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Askerlerimiz için yünlü 
ve pamuklu eşya gönderil
mesi her taraf ta hararetle 

devam ediyor 
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Başvekil Dr. Refik Saydamın 
ikinci yıldönümü 

Doktor Refik Saydam Başve

killiğinln ikinci yılını bitlnniş olu- 1 

for. İş başına geldiği zaman Tür- ı 
kiye, Büyük Kurtarıcısı Atatür
kün ölümünden sonra, tarUı1.n1n 
nazik bir anını yaşıyordu. Dünya
nın gözleri memleketimize dlk:ll
miş, inkılfıp Türkiyesinin bundan 
sonra ne yapacağını merakla bek
Uyord u. Türk milletinin, İsmet 
lnönünün şahsiyetinde tecelli 
Men sevgi, hürmet birliği 17 yıl- .. 
!ık inkılftp Türkiyesin! takip eden
ler için hiç hayret uyandırmıyan 
bir hMise idi. Türki~ tarlhin 
~endine mukadder kıldığı yolda 
C.evam ediyordu. Fakat Türkiye 
sükun ve refah yolunda devam 
ederken dünya birdenbire karıştı. 
Doktor Refik Saydam Avrupanın 

, 

hercümerce yaklaştığı 0 mühim .. . 
anlarda iş başına gelml tl mç ~ yıllık idaresi Türkiye ıçin sulh, 
mübalağa etmeden denriebllir ki liuzur ve emniyet devresi oldu. 
öünyayı saran kasırga ortasında Dahltt politikada takip ettfll 
bu derece ağır mesuliyet hiç bir halkçı ve llerleytct prensipler . ka
Clevlet adamının omuzlarına yÜk- dar C1ış siyasette asla aynlme.&R! 
lenmemiştir. Tehlike ve kargaş~ dürüst ve açık yol TOrldyeye bü
lık arasında devlet gemisinin dü- tün dünyanın lttbannı kazan
lhenini iyi kullanmak, milleti se- dırdı. Oeçtığim1z, meçhüllerle do
!amete ulaştırması en çok muhte- lu bu çetin günlerde em1n1z ld bu 
ıneı olan istikameti tayin etmek memleket ve bu millet her türlü 
lftzım geliyordu. macera zlhnlyetinden uzak, milli y 

• 
A 

dotllsa • 

Türkiyeyi 17 yıllık çalışması müdafaa endişelerinde lzA:mt ti
ile bugünkü yükseliş devresine tiz, istikbale derin bir emniyetle 
vardırnuş olmak meziyetinden bakabilmektedir. 
başka, Türk milletinin en A.sll Bir çok memleketlerin mahrum 
hasletlerini temsil etmek kudre- olduğu bu emniyet ve bu huzuru 
tinde bir şefe malik olmak bahti- bize vermeğe muvaffak olan 
yarlığı, doktor Refik saydamın Başvekilimlze daha uzun yıllar 
ta~ nıanasne medent ve A vıııpal memleketle birlikte ayni huzur 

Erltrede ve Habeşistan da İngiliz! erin ve Habeş vatanperverlerinin 
taamız istikametlerini gösterir harita 

Reisicümhur 
atışiha kablliyetine inzimam ve emniyet içinde bu millete fay

edince bu devlet gemisi müthiş dalı olmakta devam etmestnı t&
fırtına ortasında selAmet yolunu mennl ederiz. 
bulmu~tur. Muhterem Başvekilin Necmeddln Sadak 

Musiki muallim mekte
bini ıereflendirdiler 

lord Halilax'ın 
beyanatı 

« Hitler, harbi 940 senesi 
yaz mevsiminde 
kaybetmiştir> 

Bükreş 

isyanında 
neler oldu? 

Toskana 
kurtları 

dağıtdddarl 

Ankara 2!S "(Telefonla) - Re
isicümhur 1mıet İnönü bugün 
Musikt Muallim mekteblni şeref
lendirmtşler ve riyaseti cümhur 
nıA.rmonllc orkestrasının konse
rinde hazır bulunmuşlardır. 

V~inıton 26 (A.A.) - B.C.C: 
Yeni lngiliz ıefiri Lord HaJ.ifa.x dün 
sabah Amerika Hariciye Naun B. 
Hull'ü ziyaret cbniştir. Cörüımc
den sonra gazetecilere fU beyanatta 
bulunmuıtur: 

Yahudi mahalle- Amavutl~a İtalyanlar 
Si muhtelıf koldan 

Rumen hastaneleri 
yaralılarla dolu 

cB. Hull ile hugiinkü vaziyet 
hakkında görüıtük ve tamamen ay
ni fikirde olduğumuzu görıdük. B. 
Rooseveltin karaya çıktığım lima-

Yağma edildl kaçırhlıyorlar K ti dil 180 ah d
• . na gelmesinden dolayı pek ziyade 

a e en y u ının mütehassiWm. 

Ho . s· l cesedi morga kaldınldı Bu harbin tarihi yazıldığı zaman 
l rıa ıma ile taraftar• Arnavutluktaki 20 tal- görülecektir ki Franaanın ıukutunun 
arı araştırılıyor, Anto- 'yan fırkasından yedisinin Bükre, 25 (AA.) - Havas: meydana getirdiği vaziyetten istifa· 

llesko asilere harfi şiddet- tamamile bozguna uğra• Şehir civarında katledilmiş olan de edemeyince Hitler harbi 940 
li tedbirler aldı d ., "tı·ral ediliyor 180 yahudin.i~ ccae~i morga ~aklo- aenesi yazında kaybetmiıtir. O za. 

. ıgı 1 lunmu§tur. Oıger: hır çok :şehırlerde man İngiltere en kuvvet.iz aziyet• 

Bükreı 25 (A.A.) 
tn.uhabiri bildiriyor: 

ezcümle Bratov, Plöati, Galaç ve te idi. İlkbaharda Almanların lngil• 
- Reuter Atlna 25 (A.A.) - Estla garıctesintn İbrail" de buna müpbih hadiseler tereye büyük taarruzu bekleniyor. 

cephedekl harp muhablri y!\zıyor: olmuıtur. Ojğer taraftan hastane- Fakat bu taarruz akamete uğraya-
., __ Ni~arn hemen hemen tamamile 
~ssua t • • c B ··k e mış~u. eneral Antonesko 
G u ~cşt~. vazıyete hakim olmuş ad-

~dılcbılır. Hükumet merkezinin 
:;ınde sokaklarda tanklar ve askeri 
amyo~lar fasılalarla devriye gez

mektedır. Dün evden eve ·d·J k .1-h gı ı ere 
eı a araştırmaları yapılmıştır. Ayni 
%amanda Cen~ral Antonesko tara
fından neşredılen emirname mu . 
L • Cı• 
oınce herkes evinde bulunan !!ilahı 
teslime başlamıştır. Maamafih lcj
Yonerlerden pek azının silahlarım 
Verdikleri görülmüştür. 

. 200 asker öldü 
Kargaşalıkla:· esnasında ölen ve 

~aralananların sayısı hakkında ra-
~rnlar yoksa da bunların yekunu 

Y~kııek olduğu zannediliyor. Yalnız 
~e efon merkezinde ve civarında vu
leu bulan bir kaç çarpışmada asker-
rA~raııından 200 kadarı ölmüştür. 

•a ~an kıtaları perşembe günü 
•l~t k.l den beri hükumet merkezini 
ıatrnıı ometrelil. bir kutur içinde ku
tten ş 

1 
bulunmaktadır. Vilayetler-

ge en b· k 1 . 
~ehr . ır ço enroner grupunu 

e gırm kt 
Çarpııını I e en menetmişlerse de 
dir. a ara hiç iştirak etmemişler-

'\' ahudi mahallesinde 

13.. Yapılan tahribat 
ukreşte 1 b . . bine . v zor a ır yahudı mekte-

bir 1 ~ırınege teşebbüs eden büyük 
CJYoner grup t d d "l . . ( u ar e ı mış tır. 

Devamı 7 nci sahifede) 

Müfrcz.elerlrnlz Uert hareketlerine 1 k ~ ı ı I d ı ak B' · · · v devam etmektedir. Diin dağların te- er as er veya a.sl yara ı ar a o u- c tır. ızım ıçm ne yapbgımzı ve 
dur istikbalde ne yapacağınızı anlamak pesinde vukua gelen iki muharebeye • 

şahld oldum. Muharebeler, ekseriya =============z= üzere memloeketinizin bazı yerlerini 
karla örtülü dağ patı.kalan üzerinde .. :1. k k a ~ 1. er 1 ziya re edeceğim. Bütün lngilterenin 
veyahud dağlann sarp eteklerinde başlıca ihtiyacı sizin büyük sanayi 
yapılmaktadır. Askerlerlmlz fevkalbe- kudretin.izi ıeferber etmenizdir.> 
şer kuvvetle ve cesaretle çarpışıyor- Ticaret kalpazanlıği 

Vatinaton 26 (A.A.) - B.B.Cı lar. Bir tek taburumuz, bugün tam 
bir düşman alayını kaçınn~tır. Diğer Gazetelerden: Lor<:I HaJ.ifax'ı Amerikaya getiren 
bir Yunan taburu. gece, rnevkl almış cGıda maddeleri çok ıılo surette beşinci Ceorge zırlıt .. ı dün demir 
bulunduğu bir dağ tepesinden geçerek k tr l edil ek. B it f d alarak bulunduğu limandan hareket 
cüretıı bir çevirme hareketi yapmış on o ec as ve ay asız tm. . 
ve çok aşağıda bulunan bir yol üze- şekilde b:ızırlanan tıbbi müstahzar- e ıştır 
rinde bir İtalyan cüzütamını kaçır- lann da ıabfı nıenolunacak.ıt 
mıştır. Bozguna uğnyan İtalyanlar, Demek ki meseli bir grip ilicı. 
burada bir çok harp malzemesi bırak- Lüzumlu ecza tedarik edilememif • 
rnışlardır. Yalı t t d riki k alı h t · 

Dün alınan esirler arasında iki İtal- u ~ a pe P • a • çme za· 
yan binbaşısı da vardır. Bu 1k.1 esirle rarıu: bar. toz konup pıyasaya çıka· 
görüştüm ve her ikisinin de cephenin rı~a iktifa olunmut. Bu hapı 
diğer bir kısmından yakınlarda bu- yut ki hapı yutaam!. .. Böyle bir sa· 
raya getırıımı., olan bir fırkaya men- nayici, faaliyetinden menedilmelde 
sup olduklarını öğrendim. Bu iki bin- kalmamalı; tiddetli ceza görmeli. 
başı, fırkalarının dağıldığını ve as- Kendi ve firmaımm adı • ı ilan 
kerlerinln çok çetin vaziyetlere düş- 1 olunmalı çu··-'-'! • • • . daJabarns ~ b" 
- .. .. d .. rt .. 1 ksl k 1 • D&U 1tın ıçm e az ır 
tuğunu ve o gun Y yecc z adı- «kasdıt var O t lik d d. 1 al 
ğın ı söylediler .. • s e e ıp om ı 

Bu iki esir, ~eşhur uToscana kurd- munevvet- bir. zat olac~! 
IarıD fırkasının da tamamile dağılmış Bu tarz~aki her barız cckasdıo ın 
ve kumandanının değiştirilmiş oldu- yakasın& şıddet1i bir kanuni tedbir 
ğunu teyit eylemişlerdir. İtalyanlar, yapışmalıdu. Meseli kilosu 130 ku
Amavutıuk cephesinde bulunan 20 ruşa muz. imreniyorsunuz, yahut 
İtalyan fırkasından yedisinin tama- hastanız var, alıyorsunuz. Man:ıara
m!le bozuldu~unu kabul etmektedir. sı ili: Olmu~. Kabuğunun sarısı ya. 

Muharebeler devam eylemekte ve nında kualtılar var... Meğer bun· 
kıtalarımız durmadan !lerleınektedir. l 1ar, fırında ateşe tutularak yakıl-

ı k S- -. - ---::- k • • mış; gözü boyamalı İçinmiş. Meyva· 
ra • urıye muza eresı ı nın içi hı,ır hışır hamt 
Er.yrııt. 26 CA.A.) - Hl•dudm~. l~i tn- s·· Je ticaret hileleri kalpazanlık 

r:ı.fınctakı çnvırlarla koyun sıırulcri- t oy • v 

ııln ne::me'i:l hakkında sürlye ile İrak ı derecesınde agır cezalara çarpılma
aı a sıııda muznkerclere ba§lanmıştır. lıdll'. 

Mareşal Petain Amerika 
sefirine ziyafet verdi 

Vichy 26 (A.A.) - Maretal P6tam, 
dün Amerika Blrle.şlk devletlertntı;ı 
büyük elçisi amiral Leahy oerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Ha
riciye Nazırı B. Flandln ııe Bahriye 
Nazın amlml Darlan dl\ hazır bulun
muştur. 

Dün gece de Britanyaya 
ha va taarruzu olmadı 
Londra 26 (AA.> - (B.B.C.) Dün 

Brltanya üzerinde hava fnrulyetl son 
derece azalmıştır. Diln gece de sü
künet içinde geçmiştir. 

Nafia Vekili bu sabah 
geldi 

Nafia Vekili general AU Fuad Ce
besoy bu sagahkl Ankara ekspreslle 
şehrimize gelmiştir. Vekil, şehrimiz
de birkaç gün kalarak nafiaya aid 
işler etrafında tP.nkikıı t.t.a huluna-
caktır. J 

·eu SABAHKİ 
• r 

TEL6RAFLAR 
6 ltalyan · 
tayyaresi 
düşürüldü 
Dün geceki Yunan 

tebliği 

Mahalli harekatta çok 
mühim muvallakıyetler 

elde edildi 

Atlna 26 <A.A.) - CB. B. C.) Dlln 
gece neşredilen Yunan tebllğid.lr: .Ma-
halll ha.rekatta çok mühim muvnffa.-

lngilizler 
Derne'ye 
girdiler 

ltalyanlar burasını 
tahliye etmişler 

Londra 26 ( A.A.) - B. 
B. C.: Kahireden bildiril
diğine göre, motöriu 
kuvvetler Derne' ye gir
mişlerdir. Tayyare ile ya. 
pılan istikşaflarda bura
sının tahliye edildiği an
laşılmıştır. Maamalih bu 
haber henüz resmen te
yid edilmemiştir. 

kıyetıe elde edll.mlştlr. Elimize yüz- A/ l I> • 
den fazla esir geçti. Hava kuvvetleri· man ar rarıs 
m1z muvaffakıyetli harekatta bulu-

na~k .. cephede 3 düşman tayyareal polı·s m u··du"r u" n ii 
düşürüldü. Selaniğe taarruz eden 
dü.şman tayyarelerinden üçü de dil
şürillmüştür. Tayyarelerlmlzbı hepsi 
üslerine dönmüşlerdir. 

İtalyan tayyarelerinin 
taarruzları 

Atina 26 (A .A.) - (B. B . C.) Umu· 
tn1 emniyet nezaretınin tebll~e gö-

tevkil ettiler 
Tevkifin sebebi henüz 

belli değil 
re Selft.nlk bombardımanında ha.sar Vi h 26 (AA) (BBC.) 
azdır. Sivil halktan blr mlkdar zayıat Ö~~~·v• .". • - ___ ·_:._.ı 1 

'\1lrdır. İtalyan tayyn.relert do.iti.ık ~ ıgme gore mun ~u
erazide bulunan Tırhalaya da bomba- beri Pariste polia müdürü vaziEesial 
lar atmışlardır. Ne ha.sar, ne zaYtB.t gören B. l..angeron Almanlar tar .. 
vardır. Bir İtalyan tayyaresi Ege de- fmdan tevkif edilmittir. Sebebi L .. 
nizinde bir adada btr köye mitralyöz- nüz malUın değildir. B. l..angeroıum 
le ateş etmiştir. Parla halla arasında büyiik bir na. 

İtalyanların mukabil fazu vardı.. 
taarruzları püskürtüldü -------

R Oman yada Atina 26 (A.A.> - CB.B.C.) Atlna 
radyosunda Yunan sözcüsüniln beya
natına göre İtnlyanlar Tepedclende 
şiddetli mukabil taarruzlarda bulun
muşlar. fakat büyük zayiata duçar 
edilerek püskürtülmUşlerdlt. Ajana 
ha.berlerlne göre şimalde muvaffak 
olamıyan İtalyanlar başka noktalar
da da muvaffakıyetsız taamızlarda 
bulunmuşlardır. 

Bulgaristanda 
toplantılar 

çarpışmalar 
devam ediyor 

-·-
Bükreıte perıembe 

günündenberi sükunet 
vardır 

Bülaet 26 (A.A.) - (Colum• 
bia) Rumen hükUmeti vaziyete ha
kim olmakla beraber Ploeeti, Kö .. 

HükUmetin politikasinı tence, ve Brasov ile Craiova' da 
anlatmak üzere bugün çarpışmalar devam etmektedir. 

50 yerde halka nutuklar Horia Sima tevkif edildi 
söylenecek P~e, 26 (A.A.) . - •. Rum~n 

Demır muhafızlar eakı reısı Hori a 
Sima dün tev1'if edilmiştir, 

Bükreşte öldürülen 
Alman zabiti 

Sofya 26 (A.A.) - CB.B.C.) Hük<t
metın dahlll ve batıcı polltlkasını 
halka anlatmak üzere bugün Bulga
rtstanda. toplantılar yapılacaktır. Na-
zırlar, mebuslar 50 yerde halka n~tuk Viyana 26 (A.A.) - D.N.B. 
stfliyeceklerd.ir. bil~riyor: Bükreşte suikasde kurban 

Sofya 26 (A.A.) _ D.N.B>: Kral Bo- gi~e!1 ~.urmay bi~baş~ l~ell':?~tlı 
rta, yanında kraliçe d~ olduğu hal- Dorıng ın cen.aze torenı, dun oglo
de, dün öğ'lcden sonra modem Alman den sonra, Vıyanada merkez mıe
mlmarlsi sergisini zJynret etmlştlr. zarlığında. büyük askeri merasimle 
Bu sergi, dün sabah açılmıştır. yapılmıştır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[Talebeye dans yasak). - Gazeteler -
~Lütfen bir dans bayanı ..• 
- Paso, talebe! .• 
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ece ki ve Bu. Sabahki Haberler J 
Harp tebliğleri . . 

· Alman tebliği 

Hücumbotlari lngiliz 
sahillerinde ketif 
hareketleri yaptİ 

"RtW?CŞM 

* 
B. -Rooseveltin 

• • son ıest~ 
Amerilian • İngiliz 

teıanüdüne i(ati bir 'delil 
teıkil eder 

Vaıington 2' (AA.) - Havuı 
Berlin 25 (A.A.) - Alman ordulan B. Roosenltln lnıiliz bfiyülr ·~id 

8aşkumandanlığmın tebllğl: Lord Halifax'ı karıılamak üzere 
Alman sert hücumbotları, fen& ha- A U.' 't • · t ahfil 

uya rağmen, İngiliz mı.hlllerl boyun- n~.apo. • il ~eaı, aıyu m -
muvattnklyetıı ke§lf ha.reltetlerl ler uzennde dorın tesirler yapmıştır. 

~pmışlnrdır. Bu hücumbotlan, bir Siyut mahfiller, Amerikan milleti 
çok defıı. düşmanla temasa gelmişler- reisinin ilic. defa olatak böyle bir jcat 
dJr. Hücumbotlanmızın hepsl 1lslerlne yapmış olduğunu tebarüz ettirmek· 
dönm~ilr. tc&ir. Bu jest, hilhaasa albay Lind-

Fena hava. dolayıslle, Alman hava bcrgin yardım kanunu projesi lıak
kuvvetlerl, 24 kô.nunusanlde, .f&allye- lundaki beyanatından ıonra yapıl-
Un1 müsellfih keşi! uçuşlarına .inhisar im d d 1 b' .k d h 
ttl 1 1J mış o aarn an o ayı ır at a a 

e rm ş r. _L • k b ı. d. 
· Akdcnlzde Glrldln garbında, Alman oı:ncmnuyet ee etme.de ır. 
muharebe tayyareler!, tıcaret vapur- Filhakika bir çok eiyut müşahid
Janndan mürekkep bir kafileye hü- ler, hükumetin hu kanun projesinin 
cum etmqtır. Kafileye refakat eden bugünkü ıckli ile kabul edilme.ini 
fiç ağır Inglllz cüzütamına blr çok istemekten vaz geçeceğini aanıyor
tam isabetler kaydolunmuştur:. Bir lardı. Bazı müıahidler, lngiltcrcye 
düşman tayyaresi dilşilrfilmüştur. 'd . k f'l l · d A 'k 

gı en gemı a ı c erın e mcrı an 

ita/yan tebliği 

İtalyanların T obrukta 
insanca ve malzemece 

zayiatı büyüktür 

harp gemilerinin kullanılmuını me· 
neden yeni bir metnin nihayet reis 
tarahndan kabul olunacağını tah
min ediyorlardı. 

lJi haber alan mahfiller, timdi, 
Annapolis mera.iminin hu tahmin
lerin aksimı ifarct etmekte olduiu 
fikrindedirler. Bu mahfillere ıöre 

fıalyada bir mahal 25 (AA.) - reia, projenin ıekle ait kıaımlarında 
lıalyan orduları umumi karargahı- bazı fedaU.rlıklarda bulunmağa ha
nın 232 numaralı tebliği: zır olmakla beraber, hemen hemen 

T obruk un garp mıntakasında düş- mutlak bir lngiliz - Amerikan tcea
mCtn taarruzuna nevmidane muka· nüdünün mevcudiyetinden katt su
Temct eden son müfrezeler de dün rette mutmain bulunmaktadır. 
teslim olmu~lardır. Lord Halifax'ın beyanatı 

Tobruk müstahkem me~kiindeki Ann.apolia 2~ (AA.) _ İngiltcte 
Jı:ıtalar bi piyadt. fırkası, hır orman b"-.r.L l · · Lo d H lif R · ·• 

h. . ah .. uyu.a. e Ç1S1 r a ax, cm 
muhnfızlan taburu, ır sıy gom· cümhurun yat Potomad'dan iner• 
[ekliler t<'~uru, ~ahriye .. ve topçu iten gazetecilere demiıtir ki: 
müfrezelerınden ıbaret ıdı. Bunlar B t ..:t:- b k ı.,_ • • . . . . t c uraya ID...,u. arp awneamın 
cema~ 20,000 lı:ışılık hır ku~e t~- bir azaar n Jnsiltcre lnalıntn bilyük 
kil edıyordu. Bu kıtalar 19. gun mu- elçisi ııfatile ıcliyorum. Amerika 
temadiycn karadan, demzden ve h"LA_ ti' '11 .:. ~ta ol 

1 U&wnc ne ve mı e .. ne mun ç -
havCtdan yapılan · bombardıman ara d ., d • .._ 1 b" e na • 1 d.. .. ugumuz yar ımı 11 .... r ene sz -
mukavemet etmış er ve ort gun 1 b'l ki · f b'Jd' e'"m 
nihai hücuma karşı durmuılardır. Ası .1~~pa ı t:ed e erın ltı dırcc f~1_, • 

. . k cı A11e yar ıınınız ne a al' az.ıa 

Topçularımız '?n menmlennc a- te1irli oluna, Avrup~ ve dünyayı 
dar endaht etmışler ve :Avuııtıalya C8aret altına almak \atiyen nazi lda-
müfrezeleri arasında derın rahneler • 1 d . _ı. k d timi d L reun evırme& u re z e o aa-
aç mışlardır. İnsanca ve malz~mecc dar fazla olur.> 
zayiatımız da b~yüktü~. .. Lord Ha1ifa%, ölen büyük elçi 
Düşman telsız neşrıyatına gore Lord Lothian' dar. bahsetmiJ V'C aon-

İ obruk tan 2000 den fazla yaralı d • t" ,_, 
t 1 ki d·ı . . D" . . ra cmı,_ ır ıu: ta yan na e ı rqıştır. u_şmnnın ıtı· (D 7 nd ..hifed ) 
ruf ındnn dt. anla~ıldığı veçhile ııon namı e 
derece şiddetli olan Tobruk muha-
rebesi eıınasında İtalyan mii!ell~h Almanyada ihtikarla 
lcu\'\•etleri kahramanca çarpı~mıı- tiddetli mücadele 
lardır. Bertin 25 (A.A.) - Stefani: Fi-

T obruk tan sonra muharebe gar• atlerin ıayri meşru ıurette yükael
be intikal etmiı ve bu mıntakada tilm~ine karp açılan mücadelede 
düşmanın zırhlı vesaiti ile yaptı~ ıpekülAsyon yapanların fiddctli cc
ekınlar ateşlerimizlu ve .t~y~~elerı· zalara çarptırılmaıı derpi~ edildiği 
mizin bombnl:ırı ve mıtralyozler~e ııal!h.iyettar AJman mahfillerinde 
tardedilmiştir. ~v . t~yyare1.erimız beyan edilmektedir. Daha bilyült 
düşm~~ın ~'.~nh~.ım ti~ındc hır tay- cürilmler için idam cczuının tatbik 
yaresını duşurmuşlerd.r. edileceği ilave olunmaktadır. 

Yunan cephC$indc gayri müsait 
hnva şartlarına r.ı.ğmen mühim mev
ziler işgal edilmiştir. Mevzii mahi· 
yeıte harekat yapılmııtır. Düıman
dan maluuı miktarda eeir ve oto
matik ıilah alınmıştır. 

Şarki Afrikada Sudan eephcain· 
de Oıeru ve Aicota mıntakalannda 
hava müfrezelerimizin kahramanca 
i,hirliği ile muharebeler devam et• 
mektedir. 

Ankara radyosunda 
Dünden itibaren Sırp 

Hirvat dilinden neıriyata 
baılandl 

Alman hav~ kuvvetlerine men· Ankara radyoıu diln akşam<lan 
ıup bombardıman tcıeltküllcri dün itibaren Sırp • Hırvat dilinden ha
ı>ğleden ıonra orta Akdenizde düş· berlet" nqrine haşlamışbr. Bu müna
manın bir Öeniz teıckkülünc taarruz aebetle 21, 30 da Radyoevinde me· 
etmişlerdir. Alınan j)k haberlere gÖ· rıuim yapılmış, Yugoslav ve Türk 
re düşmanın bir ağır kruvazörünün millt marılan ça1ındıktan ıonra Baş
pupasına büyük çapta bir bomba vekllct matbuat umum müdürü B. 
lııahet ettiği zannedilmektedir. Se~ Sa Yugoslav büyük elçisi 

Atlantikte denizaltılanmızdan bi- rper, .. l • 
ri 6000 tonluk cElenİ> isminde bir tarafından kısa nu~u~lar. ıoy cnmış
Yunan vapurunu batırm~tv. Diğer tir. Bu nutuklarda i.kı m~l1et ~-ruın
b' d nıizalhmız çetin bir muhatc• dald dostluk ve lcardqlık muna_se-
ır e k 7000 ton• betlerinin daha ziyade takdir edıle-

bcden ıonrr as c!' taşıyan ... ilci .11 • ekdi" · · daha 
hık bir lnıiliz muavin lmıvazöri1ni1 ~~ •

1
e mklı etın Y

1 
~e~ını 

b h ı,.a an ı:yaea an ı8y enmııtır. 
atırmıı r. 

Bu meraaimdcn ıonra radyo Sırp • 
Hırvat dilinden haberler venneğc 

inşaat tahsisatı batlamııtır. Radyo her akşam ıaat 
21 de kısa ve orta dalgadan neşri· 
yata devam edecektir. 

Kati lüzum olmadıkça 
yeni bütçeye konmiyacak Romanyada 

Birçok sınıf askerler 
hizmete çağirilmiılar 

1 TJ.a~vayda tek bilet Libya ve Eritıe 
harekatı 

Habeşistanda düıman 

B. Hulki Eren bu mesele hak
kında Vekaletle temas etmek 

üzere Ankar~ya gidecek · Üzerine tazyik artıyor 

Elektrik ye tramvay umum mtldür11 
B. Mustafa Hulk.l Eren blr 1k1 gtlne 
tadar Nafi& VetAletl ıırtetler toml
sert B. Mustafa Artf ııe blrllkte An
karua. gld~ektır. B. Mustafa Hulki 
Eren Anbtada yeni tıcret tarıfeıst et
rafında N&tla VetAietlle iema.s ede
cektlr. Yenl ücret tarifesi., tek bllet 
esuına. lstlnad etmekte n biletler 
lizerln~ekl tilSuratı kaldırmaktadır. 

Tramvay idaresinin tramvay teker
leklerine mahSW!I bandaj lçlri muhtelif 
yerlere yaptığı ~ebbtısler tlmdiye 
kadar müsbet b!ı netice vermemlştı. 
Ancak İngl!lz f1rmala.nndan blrlle ya
pılan tema,, neticesinde tngUtereden 
tekerlek bandajı getırtmek imltAm 
temln edllmlş 'e 11par1ş 'ertlroi§tlr. 
Maam&flh bandajlann dört beş a.ya 
kadar geleceği tahmln ed1llyor. 

Tramvay ldarest flmdlllk mevcud 
raylarla 1lttifa edecek. katı blr mec
buriyet h!sscdlllrse U!knda! şebeke
sinden raylar nakledilecektir. Ancak 
tlsküdar ve Kadıköy tramvay mtı.na
kalA.tmı sekteye utratmamat 1çln 
Natla VekA.leıtle ess1ı noktalar 11ze
rlnde bir a.nlQ4lll& yapılmıştır. Bu an
laşmaya. göre Nafia Veklletı, 'tlskü
dar - Kadıköy ıebelteslne döşenmek 
ttzere Devlet Demlryollanndan fay 
verecek, burada.ki. ra;yla.r da. İstanbula 
na'tledllebtlecekUr. U&ktldar tramvay 
arabala.n ,ımendl!er rayına mtlsald 
bir Taziyette oldu~dan bu raylar 
Usttıdar n Kadıtöytlne döşenirse 

UskO.dar, Kadıköy tramn.y seferleri 
inkıta& uğramıyaca~. 

Tramvay ara.balarının azaltııacatı 
ha.tkındakl bazı gazete.lertiı verdikleri 
haber doRru deR'Hdlr. Tramvay idare
si hiç blr hattı sökmek niyetinde de
ıtidlr. Tramvay idaresi, otobüs mü
na.kasası açmak 1çln dalml encü
mene müracaat etmiştir. Açılacak 
münakasaya Amerlka.n flnnalannın 
iştirak edecekleri anla.şıJ.Duştır. Tram
vay 1dare31 müra.klplerl, nrdlkleri bir 
raporda tlrketten müdevver bazı eski 
malzemenin paalancl.Jlınl blldlrmlşler
dlr. Bu malzeme,' gellftgüul ve paa
la.n.mağe. mahkftm. blr halde terkedll
ml§ değildir. Bu malzeme kullanma 
ka.blllyetl kalmamış bazı yedek ak
samdan ibarettir. Sandıklar içinde 
bulunan bu eski malzemenin işe ya
ramadı~ anlaşıldığından bunların 
hurda. h&llnde satılmasına Belediye
den müsaade ıstenml§tlr. 
Bazı tramvay blletçllerlnln üzerin

de Cyüz kuru.o> yazılı gOmüş Ura.lan 
almadıklan yazılmı§tı. Tramvay ida
resinin bu hususta yaptığı tahtlkat 
netıcestnde bir blletelnln bozuk pa
rası olmadığı için biraz .ıronra. Men
mek üzere biletin 11zerine yüz kuruş 
yazmasından ve bozukluk almak lçln 
depoya kadar gitmesinden galat ol
duRu ve yanlış oldutu anlaşılmı§tır. 
Tramvay umum müdürlüğü, tlzerle
rlnde yüz kuruş yazılı llralann kabul 
edllmemesl için btıetçllere bir emir 
vemılş deR'lldlr. 

Almanya j Memleketimize 
nereye taarruz mecburi iniş 

edecek? yapan tayyare 
Taarruz istikameti 
olarak 3 sahadan 

bahsediliyor 

Bu defaki İtalyan tayya
resinin mürettebah 7 

kişidir 

Almanya Faataki Franaiz :Ankara 25 (Telefonla) ·- Ce
hava üalerini iatediğini çcnlcrdc bir ltalyan tayyaresi mem-

Vichy'ye bildirdi lekctimizc m;churt iniş yapmııtı. 
Tasrih edildiğine göre, evvelce de r ~ ıahillerimize mecburi lniı yapan 3 

l Dün akşamki Radyo guetesi ı tayyareden ik.iai yanmıı. birinin mU
~ -' rcttebatı yüzdürülerek tarafımızdan 
cŞubat ayı yaklaştıkça, Almanyanın kurt.mlmış 'Ye enterne edilmitti. 

ilkbaharda yapacatı taarru:ıı hareketi Bu defa memleketimiz dahilinde 
bütün dünya matbuatında bir mesele mecburt iniş yapan halyan tayyare
hallnde yer bulmaltte.dır. Almanyanın sinin mürettebatı 7 le.işidir ve Anka-
büyilk ölçllde bir taamıze. hazırlan- . ·ı l b l d 
dı~ Almanlar tarafından da gizlen- raya gctırı en er un ar ır. 

memektedlr. HattA Alman propagan- • • 
da nazın Dr. Göbel! son nutkunda, Nafıada tayın 
tarih ve zaman zikretmeden Alman- Ankara 25 (Telefonla) - Yüksek 
yanın büyük bir taarruz hazırlamak- mühendis B. LG.tfi Fikret Cermen, 
ta olduğunu söyleml.§tJ. Şimdiki halde N f y kUeti tcdkik heyet\ kadto· 
Inglltere üzerinde Alman taarruzunun a ıa c l "f . 

1
.w 

gevşekleştlrllmesi benzin tuarrutuna ıunda münhal bu unan mu ettış ıge 
bamledllmektedlr. tayin ecJ.ilmiştir. 

Büyük taarruz için üç sabadan bah-
sedlllyor: 

ı - İnglltereye kartı daha. büyük 
hazırlıklardan t0nra yapılacak btlytlk 
taarruz hareketi, Almanlar geçen yu 
yalnıs hava kuvvetıerile taarruz et
ınlflerdl Bu sefer deniz, ha'a ve kara 
ordulannm kullanılacağından ve bü
yük muvaffakıyetler temin edilece
ğinden bahsediliyor. Bu hareket mu
vaffak olmadıtı takdirde nazi reji
min! blle yıkabmr. 

Tütün satışlan 
Bir haftaya kadar 

rekoltenin hepsi aablmiı 
olacaktır 

imılr 25 (Telefonla) - Tüttı.n aa-

Dernenin ıarkinda ltal· 
yanlarla temauı geçen 

I ngilizler bir tanlı kolunu 
aağittilar 

.KahJ.re 2~ CA.A.> - tnguıs umuml 
lta.ra.rglhının tebllli: 

L1bya'da, dün akşam, kuvvetıert
mlz1n ileri unsurlan, Demenin takri
ben ~ kilometre p.tlonda dil.pnanla 
temM halinde bulunuyorlardı. Dllş
manm orta büyüklükte tanklardan 
mürekkep bir kolu ile muharebeye 
tutUfulmuş ve bu tol datıtılmıştll' 
İki düşman tankı &1.ııunlş, dört tank 
tahrlb olunmuştur. HarekAt, muvnf
faklyetıe inkişaf etmektedir. 

Tobruk'ta eslrlerln sayımı devam 
eylemektedir. F.slr adedinin yirmi 
blnden ~ğı olmıyacağl tahmin edll
mektedlr. Bundan b~ka. çok büyük 
mlkdardakl toplar ve her nevi harb 
malzemesi de tasnif edilmektedir. 

Erltre'de, Keru ve Alkota'nm ıar
kında ha.tekAt şayanı memnuniyet 
bir tarzda terakk1 etmektedir. Şlmdt
ye ta.dar, aralannda blr liva kuman
danı general da bulunmak üzere, altı 
yüz ta.dar Mlr alınmıştır. İki top ve 
bir çok da otomobil iğtinam olunmuş
tur. 
Habeşlstanda. Metemma'nın p.rkın

da, dİlJrllan üzerine tazyılt artmakta
dır. Memleketin daha ziyade içlerin· 
de, Ha.beş vatanperverlerlnln muvaf
faloyetlert bildirilmektedir. Bir çok 
İtalyan karakollan terkedllmlf bulun
maktadır. 

Kenya'da, hududun blzlm tarafında 
bulunan düşman mOtrezelert kovula
rak iera.kkllet kaydında devam edll
mektedlr. Bir çok mmtak.a.da. keflf 
tollanmız, hududun epey 6Wlnde 
düşman araz!Blnde faaliyettedirler. 

Tobrukta eıir edilen 
İtalyan generalleri 

Londra 25 (A.A.) - Dally Telegraph 
ıa.zetes1nln Tobruk'u işgal eden tm
paratoi'luk kuvvetleri nezdlndekl mu
h&blrl bu tehll' tea1lın olurken ealr 
edilen yük.sek rütbeli İtalyan .subay
larının lsfmlerlnl blldlrmektedJr. Bu 
subaylar f\lnla:rdır: 81 inci anavatan 
fırkası komutanı general Delil Mura, 
Tobnık deniz üssü kumandanı amlral 
Vlotlna ve general Bart>ertsen. 

Tobruk'da bulunan yük.aek l'\itbell 
İtalyan subayları namına. lnglllzce l?ir 
kaç söz söyUyen amiral Viotlna teslim 
olduklarını bllc:llrm1ft1r. General de 
bir ka.C1 güzel aözle cenp vermlt ve 
sonra ttaıyan subayları bir tayyare 
ile İngiliz kararglhına getırtlml§tir. 

T obrukta 25 bin 
esir alındi 

Kahire 2!5 (A.A.) - Muhtelif ajans
lar tarafından verllen haberlere göre, 
Tobrukda bulunan İtalyan eelrlertnln 
mlkdatı 25,000 1 bulmuı muhtemel
dJr. 
İtalyan yaralı ye e.slrlerlnin nakU

yeslnde İnglllz bahriyesi btiytlt bit rol 
oyna.maktadır. 

Siam filosu 
Fransiz filosu ile müsade· 
mede kuvvetinin yüzde 

kırkıni kaybetti 

.. 
ı ·· .&Li ile VELi . 

En münasip doğurma 
yeri: Tramvay! 

-·--<---
Ali - Hah hah hah t 
Yeli - Ne gülüyorsun yahu> 
- Mahmud Y csarinin fıkra-

ainı okudun mu) , •. Tramvayda 
çocuk doğdu diye yazıyor ... 

- Olur, olur... İhtimaldir 
padifahım belki derya tutuıal. .• 

- Bazıları huna ıenin gibi 
itimadaızlık göstennİ§ler. Naci 
Sadullah ise pek tabii buluyor: 
Doğurmak için en münasip yer 
tramvaydır. Zira beklerken 
:ıaten dokuz doğuruyoruz!:> di
yor. 

- Bu muhakemeye devam 
edelim öyleyee ... Bütün mahlu
katı tedk.ik et Ali ... Hiç biri ay
dınlığı tercih etmez, çocuğunu 
dünyaya getirirken karanlık bir 
yer arar... Eskiden tramvayda 
yer bulunca gazete okuyarak gi
debilirdik. Şimdi geceleri va
gonların içerisi zindan... Onun 
için, hu bakımdan da en müna
sip doğurma yeri tramvaydır ... 
Sağdan sıkıştırırlar, soldan eıkış
tırırlar... Ne kolaylık... Hem 
efendim, bir kadının ansızın do
ğurası geldi mi, dışarı çıkamaz 
ki... istasyonlarda bile inemi
yenler çok... Çaresiz doğura
cak ... 

- Peki, kalabalığın huzurun
da)... O mahzura ne diyccek
ain) 

- Ha, işte, hen de o bahse 
gelecektim ... Bilmiyor musun en 
ihtişamlısı hudur ... Geçenlerde 
ıehrimizde Marie - Antoinette 
filimi temsil edildi ... Bunda, 
Fransız kraliçelerinin müstakbel 
Fransa kralını ahalinin huzurun
da doğurduğu gösteriliyordu. 
Ariatokra~ adeti öyleymiı ... Pe
ki demokrat adetleri niçin bun
dan aşağı kalsın ..• Biz de kala
balıkta alkıı ve meeerrct avazc
leri içinde.. nüfusumuzu arttıra
biliriz ... Hülasa Mahmud Y esa
rinin pekala hakkı var: Tram
Yayda çocuk doğurulabilir ... 
Hareketli yer .•. Bereketli yeri. .. 
Dinamik asırda değil miyiz) 

- Adını ne koyacağız öyley-
ıe çocuğun) 

- cMesud>, cBahtiyau ..• 
- Niı;in> 
- Çünkü koskoca adamlar 

tramvayda yer bulamıyor: o, 
doğrudan doğruya buyurun 
efendim tramvayın içinde göz
lerini açıyor ... Az talih mi? ... 

l. Al iv eli 

B. Churchill 
müdalaa hatla
rını ziyaret etti 

Rooseveltin liuıuıi mü
messili de beraberinde idi 

Londra 25 (A.A.) - B. Chur· 
elıill, dün Douvreı mıntakaatnı ve 
eenubu prkt sahili boyunca müda· 
faa hatlarını ziyaret ctnriıtir. 

2 - Akden1zde İnglltereye tar§ı 
büyük ölçüde yapılacak taarruzda. 
muvaffak olmak için Almanya İ!pan
yanm ve bllhassa Fransanın lfblrU
ğlnl temin etmef e çalışmaktadır. 
Anıerlkanm Kolomblya radyo istas
yonunun bugün verdiği bir habere 
göre Almanya, Faataltl Fransız hava 
üslerinin tendlalne te!llm edilmesini 
vışı hükUmetlnden taleb etmiştlt. 

tışlan 25 milyon ltlloyu bulmuştur. Vichy 2S (A.A) - Hanoi' den B. Rooscvcltin huıuat mümeasili 
Blr hattaya. kadar F.ge rekoltesinin gelen bir habere ıörc, Siam filosu B. Hopkiruı, bu ziyarette, Baıvckile 

geçenlerde Kochang açtk.larmcla vu· refakat eden zevat arıuında bulu• 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Heyelanda ıakatlanan 
deıniryolu tamir ediliyor 

İmılT 25 (Telefonla) - Aydın de
mlryolu hattında Çamlık tllnell civa
rındaki hattın bQyüt bir kumu heye
lA.n esnasında yerinden oynamıftı. 
Bu demlryolunun esuıı surette tami
rine ba.şla~ır. Bu müna.~ebetle 
Na.z1111 - İzmir ~ında yolcu otoray
lannm seferleri muvakkaten tatll 
edilin~. 

Bubeı konsolosluğumuz 
Anbra 25 (Telefonla) - Bük

reı elgiliği kon9oloı1uk itlerini ted
vire m~mur B. izzet Çamlı merkeze 
alınmıı, merkezden konsoloe B. 

tamamı sa.tılmı~ olacaktır. kubulan bir deniz muhareh'eei esna- nuyordu. 
tuııir 25 (A.A.) - Tütün aatııının ıında cüzütamlarının yüzde kırkını 

umumt yekftnu bugün y1nn1 ti9 mll- · · F fil u İ 0 }t h v akı·n-ı kil yu geçm',..lt. Flatler aaflam kaybetmııtır. raruız 09UnUD C • ngı ereye a a 
yon ° 19~ .. 1 h' b" h " ) d · ve dalma yükselmeR'e mütemayildir. zutam an ıç ır uara ugramamı.. o ma l 
Müstahsll elinde nerıs cinsten a.z tütün tır. • Londra 25 (A.A.) _ İngiliz 
kalmış oldll#Undan alıcılar arasında Ayni haberde ıon zamanlardaki 
rekabet b~lamıştır. Gelecek hafta hava hareketlerine i,tiralt eden bil- Hava ve Dahili Emniyet Nezaretle· 
sonunda. tütün rekoltesinin hemen tün Franıız tayyarelerinin U.lcı\ne rinin tebliğ;: 
kA.mllen satılacağı tahmln olunmak- döndükleri buna mukabil Siamlıla- Dün gece fngiltere tizctinde düı· 
tadır. Bugünkü dünya. umuml şartları nn 25 den

1 

fazla tayyare kaybettik· man hava faaliyeti 0Jmam11tır. 
dahilinde en kıymetU Uıraç mahsulü- . büd' i1 k d. 
mtızün görülmemi' bir ıüratle satıl- len ır me te ır. Malta 2~ "(A.A.) - Diln ak'tam 
ması parlak blr muvaffakıyet adde- · • d neıredilen resmt bir tebliie ıöre, 
dllmektedlr. HükOmetl.nı1zln zamanın- Pompei harabelenn e 
da a.ldıtı J.sabetll tedbirler n tedbir- 85 İman iskeleti dün ııal>ah bir çok düşman taşyar .. 
ıere kal'fl mUstahsilln itimadı bu mu- . .• de ıi. adaya yaklqtıiı zaman hava teh .. 
va.ttakıyete baO}ıca lm1l olmu~tur. Napoli 25 (A.A.) - Pompeı ı ]i':-ı i•arel'i Ycrilmiıtir. Dü•man ta• 

yapılan hafriyat csnuında kurtu - ....... " '6 

laıe teıkilati hazirlıği mali Ü2'ere kaçmakta iken ölen v ... arruz etmeksizin geri dönmüıtür. 
ya volkan külleri arasında ıömülüp 

bitti kalan 85 kişinin iskeleti, eon gün-
He demeli? Anbra 2!1 (Telefonla) - Ticaret letde meydana c;ıkanlmııtır. ı ·ı 

Ankara 2~ (Telefonla) - Dahiliye 
VekAletı 941 mall )'l1ı bfttçelerlnln 
1h.zaı ve tanzimi hakkında vlllyetlere 
bir tamım göndermlşUr. Eu tamimde 
nrldat ve masraf tahminlerinin ga
yet dikkatli yapılması ve kati zarftret 
olmadıkça biltçelere ln.şant tab.slsatı 
konulmaması blldlrllmektedir. Dün akpmk.J Radyo 

den: 

Raıııp Rauf Arman mezkılr elçilik 
gazeteaJn- koıuoloııluk ıubeai müdilrlüğilne na-

VekAletı, iaşe i~ltı 1.§leri etrafın- Bu t.keletlcrdcn birinin yanındo, 
da.ki hazırlıklannı bltlrml.ftlr. Buna içinde göz ameliyahna mahıua cer
dalJ: hazırlanan proje pa.zarteat rtınn raht Aletler olan bir çanta bulun• 
BqveUlete aıevkedlleeettlr. muıtur. Bu lletlcrin birçocfuna hlç 

bir le.>' olmamııtrr. 

Alman • İtalyan iktiaa<li B. k ·d · t ·rde denize 

Edcbt mecmualardan birlnCle 
edcbt bir yazının muharriri: 
cSeni dü§Ünmck zaman mev
lıumlarilc ifade edilemiyor>. di-

İzmirde 14 esnaf Bükre~ten verilen bir hal:ier dik-
i d ıldı kate layıktır. Genetal Antone•ko 

ceza an ır . ıubat ayı içinde bir çok 11nıf askeri 
Jzmir 25 (Telefonla) - Son bir ay .30 ·· lük hizm t ., tı B 

içinde pazarlıksız satış kanununa gun . . c .0• çagırmıı ~· ~ 
aykırı hareket ettiklerinden dolayı 

1 
davette hıı; hır tccılın kabul cd.ilenu-

14 esnaf cez:ı)n çarptırılmıştır. yeceği de bilcürilmiıtir. -

.. k 1 • ır a ın zmı 
muza ere en 'd" t'" 

Nafia Vekili ıehrimizde ~o 2' (~.~.)" - Stef~: hmlı 211 CTele~!la~ _ Mahmud 

kıl ve tayin olunmu§tur. yor. 

Burada ~Mevhum> 

dememeli; 
cMefhum> 

demeli! 
Ankara 25 (Telefonla)' - Nafia İki mihver devlet..i arasındaki müza- karısı 80 yaşında Fatma adında bir 

Vekili general Ali Fuad Cebesoy bu kerelere i§l'irak eden Alman lkt~ad tadın bugün Konak vapur iskelesinde 
akşamki cksııre1le latanbula hareket müstqan Dr. Landfti~, dün akıan_ı denize düştü vo bolulmak Uiere lken 
etmi:tir. M.ilanoya gelmiıtir, kurtarıldı.. ""------------~ 
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Profesör Süe'nün 
yatak odası 

-·-
( 1 R R 4 8 L B R i ""J' ı ıı:ui.r Çiıt"p•••ll 
~-1ııım .. ..:iii1i;..iiiiiiii.ıi;iiii:iıı.;;.ı:iiı.liil. .. ...iliiiiiiiiii.iiilliiii .. .lliiiıiiıl .. ..liiiİİİl .. lllllİ ...... ~1111 .............. 11::11 .... .- Tiyatro e&erlerinin 

1000 yataklı 
hastane 

Orta Yaşlı bı·r kadın Buzhanelerde kıymetölçü&üıı 

b 1 • 1 Tenıaıa hayabmıda yakmdaa 

u unan peyn1r er :;:d~.:ı'-:ayl~~ .:· :r.'!: kayboldu doğru tridiyorduk. O tiyatrodaa 
. Ticaret müdürlüğü pey. döndüğünü söyledi. Ben ıordmn: 

Dün Beyoilunda, İıtildil cadde
sinde Anadolu hanının altında ge119 
Fransız ressamlarının sergi.si açıldı. 
Buradaki eserlerden evvelce bir ya• 
zunda bahıetmif tim. Doğrusu dün 
tablolar gözUme daha güzel görün
düler: «Zarfın tesiri» olacak. 

Zira eskiden eserleri dannadağı. 
nık bir halde, laalettayin bir odanın 
ortasında seyretmif tim. Bu sefer ser
gi İçin hususi maksadla hazırlanan 
bir galeride temaşalarına daldım. 
İşte bu o:zarfıt. «mazrufa,. tesirini 
İcra ediyor. 

lnıaat için 1 .200.000 lira 
temin edildi 

VilO.yetln Zinclrllkuyude. yaptıraca
ğı bin yataklık blr hastanenin pln.tu 
maruf bir Fransız mimarına. yaptınl
mıştı. Vilft.yet, inşaata başlamak üzere 
Hk teşebbüslerde bulunmuş, fakat 

Bayan 
oldu, 

Hidayet kaybolalı 41 gün 
B. Mahmud Ardaç 

muharririmize ne diyor? 

nirleri piyasaya çıkar- - Gördüğün piyes nasıldı? 
mak için salahiyet istedi Dudak büktü, omuz kaldırdı ve 

g~rdüğü eseri paranın maddi ölçü· 
sune vurarak: 

Muhtell! eşhasa ve belediyeye ald B-
- - .. Para etmez!.. diye c•vap buzhanelerde, ücret mukablllnde bek- Yerdi. • -

ıetnen peynirlerin piyasaya çıkanı- ., • 
ma.sı bir türlü kabil olamıyor. Mınta.- .uônci bir ıual sordum: 

Anadolu hanının alh hayli köhne 
bir dü.kkindı. Fransızlar, tablolan
nı teşhır edecekleri için, millettaşla
rından prnfesör bay Loui.s Süe'ye 
buranın hazırlannrasını havale et
mi,ler. Güzel Sanatlar akademisinin 
hocası olan bu zat dünya mikyasın
da tanınmış mimarlardandır. Yalnız 
mimar değil, ıohbetlerinde geniş ve 
etraflı mal\ımati!e hepimizi hayran 
bırakan yüksek bir münevver. Ve 
bir delcoratör ... 

Hulasa bu vazifeyi üstüne almı~. 
Dükkan galer" haline getirmiş. 

Tercüme ettiğim bir romanda 
~öyle bir ibare vardı: 

Amerikalı bir kız diyor ki: «Ro
mayı gezerken eb'ad uzunluk!arının 
büyüklük hasıl etmediklerini anla
dım! Tenasübü o derece mükemmel 
olan V es ta mabedinin yanında bi
zim Jlievycrktaki otuz kırk katlı bi
nalar acınacak küçüklükte görünü
yor.» 

t~te, profesö:: Süe de tenasüp bü
nerf erinden istifade ederek, dükka
nın boygnu kısaltap. fon tarafını da
ral~arak, tc:vanlarının şeklini med
balın tavanlarile ayni uslup dahiline 
sokarak, ışıkları ona göre tertiple
Yerek, bir dükkanı, namütenahi bü
>°'klükte hissini veren şirin bir gale
ri haline sokmuş. 

araya harp girdiği için bu inşaat ge- Dün arkadaşlanmızdan blrt akşam 
cikmiştl. ~a 1 bir t ld !h.. 

Mimar, Sıhhiye VekUetl brarın~an üstfl yanında. 0•-1&.t ı za o uı; ... 
da kabul ve tasdik edilen proje U7.e- halde matba.ll]a geldi. Bize bu za.tı 

kil d k bfl göstererek: rine inşaata zemin teş e ece - _ Bay 38 _ 
39 

yuındald zevcesini 
tün hesaplan ve keşif hesaplarını ..., 
hazırlıyarak vllô.yete göndermiştir. kaybetmiş... Had.ise pek dikkate oa-

VllAyet, hastanenin inşasına yan- yan. Kendisi macerasını anlatacak. .. 

yacak 939 bütçeslle 400, 940 bütçeslle de~!. zaman zevcesi kaybolan zat bil.
de 400 ki ceman 800 bin liralık tahsi- . 

1 
ind blze şunıan 

satı bankaya yatırmıştır. Bu paraya yük bir tee~ ç e 
hiç bir suretle dokunulmamıştır. 941 anlattı: hrnud Ar· 
senesl bütçeslle de 400 bin lira daha - Ben emekll Yaıi>1a1! Mavceml kaY-

k b ti h ı i daçım! ... Ylrml sene ... ze ayrılaca . u sure e as ane nşası +- .. ki kendisi hak-
için 1,200,000 liralık bir tahsisat elde bettlm. ~te 41 gun var m Ba-
edllecektlr. 1 kında hiç blr haber t~m;Jt~11~a-

Hastanenln bir buçuk nlha'-·et lki 1 kınız hadise nasıl 0 d · elde 
• ~ d t rd k 14 k.Anunuevv milyon llraya çıkacağı tahmin ed!I- a 0 urubyo u · idik ista.nbulda. 

mektedlr. Hastane bir senede inşa ~alktık, ura~~mg: şubesinde okU
edllemlyeceğine göre mütebaki sene- Unlversltenln Y İsml de Tur· 
!erdeki bütçeye konacak tahsisat ile han dblr 0~ğ~~u=a~~~da bir talebe 
hastanenin inşa masrat!nrı tamamen an ır... ııtı kalkıyordu. Fakat 
temin edilecektir. Vaziyet müsald bir ~urd~ndard~a ~ulunduğıınu bilmiyor· 
şekle girer girmez inşaata başlanma- d a~g fuanbnla geldiğimiz giln eşya
sına hiç bir mfın! yoktur. ıa1:.ı · Haydnrpaşadan Kaclıköyünde,!d 

Erzurum oteline naklettik. Ertesi gu
nü gidip o~ıumuzu gönnek istiyorduk. Mukavva fiati niçin 

yükseliyor? 
Hariçten mühim mlkdarda mukav

va ithali kabil olduğu halde piyasada
ki mukavva yokluğu dev:ı.m ediyor. 
Öğrenildiğine göre muka'Vva lthala.tçı
lan mallarını gümrükte bekleterek 
tilccarlar::ı. satmakta, birkaç elden ge
çen mukavvalann tl:ıtl yükseltilmek
tedir. Bazı tüccarlar bu yolda tıat 
mürnkabe komisyonuna bir müracaat 
yapmış olduklarından tedklkat yapıl
maktadır. 

lüks mağazalar 
Mürakabe komisyonu

nun yarınki toplantısında 
meselenin tekrar 
tedkiki muhtemel 

zevcem: B 
- S"n hastasın. Otelde kal. en 

... söyledt~ı gideyim! ... dedi. Hakikaten ı:. 
doğru ldl. 

Ona: 
_ Bari birer çay lçeıtm.. dedim. 

İki çay ısmarladım. Fakat zevcem 
bayan Hidayet: 

- Ben vapura yetişeceğim! .. diye
rek çıktı. Gitti. Ben otelde kaldım. 
Akşam oldu. Fakat zevcem dönmed.J 
Ertesi günü yine ondan haber yoktu. 
o zaman büyük bir merak içinde po
Ilse koştum. Zevcemin otelden çıktık
tan sonraki hareketi hakkında şun• 
lan öğrendim: 

Ayni protesör Süe, Taksimdeki 
küçük salonu tezyin etm~tir. Bil
rnern bu sempatik yeri gördünüz 
mü? Burası eminim her hangi bir 
Avrupa ve Amerika şehrinde de lo
kallerin er, güzelleri arasına geçerdi. 
Yer nltınd"' olmasına rağmen 
ziya oyunl&,.ile semalara hakimsiniz 
hissine kapılıyorsunuz: Hani Bin Bir 
Gece masallarında tahtelarz bir 
rrıemiekete gidersiniz. Orada da gü. Flat mürakabe komisyonu tarafın
neş, kuşlar, yıldızlar ve feza zardır. dan manifatura nıağazalan arasında 
İşte anlattığım dekorasyon oyunla- ihdas edilen lüks mağazaların kazanç 
rile Taksim küçük salonunda avn: bakımından diğer mağazalardan tef-

J ·- rikl birçok şlk.Ayetlere yol açmıştır. !e~ir hasıl edilm~: lfıklar, duvarların Komisyon mağazalar arasında yal-

Bayan Hidayet evvela. Beyazıdda 
akrabamızdan bayan Zehraya, bundan 
sonra yine akrabadan başka bir yere 
uğrarru,. B~ buçukta talebe yurduna 
gitmiş fakat orada çocuğu bulama
mış. Bundan sonra. BabıO.llye lnml.ş. 
Meserret otellne gitmiş. Çünkü çocu
ğumuz ara sıra orada da yatardı. 
Orada Ispartalı hemşerllere rasgel· 
miş, konu~uşlar ... İ§te bundan son
ra za valh zevcemden eser yok! .. 

Polts kendlslnln köprüniin Kadıköy 
iskelesine kadar geldiğin! tesblt edi
yor. Fakat bundan sonra? .. Tahmine 
göre denize düşmil.f ve cesedi köprü 
altında kalml.§ 1. ıçınden öyle bir gel~ geliyor ki, nız yünlü ve pamuklu kumaş satışla

kendinizi daimi bir sabah sencabi- rınıı ı:öre luks mağaza tefriki yap
liRine kar,1 oturmu, ve yüksek fe- mtştır. Halbııki bu gibi ma~azalal"..n 
rahfeza bir erde sanıyorsunuz.' 1 h.~r nevi mal satı.şl:>.rında mü.şter1~en 

Y • • yuzde elll bir istenmekted.Jr. Lüks 
I Aynalarla, alaturka deblızciklCT· mağazalar yalnız yünlü ve pamuklu 

- Zevcenizle ara.nızde. bir hadise 
tıııln geçmiş miydi? 

- Katiyen.. bl.rt>lrtmlze Adeta blr 
ana - baba. fe!katlnl gösteriyorduk. 

Ortadan kaybolan Cayan 
Hidayet Ardaç 

ka ticaret müdürlüğünün bu husus- - Tiyatro kalabalık mı idi? 
ta. elinde kanuni blr salfıhlye1.1 bulun- - Oturacak yer yoktu ••• 
ma.dığından tüccar icbar ed!lemlyor. ak d b Heı 
Buzhanelerde ki peynirlerin mıntaka şarn a öyle oluyormuş!.. 
ticaret müdürlüğü tarafından piyasa- - Demek eser tutmuş .•• 
ya arzedllmesı için Veklllcr heyet.in- - Ne diyorsun birader?.. Hallıı 
den salahiyet istenmiştir. bayılıyor. Eseri pek sevdi... Hatta 

Flat mürakabe komisyonu toptan ben zorla bilet buldum. 
peynir satışları lçln kilo başına 42. 
perakende satışlar için kilo başına 50 Dunımsadım. Muhakkak ki halk 
kuru., tint koymuş, lüks peynirler tarafından her tutulan, her beğeni. 
için bir flat tesbit etmemi~ti. Beyo~- ı len tiyatro eserinin bir sanat kabi· 
lundakl birçok bakkallar luks peynır l liyeti olmas• icap etmez. Liki.-ı bU; 
satmakta olduklarını iddia ederek de bilhassa tiyatro .. kk·d· d 
ellerindeki peynlrlerl koml.syonun . ' mune ı ı e-
tesblt ettiği flattcn yfıkseğe satıyor- nılen veya temaşa ile alaknda,. olan 
lnr. zevatta garin bir te1akki adeta k:ik

Buzhanelerde geçen hafta zarrında leşmiştir. Halk bir tiydro c:e:-ini 
yapılan teftişlerde bazı tüccnrlnnn fevkalade beğendi mi, tiyatro hm
mallarını kimseye haber vermeden cahır-ç doldu mu bitti, onların nıt· 
buzhaneden çekmiş oldukları gorfil- zarında bu eserin zer e k d 
müştilr. Bu peynirlerin nerelere gön- 1.-. • ı. r ·~.ar sa.·nt 
derildlği araştırılmıştır. Plyns:ıdan ... ,~etı YO:\tur .. ~1a:ier.Mı he:rl:es 
komisyon fintl üzerinden peynir bula- eserı ~)ayabilmıçtır ve tiyı:tro ~:\t
mıyanlar daha yüksek flnt verdikleri lım tılmm dolmuştur. O holde 

0 
takdirde pekala istedikleri mtı~darda piyesi anlaır.nk ve ı:evrne!t icin 1 :r 
peynir bulabiliyorlar. nu suretle buz- mü;:,evver bilı:isine. bi.. müne\''1: ~ 
hanelerden çık!l.rılan peynirlerin ne zevkine ihtiyaç yoktur. Bin ennlcvh 
yolda satıldığı anlaşılmıştır. eser fenadır. 

Fiat mürakabe komisyonu lüks pey-
nir satışlarını tanzim edecektir. Yahut bir komedi eseri R'Örünti-

'Ben hastalandı~ zaman zavallı iki nüz. Avla::ca tiya~royu clo!durup 
gözü fk1 çeşme, ne kadar iizülmüştü. İ V l taşırır. La.'<in münekkide ve)·a rnü-
Bana son derece düşkündü. İstanbula nhisarlar eki i nevver seyirci:,re sorunu~: 
gellrken sucuklar, kavurmalar yap- Şehrimizde tedklkler ynpm!l.kta olan 1 . -· , 
mıştı. Burada ev tutacak, ya.şıyacak- Gümrük ve Inhlsaıfar Veklll B. Raır - Aman ... Pıyes deızıJ, hal :ı ~ı.?1-
tık. Şimdi onun eşyasına bnktıkca Karadeniz, dün gümrükler başmüdür- dürmek için tertip edi'mh a::nyip 
gözlerim sulanıyor. Kendisi tam 1318 lüğünde meşgul olmuştur. Vekllln bir sene ... der. 
tevellütllldür. Gayet. iyi kalbU blr tedklkleri önümüzdeki haft:ı z:ırtın- Halkın kahkclıalarla güldi:~ii 
kadındı. Şendl. Şakacıydı. Musikiye da da devam edecektir. eser onlarca b~ cm.ınat eseri» de-
düşkündü. Ud çalardı. Birbirimize ğildir. Tekrar ede!im. Hıı•ln."l bc-
çok düşkündük. KOCOK HABERLER 

- Gitti~ gün il.zerinde ne vardı? _ ğendiği, tuttuğu veya katıla lıa;ıla 
- Siyah bir manto. Boynunda bir giildüğü bütün eserlerde sanat a~r.-

slyah tllkl. Slya.h şapka, örme bir * GalEltada bir demir !~brlkas!n~a mak - halkı en münevver mcml • 
blılz, siyah etekllk ... Kendisi esmerdi. çalı~an Iliya; ayağına duşen buyuk ketlerde bile - imkan3ızdır. 
41 gün içindeki bütün gaip vakalarlle bir demir par~aslle yaralandıjpndan 1 

alakadar oldum. MeselA. Yalovada polis tara!ındnn tedavi altına aldırıl- Fakat hıı.!Iun beğendiği, tuU~1' J 

hüviyeti meçhul bir kadın cesedi bu- mıştır. veya katıla hatıla güldüğü e::e:1er 
lunmuş. Gittim. Gördüm. O de~lldl. * Beşiktnşta oturan B. Hüseyinin İçinde hi~ bir tanes· de sanat nokt3.
Gitmediltim hastane kalmadı. Hattrı kızı on altı yaşlarında Nazife Atar aından kıymetü dei?il midir?. 
tımarhanede btle yoktu!.. Tevklfha- dün caddenin blr turafmdan diğer Bizde adeta bir tiyatro eserinin 
neye blle u~adun. 41 gün içinde ka- tarafına geçmekte iken şoför İstepa- sanat kıymeti ona kar,ı halkın rai:
dm mahkO.mlıın tedklk etUm. Yok!. nın idaresindeki kamyonun sadmeslne 

Hadise günü hava ya~urlu idi. uğnyarak ağir surette yaralanmıştır. bet gösterip gÖstermemeııilc ölçülü
Kanmın üzerinde öyle fazla para fi-ı Polis Nazlteyl tedavi altına aldırmış, yor. 
l~n yoktu. Mücevherleri ve paralan şoför yakalanmıştır. Topu topu doku7. seyirci i!e teın
dalma benim yanımda dururdu. B:ı-ı * Fındıklıda oturan Mltat Koç is- sil olunmuş - o dokuz scyircin:n 
na tesUm etmişti onlan .. • mlnde biri, Tophanede tramvaydan de d ördü birinci perde ortasınd 

B. Mahmud Ardaçın sözleri bitmişti. inerken muvazenesini temin edeme- uykuya dalmış - ve hiç hasılat ve-
Zavallının ytne gözleri sulandı. mlş, düşüp yıı.•ralanmıştır. Polis, MI- tirmemiş bir eser oldu mu?: a llt 
Zabıtamızın bu lş üzerindeki esrar tatı tedavi altına aldırmışt.ır. harikulade eserdi. Ne yaz.ık ki tut-perdeslnl kaldıracatına şüphe etmi-

yoruz * Şişlide Büyükçlfllk c.~ddesinde madı. Anlaşılamadı. Zaten büyJk 

e, duvardaki eğlence sembolü kumaşlardan yüzde elll kar alablle
·~.rnalarile dekoratörlükte bu derece cekler, dli'.';er eşya satışlarında yüzde 
hunerler gösteren B. Süe'nün evini yirmi beş kar ~.ısbetlnl tecavüz .~t!111-
de ziyaret e~mek istedim. Boğaz yeceklerdir ... Luks m~~azalar yuzün
tnanz .. . den fiat murakabe burosuna sık sık 
a arasına nazır mukemmel b~ şıkayetler vaki olmakta, bu yüzden 

Halkevinde dünkü toplantı 
oturan B. Abdülkadir evin ust katın- eser?er anlaşılmamazlığa mahküı:n
da bir k:ılas üzerinden diğer tnrnra durlar. » gibi cümlelerle bir ,ııhescr
geçmekte iken muvazenesini kaybe- den bahsediliyormu' v.ibi kalen 
derek beş metre lrtit'adnn ~şağı düş-
müş, ehemmlyetll surette yaralandı- çalınır. 

Partımanda oturuyor. Buranın ki- kontrol işleri aksamaktadır. Flat mü
r~ı. ayda 150 liradır, biliyordum. rakabe komisyonunun yarınki toplan-

d
« .• 7aba, İçin: nasıl döşemiştir!» diye tısında bu hususta tekrar konuşul-
Uştinüyordum ması muhtemeldir. 

Alimin «hol. salonlar ve yemek 
odası» dedi~i dört bölmeden mü
~kkep camekanlı ve içiçe odalara 
ındım. Profesör. burasını musiki 

ve tersimat için bir stüdyo h .. line 
'0~rnuş. Artık burası salonluktan 
~ -rnış, Bir nevi sahne halini almış. 

ntika kıymeti olan bir kaç mobi!ye 
Rrlıpu, Bo~lu!dar ve boşluklar. Mu
•nanı bir piyanonun bulunduğu 
oc!anın duvarlarına da ses tannani
~.~~i boğl'l!nk İçin perdeler asdmış. 
• _ulasa artistlerin rahat çalışması 
t-;ın bir muhit. 

Ahbaplığımız ilerleyince: 
- Yatak odanızı d .. bil" 

miyim? - dedim. a go:e ır 

Gülümsedi: 

- Hay hay ... 

işte o zaman, aleme bin bir fan
tezi içinde dahili tefrişat yapan pro
fesörün kendi hakkındaki latif teva
zuu ile kar,ıla,tım. Sanki o lüksün, 
o fantezinin bir aksülimeli idi bu-

Değirmencilerin zam 
için ileri sürdükleri 

iddialar 
Ekmeklere on p:ıra zam yapılması 

için değirmenciler Belediyeye müra
caat etmişlerdi. Değirmencllerln bu 
zammı istemek üzere ileriye sürdük
leri esb:ı.bı mucibe şudur: Toprakofis 
tarafından c.kmek için verilen buğ
dayın bir kısmı ekstra. ekstra cinsin
dendir. Mütcb:ı.klsi de kanşık buğ
daydır. Dundan başka toprakof!s ev
velce buğdayı H:ıydarp:ı.şada. teslim 
ettiği halde şimdi Derinceden teslim 
etmektedir. Bu sureUe nakliye mas
rafı da artmıştır. 

Belediye, bu iddianın ne dereceye 
kndar doğru olduğunu tesbit etmek 
üzere karışık olduğu ldd.Ja. edilen unu 
tahlil ettirecek ve analiz farklannı 
tesb!t ettirecektir. 
Diğer taraftan Belediye. toprakofis 

nezdinde teşebbüste bulunarak ka
ramameye uygun buğday verilmesin! 
istlyecektır. 

ras,: Vilayet bütçesi 
• Yer yatait hissini veren küçücük Umumi meclis d:ıiml encümeni, vl-

bır •omy& duvara yapı.ştırılmıt. ö- 1 1~~1~ln sıhhiye bütçesin! müzakere 
hÜnde bir liraya Balıkpazarının arka- ~kmaıın~~~r:i!~retE b~tçesinin tedklkl 
•ınd ı · b" al t '- . .., r. ncumen, yarın Beb an a mmıf. tert~mız ır a urııı;;~ lcdıye masrar bütçesini müzakereye 
asır (kır kahvelerınde yere serı- ba.şlıyacaktır. 

l~n cinsten). Ad: tahtadan boyasız y~umi meclis 3 şubat pazartesi 
bil' masa. Ayni cinsten (hamam is- g~nu toplanacaktır. Riyaset makamı 
kern1 .... •1 t d ) . k 1 1 D butçeyl meclise tevdi edecektir .... arzın a ıs em e er... u- · 

h~~.• da, keza cilasız tahtalardan, Açıktan elli bin lira 
8 ':

1
)_1Jnnastik merdiveni. İşte tamam. 

"'u ~ Yatak odası belki _ somya istiyen ticarethane u:. uzerindekiler hariç - beş altı hakkında takibat 
ral~a ~~lledilmi$tir. (Aylığı 150 li-1 Öğrendiğimize göre yüz bin llrahk 
ha ~ apartımanda olmast bil- bir alışverişte meşru k~rdan maada 

sıa dıkkati cilip.) j' aynca alıcıd:ın em bin llr!L açıktan 
H• para istemek ve almaktan do~yı bir 

d l,te dekorcu) k h 1 • ..b 1 ticarethane hakkında tlat murakabo:? 
einin. ıne h u . şa es~: ~~. mu • bürosu tarafından takibata geçilmiş

t.k odas., [ ' ur munar Sue nun ya- tır. Takibat evrakı tekemmül ettirile
cek, yarın toplanacak komisyona ,·e
rilecek~ .(Vıl - Nu) 

Toplantıda bulunanlardan bir kısmi 

tl'nıverslte ve dl~er yüksek mektep
ler talebesinin Halkevlerlle temasl:ı.
nnı arttırmak ve talebenin Halkev
lerlnin muhteut kollarında çalışma
larını temin etmek üzere dün saat 
17 de Eminönü Halkevlnde Üniversite 
fakülteleri ve d.Jğer yüksek mektepler 
talebeleri mümessillerinin lştlraklle 
blr toplantı yapılmıştır. 

Eminönü Halkevt 'reisi doçent Ya
vuz Abadan içtimaı şu sözlerle aç
mıştır: 

.. Halkevinln muhtelif kollarında 
daha müessir surette çalışmanız için 
sizi davet ettim. Halkevl, sizin evlnlz
dlr. Evinizden neler bekliyorsanız 
mütalhnızı açıkça söyleyiniz. Genç-

Dünkü ihracat rekoru 
Dün muhtellt memleketlere 

1.387,000 liralık ihracat yapılmıştır. 
Yeni sene zarfında yanın günde bu 
kadar ihracat yapılabilmesi bir re
kordur. 
İtalyaya deri, balık, yumurt:ı ihracı 

için alAkadarlara lisans müsaadeleri 
verilmektedir. 

400 ton çivi 
Çekoslovakyada.n 400 ton çivi ithall 

kabll olmuştur. İthal edilen çiviler 
flat mürakabe komisyonu tararından 
alakadarlara tevzi edilecek~ 

llğl tek bir nokta, tek bir gaye et.ra
fında toplayan Halkevlnden daha 
şümullü bir müessese tanımıyorum. 
Burada. halkın ve bütün gençll{;in 
arzu ve lhtlyaçlanna cevab verecek 
her tür1ü faaliyet sahası mevc.uddur .• 

B. Yavuz Abadan bundan sonra 
gençlerin Halkevinln muhtelif kolla
nnda nasıl vazl!e nlacaklannı anlat
mış, bu busustald dilek ve düşünce
lerini sormuştur. Mümessiller, Hal
kevlerlnln muhtelit sahıı.lannda ken
dilerine çalışacak 1mkAnlıır verilme
sini istemişler, ancak arkadaşlarlle 
görüştükten sonra bunla!'1 bir liste 
halinde blldlreceklerinl söylem~ler-
dlr. 

üniversite talebe birliği 
Üniversite talebe blrllğl için hazır

lanan nlzamnaıne projesi tasdik e~
mek üzere DahUlye VekAletlne gon
derllmlştt. Şehrimize gelen malumata 
göre velı:Alet, nizamnameyi muvafık 
bulmuştur. Tasdik edilmiş nizamname 
önümüzdeki hafta içinde tl'nlverslteye 
gönderilecektir. 

ÜnlversltAt rektörlfiğ{l, birlik .. için 
bütün araştırmalarına. rağmen muna
slp bir bina bulamamıştır. Bu vaziyet 
üzerine Üniversite, merkez binasının 
arkasındaki sahada geniş ve salonu 
ihtiva eden ~ birlik blnası yaptıra
caktır. 

ğından Etfal hastanesine kaldırılmış- Peki amma halkın tutmadığı her 
tır. 1 eser, bir tiyatro şaheseri midir? 
* Dün sab:ıh. mezbaha kesim ye-ı Hakikaten güzel bir vodvil 

rlnden azgın bir manda kaçarak cl- seyredersiniz. Tiyatroda münckkid
vard:ıkl halka saldırmağa b:ış!amı~. !erin bile sizinle beTaber katıla k.ı· 
derhal yetişen polisler tarafından t 1 ··ıd"-" .. k ld .. . ... 
tabancalarla öldürülmüştür 1 a gu u,,ınu. zev a ıgını gorur· 

· sünüz. Ertesi gÜnÜ yazılannı okuy J· 

İki cesedin gömülme5İne 
izin verildi 

nuz: ({Böyle şeyler sahnemize yakı· 
şır mı? Niha) et verelim bı.ınl :n• 
gibi cümleler!.. Bu tezadın sebebini 
sorunuz: 

- Esere giilmem, or.u seyrede:-· 
ken gÜzel bir vakit geçirm~ olmam 
onun aleyhine yazmama mani teş· 
kil etmez .. der. 

Evvelki gün Boğaziçi stllnrında ce
scçllerl bulunan aıtmıs üç yaşlarında 
AlckSandr He yirmi beş yaşlarında 
Sallhanın vaziyetleri hakkında zabı
ta ve adliyece yapılan tahkikat ikmal 
olunmuş. her ikisinin de g5nıülmesi
ne izin verllm!~tlr. Ben kendi hesabıma ba1•ıla batı· 

la seyrettiğim bir vodvil, bir ko
medi hakkında fikrimi sordukları 

Basra yolile nakliyat zaman: 
Ayın 29 unda mıntaka ticaret mil- Am b ld B ı bol giil-

d" l"ğü de Basra yolu ile yapılan - an ayı ım... 0 • 

ıt~:~t ~e ihracat işlerini konuşmak I düm !.. demei:e cesaret ~d~ıyo
üzere bir toplantı yapılncaktır. Top- rum. Çünkü mün.evver seyı:-cı>:~ ~· 
lantıda ithalatçı ve ihracatçı tüccar- tiyatro münekkidıne nazaran. b-..y.~k 
!ar bulunacaktır. sanat eseri ar.la.ş~lmaz, esnetır, gut. 

dünnez ve t iyatro salonunu dnima 
Satın alınacak yapağılar bo, bırakır acayip bir ~eydir. 

İktisad Vek:i.letı, yapağıları satın Ne garip tihniyet ! .• 
alınacak yapağı tüccarlarına te.bllgat İşte bizde bir tek makale,ile bir 
yapmıştır. Bıı yapağılar hem Isto.n- tiyatro eserini aylarca oynattırabile. 
buldan ve hem de dl~er vllAyetlerden • k. i 1 • • • 

t l k• T" !ar ellerin- cek zevkıne ıl e enn emnıyet etti. sa ın a ınnca .ır. uccıır • j Y• b'" ük' •• kkid k 
dekl yapağıları Sümerban~ !'üı~_lü_ ve gı ~y mune ç.ı. m~a.smrn 
dokuma. müesseflesl mudurluğune ıebebı b..-fm. Halkla munekkıd va4 
tesllm edeceklerdir. aında daima büyük bir uçurwn vatr. 

Halk - müneıoodin zevkine ayak 
Birahanecilerin zam uydurmak şöyle dunwt - onun de-

talebi teddedildi diğinio aksini yapıyor. 
Beyoğlundakl bazı birahane ve lo- Bir zamanlar bazı kimselerin ra· 

kantalar Belediyeye müracaat ederek sadhane raporlarına itimadt o kadar 
gıda maddeleri fiatlerinln artmasın- azalmr$h ki eğer o Riinkü raporda 
dan dolayı meze flatlerlnln arttığını cyağmur yağacak• deniliyorsa ha· 
iddia. etmişler ve tarifedeki içki flat- va açacak telakki ederek soka~ a • 
ıerlne bir mlkdar zam yapılmasını Is- kart d g çı 
temlşlerdir. Belediye, mezenin kann ar '· 
doyuracak bir mahiyette olmadığını Simdi ben öylelerini tanırım W 
ileriye sürerek bu zammı yapmak flit- mesela bir münekkid bir eser İçia 
rinde değildir «fena!ıt notunu verm~se «muhak· 

Bir kasabın mahkumiyeti 
tİsküdarda kasap İliya Kataçilll is

minde biri lhtik~r yaptığından 25 11-
ra para cezasına mahkü.m edllmljtlr. 

kak İyi, seyredilecek bir ,eydir. 
Aman kaçırmıyalım!• diyerek rİ• 
yatroya koşuvorlar. 

Ne tuhaf vaz;yet ! .. 
l lik.met f cridun Es 

.. 
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Sinema artistleri film çevirirk~n 
hislerini nasıl ifade ederler? 

Bir kısmı elleri, bir kısmı boynu, bazıları gözleri, bazılan 
sesleri veya omuzlarile en karışık hisleri anlatırlar 

Ç11cu Hiroe~e . jA1IilllJAlMJ~t-.S:ı 18~ 
kurumunun faalıyetı Dünkü mektep maçları 

latanbulda yüz bine yakın 
çocuğa yardım edildi 

Ankara 2.S (A.A.) Çocuk 

Darüşşefaka, Kabataşı; Galatasaray 
Vefayı mağlup etti esirgeme Jr.urumu genel merkerin

den bildirildiğine göre kurumun ls
tanbul merkezi 940 yılında 66.666 İ çocuğa, yine İstanbul merkezi kol- stanbul Maarif müdürlüğü ta- raberliği temin etmek için yap. 
lanndan Alemdar 443, Beya:zıd rafından mektepler arasında ter- tıklan çalışmalar netice vermedL 
699, Beşiktaş 267, Beylrnz 424, tip edilen futbol maçlarına dün Ve müsabaka 1-2 Darüşşefakanın 
Eminönü kaza ve nahiye kolu 2903, Şeref stadında devam edilmiştir. galebesi ile bitti. 
Fener 179, Kadıköy 247, Kızıltop- Havanın güzel oluşu yüzünden' Galatasaray - Vefa 
rak 395 Kartal 211 Kasımpaşa 858 
Küçükpazar 35 38, Kumkapı 422, talebelerden mürekkep büyük bir Günün ikinci karşılaşması Ga-
Silivri 775, Şehremini 137, Şişli kalabalık toplıyan karşılaş~.aıarjıatasaray ile Vefa takım~_an ara-
2289, Karagümrük. 237, Yakacık çok heyecanlı olmuş ve Daruşşe- sında yapıldı. Hakem Husnünün 
82, diğer kollardan da 9 l 2 çocuğa faka - Kabataşa, Galatasaray - idaresinde yapılan bu karşılaşma-
yardımdt. bulunulmuştur. Vefaya 1 - 2 galip gelmişlerdir. ya takımlar şu şekilde çıktılar: 

Bu rakamlara göre hasta olanları 
tedavi, aüti! olmıyan annelere aüt Müsabakaların tafsilAtını veriyo- Galatasaray: Mübin - Ali, Bas-
temini, ihtiyact olanlara giyecek ve nız: rl - İsmail, Mahmud, Esad - Meh· 
mektep levazımı temini auretile Darüşıef aka - Kabataf med, Ahmed, İlhan, Nuri, Naim. 
1940 yılı içinde Çocuk eşirgeme ku- Günün ilk maçı Darü.şşefaka Vefa: Nafiz - Rahmi, Bürhan -
rumu laatnbul vilayet merkezi tara- ne Kabataş takınılan arasında Selim, Nazrm, Hilmi - Necdet, İb-

bfıunldan 1104·t684 çocuia yardımda yapılmıştır. Şampiyonluğa nam- rahim, Zeki, Şamil, Necati. 
unu muı ur. · · 

zed olan Darüşşefakalılann ener- Geçen senenın şampıyonu olan 
Halı ticaretinin inkitafı jUc oyunculardan mürekkep Ka- Galatasaraylıların bu sene de 

için alınan tedbirler bataş takımı karşısında alacağı ayni mevkii muhafaza edebilmek 
Ankara 25 (Telefonla) - Hayli netice merakla beklendiğinden gayesile yaptıkları çalışmalarla 

eerilemif vaziyett. bulunan l.tan- maç saati geldiği zaman tribün- çok hazırlıklı bulundukları mu
bul halı tı:~n~t ticareti~ inki~fı ler hemen, hemen dolmuş bulu- hakkaktır. Netekim şampiyona 
yolunda hükumetçe yemden tedbrr- rd yolunda en kuvvetli rakipleri olan 
ler alınmaktadır. Bu cümleden ol- nuyo U. .. _ • 
mak üzere Büyük Millet Mecliıline Hakem Beşiktaşlı Hüsnünün Daruşşefakayı maglup ettikten 

Ma.rlene Dietricb, Greta Garbo. Bette Davis aevkedilen bir kanun l&:rihası ik halı idaresinde sahaya çıkan talom- sonra dün de Vefayı kazanmala-

film artistlerinden her birinin güçtür. Bunda muvaffak olan yega· Kadınlar arallnda Greta Gar'bo transit ticaret:oi için bir aerhea mahal lar §U §ekilde dizildiler: n bu tahminleri takviye etmiştir. 
kendine mahsus bir oyun tarzı var· ne artis: Şarlo' dur. Madene aeslerin: çok iyi kullanır: ihdas edilecektir. Halı, kilim veaaire Darüşşefaka : Selllıaddin - Maçın ilk devresi kuvvetlerin 

d 1 I · f'I · · k b ç h d · d h' ·r d d 1 E k İnhisarlar Vekaletinin müaaadeaile . .. i lm .. ·· d k ır. er artıst ı m çevırır en u e re e en zıya e ıs 1 a e e en ar. r ekler aruında bunda en . d'I le b b.. h il Murad, Vahdet - Hasan Galıp musa.v O ası yuzun en ço Sl• 
tarzı behemehal gösterir. Marlene uzuv gözlerdir. Ba:zan bir bakı~ ,çok muvaffak olan Clıarles Boyer'- ~eeıa t ~7 uH:f ı mba al edre Necip _Mete Şükrü 'Türkan' kı bir şekilde ve karşılıklı akınlar-
Oietrich film çevirirken en ziyade her ıeyi altüst eder. Gözlerini bü- d' B t' t' b" B · onu ac ır. ı ar ura ar a ' ' ' ırl. du arı~ ınb. ır:l:ch.olnıu~fmdatma- hiç bir verg! ve reame tabi olmadan Nuri, Nlzameddin: la devam ederek 0-0 beraberlikle 
ellerile oynar. Yani birb-irine :zıd yük bir zeka ile kullanan artistleı :ze > eme9 ırço t - k•fid' · ıs er 1 a e e · yılı::anıp, boyanıp temizlenecek KabatRc:' Cem - Halid Kemal - neticelenmiştir. 
muhtdif hissiyatı ellerinin hareke· Greta Garbo. Ronald Colman, mege a ır. h l . l . ,_ l '-1 ...,... ' . · 
tile gösterir. Ellerinin küçük bir ha· Victor Mc Laglen' dir. Bu artistlıcr· ve a 1 tacır en .. o aylı .. a mallarını Faruk Namık Semih - Kemal İkinci devrede galibıyetl lehle· 
re keti birçok cümlelerle ifade edi· den birinin aöz kapa~ının heye· Calark Gable, Nelson Eddy d 6 mü~erilere teşhir ed~bileceklerdir. Cemil, Nevzad, Hu" seyın· Muzaf~ rine çevirmek gayretile başlıyan 

• .. bunda çok muvaffak olurlar. Nel- ' ' • .. . 
lecek hislerden dahn müessir olur. canlı bir aahnede, bir hareket fev- son Eddy sö:z söylerken muhtelif Bir akıl hastası trenden fer. iki tarafın rnucadelesi aynı sıkı-

Conrad Viedt boynu ve alnı ile k.alade bir tesir yapar. Bette Davis d ı d t ğı lığı muhafaza et i d 
Ş d 1 

L h' h de bakı<•larile büyük hisler ifade P.~r e e; en ses çıkarır, hazan bit atladı, yaralandı Oyun Kabataşın soldan yap 1 
.. m ş ve oyun a 

:;;~~~teJiğ~etzia;~n ~:~: arşiş=~: eder. A~pada bu husuııta en ma- :umlenın_ o_rtıuında durur •. eonra bo· İzmir ıs (Telefonla) _ Çallı bir akınla başladı. Müdafaada ke- bu yuzdcn çok heyecanlı olmuş
damarlan görünür. Alnındaki, şa· hir olan Michcle Morgan' dır. g~lmu~ gıbı dah~ yavaş bır1 sesli sö· Ali Kınk adında biri Manilla akliye silen bu hücum derhal merkez- tur. Bu sırada da bir fırsattan 
lı:aklarındak' damarlar da gerilir ve } Iollivutun genç artistlerinden zkunlbe hevam e e~ ve mi yon arca hutaneeinde bir müddettenberi te- den mukabele gördü. Dakikalar istifade eden İlhan takımının 

J h G f Id I a e eyect n verır d · ı _:ı "d' Al' lk' " h görünür. Bu garip oyun tarzı bir de 0 n ar ie omuz arile oynar. · avı a tmoa 1 1• 1 CTVe ı gu~ aa- ilerledikçe Dariiş§efakalılann da- galibiyet golünü yapmış ise de 
Charlcs Boyer' de vardır. Omuzları hazan sevinç, hazan en Son senelerde .eksapelden çok taneden çılcarılmış ve Çala gonde- ha teknik ak ki I rint Vefalılar buna mukabele etmek-

büyült keder ifade eder. Bir Ame· bahsedilmektedir. Seksapel yalnız rilmek üzere trene bindirilmişti. Ali oyruyar ra P e te 'km . ti 1 Spencer Tracy, James Cagney rikan gazeteai geçende bu artist güzel bir çif: bacaktan ıibaret de- yolda Torbalı civarında bir aralık tazyik ettikleri görülüyordu. Sağ- gecı .emış .. r er. 
nefesleriJe oynarlar. Bunlar heye- hakkında: cJohn, birçok kimsele· ğildir. Böyle oJsaydı aeksapele ma- dışarıya çıokmış ve: lı, sollu yapılan bu hücumlar Ka- Devrerun mutebaki kısmında 
canlı yerl.crde yüz metrelik ko~uyu rin yüzlerile ifade edemedilderi lik olan çok olurdu. Seksapel bun- - Ben yaya gitmek istiyorum. bataş müdafaasının enerjik oyu- rakibine teveffuk etmeğe çalışa~ 
hirimıiş gibi bir hnl alırlar. Ba:zı ııeyleri omuzlı..rile ifade ediyor> de· dan çok fa:zk bir oeydir. Tyrone Diyerek. yanında bulunanlan ite- nu karşısında netice vermemek- her iki takım bütün ener1'ilerini 
artistler de tereddüdlcri adeta sa- p Cn G 
'aklıkları ile hislerini gösterirler. mi~ir. okwer, . r.1 rant. Ric~nrd ~recne rek Yc;re atlamııhr. Ali muht-cHf le beraber kaleyi her an tehlike kulln.ndıklnrındnn oyun zaman 

Bir kısım artistler de ağı:zlarilc se sapelı olan genç art-.ıstlerdır. Fa· yerlennden l'Yaralanmııtır. .. . . . 
James Stewart bunlardan biridir. oynarlar. Bunda en büyük müte- kat bunlar aıeksapellerine S"Üvene- K ... f .d .., altında bulunduruyordu. Nihayet zaman çok s~ratli. geçmıştır. ~u-

Bi· artist için ideal olan şey baş· hassı: Gary Cooper' dir. Gary, ince relc iyi oyun aynamağı öğrenmem.iı a uruyu mı e agrıaına beklenilen sayı yeni bir Darüşşe- sabakanın bıtmesme ikl dakika 
tan ayağa kadar her uzvunun bir dudnldarjle erı ltanşık hisleri ifade o~~alnrdı çokta?. un~tulurlardı. Bu· iyi gelir aanınıt! faka akınında merkez muhacimi kala c:aıatasaraylılar zuhur .eden 
mana, bir his ifade etmesid-ir. eder. Errol Flynn de bu suretle gun ka~ı~lar guzeUikten çok başka İzmir 25 (Telefonla) - Keçecller TürkAnın sıkı bir şütlle oldu. Ve yeni bır fırsattan ustalıklı bır şc-
Meşhur rejisörlerden Rouben Ma· hislerini göstermektedir. Lionel şe~le~ ıs~ıyorlar .. Seksapel ancak mahallesinde oturan Em.ine adında birinci devre 0-1 Darüşşefaka le- kilde istifade ederek galibiyet gol
moulic..n bir gÜn artiste: <Siz ümid- Barrymore dudaklannın etrafında· artıstin hır huauaıyeti olması ıartile bir kadın mide al!J.mıa 1Y1 geltı ~ye hin bitt• lerini yapmağa muvaffak olmuş-
. l'k ·· · d yu"r''m" L· • ·1 · d · ı tı' k b" "k k J'd' 'B· 1 b' V ta.turu içmiş. zehirlenerek l>lmftftur. e ı. ıız ı uzerın c u uyorsunu:z> .. ı çı:zgı en erın eş rere en uyu ı~m~t ı ır. ır :zamıı:n ar ır a· İkin 1 d birin . lar ve oyun 1-2 Galatasarayın ga-
dcmiştir. Bu cümleden maksadı yÜ· heyecanları, en acıklı hi,leri ifade letıno nun gorunmesı Icadınlann K . ı· b b. c evre cıye nazaran . 
rürkcn harekatının ümidsi:ı bir ada· eder. kalblerin-ir. çarpmasını temin için atınanı!1 ö u.~ ae e 1 daha sıkı ve heyecanlı geçti. ilk llbıyeti ile nihayet bulmuştur. 
mın hareketine benzemediğidir. Şu· Seslerile oynıyan arti~tler çoktur. kafi geliyordu. Bir Pola. Negri bir tahkik edilıyor anlarda Darüşşefaka bAkimiyeti r-------------.. 
rıı.sını dn ifr af etmelidir k.i ayakla- Güzel ve ciddi bir ıea en :ziyade çok hisler uyandırıyordu. Şimdi iı Y.edikale el.varında. İmrahor aemUn- altında geçen müsabakanın ikin- Bugünkü maçların 
rile his ifade etmek her şeyden heyecar uyandıran bir amildir. deği!<mistir. dlf_ en yedi yqlannda Katln& J.mı.lnde i l 14 .. Ü ...:ıı- 1.n.-...:ıı- ıldı • ~ tbır ıomı ölümü şüpheli görüldtitün- c go u unc ~yap · programı 

Charles Boyer, Ronald Colman, l.ionel Barrymoore 

DONY ANIN 8 inci HARİKASI 
lnanıim.yacalt 

Fedakarlık 
Mücadelesi 

derecede müthiı ve muazzaır. sahneler arasında en nefis bir Aşk macerası 

HiND RUYASI 
Be$ Rolle:rde: TYRONE POWER - MYRNA 

TORKCE SÖZLO Nüshası 

i PEK 
LOY • GEORCE BRENT n 10 binlerce ficüran. 

Fransızca Sözlü Nüshası 

MELEK 
Sinemasında 

J 

Ayrıca en son FOX Dllnya Havadisleri. 
Sinemasında 

Bugün ıaat 11 de tenzilatlı matine 
.... . 

T A K s i M Sinemasında 

Büyük takdir, alkış ve rağbet gördü • Filmdeki A~k. tahassür - Kah
ramanlık sahneleri büyük alnka uyandırmaktadır. 

BUGON 

SAKARYA'da 
Herk '!Sin görmesi lazım gelen 
mevsimin diğer büyük bir 

muvaffakiyeti 

KALP SIZILARI 
CAROLLOMBARD-GARY 
GRANT ve KAY FRANCİS 
tarafından çevrilen Fransızca 

aö:zlü film. İlaveten: 

den cesedi Balıklı Rum mezarlı~dan Bu .sayı Kabataşlılan canlandır- FENER STADI: 
çıkarılarak morga nat.ıedllmlşU. Morg, dı. Bütün hatlarlle hücuma geç- Silleymanıye - Knsım~a Saat 14 
henüz kız tızerinde otopsl31nl yapma- Fenerbııhçe - Beyoğluspor • 16 
~ olmakla berabe~ pazartesi günll tiler. Ve bunun neticesi olarak ŞEREF STADI: 
bu l.şl lkmal ederek n.porunu &dl1yeye üstünlüğü temin etmekte gecik- Beykoz - Topkapı • 12 
nrecektlr. Kızın bulunduğu .emtte ed.i Be§lktaş - !stnnbulspor , 14 
taY1 oldutuna göre: hayli gilzel blr m ler. Bu sırada frikik atışın- oaıatasarav - Vefa ıı 16 
tız olan Katına.. hamlle ka.1nuf, fakat dan bir de gol kazanlılarsa da be- ._ııılıııiıiıııiiııiıı..., _______ ...,_. ... 

bllA.hare t:ilrta.J yapb.tmıftır. 1fte 1d- ============;::=============::::ı. 
dJa, kızın bu kürtaJ netlceslnde ~ldO.-
tüdür. · 

Mangalda yanarak öldü 
Arnavudköy üzerinde biı: mandıra

da koyunculuk yapan Sotırınln yanın
da çoban Al1 K§.hya, dün sabah saat 
on& dotru odasında yaktığı &te§te 
:ısınmakta. lken birdenbire fenalık ge
çirerek ocaRın üzerine dilşmilf, muh
tell! yerlerinden yanarak ölmtıftür. 

Polis Ye adliye bu 6Ulm had.lseslnln 
tahkikatını tamik etmektedir. 

Tepe başı aram kısmı 
gündüz aaat 15,30 d.a 
gece aaat 20.30 da 

APTAL 
Son hafta 

istiklal cad. komedi 
k•mı gündüz ıaat 

15,30 da 
gece saat 20.30 da 
KİRALIK ODALAR 
Her gün gqeden çocuk temsilleri 

için bilet verilir 

Ankarada HALK n SUS 
ainemalannda ~öııterilmekte olan 

1 
SERMED MUHTAR'm 

Akfam nefrİyatmdan 

1 -KIVIRCIK PASA 
Romanım alıp bir kere okuyan
lar filinin mev:zuunu daha iyi 

• anlıımlf olurlar. 
Sab.f yeri: AKŞAM gazetesi 

idarehıınesi 

j,t.. 

Fransanın maruf kaplıca merkezi olan .Vichy §ehr1 bu .sentt ' 
yağan bol karla.r yüzünden bir kış sporu §ehr1 olmuştur. Yukarıld 
klişe Vlchy caddelerinde iki ne kayanları gösteriyor. 

6a--· BillU.. aetli yılda - Halyah Te iWıl J"Jldız 
MARLENE DIETRICH 

JAMES STEW ARD ve MISHA AUER 
ile bel"aber :prattıklan 

SARI iN Ş 
Filminde: Bu S A L 1 aktammdan ib'bnren 

ÜstaC: SADETTiN KAYNAK ve EYY()Bt RIZA'nın tertip ettikleri 
şarkılar. Ayrıca: MIKl MAUS ve Yakın Şark Jumal'da Yunanistan 

hadiseleri V. S. 
Bugün saat 1 1 de tenzilitlı matine 

GAİP .KIZLAR LİMANI 1 
HARRY CAREY _ I AKŞAM karilaine mahsua 

JUDtnl ALI.EN yüzde 20 tenzilat kuponu 1 
1 ! Şarkı aöyliyecek ve seyircileri ga.şyedecektir. 

~ilm::z:z•ta&ramhnsdannram ... m:li~-------------" l'~----------------------------..., ... ., 
SUMER sineması da 



"D,, grupu sergisi 
Dün Akademide 

büyük bir alaka 
açılan sergi 
uyandırdı 

Dünkü sergiden bir köte 

nD .. grupuna mensup genç res- kurtularak klasik güzelliğe doğru 
lsamlarm 9 uncu resim ve heykel gittiklerini, beşeı1 olmıya ehem
'sergisl dün Güzel Sanatlar Aka- miyet verdiklerini bariz bir suret
'dcmisl salonlarında açılmıştır. te hfssettirmeleridir. Ressamlann 
Dün şehrimizin sanat muhitleri- hemen hemen son zamanlarda 
ne mensup bir çok şahsiyetler ta- vücude getirdiklerl bu tablolar 
nınmış edib ve muharrirlerle san- böyle bir gayretlp mahsulü oldu
atseverlerden mürekkep bir ka- ğu için daha kolay anlaşılıyor. 
~abalık sergiyi büyük bir alaka Sergide Nurullay Berk, Zeki 
~le gezmiş, genç ressamların mu- İzer, Halil Dikmen, Abidin Dlno, 
tvaffakiyetu eserleri hayranlıkla Salih Urallı, Eren Eyüpoğlu, Bed
scyredilmiştir. ri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, 

.,nıı grupunun 9 uncu resim ve Elit Naci ve Arlf Kaptanın müte
tıeykel sergisindeki eserleriıi hu- addid tablolan ve Zühdü Mürid
ı;usiyetl, bu grupa mensup genç oğlu'nun heykellerl vardır. 
sanatkArlann ilk zamanlardaki Sergi bir hafta ziyaretçilere 
tlşın temayüllerden yavaş yavaş açık bulunacaktır. 

,.~ ... ~~~~·~~·~~imi 
Bir balıkçı fazla cesaretinin kurbanı ol dul 
( Cenova) lı ceaur bir balıkçı itin cesur balıkçı bir bıçak darbesi 

fazla cüretirrin müthiş bir cezasını ile bunu düşürmüş, kendiırine uza
çekmiştir. Guido Gianni iamindeki nan ikinci kolu da keami,tir. Fakat 
pu balıkçı daima tehlikelere ablarak bunların arkasından ahta put· kalan 
•ıkadaşları arasında büyük bir şöh- lcollan ile balıkçının vücudünü aar
ret kazanmıştır. mış, denizin dibinde müthiş bir bo· 

Gayet şiddetli fırtınalarda hiç bir ğuşma başlamıştır. 
J:,alıkc;ı denize açılmağa cesaret ede- Balıkçılar ıecur arkadaşın ya
ınediği zamanlarda bu adam per- va, yavaş kuvvetten kesildiğini ve 
,•asız kayığı ile denize çıkarmış. Ba- elindeki bıçağın düştüğünü dehşet· 
lıu!uı deniz canavarları ile boğuş- le görmüşler ve aşağı inerek ken
ınaktan son derecede hoıılanırmış. disine yardım etmek istemişlerdir. 
1 Bir gün açık ve durgun bir bava- Baltalarla denize inen balıkçılan 
~ia berrak suların dibinde ıon de- gören ahtaput mürekkep gibi siyah 
tecede büyük bir ahtaputun durdu-. olan mayiini etrafına yayarak oi· 
iu balıkçılar tarafından görülmüş- kan ile beraber denizin karanlık 
.tür. Bu müthiş hayvan balıkçıları derinliklerine dalmış ve kaybolmuş
dchşet içinde bıraktığı halde Guido tur. 
Gianni bilatereddüd bıçağını çeke- Bu feci akibet cesur balıkçının 
tek deni~e dalmıştır. yalnız arkadaşlarını değil, bütün Ce· 

Ahtaput bir kolunu balıkçıya nova oehri halkını çok müteessir et· 
~atarak belinden yakalamıştır. U· miştiı.-. 

Bir mezarlık bekçisinin heyecanı 
Mezarlık ve ölü bekçileri sinirle· 

rine hakim olmaları ile meııhurdur. 
Fakat bunların da müstesnaları 
'\'arınış. Bulgaristanın eski payıtahtı 
lfırnova'nın mezarlık bekçisine mu
hafaza edilmek üzere iki cenaze 
bırakılmıştır. 

Ertesi günü cenazelerin defni icap 
ıt:trniştir. Bekçi cenazeleri ıaşırmış 
\'e bir pı pasın cesedini, diğer ölü 
Cloktorun cesedi olduğunu zannet
ıni?tir. 

iki tarafır aileleri kendi cenaze· 
leri zannile ölüleri aile mezarlıkla· 

rına koydurmak istemişlerdir. Fakat 
doktorun ailesi efradı cesedin kab
re indirilmesinden evvel bir daha 
yüzünü görerek veda etmek arzu
sunu izhar etmişlerdir. Bekçi ölü
nün örtüsünü açtığı zaman doktorun 
tıra~lı yüzü yerine uzun sakallı bir 
papas kafası meydana çıkmıştır. 

Nihayet hata anlaşılmış ve ölüle
rin mezarları değiştirilmiştir. Lakin 
bekçi doktorun yerine uzun sakallı 
papasın kafasını görünce o .ka.~a.~ 
heyecana kapılmıştır ki ertesı gunu 
yatağında ölü olarak bulunmuştur. 

Bohemyada 25 sene evvelki bir cinayet 
şimdi meydana çıktı 

Bohemyada T erdonitz nahiyesi 
merkezi kasabc.da 25 aene evvel 
işlenen bir cinayetin eıeri tesadüfen 
meydana çıkmıştır. Nahiye papaslı-
iı binanın avlusunda bir hendek 
lazmakla meşgul amelenin kazma-

aı bir insan iskeletine tesadüf etmiş, 
1 1ıafriyat durdurulmuş, iskelet mey· 
!dana çıkarılmıştır. 

Yapılan tıbbi muayenede bunun 
elli ile altmış ya' ara.ında bir erkeğe 
•id olduğu ve yirmi beş sene top· 
tak altında kaldığı anlaşılmıştır. 

İskeletin vaziyet ve halinden sa-

hibinin cinayete kurban olduğu tea
bit edilmiştir. Çünkü içinde birkaç 
kurşun bulunmuştur. Bu adamın 
her nedense başka bir adam, yahut 
birkaç ki~i füı kavga ettiği ve bu 
esnada kurşun ile öldürüldüğü tah
min edilmektedir. Cinayetin izi giz· 
lenmek üzere ccsed ıssız olan vaka 
mahalline gömülmii,tür. 

Bohemya zabıtası yirmi beş sene 
evvel işlenen bu cinayetin belki de 
henüz sağ olan faillerini bulmak için 
eski dosyaları karıştırmağa ve na~i
yenin ihtiyarlarını sorguya çekmege 
başlamıştır. 

Par iste yiyecek kaçakçıllğı 
Partste Flmıln Dorndo adında ta

~ınrnış bir berber ve bir çok artistler 
fi Çak SUretlle yiyecek redarik edip 
tartetnıek tohmetile mahkemeye sev
a edum1.şıerdlr. Tevkif edllen artistler 
.;:sındn mcşhur şantoz Luclenne 

Yer de vardır. 
Bir ~ 

lnnzı cun Şnntöz berberde saçlarını 
te ~1 etUrlrken yiyecek tedarikinde 
buS::~ut ü ettlfH güçliikten bahsetmı~. 
kasız n zerine berber kendisine vesl
llerbe:'1Y.~c:k ~bulacağını söylemiştir. 

sozunu tutmuş, kaz ci(;eri ve-

s:ı.lre gibi bir çok şeyler bulmuştur. 
Bunun üzerine başka artistler de gel
mişler, berbeı""onlarn da yiyecek temln 
etmlşUr. 

Bu sırada polis berberin sık sık Pa
rls civarına seyahat ettiğini ve ker;
dlslne küçük sandıklar geldiğini go
rerek tahkikata başlamış, sandıklar
dnn birisi açılınca içinden pek çok 
yiyecek çıkmıştır. Berber yiyecek ka
çakçılığı ile itham edilmiştir. Artist
ler de cürüm şeriki olarak mahke
meye sevkedUlyorlar. 

9 cocuk babası bir . . 
Belediye kapıcısı 

Belediye, bu vatanda§a 
yardim elini uzatmalidir 

Kapıcı Tahir, altısı erkek, tiçü kıZ 
nuıtopu ctbl dokuz ~ocuk ba.basıdır. 
Henilz Jo?k YlflJlda bulunan Tahir, 
Belediye mtleaıeaelerlnden blrlnde 
kapıcıdır ve ayda 2S lira. m&AI almak
tadır. 
KarısUe beraber, dokuz çocuğunun 

1.a4eslnl 1lzerlne aımı, olan bu vatan
da.şın ayda kuandıll 23 lira ıeçlmle
r1ne kl.:fayct edemeı. Nunıosmaniye
de Kılıççılarb3.§lllda 39 numarada bir 
odada ailesi ve çocuklarile beraber 
oturuvor. 

Matbaanın 500 üncü yılı 
Müteharrik harflerle tabı sanatını 
ilk keşfeden Uygur Türkleridir, 

Çinliler bundan sonra gelir 
sözü tersim etmek ve gözlere hitap den bile derhal haberdar olmak möm-

ettirmek arzusu yazının: yazı ile ifade kün değildir. Rönesans b:ışladığı zıı-
edllen :flklrlere renk ve cisim vermek nıan, blziın bugün ona. verdiğimiz bu 
ihtiyacı da, niha! şekli matbaa olmak 1smi vermek kimsenin batırma. bile 
tızere muhrell! tabı ve teksir usulle- gelmemlştl. Buna ra~men her halde 
r1nln 'icadını mümkiin kıldı. 0 devirlerde Yükselen zekAlnr ş:ıhlt 

Bu suretle Çinde, altıncı n.srın son- oldukları değlşiklU:lerl sezmişler, ona 
:ıarın::ı. doğru -581 de- tahta s::ı.hlleler 1slm vermemişler, fakat onun kuv;e-
üzerlne yazıyı ters olarak oydukta{l den fille çıkması için, hattı\ belki gay-
aonra karalıyarak, kAğıda bnspıa. usu- rl iradi bir surette, fakat 1rndi olarak 
llle m'etinler -elde edUmeğe bo.şlruıdı. çalışır glbl çalışmışlardır. 
Bir sahife yazmağa nl..Sbetle oldukça Bize gelince: Icadından uç nsır son-
sünıtle bir çok sahife çıkarmağa im- ra alabildiğimiz ve iki a ır muttasıl 
tAn veren bu tabı şekli, biz de ismiyle arap harflcrile hizmetimizde kull:ın-
anarak Ksllografl diyelim, hele onun- dığımız matbaayı Atntürk lfttln h r!-
cu asrın ortalarına doğru son derece lertle yeni bir istikamete, hakiki ı tı-
revaç buldu. Müteak.ıb asırlar, Çlnde, kametine tevcih etti. Çünku o, mus:ııt 
ııattA. madeni müteharrik harfler bile zamanı geldikçe açmağı kaide edlnd.-
döküldü. Yalnız bir an hatırdan çı- ğl cMllli sırıı lnnndan biri olan lüt.

11 
karnuyalım ki bu harflerin her biri bir harncrinl bize kabul ettirirken bu asır 
mühür mesabeslnde idi ve şimdiki için lc:ı.b eden tahavvulleri sezmlı,ıtl. 
harflerle kıyas kabul eder bir cihetleri Bugii.n bu sayede bir Türk Roncsrm ı 
yoktu. o zamanlar 40,000 harften mü- başlamış oluyor. Binlerce yıllık 'l'urk 
ret.kep olan Çin elifbasını kullanma- mened!yetl tarihine matbaanın kunı-
nın yenl.lemiyecek zorlukları vardı. tuşunda kaçırdığı buyük bir fırsatı bu 
ve t.'lhtaya bftk daha kolay geliyordu. hamle ile telftfıye muvnffc.k olduğu da 

Bu sözleri tevsik için 1056 senesi bir zafer sahi.fesi olnrnk kaydedilecek 
Çlnde neşredilen bir hatırattan birkaç Gütenberl' İşte bu sebepledir ki matbancılı 1~ 
satır okuyorum: cYekp:ı.rc tahta sahi- cak Avrupadn tatbik sahasına geçe- icadının bu beşyuzüncu senesini tes'it 
teler üzerine hllk suretlle kanunların bilmiştir? bizim için ayni zamanda bir l:adirşi-

Kapıcı Tahir dokuz çocuiu ve 
kanaile bir ara.da 

ve tarihi eserlerin neşrinden sonra P1 naslık vazlfesldlr de .. Buna sebep olarak eski ve orta zn-
• Cbeng adlı bir demirci müteharrik m"" insanları için dü.,üncclerlnı ya-.·- Matbaayı ı"cad t k 

harflerle bir sahife tertip ederek tabı ..... " .. e me 
manın bir ihtiyaca tekabül etmediği f · · · · 1 

Çok evlfit yet1$tlrmek sureUie mep-ıi 
leketln nfifusunu arttırma. siyasetin 
bihakkın tatbik eden ve htzınette ça
lışan bu vatandaşa acaba, belediye
miz yardım edemez m1? 
Kıymetli valimiz ve belediye relsl

ınl.zln eetkat ve merhametini blldlğl
mlz için bu noktaya dik.kat nazarını 
celbederlz. 

Askerlere hediye 

usulünü keşfetti. Müverrihler bu tca- gösterilebUlr. 0 zamanlar şehirler ka- şere ını ıstıyen er 
dm tarihi olarak 1041 1 kabul etmek- labalık değildi. Fikir alış verişi de. 
te<iirler. mal alış verişi glbl umumt meydan
Yalnız harflerin çokluğu ve kafi de- ıarda, çarşılarda yapılıyordu. İnsan

recede okunaklı olmaması. ve bunları 
madeni olarak yapmak teşebbüsünün ların blrbirlle temasları mahduttu. 
memnunlyetbahş bir netice vermemesi Zaman bunu genişletmek ihtiyacını 
üzerine bakırdan da harfler imal da duyurmuyordu. 
edildi. Bununla d:ı. Çin Anslklo- On beşinci asırda ... 
pedisl basıldı. Bun:ı. ra~en tahta sa
hifelerle tabı usulü devam etti. Ve re
vacını kaybetmedi çünkü müteharrik 
harfleri kullanmak çok güç oluyordu,. 

Uygur Türklerinin 
müteharrik harfleri 

Cümlece malüm olduğu üzere uzun 
uzun seneler medeniyete yeni bir veç
he veren matbaayı Avrupada kimin 
icat ettiği k::ı.ti olarak tayin edileme
di. Bugün artık GUtenberg'e alt oldu
ğu tahakkuk eden matbaanın icadı 
şerefi ondan esirgendi. Matbaanın 
daha evvelce bilindiği iddia edildi. 

Üç memelelrnt bu asil san'::ıtln ic:ıdı 
şerefini nlnınk istedi: Uzak Şark, Al
manya. Hollanda. 

Üç klşl mucitlik şerefine sahip çık
tı: Gütenberg, Fust. Şefer. 

Her tarafta yünlü 
pamuklu eşya 

gönderiliyor 

'Ve Bu sözlerden matbaacılığın Çlnde 
keşfedilmiş olduğu takat garp onu 
müceddeden kendi hesabına keşfedin
ceye kadar ondan mu bir istifade 

Fakat on beşinci asnn yansında iş 
değişti. Orta zamanlar can çeklşme~~ 
siya.set dünyası taazzuv etme~e. fikir 
dünyası tenevvür ihtlyaclle çırpınma
ğa başladı. Manastırlarda kapanını~ 
kalmış olan mm gerlllktcn ayrılama
makta fakat bütün dünyayı bir öf;
renmek aşkı kaplamakta idi. Okumak, 
öğrenmek lste:renler o kadar çoğal
makta idi ki, hatatlar bütün talepleri 
ka~ılayam:ı.mnkta idller. F.sasen yaz
ma eserlerin kolayca meydana gele
memesi pahalılıkl:ın rn bilhassa yan
lışlann çoklu~u onlardan edllebUecck 
ıstıradelerl tahdit etmekte idi. 

Üç şehir onu meydann çıkarmış ol· 
mak şerefini benimsemek istedi: 
Strnsbnrg, Mayans. Harlem 

Ankara 25 (AA.) - Askerleri
mize yapılan kışlık hediye teberrü
leri etrafında bugün bize verilen 
malfunata göre Osmaneli halkı 600 
parçayı bulan muhtelif giyecek eşya, 
Ağrının Tutak kazası halkı 523, 
Divrik halk: da 2996 parça eşya 
vermişlerdir. 

Çatalca kaza merkezi ve köyl~ri 
halkı 15 38 çift yün çorap, 4 38 eldi
ven 249 parça muhtelif eşya, Po· 
latl; halkı 920 parça eşya ve hediye 
tedariki maksadile 40 lira, Berga
manın Poyracık halkı 563, Sındırgı 
halkı 2000, Sivrihisarın Gevenli kö
yü halkı 5 1 O parça eşya teberrü et
mişlerdir. 

Bartınlılar 1675 çift çorap ile 238 
pamuklu, 23 7 çift yün eldiven . ve 
621 parça muhtelif eşya ile hedıye
lik tem.ini maksadile 677 Hra vermiş
lerdir. . 

Bursada 26 ncı ilkokul talebelerı 
de kendi ellerile ördükleri 16 yün 
fanila, 2 1 çorap, 5 eldiven ve sve
teri Bursa Kızılay merkezine vermiş
lerd;r. 

Sıvasta asker ailelerine 
kömür tevzi edildi 

Sıvas 25 (A.A.) - Halkevinin 
teşebbüsüyle.. şehrimizdeki yok~ul ve 
asker ailelerine hayırsever hır çok 
vatandaşların yaptıkları para yardı
mı ile 200 ton kok kömürü tevzi 
edilmiştir. Bu maksadla Rahmi Cel
tekli 150, Mustafa Yasmer ·ile Şev
ket Erişen yüzer, Rahmi Akça 75. 
Kamil Kitapçı, Ahmed Göze ~ 
Halim Özden ellişer lira vermişler
dir. 

Hava Kurumuna 
teberrüler 

Kayseri 25 (A.A.) - Şehrimiz 
Türk Hava kurumu şubesine son 
günlerde 2032 lirası fitre ve 8948 
lirası kurban bedelinden, 5565 lira
sı kurban derileri satış gelirinden, 
2 78 7 lirası da asli ve yardımcı aza 
taahhüdatındnn olmak üzere 19330 
lira teberrü edilmi~tir. 

İnönü Kız lisesi 
müdürlüğü 

İnönü kız lisesi müdürlüğüne Be
şiktaş kız ortn. mektebi müdürü B. 
Mah1 tayin edilmiştir. 

edilemediği· anlaşılıyor. 
Halbuki Çlnl!lerden evvel Uygur 

Türkleri müteharrik harfler kullan
mışlardır. Bu son senelerde Türkistan
da tarihi araştırmalar yapan muhte-
11! hey'etler bu hnklkatı bugün mey
dana çıkarmışlardır. 

Sekiz veya dokuzuncu asırlarda 
Türkistan havallsinde hüküm süren 
ve çok yüksek bir kültür sahibi olan 
Uugur Türklerinin, Cengiz lstll!\sından 
korumak için, bir maCaraya s:ı.kladık
lan bazı ya?.ma k!tnplarla tııhtıı huru
fat bulunmuştur. Yine bu mağarada 
bulunan ve tarihleri seklztncl asırdan 
dokuzuncu asnn sonlanna kadar gi
den ç!nce kitabelerden bu eserlerin ve 
bllhas.s:ı. hal'.flerln onuncu asırdan ev
vele :ı.idl~·ctıerlne şüphe bırakmamak
tadır. Bu suretle şimdiye kad:ı.r çinH
lere alt oldu~u s.'lnılım müteharrik 
harflerle tabı san'atının keşfi şerefi
nin doğrudan doğnıya Uygur Türkle
rine verilmesi ldzım geldiği tahakkuk 
etmektedir. I<:ısa bir müddet evvel 
meydana çıkarılan bu hakikati llcrldc 
yapılacak yeni yeni keşflyat şüphesiz 
bir kat daha aydınlatacaktır. 

Biz yine Avnıpaya gelelım: Tahta 
sahifelerle tabı, Ksllogrnfl, Avrupa.da 
on dördüncü asrın sonlarına doğru 
oyun ka~ıtıarı basmakla b:ışlnmış ve 
bunu ekseriya kısa birer metni muh
tevi dini resimler takip etmiştir. Av
rupada Ksilografl usullle basılan llk 
kit.ap Hollandnda Donat nnmmdaki 
müellifine tzaf'eten anılan, çocuklara 
mahsus liitlnce bir gramerdir. Fakat 
bütün bunlar matbaanın mı olarak 
icadı &lyılam:ız. 
Matbannın icadı. blrnlrlnl mütem

mim bir çok icatlarla, kitaba hakiki 
şeklini, bugünkü şeklini verdiği zaman 
vukubulmuştur. <;ünkü ınc klt:ıpl:lr, 
başta 36 ve 4!: satırlık İnciller olmak 
üzere. o derece mükemmel basılm!ş
tır ki matbaanın icadlyle tekAmülü
nün birlikte yürüdüğünü, icadiyJe te
kamülü arasınd:ı uzun bir tahavvüı 
devresi ge!:lrmediğlnl lsbat etmekte
<iirler. 

Bu suretle beş asır evvel müteharrik 
Iıarnerı kltabm hizmetine basrelmek 
fikri düşii.nülcmczkcn , bunu düşün
mek bir zaruret oldu. Müteharrik 
harflele kitab basmak bir ihtiyaç ha
line gelmişti. Velhasıl tabı san'atlnin 
bir ikinci defa olarak kadını temin 
edecek imkanlar hasıl oldu. 
İnsan dehasının fhtlra ettiği bütün 

icatlardan her hangi blrl insan zeldl
sının inkişafına matbaa kadar l'ımll 
olamamıştır. Çilnku matbaıı bir mnnl
velıl rolü oyn:unış•ve bütün dünyayı 
yerinden kımıldatmış, harekete getir
miştir. Yalnız Avrupnyn de~il bUtu:ı 
dünyaya yeni bir ve~hc veren matbn
:ı.cılık, ~er talihine de yeni bir lncıırı 
verdi. 

Bilhassa tabaatln eseri olan Ronc
s:ıns, bir çok hurafelerin yıkılmasına, 
slya.sl Ye içtimai yeni bir devrin baş
lamasına sebep oldu. InUşar vasıta
larından mahrum olduğu için asırla
rm tozlan ıı.rnsmda unutulmuş kalan 
fen ve san'at abideleri üstlerindeki 
tozu, küfü sıyırnrak meydnnıı. çıktı
lar. Matbaa her gün neşretuği eser
lerle halkın eline, o zamana kadar 
içlnde yıirüdüğü zulmetten onu kur
taracak, ona yolunu gösterecek şUlc
ler vermiş oluyordu. Bu suretle etra
fın aydınlanması sfiyeslnde bir çok 
istibdatlar yıkıldı. Kökle~mlş yanlış
lar tashih edildi. Halk mallimatı men
balanndan alarak asırlann ve müs
tensihler!n birbiri Ustünc yfikledlklerl 
hatalardan kurtuldular. Rönesans bU
tün manaslle başladı. 
İnsanlar için en sathi blr tahavvül-

Bu mücadeleden Almanya, Gut,.n
berg ve Mayans muzaffer çıktı. 
:Matbaanın Gütenberc'!n eseri oldu

~unu tevsik eden en muhlm ''eslim, 
Gütenberg'ln muasın olan Ulr.ch 
Zeli isminde bir zatın RU so ler!d.r· 

eBu ~sil san'at ilk defa Ren sahi
linde Mayans şehrinde 1440 senesine 
do~ru icat edildi. Bu tarihten 1450 ye 
kadar geçen muddet zarfında butun 
teferruatile tekemmül etti. Ilk basıla-ı1 
kitap bir incil oldu. Yazısı yazmaları
nın yazısı gibi ldl. Bunun ilk muc!di 
de Strasburg'ta doğmuş olan fnk t 
May:ms'tn mute\'attın bulunan Jım 
Gütenberg'dir.• 

Kolonya vaknyin:ımelerlnde zapte
dllmlş olan Ulrlclı Zcll'ln bu sozlrri 
hnkJ.katl bütun 5.lrahatile ortaya çı
karmnkla beraber bu hu usu tekit 
eden başka deliller de me\cuttur. 

Gene Gütenberg'ın muasnı olan 
Mııthlas PalmcrJus adlı bir mtiell!f tA 
bu tarihi l:abul etmekte ve Gtltenb0 r
gl matbaanın raklpslz mucidi olnr:ık 
göstermektedir. 
Gıitcnberg·ın ortnklarınn açtığı b.r 

dava da bize ayn! hususlan oğıetmet
te ve bu dava tarihinin 1439 olması da. 
matbaanın faaliyete baı:I mu ı tarihi 
olarak 144D senesini nJm:ımn do ruh.:
ğunu isbat etmektedir. 

Fazla olarak 1462 de do~up 1516 da 
ölen Trltheme adlı diğer bır muellıf tn 
ıAnnalesıılcrln de bu harikulade sana. 
tin mucidi olnrnk Gütenb0 rgln ismiı:tl 
vermektedir. 

Bu hakikati tekit eden bir mektup 
daha var: Kanunusani 1471 de Oullla
umc Fiehet tarafından Sorbon darül
fünununda Rohert Gaguins adlı bır 
zata yazılmıştır. Orada da nyne.ı: 
ıMatbaa ameleleri her suale cevap 
olarak bu icadın Gütenberge alt oldu
~unu söylemekte müttefiktirler. de
nilmektedir. Selim Nüzhet Gerçek 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi j 
Büyük Türk şaırı 

ALiŞiR NE VA Yi 
Dahası var: İlk matbaa. harfleri o 

:zamanlar yazma eserlerde kullanılma
sı mutad olan ve gotik denilen harf
lerdir. Ve ilk zamanlar basılan bütün 
eserler matbu diye de~u. yazma diye 
ve pek pahalı olarak satılmış ve alı- ttniverslte t.nıebesl, Til.rk o:ı,lri Alişirl Muh:ıkeme't - ül -_ lügateyn ~ 
cılar, benzerliğin mükemmeliyeti sa- Nevayi'nin hatırasını 9 şubatta kut- eserinde farsça. ve turkçenln muka
yaseinde buna kanm~lardır. Bu da ıamak için hazırlanıyor. Şiirleri oku- yeseslnl yapmış, türkçenln fniklyetinı 
matbaanın kurulur kurulmaz mükem- nacak, tercümelhali nnlatılacnk. Jsbata uğraşmıştır. Bu da milliyet 
mel bir surette çalıştığını lsbat etmez Diğer bir ismi de Emir Nlzamcttln sevgisinin kendisinde ne kuv.etıl ol
ml? Bunun böyle olması da pek tabii olan şair 1440 senesinde Hemtt:ı. do- duğunu gösterir. 
değil midir? t ı tı Jlk T k 

Kitab basma imkl'ını hasıl olunca tarak 1500 de vctat e m ş r. ur· Diğer eserlerinin !simleri şunlardır: 
o:ı,frlerlndendir. Çagatı:ı.y türkçeslle Mahbub - fıl - kulüb, Mccalls - ün _ ortada gotik harfli yazma eserlerden yazmıştır. Türk dlllne ve kültürüne 

ba.şka bir örnek yoktu kJ takUt edll- kıymet kazandıran lHlmlerdendlr. Ça- nefais, Ferhad ve Şirin, Mecnun ve 
.sln. Yazmalar basmaya. tablatlle Or- Leylfı, Sedd - 1 İsltender, Seb':ı. _ ı 
nek Olacaklardı. Bu sebeple ilk bas- gataycası gayet lli.tlf ve sağlamdır. 

scyynre. Şirac - ül - müsllın, HalCıt - ı malnrın yazmnlarla benzerU~lnde yal- Çocukluğunda Huseyin Baykara. ile P hl! Eb 
llkt k t B H t h " e. van u Said, Halat - ı Seyld Kadıköyünde istimlak nız bir ihtlkfır .fikri aramak pek dol?- bir e o ·umuş ur. u zat cra u-

ru olmaz. kümdan olunca onu da vezir yapmış- Hasen Ardı~lr, Aruz - u türkl. Tei-a-
Kadıköyündc Altıyol ağzında iske- Burada mülahaza edilecek bir nok- tır. Fakat Nevayl bu mevkide kalmağı rlh ve kafiye, Mlifredat der f'eım - 1 

leye kadar uzanan ve tramvay hat- to d h K ıı fil u istememiş vallli"' t yi dil ı muamma, Munşeat - ı tıırkl, kıssa - 1 tını ikiye tefrik eden adanın istim- a a var. s ogra er, ygur ' ı;e a n e m ş: or:ı-
laklne karar verllmlştl. Bu husustaki Türklerinin, Çlnlllerln müteharrik dan da ayrılarak Heratn dönmüş; yt- şeyh Snn'an. Tercüme _ 1 nef hat _ 

1 kararının alınması harflerini, hattô. eskiden tu{;lıı ve bu ne hükümdarın dostu kalmıştır. Pek ül - uns, Tercüme _ i nesrcv _ ül _ 
~r:a~!~ı:~~:~mye Vekfıletlne bil- gibi muhtell! eşyalar üz~rlne, alftmetı çok hayratı vardır. Ulema ve şuarn~ı beatl. - Bunlar turk e rserlerld r. Na-
ç d kalktıktan sonra farika olarak, basılan 'c ekserlyetıe toplar, onlara izaz ve ikramlarda bu- zm_ tıl _ cev:ı.hir 1 lmll farsça da bir dirilmiştir. Bu a a 1 llğl bir yazı b!r harf olan damgaları tek- lunıırdu. Kutüphanesini umumn açık eseri vardır. 

burndakl ckatddeB 
25 :c::::ı ce~t~mla~İ sir ederek cümleler, sahlf'eler tert!p b~lundururdu. Çocuklu~nun, gençll-

de açılaca ır. u etmek kitaplar basmak fikri acab" ğınin, kemal devresinin ve ihtiyarı~- Farsça şilrlerlnd F nl miısteannı 
1 in 300 bin liraya ihtiyaç vardır. Bu ' .. . · k il d 
ç bankasından is- neden eski ve orta zamanların zekrı- ğmm şhrlerlnden mürekkep dort u anır ı. 

para da ~cledly~~ın sernuıyel mü- larını kurcalamanuş ve onuncu asır- tiirkçe divanı vardır. Bir de fars di-ı B. İsmail Hal:l· nın uMır Allştr Ne
tikra~ ed ıe1n P: rılan kısmından dan beri malüm olan bir usul acaba vanı mevcuddur. Çagatay türkçeslle vayi ve Cc.g t y şuarası• 1slmll b!r 
tedavıle 0 ara ay neden beş asır bekledikten sonra an- yazmıştır. tcdklk c.:eri , .. ıdır. ödenecektir. 
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t HER AKŞAM 
BİR iıtKAYE I Yirminci yaş 

Galip bol bir yemekten ıonra l Şimdi iki.i de ayakta duruyorlar \budala... Bu karın. altı.oda yenilir 
sıcacık odasındaki geniı maruken ve birbirlerini tedkik ediyorlardı. halt mt bu):·: lyi ki da.ama onunla 
koltuğa gömülmüştü. Bir ıigara Elli dokuz yaşındaki: beraber de~ılun. _ . • 
yaktı. Kendi kendine mınldandı: - Evet, dedi, haltkınız va.r. Çok Kadın hır ıokaga saptı. ~ır e~ın 
cNerede o yirmi yaşındaki zama- çöktüm... Fakat hayatta muvaffak k~pısını çaldı v.e ~nl~rı~ yu~~erıne 
nım'? Nerede'? Hani'?.> oldum. Para kazandım. Şimdi zen- bıle bakmadan ıçen gırdı. Gozden 

O günü lokantadan yazıhanesine ginim. Lakin ıiz aynen yirmi ya- kayboldu. . 
giderken yolda yaşlı bir kadına ıında aynaya baktığım zamanki 59 yaı:ıın~akı: .. 
rasgelmişti. Bu onun yirmi yaşında- gibisiniz. Küçük bir değişiklik bile - Gördun mu) .. Ne oldu san-
ki sevgili!! idi. Zavallı kadın! ne göremiyorum ıizdel.. ki'? diye surat as~ı. 
kadar bozulmu~. adeta bir ~arabe- Delikanlı onun sözünü kesti: Yirmi yaş~ndakı: .. .. . . 
ye dönmüştü. Halbuk~ vaktıl; ne _ Haydi .•. dedi, vakıa ıikimiz . - Ne mı .. ~~du'? ~ulumsed.~ .~zı-
güzel, ne harikulade bır mahluktu. de ayni adamız amma aramızda zım bana guhı~sed;. Öyle gulum-

Calip yazıhanesine döndüğü za- mühim bir yaı farkı var ... Sizinlıe semeler vardır ki vısallerden daha 
man hep. yirn:ü. ya?.ı~.d~ki zamanını, şöyle beraber çıkıp dolaııalım... tatlıdır. . . . 
0 vakitkı halını duşunuyordu. Elli dokuz yaşındaki Galip itiraz Artık 59 yaşındak: Galıp dayana-

Oturduğu koltuğa biraz daha gö- edecek oldu: madı: 
mülerek: cNe yakışıklı delikanlı _ Canım, dedi, havayı görmü- - Haydi budala sen de ... dedi, 
idim amma 1 Ne heyecanlı ve zevk zaten bütün gençliğimiz böyle şai-yor musunuz) Bu kar fırtınası'? ... 
dolu bir yaş<yışım vardı. Heygidi Bu havada gezmeğe çıkmak akıllıca rane sözlerle, kendi kendimize bir 
rirminc! yaş heyi .•. Neredesin'? .. » bir hareket mi'?.. takım budalaca teselHler bularak 

Elindeki sigarayı söndürmüş, göz- Delikanlı Galip onunla alay eder suyuna tirit geçmedi mi'? ~e oB ka-
l erini kapa~ıştı. Şimdi adeta o gün- dın şöyle biı tebessüm et~ış. u en 
!erin içinde yaşıyor iibi idi. gibi: Aman beyim... Ne kadar da hararetli visallere bedelmıf ... Hay-

Birden bire kapının .. açıldığını makul bir insan olmuşsunuz. Haydi di sen de aptal... 
duydu. lçerire genç bir adam gir· bakalım. En tatlı işler pek akıllıca Yirmi yaşındaki delikan.lı: .. 
mişti. Galip bu ancak yirmisinde olmıyanlardır . .. Yürü!. .. Hem peşi- -. Haydi canı~, ~ed1, soyl~n-
görünen genç adamın yüzüne ha- nen sen bana beş lira borç versen e ~eyı. bırak da hır eglence yerme 
kınca dehşet içinde kaldı ... Bu de- bakalım... gıdelım ... 
likımlı kendisinin yirmi yaşındaki 59 yaşındaki Galip gülümsedi: Yaşlı Galip: 
zamenının ayni idi. Tuhaf şey... _ Eski huylarından hiç vazg~ç- - Pekit.. dedi. Birlikte bir bara 
Şimdi Galip sanki yirmi yaşındaki memişsin 1.. Hala mı parasızsın) gittiler. Galiplerin yaşlısı masala-
l·endiııile karşı karşıya bulunuyordu. Genç adam: rına bir sarışın kadın davet etmişti. 
Hatta kapıdan giren genç adamın _ Sanki yirmi yaşındaki hayatını Delikanlı Galip bu feleğin çembe-
ü~tündeki elbi'le bil" kendisinin yi~- bilmiyor gibi konu .. uyorsun) Unut- rinden kim bilir kaç kere g.e~.miş 
mi yaşında iken meşhur bir terzı- tun mu 0 zamanla~ havada uçan kadına öyle şairane şeylerden, oyle 
ye yaptırdığı kostümdü. Ayni ku- kuşlara bile borcun vardı. Ay son- 'İnce hi:>lerden, pembe ufuklarda~ 
maş, nyn·i dikiş ... Daha tuhafı Ga- !arını da-ima borçla geçirirdin. Cüz- bahsediyordu ki adeta platonik bır 
!ip yirmi yaşında iken saçlarını danının derileri - bo§luktan - aşık hali almıştı. 
adamakıllı ıslatır ve ortadan ayı- birbirine yapışırdı. Bak ben gene Tecrübeli bar kadını onunla açık
rndı. Şimdi odasına giren genç 0 haldeyim .•. Yani tamamile zü- tan açığa alay ediyor, sık sık para-
adamın saçları da böyle ortadan ğürtüm... dan, zenginlikte• bahsediyordu. 
ayrılmıştı. Müthiş şeyi.. 59 yaşındaki Calip bir yaprak !'i- 59 ya~ındaki Galip: 

Delikanlı gülümsiyerek ta Gali~in garası yaka·ken kendi kendine: - Aman, dedi, bizim deJ.ikanlı 
yanına kadar sokuldu, fevkalade _ cEvet dedi, yirminci yaş m•ı- ne budalaca konuşuyor... Fakat 
laübali bir tavırla onun omuzuna hakkak k.: i~i bir ııey ... Fakat insa- aynen yirmi yaşındaki ben ... 
elini koydu Vt.. sordu: nın henüz hayatta tamamile muvaf- Nihayet 20 yaııındaki Galip ya-

- Beni tanıdını::: mı 'l fak olamadığı, parasızlık ve züğürt- nındaki bar kadını yüzünden karşı-
Galip kekeledi: lük zamanıdır. Hele bu yaşlarda da masada bulunan iki delikanlı ile 
- Bilmem ki ... Gözüm çok ısı- maceralar, gezmeler, tozmalar, eğ- kavgaya tutuştu. 59 y<.şındak·i: 

rıyor. Biri1ine benzetiyorum ... Fa- lenceler için de çok para sarfedilir. _Canım böyle kaşarlanmış bir 
kat bir türlü ne diyeceğimi bilmi- Bunun için züğürtlük başgösterir ... > bar kadını için ... Filan diye nasihat 
yorum... ;'a~ıhaneden wberaber çıktı~ar. vermeğe kalkışmıştı. Fakat dinliyen 

Genç adam esrarengiz bir gülüş- Muwthı'. k~r yagıyordu. Karakoye kim? Yirmi yaşınd:ıki Galip bir bar 
le: dogru ılerlıyorlardı. Bu esnada yan- kadını yüzünden mükemmel bir da-

- l~uan kendisini tanımaz mı'?. !arından esmer, ufak tefek bir genç yak yedoi. Eli yüzü mosmor ke
kadın geçti. Onlara baktı ve gülüm- sildi ... 
sedi. 

rliye sordu. 

Diyarbakır Yerli 
Mallar Pazan 

Umumi müfettitin huzu
runda merasimle açıldi 

Diyarbakır (Aktam) - Sümcr
bank Yerli Mallar Pazarı evvelki 
gün saat 15 de birinci umumi mü
fettiş B. Abidin Özmen, vaH B. F ey
zi Gürel, korgeneral Galip Deniz, 
mülki ve ukeri erkan ve memur
larla, kalabalık bir halk kitlesi hu
zurunda törenle açılmıştır. 

Evvela birinci umumi müfettiıı 
B. Abidin Özmen Yerli Mallar P:ı
zarının memlekette ifa edeceği hiL
met ve faydaları izah ederek bu şu
belerden birisinin de Diyarbakırda 
açıldığını görmekle duyduğu bah
tiyarlığı izah, lktisad ve Ticaret 
Vekaletlerine tefekkür ettikten ve 
bu müessesenin millet ve memlek~t 
hakkında hayırlı olması temennis:n
de bulunarak kurdelayı kesmiştir. 

Yerli Mallar Pazarının kumaşian 
hazıruna gösterilmiş, hazırlanan 
büfede çay ve pastalar ikram edil
miştir. Yerli Mallar Pazarı meml~
kette fakir halkın fazla para vermi
yerek ucuz fiatle eşya tedarikini te
min edeceği gibi civar vilayetlere de 
yünlü ve pamuklu mensucat gön
dermek suretile "komşu vilayetlerin 
ihJiyac;;larını da temin edecek ve :k
tisadi kalkınmaya yardım edecektir. 

l lalk Yerli Mallar Pazarına bü
yük rağbet göstermekte ve günde 
üç bin liradan yedi bin J.irava kadar 
alış~eriş olmaktadır. . 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 20 Yazan: tsKENDER F. SERTELLİ 

_ işte, korsan gemlsl geliyor. Dümenci Salih korsanların dlllnden 
Çalı bey geminin ark& kasarasından anlıyordu. Direkte bağlı duran kapf.a..

dışan fırladı; etrafına bakındı .. Bir- nın yanına sokuldu: 
şeyler göremedi: - Donanma beyl senl şu direkte 

_ Hanıya ... Nerde korsan gemlsl? asacak, dedi, eğer dotruyu söylersen 
Bu haber! veren denizcinin gözleri senl ldamd:m kurtanrım. 

hepsinden keskindi. Biraz sonra uzak- Kaptan bu sözü duyunca tltredl: 
tan bir gemi göründü. - Beni ölilmden kurtaracağını bll· 

Acaba bu gelen yelkenli, onlann sem, yalnız onu değil, ondan daha 
aradığı korsan gemisi miydi? mühim şeyleri söylerdim. 

Dümenci Salllı. bu gemileri yelken· Dümenci Salih, donanma beyin~ 
!erinden tanıyora\ı. seslendi: 

_ iiç yelken açmış ... Ön yelken çap- -Bu adamı idam etmlye<:e~lnlze söı 
razlama şişirilmiş. Vencdiklller ön veriniz ... Bize birçok ~eyler söyllyecek. 
yelkenlerini daima böyle kısa ve çap- Deyince, Çalı bey, dilmene! Salibin 
raz açarlar. Bu, venedlk şövalyesinin kurnazlığını anladı: 
yelkenlisi değilse, ben kollanmı kese- - Bütün denizciler şahld olsun; söı 
rim ve köpek gibi ulurum. veriyorum. Kaptanı serbes bırakaca-

Çalı bey her ihtimale karşı bütün ğım. 
kaptanlara işaret vererek, gelen yel- Diye bağırdı. Kaptan yarı korku, ya
kenllyl abloka etmelerini emretti. Yel- n sevinç içinde bülbül gibi anlatmağa 
kenll nasılsa yolunu şaşırıp, Türklerin b~ladı: 
deniz üstünde kurdukları bu müthl~ - Sinyor Karoza baş taraftaki ha-
pusuya düştü. lat yıgınlarmın altında saklıdır. Ho.-

Çoktanberi .Ayamavrlı adasında !atları kaldırınız... Orada bir küçük 
yatmakta ve etrafı vurup yakmakta kapak göreceksiniz. Karozanın gizli 
olan korsan gemisi bu geml ise, içinde kamarası oradadır. 
birçok esirlerle ganalmin bulunması Kaptanın doğru söyleyip söylemedi· 
lazımdı. ğini anlamak için, derhal dediği yeri 

Geminin etrafını iyice sardıktan araştırdılar ve gizli bir kapağı açıp, 
sonra, güvertesi.ne rampa ederek, kah- Venedlk şövalyeslnl buradan zorla ta
raman den!zcilerim!zden otuz kadarı tarnk çıkardılar. 
palalannı çekip, korsan gemisine at- Şövalyenin kollarını bağladılar, do-
lamışlardı. nanmıı beyinin yanına getirdiler. 

!(orsan gemisinde uzun boylu bir Çalı bey kan dökülmeden elde edl-
kaptan: li'n bu muzafferiyetten pek memnun-

- Biz, Türklerin dostuyuz. Bizi ne- du. Bilhassa Karoza gibi Venediğln bu 
den çevirdiniz? meşhur deniz avcısını eslr olarak ele 

Diye sordu. geçirmek o devrin en mühim bir M.-
Çalı bey: disesı sayılab!llrdl. 
- Mernk etmeyin, dedi, hele bir ke- Çalı bey: 

re gemiyi muayene edelim de, dost -:- işte, Ç~lebi sultan Mehmede gön-
düşman şimdi belli olur. Gerçekten derı_ıece~ guzel bir hediye. , . 

1 ANKARA RAD Yosu 1 d t• ı n!z yol veririz ... Geçip gl- Dıye soylenlrken, knptan bağırdı. 
d

os 
1
•1m

1 
~z se • 1 - Hanly:ı, beni serbes bırakacaktı-

ers n 7.. ı ? N d k ıı .. .. ? 
26 İkincikinun pazar öğle ve o.k~am 

12,30: Program, • 12.33: Dü~ün tür
küleri 12.50: Ajans haberleri. 13,05: 
Şarkılar, 13,25 : Salon orkestr:ı.sı. 
18,03: Caz orkestrası, 18.50: Fasıl he
yeti, 19,30: Ajans haberleri. 19,45: 
Şarkılar. 20.15: Milis kardeşler (Pl.l, 
20.30: Avrupa halk türküler! (Pl.), 
20,45: Şarkı ve türküler, 21,15: Ko
nuşma, 21,30: Temsll: Devlet konser
vatunrı tiyatro şubesi talebeleri tara
fından, 22,30: Ajans haberleri ve 
ajans spor servisi, 22,50: Müzik: Caz
band CPl.). 

27 İkincikinun pazartesi sabahı 
8: Program, 8,03: Ajans haberleri, 

8,18: Hatif program (Pl.), 8,45: Ev 
kadını. 

Bu sırada korsan gemisinin kürekçl-ı nızç. 1 eb en k o tarımı ?ozmuyolrt~unı· uz 
Ierl arasından birkaç klşlnin acı acı ,a ı ey. ap anın ;yanına g ~ · 
b ğ 1 işitildi . - Sorgu bltmedl. .. Anlat bakalım, 

a 'rışma arı . .. 1 d d h ""hl b 
•- İmdad ... İmdad ... B!zl kurtarı- şo~da y?e en a a mu m ne var u ge-

mı e 
nız!• - Şövalye sizin ne işinize yarıya-

Ç:ılı bey den !zcilere: 
_ Bu geminin forsnlan arasında cak? Geminin bütün kaburga arala-

Türk esirleri var. Bl?Jrn Türk oldu- rında torbalarla para var. Onları alır
sanız, zengin olursunuz. Esir kadınla

ğumuzu anladılar... Türkçe seslen!- ra gelince, bunlar arasında da Saide 
yorlıır. Haydi, hemen kürekçilerin isminde müthiş bir kadın var. Bu da 
yanına ininiz! sizin işinize ynrıyablllr. Bir Arnp ka-

Dlye bağırdı. bilesl reisinin kızıdır. Erkek gibi ccs-
Birkaç dakika sonra, herşey anlaşıl- sur ve atılgan ... Atmaca gibi atik ve 

mıştı. Ayamavri'den hareket eden Ve- çevik .. Sırtlanlar gibi yırtıcı bir kadın. 
nedlkll korsan gemisi, Kıbnsın Ma- onun yardımlle bütün Fınlkc sahll
gosa limanına gitmek üzere yola çık- !erini elde edeb!llrslnlz. Bizim yapa
mıştı. Magosaya küçük kaçakçı gemi- madığımız bu işi siz bizden iyi yapar-
lerinln geleceğini haber almışlardı. sınız! 

Kürekçiler arasında bacakları zin- Çalı bey bu haberi alınca birkaç le-
rirll otuzdan fazla Türk denizcisi bul- vende emir verdi: - ;asıl kendim? 

- Ben sızim... Siz;n yirmi ya-
· · · · · · · · · · · • ·• ·• • ·• · • • ••• • •• • ·• • ·•••• • ··' · du1ar. ilk önce bun lan kurtarıp gü- - Saide isminde bir kndın varm11. 

G!?i~;k;~;:tü~alip heyecanla öteki Calip uyuduğu geniş ınaru'ı.en AKŞAM veri.eye çıkardılar. Bir yandan da ı;e- Onu al burtı.yd getir. 
~nndaki halı.izim ... Yani ben yirmi 
yaşındaki Galibim ... Halbuki siz 59 
yaşındaki GaHpsiniz. .. Aramızda 
sadece bi. yaş farkı var. ikimiz de 
ayni adamız. Şu üzerimdeki kostü· 
mü tanıdınız mı'? 

Galip ayni dehşet içinde: 
- Evet, dedi, tanır gibi oldum ... 
- Naıııl tanımazsınız. Kendi yap-

tırdığınız kostüm. Yirmi yaşında 
iken diktirmi,tiniz. Bu elbiseyi çok 
severdiniz... Hatta ceketinizin sağ 
cebinin astarı delinmişti de buraya 
koyduğunuz iki çil mecidiyeyi dü
şürmüştünüz. Unuttunuz mu'? 

Gıılip hatırlıyordu: 

- Evet, evet ... Demek ayni kos
tüm ha ... Tuhaf şeyi... 

Yirmi yaşındaki Galip hemen sağ 
cebinin astarını çıkardı: 

- C::ıkınız ... dedi. hala o astar 
dAJ;ktir. İşte gümüş mecidiyelerin 
düştüğü yer ... 

Elli rlokuz yaşındaki Galip korku 
\'e dehşet içinde: 

- Demek şimdi siz bens.iniz ... 
Yani 20 yaşındaki beni. .. 

Genç Calip: 
- Evet t;\ kendisi ... S:z de ben

sınız... Yani 59 yaşındaki beni ... 
Fakat hakikaten ne kadar bozulmuıı 
ve ne derece çökmüşsünüz ... 

_Gördün mü) koltuğunda omuzuna vurulan bir minin kaptanını yakaladılar, Çalı be- Bundan sonra diğer gemilerden lld 
elle sıçrıyarak uyandı. Demek gör- yin gemisine getirdiler. kaptanı, korsan gemisinde para ara-

Elli dokuz yaşındaki ıordur düğü şey bir rüyadan ibaretti. Kar- ) • Sallh rels: mağa memur etti. Bu kaptanlar ÇalJ 
N · .. d'' "\ Abone Ücret erı _ Ben Antalyada ı'ken, venedlk şö- beyin en emin arkada,,Iarıydı. - • ey1 gor um' "ısında katibi duruyor kendisine: 
C '- d b '" valyesl sinyor Karoza bu gemi ne ora- Çalı bey bir taraftan esirleri gemile-

- anım genç ıı;a 10 ize gü- - Bir zat gelmiş, si2'i görmek is- Türkiye Ecnebi ya gelmşltl, dedi, ben onu çok iyi tanı- re taksim ediyor, bir yandan da şö-
lümsedi. tiyorl .. diyordu. rım. Bu büyük geminin kumandanı o valye Karoza ile konuşuyordu: 

- Ne olur gülüRlsedi ise'? s 1"00 ...,,,..,. 2700 k ı k ı l t ı Bu esir kadınlan nereye go-tu-ru" 
Yirmi yaşındaki Galip: Galip uyku sersemliği içinde: 8 e~~~ 750 ·~- 1450 ~ruı ~~~~r:_ ki~~~ bug~~r:ıde :::ra~~~~~: yordun? -
- Ne mi olur'?. dedi, ne mi - Aman, dedi, yirmi yaşında S A.vlıt 400 • 800 • Çalı bey, kaptanı sıkıştırdı: - Venedlğe ... 

l "\ D h 1 k '-' ..... tıpkı bana benziyen birisi deg·il mD ı Aylı'"" 150 • • - Yalan söylüyorsun! Bu ... üzel ka-o ur, a a ne o aca Ll gu umse- "' - Sinyor Karoza nerede? ., 
diğini görmedin mi'? Haydi onu ta- Benim yazıhanede olmadığımı söy-ı _Tanımıyorum. dınlan Magosa ve Arşlpelde satmalı 
k. d 1. leyiniz ... o aptalı kabul edemiyece- Posta ittlhar!ına dahl1 olmıyan y 1 - 1.. 1 0 bu gemi için topladın, değil mi? 
ıp e e ım... ecnebi memleket.lt:r: Seneıı~ı: - 11 an soy uyorsun.... · -

g- · 1 d d' "' de aklan - Böyle olsa da benim 10ime kim - Canım genç kadın ıöyle bir ım .. e ı. 3600 altı aylığı 1900. Uç aylığı s ' mış. ~ 
K• · k 1 - Hayır Gemide böyle bir kimse karışır? Ben bu denizlerin h!\kimlytm, 

gülüm9Cdi diye bu kar tipisinin al- atıp şa1 ın: 1000 kuruştur. yoktur. istediğimi yaparım. 
tında onu takip etmek mi lazım'?.. - Hayır efendim ... Bu gelen ih-, Telefonlarımız: Ka~mub:ırrlr~ 2056. Donanma beyi. kaptanı korkutmak - Fakat, yanılıyorsun, Karozal 

- Tabii, tabii... Haydi yürü ... tiyar bir zat ... dedi. Yazı işleri: 211765 __ idare 20681 için, Ievendlere şiddetle bağırdı : Eğer dediğin do~ru olsaydı, hakikaten 
59 yaşına geldin diye ne çabuk hu- Galibin aklı baııına gelmişti. Bir 

1 

l\1iitlür: 20497 - Bu heri! hakikati söylemiyor... bu denlzlcı'in hakimi olsaydın. istedl-
yunu değiştirdin. Yirmi~inde iken müddet evvel gördügü ~eylerin bir Bizi aldatıyor. Bağlayın onu şu direğe ğini ynp:ıbıllrdln ... Karşına hiç bir f:n-
sen hep böyle yapmazı mı idin) Yü- rüya olduğunu bir kere daha ahtır- Zilhicce 28 - Kasım 80 Kaptanı direğe bağladılar. gel çıkmnz ve sen! yolnndnn çevir· 
rü bakıılım... Bugün tamamile ha- 1 d B . d k . . S. İm. Oü. Öğ. İki. Ak. Yat. Fakat, herifcik inndında. ısrar edl- mezdl. Sanıyorum ki, bu denizlere hA-

a ı. u riıya an sonra artı yırmı 1 E. 12,18 2,02 7,10 9.45 12.00 1.35 yordu. Dümenci Salih gene işe karış. kimlyet sırası artık biz Türklere ~el-
na, yani yirmi yaşına uyacaksın ... yaşının hasretini o derece çekmi- Va. 6,34 8,18 13,26 16,01 18,17 19.51 tı: di. 
Böyle söyliyerek genç kadını tak.i- yordu. Hikmet Feridun Es _ Gemlnln kaburgaları arasına Sinyor Karoza ilk katalı bir ııdam-
be başladılar. O bir kerecik gülüm- İdarehane: Babıfıll· civan saklanmıstır. Ornsını iyice arasınlar. ı dı. Çalı beyin :munla uzun boylu ko-

d d k d k d 

l 
Acımusluk soknk No. 13 • 1 ğ se ·i iye en isinin ar asın a ve 

1 
Dedi. Donanma beyi emir verdi.. nuşma a v<,ıktl yoktu: 

kar tipisinin altında saatlerce do- Yer deg"' İştİrecek 1 Şövalyeyi aramal1;a, koyuldular. BM 

1 
- Bıı(;Iayın şu küstahın da kollan-

laştılar. ı K d k ··y Halkevinde ambara. ilk inen ıevendlcr sevinçle nı. .. .. 
59 · · .. .. k• } t • 1 a l O b.,ğnsaral: : Diyerek. şovalyeyl iyice s:ırdırdı 

ya§ındakı. ~~lıp ~em. yuruyor 1 lraCl ara avsıye konferans - Burada elliye yakın genç kadın B:\Ş amb:ırn nt•ı. . 
hem de, kendısının yırmı yaşın· ı . O O iLAN- a BI kı Tü k ı· ı rl d" R ı · .. . . .. . .. Akşam ın K Ç K • ı Kadık5y Hnlkevlnden: 27/ 1/ 941 pa- v r. rç_o .arı r · ç e n v um- Şövalyeden, biraz sonrn, oğrl:'nllec tı 
d~kı halıne muthış kızıyor ve soyle-1 LARl'nı dikkati.. okursanız 

1 
ı:ırtcsl saat rn,30 da bayan irfct Oruz lar ve dıger adalı genç l:ızlar da \'Ur. hesaplar nrdı. Venedik senatörleri cıe-

nıyorclu: 1 kendinize en elverişli yurdu ı ;nmfından <Doğum istntlstllt!l:'rl) ı Dediler ve Çalı beyin inanması için i mek ki, bu adamı, Akdeniz! kasıp ka-
- Ne aptal delikanlı!.. Züğürt- 1 d b lab" l'ırs'ın'ız 1 ml'vzulu bir konferans verilecrktlr. bu kadınlardan bir kaçını yakalayıp vurmak için göndermişlerdi. 

l .. v.. • • ille d 1 yoruma an u ı . . 1 bili ti dile (' k ugu yet'ışmıyormu§ gibi üste e m Herl{eS g~ e r. ge r r. ,,.r a~ı v:ır) 

Tefrika No. 54 

Kadının Zaferi 
mak arzusunu duydum. Tam zama· 
nında gelmişim meğer... Nasıl kar
şılanacağımı bilmiyorum... Bütün 
yolculuğumu kabus içinde geçir
dim ... Bir roman vakası gibi, garip 
bir tesadüf, sizi kollarımın arasına 
attı. Harikulade bir şey bu ... Ce
nabı Hakka çok müteşekkirim. 

durmasını istemem ... İkimizin kaba- ' na' nın izdivaç teklifini canla başla J yordu. Ona uymağa uğraşıyordu. 
hatimiz oldu... Biribirimizi affede- kabul etmişti. lcah eden kağıtların Ömründe ilk defa olarak başka bir 
lim. hazırlanmasında acele davranrnı~tı mahluka bağlı bulunduğunu anlı-

Bu sözleri söyledikleri sırada ote- Çeyizleri Nevyorktan Parise gönde- yordu. Bu bağlılık ~endisi~i üzecek 
!in önüne varmışlardı. rildi. Çamaşırcıya, nişanlı değiı:ıtir- yerde mesuJ ve magnır edıyordu. 

Müellifi: P . de Coulevain Tercüme eden: (Vl - Ntl) 
~-......... ~--_,, ______ __ 

Dört sefer, ümidi boşa çıktı. ı Hala kt-ndini rüyada •anıyordu. 
Heyecanla, krupyenin hareketle- Sayısız d·!recede çok gözler kendi-

rini takip ediyordu. Nazarlarile san- ıine bakıyordu. ' 
ki onu manyetize etmek istiyor- Helene kocasının kolunu yakala
du. Tam o sırada, belinin bir kol dt. Ona sokuldu. Bir1iktıo yürüdüler. 
tarafından sıkıldığını duydu. Kazinonun dışına, açık havaya çık-

Döndü. tılar. 
Ve yıldırımlar gibi bir nazarla Genç kadın o zaman hldiseyi 

baktı. anladı: Rüya görmüyordu. Ha}'Tet 
Yüzü gözü sapsarı kesilmişti. içinde nazarlarile kocasına bakb. 
Rüyada gibi, kocasının, yanıba- Boğuk bir ıesle: 

şında belirdiğini görmüştü. Müthiıı - Henril. .. Nereden çtktınız) • 
bir yumrukla, müte:\aviz adamı ye- dedi. 
rinde sendeletti. 

İtişip kakışma es:1asında ıöyle ko
nuşulduğunL duydu: 

- Kartınızı ~·erin... Kartınızı .•. 
Düello edeceğiır. . .. 

Öteki: 
- Hacet yok.. . Karımı tahkir 

ed·iyordunuz. Sizi o halde yakala
dım ... Ve Amerikalı usulile cezanı
zı verdim .. . Bu, benim hakkımdı ... 
Şimdi tatmin edilmiı bulunuyorum. 

- ... 
Erkek cevap vermedi. 

Uzun zamandan beri görmediği 
bu sevgili yüzü hayrıui1ıkla süzdü, 
süzdü. 

Nihayet, mütehassis bir tebessüm
le: 

- Trenden çıktım, güzelim ... 
Sophie halayı gördüm. Bana 
Carrington'larla beraber .!Gazinoda 
!>lduğunuzu ıöyledi. Yanını%& koı-

Helene yürümeğe baıladı. 
Azıcık soğuk bir ifadeyle: 
- Hiç gelmiyeceğiniri sanmıştım. 

- Ve seneyi size mevcudiyetim-
den haber vermeksizin geçireceğimi 
sanmıştınız, değil mi'?... Bu takdir
de, terkedildiğiniz.i iddia ederek 
ayrılma talebinde bulunabiHrdiniz. 

Genç kadın kızardı. 
Hak..ikater. bunu düşünmüştü. 
Heyecanile mücadele edebilmek 

için bir IU buldu: 
- Siri buraya çağıran Charley 

olacak. 

- Cbarley mi)... Hayır gÜze
lim ... Geldiğimi bile bilmiyor ... Ro
madan ayrılıp Monte Karloya geldi
ğinizi tesadüfen öğrcndim... Beni 
buraya çağıran olmadı. Geldim; zi
ra aizsiz hayat benim için dayanıl
maz bir yük olmuştu... Bilhassa bu 
son aylar zarfında çok ıztırap çek
tim ... Artık asla böyle bir çile dol-

Bay Ronald, karısını dairesine gö- diğini mahcubiyetl<' itiraf etmiş: eş- Yalnız bir tek şey neşesini kaçırı-
türdü. Kapıları kapayınca, kollarını yasına bir de kontes tacı işlemeleri- yordu: Gireceği ailenin düşmanlı-
açtı. ni tembih etmişti. ğı. · · Gizli bir düşmanlık... Gerçi 

Genç kadın, kocasının gogsune ş· d' k d t .. d .. büyük bir terbiye ile örtülü ... Faka& 
d b ld F k k 

ım ı genç ız, saa e ıçın e yu- b . . 
Ü~r gi i yığı ı. a at ocasının .. d A . d k'b' unu vazıh surette hıssedıyordu. 

kalb çarpıntılarını dinlerken, oözle- zuyor u. ynı zaman a ·ı ır ve S 
• t d d S t' A ·ıe ant' Anna'ların konağında bir-

rin.in önünde Lelo' nun hayali can- a.z~me huyuylor. ~· ant nnt a aTı a- çok seferler yemek yemi ti. Her de-
l d sının ma zen erını araş ırmış ı. - f d .. l .. 
an ı. . W• • • •• • •• asın a soz ermın ters manaya çe-

İşte ancak o zaman delikanlıyı kı~a~.ılecegı tarıhı mucevherlerı g.~r- kildiğini, sinire dokunduğunu far-
sevdiğini anladı. muştu. Adeta prenses ayarında yuk- ketmişti. Diğer taraftan kendi de 

sek bir kadın olacağına akıl erdir- . d .. ' 
Yavaşça kocasının kollarından . f mazıye bu erece dort elle sarılmıt 

sıyrıldı. 1 mış ı. insanları anlıyamırordu. Bu adam-
Yaralı bir hayvanın ıztıraplı, has- Hey ~idoi dü!1~al. .. Onu N~vyork lar onun üzerinde durmuş saat tesi-

ta ifadesile ona baktı. sosyetesınde kafi derecede asıl bul- rirri bırakıyorlardı. 
Sonra dudakları kupkuru ve bem- mazlar~en, .şimdi birdenbire bu de- Bir gün hiddetlendi de Lelo'ya 

beyaz ne dcdigwin.i biL;ıeden· rece yukselışt... Ne muvaffakıyet! ·ı . . d' v d b' 1 k 'k , ~ . aı esının ımagın an ır e e trı ce-
- Niçin bu derece geç kaldınız) Bunda~ sonra kazanacağı şeref ka- rey anı geçirmek istediğini söyledi. 

Niçin böyle geciktiniz) Niçin) demesıne kıy ula servetinin pek az Ö l b' k' . . b'' .. 
· d w d ld - d"' .. .. d Y e ır cereyar. ı, mazının utun 

xxm 

Lelo, Dora'ya düğünün mümkün 
mertebe çabuk yapılmasını söyle
rniııti. Jack Ascott'un karısı olmak
ta o derece tereddüd gösteren, bu 
i~ uzaklara atan Dora. Sant' An-

eger e o ugunu uşunuyor u ... h k · r-· . k ld B 1 F k t b"f' b 1 .. f' d L 1 are etsız ıgını ımı atsın... atı 
a a . u un un arın ~~ ~n e e o: itikadları atsın. 

yu sevıyordu. Evlenışının sebebı 
oydu... Sade o 1 

Aşk hodbinliği erkektıe arttırır. 
Kadında ise eksiltir. Dora, nişanlısı
nın hoşuna gitmemekten korkuyor
du. Onun karakterlerini tedkik edi-

Bun rağmen kontes Sant' Anna· 
nın muhitinde Dora kendine iki dost 
edinebilmişti. Birincisi kardinal 
Çahyoı:ri. öbürü avukat Orlandi. 

(Arkası var) 



2~ Kanunusani 1941 AKŞAM 

Bükreş isyanında 
neler oldu? 

B. Roossvelt in 
son Jesti 

{Baş tarafı 1 inci sahifede) (Baştarafı 1 lnei sahifede) SATILIK DİZE(! MOTÖRLERİ ye 
Fakat btr çok lejyoner huawıt evle- cÖnümüzde çetin, mÜ§kül ve bel- K O ç O K f L A N L A R (!) KA.l\IYON - Uç ta.ne.si 55 beygir-
re oirerek ya:::.ma etmiııler ve içinde· ki de çok uzun bir yol var. Fakat Fevtat•de ... ,alin devamı llk, bit tanesi (70) beygirlik kı;Lra ve 

.. ..._.. h ln h • au deniz va.sıta.lannda Jrullanıl~ mükem-
kileri de öldürmüıler nya un- ıiliz ve Amerikan milletleri tari • müddetince gayri mua11en gtln-

1 
bJr halde 

4 
adet Mersedes Benz 

lara çok fena muamele yap~lflar: lerinin hiç bir anında görülmedik lerde haftada llı:1 veya do defa :earka Dizel motörlerl ve bir · ta.neel 
dır. Bükreııin yahudi mahallesındeki derecede birlqm.iı bulunuyorlar ve neşredllecektlr. Fo dson bir tanesi 33 model Ford 
Luar çok büyüktür. İki havra ya~- hiç ıüphem yok ki aıizin yardımınız- m:rka. karoserlll, takat 1:\.stıksiz ikl 
rından tamamüe harap olmuı ve dı- la oaJıebo çalacac;ız ve &iz.in vo bizim 1 İŞ ARIY ANLAR ta.myon aatılıktır. Hergiln 20992 t.ele
•· h l • • - fonla Hakkı özak'a mür:ı.caat. - 10 fer biri yıkılmıotır. Bu avra ann medeniyetimizin dayandığı eaaaları 
L.inde her ne var.a aokaltta yakıl- Lurtaracagız."' > İŞ ARIYOR - Resml ve husust ,_ t1 \'E KUllETLİ 
..,, ~ müessese, mekup ve fabrikalarda ça.- ÇOK G ZEL • . -mı~tır. Sonra gerek yahudilere ge- Lord Halifax, Rejajcümhur B. lışmak üzere bir doktor iş arıyor. Ak- Blr astragan kürk satılıktır. Isteltllle-
ıek hristiyanlgra ait bir çok mağa- Poosevelt'in bizzat gelerek İngilte- .. ayazı ne rln her gün saat on sekizden yirmiye 
za da yağma ve ta np C"Oi miştir. re büyük' elçı.sini karıılamak aureti e • _.. .,.. h . - _ı 1 l şamda Doktor T. H. rumuzun .... e P"~"r gun-lerl Mat ondan on altıya 

~m:.:,il::;ra:,:::ca:a:t::.··---------:-:-:- .. a .. A~ Taksim, TaUmhane, Topçular Bir ara, lejyonerle? şehirde ıa,kın- Büyu""k Britanya.ya verdiği şerefi de - a. <MM ral 
BAYA.'ll AŞÇI tş ARIYOR - Ala!- caddesi. Güven ap:ı.rt.ımanı 5 numa ı hk yaratmak için tramvay yollanna ehemmiyetle kaydeylemi,tir. ranga, alaturka yemek pişirmesini. daireye müracaaUan. - 1 

benzin dökerek ate, vermi,lerdir. Vaşington 25 (A.A.) - Lord !evkal!de bilen elinde bonservisi bu- - A · 
Almanlar hasaratın Hafifax, Reisicümhur B. Rooseveltle lunan dışarıy:ı gider. İstenilen !'e!ill DİŞ 1\IUAl"ESF.HANE LETLERI -
f f ıd l birlikte ıiddetli bir yagm"' ur altında ili Ak d B h., rumu- Kıymetli stnı mobilya ve tablolar, otogra ını a ı ar göstercb r. şam a • · ..... ı okazyon müracaat 2-4 e kadar. Ad-

d otomobille Annapolis'den Vaşingto- zuna mektupln miiracaat. - res: Mannara Apt. No. ı Ayazpaşa _ 2 Almanlar, yahudi .. ~aha~leS'}~ e na dün gec.: aaat 21' 15 de gelmiş VE 
Y. apılan hasarlıınn buyuk hır ıbna ve bu'"yu''k elrı"lig"' e "ınmiııtir. Reisicüm- BİR TtlRK BAYA:SI jş ARIYd Ob~yfı . S.\1'lLlK K.t!TlKl.ER -Kahve rengi 

G l " • DERS VERİ\'.OR - Japonya a tuml-Üe fotograf ını almııılardır. enera hur B. Roosevelt İngiliz büyük elçi-
111 1 ikm:ıl e ş hir herm~lln kepi !le bir deniz köpeği 

A k · d 1 müş ve orada tahs n ' (Seehund) ku"'rk mnnto~u ~-.. t.ılıktır. ntones o, ısyan esnasın a yapı an ıı·~- ve bayan Halifaxa jyı" geceler stenogrntlye ya- - ·-
b fil 1 '"" inglllzce llsanınn Ye ~ · u- Taksim Bahçesi karşısında Paltln ütün hasarların . me a ınm8:sını diledikten aonra ayrılmış ve bu ıu- kıf Asyalı bir Türk bayanı clddı nı • ap:ı.rtlman No. l mlirncaat. - 2 
emretmiştir, ta ki memleket leıyo- retle Amerikan tarihinde enternas- essesclerdc k1\tlplik işi arıyor. HuNsuAsı 

··r ·tı · · 1 mı• oldu- ... 1 d ı d erir AkQaında · · ~er mu .. rı .. erının ne er yap :1 yonal bir doıttlugun en heyecan ı lnglUzce ers e v . ., ? 

gunu gorlıurı. .... ıahnesi knpt..nrnıştır. rümuzuna mektupla müracaat. - -

General Antoneako dıger taraf- Vaşington 25 (AA) - Lord BİR TtlRK GENCİ İŞ Af:tlYORkan ZEVK içiN - Şi.5ll tramvny cadde-
tan halkı_ ;syan ~üşevviklerini h~k~- Haüfax, bugün ilk 

0

rc~mi ziyaretini Okuyup yazması güzel, cJddı çalış sinde 9 odalı kiırglr kalorl!erll mun-
mete bıldirmege davet etmışbr. B C d 11 Hull ile gÖ· çimento !abriknsında kimya. tısI?.ıdnd~:ıt tazam konforlu bir ev maktuen 20,000 

4 - Kiralık • Satılık 

M·· . 1 . h' d ak yapmııı ve • or e ik ında. bir mu " j d 
1 ucrım en ... ~maye C.. endvdeyd8:1 s k. rüşmüştür. İngiliz büyük elçisi, B. ve dokuma. :fabr :ıs 1 yahud llrayn satılıktır. Ayrıca gara ı a var
ıyanlar curum ortngı a e ı ece R it .ti. t . . rteei bulunmuş buntı mümasil ş ve dır. Galatas:ırny lisesi karşısında 184 

"dd 1 1 d 1 k B oosıeve e ı mn namesını paza ayak lşlerı'nde ralışabU!r. Az paraya No. Enıl"kiş Telefon: 49010 - 2 Te şı et c ceza an ın aca tır. u .... t kd. d kt" " k ğacı ce " 
emı"r, ortadan ka··ı..olan leı"yoner- gunu a ım e ece ır. kanaat eder. Bakırköy Sa ıza K -

yu k k 8 No Abdullah o- E!\ILAK IŞ - Kadıköyünde Mühür-ler reı.sı" l-lorı"a Sı"mava da •amildir. vlzli yalı so n · _ 1 
J " darda deniz gören :ı.ıtı odalı karglr bir 

SATILIK APARTJ:\IAN-Beyoğlun
da. 2 dükkfuı ve yedi kattan ibaret 
olan ve 4140 Ura varidatı olan konfor
lu bir ap:ı.rtıma.n 50 bin liraya. satılı.k
tır. Tak.sim Abdülhak HAmld caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Telefon: 43532 

SATILIK DUKKAN - Beyoğlunda 
tramvay caddesinde elyevm 960 llr:ı. 
senelik Iradı olan ve istlkball parlak 
bir dükkan 15 bin liraya satılık temiz 
bir akardır. Taksim Abdülhak Hamid 
caddesi Bozkurt Emlak No. 23 Tele
fon 43532 

SATILIK APARTL'IAN - Ayaspa
şada. altı kattan ibaret denize hakim 
ve senevt 2640 Ura varidatı olan temiz 
yapılı bir apartıman 38 bln llrnyn sa
tılıktır. Taksim Abdülhak HAmld cad
desi Bozkurt Emlak No. 23 Tel.: 43532 

SATILIK APARTDIAS - Firuzağa
da. 540 lira senevi gellrt olan lüks 
banyolu ve iki kattan ibaret olan bah
çeli ufak şirin bir apartıman satılık
tır. 6 bin liradır. Taksim Abdlilh:ık 
Hamid caddesi Bozkurt Eml1'ı.k No. 23 
Telefon: 43532 

SATILIK APARTIJ\IAN - Firuzağa
da senevi 1200 llm Iradı olan ve dört 
katlık, aynca tarnç:ıdnn ibaret denize 
nnzır bir apartımıın satılıktır Flatı 14 
bin liradır. Taksim Abdulhnk Haınld 
caddesi Bozkurt Emlak No. 23 Telefon: 
43532 

S.-\TIUK APARTll\IAN - Takslmde 
senevl 3984 lira varid:ı.tı olan ve yedi 
katlı ve bütün kon!oru haiz bir apar
tıman 60 bln llraya satılıktır. Taksim 
Abdülhak Hdmld caddesi Bozkurt Em

Sahife 7 

1 
AL'\IANCA DERSLJ::Rİ - Bir Yu

goslavyalı mualllme çocuklara, lise. ve 
ünlversı.te tal~beslne ve büyüklere bu
susı a.lnıanca gramer. edebiyat ve mu
habere dersleri ''erir.· Grup halinde 
3-6 talebe kabul eder. Flatler ehven
dir. Her gün 'kaat 13 çe kadar bulunur. 
Madam Biftar Sıraserviler 101 tapı 9 
Taksim. - 2 

SERl\IAYEDAR -Temiz Te karlı bir 
lş 1çln sermayedar ortak aray:ı.nlann 
izaha!lı melctupıa Akşamda. (Semta
ye) rumuzuna mektupla. mtlracnatıa
n. -1 

LİSE PROFESÖRÜ - In~ 
Fransızcn. dersleri verir. Mektep t:ıle
lbelerlnin derslerini izah eder. Her ye
te glder. Pangaltı, Cümhurlyct cndde
sl No. 217 3 neli kat yahut Akşamdn 
(Z.Z.) ardeslne mektupla müraca
at. -5 

l\IEKTPPLARIN iZi ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarelıanesını adres 

olarak göstermiş olan katller:
mlzden 

1\1. A. - Ş, K. - K. l\I. - D. A. T. 
M. T. - G. l\I. - A. 1'. -

M. N. E. - T. B. 
namlanna gelen mektuplan lda.
rehanemlzden aldırmnlan mer
cudur 

1 Günlük Borsa] 
ESHAM ve TAH\'İL!T - KAl\IBİYO 

ve NUKUD FİATLERİ Horin Simayı bulmak için ıimd·iye Almanya Balkanları ş~a~r::.·---~--=-=::-::-=.;--;:~ ev satılıktır. Dosya No. 345 Gnlatasa-
kadar sarfolunım bütün gayretler tJç BİN J,İRA SERMAYE ~OY- ray lisesi karşısında No. 184 Emliikiş. 
neticesiz kalmı,tır. General Anto- ?\IAK - Ve kendimde ç:ılı~~~k u~~~e Telefon: 49010 - 2 D~VLET BORÇl.ARI 
neskonun emrile müteaddid müfre- harbe s•u•r•u'klerse bir iş anyorum. Ciddi teşe b~s sa - SATILIK APARTl:'.\IAN - ·Beyoğlu ----~---------

lerlnln Akşamda. (Ciddi) rumuzuna KIZUTOPRAKTA - istasyona. ya- merkezde tr:ı.mvaya 2 dakika mesafe-
zelcr Horia Simanın takibindedir. izahatlı tekli!lerlni blldlrmelerl. - 1 Jı:ın 1206 M2 arsa satılıktır. Dosy:ı. No. de senevi varidatı 1200 llra. olan ve 30 L. K. 

Hik No. 23 Telefon: 43532 25 lkincikanun 19U 

Söylend·iğine göre, Horia Simanın (Baıtarafı ı inci ıahifede) 346 Galntasaray lisesi karşısında 184 metre cadde üzerinde dört buçuk kat- ~ '7,50 933 Türk borcu I. ll. m. 19 5!5 
taraftarlarını sükunete ve işgal edi- sVnsiNı:ı.iK ARil'ORUl\I - Südi No. Emlaki§ Telefon: 49010 - 2 Jı bir apartıman 17 bin liraya satılık- 11 11 1938 ikramiyeli 19.78 
1 b 1 hl d d Am.lr.ıl Darlanın buna. tarn!tar oldu- temiz ve bol temiz bir aile kızıyım. tır. Taksim Abdülhak HAmid caddesi > il 1933 İkramiyeli Ergani en ina arı ta iyeye avet e en Fl d ı mu ı·stanbulda herhnn"'l semt olsa gide.b_ 1- lOO"' Ll.RA'"A ş•~ıı t 

tu Hariciye Nazın an en n - ., " .._ - 09 son ramvay Bozkurt Eml~k No. 23 Telefon: 43532 A. B. C. emirnamesi perşembe günü Gene· haiu olduğu, mareşal P~t:ılnln ise lirim. Sarih adreslerile \'erecekleri uc- lstasyonunda üç dönüm arnzl ve ebnl- , > '1 1934 Sivas-Erzurum 1 
ıal Antoneskoya arzedildiği vakit henüz karar vermediği blldlrlllyor. rctin adresime bildirmelerini. Eren- yeler dönümü bin liraya. satılıktır. SATILIK APARTIMAN - Şişlide , > 

19
3
4 

Sivas-Erzurum 2-7 
general h-iddetle bu emirnameyi fır- Vişl. İtalynnın Fransız müstemlekele- köyünde Kadı:ı.sker mahallesi Bostan- Dosy:ı. No. 344. Galata.'Jarny llsesl kar- tramvaya 3 dakika. mesafede 1680 Ura > 2 1932 Hazine bonolan 
latıp ntmış ve cBu beni alakadar rl nzerlnde hak 1ddl:ı.sındnn ,·azgeç- cı caddesi 74 No. Ferzan. - 1 şısında No 184 Emlnk.lş. Tel: 49010 - 2 senevt iradı olan 6 katlı genlf cepheli 

11 
> 1934 > > 

~tmez, bütün bunlara bir nihayet mesini beklemektedir. iŞÇi ARIYANLAR ŞİŞLİDE - Son tramvay Jstasyo- ~fn g:y: !~~~~.b.!.:.ı.~~~ı;~mdülanhaı: ,• , 11939385 ,• ~· Yereceğim> diye haykırmıştır. 3 - Balkanları işgal altına almağa 2 - nunda nltı odalı kagir btr bina. ile 488 .,,..,,,..m ....., ~ 
Y h k ... 1 matu! bir hareket. Romany:ı.da yapı- Hamid caddesi Bozkurt EmlA.k No. 23 A. Demiryolu tahvlll I-II eni Ü umet nsısı lan Alman tabşldatlle Macaristan FOTOÔRAF' İŞLERIXDEN A!S'LAR- arşın bahçesi ve 4000 liraya satılıktır. Telefon: 43532 • > III 

kurulacak ? Harbiye Nazırının Bertin seyahati bu Sanatkar bir işçiye ihtiyaç vardır, ay- Dosya No. 3•3 Galatasaray lisesi kar- A. Demiryolu mümessil senet 
kk 1 1 k lmakta nca tab i•lerinde yetlşmi~ bir de tapcı şısında No 184 EmlAklJ. Telefon: 490120 SATILIK APARTII'tlAN - Şişlide Haydarpaşa limanı Yeni hiikumetin nasıl teşe ü hazırlığa bir delll o ara sayı - ., 'L 1200 11r& senevl varidatı olan &ynca H li -

11 
dl 

M dır. • derece ve isteklerini mektup.la bildir- bir apartınıanlık a'"sası bulunan "e üç · manı mumess sene edeceğine dair tafsilat yoktur. a- • , 

19.92 
I9.3e 
19.48 
60.50 
15.50 
29.50 
52.75 
41.60 
40.S5 
39.60 
43.50 
41.50 

amaCih askeri mütehaMıslardan mü· Almanyanın Romanyaya tahşldatı- slnler. Adres: Foto Kemal, Sınger ya-2 SUADİYEDE - Çıı.ta.ıçeşmede 155 katlı 88.ğ°lam yapılı blr apartıman H HİSSE SEr\t.'TLERi 
ıekkep ve temayülü de burjuva ve nın arka.sı henüz alınmamıştır. Asker! nında: Zonıı;uld:ı.k. - 1 M2 arsa beher metresi bir buçuk. Ura.- ı bin llraya satılıktır. Taksim Abdülhak --------------
Al l · w ı bir hareketten önce siyasi zemlnl ha- nın· DEPO .'IE'"-. IURU ARA'.T IYOR _ ya satılıktır Dosya No 342 Galatasa- HA.mJd caddesi Bozkurt Emlft.k No. 23 T. c. Merkez bankası 109.50 man taraftarı o acagı zanno un· .. ·' .~ d N 184 E lak! 

k zırlaması lhıındır. Daım• surette depoda kalmak üzere ray lisesi karşısın :ı o m ş Tele!on: 43532 T. İş bankası nama muharrer 9.95 ına tadır. ı Telefon: 49010 - 2 T t b k (h ıı tt) isyan hareketine müzaheret eden Bulgaristan ve Yugoslavya üzerine Boğazlçlnde vazife görecektir. 500 ll- KELEPİR SATILIK ARAZt VE EV . ş an ası am e a 10.20 
lejyoner gazeteleri Cuventul de da- testr yapılıyor. Macar Harlciye Nazırı- f~lık bir banka kefalet mektubu, ·eyıi BAKIRKÖYt!NDE - Kartaıtepede Meeldiyeköyünde 9 dönüm arazı -:; I ~~~:ı~~r:n:ı:.~~U{~ls6o> 1~~:;5 
Lil olmak üzere lcapatılmıştır. As- nın Berllnl ziyareti Yugoslavyayı taz- .ı.st:ı.nbulda ayda 10 lir:ı. kira g Floryaya yeni yapılacak yol güzerg~- odalı bir ev 

85 
ağaç dut mahsulü her 

3 y1k gayesini taklb edlyor. bir mülkün kefalet olarak verlllnesl, hında denize tamamen nazır istasyona. sene (200) liraya. N•tılır. 
35 

.,5aç in ı A. Demlryollan şirketi C"O 100 7·-kerler bunların idarehanelerinde bi r t~c ..... ... c r Es"'·ehlr çimento "lrketl 7.70 
Almanya. böyle bir taarruzun iktı- ve yahud muteber r esna veya u • Jkl dakikalık mesafede 1289 :M2 arsa 2 kuyusu vardır. Beşlktıı.ş nııamur - ~ ~--araştırmalar yapmıııtır. Şimdi yalnız sadl netlcelertnl de düşünmek mec- ca'tın noterden musaddak 500 liralık beher metresi iki buçuk liraya satılık- caddesi Küçükhamam karşın 32 No. Şirketi Hayriye 21.-

tek bir gaı:ete çıkıyor. Diğer gazete- h b kefaleti şarttır. Kefaleti temin etınl- tır. Dosya No. 339 Galatasarny llses kuru kahveci Mustataya. 
2 

Şlrtetı Hayriye teme_tt_ü ____ _ buriyetlndedir. Balkanlarda ar ü t e k 
ler de sıra ile birer gün çıkacaktır. olurs:ı., istihsal azalacaktır. Halbuki yenlerin beyhude m ·racaat e mem - a.rşısınd:ı. No 184 Emliklş Tele!on: ECNEBi T.Ul\"Jf,l.ERİ 

Bir çok Jeı·yoner reisinin Alman lerl. Yaşlı olanlar tercih edlllr. Aylık: 49010 - 2 SATILIK APARTll\IAN - Aksaray- ----...------ ----
f Almanya Balkanlarla son beş altı se- 30 liradır, hergün saat 13-14 ve 17,30 - da Teceddüd aokat;mdo. tramvay yolu Kredl Fo-·'"e 

1903 
u

3
.-elçiliğine ilticaya teşebbüs etl'iği, a- ne zarfında lktls:ı.dl münasebatı at- 18 30 arası Galata Blllür sokak Tabtas BAKIRKÖl'V:SDE - K:ı.rtaltepede üzerinde ortaokul karşı.mıda. bllA No. > ·~ 19ıı l:aı kabul edilmediği söyleniyor. tırmağa çok ehemmiyet ,·ermiştir. ru{n 4 üncü kat mühendis ASJm Yola- denize tamamen nazır ~47 M2 arsa apartıman en son !lati <on bir bin 11- > > Amorti ıo7.-

Atet edenler kurşuna Balkanlara. do~u bir Alman lıarcketi ça şahsen müracaat. metresi 2 buçuk liraya satılıktır. Dos- radır) görmek isteyenler mezkür > > Kupon 69·3 
-y; iktisadi bakımdan Atmanyanın alcy- ya No. 338 Oalnt:ısar:ıy lisesi karşısın- apartımanın 2 ncl zm çalarak sahibi- ___ .,:._ __________ ı._o 
dizilecekler KASADAR ARA..~IYOR - Hesap ve da No 184 Emliıklş. Telefon: 49010 -2 ne müracaat etmeleri. 2 NUKUT 

hine tccelll edecektir. Rumen petrol kasadan tecrübeli Usan bilir bir Türk -------------- --------------
Ceneral Antonesko tarafından kuyuları bombardıman edilirse Ro- kızına ihtiyaç vardır. B:ıhçekapı Ha- BEYBELİAD:\DA _ Burgaz adası l'tlETRESİ 40 KURUŞA ARSA - Türk altıni 23.7S 

neşredilen diğer bir emirnameye gö- manyadan Almanyaya. sevkedllccek san deposuna müracaat. na nazır Çamlıkta 3977 M2 arsa. satı- Göztepede denizi görür !evka.lAde rağ- Ktnçe altın bir gramı 2.81 
~ asker kıtalarına veya ıivillere petroller büsbütün değilse blle yany:ı. lılı:tır. Dosya No. 337 GaJatnsaray lise- betı artan nezaretli havadar bir mev- Osmanlı bankası (banknot) 

2
.s, 

ateş etl'iği görülen her fert hemen inecektir. BİR BAYAN ARANIYOR - Fotoğ- si karşısında No 184 EmlA.klş Telefon: kide kumpanya. suyu, elektrik, kuyusu ------ ------- --...;. 
orada kur .. una dizileccktir. a ınmış Almanya Balkan meınle e er n sin Ç l k tl 1 1 raf slparlşlerini kabul edecek kabl.11- 49010 _ 2 mevcud her türlü vesnlte yakın arsa ______ K_A_:\_l_B_i_ı-_o _ ___ _ 

:1 k .. "kJ~• yetine göre ücret verlUr. Taksi~ e- acele satılıktır. Toptan yilzde yirmi 1s- Tu-rk lir"-eşya veya mücevher satanlar da ço ister beraberinde harbe suru .,,,,,n, - <ı.>A 
ıiddetle cezalandınlacaktır. ister zorla tecavüzde bulunsun, ister m:ı.sı dahl.llnde Foto Saide muracai l\IODADA - Denize tamamen nazır konto edlllr. 17 den llOnra Telefon Londra üzerine l sterlin 5.24 

D 1 ka gibi hlç ~•l"h atmadan at. Yeşllköyden itibaren Istanbul ve ada 52,153 müracaat. 3 Nevvork u··zerine 
100 

dolar 
131

.5
0 

Vı'la·yetlerden henu""z tafsilat yok- an mar .., li 1 k"'gf bl •,J 

iktisadı b k BAYAN KATİBE ARA..''ilYOR - lara kadar manznrnsı o an " r r ev Parls üzerine 100 frank tur. Transilvanyada, birinci ordu- Lşg:ı.le muvaffak olsun a ım- Bu-ronun va~.ı fcılerinde istihdam edil- satılıktır. Satış bedell 35000 liradır SATILIK APARTIMAN - Kurtulu- li • 
k • dan netice yine aleyhine olacaktır ve o1 " ., A 1 ta 1 si "ft - ı "il d Si t • MllA.no üzerine 100 re~ llun r ·· "' tam b"ır ıü un mek uz" ere bir b"yan ... tibe ihtiyaç Dosya No ı l~ an a sarav ı se ""''""l- 31lll en guzc mev. n e meıu ram apo:ı.ına gor-. bu-lardan aldııı.. maddeler azalacak- .. .... " """ ~ C e üzerine 100 frank •ardır. Transilvanya General An- ... 

61 vardır. Müracaat Bahçekapı Tqhan sında 184 No Eml1Utiş. Telefon: 49010 vay istasyonu Şahin aokak 18 No. b- enevr 
t 

'- d- L l t tm ktadır tır. asma kat No. 4.5 l - 2 tasyona yanm dakika. üçer odalı le Atına. üzerine lOO drahmi onesıı.oyu sa cur.at e u a . Balkanlara yapılacak her hangi bir =:::..:::.::...::.:.:.;~-------:- bır salon son sistem banyolu gen~ Sofya üzerine 100 leva 
Jossi, Ploesti ve Brasovda ciddi ka- taarruzdan evvel bu noktalann dü- BASTABAKICI ARANIYOR - İs- SOFULARDA _ Fatih 1le Aksa.ray mutfaklar iradı 

1080 
!!at 

12
,
000 

e Madrld üzerine 100 pezeta 

29.7725 
0.9975 
1.6225 

12.9375 n;,ıklıklar olduğu bildiriliyorea da oünülecetı tahmin olunablllr.» tekliler!n ves:ıikUe beraber Nişanta- arasında. Sofular caddesinde 1200 M2 BudaPe§te üzerine 100 peng~ 
henüz tafsilat alınamamı§br. , . .................................... ~, şında Güzelb:ı.hçe llOkaiında doktor arsa behert metresi tıç liraya satılık 1000 LİRASI PEŞİN_ 2500 llruı t' Bükreş üzerine 100 Jey 
İsyanın sebebi ne idi ? unsurlan ile i"birliöi yapmak nO-etin- Kenıın Tevflk Kadın hastane.sine mü

1
- Ur. Galatasaray lisesi karşısında No. sene taksitle satılık ev: Pek az tamire Belgrad üzeüz~Ine1 ıoo1d0I0nar :1 • racaatl:ı.rı. 184 EmlAltlş Telefon: 49010 _ 2 muhtaç fakat mevkll ve l.stıkball par- Yotohama er ne yen İsyanın sebebi lejyonerlerle Ge· de olduöunu aöylemek ve Romanya- +..... Sto'"'"' ım ü •· 100 kuron )Af "' MVREBBl."E ARANIYOR - izmıre lak kAgfr, be~ odalıdır. .1.SWYenletm A.uO zeruıe neral Antoneskv arasındaki ihti a da'-·ı h.ed:-Jerı·n ne aibı" bir inkişaf ı NİŞANTAŞINDA - Adalar" ve Bo Fatihte Fe zl dd""" d Emlr 

3.175 
31.1375 
31.0975 

1 f il • ..... ... gidecek bir aile yanında 5 yaşındaki .. - v paşa ca =•n e Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimli-olduğu aöyleniyor. Bu ihti a -~zu~ göstereceiini tahmin etmek için va- çocuğuna b:ı.kmak ürere İngilizce bl- ğaza nazır modern bir apartıman sa.tı- Buharı sokağında (26) numaraya mü- tinden: 9tl/31 Kadıköyünde Modada :ıamandanberi mev~uttu. .Endust~ı- kit henüz erkendir. Fakat Almanya- len bir mürebbiye aranıyor. N. E. YU- lıktır. Vaziyet dolayıslle kaloriferi ko- racaatıan. Dalg& sokağında. 14 No. :rada. mukim 
yi millileştirmek için ıl.k.teıırınde tayın nın arzu•unun Romanyada normal -r ... A bul 176 t .. t a nulamamıştır. Dooya No. 335 Galata iken halen ikame~"'" hı mc,.hul Behcct l buh " • muzile ...., ... n pos a. a.u usun sar:ı.y lisesi karşısında No. ıs~ Em.I•k KONFORLU BİR VEYA İKİ ODA "ti" " edl

'len '-omiscrin az 
1 

rana pat- . ·· ·· ·· -racaat .,. " ~"n"'ezere· karınız S"ndct ,,._,tındnn 
il tl d t essusunu ve mu · ın. Telefon·. A9010 AR•,.nruoR - Taksim ve civannda Y"' • ' .... ..... .. lak vermiştir. Bu komiserlerin icra- oar alrekın . yenıd ~~ e-'-k" . . .. "l .,. - 2 LUuı hAkim11ğtmize müracaat ve nrnnızda 

1 k ti ekonomi hayatını mem ebn te rıcı terırur. ısını gor- Ç. E. K. El\ltSöNU KAZASINDAN - -------------- t.emlz bir aile yanında lk1 ay için ve sulh te§Cbbüsü icrnsı \'e akamet vcsl-~tı d~m ~ae nGeneral Antoneslco mele olduğu Berlinde giz)enmemek- Eski ve yeni türkçe h:ı.rlleri bilen, yazı FENERYOLUNDA - Denizi gören iki k1şlllk bir aileye. Kadıköy Moda. tası verllmesi ıstenilmlş ve yıızılı nd-
oz 1;1gun n . . tedir. makinesi kullanabilen, hesap işlerini ya.nm Urg!r blr k~k 6000 liraya sa- caddesi 244 No. 3 ünc(i kat. resln12e gönderilen davct.ıyc tebliğ bunları azletmı,tı. b p l b l k .1 . iyi bilen blr bay istiyoruz. Arzu eden tılıktır. Dosya No. 330 Galatasaray ll- edilmeden iade kılınmış ve 1kamct~fi.-Binba§ı Döringin katli münasc e- etro oru arı esı mı§ Dlvanyolunda Dr. İhs:ı.n Samiye mü- sesl karşısında No. 18-i Emliı.klş Tele KİRAUK ODALAR - Bir Alman hınızın meçhul olması dolnyısile sızo 

tile: Jejyonerlerin cduydukları infi· Moıkova 25 (AA.) _ Reuter: racaat edebilir. 1 !on: 49010 _ 2 mua.lllmesi nezdinde t.emlz ve mobll- lllnen tebligat icrasınn karar verU-
1. •· terme'- ı·,.;n te•ebbüs ettikle- . . yell lk1 oda. birllkt.e veya. ayn ayn ti- mlşt' ... 81219~ 1 cumar•• ... gllnU saat 10 a 
1> gos & .,,. • " • • Ta•• aı·anıı, Bulgar Zora g••et-ı· ,.. ""TEPE PiYADE VE ATIŞ Ok · u "' .... ..,, • 

ri nümayi .. ler katt hır hesap ıçın ha- ~ .... "'° ••uıA< - u- 900 LiRAYA -Tophanede pnza.r ye- ralıktır. Pazar gününden maada. her da hlklmll~ odasında. hazır bu-
.,,. nin verdiği bir haberi yaymaktadır. lu matbaasına. (Llto!ml!, dizici. clltcl) rinde ayda dokuz lira kirası olan kAr- gün 15,30 - 19 a kadar Beyotlu, b- Jnnmanız davet makamına. bJm ol-

hane olmuotur. Bu habere göre, demir muhafız aza- ustaları a.Iınncaktır. Tallp olanların gir bir dükkAn 900 llr&ya u.t.ılıktır. tlklll cadde.si, 133 numar&lı Haaan mak nzere UAnen .!ize tebUR olunur. 
Alman mahafili ıı. Plöeti - Bükreı petrol borularını ücret miktan ve ibraz edecetıcrl ve- Galatasaray lisesi ka111S111da. No. 184 Bey apartımanı, lkfnci merdiven, bl- ıilıill•••••••••••• 

ne diyor?. Jc-.-: ... l-rdir. Balk bo.klunda. malümat almak üzere Eınlaklş. Telefon:_49010 _ 2 rlnci tat (numara 6). " ......... ,," okula müracaatınn. 
. y resmt Yine TU8 ajansının Bülue§ten al- CİHANGİRDE_ Çok güzel bir mev- PANSİYON ~"IYOK - Nezih bir 

. 'Serian 25 (A.~.). -:-1. ~n Berlin dığı bir habere göre, kıtalar üniver- MARANGOZ - AylıkJa çalıpcak kide denlzl de gören bir apartıman .sa- aile yanında. iki kişilik bir aile için 
'bir mcnbadan bıldırı ıyor. 1 1 d bir marangoz aranıyor. CYuce. fiıkü) tılıktır. Dosya No. 325 Galatasaray 11- bütün konforil havl bir veya lk1 oda 
.-.,a • hf"ll • h len Romanyada ıitede arqbrma ar yapmı§ ar ır. Lisesine müracaat. 2 sesl karşısında 1114 No. EmlAklş. Te- aranıyor. Şerait acele Gala.ta Voyvo-
-,, 

31 

ma 
1 

en, a l • O · · 't etr fında tank kıtalann- da caddesi Hezaran han 4 fincil kat 19 Ylıtua gelmekte olan hadise erın nıversı e rd a . d"I • bul le!on: 49010 - 2 
Yalnız bu memleketi alakadar eden dan bir ko on tesıs e ı mı' un- 3 - SATILIK EŞYA No. bay Müeyyite müracaat. 1 
h k d 'VSKVDARDA - Çok merkez! bir ir nıeaele teılül ettiğini beyan et- ma ta ır. 45 BEYGİR KUVVETİNDE DENiZ yerde Marmnrnya nazır ve hAklm mo-
ırıelttedir. Bu mesele ile alaka~~r Romanyada Alman MOTÖRU - 1.§Jer vaziyette ıemlden dem bir apartıman maktuen 19000 11-
olarnlc ıu cihet de tebaıüz ettıril- k ? ~ıkanlan SKANDİA markalı çift si- raya. satılıktır. Apartıman vııııı. tar-
lnektcdir iti Romanyada bulun~ paraları yasa mı• Und.lrll bütün alAtı tamam makine ga. zındadır. Dosya. No. 320 Galatasaray 
A~an talim kıtaları çok büyük hır B!!'-- 25 (AA.) _ Romanya yet ucuz fiatle .satılıktır. Taliplerin lisesi karşısındn No. 184 Eınl~tlf. Tc-
iht ,_A 1 '- b d Ulf.I',.... Slr"eclde Orhaniye caddesinde bta.s- Ie!on: 49010 • - 2 b..iJ!Yatllıır lll göstermişler ve u a- bankası, halkı Alman parasüo yapı- a. B ha~i!elere hiç karışmamışlardır. l ak d" b kabul ebncmeğe da- yon ot.eline müracaatları Tel: 20708 '1 

erlın mahfillerinde general An- ac te ıya --------~----
toneakonun · d" '· t debile- vet eylemektedir. Alman paruını BALI _İyi cinsten İRAN halılan 

5 - MÜTEFERRİK 
İSTANBUL tn-iVERSİTF.St tK.Tt

SAD FAKVLTJ::Sİ l\IEZUNU - Bir 
genç llk, orta. ve lise talebelerini en 1yl 
metodla imtihanlanna hazırlar. Ak
şamda N. N. riimuzuna tahriren mü
ıaca.at. ~ ı 

Banka Komerçiyale 
ltalyana 

Serma1est .. lhtlJat a~esl: 
M'7.UU98.ts italJan 11Ntl4lİ'. 

Merkezi idue: MlLANo 
İta!Janm bqlıea tehhlerln.do 

SUBELERt 
tnınıere, tnlçre, Ansturra, Ma
caristan, Yaıosla11a, Romanya, 
Balcaristan, Mısır, Amerika Ce. 

ceği bir te,.k~·l~t ık, emnı.:e ite dis"nı· kabul etmif olanlar bu parayı 31 alınıyor. Posta. tutusu 261 e mliraca-h .. ı a uracagı, en ı • k d R banka 
3 ayal inkisanna uğratan ve memle· kanunusanıye a ar umen . d • at. 2 

lteti · ··r· k R men parasile e-

BEYOÖLUNDA - 1781 lira senede 
safi iradı olan mükemmel bir apartı
man 35000 litaya satılıktır. Dosya No. 
319 Galatasaray llsesi karşısında. No. 
184 Emlakiş. Telefon: 49010 - 2 

mahiri aıüttehldesl, Bredlya, 
6W. lJn1cuay, Arjantin, Peru 

Ekvatör vo Kohmıblyacla 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
ALMANCA DERSLERİ - Usulü Galata. Voyvocla caddesi Kara-

tedrisl mükemmel olan bir Alman Ba- köy palas <TeL 44841 2/3/4/5) ken~· ~enıden tanzimi gayretlerinde ~ı;"a. go kulrerde. u KELEPİR - B:ıtılık radyo Körting 
ısınc müzaheret etmem•iş olan gı,tırece er ır. 1938 modeli 11 JAmbalı çift hoparlör. 

nıahfiUerden ayrılacağı tahmin edj). Romanya bankası verdiği ~r Uzun, orta. ve 2 kısa. dalgal; pek az 
re.ktcdir. Maamafih, Berlin mahfil- bir kararda ecnebi paralannın Al- kullanılmış. Müracaat: Fen lş radyo 
· cr.~e göre, general Antoneskonun man paras.ib deği§tirilniesini de ya- at.elyesl Voyvoda caddesi. Bereket han 
ıstı hnlde lejyoner hareketinin hangi aak etmiştir. No. e Galata. 

yanı Almanca dersleri vermektedir. Şehir dahilindeki acenteler: 
LALELİDE - Be~ odalı kagir ve Pazar gününden maade her gün istanbulda: Alalemciyan hanında 

banyolu mükemmel bir ev 5500 liraya 15,30 - 19 :ı. k:ıdar. Beyo~lu İstiklal Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyoi-
satılıktır. Dosya. No. 287. Galatas.-ıray caddesi 133 numaralı Hasan Bey apar- lund:ı: i tikli! cadd<'.;;i Tel. 41046 

. - iZl\lmDE ŞUBE llsesi karşısında 184 No. Em1Akiş Tele- tımanı, ikinci merdiven, birlnci lmt 6. lı••••••mıiıll••lll••• 
fon : 49010 - 2j - 3 



Sahife 8 

EMLAKIŞ Şube açıyor 
Emlak alım ve satımında büyük bir varlık gösteren emlak 

alım, satım sisteminde sayın halkı ımza bir kolaylık olmak üzere İ&
tanbul cihetinde bir şube açmağa karar vermiştir. Şube gelecek 
hafta faaliyete başlıyacaktır. 
İstanbul piyasası merkezinde a"gari % 5 randıınanh tanın
mış mühim bir han bu hafta satışa çıkanlmıştır. 

Merkez: Galatasaray lisesi kartısında 184 No. EMLAKİ$. Tele
fon: 49010. İstanbul şubesi Bahçekapı Anadolu han. Birinci kat. 

, (iitn 
~arlincla 
GÜZELLEŞTi. 

Bu genç kız 8 gÜn zarfında bu 
d erece cazip bir tarzda güzelleşti. 
Onun buna nasıl muvaffak olduğu
nu ve her kadının nasıl muvaffak 
olabileceğini izaf eden ·,u mektubu
nu okuyunuz: 

c8 - 1 O gün evvel çektirdiğim bir 
fotografımla bugün çe1ctirdiğim fo. 
tografım arasındaki şayanı hayret 
deği~ikliği görünce inanamıyorum. 
Alnımda, gözlerimin ve ağzımın 
etrafında buruşukluklar ve çizgile
rim vardı. Tenim sert ve çirkin idi. 
Bugün ise cildim kadife gibi yumu
pmış ve buru:Jukluklarım tamamen 
zail olmuştur. Adet'\ dostlarım gıp· 
ta nazarlarile bakıyorlar. Hepsine 
cild unsuru olan pembe renkteki 
TOKALON kremini gece e beyaz 
renkteki TOKALON kremini de 
gündüz kullanmalarını tavşiye ettim. 
Onlardan bir çokları evvela bu söz
lerimle alay ettiler. Fakat tecrübesi· 
ni yapıp memnuniyet bahş semeresi
ni gör'ünce onlarda benim gibi şaşa 
kaldılar.> 

Cild unsuru olan pembe renkteki 
ifOKALON kreminde Viyana üni
yersitesinin meşhur bir profesörü 
tarafındarn kCJfedilen ve kıymetli 
genc;Hk cevheri olan <'BlO.SEL> 
vardır. 

Akşamları bu pembe renkteki TO
KALON kremini tatbik ediniz. Ge
celeri siz uyurken o, tesirini yapar 
ve cildinİZ'İ besleyerek gençleştirir 

ve buruşukluklardan kurtarır. Gün
düzleri de beyaz renkteki TOKA
LON kremini kullanınız. Cildiniz 
yumuşayıp tazeleşecek ve siyah 
noktaları temizleyecektir. 

PARAYI lADE GARANTİSİ 

Bu bas.it usulu - Günde 3 dakika 
tatbik eden her kadın, bir genç kız 
cildi gibi yumu~k. taze ve nermin 
bir cilde malik olur. Binlerce vak" 
ada görülen memnuniyet bahş se· 
mere !layesinde bu kremin tesiri 
hakkında biu garanti vermeğe ka
dar sevk ediyor. 

Hemen bU'gün heT iki kremden 
birer tüp veya birer vazo satın alı
nız ve on gün kadar muntazaman 
kullanınız. 

Şayet neticesinden memnun kal
mamıt iseniz. Aldığınız yıere iade 
ediniz ve parayı geri alınız. ' 

TiMOFUJ 
(Abdest bozan) Cfediğimiz barsak ku.-tJannm devasıdır. 

Bunlar sı~ etile yapılmq pasbrma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TIMOFUJ bu kurtların en birinci devası
dır. Sıhhat Veki.letioin ımüaaadesini haizdir. Heı Eczanede bulunur. 
reçete İlf sablır. 

İstanbul Milli Sanayi Birliğinden: 
Nizamnamemizin. 12 nci maddesine göre 23/ 1/ 941 pel'fembe günü 

ıaat JS de Hev'eti Umu.miyecıin adiyen toplanması mukarrerdi. Bu top
lantıda ekseriyet olmadıimdan yine nizamnamemizin 14 ncü maddesine 
tevfikan. 4 4ubet 941 salı ~Ü saat 15,30 da Birlik Merke'Zİnd«! >:a~ı: 
lacak bey'eti Umumiye toplanbsına Birliğe mukayyet azanın 1ftirikİ 
rica olunur. 

I stanbul Levazim 1 
amirliği satin alma 
komisyonu ilanlari 

Beherlne 22 Ura tahmin edilen 500 
adet katlanır demir karyola. müteah
hld nam ve hesabına alınacaktır. Pa
zarlıkla. ekslltmesl 29/1/ 941 Çarşamba 
günü saat 15.30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alına. komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 825 liradır. 
Nümunesl komisyonda. görülür. İstek
lllerln belU saatte komisyona gelme-
leri. ~ 825 - 501) 

••• 
1000 liralık kadar zeytin danesl 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
27/1/941 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede Lv Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Kati te
minatı 150 liradır. İsteklilerin belll 
saatte komisyona. gelmeleri. 

(827) (527) 
••• 

173 metre.mikabı kereste Fcnerbah
çeden Çanakkaleye naklettirllecektir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 30/1/941 perşem
be günü saat 15 de Tophanede Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İ§bu nakliyata elverişli mo
törü olanların bclll saatte komisyona 
gelmeleri. C832 - 568) 

••• 
Beher kllosuna 6 kuruş fiat tahmln 

edllen 120 ton kuru ot alınacaktır. 
Pazarlıkla ekslltmesı 27/1/941 pazar
tesi günü saat 13.45 de Tophanede 
Lv. limirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 540 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Is
tcklllerin bclll saatte lcomlsyona gel
meleri. (830-566) 

••• 
Beher kllosuna 4 kuruş tahmin edi

len 350 ton saman alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 27/1/941 pazartesi gü
nü saat 13,45 de Tophanede Lv. ı'imir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 1050 liradır. $art
namesi komisyonda görülür. İsteklile
rin belll saatte komisyona gelmele
rl. (831 - 557) 

Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonu 

ilanları 

İmtihanla. e:4• elektrikçi U'5tası alı
nacaktır. Taliplerin lazım olan vesaik
lerile birlikte Gö!cükte denlz tabrlka
ları umum müdürlüğüne müracaatla-
rı . (553) . 

26 Kanunusani 1941 
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' \sABIRSIZLIKLA BEKLENiLEN PORTATiF f 

l:>ECCA RAOYOLARI GELMiŞTiR. BU TIP, AL TERNAT.iF, KONTiNO 

gATA RVA iLE iSLER CEREYANLARiLE VE AVRICA 

lv E G AN E R A D V O D U R. B U R L A BiRADERLE 
== 

-.::-fl:7 Bundan maada, •$a0ıdakf 
W DECCA mesa radyol•rı dah~ 

gelmiştin 

OECCA 8. modeli: yalnız batarya 
ile işler. 
DECCA BA modell ı 110t220 Volt al• 
ternatıf cereyanı ve ayrıca batarya• 
ile işler. 
Hususi prospektOsO isteyiniz. 

--~ "11.t;;... ...... ----
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OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİl\1 ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit mukavelenamesi 

22<>2 Numaralı l 0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/ 6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1 .250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSi!.. YA ve NIS' de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANIST AN. İRAN, IRAK, FİLiSTiN 
ve MA VER1-\ Yl ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

rılyallen ve bütün Dünyada Acenta n Muhabirleri vudır. 

Her nevi Banko Muameleleri yapar 
Hesahı cari ve mevduat hes:lı:-ları ku~adı. 
Ticari krediler v~ '\'esaikli krt'diler ki.işadı. 
Türkiye ve Ecnebi mer.ıleketle-ı üzt:rirıe keşide senedat iskontosu. 
Borsı. emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tah!!ilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Se-rvi,: va:dır. 

~~~GEÇTiKÇ Piyasanın en müsait ~'!'tlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasıırruf hesaplan açılır. 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T a&arrul H esaplari 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELERi "' 
1 adet 2000 Lir:ılık ::;;: 2000.- Lira 
3 .. 1000 .. = 3000.- tt 

2 .. '750 .. = 1500.- .. 
4 .. 500 .. = 2000.- ,. 
1 • 250 = 2000.- tt 

35 • 100 .. = 3500.- .. 
80 .. 50 .. = 4000.- ,. 

300 .. 20 .. = 6000.- .. 
Ke~idelerl: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Afus
tos, 3 İkinciteşrln tarihinde yapılır. 

~, .... m:IWiROoktor ...... lm!!!! 

Bahaddin LOtfi 
Varnall 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı -

Selanik Bankası 
Tesis tarlhl : 1888 -İdare merkezi : 

İstanbul (Galata) -Türkiye şubeleri ı 

l.tanbul, (Galata. Y enicaml) 
MERSİN 

RUZNAMEt MÜZAKERAT: 1 - Senelik mesai raporu. 2 - Se- ---------------------------= 
nelik hesap raporu. 3 - Yeni senemesaisi hakkında görüşmeler. 

Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

ADANA Bürosu 
Yunanistan şubeleri ~ 

SEL!Ntx. ATİNA' 

Harp Akademisi Satın Alma Komisyonundan 
Beher çiftine tahmin edilen bedel 40 kuruş olan 1465 çift köhne er kun

durasının nçık nrttırmn ile satışı 29/2. kanun/941 çarşamba günü saat 
10 da akademi satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kunduralar her gün 
ak~deır.I debboyunda gönileblllr. Arttırma münakasasına gireceklerin mü
mıkasadan evvel Beşiktaş mal müdürlüğüne yatırılmış 44 liralık teminat 
makbuzlarile mezkur günc!e komisyonumuza muracaatınn. (537) 

İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
Hasra yollle yapılacak ithalat ve ihracat hakkında görüşülmek üzere 

alflkndar ıthalntçı ve ihracatçıların 29/Kilnunusanl/941 tarihine müsadlt 
çarşamba günü saat 3 de İstanbul mıntaka ticaret müdürlüğüne gelmeleri 
rxa olunur. (574) 

KAT'i ALAKA 
Yazıhanemde katip olarak istih

dam etmekte olduğum Faik Tamo
nın vazifesine bu günden itibaren 
nihayet verdiğimi alakadarlann ma
lumu olmak üzere ilan ederim. 

Sirkecide Güzel Han No. 4,5 

SATILIK 
Çok güzel ve modern st!.lde ya.

tak ve yemek odası mobllyalan 
satılıktır. Hergün sa:ı.t 3-7 ara
sında Beyo~lunda İlk Belediye s. 
5. No. Küçük Tünel Hanınm 4 No. 

sında göreblllrclr. 

Avukat Lami Yener. 1 
Eminönü askerlik 4ubesindenı 

ZAYİ - Üsküdar kazasına. bağlı sınır 6 Adli müşavir Yusur oğlu Ziya 

I ... okman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassısi 
Div;myolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gfü 2,5 - 5 Tel: 22398 

ru}ağı Dudullu köy ihtiyar heyetinin 311 Bolu, sınır 6. adli müşavir Azlı oğ
resml mühürü zayi olduğundan yerine lu Mustara 315 Istanbul, kayıtlan tet-1 
yenisi yapılacağından eskisinin hük- kik edilmek üzere nüfus hüviyet cüz-
mü kalmadığı lllln olunur. . danile birlikte şubeye müracaatları. 1 lil•••••••••••lli 

• 

-Her türlü Banka 
muamelatı 

Klrıılık kasalar. 

ZAYİ - 592 numaralı Umranlye 
Tarım kredi kooperatltlmlze ald res
mi mühür z:ı.yl oldu~undan yerine ye
nisinin yaptırılacağı bundan sonra es
ki mühürün hükmü kalmadığı. . 


