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fürkiye, kendi hudut
larının masuniyeti 

kadar emniyet saha
larının masuniyetile 

de alakadardır 

lngilizler 
· Tobruk'a 

girdiler 
lngiJiz ordusu artık 

denizden iaşe 

edilebilecektir 

Yerli, ecnebi radyolar ve gaze
leler Almanyanın Romanyadakl 
aısker yığını, bu hazırlığın muh
temel hedefi, Balkanlara bir al
:ruan tecavüzü olduğu takdirde 
Türkiyenin alacağı vaziyetle meş-
guldürler. Eritrede ltalyan ricati 

Almanyanın Romanyaya asker devam ediyor ve J ngiliz-
naklettiği muhakkaktır. Fakat l it l ·ı · · ·· 
b h ket. i . tahmin er a yan gerı erını mu-

u are ın gayes nı • 
edebilmek için herşeyden önce, temadıyen hırpalıyorlar 
Romanyaya tahşit edilen askerin --
miktarını bilmek lazımdır. Bu Sydney 22 (A.A.) - Avustral-
miktnr Balkanları istiyla hareke- ya ordusu umumi karargahına gelen 

d bir habere nazaran Tobruk düşmüıı-
tine yetecek kadar çok mu ur, tür. Avustralya Harbiye Nazırı B. 
yoksa sadece bir ihtiyat veya taz- Spender, Avustralya kıtaatının hü
yık amili olacak derecede az mı- cuma iştirak ettiğini bildirmiştir. 
ö.ır? Bu hususta doğru malumat Londra 22 (A.A.) - En son 
olmadıkça, Alrnanyanın niyetleri dakikada Sydney' den T obruk' un 
hakkında verilecek hükümlerde zaptı hakkında verilen haberin Lon-

dradan teyid edilmesi gecikmiye-
1sabet aranamaz. cektir. Hatırlarda olduğu vechile 

Almanyanın Balkanlara sark- Bardianır. sukutu da Avustralya
maya hazırlandığını faı·zedersek, dan Londrnya bildirilmi, ve biraz 
böyle bir teşebbüsün başlıca sebe- sonra Londradan teyid edilmişti. 

· d t k Kahire 22 (A.A.) -. Tobrukun 
bi Italyaya yar ım e me zarure- İngilizler tarafından zaptı ehemmi-
ti olabilir. Almanya için akıllı ha- yetli olacakhr. Çünkü Tobruk lima
reket, İtalyayı kurtarmak için bü- nı, Britanya kıtalarının denizden 
tün Balkanları ateşe vermek de- iaşesine imkan verecektir. Şimdiden 
ğil, hem İta1yayı, hem Balkanla- T obrukun süratle zaptolunacağı tah
n, hem de bizzat Almanyayı her min edilebilir. Tobruktaki İtalyan 
türlü zorluktan, ihtilat tehlike- garnizonunun Bardiadaki garnizon• 

dan daha küçük oldıiğu sanılmak
sinden kurtarmak icin İtalyaya tadır. 
Arnavutluğu tahliye ve terket- Kahire 22 (A.A.) - lngiliz 
mek tavsiyesinde bulunmaktır. umumi karaıgahının bu akşamki 
Başta Tilrkiye olmak üzere bü- tebliği: Libyada, dün güneı batar· 
fün Balkan devletlerinin Mihver ken, hücum eden kıtalanmlZ, Tob-

lTk k k. . r ~. . ruk müdafaalarına 13 kilometre de-
po ı 1 asına arşı çe ıng?n ıgmın Tinlikte girmit ve ileri kıtalarımız 
ilk sebebi İtalyanın vaktıle Ama- T obruk şehri üzerine doğrudan doğ
VUtluğa ayak basması olmuştur. ruya nezareti olan ve bizzat şehre 
Bunun içindir ki İtalyanın ora- beş kilometrede bulunan mevzilere 
dan çekilip gitmesi bizzat İtalya- sıkı surette yerleşmiı bulunuyordu. 
yı tarihin unutamıyncağı en az Bugün, _harck~t, yenid~n . sayanı 

~ memnunıyet hır tarzda ınkışaf et
şerefli bir hezimetten koruyacagı mektedir. 
gibi, Almanyayı da büyük bir Sudanda, Kasaab bölgesinde ltal
dertten kurtaracak, aynı zaman- yan kuvvetlerini takipte devam edi
da Balkanların si asi durumun- yoruz. Bu İtalyan kuvve.tleri, şimdi, 

. . .. ~ . . . . hududun şarkında 65 kilometreden 
da bırdenbıre. buy~k ~ır ıyılı~ ya- fazla geri çekilmiı bulunmaktadır. 
ratacaktır. Bız Hıtıerın yerınde Metemmanın şarkında da, düşman 
olsaydık, son mülakatta Mussoli- devam eden tazyikimiz karşısında 
niye, ortalığı büsbütün karıştıra- muntazam surette arari terkeyle· 
cak bir yardım vaadinde bulun- mektedir. 

· Kenyada, muhasamatın bidaye· 
mazdık, Arnavutlug~ u bırakmasını h tindenberi hududun bizim tara • 
tavsiye eder, ve bu suretle bizzat mızda yerleşmiş olan düııman müf· 
Almanyanın menfaati bakımın- rezeleri, kuvvetli keşif kolu faaliyet
dan en hayırlı işi işlemiş olur- leri neticesinde her taraftan tarde· 
duk ... Alman politikası bu fırsatı dilmektedir. 
kaçırmış, yahut vaktile Mussoli- Taarruz nasıl hazırlandı 
niye söz dinletememiştir. Fakat Kahire 22 (A.A.) - Üç hafta
bugün artık Mussolinlye her dedi- danberi tazyiki altında Tobruku 

gittikçe sıkan Nil ordusu dün taar
p"ini yaptıracak vaziyettedir. Bun- ruza geçmıştır. Sekiz gündenberi 
<. "11 dolayı, müstakbel karg().Şahk- çölü silip süpüren şiddetli kum fır
ı. nn ınesuliyetinden Almanya da tınası harekatın son safhalarını sek· 
)r •rtulanuyacaktır. teye uğratmıştır. Kıtaat, hazan rüyet 

Filhakika tahmin edildiği gibi, kabiliyetini birkaç melTeye kadar 
Almanya, sırf tstiklftli için kahra- indiren sarı kum bulutları arasından 
mnnca harbeden küçük Yunanis- ilerlemeğe mecbur kalmışlardıT. Kı· 

taatımız Bardia düştükten bir hafta 
tam en az ;ıcahramanca şekilde sonra Tobrukun dış müdafaa hatla-

Necmeddin Sadak rı ile temasa girmişlerdi. Şimdi ya· 
(Devamı 4 üncü sahifede) (Devamı 2 nci sahifede) 

Fır1ncılar ekmek 
fiatlna 20 para zam 
yapılmasını istiyorlar 
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Libyadaki harekatta büyük muvaffakıyet gösteren Avustralyalı 

askerlerden bir kaçı memleketlerinden gelen gazeteleri okuyor 

lngilterenin 4 
milyon silahlı 

askeri var 

Başvekil B. Churchill 
Avam kamarasında muh
teJif meseleler hakkında 

beyanatta bulundu 

Romanyada 
vaziyet hala 

karışık 

Devlete ve hususi eıhaaa 
ait bütün endüstri 
müesseseleri askeri 

idareye geçti 

Kadınlar da alınarak işçi Lejyonerler resmi bina-
sayısi arttırılacak lardan çıkarılıyorlar. 

Londra 22 CA.A.) - Bugün Avam Londra 22 (A.A.) - (Reuter)'t 
kamarasında Ba~vekll B. Churchill, D.N.B. nin Bükreıten aldığı bir ha· 
muhtellf sualler hakkında izahatta bere göre. Romanyada gerek dev
bulunmuştur. l t k h t h l · b"" "-Evvelfl. Harp kabinesinden bahse- e e gere usus ıa ıs ara aıt utun 
den Başvekil, bllhassa demiştir kl: endüstri müesseseleri askeri idare 

eBcn şu neticeye vardım ki, blrlbl- altına konulmu~tur. Bu müesaeeetezo 
rlnl anhyan ve kendllerlne düşen va- meyanında yai fabrikaları. nakliyat 
zl!elerl yapmak için 1cab eden salA.- ve telefon ıirketleri de vardır. 
hlyetıeri elde ~utan dört, beş kafanın Bükret 22 (A.A.) - (Stefani) 1 
blrleşmeslle vucud bulmuş bir te~k- D n·ı· · tt b' d .... iklik k 
külden daha. kuvvetli ve kudretli bir a 1 ı vazı>:e e. ır c;,gış yo • 
teşekkül olamaz. Harp kabinesinin tur. Z~bıt~ ~ılen asken ma.kamlara 
umumi siyaseti bu icra uzuvlan tara- devrcdılmıştır. General Nıcolesco· 
fından doğru olarak tatbik edileceğini Cociul, lejyoner Ghigh'in yerine po• 
temin eyıc:rnek mesullyetinl üzerime lis müdürlüğüne tayin eclilmiıtir. 
alıyorum. Öyle sanıyorum ki harp za- Matbuat sansürüne kontrol vaz' edil
manında işleri süratıe tanzim etmek miştir. Birçok müesseseler ve fabri-
için bu, en lyl çaredir... kalar a k ·ı h. ·ı · t' 

B eh hl ı A s erı eş n mış ır, 
, urc 11, s luhlı kuvvetler hak- L dr 22 (AA ) (R ) 

kında demiştir ki: on a · · - euter ı 
cıOrdu mevcuduna. müteallik bütün Bükreııten haber alındığına göre, 

meseleler ordunun genişliğine dayanır. Başvekil general Antonesco Roman
Donanma ve hava kuvvetlerimiz biz- yada vaziyete tamamen hak.Un ol· 
den adam istiyor: muazzam yekün tu- muştur. 

( Devamı 2 nci sahifede ) (Devamı 4 üncü sahifede) 

Tramvay hakkında: 

BU SABAHKi 
TEL O RAFLAR 
Tobrukta 
durmadan 

esir alınıyor 
Her tarafta ellerini yu
karı kaldırmıı İtalyan 
askerleri teslim oluyor 

Kahire 23 (A.A.) - <B B.C.) Dün 
gece neşredilen :fcvknl de tebliğe gö
re, Avustralya kıtnlan dün öğleye 
doğru Tobrukn glmıl.şlerdlr. Ilall ha.
zırda. nnca.lt Tobrukun garp kısmında 
bulunan İtalyan garnizonu mukave
met etmektedir. 

İnglllz kuvvetlen durmadan esir nl
makta ve külllyetll miktarda harp 
malzemesi lğtinam etmektedir. Avus
tralya. kıtalan ile Tobruka giren R~ 
uter ajansının hususl bir muhıı.b1rl 
Tobruk'da blnalann alevler içinde bu
lunduğunu yazmakta ve Avustralyalı 
askerlerin şehre nasıl girdiklerini an
la.tarak şöyle demektedir: 

Her taraftan ellerlnl yukarı kaldır
mış Italyan askerleri kendilerini İn
gilizlere teslim ediyorlardı. Tobrukda 
alınan esir miktarının garp çölünde 
alınnn esirler miktarının yansını teş
kil etUği anlll§ılıyor, fakat henüz re3-
m! rakamlar blldlrllmemlştır. 

Eritrede 
ileri hareketi 
İtalyanların Agordatta 

mukavemet etmeleri 
muhtemel 

'1ondra 23 CA.A.) - (BB.C.) Sudnn 
cephesinde Kııssa.layı gen n.lan İngiliz 
kuvvetleri Erltrede Uert hareketine 
devam ediyorlar. İtalya.nl.arın hudut
tan 200 kllometre uzakta. bulwuı..n 
Agordatta. mukavemet edecekleri tah
min olunma.ktndır. 

49 muhrip ln
giltereye geldi 

Bir tanesi Amerikada bir 
Müsademe neticesinde 

sakatlanmııtir 

Vaşington 23 (AA.) -(BB.C.) Bah
riye nazın albay Cnox Amerika tara
fından İngiltereye devredilen 60 torpi
do muhribinin, bir tanesi müstesna. 
olarak İnglllz limanlarına vasıl oldu
ğunu söylemiştir, Geride kalan muh
rip, bir gemı i.le çarpışma neticesinde 
sakatlanmıştır. 
Nazır, İngllterenln kruvazör veya 

diğer harp gemtsl istediği şayiasının 
doğru olmadığını söylemiştir. 

Bir İngiliz muhribi battı 
Londra 23 (A.A.) - (B.B.C.> Bahri

ye nezareti Hiperlon torpido muhribi~ 
nin kaybedildiğini bildirmektedir. Bir 
torpil veya mayn tarafından sakatla
nan muhrip, blla.lıare Brltanya kuv
vetleri tarafındnn batınlnuştır. 

B. Don ovan 'ın 
cantası calındı 

• 9 

Kral Boria B. Rooseveltin 
mümessilini kabul etti 

Bel&Tad 23 (A.A.) (B.B.C.) Re1&1.
cibnlıur B. Rooseveltln hususi mıı
messlll B. Donovanın kral Bortse B. 
Rooseveltin hususi bir mesajını tevdl~ 
ettiği öğrenllmiştlr. B. Donovnn Belg
raddan Budape§teye ve ora.dan Türkl
ycye gidecektir. Yugoslav naibi prenf 
Paul'a da relslcümhurun bir mesı:ı.Jım \ 
vereceği zannedilmektedir. 

B. Donovan'm Sofyııdan Belgı'ada 
giderken mühim slyııst evrakı ihtiva 
eden çantn.sı çalınmıştır. Derhal tn.ıı
klk.ııt açılmıştır. 

Roma radyo
su ne diyor? 
«Alınan haber bizi §a
şırttı, fakat cesaretimizi 

kaybetmemeliyiz» 

Londra 23 lkincik!ı.nun (A.A.)-B.B.O. 
Roma radyosu dün geceki neşrlya,

tmda Tobruk harck!\tı hakkında de
miştir kl: Bugünldi bültenimiz bld 
hnyretler içinde bırakmış, şaşırtmıştır. 
Fnkat cesı:ı.retımlzl kaybetmemeUyla. 

Arnavutlukta 
İtalyanların 4 mukabil 
taarruzu muvaff akı· 

yetle tardedildi 

Londra 23 (A.A.) - (BB.C.) Atlna
dan gelen haberlere göre AmnvuUuk· 
ta merkez cephesinde dün ıtalyan
lar dört mukabil taarruzda bulunmtlf
lardır. Bu tnarruzlar Yunanlılar tara
fından tardedllmiştlr. Yunanlılar di
ğer cephelerde mahalli muvaffakıyet
ler elde etmişler, bir miktar Italyaıı 
askeri esir edilmiş, malzeme ele ceçı. 
rllml:jtlr. • 

Yunan tebliği 
Atina 23 (A.A.> - Yunan başku

mandanlığın 22 iklnclkfmun tarihli 
ve 88 numaralı tebllğl: Muvaffakıyetle 
neticelenen mahalli hareketler cere
yan etmiştir. 150 esir aldık ve mebzul 
harb malzemesi iğtinam ettik. Tayya
relerimiz muhare-be meydanı üzerin .. 
deki hedefleri muvaffakıyetle bom
bardıman «:_tmlştır. Bu harekfl.ta işti
rak eden butün tayyarelerimiz üsleri· 
ne dönmüşlerdir. 

Atina. 23 (A.A.) - <BB.C.) Son Yu
nan resmi tebllğl: Mahalli muvaffakı
yetler netıceslnöe Bersagllcrl Alplnl 
ve diğer fırkalara. mensup 150 eslrhı 
alındığını bildirmektedir. KülllyeUt 
mlkta.rda. harp malzemesi Yunanlılar 
tarafından iğtinam ed11m\ştir. 

İtalyanlar Yugoslav hu
dud mıntakasına yeni i 
kuvvetler gönderdiler 1 
Atina 23 (A.A.) - (B.B.C.) İtalyan-

lraın Yugoslav hudud mmtakasında 
yen! takviye kuvvetleri gönderdlkleı1 
oğrenilmek:tedir. Külllyet.11 mlktnrda 
malzemenin de o mıntakaya göndt'rll
mesl İtalyanların büyük bir mukabil 
truı.rruza hazırlandıklarına deUılet et
mektedir. 

Filozof - Bu ne hal? Bu ne müşkll iş? .. 
- Her gün böyle, her sabah Aksnrayda arabaya bi

ninceye kadar saatlerce beklerim. 

Bil'. tramvay arabasının fethlnln resmidir! 
(Diken: 1919) 

- Eğer tramvaylarda nizam, intizam olsaydı, hiç 
rahatsız olmazdık! (Alay: 1920) 

Elektrlkll dram. .. 
, CAkşanı: 1941) 

- Demek ki vagonlar kfıfi değil! .. 
- Yoook, biraz ötede dört beş araba bekliyor, beş 

dakikada bir araba hareket etmek, ahaliyi vagoııd:ı. sa
laınuraya basmak mültezeml.. 

- Taze domatesle salatasına pek bayılırım! .. 
<Pilozof. 1914> 
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1 D iin Geceki ve Bu Sabahki Haberl er J 115 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

ltalyaya 
Alman askeri 
gönderilmiş T obruka, Elbasana ve 

Massuaya yapılan 
hava taarruzları 

Kahire 22 (A.A.) - Orta Şark İngi
liz h:ıva kuvvetlerinin tebliği: 

Faşist gazeteler Akdeniz 
başlıca harp sahnesi 

olduğunu ileri sürüyorlar 
Ordunun taarruz hareketine müza

heret eden bombardıman tayyareleri
miz Tobruk üzerine 20/21 sonka.nun 
gecesi akınlar yapmışlardır. Hava da
ti bataryalarının fızerlne bombalar 
atılmış ve bataryalardan lklsl sustu
rulmuştur. Başka. bombalar da EJgub
bi tan·are iniş meydanının şimali şar
lr.i kısmına düşmüş ve binalar arasın
da şlddetli infilaklar olmu~tur. Avcı 
tayyarelerimiz bütün gün büyük bir 
faaliyet göstermişse de düşmanla te
mas hasıl olmamıştır. 

Bern 22 (AA.) - Tribune de 
Lausanne gazetesi, Hitler - Musso
lini mülak:ah hakkında diyor ki: 

Arnavutlukta Elbasan mıntakasın
da askeri hedeflere dün taarruz edil
miştir. İnrilak ve yangın bombaları 
hedef tdulan mıntakaya düşmüştür. 
Askeı·i b;nalara ve demiryollarına isa
betler olmuştur. Demiryolu civarında 
şlddetll bir infilak olmuıtur. Düşman 
hava diifi bataryaları mukabele etmiş 
Ye dü~nıan avcıları faaliyet göstermiş
tir. 

~arki İtalyan Afrikasında 20/21 son
kıinun gecesi M:ıssua'ya taarruz edil
m~t ır. Seçilen hedefler bir elektrik 
santralı ile büyük bir fabrika olmuş
tur. 

Ais!tar şimendifer istasyonu da dün 
ta rruza ul5-ramıştır. Bombalar yolun 
orl' lll" düşmüş ve büyük bir binaya 
t:ım 1 ::ı.b~t kaydedilm~tir. Adad civa
nndı. asker taşıyan kamyonlar mit
r lyoz ateşine tutulmuştur. 

Burada karargahlara ve istlhkam
l:ırr karşı yapılan bir gece akımnda 
b.rı:'lk yangın çıkarılmıştır. 

F.. d~~.rn l::ıva kun·etlerlne mensup 
tayyareler Keru ile Blshir arasındaki 
yolda dii~manln motörlü nakil vasıta
larını mitralyöz ateşine tutmuşlar ve 
dü~mnna IC'vk::ılade ağır ):ayiat ver
d·rmiş1crc11r. 

Cenubi AfrH.a tayyareleri de İavel
lo üzerine muraffakıyelli bir akın 
y:m:nı. l:ırdır. Düşman bomba tayyare
lel'ine tam isabetler kaydedilmiştir. 
Büt"in bu harekattan, birçok keşi! 
uçuıoıları da d:ıhll olmak üzere, tayy:ı
relerımiz zayiatsız dönmüşlerdir. 

20 sonkt\nun tebliğim' -ıe bahsedi
len 'e düsmanın 19 sonk~nwıda Mal
t.aya yapılan taarruz hakkında şimdi 
teeyyud ediyor ki: 

Dü~manın zaylııtı dokuz Junkers 
87, " ki:ı: Jtınl:ers 88, bir Fiat 42 ve bir 
Cent 560 deniz tayyaresi olmuştur. 
Demek ki düşman evvelce bildirildiği 
ı;ibi, 15 tayyare değil, 19 tayyare kay
betmlı;tir. 

Bir İtalyan krovazörü 
y~ruyor 

Kahire 22 (A.A.) - Orta Şarktaki 
İngiliz orduları umumi karargahmın 
dün gı-ce neşrettiği hususi bir tebliği 
Nil ordusu imparatorluk kıtalarırun 

dün öğleden sonra. Tobrukun harici 
ve dahili müdafaalarına 8 kilomet
re derinliöfode girmiş olduğunu bil
dirmektedir. İmparatorluk kıtalarının 
lleri hareketi devam etmektedir. Ara
lannda bir general da bulunmak üze
re şimdiden birçok esir alınmıştır. 

T:>bruk limanında demirli bulunan 
San Glorgio İtalyan kruvazörü alev
ler içindedir. Bi>."Çok petrol depolan 
da yanmaktadır. 

San Giorglo en eskl İtalyan gemile
rinden biri id1. 1908 de hışa. edilmişti. 
932 tonilatoluk idl ve 72G kişilik mü
rettebatı vardı. 

Yunan tebliği 

Se!anik, Volos, Preveze 
ve Ege denizinde bir 

adaya yapılan hava 
taarruzları 

Faşist basınının lisanı iki hedef 
takip etmektedir. 

1 - İtalyanın oynadığı rolü met
hüsena etmek, 

2 - Mihverin iki devlet arasında 
dajma ve daha aıkı işbirliği lüzumu
nu ftalyan milletine anlatmak. 

Hususi kaynaklardan aldığımız 
malfunata göre, ltalyaya gönderilen 
yalnız Alman hava kuvvetleri de
ğildir. Diğer harp mıntakalarından 
da mühim kuvvetler sevkedilmiştir. 
Öyle tahmin edilebilir ki bu kuvvet· 
lerin İtalyada bulunuşu, dü~anları
nın hakkından gelmek için biç kim
senin yardımına muhtaç olmadığını 
ilan edegelen İtalyan mületinde 
muhtelif hisler uyandırmaktadır. 

Faşist gazeteleri, Akdenizin aske
ri ve bahri harekatın ba~hca sahne
si olduğunu yazmak sur~tile Alman 
kıtalarmın cenup Avrurısında bu
lunuşunu haklı göstermcje çalışıyot
lar. 

Alman tebliği 
İngiliz şilebini 

kurtarmağa giden bir 
römorkör bahrıldı 

Berlin 22 (A.A.) - Alman ordulan 
başkumandanlığının tebliği: İngiltere 
ve Atlantik üzerinde keşi! uçuşlarına 
dün de devam edilmiştir. Muharebe 
tayyareleri, Londrada ve İngilterenin 
cenubu şarkisinde askeri bakımdan 
mühim hedefleri ve bu arada bir tay
yare meydanını bombardıman etmiş
lerdir. İrlandanın garblnde bir düş
man şilebine büyük çapta bombalarla 
tam isabetler kaydedildlş ve mürette
bat bu gemiyi terke mecbur kalmıştır. 
Bu gcmlnln imdadına gelen bir rö
morkör batırılmıştır. Bir Alman tay
yaresl kayıptır. 

İngiliz ticaret gemilerine karşı ya -
pılan bir hücum esnasında, bir Alınan 
hava !ilosu şimdiye kadar ceman 
145,200 tonilito hacminde vapur ba
tırmıştır. Bu tilo, bundan başka blr
çok ~ebl de hasara uğratmıştır. 

İtalyan tebliği 

Tobrukun şark mintaka
sındaki mevzilerin 

düştüğü bildiriliyor 

ftalyada bir mahal 22 (AA.) 
İtalyan ordulan umumi karargahı
nın 229 numaralı tebJ.iği: Yunan 
cephesinde 11 inci ordu mıntakasın-

da mevzii mahiyette harekat yapıI
mııbr. Birçok bombardıman ve 
cPichiatelli> teşekkülleri askeri te3j
sab, yollan, köprüleri ve tayyare 
dafi bataryalarının mevzilerin; döv
müşlerdir. Bundan başka Selanikte, 
Volo 'da, Prevezede ve Korfuda 
askeri mahiyetle olan hedefler mü
essir surette bombardıman edilmiş
tir. 

20/2 r ıonkanun gecesi, Alman 
hava kuvvetlerine mensup bomhar
dnnan teşekküfieri Malta üssüni.m 
hava meydanlan ve liman tesisatı 
üzerine akıular yapmışlardır. 

20 gündenberi tamamile muhasa
ra altına alınmış olıın ve her gÜn 
topçu kuvvetleri ve tayyareler tara-

Atina 22 CA.A.> - Atina ajansı bil- fınd d 

.ı 

Yunan kralı, bir İngiliz tayyare dafi bataryasını ziyaret ediyor 

Satılan tütünler 20 buçuk 
milyon kiloyu buldu 

Yerli Ürünler şirketi, ucuza alınan 
tütünler mukavelesini 10 

kuruş zamla yeniledi 
İmıir 22 (Telefonla) - Tütün piya

sasında satışlar 20,500,000 kiloyu bul
muştur. Fiatıer iyidir ve daha. da yük
selmeğ'e mütemayildir. Bu seneki flat
lerde geçen seneye nazaran umumiyet 
itibarile yüz,de 15 fazlalık vardır. İyi 
tütün yetişen mıntak:ı.larda mahsul 
hemen hemen sattlmış gibidir. Şimdi 
de bilhassa sahil mıntakalarında sa
tışlar hararetlerunlştir. Satılan tütün
lerin ekserisi üçüncü ve dördüncü ka
litedir. 

Yerli Ürünler şirketi, kendi memur
larının ucuz fiatle satın aldıkları tü
tünlere alt mukavelenameyi bozmuş, 
10 kuruş zamla mukaveleleri 85 kuruş 
üzerinden yenllemlştlr. Bu hareket 

Ankaranın 

kanalizasyonu 

Bina sahiplerinden her 
sene muayyen bir ücret 

alınacak 

müstahsil üzerinde çok 1yl tesir yap
mıştır. 

Bu senenin tütün rekoltesi 34 mil
yon kilo tahmin edlllyordu. Son ted
kikler neticesinde rekoltenin 31 mil
yon kilo olduğu anlaş~tır. 

Manisa 22 (A.A.) - Bu yıl istihsal~
tı blr buçuk milyon kilo olan Manisa 
merkezinde bugüne kadar 800,000 ki
lo tütün satılmıştır. Başta. İnhisarlar 
ldaresi olmak üzere Türk Tütün Li
mited ve Yerli Ürünler şirketleri piya
sada müe~ir rol oynamakta devam 
ediyorlar. Bugünkü hararetli alıma. 
nazaran bu mıntakadaki rekoltenin 
kısa bir zamanda Um.ilen satılacağı 
anlaşılmaktadır. 

lngilterede 
imalat artıyor 

İş Nazırı, müdafaa 
proğramına dair 

bir nutuk söyledi 

Ankara 22 (Telefonla) - Ankara Londra 22 (AA.) - İş Nazırı 
şehrinde yokluğu bariz bir şekilde gö- B. Bevin dün akşam Avam kama
rülen kanalizasyon teşk!IAtı için Na- rasında müdafaa programına dair 
fia Vekaleti tarafından bir kanun pro- b 
jest hazırlanmıştır. Proje alA.kalı Ve- ir nutuk irad etmiştir. Nazır, har-
kaletlerin mütalbsı alındıktan sonra. hin başlangıcından beri bugüne ka
Ba.şvekalete verilmiştir. Bu projeye dar malzeme, tayyare imalatı, gemi 
göre, Ankara şehri kanalizasyon inşa- inşaatı, ve amele vaziyetinin bilan
atı ve tesisatı için her sene sarfı icab çosunu yaparak bu sahadaki faali
~den miktar o sene bütçesine konmak yetin günden güne inkişaf etmekte 
üzere 6 milyon 500 bin liraya kadar olduğunu ve 94 l yılının ilk üç ayı 
ye gelecek senelere geçecek teahhüd- fı d ·· h" b" k d d"l 
lere girişmeğe Nafia Vekill mezun ola- za~. ~ ~-mut _ ış. ır artış ay e ı e-
caktır. cegını soyJemıştır. 
İnşaat lkmal edilip işletmeye açıl- Nazu, ihracat işlerine de temas 

dıktan sonra mecralar güzergahında- ederek birincikanun ayı zarfındaki 
ki lağım çukurlan kapatılacak ve ka- ihracatın 24 milyon sterline baliğ 
nalizasyon tesisatı işletme masrafla- olduğunu sbyledikten sonra demiş
nnı karşılamak üzere bina sahiple- tir ki. 
tinden her sene muayyen bir ücret M · b • k l"k h" ti" d · 
alınacaktır. ec urı as er ı ızme n en ıs-

Koordinasyon heyeti 
Ankara 22 (A.A.) - Koordi

nasyon heyeti, bugün saat 1 O da, 
Başvekalette, Başvekil Dr. Refik 
Saydamın riyasetinde toplanmıştır. 

Hafta tatili 
Ankara 22 (Telefonla) - Haber ve

rildiğ'ine göre hükümet. Milli korun
ma. kanununun 19 uncu maddesine 
istinaden sanayi ve maden müssese
lerile diğer lş yerlerinde lüzum görü
lecek hallerde işlerin mahiyeti ve ih
tiyacın derecesine göre, Hafta tatili 
kanununun tatbik edilmemesi hak
kında bir k:ırarname hazırlamaktadır. 

tisna edilenlere gelince: Bunların 
adedinin daha ziyade tenzili ve yeni 
sınıfların silah altına çağrılması icap 
etmektedir. Yakında 19 yaşındaki 
erkeklerle 36 yaşından daha yukan 
yaşlarda bulunan bazı sınıfların yok
lamaya çağrılmaları muhtemeldir. 

B. Bevin nutkunu şöyle bitirmiş
tir: 

Bu harpte bütün millet zaferin ka
zanılması için çalışmağa mecburdur. 
Fakat bu mesainin adilane bir su
rette yapılmasını temin işi hükume
te aittir. 

an övülen Tobruk müstahkem dlrJyor: 
• Umumi Emniyet Nezareti tarafın- mevltline karşı düşmanın taarruzu, .. :i. k k & a I. er : 
dan dün ak.şanı neşredilen tebliğ: eonkanunun dünkü 21 inci günü 
Düşman hava kuvvetleri memleket başlamıştır. Taarruzdan evvel gece 
tizerlnde aşağıdaki akınları yapmıştır: yapılan ve fecre kadar devam eden 

Muş belediye reisliği 
Ankara 22 (Telefonla.) - Muş Bele

diye reisliğine B. Zekt Dede mtlhap 
olunmuştur. 

~~~~~~~~-

1 - SelAnikte hasar ve zayiat yok- deniz bombardımanı gündüz düş-
tur. man bombardıman tayyarelerinin 

Kıymetli sanat 
abidelerimizin 

mahvolmasına karıl 
2 - Volos'ta, bombalar şehrin en mütemadi akınlarile takviye edil

fakir mahallelerine düşerek bazı ev- mişti. İk•i ağır topçu alayı, 2 zırhlı Avrupanın biiyük şehirlerinde 
leri hafi! hasara u~atmışlardır. Si- fırka ve sözde <muhalif> Fransız- bombardıman neticeai birçok meş-
vlller arasında zayiat azdır. kk ' ıık ı !ardan müre · ep m ine i bir teşek- hm tarihi binalar yıkdıyor. Namla-

3 - Preveze'de sivil hallr arasında d ı l kül ile takviye e imiş o an 3 Avus- rından .. ; .. an kalmıyor. çok az zayiat olmuştur. Bazı binalar ._ 
hafif hasara uğramıştır. Geçen bom- tralya fırkasının taarruza İştirak et- Türkiye harpte olmamakla bera· 
bardınıanda yaralıların tedavi edil- tiği anlaşılmıştır. Akşama doğru her -ne olur. ne olmaz- birçok 
mekte bulunduğu bir hastane yıkılmış anudane bir muharebeden sonra tedbirler aldı. Kıymetli abidelerimi
ve içindekiler ölmü~tür. düşman müstahkem mevkiin şark zin YJkılmasma karfı, bir rün bun· 

4 - Ege denizinde bir adaya karşı mıntakasındak: mevziler hathna gir- ları tamir ve ihya için de, tedbir l\I· 
vuku bulan hava taarruzu hasar ve meğe muvaffak olmuştur. malı değil miyiz? Mesela fotoğrafla, 
ıayia:a ~ebep olmamıştır. . Şarki Afrika.da düşmanın birkaç planla. mimarlarımızın lüzmnlu gö-

Salahıy.ettar makamlann ifadesıne istikamette ilerliyen makineli vesaiti recekleri diğer usullerle en ince te--
nazaran Italyan),ar tarafından ricat- t b' d·ı k I d .., · f t k d h • b " k 
leri esnasında Himaradan birlikte gö- es ıt e ı. en. n? ta ar a agır zayıa:- err~a ~- a ~ ~r feyı t~ .... •t. et!11t. 
türcliikleri Yunan vatandaşlarından la tardedılmıştır. Hava kuvvetlen- bugiinku vazıyetm emrettigı ihbyat
Jean Dlm:ı.s bir kuyud:ı. ölü olarak bu- miz, muharebelere faal bir surette ı karlıldar arasında değil midir? 
lunmuştur. Cesedde kU!".iUn yaralan iştirak ederek düşmanın makineli Bunu müstakbel nesillere karşı 
bulunmuştur. vesaitini bombardıman etmiştir. borçluyuz. · 

Pamuk ipliğ i 
·Bir paketi azami 27,5 

kuruşa satılacak 

Ankara 22 (A.A.) - lktısad 
Vekaletinden tebüğ edilmiştir: En
düstriyel mamulatın maliyet ve top
tan catış fiatlerinin tesbit ve kon· 
trohi hakkındaki 3003 sayılı kanu
nun birinci mt'.ddesinin verdiği sa
lahiyete istinaden, Adana ve Mer
sin fabrikaları mamulatı fiatina na
zaran İstanbul fabrikaları mamula
tı olan pamuk ipliğinin 'beher paketi 
için 24/9/940 tarihinde azami 20 
kuruş olarak tesbit ve ilan edilen 
r:ııntc:.ka fiat farkı 23/1 /941 tari
hinden itibaren mer'i olmak üzere 
azami 27,5_ kuru,;ı olarak tesbit edil
miştir. 

B. Wilkie dün 
lngiltereye 
hareket etti 

İngiliz milletinin ceıa· 
retinden hayranlıkla 

bahsetti 

Nevyork 22 (A.A.) - B. Wilkle. 
Londre.ya gitmek üzere Cllpper ta.yya
reslle bugün Ll2ıbona. hareket etmiştir. 
Büyük bir seyirci kütlesi ve mühim bir 
gazeteci grupu B. Wllkie'nin hareke
tinde ha.zır bulunmuştur. 

B. Wllkle, her hangi bir mümessil 
olarak değ11, katiyen husust olarak İn
glltereye gitmekte olduğunu bir kere 
daha hareketinden evvel söylemiş ve 
avdetinde Amerikan mUletme izahat 
veteceğlnl ümld ettl~!ni llAve eyleml~
tll'. 

Nevyork 22 (A.A.) - Dally Teleg
raph gazeteslnlıl Nevyork muhabirine 
btr mtil1kat veren B. Wendell Wllkle, 
aşağıdaki beyanatta bulwımuştur: 

cCesur İngiliz mllletı hakkında duy
duğum derin hayranlığı g~rm.ek 
için her şeyi yapmağa hazırım. Cüm
hurlyetçller tarafından devlet reisliği
ne namzed olarak seçilmeden evvel de 
ben Amerikanın İnglltereye yardım 
etmesi taraftan Jdlm. Eğer intihap 
edllseydim ayni fikre sadık kalacak
tını. Bıttabl, bu gün de ayni düşünce
deyim. Bence İngtiterenln mağlil.p ol
masına müsaade edilemez. 

İngllterede geçireceğim günler zar
fında vatandaşlannıza nasıl yardım 
edebileceğimizi öğrenmek ıstedlğ'lmlzl 
anlatabilirsem bununla iftihar edece
~lm. 

Her şeydei-ı evvel İngiliz istihsal me
todlarını tedkik ederek Amerika sana
yii içlıl bu usullerden ne gibi dersler 
alına.bileceğini öğrenece~im. 

Benim İngiltere seyahatimln gayesi 
budur. Bundan başka İngiliz milleti
nin hattı hareketini de görmek arzu
sundayım. İngllterenın hart>t kazan
dıJrtan sonra nasıl bir vazlyet alacağı 
hakkında da bir fikir edinmek iste
rim. Fakat her ş~den ziyade İngnte
renln muhtaç olduğu şeyleri Ameri
kanın en iyi ne şekllde istihsal edeb1-
leceıtın1 tedkik edeceğim. 

Blzlm şimdi İngiltereyc gönderdlk
lerbnfz. iler1de göndereceğlınJz §eyler 
yanında hiç kalacaktır.:o 

Macar Milli Müdafaa 
Nazın Beri ine gift i 
Budapeşte 22 (A.A.) - Macar 

ajansı bildiriyor: Milli Müdafaa Na
zırı general Baartha Alman ordula
rı başk'umar.danlığının daveti üzeri· 
ne bugün yanında birkaç kişi oldu
ğu halde Almanyaya hareket etmiıı
tir. General Baartha, mareşal Kei
telin ziyaretini iade edecek ve ayni 
zamanda garp muharebe meydanla
rını gezecekl'lr. Nazır 25 kanunusa
niye kadar Berlinde kalacaktır. 

İzmirde buğday satişi 
İzmir 22 (Telefonla) - İzmir ve 

mülhakatında. na.hlye ve köylerde 
oturan halkın ihtiyacı içm Toprako
fis ta.rafından buğday satışı yapılma
sı VlIAyet Flat müraka.be komisyo
nunda konuşulm~. 1htlya~ktannın 
teSbıti karatl~tınlmıştır. r ve ka
za merkezlerine Toprakoftsçe 133 ton 
buğday verilmektedir. Mütebaki ihti
yaç da. ka.za ve nahiyelerde teşkil edi
lecek komisyonlail marıretile temin 
olunacaktır. 

lngilterenin 4 milyon 
silahlı askeri var 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 

.A.Li ile VELi 
-------------------------..... 
Yetmiş beş liraya bir 
kadın çantası karıısın

da tefelsüf 

Ali - Kuzum, Velit 
Veli - Efendim} 
- Senin, benim, onun, yani 

kısacası şu memleket halkının 
vasati aylık kazançlarımız ne 
kadar} 

- Otuz lira, elli lira, yüz li
ra, beş yüz lira ... Aramızda pek 
istisnai bahtiyarlardır ki bu ye
kônların üstünde kazanç temin 
edebilirler. 

- E. pekala öyleyse .. . Şunu 
neyle izah edersin~ Beyoğlunun 
vitrinlerinde kadın çantalarınn 
bakıyorum: İçtimai mevki sahibi 
bir bayanın elinde taşıyabileceği 
cinsten olanları 25 liradan baş
lıyor ; 75 liraya doğru yükseli
yor... Heyhat ki, bir çanta ile 
her ihl'iyaç tamamlanmadığı gi
bi, tek çantayla bir kadın idare 
edememektedir ... Bu ne hal? .. . 

- Şikayette hakkın var, Ali .. . 
Sanki burası milyonerler mem
leketidir ... Bu vitrin fiatleri kar
şısında, halkımız, -bu memle
keıfo asıl halkı, asil evlatları
mahallebici dükkanlarının cam-
1arını yalayan sokak çocukları
nın zavallılığına düşüyor ... Yal
nız 7 5 liralık çantalar hususun
da değil, daha nice nice eşya 
karşısında... Ticaret emtiasının 
milli iştira kabiliyetine temessül 
ettiğin! göremiyecek miyiz? ... 
Ancak o zaman ticaretimiz de 
cOh I> diyecek, genişliyecektirl 

Aliveli 

~-------------J 
lngilizler Tobruk'a 

girdiler 
(Baştarafı ı inci salıU-ede) 

pılmakta olan taarruz evvelki taar• 
ruzlar gibi ihtimamla hazırlanmış• 
tır. 

İtalyan istihkamlarının nevini ve 
vaziyetini anlamak üzere her gece 
keşif kolları çıkarılmıştır. Bu keş-;f 
kolları T obrukun tanklara karşı tu• 
zaklarla çevrilmiş bulunduğunu gör
müşlerdir, Bu tuzakların bazıları o 
kadar derin kazılmıştır ki keşif kol
ları bunların derinliğini ölçebilmek 
için beraberlerinde merdiven götür
meğe mecbur kalmışlardır. T obruk 
dıa müdafaa hattı elli kilometre 
kutrundaki bir saha dahilinde telör
gü ile muhattır. İki müdafaa hattı 
18 kilometre kutrunda bir saha iş• 
gal etmektedir. 

Güzel sanatlar 
umum müdürlüğü 

Ankara 22 (Telefonla) - Münhal 
bulunan Güzel sanatlar umum mü
dürlüğüne Pertevniyal lisesi edebiyat 
öğretmeni B. Tevfik Ararat naklen ta
yin edilmiştir. 

B. Rooseveltin mümessili 
Ankaraya gelecek 

Ankara 22 - Şimdi Sofyada bulu
nan Amerika cümhurreisi B. Roosevel
tin mümessili Donovan yakında An
karaya gelecektir. B. Donovan Sofya
dan Belgrada gidecek, omdan Anka
raya gelecektir. 

lfe demeli? 
Muharrir bay Naci Sadullah 

bizim bu sütunda çıkan <ke
mancı demeli fl} tavsiyemize it-i-

tan bir mevcud istiyor. Ordunun mev- raz ediyor. Fakat ckemanist 
cudu meselesi bu sene başında birkaç dememeli!~ tavsiyemiz hakkm-
hafta içinde halledildi. Kararlarımızı da bir ~ey söyliyeıniyor. cKe-
değiştinnedik; yegane yaptığımız de- mancı> keman çalana değil, 
ğlşikllk fazladan on tümen teçhiz et- b 
mek oldu. Bugün sllihlı ve teçhizatlı keman satana yaraşan ir sıfat-
dört milyon askerimiz vardır. Dört mış. cUdcu, kanuncu:ı> denme
mllyon asker k1 memleketin müdafaa- yip cudi, kanuni~ dendiği gibi 
sında tizerlerlne düşen vazifeyi başa- ckeman1~ demeli imiş. Gerçi 
racaktır. alaturkacılara böyle derlerdi. Fa-

Den!z aşın memleketlere asker gön- kat çek virtüozu Kubeliğe cke
dermek işi bazı şartlara ve bllha.ssa. mani> demek biraz garip kaç
eli:ınJzdeki gemi adedine bağlıdır . ., mıyor mu} Misali garp aletle-

B. Churchlll, harp endüstrlslnlıl or-
duya. malzeme ve teçhizat 1.mallne de- rinden alalım: «Flütçü, gitaracı, 
vam ettiğini söyledikten sonra sözle- saksafoncu~ tabirleri bu aletle-
rine şöyle devam etmli;tlr: rin ticaretile meşgul olan adam 

tllarbin daha 16 ncı ayında cepha- demek değildir; bunları çalan 
ne ve tayyare !abrikalannda kullan- demektir. 
makta olduğumuz işçi sayısı geçen Ö 
harbin 48 inci ayında ayni fabrikalar- y)t!yse: 
da kullanılan işçi sayısından birkaç cKemani Kubelib 
yüz bin fazladır.» ' d I 

Başvekil, önümüzdeki tı ay içinde ememe i; 
yeniden başka silah fabrJkalan kuru- Bu gibi ahvalde daima türk-
lacağını söylemiş ve demiştir ki: çe ekleri kullanarak «kemancı 

cİşçi sayısını arttırmak için Hk de- Kubelib 
fa olarak ka~ııılara mühim bir.nisbetl 
dahilinde muracaat edeceğiz. Işte B. 
Bevlnin dün yaotığı mühim beyanatı l..ııııı _________ _,, __ •

11111
,, 

bu izah eder.• . 

demeli! 



23 Kanunusani 1941 

AICŞAMDAN AKŞAMA 

Yeni F ranstz ressamları
nın / stanbulda açılacak . . 

sergısı ------
Fransız ressamlarının şu on sene 

içinde meydana getirdikleri elliden 
fazla tablo. Sedan taarruzundan ev• 

ihtikarla 
mücadele 

vel Paristen Sofyaya gönderilır.lş; B "l d b.. ..k b• 
orada teşhir edilmi,ti. Şimdi de eyog un a uyu ır 
-25 kanunusaniyi takip edecek mağazada cürmümeşhut 
günlerden itibaren- Be!oğl~nJa yapi.ldi 
Anadolu hanının altmdakı daırede 
İstanbullulara gösterilecek. Buradan 
Ankarnya gönderilecek. 

Fransızlar, bu eserlerile, genç res· 
sam neslinin mümkün mertebe tam 
pancramasını bizlere teşhir etmek 
istem~lerdir. Sergiyi tetipliyenler 
şu veya bu ressamın hangi sanat 
temayülünde olduğunu değil. hangi 
yaşta olduğunu dikkate al~lardır. 
Prensip itibarile ellisinden a,ağıda 
olanların eserleri kabul olunmakla 
beraber hakikatte ekseriyet ancak 
kırkındadır. Böylelikle en yeni nes
lin en mühim ressamları eserlerüe 
bir araya getirilmiş bulunuyor. 

lstanbuldaki Fransız dostlarım, 
beni serginin açılmasından evvd 
davet ederek intibaımı sormak ne
zaketini gösterdiler. Her ,eyden ev
vel dikkatime çarpan: Mesleği rcs
samh!t olmıyan ve o anda salonda 
bulunan sekiz on Fransızın bu sanat 
şubesinden nasıl anladıklarını, zevk 
duydukJarını, bu bahse dair fikir ve 
müstakil mütalaa sahibi bulunduk
larını görmek oldu. B-.konsolos, 
sefaret katibi, gazete muhabiri. ta· 
rih ilimi, mimar, ilh, bizde musiki 
ilrr.ine olduğu kadar, renk, çizgi 
hünerine de -istisnalar bertaraf
b iganedir. Avrupalı münevver ise, 
haritada şehirlerin mevküni, tarihte 
me~hur vakaları bildiği kadar res
samlığın pek çok gavamızından an· 
lamakla kendini mükellef biliyor. 
Anlıyor da. Doğrusu gıpta ettim. 

Sırf bu noktadan güzide vatan
da,larıma tavsiye ederim: Ayakla· 
nna kadar gelmiş olan ve büyük 
biı- mülelin on senelik sanat mesai
sini temsil eden böyle bir sergiden 
istifade etmek fırsatını kaçırmasın· 
lar. 

'ı'•.Y. 

«Ecole de Pariş,» denen Fransız 
ressamlığının canlılığını ve mütems· 
di mücadeleci ruhunu burada bütün 
vuzuhile görüyoruz. Yüz seneden 
be:i empresyonizm, fovlzın, kübizm 
ve sürrealizm üstadlarile Fransız ısa· 
nalının ruhunu te,kil eden ferdi 
araftınna gayreti, genç Fransız res
samlannı bol bol misaller kar,ısmda 
bırakmıştır. Fakat bu model çoklu
ğu sebebiJedir ki, eserler arasında 
çağdqların nesil ve anane beraber
liğini gösterecek hususiyete raslıya
mıyoruz. Gençlerin aldıklan dets· 
ler pek fazla ve türlü türlüydü. 
Üslup tenevvüü de bu yüzdend~. 
Eserlere atılan en sathi bir nazar bi
le bunu aşikar surette gösteriyor. 
Bununla beı-aber yeni nesil Fransız 
ressamları. umumiyetle selefleri ~i
bi. empresyonizm, fovizm, kübizm, 
sürrealizm cereyanlarmdan bir:ne 
bariz şekilde mensup değildirl<!r. 
Hudutlan ekseriyetle bir mektebin 
çercevesi İçinde çizilmemiştir. 

SerR'İnin bariz karııkteri ,udur: 
Gençler, kendilerinden evvelkiler 

gibi, mütemadiyen yenilik, ille yeni· 
lik peşinde koşmak ve böylece hay
ran bırakmak gayretini göstermiyor· 
lar. Daha mütevazı ve samimidirlflr. 
Bulunmuş tenevvülerden her biri 
üzerinde emek sarfediyorlar. Mi.iş
terek vasıf. belki, akaderr.izme dü,
mek korkusudur. Formüller içinde 
bunalıp ka'mak istemiyorlar. Cesur 
ve canlıdırlar. Mütemadi keşifler 
İçin çabalıyorlar. Gözlerine çarpan 
ziya, renk, çi::ıt'i ve hareket alemine 
samimi surette tercüman oluyorlar. 

••• 
Bu sergi iki memleket arasında 

zaten mevcut fikir ve sanat bağları
nı kuvvetlendirecektir elbette. Rağ
betin yalnız sanatkarlarımız muhi~
ne inhisar etmeyip serginin d •ha 

- Hallooemcdiğim sırlardan! 
biri de hayattır bay Amca ..• 

Fiat mür::ı.k:ı.be bürosu münı.klplerl 
tlcnrethanelerdekl tedklk ve teftişleri
ne devam ediyorlar. Dün yeniden b:ı.
zı ticarethaneler gezllmlş, ihtikar su
çile birkaç cürmümeşhud vnkası tes
bit edilmiştir. Beyoğlunda taksitle sa
tış yap:ı.n büyük bir mağazanın kun
dura şubesindeki kundura satış fiat
lerinde lhtlklir yapıldığı görülmüştür. 
Bu mağaza Flat mürnkabe komisyonu 
tarafından lüks mağazalardan sayıl
mış. yijzdc elli kflr esası kabul edl1~1ş
ti. Fakat kundura flntıerinde y~ı:_de 
elliden de fazla kdr yapıldığı gorul-
müştür. _ 

1 1 
rl 

Fl:ı.t müruknbe bürosu murak P e 
tarafından bu müessesede yapılan 
cürmii meşhuddan sonra hazırlanan 
tnhkikat evrnkı bugUn Cümhurlyet 
müdedlumumillğlne verilecektir. 

Ticaret Veki\letı tarafından şehri
mizdeki ticarethanelerde yapılacak 
satış kontrolları için a.ynlan ylrmi 
müraklp İstanbula gelmeğ'e başlamış
tır. Bunlar ikişer ikişer ve birer Tica
ret Vekflleti müfettışlnln nezareti al
tında kontrollara başlıyacaklardır. 

Vekfılet kontrollann sıklaştınlması 
fçln İstanbul Mıntaka. Ticaret müdür
lüğüne bir müddet evvel gönderdiği 
emrin ne netice verdiğini sormuştur. 
FJat mürakabe komisyonu şimdiye ka
dar yapılan teftişlerin neticesini Ve
kilete bildirecektir. 

Buzhane/erdeki 
peynirler 

Tüccar zam yapılması 
için müracaatte bulundu 

Buzhanelerde bekletilen peynirlerin 
piyasaya çıkarılmadığı takdirde mü
sadere edileceği ve ve müs;ıdere saIA.
hlycti alınmak üzere VekU!er Heyetine 
müracaat olw1duCu yazılmıştı. 

Ticaret VekAletlnin kati kararları 
karşısında tel:işe düşen peynir tacir
leri dün l\fıntaka Tlcarct mildürlüğü
ne müracant etmiş, toptan ve pera.
kende peynir fiatıerine zam yapılma
sını istemişlerdir. Dün öğleden sonra 
Mıntaka Ticaret müdürlü~de mü
dür B. Sald Rauf Sarper'in reisliği al
tında ve peynir tüccarlanndan mü
rekkep bir heyetin huzurile toplanıl
mıştır. Tüccar, toptan peynirin kilosu
nu 40 kuruştan 42.S kuruşa, perakende 
peynirin kilosunu 50 kuruştan 55 ku
ruşa çıkarmak istiyor. 

Bakkallar cemiyeti de bundan blr 
müddet evvel Mıntaka Ticaret müdür
lüğüne müracaat etmiş, toptancılar
dan peynir tedarik edilebilmesi için 
toptan satışlara bir miktar 1.a.m yapıl
masını lsteml.şlerdir. Peynir tüccarla
rının dünkü müracaatı bugün Fiat 
mürakabe komisyonu toplantısında 
konuşulacaktır. 
Bazı peynir taclrlerl piyasaya bir 

miktar peynir çıkarmışlarsa da tene
kelerdeki su miktarının fazlalığı yü
zünden, bakallar tarafından rağbet 
edilmemiştir. 

Yeni mahsul kaça 
satılacak 

Beyaz peynir müstahslllerl ilkbahar
da peynir istihsal etmeğe başlıyacak
lanndan, istihsal edilecek peynirin 
kaça satılabileceğinin şimdiden tesbit 
edilmesini Belediyeden lstcmLşlerdlr. 

Belediye, nakliye, ot, amele ücretıe
rlle peynir tenekelerinin lehimlenerek 
kapatılması için kullanılan kalay :rı
atıerini tedkik ettikten sonra maliyet 
fiatinl tesblt edecektir. Peynirin ima
linde ba~lıc:ı. unsurl:ı.r bunlardır. 
Bunların flatıerinde eskisi.ne naz:ı.ran 
hayli fark vnrdır. 

Bir teneke beyaz peynir 54 kilo süt
ten imal edilmektedir. Şimdiye kadar 
mandıralara 550 - 600 kuruşa malolu
yordu. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ırenit giizidelerimiz muhitini alaka
dar edeceğine ben kendi hesabıma 
eminim. 

(V&. Nu) 

... İnsan doğuyor ..• 
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1 Kadın parma" ı mı? 1 

Gümrükteki 
kahveler 

Eğer buna rağmen 
çalışamazlar! ••• 

Tnnıdığon bir ailenin çOC'.ığu 
mektep karnesini almış. Benim ya
nımda gelirdi, babasına verdi. Kar· 
nedeki derslerden üçü cıorta», iki3i 
«pek İYİ», geri kalan ta.-afı da ciyiıt 
idi. Ben: 

sefareti 
tahkikat 

Ortadan 
başkatibi 

henüz 

kaybolan Şili 
hakkındaki 

netice vermedi 
Bir haftadan beri ortadan kaybolan 

şm sefareti b:ış~tlbl B. Samson Mi
çlnski hakkında. !stnnbul zabıtasının 
ve diğer alitkadarlann ynptıklan tah
kikat henüz müsbet bir netice verme
miştir. Bu hususta dUn gene kendisi
ne müracaat ettiğimiz Emniyet müdü
rü B. Muzaffer Akalın: 
•- B. Mlçinskl'nln tegayyfibü hadi

sesi üzerinde lcab eden tahkikat ve ta
kibatla meşgul bulunuyoruz. Bu taki
batımız henüz kat! bir netice vermiş 
değildir.• demiştir. 
Diğer taraftnn bu hadise münasebe

tlle, B. Mlçlnski'nln hayatının hususi 
bazı safhalarından bahsedilmektedir. 
Oldukça zengin olan bnşkfı.tlp, bir za
manlar Varşova ve Bükreşte bir ka
dınla. metres hayatı ynş:ı.m~tır. B. Mi
çinki Türktyeye geldikten sonra bu 
kadmla münnsebatını kesmiş, fakat 
ara sıra Romanya ve Polonya seya
hatlerinde de bu kadını tekrnr bulup 
görüşmekten kendini alamamıştır. 

B. Miçinskl'nl.n İstanbulda muayyen 
bir kadınla münasebettar olabileceği 
ihtimalleri üzerinde de durulmuş ise 
de yapılan tahkikat bu noktada müs
bet netice vermemiş ve başklitlbln, 
müteaddit eğlenti lilemlerlnde ulun
masına. raCmen, hiçbir kadın! daimi 
bir münasebeti görülememiştir. 

B. Mlçlnskl, gaybubeti gününe 
tekaddüm eden perşembe günü, Kös
tenceden gelen Romanya va.purunda 
blr veya müteaddit kişilerle görüştük
ten sonra o akşam Park Otelde saat 
yirmi birde verdl~l randevuya gitme
miştir. 

O günün akşamı sefaretten ayrılan 
B. Mlçlnskl, otomobili bizzat idare et
miş ve meçhul ftkıbetlnc doğru gitmiş
tir. Bunun ertesi cuma günü Taksim
de Kristal birahanesi önünde bulu
nan otomobllin vaziyeti iki ihtimal 
doğurınUJitur: Ya Mlçl.nskl otomobllln
den burada fnerek, civarda her hangi 
bir eve girmiştir; yahut da Ml
çlnskl'nln glttlf,1 her hangi bir yerden, 
otomobll kullanmasını bilen bir şahıs, 
bu otomobill Taksime kadar getirerek 
orada bırakmış, bu suretle zabıtayı 
şaşırtmak istemiştir. 

Zabıtn, ihtiyata r iayeLen, otomobil 

ldarei örfiye 
kumandanı 

Orgeneral Ali Rıza 
Artunkal dün valiyi 

ziyaret etti 

Örfi idare komutanı valiyi 
7iyaretten aynlırken 

Dün sabah Ankarndnn şehrimize 
döndüğünü yazdığımız Vali ve Bele
diye Reisi Dr. Lütfi Kırdnr, sab:ıhleyln 
Vilayette meşf?ul olmuş Ye kendisini 
ziyaret eden Idarel örfiye komutam 
orgeneral Ali Riz:ı. Artunknl ile komu
tanlığı alakadar eden işler etra.fında 
görüşmüştür. 

Dr. Lfıtfl Kırdar Öğleden sonra da 
Belediyede me.şgıtl olmuştur. Vali, An
karada Vilayet ve Belediye işleri et
rafında alakadar makamlarla temas 
etml.ş, bu arada ~hrlmlzdekl istimlak 
işleri hakkında da izahat vermiştir. 

Kaybolan B. l\liçinski 

direksiyonu üzerindeki parmnk lzlerl
nl de zaptetmtştır. 

Başkfıtibln tcgayyübünün ilk a.nla
rında kendisinin meçhul şahıslar ta
rafından bir tnrafa kaçınlmış olması 
ileri sürülmüşse de sön tnhmlnler bu 
ihtimale yer vermemektedir. 

Oldukça güçlü kun·etll bir adam 
olan ve bizzat otomobil direksiyonunu 
idare eden B. Mlçlnski'nin kendi rıza
sı hilafına cebren bir tar:ıfa kaçırıl
mış olması müsLeb'ad görülmektedir. 

Şilinin Türkiye sefiri B. Luco keyfi
yeti hükCımetLıe bildirmiş olmakla be
raber, alakadar Nezaret vasıtaslle Ro
manya, Polonya, İngiltere ve Amerika 
hükumetlerine de bu tegayyüp hfıdlse
sl blldirlmlş ve başkatlbln Tfirklyeden 
her hangi bir şekllde uzaklaşmış olma
ıs ihtimalleri göz önünde tutularak 
oralarda da araştırma ynpılması is
tenmiştir. 

Tegayyüp htidlseslnln şehrimizdeki 
tr.hklkatına, Emniyet müdürlu{';ü ikin
ci şubesinin cinayet Ye kayıp eşhas 
işlerile meşgul olan kısmı ehemmiyet
le devam etmektedir. Kayıp bnşkfı.tl
bln akıbetinin anlaşılmasına bir gün 
meselesi nazarile bakılıyor. 

Geceleri nöbetçi hekim 
bulundurmak hakkında 

alakadar makamlar 
ne diyor? 

Geceleri nöbetçi eczaneler olduğu 
gibi, her semtte nöbetçi serbes hekim 
de bulunması etrafında bazı neşriyat 
yapılmıştı. A!akadnr makamlar bu 
t'.lvslyenln tatbik kabUlyetl olmadığı 
fikrindedirler. Bu maknmlardn denili
yor ki: 

uHst:ılıklar mütenevvi olduğundan, 
her ihtisas şubesinden birer hekim 
bulundurmak lizım gelecektir. Halbu
ki her mıntakad:ı biıtiin tnleplerl kar
şılıyacak müteh:ı.ssıs nöbetçi doktor
lar bulundurmak kabll değildir. Nö
betçi ecz.anelerde her semtte oturan 
hekimlerin adresleri olduğuna göre, 
geceleri yapılııc:ık müracaatlara dok
tor bulmak kabil olacnktır. Bundan 
başka Belediye mevki hekimleri de 
tini müracaatıcrl isaf edebllmekle 
miıkelleftlrler. • 

Bir kısım lokantalarda 
içki fiatine zam yapıldı 
İst:ınbuld:ı.kl ikinci ,.e üçüncü sınıf 

lokantacılar içki flatlerlnl az bulduk
larından, geçen sene tasdik edilen fi
at listesinin tadlllnl istemişlerdir. Be
lediye, y:ı.ptığı tedkikler neticesinde 
bu müracaatı esas ltlbarlle doğru bul
muş ve bu sınıf lokantalardaki içki
lere yüzde on beş nlsbctlnde bir zam 
yapılmasını muvafık görmüştür. 

Bundan başka yalnız yaz mevsimin
de açık bulunan kahve ve gazinoların 
da meşrubat rtatlerlne bir miktar zam 
yapılacaktır. 

* Belediye, İstanbul et flatlerinl 
tanzim etmek üzere hayyan istihsal 
merkezlerindeki hayvan satışlarını 
mahallerinden sormuştur. Bu suretle 
geçen seneki fiatlerle bu seneki rıat 
farkları mukayese edl1ecektlr. 

Bay Amca.ya göı-e ••• 

Piyasaya çıkarılması için 
izin verildi 

- Fena değil, hiç olmazsa un· 
İstanbul gümrüklerinde bekletilen yıf» derecede dersi yok ..• Kimi or

tüccara alt kahvelerin piyasaya çıka- ta. kimi İyi, kimi pek iyi ••• 
nlması için henüz gümruklere tebligat Çocuğun babası bu sözlerime çok 
yapılmamıştır. Ticaret Vekf!.letl bu haklı olarak itirn:ı: ~tti: 
husustaki müsandeyi Mıntıı.kn Ticaret Ha d d" b" . - Yır, e ı. ızım çocuk vn-
müdürlüğfıne göndermiş olduğundan, zifesini yııpmı~ ı:oyılamnz Bu kar· 
bugün gümrüklere tebligat yapılması nedeki biıhin derslerden UP'"-1.. ı"yı· • 
muhtemeldir. Gene Tlc:ı.ret Vckı'.\letln- .:. .. 
den Birlikler umumi kiitlpllğlne bildi- derece almalı:rdı. Oı:a vc:-diğimiz 
rlldlğine gore, gümrüklerde bek~lyen ~h~mi.~~i a~cak böy~c. ödeye!Ji-
1486 çuval kahvenin 800 çuvalı tucca- 1 lırdı. D.ışua hır ke:e azızım ... Bizim 
ra aittir. 800 çuval kahveden dört yüz çocukluğumuzu ve onun çocukluğu
çuvnl istnnbulun ihtiyacına sarfedlle- nu bir tözönüne gel!:-... Cocuk!u
cek, 100 cuvalı Ankarayn gönderilecek, ğumda biz Samatyada otu•urdu!< 
300 çuvalı diğer şehirlere dağıtılncnk- Yül:sekkı:ııdınmda bi .. Frar:sı; mek~ 
tır b" d d" H Birlikler umumi kt'ıllpllğl İstanbul- t~ ıne 

1 
gı er~ ım. cm. r;ı ktE:p bu 

daki kahve tevzi edilecek kuru kahve- dık yo.tuşurı la basında ıdı. Her gün 
elleri tesblt etmiş, dağıtılacak miktar o yolu, o yokuşu teper duruufo:n. 

1 kararlaştırılmıştır. Gumrliklerden çı- Günde bir b!r buçuk saa~im yolda 

1 
knrılacak kahveler kııhve değlrmcni geçtiği halde eve ı:;elir ve der:ıİ.'llize 
olanl::ı.ra dağıtılncnktır. çalışırdık Halbuki şimdihi ç:ıcu~un 

- ---- mektebi burnunun dibinde ••. Taleb~ 
Hava denemesi hazırlığı oturduğu &<:mte ı;:örl: mektc!:e gi:li-

Kanunuc;anlnln yirmi sekiıl!ııı otuz yor. Biz C\'e dö:ı:düiümüz zaman 
biri arasında yapılac k umumi ham karnımı ... d~ima acıkmQ olurdu. Da
denemesi hakkındaki hazırlıklar ve ha kapıdan girip çantnyı f tap • 
denemenin devnm ettiği müddet için- • se er .. ı 
de halkın alacağı tedbirler hakk•nda nı yere, bır:1kır ?.ıra;cınaz sorardık: 
Vilayet duvar ilanlan yapıştıracak, si- - Ne .-> 1Y~egun ••. Karnı:ıı aç? .. 
nemalarda fıllmler arasında iH\nlar , Evd~kıleT: 
gbsterilecek ve halk, vazifeye davet - Camm sriı- İçeri. yüzünü yıka 
edilecektir. bir kere •.. Elbette yiyecek bir ~ey 

----- •bulursun ... 

KÜCÜK HABERLER 1 Derlerdi, o zaman bize peynir 
· ekmek - ba:::an de :::iynfet kabil:ıt-.. .. ı den reçel ve çay - verirlerdi. * Dun yapılan sevrusefer kontro· ! . .. . 

lunda tramvaylar y~rürken inip bl- Ha ~ukı , b~~.ın vazıyet , bunun 
nen 25 kişiden birer lira para cezası tamamıle ll!{Sıdır. Cocı.:k mc;ı:tept::n 
alınmış, Eyüp - Keresteciler hattında döner dönr.ıcz ar.nesi: 
çalışan üç otobüs blletçlsi, yolculnr- - Haydi otur akşam ka.'lvcltısı· 
dan para alıp bilet vermedik.l!erlnden. nı yap ••. 
diğer dört tnksl şoforiı de muhtelif 1 Diye onu re~elinde.-ı, sütlü kalıa:>
suçlarından dolayı cezaya çarptırıl- sunıı kadar mükemmel bir kahvalb 
mıştır. ( 1 t R ı• * Be~lktnştn oturan B. Fethinin kı- s~ rasına 0 ın-. ı.:yor. eçe ıer,, pcy-
zı 4 ynşlnrındakl Saadet evinde oy- nırler. tereyaglan hemen zo:r.a ve 
nnrken merdlvenlerdt>n düşerek a~ır mEmkün oldul!u kadar fru:l yediri· 
surette yaralnmmş, polis tnrafından Jiyor... Buı,tÜnkü çocuk. mese!a or
tedavl için hnsto.ııeye !:nldırılmıştır. ta hal!i b!r ailenin çocuğu der.sine * Şoför Turhnnın ldnrcslnd"ki oto- c;alı$JUnk ıc..in bizim buhunıı.dığunız 
mobil Cihangirde Tozkoparan cadde- her şeye sabib. 
sinden gecerken Ali I.:.mlnde birine ! Çocuğ'l verilen ehemmi et d .. 
çaı·pnrak y:ıralanmasın:ı sebep olmuş. Y une 
tur. Polis, Aliyi t.edııvi altına aldırmış, n~an c..ok !az1aiafmı•tır. Coc~ 
şoför hakkında kanuni t:ıklb:ıta glrl- demlen mahlukun hayatı tamarnile 
şllmlştlr. değişm~ •e büyük bir intizam içine * Galatada Çeşme soka~ınd:ı birl girmiştir. 
marangoz fabrikasında çalışan Kiimll, Bu a.-ılathğtm yalnız ev cephesi.. 
elini makineye kaptırarak parmakla- biı cie bunun mektep cephesi var. 
rı kesıım_iş, polis tarafından B"yoğlu 1 Mesela !!~enle:d-:: bi:im çocuğu 
ha.r.tanesı~e yatırılmıştır. ı baş muııllimi biraz zayıf bulmuf, * Beyoglunda ct~r:m Klryaklça ıs- mekrehin doktoruna göstertmif. 
mlnde bir kadın, dun tramvay yolun- D kt • 
dan" geçerl;:en düş:nü.ş, muhtelif yer- 0 oör:_ . 

1 
•• 

lerlnden yaralanmıştır. - glt:den sonra hır ba:dax sat * Said isminde birini, kendisine İçsin ... demi,. Simdi çocuk şişe İçin
sekiz yüz elli lira borçlu gibi gO.stere- .de evden mel:tebe süt götü:üyor. 
rek sened tanzim etmekten suçlu Sa- Hocasının nezaretinde ve doktorun 
adetin muhakemesi dun birinci ağı.r- dediği saatte mektepte süt içiyor. 
ceza mahkemesinde lntnç edllmlştır. Çocuğun hayatının diğer sa.'halan. 
Mahkeme, S:ıadet!n suçunu sabit gor- · n da . y ·· t T 
düğünden, iıç ny müddetle hapsine 1 a A t.:~~1 ~ ında gobs ::'°1 ıyor:. 
karar vermlştlr. r u a ar a,.ı;una gore on-* Dün Bıırgaz yollle şehrimize men. ların _fevkalade bir s.~ette çalışma· 
sucat eşyası, makine aksamı, kağıt, farı lazım gelmez mı~ •• » 
demir tel, sigara kağıdı, vernik gel- Dostumun hekkı vardı. Fakat bu-
miştlr. na rağmen çalışmıyan pek çok * Inhlsarlar idaresine alınacak me- çocuklara da rasge)iniyor değil mi? 
murlnrın lmtlhanlan dün umum Bunun sebebi her halde ev otori. 
müdürlüğün Bahçekapı satış binasın- lesinin eskiden. dah• kuvvetli ol
da yapılmıştır. Dür.kü imt!hanlara ması idi zannederim. Bana öyle ge-
75 kişi girmiştir. İmtihana bugün de liyorki ~imdi cocuğa çok daha yu
devam edilecektir. * İnhis:ırlar umum müdürlüğü Us- muşak davranıyoruz. Eskiden kame 
küdo.r grupu müstahdemini b!r gi.ınlük almadan bir ay evvel çocuklara: 
yevmiyelerine karşılık olan 75 bin si- - Bir lek kırık numaran varsa o 
garayı Hava Kurumuna teberrü et- akşam hiç eve g-elme!.. denilirdi. 
mlşlerdir. Bu müthi4 tehdidden sonra siz ge

Tramvay idaresi otobüs 
satın alacağını ilan 

edecek 
Tramvay idaresi otobıis satın alnb!l

mek üzere talip olan flrmalann mü
raca:ı.Uerini kabul etmek üzere resmi 
bir Uan yapmnğa lüzum görmüştür. 
Bunun için dün toplanan Daimi en· 
cümenden bir müsaade? alınmıştır. 
Yakında yapılacak bir ilfın ile talip 
firmaların müracaat etmeleri blldlrl
lecektlr. 

lin de Çdfışmayın •.• 
Hikmet Feridun Ea 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Bulgar çarşısında, Nişa.ntaşuıdıı. 
Şi~lide birer fırın son zamanlarda ha
mur ve noksan ekmek çıkardıklann
dan Belediye tarafınd:ın cezalnndınl
mıştır . * Belediye, Hiil butçe.ginl tedklk et
meğe b:ışlamıştır. Hfılin ,,·arldat mem
baları tedklk edllnılş, yeni varidat. 
membalnrı anınmağa başlanmıştır. 
Bu yeni varida~ lle Halin ıslahına ça
lışılacaktır. 

••• Yaşıyor .•• ... Ölüyor ••• 

j 
... Toprak oluyor!.. 

van? Mesela şu keçi? .• 
Peki hay-ı B. A. - O kasabın ustahğma 

bağlı!.. Bazen koyun, bazen kuzu 
oluyor! .• 



Sahife 4 -'AKŞAM 

m ika düş ı e vel emird enizde 
karşllamak iç·n faaliyete geçmiştir 

Büyük A§k filmlrün 
kahramanlarıdır. 

tarafından çevrilen Frannzca 
ıözlü film. llavetenı 

GAİP KIZLAR LİMANI 

HARRY CAREY -
JUDlTH AU.EN 

Lisan m6tehassısı Prof. AnJel _ 
l'BANSIZOA 

Dershanesi: Bahçetapı 8ellmet 
h&n. EvlAd.ınızın tran•r.cası a
Jlfsa blze cônderl.n12ı. Uygun b1r 

tıcretıe, asa.manda. takviye 
tarcfmdan __ _, ._ ____ ed_erız_. ___ __. 

23 Kanunusani 1941 

Çekoslovak Tanca meselesi 
enstitüsü acıfdı B. Eden harici meseleler 

• hakkında ilk defa beya-

B. Eden bu münasebetle 
bir nutuk söyledi 

natta bulundu 
Londrn 22 CA.A.) - Hariciye Nazın 

B. Eden bugün Avam kamaraı;ında. 
harlcl meseleler hnkkmdn. ilk defa. 
olnra.1: beyn.natta bulunmuştur. 

Tanca vaziyetine alt sorulan mu.h
teıır suallere cevap veren B. Eden, Is
p:ı.nyol hükumetinin Tanca enternas
yonal ldarcs!nin müesseselerini blr ta
raflı ve habersiz olarak değlştlrmcğe 
ve ka.ldırma~a teşebbüs etmesi üzerine 
keyfiyetin Ingllterc tarafından pro
testo edlldlğlnl hatırlatmış ve demiş
tir ki: 

cBüyük Brltanya hükumeti bütün 
ha.k.larını muhafaza. etmektedir ve Is
panyol hlikftmetlne blldlmı~tır ki, ra
slyetı meşru kılmak frlere yapılacak 
bütün teklltlerl tedk.Uı:e ve bu teklff
lerl aH\kah diğer devletlere de tevdle 
hazırdır. 

Nihal sureti tesviyeye 1ntlzaren 
Tane& mıntakasındat.l İngillis hakla
rının ve men!aatıerlnin korunması 
1çln muvakkat bir anlaşma akdl husu
aunda. Madrlddc İspanyol ve İnglll:ı 
mtlme.oı;slllerl arasında. müzakereler 
7apılmaktadır. Bu hususta yakında. 
tam beyanatta bulunabllcce~iml ümld 
ederim.• 

B. Eden, Tancada 11.mdi hiçbir İtal
~ denizaltı gemisinin bulunmadıtrı
nı dn söylemiştir. 

Sipahi Ocağı idare Heyeti 
Reisliğinden : 

Benellk kongrenin 2aıııgu tarthtne tesadüf eden pazar günü saat 16 da 
yapılması kararlB,ft~ olduAımtiAn anyın Azaların mezkur saatte ocağa 
te§I'lflert rica olımur. 

Ruzname 

ı - İda.re heyetinm n.porunun okunması 
2 - Hesap raporunun okunması ve tasdiki 
1 - Hesap müraklplert raporunun okunması 
f - 1941 bütçe.sinin kabulü 
o - Mnddeti biten rel.s yerine yent reıs intihabı 
e - Müddeti biten heyeti Sda.re Azalan yerine yeni heyeti idare f4zalan 

lntllıa.bı 

'1 - Müddeti biten hesap mtimklplert ıntlllnbı 
8 - Müddetl biten ha)'S:lyet dlvnnı lznlnn intillnbı. (413) 

Fen Fakültesi Dekanlığından : 
cam a.telyeslne sanat mektepleri mezunlarından bir çırak 1.mtlllanlıı 

.ımacatuıdan ısteklllerln !aklllte dekanlığına. muracaatıarı ilfm olunur. 
(408) 
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lsvicre her ihtimale 
Bir raptiyenin korkulu seyahah • 

karşı hazır 

Vlyanada çok genlşliyen bir müze ;'tS~:ı:~~~nıbua~:ı~~e ~::~;; 
Viya.nada kabletta.rth zamanlara ald 

teer ve hayvanlara mahsus mtıze, lçln
det.ı eşyanın günden güne ~p.ıma.sı 
Jilzünden tcslslndenbert geçen kırk 
ee.ne zarfında tam altı defa binasını 
edğlştlrmlştlr. 1900 senesinde Baben
berger caddesinde mütevnzı. bir blnada 
kurulan müze birkaç sene aonra ayni 

ea.ddedek.1 bU: bt1yük m~ep binasına alınmıştır.» 
na.kledllmiştlr. Daha 1e>nra meşhur İsviçrenin her hangi bir taar
Betbofenln devam ettıRt büyük btr bl- ruza karşı müdafaaya hazırlan
rahane blnuına. naklolunmuştur. Son dığını gösteren diğer dlr vesika 
defa Mldllnı belediye& Vlyananm çok da İsviçre orduları başkuman-
btıyük bir kahvehane blnasını müzeye . , 
ta.bs1s etmlştlr. danı general Guısan ın yeni se-

( GüNüN ANSiKLOPEDiSi j 
Canül!< lfil&lr~SD©IRır? 

ne münasebetile neşrettiği be
yannamedir. General bunda kü

çük bir memleketin büyük mu
taarruzlara karşı koyabileceğini 

bu harpte gösteren misaller ol
duğunu söylüyor. Bunun için kış 

Samsunda Kii.zım Dikmen'in ıCanik cCanlk btnazlr akar sulan sa'büssü- sporlarına ehemmiyet verilme-
beylerı. isimli kıymetli bir esed çıktı. lOk ormanları• me~cut olan cClbaH sini gençlig~in sporla meşgul ol-
Durnclan ~ağıkl maliiınatı nakledl- vahşetııümun lle. dalgalı bir yerdir. ' . 
1oruz: 1071 zaferinden sonra. Kapadokyayı masıru ilave edıyor. 

Bugüniln gençler!, b~lkl Canlk'ln lstUA ve orada hük!\nıetını kurduktan İsviçre bugün harbin iptidala-
ne olduğunu, nereye denlldlğlnt bile- ııonra hududunu şimale doğru tevsi . 
mez. Çünkü teşkiln.tı mülklycmlzde bu ~en Danlşmend Gazı, canlkte diel- rına n.lsbetıe daha az tehlıkeye 
isim artık hiç geçmez. Fnknt bugü- künbct. knlesını muh::ı.snrn. ettiği es- maruzdur. Buna rağmen isviç-
nfin eski ve yeni münevver zümresi nada yaralanıp öldü. Bu kale bugün . . .. . 
bilhassa Samsunlular Canlk kelimesi Tokat vllı\yetınln şlmnllndcdlr. De- relılerın mudafaa tcdblrlerıni 
ııe eski snmsun sancağının kasdedll- mck ki Tokat. vilayetinin §!mali de gevşetmemek ve dalma uyanık 
diğini pekO.lfı bll!rlcr. Samsunlu h alk Canlkten mahduddur. ve hazır bulunmak istedi anla-
tabakası mensup oldul~lan vllayetln Bizans membalanndnn tercüme ve 
eski adını :ıhenge uydurup cCanlkı tellf edilen eserlerde Chalibla, Halib- şılmaktadır. 
lAfzı ne, doğu taraflarını, Çarşamba ya'yı bize Canlktır diye gösterirler. 
havallsinl knsdederler. Burası bugünkü Ordu vU(ıyetıdlr. 1 

Bir müverrlhlmiz de her halde bu Klra1.ın, armudun ve eriğin menşei lsveçte kömürsüzlük 
Stokholm 22 (A.A.) - Stefnni: 

Kömür tedı.riki imktınsızlığı karşı
sında Stokholm kiliseleri bugünden 
itihare~ kapntılmı,tır. 

kasd ve işaret edllcn yerden ilham Cnnlktlr derler. Kiraz malüm olduğu 
almış olacak ki .canlk belkl de Ce- üzere evvela. Romalılar tnrafından 
nlk o!arak Türkçede alçak yer m!l.na- Glr~unda [Kerasunez, KerazusJ gö
mndadır, der. Eğer öyle olsaydı. rülüp her tarafa yayılmış nefis bir 
'I'ilrk: ll!erinde bunca alçak yerlerden meyvadır. Şu halde Glresunu da Cn-
blrlslne daha olsun bu ismin verilmesi nlk mıntakası içine almak icap eder. • ..... , ... ,,, ... ,. ................... ,., 
Ye hiç olmazsa lügatlerimizden biri- Selçuk 1..stllAsı sırasında Biz:ınslıla
aindc buna benzer olsun bir kelime- rın Anadoludaki vilayetleri arasında 
nın mevcut olmsı lazım gelirdi zan- sonuncu ve sekizinci olarak Genek 
nınctnyız. vilayet! mevcuttu ve Trabzon da bu 

Snmsunun yeril halkı, kendilerine v1l~yet dahlllnde ldl. Bu kellmenln 
Canıt sorutdu~u zaman, samsunun Canlkten başka bir ~ey olmaması Ja.
doğusunu gösterir. Fakat bu, muhak- zım gelir. 
kak ve yalnız Y~llınnak deltasını Anadolu Selçult tarihinde ve ilk 
~~de etmez ve öyle de kabul etmemek Osmanlı membalannda Canlt olarak 
~p eder. Zirn Giresun, Ordu, Ünye bulduğumuz bu kcllme ile bugilnkü 
rtbı diğer sahil şehirleri halkına ay- Samsun vili'lyetlnln her tarafı kasde
nı suaı tevcih edildikte cenubu, dağ- dllmedlğl gibi da~lık bir mıntaka ol-
ltk, ormanlık y:ıylayı gl.ı terlrler. duğu fikrini verir. 
b Filhakika bu memlcketlrrln cenu-ı Canlk beylerinin nllvesı bu dağlık 
r Utıdan geçen Anndolu sllsllel şimali- mıntakada atıldı. Sonradan hudutıa-

CS1ntn bu ı...,smını hnrltalanmızda, rını ve tazyıklarını genişleterek 
;;anık dağlan• olarak görüp okuma- Samsun ,.e Bafrayı da içine nldı. 

ız her zaman için kabildir. Manazlr-ül-avallm ve Evliya Çele-
n kara yaka kıvıreıCı denilen bir bl scyahatnames1nde Canlkln hu
cı~'·ı koyun cinsinin vatanı buraları- dutları vazıhn.rı çlzilme:zse de Clhan
bıfı·. Istanbul kasnpları bunu böyle ~ümnda. Canlk vl!Ayetı kazaları; 

.Jer. Ifrnz Arım, Akçay, Ünye, Ökse, İde-

clk, Bafra. Terme, Çöre~ı. Ceviz de
resi, Hisarcık, Serklz, Satılmı,, Sam
sun, Fenarls, Kavak, Keşi deresi, Mey
dan, Vona, Fatsa. olarak gösterlllr. 
Bunların hemen hepsine, bugün gene 
Samsun ve Ordu vll~yetlerlnde tesa
düf ederiz. Canlkll Hacı Ali paşa da 
aslen Fatsalı olduğu halde cCanlkU. 
lakıı.bmı almıştır. 

1286 Hicret ytlında. neşredilen Uk 
Trabzon salnıımesl sonuna. vazedilen 
barit.ada Niksar kazası da Samsun \1-
layctlne eklenmiş olarak görlllür. 
şu hnlde tarihte zaman, zaman hu

dutlnn gen1şlemlş ve çckUmlş olan 
canlk, en nz Tmbrondan bugünkü 
Sam.sun vlH\yctfnln batı hududuna 
kadar ol:\n deniz kıyılan ile cenupta 
Amasya, Tokat merlce1Jcrtne ynkın 
olan yere }~adar büyücek bir toprak 
parçasını 1fnde eder. 

Tarihi vesikalar 

Fırıncıların 
bir müracaatı 
Ekmek fiatine 20 para 

zam yapılmasını istediler 

Fırıncılar altı.kada.rla.ra. mfll'acaat 
ederek ekmek !latJerlne yeniden ytrm1 
para zam yapılmasını ısteml~lerdlr. 
Mıntaka Ticaret müdilrlü~üne gôre, 
ekmek !latıcrlne yeniden zam yapılıı.-

No. 22 
Tercüme eden: A. ııiLALi 

1 

Sahte pasaportla gelmişler, · üzer. 
lerinde de sahte sterlin bulunmuş 

Mahkeme 4 kişinin tevkif ine 
karar verdi 

bllmesi için evvelce de olduğu gibi Birinciklnun ayının .•on gtinlerin
bir kere un flatıerlnln tedklk edllme- do zabıta; bir 1ahte Jngili;z: lirası 
si ve un flatıerlne zam yapılması 10.- mescleai iııine el koymu~tu. Bu i§İn 
zım gelmektedir. · 

pasaportun da Alfred Hayim ·ı,-ası
tasile tedarik edildiğini anlatmııılar· 
dır. 

F1at mürakı>.be komisyonunun bu- tahkikah ilerlerken, eahte paeaport· 
günkü toplantısında bu husus konu- larla oehrimize girmeğe muvaffak 
şul:::cak, un flatlerlne zam yapılıp ya- olan ban ~ahıslar da meydana çık
pılmıyacağı belli olacaktır. mı~. bu noktadan tahkikat uzndığın· 

Dfm bir gazete ekmek flaUerinln dan mesele dün adliyeye .intikal et
yirınl para nrLtırılacağını ve her on miııtir. 
beş günde bir ekmek flatlerlııln yeni- Polis sahte sterlin işinde suçlu 
den değlşt.lrlleceğlni yazıyordu. Bele- olarak adliyeye ıu ıııhısları vermi~
dlycden yaptığımız tahkikata. göre, • 
her on beş günde bir defa. komisyonun tir: . 
toplanarak ekmek flatlcrlnln tesblt Çekoslovak tebaasından Martın 
cdlleceği de doğru değildir. Toprnkofls, Jozef, Macar Yakup Vays, Viyanalı 
buğd~y piyasasını muntazaman takip jJozef Harıırev, Çekoslovak Arnold, 
ettiğinde11, ekmek flaUcrlnl değlştır-

1 
Viyanalı rr.uzıkacı Buh Eggcr Vıi.

meğe liizum göriildü~ takdirde Bele- yanalı Antorrap, Alfred H~yi:n, 
dlyeJ-1 haberdar edecektir. Bu ltllıarla. Al 1 . ekmek fl:ıtlerlnln zam ve yahut ten- man te:.>ansından Oygend, Polon· 
zil eclilmesı için Narh komL~onunun yalı Yulyüs Rcner. 
muayyen zamanlarda. toplanması Bu dokuz kişi di:n Sultnnnhmed 
mevzuubahis de31ldir. sulh ikinci ceza h&kimi huzuruna 

- - çıkarılmış ve tercüman vnsıtasile 
bir öğretmen, çifteden sorguya çekilmistir. 

Alfred Hayimden ba,ka Yuh ti
aün üzerinde yapılan araştırmada da 
bir tane be~ liralık sahte sterlin bu· 
lunmuştur. Bu ikisinden maada di
ğer suçluların ne Üzerlerinde, ne de 
evlerir.de sahte sterlin bulunmamış· 
tır. 

Hakim B. Salahaddin Demirelli, 
sorguyu müteakip, hem sahte pasa
portla gelen, hem de Üzerlerinde 
sahte lngi!iz. l:raları bulunan Alfred 
Hn;•im ve Yulyüs Rener ile sahte 
pasaportla Türkiye; e geldikl<"rini 
itiraf eden Antorrap ve Jozef Hnrn· 
verin te.., kiflerine, diğerlerinin ıı"r· 

bes bırakılmalarına karar vermi:-
tir. 

Geç vakit suçlulardan 
kifhnneyc gönderilmiş, 
serbes bıakılmı!ltır. 

dördü tc<v
diğerlcri 

çıkan saçmalarla Bunlardıın Alfred, bir gün Tak-
yaralandı ıimdc yakalanmış ve üzerinde yapı- Münakalat Vekilinin 

lan araııtır:nada on iki tane sahte İzmı"rdekı" tedkiklerı" İzmir (Akşam) - Karşıyaka 
nahiyesinin Alurca köyü öğretmeni onar ı~erlın bulunmuştur. Bu sahte l · (Ak ) - Mün:lka1!t 

ıterlinler dolayısile isticvabı yapılın- I \' k~1•. ır B C §admt K ·n1 lncedayı B. Reşad V edad, Yamanlar dağın- d"w . . • e ·ı ı . ev e en • 
ca, ıger "U~luların da kendısıle ala- 1 . d , 1.. k ı· t \ f .. kaletine aid dan av dönüşünde bir kaza geçir• k d . h zn11r e I\ una a a -

. t' B' k"' 1·· k d d l a ar oldı.;klarını ve bır şebeke n- k'l' t viı'eri tedkik ederek mış ır. ır ·oyu ar a aşın an a - 1• d I ki .. ) • . t~ .. , a ve ser ' 
d ~ "ft t"f V• • • • d d rın e ça ıııtı annı soy emıştır. A k ·a dönmüştür. 

ıgı çı e u egını evının o asın a Alfr d d" h' k' h d Jl arn.> 1 
d d d ~ d · ı·h e • un u ım uzurun a Münakalat Vekili, zmir 1imanı-

uvara aya ıgı sıra a ıı a ate~ d.w. "f <l d h·ı S r... da bu "d 
l _L • l v 

1 ver ıgı ı <- e e, a en o., n • nın temizlenmesi ilen e yeni lima-
a mış, çuı:an mermı ve aaçma ar sag lunan Kolıt.n isminde birine Mila· Al _ k ' t k d '-

Ü 
· b l v 1 .. nın sanc:... mm a asın a ço11. ge-

e ne ısa et e agır ıurette ~ara an· noda iken bir kürk sıı.ttığın1, bu kur· . b" 1 ·· · d · h 
masına aebebiyet vermi~l'ir. Yaralı kün bir miktar parasını orada aldı-,n.ış ı: Ea ltd uzerıtn ke ınııası ..,b•e ~e -
.. v h k ld 1 .1 d b. rın t.care mm a asının uı aya 
ogretmen astaneye a ırı mışhr. g~ mı kendiııi bilahare Mı ano a ı- ki B h Al k . • . ·~. h b" na ı, a~ma ane ve sanca • ıs-.................... ••••••••••n•••• ... riainden tedarık ettıgı tııa te ır pa· ) 

1 T - ki ld'kt nra tasyon arının ortasınd,,., Aydın ve 
laaport a ur yeye ge ı en so . Af h 1 d v 

burada Kohenle muhabere ettiğini b" ron ~~ arbı~ın o~ıudun doğruya 
ve Kohenin mütebaki kürk parasını, .ır e~ecegı ır gar ınşası ıncvı.ula
Üi defa adi mektupla ve içinde al· rıle de meş~l olmuştur. 
tııar tane onar liralık ııterlin gön· Gene Vekilimizin meqgul olduğu 
dermek ıuretile ödediğini, fakat bu mühim mc:vzulardan birinin de Bü
ıterlinlerin sahte olduğunu hissettiği yük .Çamlık tünel;nin tamir e:tirile· 
için kimseye sürmediğini beyan et- lrek ışletmeye açılm<:."ı oldu .. u da 
miştir. 1 söyleniyor. Bir buçul~ milyon lirn-

Suçlulard&n Jozef Harnrev, Viya- llya. yakın bir ~ara sa.~file .in~::ı~ edil· 
nadan lta~yaya Milanoya kaçtığını, rr.ış olan hu tuncl. sureklı_ ~ a mr
orada bir ıahte pasaport t d 'k lnrdan ııonra b \:ı hcyclunl ~d'in, e arı 1 d .. t . 
ederek. T ürkiyeye geld"~· . f k t su sızıntı c~Tın an .. eyruse.rr ır;ın 

ı.,ını. a ıı. l )"k ı· h 1 1 · b .. d ıterlln meselesinde h b d 1 • te • ı ·e ı . a.e gc m.~ u yuz n es· n a er ar o mu k" .. ld .. f b 1 dığını l d y 1 ·· · ı ı .ıne en se; rı se eı e a • nml"" 

A 
' mdaznuhn ar an ul yus d\ e tı. Heyelan "uı.ubul:ır yerlerde • ı· 

ntornp a sa te pasaport :u te a· k ~ . db" ' · · b" n 
• L d k b 1 ·ı l • · b" nncn m.1nı tc ırıer ıçın ır • rut e ere uraya {;e dı: erını ır h . ,. "ki kt 

e,ı. clı teu;;.ı. ~r .> a,. :ıca. ır. 
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Bir deniz kazası 
sıcaktı. Deniz durgundu. Delikanlı ı Kadriye ile arkada.il oturdutıan 

yenl boyanmış kayığına atladı. Beyaz yerde büzülmiişler, tayılın lkl tarafı-
lnce blr gomlek giymişti. Göits11, başı na sıkı sıkı yapJfDlıtlalı onu aeytedl- D l Mı ıı • -Bu adamı saraya g5tflrstlnler... le canını memleketine bağışlamış te
açıktı. Kiıreklere asıldı. Yeni boyalı ve yorlardı. Bu esnada Ahmed Çetlnln ne rerte V n iya S Q n Q te, U Q f m Benim mlsafirlm.dlr. mlz yürekli bir aslanı efendimizin gö-
baş tar tında Orkinos aduıı t.Mıyan kadar lradell, ne kadar sotukkanh bir Dedl. Sankoyunluyu saraya götür- zünden düşflren klmdir acaba? 
kayık durgun sular üzerindee hafif blr hali vardı. Adeta genç blı'ı kahramanı, lstı'kla"' 'e galı~n ael' _Jl• diller. Padişah o gflnkü gezintisinden Diye sormaktan da çekinmemişti. 
fışırtı lle kayıyordu. Ahmed Çetfu hem genç bir kurtarıcıyı andınyordu. Yel- fj ,- e. U erken donmilştü. Beyazıd paşa Hüsrev b yi kendi ta-
kurek çekiyor, hem de düşünü7ordu. iten lndllrldl. IAkln artık kayıt iyiden Çalı beyin yazdığı mektup padişahta rafına çekemlyeceğlnl anlayınca, bir 
Acaba Kadriye kendlsile bir sandal iyiye akıntıya kapılmıştı. yenl emeller, yeni ihtiraslar uyandır- daha ona Çalı beyden bahsetmeıniftt. 
gezintisi yapmağa razı olacak mıydı? Fırtına dakikadan dakikaya fiddet· lıtanbui maarif müdürlüğü tara- !kilde cereyan etti. Ve bu ıırada lı- mıştı. * 
Genç adam bunu düşündüİcten sonra Jenıyordu. Ahmed Çetin bu sırada Eından tertip edilen ve havaların tiklal bir penaltı kazandı İle de Ta- Gelibolu tersanesini genişletmek... Beyazıd Paf& blr gün saraya geldlll 
kendi kendine: cHlç ümld etınlyo- yilksek sesle Ut! genç kadına onlann gayri mü.ait gitmesi yüzünden bir rık bunu atamadı. Akdenizde esaslı akınlar yapmak... ıaman, Cevher ata kendisini kar§tladı. 
rum!. .. • dlye mırıldandı. te~A.şla:ını giderecek, kendilerini müddet teehhüre uğrayan mektep· 10 uncu dakikada ıoldan yapılan Adalan zaptetmek. Odasına götürdü: 

Biraz sonra Ahmed Çetln ~dalım mümkün olduğu kadar .silkOnete getı- 1 d-'-" f b 1 1 d'" . 1 w d . M 1 Bu hülyalar Çelebi sultan Mehme- - Efendimize blrşey söylemek t.stt-
kilçük bir nhtıma yanaştırdı. ötede recek şeyler söylüyordu. er arasın ıuu ut 0 maç arı.na . ~n bır akında ~o açı~~ ~ eli .. ua • din zihnini kurcalamata başlamıştı. yorum, fakat şayi olur diye korkuyo-
fık, ye~i tarzda yapıımı.tb b!J: köotd~ Saatlerce fırtınanın altında, akıntı- ŞeAzrebf. ıta~d.a .. ~.evdamd edilmııdtır. lim .m~ktebkı kaklecıslmınt khatasıbndan Çelebi Mehmed saraya döner dön- rum. 
rünüyordu. Delikanlı ura.ya va~ .. ya kapılmış blr halde, küçük sandalın ır aeyırcı onun ~ ev~. e en içen gırere ta ı'!1 ~n e rar e~a- mez: Dedi. Beyazıd paşa. güldü: 
Derledi. Kadriye bir kadın arkadaşı ile içinde çalkanıp durdular. Bu esnada bu maçlarda Pertevnıyal lıaeaı, Sa- bere vaziyete getırdı. Bu aayı latık- - Çalı byin gönderdiği adamı getı. - Sen benim gevezelltlml tuttun. 
beraber köşkün önflndekl :asta:~ Ahmed Çetln 0 kadar miikemmel ha- nat me~tebini 4-1, Muallim melde· lal oyuncularını canlandırdı. Müte- rtn buraya... mu? Benim atzımdan llf çıkmaz a 
nyordu. Ahmed TÇetlntadalkl uza k reket etnılfti ki, iki kadın üzerinde bi, lıtildil lisesini 3-2 mağlup etmiı- madiyen yaptıkları akınlarda Lir Dedl Sankoyunluyu padifahın hu- tuzum! Söyle bakayım, nedir o dlye-
onlan aellmladı. eraa , genç a- .. d ta bir .... sahibi ım··-+u Niha . M·· ah '- 1 f ilAt . d 1 Oy L zuruna çıkardılar. cetln oey? ... 
dınm tarpsında bir ha8ır koltuğa "' e n&UUZ o "9~ • - tır. us aa;a arın ta ı a ını venyo- türlü gol çıkarama ı a~.. un~ ~ Padişah, donanma be)'lııln gönder- Baremataa tereddtıtıe söyleme .. 
oturdu Kadrlye ile arkad~ bir yan- Jet akıntı cOrltinos• u bir karaya doğ- ruz: rabedik.le neticelenecegı tahmın edı- dili mektubu tekrar okuduktan sonra. bafladı: 
dan ıiİara içiyorlar, bir tirattan da ru a:na~ı~S:~!:1d~üı::~n ~ Pertevniyal L • Sanat M. lirken Muallim mektebi muhacimle- Türk denizcisine sordu: - Dün gece zatışahane yemek yer. 
tatlı tatlı dedikodu yapıyorfaraı. nere 

0 
rd a1nız k k t • rinin yaptığı ani bir akında Mehme- - Akdenlzde düşman ııemllerlne iten: cBlzans yolu lle Gellboluya gidlp 

Ahmed Çetin oturdu~u koıtuita on- ~::~ 1~ y~u kor:: ı: ıı!"ya: Gilnün ilk. maçı Pertevniyal i~~ din bir tütünü bloke edemiyerek raalamadınız mı? oradaki tersaneyi genlşletmek niyetin-
lan ~inlerken bir yandan da hayran ler fe')tllnde görüyorlardı. Sanat mekt~bı arasınd~ cere~an et.ı. elinden kaçıran istiklal kaleciaoi tıı- _ Blr kere rasladık, feVketllml Rflz- deyim. Denizlere hiklm olursak, dün-
bakışarla Kardfyeyl .seyrediyordu. Ne Hakem Şazı Tezcanın ıdaresınde sa- k .. .. .. 1 .. h diye etti Ve glr onlara yardım etti ... önümflzden yanın en kuvvetli bir devleti olacatı-
güzel kadındı!. .. Gözleri ne kadar ko- Kadriye: haya çıkan takımlar ıu kadrolarla ~~na uçuncu go u .. e b • t"- yıldının silratlle kaçtılar. Tllrk deniz- mızı sanıyorum. Geliboludan da do-
yu siyahtı!... Her hareketi cazlb~slnl - Here.si acaba? ... diye bağırdı. Ah- d' 'idil butun çalıımalara ragmen u ne ı cllertnı Uk defa den13Cle toplu bir hal- nanma beylnln gemialne binlp f(>yı. 
arttırıyordu. Sigara içişinde bJle bir med Çetin ona işittirmek için gene ızı er:. • ce deiiımiyerek. müsabaka 3-2 Mu- de cören Venedlklllerl haddını bildi- bir Akdeniz kıyılannda dolqmak fena 
bqka ık vardı. yüksek sesle cevap verdi: PerteYDl)'alı Sedat • Saclenq.. E- allim mektebinin galebeaile nihayet rlnceye tadar takip edeceğlz. olmıyacak.• dedi. Padişahın bu nlyeU.. 

Kadriyeye o kaadr dalmlŞtı k1 sev- - Zannederim Hayırsız ada... min ·Taci, Semih. Kemal ·Veysel, buldu. Çelebi Mehmet çot memnun görtlnil- nl sizin he.sabın12111. bot görmedim. 
glli.slnin arkadal}l k~ndlslne: Kayıtın ııürüklendlti yerde bir kaç Şükrü. Salihaddin, Fethi. Ömer. yordu: Beyazıd P&f&llın renıı birden bal• 

- Sandalınız ne guzeı olııuql .•. Yeni kaya vardı. Fakat dümeni ellne alan 5.nat: Omer • Orhan, Mesut • V b l 1 - Ben zaten Çalıya ırtderken: Dtlf- mumu gibi sarardı. 
boyattunz detıı mi? diye sorunca bir- Ahmed Çetin onu o kadar iyi kullanı- Sadık Adnan. Rıza. Sadettin, Mua- o}ey O maç arı manı matltlp etmeden dönme! de- - He dlyorının, CevherclRbn? Çele-
denbire korkmuş gibi yerinden aıçra- yordu lt1 biraz sonra kayık bir kumsa- taf H d t ___ !I Mehmed miştim. O işini blllr. Donanmaya sa- bi Mehmed Gellboluya giderse, oradan 
ıd. Sonra cevap verdi~ la oturdu. Evvt'll Ahmed Çetin dı§&n- a. ay ar, ........, • .. Dün Eminönü Halkevfode lıtan· hll halkından işe yarayanları alma- kolay kolay dönmez. Çalı da bunu ha-

- Kendim boyadım.... ya fırladı. Diz kapaklarına kadar su Oyun Sanatın merkezden yaptı111 bul Erkek lisesi ile Hayriye liseleri sında da isabet vardır. Allah muvaf- ber alıp sık sık Geliboluya gid r Bit 
- Ma'8Dah." Ellnlzden epey lfler içlnde oldu~ halde kayılı btlabtıtiin bir akınla bqladı. Her iki taraf buıuat bir voleybol karııla,m:ısı fak etsin. takım düzme muzafferiyetler kazana-

gellyorm111t.. karaya çekti. Bundan 80llra ıeno ka- canlı bir oyun çıkardıiından hücum- yapmıılar ve üstün oynayan l•t.:tn· Dedi. Padlfah, Çalı beye 1oa blr rak padlphm göıüne ıtrer ... Ve yakın 
Genç kadın bunu söyllyerek ıWOm- dınlann gene koJlanndan tutarak on- lar karıılılı:I• oluyor ve bütün çalıı- bul liıesi ilk ıel'i 15-9, ikinci seti de mektup yazarak Se.nkoyunluya verdi. zamanda beni atlatıp, Çelebi Mehme-

sedl. Ahmed Çetln bu fırsattan latifa- lan karaya çıkardı l im b" b" l . f Türk denlzclal ertea1 gfln tekrar BI- de Vnlr olmala çalı.fır. 
de etmesini bildi hemen: . ma anna ra en ır ır enne te ev- 15-2 kazanmqbr. Ben de buna aezdlm de efendimi.-

- -reder.senİz sandalla b1r --'n- Ş1mdl bu fırtınada bura. da ne yapa. vuk edemiyorlardı. On beıinci .J.ı- T k 1 • 1 ta bul ı· ·. N t" zam yolu Ue Oellboluya döndtı. San- -
palım"""' dedi +LA .. _dm •te"'red.. catlardı? Ahmed Çetin. lı:ilı:a k d b . tt a ım ar. ı n JMa. eca ı, toyımlu Gellboludan AntaıJaya gide- ze arzedeylm ... Ayağını denlı: atsın de-

U ya ... . .uu - - ya a ar u vazıye e geçen S IAh dd" A d Sad V d itti d1m 
dütle blribirlne baktılar. Kadriye: - Burada bir manastır harabesi ol- müaabaka bundan aonra daha tek.- a ~ a ın, Y m, un, e at, ce · * ~ Kefki fU Çalıyı donanmanın ba-

- Bilmem lti ... diye mınldandı dutunu bir yerde okumuştum. Ancü nik oyı.~an Pertevniyalin hakimi- Sacıt. ) • .,. flDa ~Fdllı:... 
Deutanlı onlan teırvfk etmek malt- orada sığınablUrz ... dedi. • lbna · d" 18 • • d k'k d Hayri-· Kerim Salahaddin lb- Vezirin çekememez ıgı - Kulunuz o zaman da bu tehllte..ı .,. yeti a sır ı ve ıncı a ı a a I ,,_. • • ı• 

adile Ulve ettı: Biraz sonra harabeyi bulmuşlardı. S l"h delin '"dafil . k t ralrim, Nevzad Ferid Şeref. Çah beyln Akdenlzde bir hayli lş sezmiştim amma, padişah donanma 
- Deniz de fevkallde güzel. •• Biraz Burada delikanlı büyük bir ateş yak- a a a .. m~ .~~. geçere a-, ' ' ..... gördiitft ve ıötüa kaltartacat muvaf- beylltlne ondan bqka blr kaptan bu-

aonra mehtap da çıkacatuu tahmln tı. Bereket cebindeki kibrit ıslanma- kımının bınncı ııolunu çıkardı. Bu 26/ 1 /941 pazar günü Emınonu fakıyetler temin ettılt dilden dile. ve- Jamamıştı. 
ediyorum. Bu fırsatı kaçırma.sak çok mqtı. Ate ualonak lçln biraz çalı çırpı sayıdan maneviyatlan bozulan Sa- Halkevinde buketbol müaabakala- zir Beyazıd paşanın kulalına kadar - Kaptan olma.sı farz delildi YL 
ly1 olur aanınm. toplamak Wl ıelmlftl. Ateşin bafm- nathlar geliti güzel oynamağa bq- rma devam edilecektir. llk maç sa- gitmişti. Namuslu bir adam olaaydı. donanma 

Ahmed Çetlnin bu sözleri herine lkl da birer JQrCUnl'* alprası ttUttırtır- ladalar ve bundan i9tifade eden Per- at 1 de Kabataı ile Savaş, 2 nci maç Beyazıd paşa esasen Çalı beyi ~ke- beylilinl pekA1l yapablllrdl. 
genç kadın ayata kalktılar. Hep bir· lerten Kadriye: tevniyal Veysel va11taıile üstüste iki Yüksek öğretmen. Beyoğluspor (8) mezdi. Beyazıd paşa lı:onuştukça hldd tıe-
llkte nhtıma indiler. Delikanlı onlan - Ne macera! ... diyordu. ıol daha çıkardı ve devre 3-0 bitti. 3 üncü maç ise Şimşek (B) ile lı- _Bu adam çok şeytan bir denlzc1. nlyor ve Çalı beyi donanmadan uzak-
ellerinden tutarak kayıta blndlrdl. Genç kadm bunlan söylerken Ah·· b d la k Padl.şahı kandınp bet on teme ile en- laftırmak içln çareler arıyordu. 
Kendi de küreklerin başına ~eçtl. Kol- med Çetine bakıyordu. Şimdi delikanlı ikinci devreye Sanat mektebi çok tan ulıpor aruın a o ca br. glnlere açıldı. Oralarda ne yapblmı _ CeYherl dedl _Bu herifi pad!şır-
Jannı biraz daha sıvadı. Gömleğlnln bu maceradan sonra ona erkeklik hızlı başladı ve bunun neticesi ola- Allahla kendlal blllr. Yann dtlf!llanm hm ı&senden dtlflrmelc ve donanma-
&ıflnü bir dilime daha açtı. Şimdi on- lı:udretinin, erkeklik ltldallnln bir rak beıinci dakikada Adnan vasıta- Kız mektepleri blrka9 balıkçı kayıtım batınp, buraya dan uzaklqtırmak lçln ne Japmah? 
da miikemmel bir futbolcü hali vıırdı. timsali gibi görünüyordu. Bir facia aile yegane gollerini yaptılar. Dev- <Venedlklllerl mahvettim.!) diye gele- Atlına bir dolap gelmiyor mu?• 

Y~ç~bir tşa baflıy rdu. hallne gelebilecek olan fU denbı mace- renin bundan aonraaı Pertevniyalin voleybol maçlan f:~a;: ::!~r~~ı:ue;~: :ı~= da bu aldat~~r:~~~~:l,~ç..~ 
Sahilden :pey ıı::1:,mış~. Şimdl ra.sını Ahmed çetlnln sotukkanhlı~ bQcumu. eanat mektebinin müdafa- Dün Emlrıönü Halkevinde kız met- Diye her zaman söylenir dururdu. şıyonnuşb denıenlz ... ve bunu alzln 

ktan Modan - .. ı.. d la sayesinde atlatmışlardı. Bu ıssız ada ası ile geçli t 6 mcı dakikada Sala- teplerl voleybol müsabakalanna de- a-. .. ızdan d .. ,,ana., umanın tı, Jttma-
uza ın, a...-...onun, en 7a çıktıktan sonra da o ne kadar be- • • . . .. .. vam edildi. Senenin en mühim tarşı- Halbuki, vaziyet hiç de böyle Beya- _... -
tUibüntln J§lklan pınldqıyorlardı. cerikll harelı:et etm1ftl Ahmed Çetln haddın Pertevnıyalın dörduncu go• lqmalanndan biri olan Erenköy _ zıd P&f&llm lfade ettilt şekilde detll- dı kalmaz. .. Ve derhal donanma beyll-
S:mdalı durduttular. Ahmed y:ın on- otlar toplamlf, bu ~ adada bile lünü de yapb ve müsabaka bu neti- tst. kız lisesi araaında ldl. Oldukça dl. Bir kere Çalı bey çok deterll bir llnden uzaklaştırır. 
lara algara kutusunu uzat~ kadın kadınların lltlrahatmı temin etmiftl ce deiitmeden 4-1 Pertevniyalin ..n_Y• .. ~..a.cıea. llu.ı dı. HllD Y8,J'dı, ~ pap. 111u .. ka.-.1w1n.uı llY&yarak 
birer tane aldılar. Dellkan klbrl\ oa- onlara dlıel hlklJeler anlatanık 1'a pdebe.ile bitti. tt ~ ı• "Bmt"'llJYl!iiiJIMf.- •-7 

lop onlann .stgaralannı yattı. Biraa geçlrdlklerl falca havumı ldeta el- l L M 11· M Takımlar: Erenk5y: Silheyll CK.), gözü yoktu. Beyazıd paşanın ondan - Çok yamansın, Cevheri Giizel bir 
IOnra mehtap çıkacaktı. lencell bir macera .. kllne 10lml11ftu. atildaJ. • • 11& un • kuşkulanması çok mA.nasızdı. Birkaç çare buldun onu yere vurmak lvln ·· 

Kadrl,Jenln kadap blras deutm Fazilet, Mukaddes, Mübeccel, Nemlde, ki 
bir kadındı B~ aralık· en KadrtJe• •B&Jaım fel&Ual bGhnnb Günün ikinci maçı Muallim mek- TürkAn. balıkçı kayıtı dl)' etavslf ettıtı dtlf- Evde • hesap, ÇaJ'flY& 

- Ne kadar aıcalc ... Denls de ne b· =l~ :e:~ ~ye tebi ile İstilı:lil lisesi arasında yapıl- İst. kız Uses!: Selma {K.), Veflye, :•~fen= =~Fef!!:: uymadı! 
dar güzel. •• dedl, eler maıom. olaJdl dilştlndö. v: ken~ en4' k:;·;aln~~ dı. Hakem Şazi Tezcan. Semahat, thker, Güzin, Necil. ve Venedlklller bazen birleşirler ve de- Beyazıd pqa, Çalı beyl padlphm 
mutlaka denize ıtrerdlm. zaten gece dı. Simdi artık Ahmed cetının bazen Oyuna MualHm mektebinin aol- Gflntın lklncl karfda4mall Çam· nlzde rtıze yakın tekne bellrlrdl. Bere- göz1inden dQftlrmelc toJn fırla& &n10r-
denlze lirnlealnl pek severim... içten gelen sözlertnı dlnlemedlğine dan yaptıiı aeri bir akınla bqlan· lıca ile Botazlçl aruuıda oldu. Çam- ket versin kl, Call bey Atdenlze çıkar du. Bir gfln Çelebi Sultanı çok neteD 

B1ru aonra hafif bir ril7clr çıtmış. plşınandı. Hatta blr kere delltanb d llk lard ·· · b" kilde lıca oyunu 15 - 8, 11 - H kazandı. çıkmaz Felemenk gemileri kaÇDUf, ta.. gördü: 
ta. Ahmed Çetln sordu: L an a muaavı ar '° 1 ll'akat 2 ncl sette hakemin son sayı- panyollann da Venediklilerle bir ka de .. 

-Rflzglr çıktı Yelken açalım mı? ona evlenmeden blle bahaetmlftı. Er- cereyan eden müaabaka daha ener- lan btldlrmesl llzım gelirken Çam- r;akçılık yüzünden arası açıldJlı l~ f..;; =::ı~~ ntmen ço. 
Kadriye: . • .. tesl ~riln kenD dildönerlnl lbe~ blKar ~ jik oynayan Muallim mektebinin I lıcanm oyunu US - 14 ka?.anm•f ol- İspanyol koraanlan kendi sularına çe- "-'ebl ,...A'"_......, hemen ah• ... ·•. 

çı m""" e er &•en -v .. halı:" . • l • d" Dak"k l _. -..uuavu wa.u 
- Eter tehlike yoksa açalım. .. ce- Ahmed Qetln! her zamankinden ful& • ım~yeti a bna gır ı. .. 1 a ~r dutunu llin ettl. ltilmlftl. Venedlklller Akdenlzde yabm - Garib .. yl Ben ile çok 1y1 baber-

vabmı verdi. Fakat arkadafl: aokulayordu. ilerledikçe bu çalıımanın muabet bır Takımlar: Çamlıca: Sflheyll, Ne- kalml§tı. Böyle olma.mıa ralmen Ve- ler almaktayım. Yoksa ıelen haberle-
- Açalım, açalım! ... diye tarar edl- Blkm~t Feridun &'netice vereceği tahmin ediliyordu. zahet, Necil, Necil, Nurünnlaa ve nediJc donanması ikl fırkaya aynlmıf- rln iyisini bana, kötüatınn de sana mı 

yordu. ....................................... Netekim 18 inci dakikada istiklal Hayriinnlaa. tı._ Adalar fırkası ylnn1 J>&l'O& tekne- veriyorlar? 
Ahmed Çetln yelkeni açtı. Karık lisesi aleyhine olan bir kornerden Botazlçl: Nilüfer (K.), Handan, den, tendl sahillerini muhafazaya me- -BaJU', wevketllm! Bu mnzuun P-

flmdl haftfçe yana yatarak llerllyordu. 1 AN KARA RADYOSU 1 ial'ifade eden Mehmed nefis bir ka- Rebia. IAmla, Şahnaz, Handan. mur fırka lse otuza yakın Galiden lba- ka taıdınr tarafı yoktur. Çalı beyin. 
Ribıclr fazlalafDllftı. Kayık yana yat- • • • M . k eb. . "lk retti. btltin bahaettlll muzafferl)'etler uy. 
tıkça Kadriye ile arkadafı hafU 911- _ fa vurufU ıle uallun me t mın 1 • • Çalı beyln bunlan yıldırmuı ve pe- durmadır, diyorlar. 
lıtlar koparıyorlardı. Bu heyecanlı IS lkhıelUnan peqembe otle, alqam uyuını yapb. İstanbul bölıea voleybol aıanlı- şinl kovalamaaı mühim bir mesele 1dl. SUitan Mebmed hayretle lflldtl: 
anlar lkl genç kadının hQfUDa lidiyor- 12,30 Program, 12.33 Faaı1 heyeU, Bu aayadan canlanan lıtiklal!iler iından: Beden terbiyeli lstnab.ıl Kuşçubqı Hüsrev bey: - Sen de bu deikodulara lnanı3"Qll 
da. Ahmed Çetin birkaç kere: 12,50 Ajana haberleri, 13,Q5 Fa- yaphklan mukabil akında Kemalin bölgesi voleybol ajanlıiı tarafın.~an - Çalı hem cesur, hem de atııpn- musun? 

- isterseniz yelkeni ).ndlfeyiml ... aı1 heyeti, 13,20 Kanpk prog- ··r· .1 b b }""" t • tt"l V tertip edilmit olan voleybol muta· dır. Venedikliler onun önflnde perende - Bittabi lnanıyonmı. Çfinktı- btl-
Dedlll halde onlar: ram (Pi.>, 18,0S cu orteatruı, enuı.edera Yrbeemı:iikier •. h e bakalanna ZS/1/941 tarihine mü- atam.azlar. yilltlndenvu PÇtlm-kil~ük bir 

- Ha)'ır, haJU' .•. Böyle daha iyi ... 18.40 İnce aaz heyeti, 19,11 KonUflll&, 1nendcı • ene - ra r e nı a- udif cumartai pnil Calatasaray Demlftl. Beyazıd pqa bu s6zil du- muzafferl)'et temin etmiş olsaydı. el-
demlflerdl. Llkln rtlagir arttıtça ar- 19,30 Ajana haberleri. 11,41 8eçlbnlf yet ı. kl""b'" 1 d b 1 cak yunca, Htı.srev beye sordu: bette bir mllctar esir ele geçlrlrdl 
a,ur, kayık bat döııdflrüotı bir aüratıe muhtellf prtılar, 20,11 Rad7o ıufte- ikinci devreye l.tiklll çok canlı ıpor u u A onun a at ana tar. - Onunla ne çlkann var? Onu her Şimdiye kadar Akdenlzden bir tet 
Uerllyordu. si, 20,415 Şan IOlolan, 21 Dlnleylcl la· baıladı ise de bu uzun ıriirmedi. Mu- 2. takımlar: Saat 14,30 Galataaa- yerde neden mlldafaa edlyomm? esir plmedl. Bu haberlere lnananlaıı 

Öyle k1 biraz aonra sah1J1n Jf1tlan tetıert, 21,30 Konqma (8ıhhat aaati), allim mektebi tekrar üstülnüğü aldı. ray • Vefa, saat 1S,15 F. B. • Fe- Btısrev bey hatitatt aıöJ)emekten ela bu noktayı Deri sürerek: d~s.lr 7ü· 
Adeta bir ç17.gi ibl kalnuftJ. :Faka$ 21,41 Rad)'o ortemuı. 22,30 Ajana ve V S . • dakik d H·· . . . ner Yılmaz. çeklme21dl. zil ıörmedllc. Böyle düzme mUl&f· 
riıclr blrdenbı!ı bir haline l»ona baberlerl, 22,415 C&zbaııd (Pi.) e mcı • a a useymın bar 1 . - Qa1ıyı medhetmektıen Adeta zeyt ferlyetıere lnanamayızb dlJorlar. 
~ l}lındl Ahmed: yelkeni H lklnelklnım eama aabalıı tütüne ten bar VUTUf yapan Ekrem 1. takımlar: Saat 16,30 Betiktat du)'U10rum, pap.ml O, bir .eneye Yar- Çeltbl Mehmedl bir hayll dütflndll-
lndlrmete çalı4ıyordu. Yellcen lplnln 8 Program, 8,03 Ajana haberleri. 811 topu keneli kalesine ıokarak Muııl· ı B. • Galatasaray B., saat 17, 1 S Fe-ı maz - ıöreceblnls kl-Atdenlzln en mı bu sözler karfwnda biraz daha 
ballı bulunduğu halkaya dotru elll- Müzik hafif program (Pi.). 8,415 EY t'a-1 lim mektebinin ikinci golünü yaptı. 

1 
ner A. • Fener B., aaat 18 Galataaa- methur akmClll olacak Ye bittin dilf- cearet bulan Beyazıd pQ.fa: 

mlf, ona çömnelc lçin utrqıyordu. dJDL Oyun bu eayıdan sonra sıkı bir te- ray • Bqiktq A. manlarmm ıödnil yıldıracattır. BöJ'- (&rlıuı YU) 

Ann •w· B • ffed" " d- müstakbel L--abna dair plla• mabadile ~-Jı.:ı arf kadınlık inli-- ecısım... enı a ın ••• •enr -.. ,...,. ~ 

Bana karp civanmerd olun... - Pelı:lli ••• Gideriz öyleyee... lardan babaediyordu. pkile mbllde zarif si:riniyordu. 
- Evlendiiin için memnun ola- XXI Bayan Ronald, bütün lı:onUfUlan- Kontun y.ınında bulunmalı: dünya• 

caiım yerde kendimi zaptetmek, Kont Sant• Anna. bayan Ro- lara kulak kabartıyordu. Bqka 18Y- da hiç bir mablakun kendine tatta-

Tefrika No. 51 

Kadın1.n Zaferi 
bialetime lıAkim olmak igin çalıpyo- nald'm yanından a;yrilirken. chidde- ler diifünmok tecrübesinde bulunu· ramıyacı&iı zevki veriyordu. Fakat 

Mfielllll: P. de Coulenla TereOme eden: (Vl • Nt) rum ..• Bu da bana ne ajır aeliyor, tinden ne yapacaiuu bilmiyor!> di- yordu. Buna raimen. kelimeler eli- bu zevlı: iflı:enceliycli: ,.üreiini üzen. 
---------- bilaen... ye diifilnmiittil. maimda nalı:tolup lı:alıyordu. ona boiuntular veren bir zevkti. 

- Benim fikrimi aoranaıuz. 1"a S...t0 Anna. umabUa karpmaa Lelo .Wiimaiyerekı He?eeln hileettiji, bir izzetinefis Yalmz blmea. bu kelimeler tek- Yedili yemekler boiazana cliziliyor-
Amer:blı km hiç de fena bulma- otanlu. ihtiyar bdmm ellerini - lzclhacundan dolayı memnun yaruuıdu daha atar. daha va- rar hayalinde beliriyordu. Fma olu- du. Çok azap çekiyordu. 
chm... Onda aerçi azıcık bam bir •nslan içine alarakı olmanın ula •timal 7oktu. Siz be- bimdi. ' yordu. Ozüntülerini mqclana vunn•mak 
Mmiıniyet var ... Fakat bu aa.yede -Aa ..... iiün ... Ne ohmumaz. Dl Meta kW.an., sibi M'Yi7onunaz. Miaafiri aittikt. .,ma. bir milel- Jack"m çok modern olan nifan ~ aevimli. nazik aöriinmeje çab-
d• kalbinin ti derinleri alriinii)'or ••• ba lııiclcledi J..Jinivl• TUSe;ilııla ••• Dotn-mu isteneniz. Amerikalı det ayalı:n kaldı. Menclilinl elinde :rüzGiü :rerine. Dora. Paıcli parma- 117ordu. Fabl her zaman tahit oı.-
Entereun bir phaiyetl - E.lacLm ••• SeAin .l;İD ne tGrll 1ııir bıla nlmıdiiim için memnun bQl'UftUrU1ordu. Hızla imla nefea ima Sant" Anna'lann tarihi ,üziiiü- mıyordu. 

00,. Avelina: batka ha,aller h..lemifdm. bil- bile ohn.ı...,ı&. Ecnebi bir bdm. ahyoıdu. Kalbinin &zerindeki aiır- nü takmJft'. Banda. ailenin armw Lelo. OH bürmetlı:lr bir yalı:ıa-
- Bu kadm katiyen btolik ol- ıNn... bal ~an daha az .U.bette biı sideıtmek -.on1.. Fakat varda. Utince cSemper> kelimeei lık saat-iyordu. Sazan cyenae• 

mu bence1 - dedi. - Evet ... Biliyorum ••• O,.le bir k.._ u...ı.. banda muvaffak olamJToıda. de illYe olanmuttu lı:i. cc:laima> de- diye bitap ediyordu. Bu ibtiyarlall-
1.elo: izdivaç wanur etmiftiniz ld. elim ~ 1a&ylece. anneaini te- Bu bulupna ye alrilfme. kendi- mekti: izdivacın ebedtlliini aö.teri· ca 11fat aenç kad1DJD botuna aitmi-
- Ehemmiyeti yolı: .•• Matmazel .,aiım baih olarak kahcakmn ... telli eclee-k ~e deldi lnalmattu. tinden evvel birçok bdmalnn yordu. yon:- u. nefsine bilı:im olup hiMıiai 

CarNll' da hayab bot bir bale ..,. Hiç teeaaüf etm8Jlaiz... O tarzda Doma& T._ ma yüz&ndeld bildin hileettikleri. kendinin de iltilmalde Bu yGzüiGn on dördünc6 l..ouİ8 belli etmiJordu. 
bcalı: bırçok meziyetler var ... ula evlenemezdim ... Sided eok .... ••r ;-'~.....ıh s3zled "I&- hiewleceii IZbraplann bir l.tlan- taralmclan Lelo'nun ecd.dile nlea- Dora Sant• Anna'yı çok eilendi
Neteli... Orijinal... Mükemmel verim. fakat nazanmda '-ilan P" fU a. a .. 1111' .. ı.ı pc:a iclL mit bir Fr.naaz aUzeline takıhmt ol- riJ'or, buna mukabil Helee all· 
bir lı:ankter aabibi ..• Bundan bar ride olarak ~ ldıımel- ben· - Ah. nlatlar, nl&tlar ••• ima- AM>aplarmua tel>riklerine tehee- dulunu ~k Hflene'e prip kadar edi,Jordu. Genç lı:adm ha,. 
ka nammkar olduiu gün aihi. SÜ- zixonunuz •.• Önilnlzll slrmemek na ne azaplara n ne MVinolere mal aümle mukabele etmek. Doranm bir laGz6n ve gıpta veriyoıdu. Her ladaiı mevzuda devam eder, İnla• 
net aibi belli ... En ufak teferrüatta icin... Fakat sizler, ileri '-Irmak olurlar... malırmıi caran olmak azabma da aedenae 1Uzüiün kendine aid oldu· nı oyalardı. Helene uzun müddet 
bile ulaa. hakikati bqka yollara çe- için halk olumnafbar. Donaa Pia. keekin ...Ueı btlabcb. G~ kızın 87le bir ko- iunu düfiinGyoıdu. Tuhaf bir hia .•• auatu mu. erkek ona tebeuiimel der-
virdiiine bir lı:eJ1e dahi rulama- Karcliul: - Samnm benim IU AmeribJa.. nupna. ... detinl etrafa RGID& hali Pumaima buna biran olaun talı:· eli ki: 
dun .•• Bu ablüta çok kız tanırım- - Ve ılzler, ricuclla lllt D- lan zipret etmem llzmı> Ô7le d• vaıdı ki. uzakta durup banlan din- mak J.ev..&ne bpahyordu. - E. n• Yar bqiin) Dilaiz mıilıi-
euuz) mmcla halk ohmmattarl •dedi. iil mi) ı--- kahil olamıJoıda. H6- Her ala Lelo Quirinal otelinde niz) 

Donrıa Pia. aoiuk soluk: - Ha,, hay... ......... ~ Leloı lee'i Wr ram_. alcletmele meo- ,. ille. Ta akpm yemeiini Ameri- Ba buit .az. bayan Ronald0a..., 
- Umarım lı:i. •mimiyetin be- de,in... - EY& .. - enalMni Yerdi. - bar ....... H• .. oaaa pnıaa kala ailq)e Wrlikte 7İyorda. HQme. aua bir HYk verirdi. 

rab Amerikalı kadınlarda delildir. J Soma ••eline da.dl. Ş.,... •• fm1e hompn•k iltemez- ,übwor, nipın ..... daa. dQIDfla- IMa Deli ~ ele ı'9naek (Aıllw YS) 
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l stanbul Levazım ı · 1 Günlük Borsa 1 
amirliği satın alma 

1 
. 

komisyonu ilanları 1 ESHAM ve TAllVİLA~ - KAi\~iYO 
:.. __ ........... ..,.................... ve NUKUD FIATLERI 

2Z Wnclk inan 1941 

DEVLET BORÇLARI 
-

.'l K Ş A M 

KOÇOK iLANLA R 
Fevkaldde ahvalin devamı 

BALI - İyi cinsten İRAN halıları 
alınıyor. Posta. kutusu 261 e müraca-
at. - 33 

KASII\IP . .\ŞA...'ir.J BN İŞLEJC - Ma
halli npur iskelesi clvannda ve cadde 
üzerinde betonarme nıtı dükkan 3 

Rahife 7 

5 - MÜTEFERRİK 

t 
--

50,000 adet un çuvalı alınacaktır 
Pazarlıkla eksiltmesi 24/1/941 cuına 
günü saat 14.30 da Tophanede ist 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. Çuvallar biri j~ 
diğeri bez olmak üzere mevcud lkl nu 
muneden birisi alınacaktır. Jüt çu 
Talın tahmin bedell 40,000 Ura ilk te
minatı 3000 llradır. Bez çuvalın tah
min bedell 39,000 Ura ilk teminat 
2925 liradır. İsteklllerin belll saatte 
tomlsyonn gelmeleri. (812 - 361) 

~ 7 ,50 933 Tilrk bo rcu L ll. m. 
yell > > 1938 fkramt 

L. K. 
19.50 
19.77 

müddetince gayri muayyen gün
lerde haftada tkl veya üç defa 
neşredllecektfr. 

katlı ayda 45 Ura lradlı küçfik bir ŞERİK ARA.SIYOI~ - Yeni ke~roıu-
KELF.PİR - S1tılık radyo Körtıng apartıman acele satılıktır. Telefon nan son sistem bir merdiven otomatl-

1938 modell 11 lA.mbalı çırt hoparlör. 23035 Asmaaltı T:::.hmisönü 24 Ziya ~ini ticaret sahasına koymcı.k için bir 
Uzun, orta ve 2 kısa dalgalı pek az =D..;.i;;;.ktruJ=.;..· - ---- ------- !!rrlke Jhtiyac vardır. Arzu edenler ~\l 

l 

••• 
15 ton kndar pllavlık pirinç alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/1/941 
cuma giinü saat 15 de Tophanede Lv 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Pirinçler taliplerin geti
recekleri nümunelerden beğenilerek 
alınacağından isteklilerin pllavlık 
pirinç nümune ve temlnııtıarlle bera
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(811) (360) 

••• 
Beher kllosu H kuruş fiat tahmin 

edilen 44 ton sabun alınacaktır. Pa
%arlıl~la eksiltmesi 27/1/941 pazartesi 
r.ünü saat 14 de Tophanede Lv. Amlr
li(;i satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Ilk teminatı 1452 liraqtr. Şart
namesi komisyonda gorülür. Istekllle
rın belll sa.atte koınisyonn gelmeleri. 

(809-358) 

••• 
Beher kllosunn 44 kuruş tahmin 

edilen bin ton sabun alınacaktır. Pa
zarl!kla eksiltmesi 27/1/941 paza~esl 
günıi saat 14,30 da Tophanede Ist. 
Lv. amlrlli';I satınalmn komisyonunda 
yapılacaktır. Ilk teminatı 21,350 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
isteklllerin belll saatte komisyona 
gelmeleri. (810-359) 

••• 
100 ndet altlı ve üstlü demir karyo

la ıı.lmnc:ıktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
24/l 941 cu~a günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliği satın nlma ko
mls; onunda yapılacaktır. Karyolu1ar 
tal plerin getirecekleri karyolalardan 
b""'enilerek alınncaf;ından isteklilerin 
numune \o·c tcm!nntlarlle bell! snatte 
komi yona gelmeleri. (813 - 385) 

••• 
130 adet r:ıtaı. 
130 11 kaşık. 
130 > bıçak. 
205 • peçete. 
20 > sofra örtüsü. 

400 :ıı yemek tnb:ığı. 
30 :ıı ekmeklik.. 
30 ı.ı tuzluk. 
30 > sura hl. 

130 :ıı bardak. 
5 • ekmek bıçal'ö-ı. 
2 > ~mtır. 

10 > yemek te,·zı kepçesi. 
130 11 çay bnrd. r. ı. 
130 ı.ı çny tabağı. 
130 ıı cay kaşı ı. 

260 > reçel tab ğı. 
:?6 > çaydan hl:. 

> > 

> 7 
> > 
> 2 
> • 
• • 
> 

1933 ikramı 
A. B. 

yeli Ergani 
c. 

rzurum 1 
rzurum 2-7 
bonoları 

1934 sıvas-E 
Ul34 Sivas-E 
1932 Hazine 
1934 • il 

1935 > > 
1938 > 

A. Demlryolu tahvil i I-ll 
> > 

A. Demlryolu mümc 
m 

ssll senet 
Haydarpaşa limanı 

H.llmanımümcssll senedi 

~'ETLERİ HİSSE SE. 

T. C. Merkez banka sı 
muharrer 
Ue alt) 
ssıı his. 
eti (% 60) 
eti (% 100 
şlrketl 

T. İş bankası nama 
T. İş bankası (ham 
T. İ.ş bankası müme 
A. Demtryolları şirk 
A. Demtryolları şirk 
Esk!şehl.r çimento 
Ştrketl Hayriye 
Şirketi Hn.yrlye t em ettll 

ECNEBİ TA HVİLLERi 

Kredi Fonslye 1903 
> > 1911 
> > Amort 
> > Kupo n 

NUK t:T 

Türk altını 
Külçe altın bir graı nı 

anknoi) Osmanlı bankası <b 

KAl'tIH İl'O 

19.90 
19.33 
19.43 
60.50 
15.50 
29.50 
52.62 
41.50 
40.75 
39.50 
43.50 
41.50 

109.50 
9.95 

10.20 
103.-
22.25 
37.-
7.70 

26.-
21.-

114.-
108.-
69.-

1.30 

23.70 
2.80 
2.35 

Londra üzerine l f;te rlin 
Nevyork üzerine 10 O dolar 

nnk 
liret 
frank 

Türk lirası 
5.24 

132.20 
Parls üzerine ıoo fr 
Mllft.no üzerine 100 
Cenene iizertne 100 
Atlna üzerine 100 d rahmi 
Sofya üzerine ıoo l eva 

eza ta Marld üzerine 100 p 
Budapeşte üzerine ı 
Bükreş üzerine 100 
Belgrad üzerine 100 

00 pengö 
ley 
dinar 

Yokohama üzerine l 00 yen 
Stok:holm fizerlne 10 O kuron 

-

29.6815 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.175 
31.1375 

• 31.005 , Doll tor ., 
Tevfik Akif Ayışık 

Dahili Haslruıklar Mütehassısı 
Beyoğlu Parmakkapı İmam 

sokak numnra 28 pnznrdnn 
maadd saat 14 - 18 e kadar ge
ce mürncaatlnn da kabul edilir. 
Telefon: 4390;. 

260 > yüz ha\•lusu. 
130 pike yatak örtüsll. Türl~İye Tıftik ve Yapağı 

2000 kilo yataklık pamuk. lbracatc;dar Birliği 
2 adet lıuyük semaver Adi umumi Hey" et içtimaı 7 /2/ 
Yukarıda yazılı 22 kalem m;ılzeme 941 cuma günü saat 1 5 de Ticaret 

paz rlıkla satın alınr:.caktır. Ihalesi d 1 , 1 24/1 r41 cuma günü saat 15,'30 da O a!lı top an.ı sa onunda yapılacak-
Toph:ınede Lv. Amırııe;ı satın alma j tır. Birlik azalarınm a~ağıdaki ruz
komisyonunda yapılacal>tır. Tallpleıln named(;ki gösterilen hususatı görüş
gctırccekleri nümunelerden beğenile-
rek alınacak olan 1şbu malzemeyi mek üzere teşrifl eri rica olunur. 
verm,,ğe talip olanların nümune ve RUZNAME 
temınatıarlle belli vakitte komisyona 
gelme'eri. (816 - 388) 

••• 
28 ton zeytin alınacaktır. Pazarlık

la eksiltmesi 27/1/941 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Aptlrllğl 
satınalma komsiyonund:ı yapılacak
tır. Tahmin bedeli 7840 Ura llk teml
nntı 588 lirndır. Şartnamesi komis
yonda görülür. İstckl!leıln belli saat
te komisyona gelmeleri. {815 - 387) 

••• 

1 - İdare Hey" eti raporu 
2 - Murak;p raporu 

3 - 1940 senesi hesabatının tas-
diki ve idare hey· etinin ibrası 

'4 - Yeni ldnre Hey.eti intihabı 

5 - Yeni murnkıp intihabı 
6 - 1941 senesi bütçesinin tas-

dıki. 

R 
ltull l ·· · - adrese y::ızsmlar. Ayazpasa Sulak çeş-

atelyesl Voyvoda caddesi. Bereket han KAN_ cerrahpaşa hastanesi karşı-
1 _ iŞ ARIY ANLA 

1 

anı mış. Muracaat: Fen iş radyo ACELE DEVREN SA'l'ILIK DUK- ıne S. No. 24 Hakkı Yaratan. 

İŞ ARIYOR - Resmi ve hususl No. 6 Galata. - 1 :::ında 86 No. hastaneye aid flllm sargı ESKİ TİYATRO iLASJ.AIU _ 1\Ieş-
müessese, mektep ve :rabrlknlarda ça- . tütün maden memba sulan ve saire rı.ıtiyetten evvelki znmanlara ald (Tl-
lışmak üzere bir doktor iş arıyor. Ak- RESSA:\IL..\Rı\ YE RESUi MERAK- satılan dükkdn sahibi t.aşra~·:ı. gidece- l'atr<? 1lanları) alınır satmak ısteycn-
şamda Doktor T. H. rümuzuna yazı ile l.ll.ARl~A - Matbu t:ı.blo kopya re- ğinden çok acele satılıktır. Içlndeklne ler (Istanbul Ankıı.ra caddesi, 119 _ M. 
mUracaat. - ı simler Beyo~lu Tünel civan Narmanlı müracaat. l?:ı.if) müracaatları. 

yurdu o.Türklye Güzel sanatlar atelye- ---------------
l\IUllASİP İŞ ARIYOR Yalnız 

başına büj'Ük bir ticarethanenin mu
hasebe ve muhaberatın~ idare edebi
Ic.n tecrübell, çalışk::.n bir muhasip iş 
arıyor. Almanca ve ()ldukçn Fransızca 
ile daktilo b!llr. Askerlikle alAkası 
yoktur. Akşamda M. N. E. rümuzuna 
mektupla müracaat. 

BAYAX AŞÇI İŞ ARIYOR - Alaf
ranga, alaturka yemek pişirmesini 
fevkalade bilen elinde bonservisi bu
lunan dış:ı.nya gider. İstenilen keflli 
gösterebilir. Al:ş:ımda aB. Aş> rümu
zuna mektupla müracaat. - 2 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 

FOTOÖRAF İŞLERİND~ ANLAR
Sanatk!r bir işçiye ihtiyaç vardır, ay
rıca ta.b işlerinde yet!şmlş bl.r de tapcı 
clerece ve ıs•eklerlnl mektupla bildir
sinler. Adres: Foto Kemal, Singer ya
nında: Zonguldak. - 3 

BİR BAY AN ARAX!YOR - Bir ya
zıhanenin knyıd ve dosya işlerini ya
pacak bir Türk veya Rum bayana ih
tiyaç vardır. Galata B11ll:r sokak Tab
tns han 4üncU kat ınlihcndis müteah
bid Asım Yolaça hergün saat 12-13 ve 
17-18 arası &ahsen müracaat. 

l\lt1RFBBİ1'1-: M:ANIYOR - Biri 10 
c\l~erl 4 y. ında iki Türk kız çocuğu 
ıçln bir mür btlye aranıyor. Fransızca 
ve piyano bllenl"r tercih edilecek mü
racaat mahal: Taksım Abdülhak Ha
mit caddesi Ayyıldız palas No. 4 tele
fon: 44432 

OTO'.\lı\TİK SİGı\Rı\ VE ÇiKOI.A.
TA - Ambalr J mak!nalarında çalış
mış işçi kızlnrn ihtiyaç vardır. İstek
!ilerln İstrnbttl, Yenlposlnhnne k:ır~ı
.smda. Mimar Vedad caddesi 26 nu:na
raya miirııcaat. 

ORTA TAHSİL GÖRl\ltlŞ - Bayan-

ı 
lr ra ihtiyaç vardır. Taliplerin İstanbul 
Yenipo~tahane karş;sında Mimar Ve
dr.d ·cadde i 26 nu;nnraya mürnca-

1 at. 
BAYAN DAKTİLO - E ki yazıyı iyi 

okuyup yazabilen bfr daktilo baynn 
nlınncaktır. Başlangıç m.ıaşı (20) lira
dır. İstcyenler!n (Istanbul - Posta 
kuttı"U 254) adres!ne mektupfa müra
c~ntınrı. 

BİR DEPO MEl\HJI!U ARANIYOR -
Dalmt surette depoda kalmak üzere 
Boğazlçlnde vazl!e gcirccektlr. 500 ll
'!"alık bir banka kefalet mektubu, veya 
Istanbulda ayda 10 lira kira getır!r 
bir mülkün kefalet olarak \"erilmesi, 
ve yahud muteber bir C''inaf veya tüc
carın noterden musl!.ddak 500 liralık 
kefaleti ~arttır. Kefaleti temin etm!
yen1erln beyhude müracaat etmeme
leri. Yaşlı olanlar tercih edilir. Aylık 
30 liradır, hergün sant 13-14 ve 17,30 -
18,30 arası Cialat::ı Dlllftr sokak Tnbt..:ıs 
han 4 üncü kat mühendis Asım Yola
en ııahsen mfırncaat - ı 

KASADAR ARANIYOR - Hcs:ı.p ve 
kasadan tr:criıbell lisan bilir bir Türk 
kızına ihtiyaç Yardır. Bnhçekapı Ha
san deposuna muracnat. - 1 

YILDIZ SEÇİLECEI\: - Salon Eın-

sinde» acele ucuz ''e pearkende satıl- DEYREN S:\Til,JK KAIIYEllA!lil: - ORTA VE LİSE TALF.HESINF. _ 
maktadır. Eamatya emniyet komiserliği karşısın- 'l'ecrübell bir öğretmen matematik ve 

SATILIK DİZI:.'"L MOTÖRI.ımt ve 
(2) KA1'11."0:-.t - Üç tanesi 55 beygir
lik, bir tanesl (70) beygirlik kara ve 
deniz vasıtalarında kullanılır mükem
mel bir halde 4 adet Mersede.~ Benz 
marka Dizel motörleri ve bir tanesi 
Fordson, bil- tanesi 33 model Ford 
marka karoserili, fakat ıtıstlkslz iki 
kamyon .satılıktır. Hergün 20!>92 tele
fonla Hakkı Özak'a müracaat. - 11 

ÇOJ\ Gtlzr:ı, \'P. KIY.:'11:."'rLi -
Bir astragan kürk satılıktır. İsteklile
rin heı: gün saat on sekizden yirmiye 
ve pazar günleri saat ondan on altıya 
kadar Taksim, Talimhane, Topçular 
caddesi Güven apartımanı 5 numaralı 
daireye rnüracaatlan. - 2 

4 - Kiralık - Satılık 

SATILIK APARTI:\IA~ - Kurtulu
.şı.m en güzel mevkllude Slmens tram
vay islasyonıı Şahin sokak 18 No. is
tasyona yarım dakika üçer odalı ve 
bır salon son sistem banyolu geniş 
mutfaklar lrndı 1080 flat 12,000 - 7 

d:ı tramvay caddesinde postane ya- ıransızca dersleri ''eriyor. Akşamda 
ıımdakl 327 numaralı kahvehane dev- UI. S. T.l ye mektupla müracaat. 
ren satılıktır. Blldrdo radyo ve tekmil --------------
r.ıobllyeslle ve arkasında denize nazır KUKLACI O~EP SIVACil".\.!li, llA
bahçesı vardır. Mezkür kahveye mü- YALİ KATİP S.\l.İll - Küçük l<;mnıl, 
ıacaat. Komik Abdi ve Hasan efendilere alt 
· el yazması (oyun piyesleri) olup ta 
PANSİYO~ ARANll"OR - Kun1- sutınak isteyenlerin {Istanbul: Anka

kapı, Beyazıt ve Aksaray muhitinde ra caddesi, 119 - M. RaiO ndres!.ne 
iyi bir aile nezdinde yemek ve sair müracaatları. 
hususat dahil olmak üzere evinden llk 
d_e!a aynlan bir üniversiteli genç p:ı.n- PİYA..."\O DERSİ ALMA!{ ISTE\'IS
sıyoner olnmk arzusundadır. Akşam'- ı ERE - Parls koııservatuarından d!p
da N. R. e mektupla müracaat. _ lomalı bir piyano muallimi musalt 

şartlarla plyano dersi veriyor. Akş::ı.m
SA1.'ILIK ARSA - FcvkaH\de man- da P. M. rfmuzuna müracaat. 

7aralı satılık arsa. Beşiktaş Serence-
tey Çitlenblk sokak 16/l İSTANBUL O~il~ımsiTESİ JK'J"I-

SAD PAKtJLTESİ ım:zUNU - Bir 
ı;enç llk, orta Ye lise talebelerini en iyi 
metodla imtihanlarına hazırlar. Ak
şamda N. N. rümuzuna tahriren mü
ı:ıcaat. - 2 

PANSİYO~ ARANIYOR - Bir üni
versiteli İstanbul veya Beyoğlu tara
fında iyi bir aile yanında yemekll ve
ya yemeks\z bir pansiyon aramakta
dır. Akşam'da (Ün.) rümuzuna mek
tupla müracaat. 

SATILIK - Yarım kan lnglllz tayı. 
lrt!fa 1,4!! 9 aylık şeçereU erkek, kon-

1000 Lir.ASI PE~i~ - 2500 Urası 8 kur ve koşuya elveri!ıll. Gormek için, 
- M::ıçka Valde Çeşme Vişnezade, cav-

sene taksitle satılık ev: Pek az tamire c.ınrçi sokak No. 21 Hüsniı. Her gün 
muhtaç fakat mevkii ve 1s~lkball par- öğleden sonra. 
lak kAglr, beş odalıdır. Istlycnlcrin --------------
I•'atlhte Fevzlpaşa caddesinde Emir 1 AMlANCA 1>1mSL1:Pi - U ulU 

El\ILAKİŞ - Üsküdarda Doğancı- Buhari sokağında C2Gl numaraya mil- tedris! mükemmel olan bir .P.lmıı.n B:ı-
farda !ki daireli beşer odalı büyük racaatlan. - ı yanı Almanca dersleri vermektedlr. 
tnhçell denize nazır hamam Ye ban- 1 Pazar gününden mande h r ün 
:,-olu ev 3500 liraya satılıktır. Dosya ı SATILIK Ar.SA - Fa Uhde tram\ ay 15,30 - 19 a kadar. Beyoğlu j t ltl.-1 
No. 316. Gnlat:ı.saray lisesi karşısında ı durnk nıahnlll FeV?Jpaşa caddesinde caddesi 133 numaralı Ha an Bry ap r
:e4 No. Eınlak!ş. Telefon: 49010 Deniz Apartıman yanında 550 metre- tımanı, ikinci merdi~en, bir.net kat 6. 

llk blr arsa satılıktır. Beyol:;lunda _ '1 

130!1 Lir.\ YA - Davudpaşada deni- Istlkliil caddesi Knrlmnn mağazası ya-
nında saadet Terzihanesinde ba an AVRUPADA - Muheııdlsllk tahsil 

ze, trene, trnmvaj-.ı nazır nıtı odalı N i . ü Y etmiş b'r genç riyazi'-·e fizik ve l:Jm 
h t l , • Do , N 266 o er mana m racaat· Tel· 4149~ · J • -c şap ev sa ı ı.t.ır. S) a o. · a- · · · ya dersleri verir. Altşam gazetesinde 

latasaray Hses! karşısında No. 184 Em- KONFORLU BİR \ 'F.:YA iKİ ODA M. M. rümuzuna mektupla muracant 
lfıkiş Telefon: 490IO ,\RANil'Olt - Taksim ve civarında 

A..."'\KARADA - Yenlşehlrde 1kl dai
reli bir apartıman 24000 liraya satılık
tır. Dosya No. 200. Galatasaray ıısesi 
karşısında No. 134 Emlfı.k!ş. Tele
fon: 49010 

CİIIAl'\GİRDE - Senede 1203 safi 
irr.dı olan mükemmel bir npart.ıman 
22000 lln~ya satılıktır. Dosya No. 325. 
Gnlat!lsaray lise i knrşısınd:ı. No. 184 
F.ml5.ki!l. Telefon: 49010 

SF.BZE HALİNDE - Hal civarında 
kagir bir dükkfın 1200 liraya satılık
tır. Dosya No. 324. Oo.latas:ı.ray llsesi 
knr•ısında No. 184 Emlfıklş. Telefon: 
49010. 

Bl'YUKADı\DA - Cadde üzerinde 
iki kagir d\ikkfın satılıktır. Dosva 
No. 323. Galatnsnı-ay lisesi karşısında 
No. 184 Emli'ıkiş. Telefon 49010. 

1000 LİRA - Şişlinin nihayetinde 
altı döniim erazi ve dönümü bin llra
y:ı satılıktır. Dosya No. 318. Galatasa-ı 
ı:ıy llses! karı;ı ında No. 184 Emlf'tklş. 
Telefon: 49010. 

YEŞİLDİREKTE- Cümhuriyet mat
ba::ı.sı civarında uç katlı dokuz odalı 
hütün Boğaza nnzır vlllü ve aynen 
dörder oda.lı beton lkl ev 16000 liraya 
:.atılıktır. Ik! ev 7000 liraya nyrıca dn 
s4tılabllir. Dosv:ı No. 256. Gt\latasarny 
füesi karııısında No. 184 EmHi.klş. Te
ltfoıı 49010 . 

temiz blr aUe yanında iki ay için ve 
iki ktşlllk bir aileye. Kadıköy Moda 
caddesi 244 No. 3 üncü kat. - ı 

Al.l\IASCA DERSLEHİ - Bir Yu
goslavyalı mualllme çocuklara, ıı e ve 
üniversite talebesine ve büyuklere hu
susi almanca gramer. edebiyat ve mu
habere dersleri verir. Grup hnlınde 
3-6 talebe kabul eder. Flatıer chv 11-

dir. Her gün saat 13 çe kadar bulunur. 
Madam Siftar Sıra"ervil ... r 101 kapı 9 
Taksim. - 3 

KİRAUK ODALAn - Bir Alman 
mualllmesl nezdinde temiz ve mobil
yeli iki oda birllkte veya ayn nyn ki
ralıktır. Pazar gününden mandn her 
gfın 15,30 - 19 a kadar Beyoğlu. İs-
tlklfi.l caddesi, 133 numaralı Hasan l\IEKTUPLARINl:.ll Al.UU:l."\JZ 
Bey apartınıanı, ikinci merdiven, bl- Gazetemiz idarehanesini adres 
rinci kat (numara G). _ 5 olarak göstermiş olan tarller.

mizden 
PANSİYON AnANIYOR - Nezih bir M. A. - Ş. K. - K. :nı. - il. A. 'J'. 

aile yanında iki kişilik bir alle için 1 l\I. T. - G. l\I. - A. A. - \. l'. 
bütün konforü havı bir veyn iki od:ı 1 Z. - C. S. - M. N. ı:. 
aranıyor. Şerait acele Galata Voyvo- ı namlanna gelen mektuplan td:ı-
da caddesi Hezaran han 4 üncü kat 19 rehar.emlzden aldırmaları mer-
No. bay Müeyyıte müracaat. _ 2 "=e=t=ıd=u=r============· 

YENİ KAZANC VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE 

Bilanço ·Kar ve Zarar-Beyanname Tanzimi 

Mdiffl 

T8 

Hususi Şirketler Hakkında Tavsiyeler 
Adlı k:tnbımız çıkmıştır. Her kitapçıda bulunur. 

Adres: fsmail Hilmi Afşar - Hesab ve Vergi Bürosu 
Meydancık Güzel Han ikinc.i kat. 

'* '# ?*Ç{**N 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Bir adet soğuk hava odası yaptırıla

caktır. Pazarlıkla eksutmesi 27/1/941 
pazartesi günü saat 15,30 da Topha
nede Lv. Amlrlltii satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 7940 
lira ilk teminatı 595 lira 50 kuruştur 
Keilf ve şartnamesi komisyonda gö
rühir. İstekllkrln belli sııatte komis-

... 
Çocuk donları ı 

peryal için orkestramıza refakat ede
cek bir bayan intihap edilecektir. Her 

1 

gun Gal.1tnsara)·da Snlon Empcryala 
müracaat edllebillr. 

KALAl'\UŞTA - Denize hflklm olan 
r.ıodcrn blr np:ırtımnn sntılıktır. Dos
yr, No. 103. Galatasaray ıısesl k:ı.rşı
s;nda No.184. Telefon: 49010. 

Maliye Vekaleti Milli Emlak 
müdürlüğünden : 

yona gelmeleri. (818 - 390) 
••• 

İçi lastik, dışı halis İpekten 
yapılmı~. gayet sağlam ve çok 
dayanıklıdır. (ARCA) marka
sına dikkat. Toptan satış yeri: 
Sirkeci Orhaniye caddesi No. 
28. Tel: 20992. Telgraf adresi: 
lstanbul - Ateıı. 

Behcrlnc ııo !im tahmin edllen 25 lii:m::~-~~"~~-ıtB:~~t?:!Cli::~~=~,., 
ndet mruı. k pak büyük bakır helva
hane nlınucaktır. Pa~rlıkla eksilt
mesi 29/11941 çarşamba günü saat 
14 te Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komlsyonundn. yapılacaktır. İlk 
teminatı 168 Um 75 kuruştur. Nümu

Be> oflu Ycrlilt Askerlik Şubesinılen: 
Şubemizde er olarak kayıtlı 327 do

ğumlu makinist er Ahmet o~. Tabirin 
acele şubemize müracaat etmesi il~n 
olunur. 

nesi komisyonda görülür. Isteklllerln -------------
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(823 - 470) 
••• 

1000 adet et satın ve 5000 adet et 
bıçağı müt.eahhld n)\m ve hesabma 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
29/1/941 çarşamba günü saat 14,30 da 
~OPhanede Lv. Amirliği sn.tın alma 

Ornlsyonunda yapılacaktır. Tahmin 
:ed('}I 6500 Hm. ilk teminatı 487 lira 

O kuruştur. Nürnunelerl komisyon
~ f!rfilür. İsteklilerin belll saatte 

nı..,"'ona gelmeleri. (821 - 468) 
••• 

ıes~Ydarp~adan Mimar Sinan iske
lec e 240 ton kadar arpa nn.klettiri
cu!ktir. Pazarlıkla ekslltmcsl 25/1/941 
de ~rtesı günü saat 11 de Tophane
:ınıs evnzım limtrllğl satın nlma ko
Yatıionunda Yapılacaktır. İşbu nakli
&efer elverişi! motörü olanlann seyrü
VCS1k e elverişli olduğuna dair llmnn 
Celın a1sı ve teminatlarıle ko.ı.nlsyonn 

c er[. a824» c474• 
li ••• 

ton ~:darpaşa 1stn..")•onunda :ıo,ooo 
tlrtJe<: kkcri r: .Ya tahm1l \ e tahliye et-

e tir. Pazarlıl·la eksutmesl 

KA YIB - Şebeke pasomu kaybet
tJ:n· Yenisini alncat,'lmdan eskisinin 
hukm ü yoktur . 

Fen !o.kültcsı rlyaz!yede 2031 
Ramiha Baysun 

Güzel Sanatlar Birliği resim şube
sinden: 

28/1/941 salı giinü sant 15 de Alay
köşkünde umumi heyet toplantısına 
azanın te§rlflerl. 

Ruzname: 1 - Senelik rapor. 2 _ 
Hesnbatın tedklkl, 3 - İdare heyeti 
seçimi. 

- Dr. Horhoruni • 
Eminönü Nimet Abla. gişesi 

karşısındaki muayenehanesinde 
her gün akşama kadar hastala
rını tedavi eder. Telefon: 24131. 

27/1/941 pazartesi günü saat 15,45 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 12,000 Ura llk t.c.ıninatı 900 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Isteklilerln belll saatte komisyona. 
gelmeleri. (822 - 469) 

BiR BAYAN ARANll'Oit - Fotoğ
raf siparişlerini knbul edecek kabili-
yetine göre ticret verll.r. Takslm sine- GALATı\D.\ - Trnmvny caddesinde 
m:ısı dahilinde Foto Sa'de müraca- Eenede 192 llrn irndı olan bir dükkfın 
at. _ 2 :;soo Uraya satılıktır. Dosya No. 150. 

Gal::tasaray lise ı karşısında 184 No . 
BAYAN KATiBE AltANIYOR - Emlak iş Tel fon: 49010 

Büronun yazı 1 !erinde i tıhdam cdll- --------------
mrk UZ"re bir bayan kfıtlbe ihtiyaç BAJIÇELi EV VF.l'A ARSA - Üs
vardır. Mıiracaat Bahçekapı Tnşhan küdar Doğancılarda denize nazır bah
asına kat No. 4-5 - 2 çell ev Yahud arsa satmak isteyenler 

Slrkccl vezir iskelesi 8 No. raya mek-
HASTABAKICI Afü\Nll'OH. - İs- tuplıı müracaat telefon: 20475 

teklilerln vrsafüile beraber Nlşanta-
sında Güzelbahçe sokağında doktor !tııo:.rrrnsi 40 ltuRUŞA ARSA _ 
Kenan Tevfik Kadın hastanesine mü- Goztepede deniz! görür !evkallide rağ
racaatlan. - 2 beti nrtan nez:ı.retıı havadar bir mev

l\IUREllBİYE ARANll"OH. - Izmirc 
gidecek bir aile yanındn .5 y~ınd:ılti 
çocuğu.na bakmak üzere Ingillzce bi
len bir mürebbiye aranıyor. N. E. ru
muzl!e İstanbul 176 posta kutusuna 
mürac:ı.at. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 
Kı:u::rin OTO:.\IOBİL - Flat mar

ka. Yalnız on üç bin kilometre yapmış. 
Uıstikler yepyeni. Motör mükemmel. 
Döşeme, boya çok güzel. Çift kapılı. 
Çok şık. Ucuz verilecek. Hususi otomo
blller serbest olunca iki mlsll fintlne 
~atılabllir. Müracaat: Telefon: 41243. 

45 ~EYGiR KUVVETİ.VDE DENİZ 
MOTORtJ - İşler vaziyette gemiden 
!;!karılan SKANDİA markalı çırt si
lindirll bütün alfıtı tnmnm makine ga
yet ucuz flatıe satılıktır. Taliplerin 
Sirkecide Orhnniye caddesinde istas
yon oteline müracactları Tel: 20708 

-8 

kide kumpanya suyu, elektrik, kuyusu 
:ınevcud her türlü vesaite yakm arsa 
acele satılıktır. Toptan yUzde yirmi is
konto edillr. 17 elen sonra Telefon 
5r,,153 müracaat. 

• DEVREN SA'l'ILm: - Devamlı ta
ı.ebe ve har!ç müşterllerl bulw10n Be
!'a.zıdda TAT tereyağı ve süt evi ns
l.erlil: dolnyıslle bütün tesisatlle bir
likte devren acele s:ı.tılıktır. Taliplerin 
Okçularbaşı 8!> No. ya müracaatları. 

ACELE l\:EJ,EPİR BAKKALİYE 
DtJKfü\NI - Tütün buna mümasil 
s:ıtış yapan mevkii güzel işlek bir yer
de tele!onlle beraber devren satılıktır. 
Taşraya gideceğinden Beşiktaş Şair 
Nedim caddesi 9G-2 No. Tel: 42383 

50 I.İRA İCAR 7 SENE TAKSİTLE -
Beyoğlunda Tünel civarında Yazıcı 
caddesinde Topçu sokafpnda 9 numn
r:ı.lı kargir 9 odalı ev 1800 Ilr:ı.sı peşin 
3400 llrosı ycdl sene taksitle 5200 lira
ya satılıktır. lçlndekllcre müraca
at. 

Vekalet Mllli Emlak müdürlüğü kadrosunda dalml 100 lİm ücretli fen 
memurluğu münhaldlr. Nafia fen mektebinden mezun ve askerliğini yapını§ 
tlmak ve taliplerin tc:ı.hhüdü hallnde kıdem ve menşee göre tefrik yapılmak 
suretlle bir !en memuru nlınacat;ından talip olanların aşaıtıdakl eYrakı bir 
lstldaya rnptcn Maliye Vekdletl cMIIU Emlfı.~ e göndermeleri ııtın olunur. 

ı - Mektep vesikası. 
2 - Memurin kanununun 4 üncü maddesi mucibince mnhkiımlyeU 

olmadığı. 

S - Hüsnühal varakası. 
4 - Askerlik vesikası. 
6 - Tevdi edilecek nünıune veçhile durum kAğıdı. 
6 - e 5 x 9 eb:ıdında beş ndet fotoğraf. 
7 - Nüfus kağıdı sureti. 

Umumi Meclis Azasına 
Vali ve Belediye Reisliğinden : 

İstanbul Umumi Meclisi Üçüncü intihap devreslnln üçünct1 yılı şubat 
lçtimaının 1lk ln'Jkadını 3/2/941 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
14 de akdedlleceğinden nıuhtcromJı.zanın o gün muayyen san.tte Umumt 
Mecl'.s $alonunu teşrifleri ricn olunur. 

Ruzname: 

1 - 941 bütçeleri 
2 - 938 kat'i hesaplan hckkında dalrrı1 enclimen mazbatası . (481) 

Yüksek mühen is ve fen memuru 
a anıyor 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
Merkezde teknik büroda ve şantiyelerde çalışmak üzere mukavemet ve 

muvazenet hesabatınd:ı ve her tu,.lü proje işlerinde tecri.ıhell inşnnt mü
henÇislerile fen memurl:::m rlın:ıt·aktlr. 

isteklilerin en son 27 l r&1 t r , • kcd r "ah e"l 'iey;ıhud yazı ıı An-
karnda ofis teknik bu o rl k., rl.e müı-rcaatları iltın 
olunur. l .. 9uı - t37!1J 
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SU AKARKE~ KOPONO D.OLDUR 

AKŞAM 

AITALYA UMUMi NAKLiYAT 
Türk Anonim Şirketinden: 

Eak.i yazılan okur, türkçe ve fransızcaya bihakkın vakıf 

Ü ç daktilo al ı nacaktır 
Fazla lisan bilenler tercih olunacaktır. Talip olanlann hüsnühal 

varakası, eski çalı~bklan yerlerden almı~ oldukları bonservis, tercil· 
meihal, sıhhat raporu, nüfus tezkeresi ve iki adet veırika fotoğraf
l11rile birlikte Şirketimiz Merkezine her gÜn saat 14 den sonra mü· 
racaat etmeleri. 

ANTALYA UMUMi NAKLiYAT 
Türk Anonim Şirketinden : 

Türkçe ve Fransızcaya bihakkın vakıf ve hu lisanlar üzerinde 
tercümeye ve resen muhabere et meğe muktedir 

İkf Memur allnacaktır 

23 K~unusanı 1941 

Fazla lisan bilenler tercih olunacaktır. Talip olanların hüsnühal il 
varakası, eski çalı~tıkları yerlerden almııı oldukları bonservis, tercÜ· 
meihal, sıhhat raporu, nüfus tezkere: i ve iki adet vetrika fotoğraf
larile birlikte Şirketimiz Merkezine her gün saat 14 den sonra mü· 
racaat etmeleri. 

Neden bu kadar ucuz ? 
SORGULARINA CEVABIMIZ ı 

o 
1 ~ 

ELEK TR 

Otoma tik bir surette hazırlanan ÇAPAMARKA çorbalık kompri· 
melerinin temin ettiği kolaylığı, kaz andırdığı vakti, aynı zamanda ne· 
faseti ve kalori kudretini muhterem vatandaşlara tanıtmak maksadile 
karsız satıldığı içindir. 

Deniz harp okulu ve lisesi komutanlığından 
Okulumuza 35 lira ücretle bir aşçı alınacaktır. Lsteklller in aşağıda ya-

zılı evrak ile Heybeliadadak.i okula müracaatları. 
ı - Dilekçe. 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 

2 - Polisçe musaddak hüsnü hal varakası. 
3 - Nüfus cüzdanı veya suretl. 
4 - Sıhhat raporu ve aşı kô.ğıdı. «453• 

Beıinci tertip 

BiRiNCi ÇEKiliŞ 
7 Şubat 1941 

1knuni e adedi 

4 
5.000 4 20.000 

6 2.000 12.000 

30 1.000 30.000 

60 500 30.000 

90 200 18.000 

300 100 30.000 

300 50 15.000 

3000 11 30.000 

60000 ! 120.000 

430 Teselli mükifab 12.132 

4!24 357.13! 
..... et Tanı Bilet 

1 2 
Ura u... 

. T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELER/ 
ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 1000 .. = 3000.- .. 
2 .. 
4 .. 
8 .. 

35 .. 
80 

750 
GOO 
250 
100 
50 

.. .. .. .. 
.. 

= 1500.- " 
= 200().- .. 
= 2000.- .. 
= 3500.- .. 
= 4000.- .. 

300 .. 20 .. = 6000.- " 
Keşicleleri: 4 Şub:ıt, 2 Mayıs, 1 Ağus
tos, 3 İkincite rin tarihinde yapılır. 

I 

BUR LA 
B iRADERLER 

ST A N BUL •ANKARA· İZMiR 

_ JiM FUJ 
(Abdest bozan) dediğimiz barsak ku.-tlarmm devasıdır. 

Bunlar sı~ etile yaptlını:J pastırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli-

1 
keli hastalıltlara yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci devası· ı 
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Heı Eczanede bulunur. 
reçete ilf satılır. 

• • tB., pp,ı 


