendis Hııs:ın Basr 

, ımı,AKİŞ - Arnarndköyünde rıh
' tını üzerinde tr:ımvn.y caddesinde 
t.partım:ın tarzı dört katlı kıirglr ev 
rntılıktır. Senede 960 lira iradı vardır. 
S::ı.tış bedell 10,000 on bin liradır. Ko.
''ıd N'o. 144. G:ılatasar:ıy lisesi karşı
sında 1&4 No. Emlfıkl.ş. Telefon: 49010 

TAKSİMDE - Talimhanede cephesi 
col~uz metre olan 234 M 2 arsa s:ıtı
l:ktır. Kayıd No. 87. Galat:ı.s:ır:ıy lise
si karşısında 184 No. Emiiıklş. Telefon: 
40010 yapılac:ıktır. AUası ciheti askeriye- vcklll avukat İsmail Hakkı Çevik t.a-

den '·erilcceı·.tir. Tahmin b:?dcli 1785 rafından Sadık, Halit ve Ferruh 
88 

k tur aleyhlerine 11183 liranın t:ıhsUine CİIIA?"Giıtu1:; - Denize mükem-
llra llk tcmınnLı 133 lira uruıı . mütedair ikame olun:ın alacak dava- melen n:ızır beş k:ı.th yeni bir np:ırtı
Tallplerln belll v:ıkıtte komisyona sının esnayı tahkikatında: man satılıktır. Senede 1860 llrn iradı 
gelmeleri. <781 • 93> Müddelaleyhlerden Ferruhun ika- \:ardır. satış bedeli 25,000 liradır. Ka-

••• metgihının mcçhul!yetinc binaen ya- , yıd No. 306. Galntnsar:ıy lisesi karşı-
Kllo pılan ll!'ı.ncn tebligat üzerine rnnhkc· sında 184 No. F.mlfıkls. Telefon: 49010 
-- mede isbatı yficut etmediğinden hak- CAGAJ.OGLUNDA - J{ürglr altı 
1000 14/3 k.ında hukuk usulü muhakemeleri ka- odalı güzel bir ev satılıktır. Apartı-
1000 14 4 ırnnunm1 ~Ol inci maddesine tcvrı_ırnn m:ına elverişlidir. Cnddededlr. 90 lira 

600 14, 6 gıyr.p kararı ittıhnzile ırn.ncn t.cbllgine kıra.ya mütehammlldir. Satış b~dcll 
-- ve muh"kemcnln 30/1/941 perşembe 12,000 llradır. Kayıcı No. 305. Gnlatr.-
2500 r;ünü saat 14 .e bırakılmnsın:ı kar~~ saray lisesi karşı§ınd:- 184 No. Em-

Yukarıqa :vr.zılı kendir lpli~l pa- erilmiş oldu~und:ın keyfiyet • teblı' lrkiıı. Telefon: 49010 
znrlıl--J:ı. satın almaca :tır. ihalesi v k:ımın:ı k:ı.Im olmak üzere ilan olu-
151u941 çarrnmba günü .saat 15,30 da ma • (1961) Dİ\.'AXYOUJNI>.\ - Kurglr bir dük-
Toph:ınede Lv. Amtrll~l satın alma nur. kun satılıktır. üzerinde iki oda ve b!r 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 1 L A N rofnsı vardır. Cephesi 5 metredir. 
bedell 9750 Um ilk teminatı 731 lira D{'rinllği 10,50 metredir. 32 lira icarı 
25 kuruştur. Nümune ve şartnamesi Ya.lava kazasının çınarcık na~esl- vardır. Satış bedeli 6000 llmdır. Ka-
lı:omlsyonda görülür. (785 - 122) ne merbut .Aş:ığık.1 Kocadere koyünde yıd No. 307. Galatas:ırny lisesi karşı-

Kara İbrahim oğlu müteveffa Musta- smda 184 No. Emlaklş. Tele!on: 49010 
••• fanın kerlmesl müteveffa Fatmanın 

SOX5 den 24 adet 32X6 dan 48 :ıdet , ft.rlsi Rlzcll Hüseyin Civelek olduğu 
1ç ve dış k:ımyonet Iiistlği alınacaktır. " bund:ın başka vflrls olmadığı köy 
Pazarlıkla. eksiltmesi 16/1/941 perşem- ı:.uyar mecllsinden vcrllen şehadet
be günü sao.t 15,30 da Tophanede Lv. ame mucibince anlaşılmakla mezkur 
Amirliği satın :ılma komisyonunda ya- ~hadetn:ıme Yalova Tapu memurıu
pıJ:ıcakt.ır. isteklllerin k:ıtaloğ ve kati ğıında mahfuzdur. 
temlnntlarlle bclll saatte komisyona Diğer vdrisler zuhur edecek olursa 
felmeleri. (789-149) aşağıdaki adrese bir hafta zarfında 

... üracaat etmeleri ilan olunur: Balat 
Kmöprüb:ın 151 No. Iokant:ıcı Kadir 

Mnçka kışlasının keşfi mucibince ., 
blr kısmının tnmiratı 17/1/941 cuma K~al~"~Cl!;_. ________ -:~-
cünü saat 14 de Tophanede Lv. Cım!.r- fı;tanbul ikinci iflas memurluğun· 
l!ğl satın alma komisyonunda yapıla- d 
cnktır. Keşll bedell 1~5 lira ilk temi- Müflis Gözem Eakenazı Limited 
~atı 123 llra 37 kunıştur. Keşfi komls- Şirketinin kabul olunan alac.aklılar 
yanda görülür. İsteklllerln belli saat- kseriyeti tarafından idare azalan-
te komisyona gelmeleri. (788- 148) e n bir ve'-"& ikiye kasrı hakkında 

••• nı " ) 1 ki b"r karar verilmek üzere ıı acn ı. a-
M'uhtellt üç renkte 7499 kilo 372 1 

toplanmaya daveti talep edilmiş 
gram ipllk satın :ılınac:ıktır. PaznE- rı::ı .. d bu husus jle Konkur· 
lıkla eksiltmesi 20/1/941 pazartesi gu-1°· ugun an 

1 
.. ti · · takdiri 

nü saat 14 de Tophanede Ist. Lv. 1 dato ve aza arın ucre erının 
Amlrliğl sa tın alnın. koınisyonun~::ı. için alat.nklıların 25/1/~41 cumar
;rnpıl:ıcaktır. Tnhmin bedell 25,291 lı-ı tesi günü saat 11 de daırede hazır 
ra 63 kuruş ilk teminatı .1896 lira 87 bu!unmaları idare kararile ilan olu· 
kuruştur. Şartn:ımc ,.e numunesi ko-ı ( l 963) 
misyonda görüliır. (736 - 123J nur. 

n:.~ERRAIIÇEDE - Tramvny cad
desinde üç katlı kfırı;lr bir vlllii satı
lıktır. (2500 M 2) b:ıhçesi \'arclır. Ay
rıca blı dönüm arsnsı vardır. Satış be
deli (18000) liradır. Galatasarny lisesl 
ı:arşısındn 184 No. Emlaki§. Telefon: 
49010. 

BO!\fONTİDE - Tramvay caddcsln
de ayda 155 llrn lcnn ol:ın üç katlı 
ı:alorlferll küçük bir np:ırtım:ın satı
lıktır. Knyıd No. 308. Gal:ıtasaray lise
si karşısında 18'1 No. EmlCıkl~. Tele
fon: 49010 

KURTULUŞ CADDI:SİXDE - Tram
vay h:ıttı üzerinde modern ve küçük 
bir ap:ırtnn:ın satılıktır. 1"49 lira se
r.elik saf ıradı vardır. Satış bedeli 
24,000 llrcdır. Kayıd No. 304. Gnlnta
saray llsesi karşısında 184 No. Em
H'ıklş. Telefon: 49010 

PERAPALASIN AUKASINDı\ -
Üç odalı ahşap bir ev 800 liraya satı
lıktır. Denize nazırdır. Knyıd No. 29G 
Galatasaray lisesi karşısında 184 No. 
Emlaklş. Telefon: 49010 

FATilrn - SOfula.r caddeshıde 
Sofular çeşmesi yanındaki 1iç cephe
li. Bostan satılıktır. itmz dahl yapı
labnlr. G:ı.lntns:ı.ray ll.Sesl karşısmda 
184 No. Em15.klş. Telefon: .(9010 

TAKSİTLE - Küçtlk Çamlıcada 
Adalara nazır yn[;lı boyalı bet odalı 
üç buçuk dönüm bahoesl olan köşk 
taksitle satılıktır. Kayıd No. 301. Ga
latasaray lisesi karşısında 184 No. 
Emliı.kiş. Telefon: .(9010 

KASIMPAŞA.DA - Ofizel blr mu
hitte vnsı bahçell denize fcvkalA.de 
nazır '\"e kırk llra klra.~ı olan bir ev 
2500 liraya satılıktır. Kayıd No. 300 
Gala tasa ray lisesl k:ırşısında 184 No. 
EmlMtlş. Telefon: 49010 

FİRUZAliADA- Senede 876 Um 1ra
öı olan 3 kat bir apnrtıman satılıktır. 
S.-ıt1ş bedeli 12000 liradır. Kayıd No. 
297. Gal~tasnray lisesi karşısında 184 
No. Emlli.klş. Telefon: '49010 

12300 l.İRAl'A ACELE Sı\TILIK 
APARTln!Mi - Kurtuluş ÇJfte fırın 
Ş:ıhln sokak No. 18 tramvay ista.<;yo
nu Çifte fırınların hemen yanmda 
yeni en son sistem gömme banyoları 
her türlü konforu havı üç katlı üçer 
oda bir salon iradı 1080 Ura. - l 

SATU,ra: EY \.'EYA ARSA ARANI
YOR - Çifte havuzlardan Bostancıya 
kadar deniz kenarında ev veya arsa 
satın alınacaktır. Akşam gazetesinde 
(C.S.> rümuzuna mektupla müraca
at' 

8 SE.SE TAKSİTLE - 3450 llrayn 
eatılık ev ... Fntihde Fevzlpaşa cadde
sinde Emir Buhar! soka~mda 2G No. 
dadır. <Beş oda, mut.fak, elektrik, tu
lumbası vardır ve kÖ§e ba.5ıdır). 1000 
lirası peşin, müteb:ı.kısı 8 senede öden
mek üzere bankaya borçtur. Ciro edi
lecektir. İçindekilere müracaat ... 

Maden Direlı Lim!ıed Şirketinin 1/J2/J 940 tarihi" f k ı·d 
hoy' eti umumiye loplantuı zabıtnamesinden: 1 

ev a a 0 

Ş~l.:et bi,$eda:!ar.ndan l\11\den Kömürü l~lcri Türk An · ş· k · 
G ı d . kt · k"l" · k" ·· b. onım ır ·eu enr- ite or ve . ının va ı muracaatına maen Şirket Mu hh O 
ek ~ - B B d · B '-' ~ı ' d rn ı:ıs ı· r torn ay r- :ı eıurog unun aveti üzerine bilumum hissedar ··
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mesıilleri nıumailtyh Murahhas Direktörün reisliği altında 7 /12/940mtu. 
rihi~e müsadif cuır.sır~~~ gü~ü saat onda. Zonguld~k'ta Nizam sokağından 
Yenı Aııartımandab 'Ş:.rketın yazıhanesınde hey eti umumiye hnlind 
fevkalade olaı .. k toplımm;ştır. e 

To;>lanhda: Ereğli Kömürleri l§letmcsi namına Genel Djrektör Bay 
Bedri Bekiıo~Ju. 

Maden Kömi;tü İşleri Türk Anonim Şirketi namına Genel Direktöı 
Vekili Bay Fahri Uyı•ı•m4!n. 

Kol:lu Kömür l§le?i Türk Anonim Şirketi namllla Genel Direktör\ e• 
kili Bay Tahsin Ba1 sn!. 

Kili;uli Kömür M:ıdenleri Türk Anonim Şirketi namına Genel Di· 
rektör Vekil: Bay Fel.ri lJybUrmen. 

Tür!~ K<~mür Madenleri Anonim Şırketi namına Mes'ul Müdür Bay 
Şerif İmral 

Kireç.Ek Kömür Mcıdenleri Türk Anonim Şirketi namına Murahhas 
azası Bay Fahri Unıurmen. 

Kıı.3c.pt4rla vı: Cürgen Maden Kömür Ocakları Mes'ul Müdürü Ba;ı 
lıımail Ergener. 
olmak üzere s;rmayenin tamamı olan 300,000 liralık h~sselere sahip Şir· 
ketlcrlf' ocakların müıreııS:ller ile Maden Direği Limited Şirketi Muhase• 
becisi ve. ~iidür ve";H Bay Ekrem Sel hazır bulundukları ve fevkalade 
hey' eti umumiye içtimaı için Şirket esas rnukavelenamesinin 1 7 nci mad· 
desinde menuu b3his nisab.n kamilen mevcl·t olduğu görülmüş olmakla. 
reis taraf ınd~n ceke açılarak ruznameye geçilmiştir. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
l - 3~6 7 sayıl. İcarun hükümlerıne tevfikar.. ocaklun Ereğli Kö· 

mürlr-ri İ~letmeS"İne in~ikı:ol etıni~ bulunan ıüıekadan Maden Kömürii İş· 
leri Türle Anonim Şirlı;.eti Direktör Vekilinin tasfiye talebini ihtiva eden 
3/ 12/940 tarihli tezkerenin hey' et'i umumiyeye arzı. 

2 - Tasfiye meil'utlarının tayin ve sclahiyetlerinin tcsbiti. 
Ruzr::amt' ve Maden Kömürü l,leri Türk Anoniır. Şirketi Genel 

Direktör Vekili Bay Fehri Uygurmenin tasfiye talebi hakkındaki tezkere
si okunup dinlcnd;lten M>nra Şirket hissedarlarından Ereğli Kömürlerj 
l.,Ietmui:ıclen marda diiu Maden Kömürü Şirketlerile Maden ocakla• 
nnın mr-zk:'\r 3861 numaralı kanun mucibince tamamen devlete intikal 
etmis olması dolavısile Limited Şirketler ıc;in nisabı kanuni olan ild nza• 
nın kalmadığı cihetle ş: .. lc:t eeu mukııvelen.amesinin 32 nci rnaCldesine 

KİRALIK KAT - Tünel civannda tevfiJı:3n, 
Şahkuli mahallesinde 20 No. lı evin 1 - Şiıketin tek.l:fi vechile 1 kanunusani 941 tarihinden itibaren 
birinci katı kiralıktır. İki oda blr sofa L· • tuuyeırı;:.e. 

mutfak, çamaşırlık, havaga~ı, terkos 2 _ Madencilik vasfı zail olan hissedarların mahbuz kalacak serma· 
ve elektrik mevcuddur. Istlyenler 
Taksim Topçu c:ıddeslnde Uygun yeler\ne verilecek nizaTr.i faizin 1 /.12/940 tarihinden itibar edilmesine 
ııpartımanı (2) No. ya müracaat. karar verilm:şlir . 

- 3 3 - Tasfiye hhline i:İren Maden Direii Limited Şirketi tasfiye ınc• 
-K-İR_A_L_I_K_O_D_A_L_A_R ____ B_l_r_Al_m_a_n murh:klıtrına, Madt-n Kömürü İşleri Türk Anonim Şirketi Genel Direk• 
mu:ılllmesl nezdinde temiz ve mobil- tör \teldi Bay Fahri Unurmen ile Maden Dıreği Limited Şirketi muhu• 
yeli iki oda birlikle veya ayrı ayn ki- sebecisi Bav Ekrem Sel, 1111tğıda yazılı salnhiyetlerle intihap ve tnyin l:ı· 
ralıktır. PAZAR GÜNÜNDEN maa- lınmııtır. 
da hergün 15,30 _ 19 a k:ıdar Bey- a) Tasfiye mr.murlım müıtereken ve müttefikan harekete mecbur 
oğlu, İstiklal c:ıddcst, 133 numaralı ve m,.zundurhır. 
Hasan Bey apartınuını, 11tlncl merdi- b) Tas fi} c mc.:nurlımnın ta1arruflan, tasfiye hnlindekı Maden Dıre4 
ven, birinci l:at (numara 6) - 3 ği Limited Ş:rkctin: il.zam rdebilmeai için bu aıf11tln ve mezkur Milden Di· 

ACELE KELEPİR DEVREN SATI- reğt Lımitcd Şirk.etinin ne!'i icabı hareket eylemeleri \'e bu lasarrufL'lrını 
LIK DÜKKAN _ B:ıkkallye, tütün, müı'ir vt::saik, aent-da~ ve muharreratı (Tasfıye halinde bulunan t\lnden 
buna mümasil ve telefon ııe beraber Direği Limited Ş:Tketinin tasfiye memurları) damgasının üzerine imzala· 
müşterisi bol ve Jşlek bir yerde ~ra- malarl.le meşruttur. 
ya gideceğimden devredeceğim. Beşik- c) Tasfiye memurlr.rı, toptan aatıılar da dahil olmak üzere, ŞirkC'li· 
t:ış akaretler şair Nedim caddesi 96/2 mizr ait bilc:ümle hukuk, r-mval ve e§'Ya ve ser.edat ve mukavclat ve ta• 
No. Tel: 423E3 - 1 ahhüdatı, drvir ferağ bcy

0

i ve temlik ve bunların icap ettireceği bilcL:nlc 

6500 LİJ:AYA SATII.IK YE:\i EV_ mua~~la~ ".'e muhas~bat ve mukavelat ve aened~t "~. bilanç~ ve h~~~bnt 
İki kat üzerine 6 oda elektrik terkos tanzımı ~hı her neV'ı ve derece ve ıuret ve ıekıldekı hukukı ve fıı, 1 tn
ı:avn"llZl banyo, bahÇe alafra~ga fın~ sarruf ve muame1elerde bulunmağa mezundurlar. 
nı ynglı boyalı FcrlköyUnde Barutha- d) Tasfiye mcmmları müddei ve müddeialeyh sıfotile her dercc.e vcı 
ne caddesi Çob:mo~lu sokak 63 No. ya sıfıı.ttaH kau merdleri nezdinde hec türlü hakkı daya ve müdafaaya Vi.1 

müracaat. - 1 ya bu hust:elarda alıt.ri tevkıle, tahkime hakem İntihnbına. sulh ve mu-

TELEFOXİLI~ KİRALIK YAZIHA
NE - Galat:ıda 6 ncı Vakıf Han ikin
ci katta kaloriferli blr odn acele dev
ren kiralıktır. As:ınwrcüye rnOracant. 

-2 

HALİÇTE - Deft.erd:ır .sahlllnde 
1200 metre ko.re arsa kiralıktır. Depo 
ve kızağa elverlşlld!r. Eyüp KlZJlmes
çit Değirmen sokak 5 No. Seyyldeye 
uıürncant -- 2 

ACELE DEVREN' VEYA PEil.AXEN
UE S:\TJl,llC l\IAfü\NGOZ ATELYI:
Sİ - İkl bcyglrllk elcktıik motörü ile 
ıııüteharrlk trn.n"mlsyoıı tcsisn.tı, de
kupaJ. şerit destere, pulfı.nya torna, 
komprcsbr lle boya tabancası ve tlıt\t 
edernttan müt.cşekklldlr. Her gü~ 
ıc - 18 e kadar Beyazıt Dökmeciler 
l"uadpaşa. caddesi 81 numaraya mü-
racaat. - 2 

aalihaya ibrcl ve iııkatı cleyne, ahzü kabza, velhasıl Maden Direği Limited 
Şirketinin her türlü hakkını temsile aalahiyettnrdırlar . 

e) f aııfiye mahal ve merkezi Zonguldaktadır. 
f) T asf~ye m~murlannın ücretleri ayda ( 100) yüzer Türk lira~ıdır. 
g) Tasf:ye memu1lımna bervechi bala veri~en salahiyetler işbu knra• 

nn tescil ve ilanından sonra hüki:m jfade eder. 
Ruz•ıamede konu~acıık ba~ka madde olmadığı reis tarafından be· 

yan edilmi~ ve cel!e aut 12 de tat-il olunmuştur. 

MADEN KÖMÜRÜ iŞLERİ T.A.Ş. EREGLt KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ 
GENEL DİREKTÖR V. GENEL DİREKTÖRÜ V. 
FAHRİ UYGURMEN BEDRİ BEKIROGLU 

KOZLU KÖMÜR İŞLERİ T.A.Ş. KlLlMLI KÖMÜR MADENLERİ 
GENEL DiREKTÖR V. T.A.Ş. GENEL DİREKTÖR V. 
TAHSİN BAYSAL FAHRi UYGURMEN 

TÜRK KÖMÜR MADENLER KİREÇLİK KÖMÜR MADENLERi 
A. Ş. MF..S'UL MÜDÜRÜ T.A.Ş. MURAHHAS AZA 

ŞERİF İMRAL FAHRİ UYGURMEN 

KASAPT ARLA ve GÜRGEN M. MADEN DlREGt LİMlTED Ş. 
K. Oe. MES'UL MODORÜ MODOR VEKİLİ 

pRANSIZCA İNGİUZCE DEttSI.E- !1!111111-•İS·MA-l!EiLlmE•R•G•E•N•E•Rlllll-----~~E·KllllRl!IEMm~S~E~L~ll.:liill.iii:~ 
RI - Çok tecrübeli bir mu:ılllm t:ı-
rafmd:uı her ders üzerinde orta ve u- Yunanı·stana ı·rsala"' t 
5 - MÜTEFERRİK 

se talebelerini iyi bir metodla yetişti-
rir. Akşamdn uBayan T. Il.ıı rumuzu
na mektupla müracaat. Yunanistana her nevi eşya irsalini kabul ederiz. Müracaat yeri: 

iNGiLizcE DERS_ mr Türk ba- ı Türk - Ellas Türk Anonim Şirketi 
y:ını llse ve orta mektep talebelerine 111 Kredi Liyone Hanı. Galata. Telefon: 44637-8 
yahut İngilizce öltrenmek ısteyenlerc i•i::l'llllEl!l•am~ıell!A:IA:Zssı:ı :mm:aıc!liiııiımiıılmmmiıiiıiliiiE!li:iıOl:z~~ı:r.;ı~~~ 
kısa bir za.mandn en iyl bir usulle eh
ven !iattı:ı. ders vermektedir. Arzu 
edenlerln cAkşamnda 'l'. B. rümuzu
na mektupla mfirnc:ıatları. - 2 

Belediye Sular ldaresind en: 
ı - İdaremizce kapalı zarflı el".siltme ile tahta. lata ve kad 

üzere 35, 90 metre mlkfıp kereste s:ı.t.ın :ılınacaktır. ' ron olma 
2 - Eksiltme 19/1/941 p:uartcsl günü s:ıat 14 de Tn.ks'-d 

MEKTUl'LAltlNIZl AJ,DlltlNIZ !erdeki idare merkezinde yapılac:ıktır. uu c Sıra C'rvl-
Gazetemlz ldarehanestnl adres 3 - Ekslltmeye girmek isteyenler ld:ıre merkezinde Le 

olarak göstermiş olan kartıer1· müracaatla. ş:ırthamcyl alablllr!er. V~Zlm servisine 
mizden 4 - Teklif z:ırflarının nihayet eksntme günü saat 13 M. A. - Ş. K. - K. l\L - H. A. T. işlerine verilmesi IAzımdır. o santten sonra. gcU n k.50 ye kadar yazı 

T. n. - 1'!. T. - G. l\f. -- edilmez. n59) r ece • zarflar k bul 
Parfimeri - A. A. - C. S. -- A. Y. 
n:ımıanna geıen mektupı:ın ıda- F.en fakültesi Dekc.n lıg- ! ndan .. 
rehaı~emizrlen nldırmalnn nıer-
cııdl'r Smaı klınyn en tlt.ı li irin bır as Slan alınacaktı 1 l .. 

"=============::i'I ı r.ıür:ıcar.tlan Uft.n olunur r. s ek ılerln dek ı.!ığa 
• llı4) 
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MEVSİMİN EN GÜZEL ÇORBASI 
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ÇAPAMARKA ÇORBALIK 
Komprimeleri 

En iyi cins taze sebze Te habubatla. tavuk suyundan mamul olması 
ltibarlle çok yüksek kalori ve .lştihaıiver Iezzti camidir. Bir tecrlibe 

iddiamızın doğruluğunu ispata kfıfi gelecektir. 
BUYUK BAKKALİvt: l\IA(iAZALAR~DA BULUNUR. 

SÜMER BANK 

Yerli lar Pazarları 
M ÜeS$f?Sesi .lftl üiliriyetinden : 

1'fücssesemizin Samı.;un ve Dharbakır mağazalan 15ıt/941 

tarihinden itibaren faaliyete ba~layacağından bundan baj·le 
(Sı\l\ISUN, ORDU, SİNOP, TOKAT, ve AMASYA) Vitavetleri 
müşterilerinin 

Samsun 
y 

magazamıza 
DİYARBJ\KIR, URFA, !U.U~ı\.rYA, ELAzIG, !lfARDİN, TUN
CELİ, BİNGÖL, :;\IUS, AGRl, .,İİRD, niTJJS, VA.N ve HAKA· 
RI) Vilayetleri mii tcrilcrinin 

Diyarbakır mağazamıza 
" - muracaat ctmelPrİ lüzumu İlan Olunur. 

Devlet Deniz Y.olları İşletme Umum 
Müdürlüğü 118.nları 

14 İkincikanundan 19 lkincikanuna kadar muhte
lif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalka{"akları rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

l\IudRnya hattına 

Bandırma hattına -

Knrabila hattına 
İmroz hattına 
Ay"alık hattına 

b.nıir sürat hattına -
İmıir aralık postası -

Salı 12 de (Erzurum), Perşembe 12 de (Aksu) 'Ve 
Pazar 16 da <Knrodenlz). Galata nhtımındnn. 
Sah 18 de (Anafarta>. Cumartesi 18 de (Antalya). 
Sirkeci rıhtımından. 
S:ı.lı 9,50 de, Çarş:ımba, Perşembe, Cuma 16 da 
(Trak). Cumartesi 14 de (Marakaz) ve Pazar 
9,50 de (Trak). Galata rıhtımmd:ın. 
Çarşamba. Cuma 8,15 de (Marn kazı. Galata nh
tlmından. Ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 20 de 
(Saadet>. Tophane rıhtımından. 
Sah ve Cuma 19 da (Bursa>. Tophane rıhtımından 
Pazar 9 da (Seyyar). Tophnne nhtımındıın. 
Çarşamba 15 de (Mersin), cumartesi 15 de (Ke
mali. Sirkeci rıhtımından. 
Pazıır ıı de (İzmir>. Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 de CTırhnn). Galab rıhtımından. 

(202) 

Not: Vapur seferleri hakkında .1er türlü malumat aşağıda telefon nu-
maraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baş Acentell~I Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mü

Gala.ta Şube > 

Sirkeci , 

- Ti 

dürlüğü binası altında. 

Galata rıhtımı, l\fuıtaka Liman 
Relsllğl binası altında. 
Slrkecl, Yolcu S:ılonu . 

FUJ 
(Abdest . bozan) dediğimiz barsak ku.·tlarmın devuıdır. 

42362 

40133 

22740 

Bunlar s•~ etile yapılm14 pastırma ve sucukları yiyenlerde huıl olur. 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TlMOFUJ bu kurtların en birinci devuı
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Heı Eczanede bulunur. 
reçete İlf sablır. 

Ticaret Vekaleti lç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden ~ 

30 Iklnclteşıin 1330 tarihll .. Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama mün
lr.asir.ı şirketler kanunun htikümlerlne tevfikan Türklyede çalışmasına. 1zln 
\.'eı ilmiş olan ecnebi şirketlerinden •Nestle Anglosüls Kondensed Mllk Kom
pani,- bu defa müracaııtlıı. şirketin merkezin~ verilen karar üzerine şirket 
unvnnınm .soclct-0 des prodults Nestıe s. A.ı (Nestle mamtiHi.tı ŞlrkeU -
Anonim şirketi) olarak değiştirdiğini blldlnntş ve ldzım gelen ves:ı.ikl ver
ınlştır. Şirketin Türkiye umumi \•ekilllğine Nlslm Farhi ve Plerre Mercler 
tayin edilerek ayrı ayn vek5.letnnmelerle münferiden ve icabında müştere
ken hareket etmek sal:ihlyetıerl verilmiştir. 

Keyfiyet tedklk edilerek kanuni hükümlerine uygun görWmüş olmakla 
lldn olunur. 

21 Kdnunuevvel 1940 Resmi mühür ve İmza 
Bir sureti dairede hıfzolunan bu suretin mübrez türkçe muharrer aslı

n;ı. mutabık olduğunıı. tasdik ederim. 
Beyotııı Dördüncü Noteri ~litat Cemal Kunla)-

14 Kanunusani 1941 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından 
10 l!ene ve daha fazla müddettenbert sa.h!plerl tıı.ra.fından ara.nılmadı

ğından <lolıı.yı 2999 sayılı kanunun 41 incl maddesi mucfblnce muhtelif Ban
ka ve Müesseseler tarafından Maliye VekAletl hesabına. muhafaza. edilmek 
üzere Bankamıza devredilen paraların mlkdan aşağıda gösterilm1ştlr. 

I.'bu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren 1kl sene için
de sahipleri veya. varisleri tarafından evrakı müsblte ibrazı suretue idare
merkezlmlze veya şubelerlmlze müracaat edilerek alınmadıklan takdirde 
2794 sayılı kanunla. teşkil olunan Amortisman Sandı~& intikal edecektir. 

Bu müddetin hlta.mınd:ı.n sonra. vaki olacak mü.racaatlann hükümsüz 
ııddolunacağı llan olunur. (201) 

Türkiye i1 Bankası Tevdiatı 
Ti .. 

0 .48 
0.'70 
0.30 
0.55 
9 40 
2.60 
),:$5 

Bak sahibinin isim "e adresi 
Tahsin Aptillhamid Belediye Memu. 
Mustafa Ziya Suphi paşa fabrikasında 

Şubesi Tevdi tarihi 
Adana. 26/4/ 940 

Mehmed Naci 
Apdullah 
Faik 
Selim 
Ahmed Mümtaz. 1t 

5.!.ı7 Mehmed Aptulluh oğlu Vezir hanındt. Ke.ysert 
Bekir zade. 

9.71 Mustııfa Samih Kayseri 5 inci şubesi 
mühendisliği emrinde Taşaron. 

25.9!1 Hasan Hadi Kayseri istasyon inşaatı 
mimar mllhendlst. 

00.66 Mahmud Hü.~rev zade. 
OC! 113 Fatma Bahçc'başı mahallesi H. Mustafa 

kıa. 

7 .19 Ahmed Vehbi Poz bölük zabiti Ankara. 
Sivas hattı. 

1.56 Avni İhsan Şehir kışlalı l\Iahmud. 
6.86 Zeki Kazım Gemerek istasyon memuru. 
2.65 !'lusret Rlfat Kayserlde talebe. 
o !i4 Rana Ll.se anbar memuru Hulüsl Ka. 

11.!?4 Hüseyin Hisarcıklı Emin nezdinde. 
(10.'iO Müşerref Şimem!lfer 5 şube makinisti 

Vehap kızı. 
15.55 Ahmed Asım. 
0.25 Şahlnzade Abdülkadir. 
1.32 Tevfik Mehmed oğlu. 
1.12 Seher. 
2.46 Sabrı Salıh. 
0.45 Ahmed Cemal 
6.02 Süleyman. 
0.40 Mürüvvet. 
O 26 Sara. 
0.'.?7 Minn Habib. 
O.!o7 Şaban. 

0.25 Ahmed. 
0.!!5 Mehmed. 
4 32 Cevdet. 
O.im Ahmed Hamdl 
4.31 Kamu. 
0.2-l Mustafa. 
0,24 Burhaneddin. 
0.26 Mehmed Nusret. 
0.23 Ihsan. 
0.23 Ali Ulvi. 
0.23 Mehmed. 
0.:?3 Sadettin. 
0.:!3 Halil Vehbl. 
0.23 Nadlr. 
0.23 Ismail. 
0.23 Ahmed Hamdi. 
0.23 Mustafa. 
0.23 Tevfik. 
0.~3 Ali Rıza. 
1 :-S?. Kara Kayalı S:ı.brl. 

16.- Behçet. 
2.32 Yusuf Ziya 

50.- Ahmed Hamdi ve Şürekası. 
10.- Yako Krino. 
lG - İsmail Kerestecl 
10 - Abdülhalim. 
50.- Savul Benmayor. 
25.- Afrahlm Kohen. 
~5.- Azlkri Levi. 

100- Rael Sidi. 
Alh:ıdef Ticaret H. 
l!üsnü Balta oğlu Elektrikçi E.sklşchlr, 
İsmail Hakkı Hazıroğlu Uşak. 
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İzmir 

" , 
, 
, 
it , 
• 
it 

• 
it 

Uşak 

• 
20.-
0.5G 
0.56 
0.55 Cemal Bacakoğlu Şeker Fıı..b. memurlarından. ' 

-5.> 
o 55 
O.b5 

Mehmed Hapcı zade. 
Nakibüıeşraf Hafız Ahmed. 
Bayan l\Ielahnt Bacakoğlu Mustafa kızı. 

0.55 Ömer Lutfi Koyuncuo~ıu. 
0.55 Mehmed Sunullahoglu. 
0.55 .Mustafa Asım Dıbıı·dık z. Ahmed 

Nuri oğlu Uşak. 
O !'5 Fikret S3bah mahallesinde İbrahim. 

it 

it 

• 
it 

it 

it 

it , 

it 

25/41940 

> 

it 

it 

it 

it 

it ,, 
• 
)1 

, 
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'7/8/940 

it 

it 

it , 
it 

it 

it 

• • 
23/81.940 , 

• 
it 

it 

• , 
, 
it 

Kethüda zade Cemal oğlu. it il 

10.- 6780171 Cafer Mehmcd Ali Tebrizi. 
12.50 6132171 Jean Barrelier İzmir. 

İstanbul 14/9/940 

10.:.>0 3045168 Ulvi Saffet Va.<>il Lavrcnoğiu 
Emil Rosette ve Çelebi Behar Salamon 
Galata Zülfi Arus sokağı fabrikası. 

1.33 Zehra. Nevzat Adliye sarnyı karşısı 
Hayati Bey. Apt. 

it 

it 

Ankara. 

8.25 Niyazi Sinop mebusu Refik İsmail nezdinde 1t 

4.24 Celal Keçlörende Bay Bilal hanesinde 
!.62 Fansl P. K. 210. 

10.47 Mustafa Sadık Knyserl Nafia fen memuru. 
~J.7 Feyzullah Ankara Poryncı mahallesi 

No. 89 Said oğlu. 
ı.:ıo Mahmud Samanpaz:uı İstihlas kıraathanesi 

sahibi Kerim ot;iu. 
2.86 Ahmed Çankırı Cad. No. 129 Ahçı Adliye 

, , 
it 

soknk Yenlgün matbaası yanında No. 3 Ankara. 
o 41 Nejat Ahmed. • 
3.85 Bürhnn Hdkimlyet! Milllye matbaasında 

makinist. , 
0.86 Şadan Nazım Uluç:ınlarda Hüm, hüm mescid 

yanında. No. 3 de. 
7.61 Orhan Aziz Yeni.şehir Kdzım paşa caddesi 

No. 6 
3:10 Saadet Dağ mahallesi No. 13 Hasan Basri 

kızı. 
10.15 Ekrem Köçümoğlu Çankaya caddesl Rll3 

Ticaret münıessilll(;fnde marangoz. 
0.89 Edibe İsmetpaşa. mnhallesi Uzun yol No. « 

Yakup evi. 
1.44 Şadi Celal İş B:ınk:ısı memurin müdürü 

Bay Sadık hanesinde. 
0.50 Ercüment Şükrü Hamamönü Suadiye sokak 

No. 3 avukat Şükrü oğlu. 
0.46 All Aydın Kınacı zade Han No. 10 
0.46 Hayriye Tabakhane No. 11 Çar~ sokak. 
0.85 Feyzi İbrahim Hacı Seyit mahallesi No. ıı 
1.19 Bedri İstanbul caddesi Kuran hanesJnde. 
1.98 Saide Mahmud Harita müdürlük mutemedi. 

Bııy Mahmud kızı. 
4 69 Mustafa Apdullah Akköprü Sebat fabrlka.s 

yanında No. 19. 
0.36 All Rıza Neuman mn.klnelerl T. Ltd. ŞtJ. 

satış ve tahsil memuru. 
4.69 Ayten Ezhar Hacı Musa Mah. All sokak 

17 Siva.CJ Fab. tesviyeci Ez.her kızı. 
0.36 Divanı muhasebat mürakıp muavlni 

Bay Atıf oğlu Turgut. 
0.36 Nezahat Yenlşehlr mühendl&ler sok. 

No. '1 
0.40 Cahlde Samanpaza.n No. 38 Bay Mahmud 

Tunrun kızı.. 
0.40 ömer Rıza Ta.yyarocl Cemil ma. No. 12 
0.40 Bedl& Mehmed Em.Irgür Çıkmaz No. 1 
0.40 Şerif Ahmed Mevcut mahalle.al. Ke.ibaıı 

Kadı.o. haneamda. 
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Ankara. 
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29/9/940 
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4/10/940 
20/9/940 
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TL. 
0.36 

Bak sahibinin isim ve adresi Şıabesl Tevdi tarihi 
Ahmed Emin Samanpazarı Maraz S. No. 3 
Emin oğ'. 20/9/940 

0.:$6 
0 .39 
0.36 

0~36 

0.36 
0.36 

0.36 

0.36 
0.36 

o.~s 

0.36 

0.36 

0.35 

0.25 

0.35 

0.35 
0.35 

o 35 

0.23 

O.J3 

0.3:ı 

0.33 
0.33 

0.33 

Nezihe Tosya bükü.met tabibi Orhan kızı. 
Nesrin Zafer caddesi. No. 25 Kemal kızı. 
Nazmi Yenişehir Meşrutiyet Cad. 17 H. 
Hüsnü oğ. 
Nusret Mustafa Adliye sarayı karş. 
Çulha zade Apt. 2 kat. 
Mehmed Ali adliye ka.rş. Bahriye Cad. No. ol • 
Recep Hüsnü Taksi sokağı Emregill çı.kmau 
Cemal pansiyonu. 
Seniha Cevdet Mallye Vek. Hukuk Miişa.. 
mümeyyiz Cevdet kızı. 
Necatı Sabri D. D. Y. Askeri komL.-yon lzası. > 
Mustafa Hulüsl Güdül yukan mahalle 
Sancaktar oğlu Mahmud mahdumu. 
Orhan Ali Rıza Emniyet Müf. memuru All 
Rıza oğ. 
Ömer Rahmi Cebeci Balı Kchriz bağlarında 

No. 28 Rlfat oğ. 
Hasan İbrahim Nilüfer Cad. Lamba Bisiklet 
tamircisi. 
Nazım Nafü: bey inşaatında. marang<YZ 
Karadeniz oteli No. 23 

Bn. Hikmet. Tapu umum Müd. Evrak memuru 
Mustafa kızı. 

Ahmed Tataroğlu Anafartal:ı.r caddesi 
Cihan perukar salonunda. 
Mahm"d Ömer 338 No. otomobil şoförü. 
Apdullah Azmi Zevk lokantası sahibi 
Seyit oğ. Ahmed. 
Burhan 388 No. lı taksi şöförü Bn. 
Sıtklye oğ. 
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• 
• 
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• 
, 

S:ı~ettln Istanbul Caddesi Yenl doğan 
mahal. No. 694 Hususi otomobll şoförü. 

Ahmed Hakkı Hamamönü Kule sokak 

An~ 

No. 7 Bn. Esma oğ. 
saadet lllmnyei Etraı Etfal Apt. yeni Mesel 
zade Ali Ktimil eczanesinde Sııfvan e§l 
Eşref Hnlll elektrik Şti . .Arızıı. memuru. 
Salim Ankara Sivas hattında 2149 No. lı 
Gardifren. 
Neşat Re.şat Keçiören Nafia veıı:. Recep 

• 
• 
• 
, 

bey. Nezd. ,. 
Sait Şehremaneti muhasebe müdürü. , 
Ahmed Ali Samanpazan Meyvahoş KAğıtçL • 
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, 

• 
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• 
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• 
• • 

• 
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• 
• • • 

0.33 
0.33 
0.30 
0.57 
0.6() 
1.04 
o fil 

Rüştü sabık Manisa defterdarı .Aklıfsar 21/11/940 

O.dl 

0.61 
0.61 
().60 
O.'iO 
1.14 

J.53 

0.53 
0.56 
4 75 
\) 5:1 
4 75 
148 
2.!19 
0.52 

Memduh sabık Kırkağaç kaymakamı 
Sabahat Sinema müdürü Namık kızı. 
Kadri Ekin oğlu. 
Neriman Kırkağaç kaymakamı Memduh 
kızı. 

Perihan Kırkağaç kaymakamı Memduh 
kızı. 

Necla. 
Nazmi sabık iskan memuru. 
Ceza azasından Nihat. 
Zehra Manlsada TerL.I. 
Maripompel Akhi.c;arda Muhiddin bey 
fabrikasında . 
Sadık Dundar Mermerede Camii atık mah. 
Vamık oğ. 

İbrahim Akhisar Helvacılar Cad. No. 23. 
Afife Gazi okulu beşinci sınıf namına. 
Mehmed Tüccar Sabri Balcıoğlu. 
Hilmi Akhisar Dülker sokak No. 18. 
Ayşe Akhisar Selendlköy Kındır oğ. kızı. 
Mehmcd Gazı okulu. 
Haydar Gazi okulu öğretmeni Ziya oğltL 

Ali Ismall Dr. 
J.58 » il " lf 

0.52 Hasan Fehmi sinemad:ı kemancı. 
7.16 Mustafa Şükrü Akhisar Selendiköy 

Kındır İbrahim. 
'; 2G Mchmed Fuad Beyoba köyü Emin oğlu. 
0.49 Mustafa Ali Çavu~lıı.r kızı Zehra. 
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ı.~,g Ahmed Rifat Mermereköy Hafız Osman oğlu. 1t 

7.26 Hüseyin Cahid Akhisar Beyob:ı. Bayram 
Emin öğlu. 

7.26 Nezahat Beyobaköy Bayram Emin kızı. 
0.49 Şevket Selendlköy Halil ağ:ı oğ. 
0.48 Ülvlyc istasyon memuru Yusuf kızı. 
0.!'ıO Nadir Memereköy K:ıyııpınar mah. 
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0.45 Hnyrünnlsa Kırkağaç !abrlkıı.tör Hayri kızı. ,. 
6.- Hüseyin oğlu Yusuf. ı 
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it Dördüncü bölükte er 

-.5!> Kenan, Mllli Aj:ı.nsda 
-.87 Hatice Emel, Arnavutköy Ayanlkoll 

is~anbul 27/12/940 

caddesi Ömer bey evi. it 

-.50 Sadettin Kuruçeşme Kır Cad. No. 38 , 
-.96 Ekrem Latif Katırcıoğlu Han No. 15 • 
-.!'O Zekiye Fatih Haydar bıçakçı mah. No. 9 
-.l'5 Huriye, Hüseyin Hane mahallesi Saraçhane 

, 
Kurbunda 44/ 46 • 

-.90 Lütfi Mehmed, Halıcıoğlu Abdüsselam mahal. • 
-.80 Ahmed Muhtar, Kasımp~a Emin efendi 

tekkesi. 
-.~4 Zeynep Ulviye, Kasımpaşa Emin efencll 

tekkesi. 
-.79 Mehmed Tophane malzemesi sıhhiye! 

umumiye yüzba.,ı 
--.79 Musbah Hüseyin Şehzadebaşı Vezneciler 

Blzlııgfm kemeri 22 No. 
-.&4 Tarık İstanbul Sultanizi Zenciye 

Cihangir yokuşu No. 4 
-.83 Emine Hdlet Üsküdar İhsaniye Namazgah. 

karşısı İsmail evi. 
-.50 Saim Fındıklı Molla. bayın Terzi 

, 
·, 

, 
, 

> 

Dokumacı mektebi , 
-.75 Neşet Beylerbeyi Haşlmpaşa köşkü. , 

[Mabaııdi bugün intişar eden diğer yevmi gazetderdcdir.] 

> 

• 
• • 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• , 

• 
• 

Avrupanm en giizel atılı güllerini 
Kerami GOL babçea~den tedarik 

edebiJirsiniL 

SiYAH Gül de dahU 
BÜyük Cül Koleksiyonu. 

Liste isteyiniz 
Taşraya sipariş kabul olunur. 

Kerami Parıldar 
Uncular cad. imam sok. No. 28 

ÜSKÜDAR 

Ticaret Vekaleti f ç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

30/ l I /930 tarihli kanunun ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki 
mülga ·ikinci faslı ahkamına tevfikan mukaddema tescili yapılmış olan 
(Compağnia di Assicurazione de Milano) Sigorta Şirketi ahiren tat• 
bik rnevkiine konulan 25/6/927 tarih ve 1149 sayılı Sirgorta Şirket· 
!erinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki kanunun mevaddı mnhsusa
sında yazılı vecibeleri vaktinde yapmıynrak Türkiyedeki faaliyetine ni· 
hayet verdiğini bild:rmi:ı olduğundan, bu şirketle alakası olan sigort .. 
lıların Ticaret Vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Yüksek İktisad ve Ticare t M~ktebi mezunlarına 
Mekt~blmlzin 58 inci yıldönümü olan 16/1/941 günü için merasim. Çay 

ve balo davetiyelerini alacak mezunlarımızın mektebe mliracaatlan. (196> 


