
L 

Belediye, bugün 
ekmek fiatlni 
tedklk edecek 

J 

Nafia Veklll bugün 
Trakyaya gidecek 
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B. Willkie 
temaslara 
başladı 

Gazetecilere mühim 
beyanatta bulundu 

c/ngilterede maneviyah 
bozuk bir tek adam 

göremedim• 

Londra 27 (A.A.) - B. Wen• 
Clell Willkie, bugün Bqvek&let ko
paimda Batvekil B. Winston Chur• 
clüll ile UZU11 bir görüımede bulun· 
muı ve öile yemeğini Ba,vekilia 
miaafiri olarak yemittir. B. Willlde. 
B. Cburclıille B. Rooseveltin hususi 
mesajını verm~tir. 

B. Willkie. cileden sonra. 1, Ne
zaretine giderek Nazır B. BevİD ile 
görüımüıtür. Görüımede bilhassa 
ifçi me.elesi bahis mevzuu edil.mit
tir. 

Londra 27 (A.A.) - B. Willkle, 
bu akıam, Londrada geçirdiği ilk 
gün hakkındaki intibalarını gazete

Yunan erleri, zabitin kumandası üzerine süngü hücumuna kalkıyorlar 

cilere ,öyle anlatmııtır: 
Bugün öğle yemeğini Bay ve Ba· 

yan Churchill ile beraber yedim. 
Bu B. Churchill ile ilk buluımam 
oldu. Bir saat üç çeyrek, entemu
yonal vaziye• harp, Amerika ile İn· 
giltere arasındaki münasebetler 
haklwıda görlif tük. Bu hususta da· 
ha fazla bir teY söyliyemem. 
Öğleden sonra millt servisler na· 

zm 8. 8evin ile bir ... t göril§tüm. 
8. Sevin. mükemmel bir adamdır. 
Karıılıklı olarak birbirimizden o de
rece hoılandık ki. B. Bevinin Kabl· 
ee toplutlllna geç kalmasına sebep 
oldum. Cörütmemiz esnasında. ln
giltcrıde ~alışma ıartlarmı, İngilte
re~ ittihaal müaaeee maelelerini. 
be yapılmakta ve neler yapılaca~ı 
J:>•hia meviuu ettik. 

B. Eden ve Duff Cooper ile de 

Mareşal 

Graziani 
azledildi 

ltalyada ~ıklar. 
olduğu teyid ediliyor. 

Almanlar Milanocla cl~.e 
miryolunq ifıal ettiler, 
Al,,..,. lntalat1 /IGlyaya 
gelmelrte deoam .Jiyor. 

ıöriiteceiim ve bann toplantısında Din akpmki 
gazetecilerle konuşacağım. ...: 

Y angmla kararmıı City' de bir cltalyadan plen haberler, bu 
«ezinti yaptım ve hasara uiram11 memlekette brqddıklar olduğu 

Dernede 
harekat 

devam ediyor 
Tobrukta alınan eıirler 

25 bini geçti 

BU SABAHKi 
TEL&RAFLAR 

Arnavutlukta 
harp kızıştı 

ltalyanlar çok ağır 
zayiat verdiler -·-

Şimal cepbeainde Yu 
nanlılar birçok tepeler 
zaptettiler, merkezde 
İtalyan taarruzlan 

tardedildi 

Atilla 28 (A..A.) - CB.B.C.) - DOn 
gece netre<fUen Yunan teblllldlr: DOn 
cephelerde mahalll faaliyet oldu. Ba2ll 
ttaıyuı mevzllerl zaptedllerek 90 ealr 
Te ootmatik sUAh alındı. Dfifmamn 
zırhlı otomobillerle yaptıklan taarruz 
pUakürtfildü ve 4 zırhlı otomobil imha 
edildi. 

B. Hull'ün 
beyanatı 

c Türkiye'nin, taarruza 
uirana muvaffakıyetle 
mukabele edeceiiııden 

eminim• diyor 

Londra 28 (AA.) - (B. B. 
C.) Dün Amerika Ayan hari
ciye encümeninde beyanatta 
bulunan Amerika Hari.f!lye 
Nasırı B. Cordel Bull, Tür
ldymln bir taarruza uğrana 
buna muvaffakl7etle mu. 
bbele eMceğindm emlia el
cluğımu söylemiştir. 

lngiltaranin harp 
gayeleri 

Evveli. harbi kazanmak, 
aonra dünyayı bir daha 
harbe ıürüldenmiyecek 
tekilde tanzim etmek 

Atbıa 28 CA.A.) - (B.B.C.) Dl1n ge
ce Atına radyosunda beyanatta bulu
nan Yunan IÖllCllstl, 80ll günlerde 
İta11ariiarm Ai'n&TUtlukta ulradıkJan 
zaJl&tın harbin lptldasuıdan bert ver. 
dikleri zayla.t.ın en atın oldutunu, 
zaptedllen İ~ mew.Uerlnln İtal- +--""
yan ölillerllt dola oldutunu ~le-ı...__ Loadra 28 CA.A.) - CBB.CJ uıg1&111 

• ....,... aetirl Lord llal1faJra din ıece V&flnc-
tlr. .. tonda guetecnae Bıttanyanm harp 

Ajana baoberlertne ıore cephenin en p.Jelert he1rtmda beyanatta bulun· 
flmallnde muharebe dün birdenbire muttur. Sefir demlftlr ki : 
flddetlenmlf, Yunanlılar taamıza ge- +--" 
c;erek m\ihlm tepeleri ı.aı etmtııerdlt. c.ı.uguterenln 1lk caJell harb1 Jtazan-
Büyillt İtalyan tunetlerl Dnoll mm- maktu'. Bundan llODI'& esaa aulb pye. 
ta.kasında devamlı taanımda bulun- st dönJa1L dıter devletlerbı Jardunlle. 
mU41ardır. Bu taarruzlar tardedllmlf. bir daha ~ siirillı:lennll}'ecet n
Yunanhlar mevzllerlnl muhafaza et- rette t&nzlm e\ınelctlr. İngllbler de
mlfrerdlt. İtalyanlar Ostrallçe dalla- mokrast lçln ~rp ettiklerine kanı ol
rında mulı:abU taarruzda bulunm ma.salardı fimdıld glbl sarsılmaz azlm
laidır. Fakat buradl. d& muvaffakıyet le harp etmezlerdi. 
elde edememf4lerdlr. ingUtel'9Je nasıl 7ardıin edecelde-

RomanyaJa 
Soıı çarpqmada ölen 
zahit ve askerlerin 

• • cenaze meraaum 

rıne dair Amerikalılann kendilerlnln 
karar vermeleri ılzundır. Pabt tun• 
.....,_,t"W ld. •:talı tbUf« 
tan&n bUp m8'11•M1 ft Uearet .,_ 
mJ81c11r •• 

Habeşistanda 
Cuildhalli ziyaret ettim. Bütün tari- hakkındaki mal6mata te)'İcl etmek"!,; 
hi hazineleri il . hu müthiı bir man· tedir. Karafıklıklar bilhusa ıimall 
~ara arzediyordu. İtalya " Milano ,ehirlerinde vuku 

Kahire 27 (A.A.) -lnıiliz umu
mt kararalJunua teblili: Ubyada. 
Derne mıntakuancla harekat fll7ADI 
memnuniyet bir tarzda inkifaf et-
mektedir. ı..atıa • (A.A.)- (B.B.0.) Boman-

İtalyanlarla bir Çarıtaf
ınada Habeıli vatanper
verlerin muvaffakıyeti B. Willkie, görüımeainde, ihtiyat· hulmuttur. Milano demi17olu Al· 

kar, bitaraf ve diplomattır. Fakat manlar tarafından i§Kal edilmiftir. 
Saint • Paul katedrala etrafındaki Alman kıtalan İtalyıııya gelmekte 
harabeye 10n bir nazar atfettikten devam ediyor. Alman kıtalarınm 
•

0 nra söylediği sözler çok acı ol- ltalyaya gelmeaine aon Hitler • 
hl~tur. Tabiler mahallesinde üç Muuolinl müllkatında karar veril· 
nnlyon kitabın yanmıı olduğunu ha- d•W• b 1 disiplini iade için 

T obnikta alman esirlerin miktarı 7ad& general Antoneakoınm relalJll 
2S bini tecavüz ebnektedlr. Aynca, altında bir aslcerl ta.bine tefldl edU-
22 orta ve 28 hafif tank iitinam eT· mlf'lr. General AntOneato bu müna-

G l '11'1' l AI 88betle: cRoman:panın mlhHr devlet-ener.a rt' ave ledik. anan toplann sayımına de- lerlle aarsılmu tekilde blrlltte yürü-
vam olunmaktadu. dfllilnll tekrar etmek llllumsuZdur• Lonc&a 28 (A.A.) _ (B.B.C.) Har-

• .d k .. •• Eritrede kuvvetlerimiz. Aaordat demlftlr. tumdan alman ajana ha.berlertne ıöra 
Atinaya gı ere gonq• ve Barektu civanndaki mevzileri Bilkret tabll hallnl aımıff;ar .Fakat Tana gölünün 120 lı:llomet.re ceııubun-

melerde bulundu tutan dütmanır. etrafında tazyiki ar- demir muhafızlar ertlnuıdan benöz da Habefli vatanpe"erlerle İtalyanlar 
tırl tt •- .. 1 d · ti ıgı ve ozu an 

a ııdan sonra f?Y e emıt r: • Alman subaylannın da gönderilme• 
hrmak.tadır. Bu esnada düıman dün yakalanamayanlar vardır. Son Ç&rplf- aruında bir çarpıtma olmuıtur. ttaı. 

" ") R ute . Ort& Hagan tahliye ebniıtir. Bu ltalyan malarda ölen 2 zabltle 15 aslcertn ce- yanlar 77 ölü, 80 yaralı bırakaralı: çe. 
. Patem~ter Row un ateıle tabrı- • . b "J"Latta karar veril· 

hı d h · d b lik b · h · eme yıne u mu llA , 

Londra 2'1 (n.n. - e r · naze meraslml ya-1-·~r lı:llm1•lerd1r Habe 111 rin ı şarktaki ingWs. tuyvetlerl Bqkuman- kolu da ricabnda ,-akından takip .,'"""'9 ... • .., • f e zay atı azdır. 
~ ~ a ZIY_a . cı sBem ~ '-''- U: m~. ı· mit olduğu illve edilm.,ktedir. danı general Wanl'in İngUterenln olunıiı.aktadır. Bu harekat neticesin- llHHHHHHHIHIHIHHIHHHIHHHHIHHIH11H1H1HıHH1111111111HN 

Yunanistan& hllen Jal>Dlakta e>ldutu de eliinize geçmif bulunan esirlerin 
ve 1.it1kbalde J'&~ hav& yardım- miktarı. timdi bin yüzden fazladır. 
ıan baklanda 80ll glnlerde A'tlnada H b · d h '-.. M 

.. ~· gosterm11tır: l'. naııuAatin IOY· l ltalyanın iqe 
bdiği mahallin tahribi olmuıtur. ~ sutay ~dan aJak4dar 

Gazetecilerle göriifme :bnutadırfu. e • 

: l..ondra 27 (A.A.) - Amerika· ym. selen haberlere s8re m!lre
da Ciimlıuriyetçi partisinin son Rei- pi Gr~ azledilmit ve yeıine 
•icümluar namzedi olup d~n akfUD pneral Ba,di ~ edilmi~. 1!faıe:
Londra,.. selen 8. Willkie, busillı ,.ı Gnmainin Uli hio luiJ'ret uran-

ğörDlfnelen'8 balantlutu buıiln Lon· a qıstan a. are~at atemm• 
drad& teJl4 edlblllftlr mmtakuanda terakkıler kaydeder-

------' _._ . _ ken, dahilden de Habeı vatanper
verlerinin yeni muvaffakiyetleri bil
dirilmektedir. 

-l.ti;hbarat ~de ~nsiliz. ~ dınnamalıdır. Çünkü. mare,al Ctazi:
tefik Ye bitaraf ~et-:cılerle 8:0~ aninin askeri harellta idareil, Ba· 
·:::.~ ~ıln~k!i~in~h; doılionun idareeinden ~aha kötU 

lngiHareyı yardım 
18yihası 

İtalyan Somalisinde, bütün cephe 
boyunca dütman arazj.,inde hare

. katta bulunan kqif kollarımız. mu
vaffakiyetle toetevvüc; eden kaqıla,
malar yaptıklarını bildirmektedir. 1 ...1-=-m· '-'· olmuıtur. an almlf ,,. - ıu. -------- ... 

cAmerikanm basit bir vatand&fl 
aıfalile lnıiltereye geldim. Puapor
tumda avukat diye kayıtbyım. Mem· 
leketiniiin yüksek aiyuet adamla· 
rile, nazırlarile, büyük endüstricile
rile ve bilhassa orta halli İngilizler 
ve halk tabakası ile itte böyle basit 
Lir Amerikan vatandap aıfatile ıö-

Kont·esaky Amerika iyaİı hariciye 
encümeıii dün· Hariciye 
NaZırile hava, kara, 
deniz kumandaıilannı 

dinledi 

İngilizler Agordata 12 
mil yaklaıblar 

Macar Hariciye Naziri 
vefat eti 

Kahire 27 (A.A.f - (B.B.C.): 
Haber 'alındıiına göre Eritrede Bia
cia' run zaptından sonra İngiliz kuv· 
vetlui J\gordata 12 mil yaklapuf" 

rütecelim. &adap 11te 27 
Geldikten birkaç ıaat aonra halk Hariciye NUll'I 

tabakası ile temasa gelmek hrsabm "im" tBr 
buldum. Bu temasım, Amerikadan pce 0 ut • 
•Yrılnıadan evvelki dQf'gularımı te
Yit etti: lngilizlerin maneviyab mü-
1teınrneldir. Şu ana kadar da tek bir 

<DeTaau t inci sahifede) -
illallah 

(A.A.) _ M.cu Leedla 21 (A.A.) _ CB.B.C.) Amerl- br. Aaordat Eritre~in m~kezi 0~ 
Kollt 1'1--'- d&a ta. Haı1cl1e lf...n B. Hull, İnJlltereJe Asma~yı Kmldenı:u bqlayan 11• 

_, )'&1"dım ll)'fhMl haUında lyan hart· rnendifer hattının aon noktasıdır. 
cb'e enctiJD,enlnde be~tta bulun- halyanlar o kadar çabuk çeli:ilinif

Bütret 2'l (A.A.) muştur. Mlltealaben hava, kara ye de- lerdir ki lngilizlerin ileri hareluHini 
- Kont Csaky'ye nlz kuvvetleri tumandanlan da mtıta- ırava.latmak üzere mühim meVzile
milll cenaze me- llalannı söyleınlflerdlr. Celae gizli ol- ri tahrip ebneii unutmuelardır. 
ras1m1 ppıla· dutundan reaınl malbıat mevcud ol- H L--ı·ı • bi 
caktır. kont mama.kla. beraber Beuter aJanaı mu- aUV9 ı enn r 
csaQ'nln ,halefi ba~irl topladıtı bazı haberleri bildir- muvaffakıyeti 
tayin edilinceye mektedlr. Bu haberlere göre bava, ka-
kaW. Hariciye n. ve deniz kuvvetleri kumandanla- Hartum 27 (A.A.) - (B.B.C.): 
işlerUe Başvekil nndan ü9ü de ilylhaya taraftar ol· lngilizlerden yardım gören Habet 
meşgul olacak· dutıannı söylem1fttr. vatanperverlerile ltalyanlar arasın· 
tır Hariciye Nazın, Japonya ile it birli- da yeni çarpıımada 200 İtalyan öl

. [Kont Csaky ~ için sarfed.ilen bütün emeklerin bo- müıtür. 
C..te t~'l __ 1___ _.._1_ bı"r müddetten şa çıktııtmı, IngUtereye yardım et.ıne- An Jd l ) 

S... -ı<-.rıada bir .W..: b rl hasta idi. nin Amerikayı Avnıpa harbine ııtırak sa onun ta yan tan Aziz öldiiriil" dü .. ? t tihar e ıı. sö ı ı .. tı 
lbJ etti? mu n Hattl geçende etmekten konıyaca6ını Y eın09 r. askerine hitabı a.... tedavl edllmek Nazır Japonların Hindlçlnlyl kon~rol-
lhild •YUUet de, padifab da artık bık- için bir hastane- leri altına almak Lstedlklerlnl söyle-

1 
I L

1 
ondra k2 7 . ( A.A. )d- ~1B. Bh·C::·) : 

1 nu? ye kaldırılmıştı. miştlr. ta yan as erıne ra yo ı e ıtap 
Ad~ hl' .. d il Henüz 45 yaşın- h . eden B. Ansaldo demiştir ki: «Şe-

o ın;;.LL ---L pe ıvan gov es e, da idi. 20 sene- Tuna ne rı tattı refimiz sonuna kadar gitmemizi em-
d-. ~ R~ı tabanesile kabrin· 1 ...... tacatız. Kont Csaky denberi diploma- Budapeşte 27 (A.A.) - Stefan·İ: retmektedir. ngiltere harbi kazanır-

- Bu •ualinizl Miiakir Nek' • si hayatında bulunuyordu. Bir _çok Tunanın taşması üzerine Szeget ci· ısa İtalya küçük bir millet derecesi-
~! _ d.,..· e •-:!•-- _._

1 
ın yerlerde seflrllk etmiş, 10

1 
~lrlntcıkain- varı sular altında kalmııtır. ne inecek, hamalla:: ve uşaklardan 

... n1.a._ •wu-eyecca nun 938 de Hariciye Nazır ı&ına ay 1 ·· kk b' ·ıı ı k -._..... olclanı. illihll ... yahu. •. edllmiftlr.J 80 kadar ev harap o muıtur. mure ep ır mı et o aca tır.:. 

Romanya - İyi ki mihvere kaqıı plip harbe p:medlm ~ 
bitaraf kaldım! •• 
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Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

Libya ve Eritrede bir çok 
yerlere bombalar abldi, 

İtalyan tayyareleri 
düşürüldü --

Romanyada 
askeri bir 

kabine kuruldu 
Eaki nazirlardan bir 
kıaml tevkif edildi 

Kahire 27 (A.A.) - İngll.ls haTIP. Bükrq 27, CA:A ~ - (Havas) : 
tuvvetıerlnln tebl!ği; Dün, pazar sil- Yen.i Rumen ka.bıneeı kurulmu§tur. 
nü, Libyada Barce tayyare meydanı- General Antenoaco Hariciye Neza
na İngiliz bombardıman tayyareleri retini de uhdesine alarak Başveka
tara!ından hücumlar yapılm~ır. lette. general Dimitri Popesco Dahi
Bombalar, hnngarla.r ve yerde ~erplll liye Nezaretinde kalmaktadır. 
duran tayyareler arasına düşm~tür. YeD'i kabinede hiçbir lejyoner t 
Tayyare meydanı blnalanna da tam ı:;· 1 d v ib. ,_ · ·· 
i~bctıer JmydedllrnlşUr. Yerde bulu- u unma. ıgı. gı ı ~s.ıı.ı reJıme men-
nan bir mikdar düşman tayyaresi. de ıup da hıçbır şahsıyet yoktur. 
hasara uğramıştır. Bükrq 27 (AA) - (D.N.B.): 

Demedeki tayyare yere inme saha- Harbiye Nazırlığına general J acobi-
mna da bir hücum yapılırtıştır. ci tayin edilmiştir. Harbiye Nezare-
Avcı tayyarelerimiz, bütün gün, ke- tinin teslihat müsteşarı general Pan· 

41! uçuşlarını ldnmc ettirmişlerdir. tazi Te havacılık müsteşarı albay 
Düşman avcıları Ue bir çarpışma ol- 1. . 
muştur Düşmanın er. 42 tipinde üç ıenezco yerlennde kalmışlardır. 
tayyare°sı Demenin cenubunda Mec- Genetal Potogan milli ekonomi 
hile clvannda yere düşürülmüştür. nezaretinde, general Zwiedenek 
Deme civarında kıtalarımıza. hücum milli ekonomi nezareti muhacir ve 
eden l_!cl G. 50 tayyaresi de, bir mlk- iskan müsteşatlığına, general Stoe• 
dar durman avcısının bu bombardı- ne9Co Maliye Nezaretine, albay Ora· 

İngiliz Spitfire avcı tayyareleri faaliyette 

Kunduracılar cemiyeti reisinin beyanatı 

man tayyarelerin! himaye etmekte · ,_ .,_ ı· ı · 
1 ğ al 1 1 1 d d

- gomır eıı;onomı-. p an ar nezaretme, 
o mnsına ra men. ev er ç n e u- R M ·f N · 
şürlılmüştür. McchUe civarındaki tay- general .os~t.t ~arı ezate~e, 
yare yere inme .sahasında s. 79 tipin· general Slchitiu Zıraat Nezaretine, 
de bir dü.şman tayyaresi, yerde tahrip general Georgcsco Nafia ve Müna· 
edılıniştir. Tayyarelerlmlzden blr ta- lı:alat Nezatetine, profesör Tomeeco 
nesi kayıptır. Sıhhiye ve lı Nezaretine, temyiz 
İtalyan §arki Alrlkasında Erltrede mahkemesi müşav;ri Docan Ad

ordunun Uerl hareket.ine daiml mü- liye Nezaretine, prof e!Ür Crainie 
uherette bulunulmuştur. Rodezya Matbuat ve Propaganda Nezareti· 
tayyareleri \arafından Tclllnada bir b le Adi" N Mih · A t 
köprü civarına bombalar atılmış ve ne, 14 1 ıye az~n a~ n ~-

<<Kundura fiatlerinin 
bugünkü yüksekliği 

normal değildir» 
Barentuda bir motörlü nakliye kolu nesco devlet balcanlıgına tayın edıl
mltralyöz ateşine tutulmu§tur. Yine mittir. 
Rodezya hava kuvveUerine mensup Yeni Kabinemn kurulduğu bugün 
başka tayyareler, Hagar clvannda bir saat 1 7 de ilan edilmiştir. 
motörlii nakliye karnesine hücum et- Bükre§ 27 (AA) - (Tasa): 
mlş ve tam isabeUer kaydeylemlştlr. Romanyadaki hi.djsekr neticesinde, 
Barcntu _ Tclllna mıntakasında bir sabık Dahil. N B p t • 
tayyare yere inme sahası da bombar- ıye azın • e rovıcea· 
dıman edilmiş ve bir motörlü nakliye co.: -hık matbuat ve propagand~ 
tolu mitraly<YL ateşine tutulm~tur. mu9teş~m B. Constant, ıabık Sıhhı· 

"Ortada ihtikar ihtikar 
olduğunu 

ediyoruz,, 

vardır. 
ibaret nisbetinin neden 

tedkik 

Düsman tayyareleri, 25 kanunusa- ye, _1§ v_e Sosyal y~rdım Nazıı:ı B. 
nl günü Malta üzerine de uçmuştur. lascınchı, sabık polıs umum dırek
Avcı tayyarelerimiz, bir düşman tay- törü B. Ghilca. tevkif edilmiştir. B. 
yaresinl karşılıyarak S!cilyaya kadar Horia Simanın tevkifi hakkındaki 
kornlamışlar ve bu tayyarenin arka ,ayialar, resmi p.hsiyetler tarafından 
t?P:w1.? su~urmuşlar ve soldaki mo- tekzip edilmiştir. 
törunu clddı surette hasara utrntmış- ---------
lardır. 

Butün cepheler üzerinde blr çok ke
şif uçuşları yapılmıştır. 

Yukarıda zikredilen bütün hare
kflttnn, Ltbyada bir avcı tnyyarem1z 
müstesna, diğer tayyarelerlmlzln hep
ı1 salimen üslerine dönmüşlerdir. 

Hind içini 
harbi· 

Yunan tebliği 
Muhasamata bugün 
nihayet verilecek 

Cemiyet uaJan intihap sandığı başında 

Atina 27 (AA.) - Dün akşam 
Yunan ordulan Ba§kumandanlığı 
tarafından neşredilen 92 numaralı 
tebliğ: Tam muvaffakiyetle netice· 
lenen mahdut hareketler olmuştur. 
Bir kaç eırir aldık:. 

Atina 27 (A.A.) - Dün ak§am 
dahili emniyet nezareti tarafından 
neşredilen tebliğe göre dün memle· 
ket dahilinde sültunet hüküm sür-
DlÜŞtÜr. 

Ölçüsüz bir surette yükselmiş 
olan kun~ura fiatlerinin fiat müra-

Vlchy 27 (A..A.} - Havas blldlrlyor: kabe bürosu tarafından tedkik edil· 
Tayland Ue Hlndlçlnt arasındaki mu- diğini yazmıştık. Kundura fiatleri 
hasamata 28 kAnunusanl saat 10 da ile Kunduracılar cemiyeti de meşgul 
nlhayet verilecektir. Bu kararın tat- olmaktadır. Bu hususta Kunduracı· 
bikine nezaret etmek üzere 29 kAnu-
nwıanlde, Saygon'da Fransız, Japon lar cemiyeti rei'1 şunlan söylemi~tir: 
ve Tayland delegclerlnden mürekkep - Kundura fiatlerini cemiyet de 
blt·komlsyon toplanacaktır. tedkik ediy-or. Bugünkü fiat yük-

Bangkolı:: 27 CA.A.) - D. N. B.: Tay- selcliği normal değildir. Bunda sıra 
land kabinesi bu sabah toplanarak ile köselecilcrin, dericilerin ve kun-
Fransız Hlndlçintsı tarafından tekllf d 1 k b h tl d lh · 
edllen mütareke ~tıan üzerinde mil- ~rac~ arı~ . a a a an. var ır. ~ı-
sa.kerelerde bulWlm~tur le.ar nısbetırun neden ıbaret oldugu 

Vıclıy 2 7 (AA.) _ Havas ajan• incelenmektedir. Mamul bazı ku~
eı hilcliriyorı Hindiçini • Siam ihtila· duralar aldık. Bunların malzeme fı

İngilizlerİn garbi ve mer- fında Fransanın hiç bir ecnebi ta· atler~ni gö~d;n geçirmekt~}"iz. B~ 
k " Al bo ba vauutunu ietemediğini beyana me- tedkikler bıttikten sonra fıatlerdekı 

Alman tebliği 

ezı man~&~ • • m • ZUDUZ. Japon tavaseutu münhasıran ihtikar nisbeti beJll olacakbr. 
ladıklan bıldırılıyor Japon hükômetinin bir teşebbüsü- Malzeme ne. kadar pahalılaşırsa 

dür. pahalılaşsın ougün en kabadayı 

satılmaması lazım gelir. Kunduranın 
altına fiatı yükselen kauçok kondu
ğu takdirde fiat bir parça farkede
bilir. Kunduracıların 20, 23 liraya 
kundura sattıllarını görüyoruz. Bu 
doğru değildir. 

Beyoğlundaki lüu birkaç kundu· 
ra mağazası fiatleri yükseltti. Bila· 
hare fiat yükseltilmesi adeta bir mo· 
da halini aldı. Bir müddet sonra bu 
hal İstanbul cihetindeki kundura fi
atlerine de tesir etti.> 

Kunduracılar cemiyeti, tedkikle· 
rinden fiat mürakabe kom'iayonunu 
da haberdar edecekti.r. 

Peynir fiatlerinin yüksel
mesi için sebep yok 

Beled.iye iktısad müdürlüğü, teh
rimizdelö peynir stokunu, sah§ fiat· 

{Devamı 4 lincü sahllede) Bertin 27 CA.A.) - Al~an ordulah Siam ne diyor? kunduranın 14 liradan fazla fiatle 

BaşkumandanJığınm teb;ı~l: Alman Nevyork 2" (AA) - Associa- -------------------------
muharebe tayyareleri, dun, İngiltere- ted p D---k k•t b"ld" ·ıwv· f' t 11 k b 1 ç· • ld• nın cenubu şark! sahilleri cıvannda .. resse ....... qo 
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gemi karnelerine ve münferiden sey- ne gore. Siam Hancıye Nazın Fran-
redcn gemilere bi1yük muvartabyetle az - Siam ihtilafında Japonyanın 
hücum etm~lerdlr. tavassut teklifinde bulunduğunu, 

Orfordnea cln.nnda bir ticaret mütareke udi için bir tarih tesbit 
gcmlsJne 1k1 tam isabet kaydedllmlş ed.ilmediğini ve askeri hareketlerin 
ve gemide pddetll lnnlll:lar vulrubul- devam eylediğini reıamen bildirmi§ 
muştur. Keşif t&narelerimlz, Oreat - ve tavassut taleb" t bb .. ·· ·· 
Yarmothun flmaHnde, bir gün evvel •V• • ı eşe usunun 
bir muharebe ta~ hücumuna. Fransade.n geldıgını hatırlatmıştır. 
uğrayan b1r ticaret gemlalnln alevler 
içinde yanmakta oldulunu görmüş
lerdir. 
Düpıan, dün gece, garl>t ve merkezi 

AlnwıJada bir tao notiaya J'&Dllll 
l>ombalan Ye bir ~ infili.t bombası 
atmıfbr. Çıb.n ,.angınlar. silratıe 
bastırılm.flt.ır. Basar, mfihlm detll
dlr. Bu hücum neticesinde, slvll halk
tan dört kl.§1 ölmüş, altı kişi yar&lan
~tır. 

üç Alman tayyaresi kayıptır. 

İtalyan tebliği 

Lord Halifax'ın 
itimadnamesi 

Wulllngton 27 (A.A.} - B. Roo.se
nlt'ln hmu.s1 kitlbl B. Early, lord 
HalUax'ın ıtıınadnamesini takdim 
metaslmlnln icra edllmiyeceğ\nl bil
~ ve lllveten demiştir ki: 

cBeynz saray ve Amerika. Blrleşlk 
devletleri harlclyesl, lt1mntnamenln, 
B. Roosevelt'ln lord Hallfax'ı karşıla
dığı zaman takdim edllmlş olduğu 
flkrlndedir.• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yiata uğratrn~lardu. 

Han kuvvetlerimiz mühim maki· 
ltalyada bir mahal 2 7 (AA.) neli ve topçu tahnşşütlerin.i hombar-

İtalyan ordulan umumi karargahı- dıman etmi,ler Ye mitralyöz ateşi 
run 234 numaralı tebliği: Yunan altına almışlardır. İki İngiliz tayya• 
cephesinde mevzii mahiyette hate- resi avcılarımız tarafından düşürül
lı:at yapılmış ve mütezayit keşif kol- müştür. 
lan faaliyeti kaydedilmiştir. T ayya- Şarki Afrikada Sudan cephesin· 
relerimiz, düşman kıtalannı bom· deki muharebelere hava müfrezele
bardımıın etmişlerdir. rimizin ltesif. devamlı ve müessir 

Bingnzide Demenin şarkında ve yardımı ile devam edilmiştir. Kenya 
cenubunda cCTcyan eden şiddetH cephesinde müfrezelerimiz kuvvetli 
muharebeler neticesinde kıtalarımız I bir düşman koluna baskın yaparak 
düşmanın zırhlı vesaitini mühim za- mahsus zayiata uğratmışlardır. 

J 

İmtihanda muvaffak 
olanlar lstanbulda 

ataj görecekler 

Ankara 2'1 (Telefonla) - '1'1.caret 
VekAletı, flat mtırakabe te§kllMında 
istihdam olunacak memurlar için açı
lan 1mt.ıhanda muvaffa.lt olanları pey
derpey tayin etm&ktedlr. Şimdiye ka
dar tayin edilen memurlar İsta.nbul
da flat müraka.be müfettlşlerinln ne
zareti altında. ç~k staJ görccek
lerdlr. Bunlar staJlannı 1kınal ettikçe 
VekAletln lllzum gördütil dlğet yerle
re flat müraka.be kontrolörü olarak 
t:ı.yln edlleceltlerdlr. 

Kahve 
Mersin ve İstanbul güm

rüklerindeki mallar 
çıkanlacak 

Ticaret Veki.leti yabanci 
memleketlerle de 
müzakere ediyor 

Ankara 27 (Telefonla) - Ticaret 
VekAletl, yurdumuzun çh1 ve tel lhtl
yaclle )'Ülndan all\bdal olmakta.dır 
Vekllet bir ta.raftan J'8hancı memle
ketlerden ~'1 n tel geUrtmek için 
ml\za.kerelerde bulunınalcta. d1Rer ta
raftan da Acil 1htıyaçta.n tarşılamalı: 
here yatın memleketlerden lilzmnlu 
mlkdarda ~l'ft ve tel gettrimektedlr 
Bu cftmleden olarak Bulgaı1standa.n 
.ilk pa.rtl Gl ton çivi ıetl.rtllm.lşUr. 

Türk - lngiliz ticareti 
Korporasyon müdürü 

·tngiltereye gidecelC 

Ant.ara 27 (Telefonla) _ Ticaret Ankara 27 (Telefonla) - İnglllz 
VekAletı. yurdumuzda. he'I hangi bil! korporasyon mM1Uil bugllnleMe İn
kahve buhranına meydan Tetmemek glltereyo rtdecek Te Tt1l'k - İngUlz 
lçln .ıpartş edilen kahvelerin ıelme- tfcaı1 mlibadelesl etrafında allkadnt
slne kadar Meraln ve İstanbul güm- lara. izahat verecektir. 
l:'iiklerlnde bulunan beşer 1i1z ton önıımumetı çarşamba günü, mü
kahvenln yurdumuza sokıılmammı. ta- dür §ereflne. Ankarapalasta bir kok-
rar vermiştir. teyl partı verilecektir. 

lngilizlerin 
muvaffakıyetli 

taarruzları 

KizilorClunun gazeteıinin 
bir makaleıi 

Moekon 27 (AA) - Reuter: 
Kızılotdunun sa.zeteei olan Krama
ya Sveada gazeteUnlıı aalterl muhar
riri diyor ki: cKuvvedi Alman 
harp ma.kineai. lngiliz &loeunun 
kontrolü altında bulunan Mant de· 
nizini geçecek derecede henilz kud· 
retli değildir. İngilt~• anaııevt 
müdafaa ıiyaaetini bırakarak dil§· 
mana taarruz etmek suretile tqeb
büaü ele almı§tır.> 

Aakert muharrir, Kari Marx·ın 
arkadqı Angls'in cBüyük. Britan· 
ya denilen bu gıcırtılı makine bir 
lcerre harekete geçti mi daiına iyi 
neticeler alır> aözünü hatırlatıyor 
ve yazısına ıöyle devam edb'or: 

clngiliz harp makinesi. muhafa
zakarlığın tetkil ettiği aiır Yüke 
rağmen. Norveç, Somali Te Dun· 
kerque' in acı tectübelerinden ders 
alarak kısa bir zamanda yeni bir ei
yaaet hıllanmağa bqllll111f ve taar· 
ruz tqebbüsünii ele almıfbr. lngi· 
lizter Sidi Barrani' de taarruza geç• 
tikleri n.Icit bu taarruza ukert mü
§ahidlerin ekserisi büyük bit ehem· 
miyet vermiyordu. Fakat İngil-iz ge
neralleri iyi birer öğrenici oldukla· 
nnı isbat etmişler ve modern usul
lere dayanarak muvaffakıyetli bir 
ilerleyi§ yapmışlardır. Kuvvetl-i bal
yan istihkamlan İngilizlere dayana· 
mamıştır.> 

Gümrüklerdeki 80 ton 
kauçuğun çıkanlmaıi 

kararlattırıldı 
Ankara 27 (Telefonla> - Ticaret 

VekA.letı, İnglllz korporasyonu tara
fından getlrtııınlş n hAlen gü.mtüJc
lerimlzde bulunan tauçuklardan 80 
ton ham kauçuğun yurdumuza sokul
masını tararl~ştır. 

Sovyetler
Japonya 

Japon Hariciye Naziri
nın beyanati 

Tokyo 27 (A.A) - Mebuean 
meclisinde Hariciye Nazın B. Mat• 
auoka' dan bir mebu.e ıunu aormut
tur: Sovyetler Birliğini dünyada yo
ni nizam kurulmasında it hirliiino 
ikna için Japonya Rusya ya bir nü
fuz mıntakaaı teklif etmif midir} 

B. Matauoka ıu cevabı vermİ§tir: 
cSovyetler • Japon münasebetlerini 
tanzim için bütün gayretler yapıl
maktadır. Eğer bu münasebetler iyi· 
kşecek olursa iki memleket arasın· 
dalcl müzakereler dünya zaviyeai 
bakımından ve daha geniJ bir nis
bette cereyan edecektir.> 

Diğer bir rr:ebus da §UDU ıormuı· 
tur: cEcnebi devletlerin marqal 
Şang Kay Şek' e yardım etmderin• 
mlni olmak için Japon hilldim.eti 
muharip}İk haklannı ileri sürmek ni
yetinde midir}> 

B. Matsouka demiştir kiı cBu m• 
ıele tedkik edilmektedir.> 

ALi ile VELi 

.Alimlerimiz kendile
rine aslan payı ayır

mak huyundan 
vazgeçmelidir! --

Ali - Okudun mu, V elD 
Muharrir Naci Sadullah, (Va -
Nil) nun dikkatini celbeden 
cLarousec· taki Türk ismi has
lan> bahsi üzerine enteresan 
malômat veriyor. 

Veli - Neymiş bakalım'? 
- Meğer vaktile kendi de 

mecmualardan birinde bu mev
zua dokunmuş. O zaman, La
rousse müessesesine: cTürkiycyc 
teal!Uk eden fasıllarınızı kim 
yazdı'?> diye sotmuşlar. cEse
rimizin memleketinize tealluk 
eden bahisleri sayın bay Riza 
Nur tarafından yazılmıştır!» ce· 
vahım almışlar. 

- Demek Mimar Sinanu, 
Tevfik Fikrete dört beş satır yer 
tahsis olunmasına mukabil Riı.a 
Nur ismine yirmi beş satır aslan 
payı ayrılması da bundan doğu
yor. Azizim Alil Bu işin üzerin
de duralım ki bundan sonra 
böyle ana eserler üzerinde çalı
~nlar, kendi nefislerini ve eş
lerini, dostlarını kayırmak ade
tinden vazgeçsinler. Bilhassa an
aiklopediciliğin revaçta bulun
duğu devrimizde bitaraflık ve 
hakkaniyet ahlakının teessüsü 
zaruridir. 

- Saltanatı ilga eden layiha
yı kaleme aldığı için ba.y Riza 
Nur'un kendini, diğer inkıltıp
lanmızla beraber, bu inkılabın 
da im ili göstermesine ne dersin'? 

- Bak işte onda haklı.. Zira 
yaptıklarımız, Büyük Şefin reh
berliği altında milli bir inkılap
br ... Mesela o layihayı kopye 

eden daktilo da: cBen yazmış· 
tını. Eser benimdir!> iddiasında 
bulunabilir. Al iv eli 

Kont Ciano 
Bir bombardıman tayya• 
re filosu kumandanlığını 

deruhte etti 

Koma. 27 (A.A.) - D. N. B.: Resmen 
blldlrildiğlne göre, İtalyan hava kuv
vetlerinde yarbay rütbesini haiz o1an 
Hariciye Nazırı kont Clano bir bom
lbardıman tayyare filosu kumandan4 
lıtmı deruhte etmlşUr. 

Kont Ciano'nun kumanda ettlğl fi
lo muharebe mmtnkasında faaliyettc4 
dlr. 

Hava akınları 
İngilizler, Hanovre 'da 

sanayi mıntakasını 
bombaladılar 

Londra 27 (A.A.) - lngiliz ha· 
va nezaretinin tebliği: Jngiliz 'hava 
kuvvetlerine mensup küçük bir 
bombardıman tıwyyaresi teşekkülü. 
bugünün ilk aaatkrinde Hanovre• 
da endüstri hedeflerine muvaffaki
yetli ıurette hücum etmiştir. Jki bü· 
yük ve bir çok küçük yangın çıka• 
rılmıştır. 

İıveçte kömürıüzlük Tayyarelerimizin hepsi üslerine 
Stolı::hobn 2'1 (.AA.) - stefanl: Isıt- dönmüştür. 

m.ak tçln kullanılan mahrukattan ta- İ •ıt ·· • kı 
sa.rrur etmek maksadlle aynı zaman- ngı ere uzerıne a n 
da grip salgını ::yilzQ.nden bazı m&k- Londra 2 7 (A.A.) - lngiüz Ha• 
teplerde talebe m1kdaft ,.asde 60 ye va Te Dahili Emniyet Nezaretlerinin 
~ old~dan Stokholm'de mek:- bu akşamki tebliği: 
teplertn blt' mftddet tap.&tllınası der- Bu aabah erken, bir düşman tay• 
Pi§ edllmektedir. yaresi, ıimali §arki aahilinde bir şe• 

Gördüklerim, 
Duyduklarım 
Akıam, Sermed Mull

tar Alua'un yeni bir 
yazi ıeriıine batlİyor 

8enned Muhtar, o'bttr ya· 

bir üzerine birçok bomba atmı§tır. 
Bu bomba]u, az haaan mucip ol .. 
mU§, fakat birkaç ki§i ağır yaralan" 
mııtır. 

Bugün öğleden aonra, diğer bir 
dUJman bombardıman tayyaresi. 
ıark sahilini geçmiş ve bombalarını 
atrruıtır. 

Bu bombalar, müteaddit kimse
nin ölümüne eebebiyet vermi§tir. 
Birlceç bina hasara uğramıftır. Bu 
düşman bombardıman tayyaresi dU. 
§ürülmüştür. 

lllannda oldufu gibi bunlar· 
da da eski İstanbulun mu
hitlerini, tiplerini, ananele
rfn.l, vakalannı, şimdiye ka
dar bahsettiklerini kanştar

mıyarak samimi bir kalemle 
1 

,, 

yazacaktır. I 
ilk yazi perşembe 1 

nüshamızda 1 

~----------------_,ı 

lfe demeli? 

Ötekinden berikinden iıitiyo
ruz: cPurgıram>. 

cPurgıram:t 

dememeli; 
cProgram» 

demeli! 

. 
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• İnönü Ansiklopedisi gazetelerde 
Lırçok yazılar yazılmasına sebebiyet 
veriyor. Bu da şüphesiz yerinde bir 
alakadır. 

Nafia Vekilininj Deneme hazırhğı 1 ihracat söylüyor 

t dk 'kl • l .. Radyomaz neşriyat programında. e l erı ar ıyor dunyaca tanmmıı biiyük musiki üs-

Halkın gireceği korunma yerlerini gösteren ;::1:..ı:ı::e~~e t:: a~J:: Geçen gün M. Zekeriya Sertel'in 
bu hususta bir başmakalesi çıktı. 
Tan'ın baımubarriri, bu zem.inde 
~alışrnıı bir müneverrimiz olduğu 
İçin mütalaaları elbette dikkate alm
hlı..ğ;. değer. İşaret ettiği noktalar
dan bazılan üzerinde zaten evvelce 
durmuştum. Bu yazamda yalnız bir 
tanesini mütalaaya çalışacağım. 
Muhterem meslekt8'tmlZ öz tecrü
belerinden bahsederken ıöyle di
yor: 

« T ermler ve ıstılahlarda çok güç
lük çektik. Fen ve ilim sahasında o 
kadar yeni termler ve ıstılahlarla 
karşılaştık ki, bunları lisanımıza na
ııl çevireceğimizi tayinde tereddüde 
düştük. Mesela otomobile sinema
ya, radyoya, elektriğe ai~ tabirleri 
nasıl alacabınız? Bunların karşılığı· 
nı bulmak imkanı yoktur. YaJnız 
otomobilde yüzlerce yeni tabir var
dır ki, bunların türkçesini bulmak 
mümkün değildir. Bu küçük misali 
bütün ilim, sanat ve fen şubelerine 
teşmil edebilirsirriz. > .... 

İnşallah ebedileşmİyecek olan 
ezeri dava: 

1 - lshlahlarımızı arap ve fars
çadan alıyorduk. Artık alamayız. 
(Tayyare) türkçeye yeniden girse 
ona bu ismi vermiyeceğiz. 2 - Peki 
rnaddi ve manevi icadlara ve bun
ların aksamma han~i pınarlardan 
isim bulacağız? Öz türkçe mi? Ek
seriyetle kabil olamıyor" 3 - Garp 
tabirleri mi? Şark medeniyetile te· 
masımızda yaptığınuz yanlışı garp 
medcniyetile temasımızda tekrarla
mıy:Uım. Türkçeyi Osmanlıca Arap 
ve lranın Babil kulesi haline sok· 
nıuştu. Biz de Fransızm ve Latinin 
BabiI kulesi yapmayalım. 

*** 
Suriyedeydim. Bir ticaret mukave

lesi yazdırmak üzere oralı dostlanm 
Yardımunı rica ettiler. Kalemi elime 
aldım. Araplar etrafımı sardılar. 
Ben yazarım, onlar güler. Zira, kul
landığım kelimelerin çoğuna aşma 
çıkıyorlar. Müstamel elbise giyerek 
bu esvaplar sırtındayken eski sahip
lerile karşılaşmış bir insanın bacale
tme düştüm. Ben cümleyi sağa Jola 
.;evirmek İsterim, habire Arabın 
kelimesi ifademe dolanar... Pek sı
kdmışhm. 

. Geçen gÜn de ayni sıkıntıyı garp
liler meclisinde duydum. Fransız 
reış~mlan, serg!lerinin kataloğunu 
tercume etrnemı İstediler• Bu güze] 
•anabn ıstılahlarını ne fena şekilde 
onlardan kamanço etrn~iz. Mesela 
«çıplak» dememiz mümkünken 
«nü» ... Ve buna benzer türlü mü
n~ebetsizlikler. Gene hep kalemi· 
tnın u l' • , cuna ge ıyor ... Fransızlar yan 
:fihza ile bakıyorlar hissme kapal-
ım. ikinci bir utangaçlık! 

Vekil bugün Trakyaya 
hareket edecek 

Dün bir buçuk milyon del» lerd Scb ' 

1 h 1 k 1 d t ld 
en, c< wnan» laradn, 

ev a ar aza ara ağı 1 1 liraya yaklaştı ~t:::~ ~~~~~:nun!~ç?ı:; 
Evvelkl gün .şehrimlze gelen Nafia 

Vekili g~:ıeral AH .. Fuad Cebsoy dün Hava denemesi bu sabahtan ı saat içinde <ıalarmıı işareti fası
sabah Yuksek muhendls mekteblle ayın otuz birinci gününe kadar lalı surette verileceg-inden hal-
Nalia teknik okulunu ziyaret etmiş, .. .. . . .. _ 
öğleden sonra Belediyeye gelerek Vali olan uç gun içınde bır gun ha-1 kın cıalarmıı sırasında sıgınacak-
ve Belediye reisi Dr. Lutfl Kırdarla bersizce yapılacaktır. Bunun lan korunma mahallerini göste-
görüşmüştür. General Ail Fuad Cebe- . . 11 - t" t I ·ı . d 
soy Belediyede kendislle görüşen mu- ıçın_ v aye ın .~aze e er e ve ıa. - ren lavhalar dün vilayetten ka-
harrtrlere dem~.tir ki: .. . yo ıle neşrettıgi beyannamenın zalara dağıtılmıştır. Bu yerler 

aı:ıu sabah Yuksek m1uhentdı.stt" ve esaslan dairesinde halkın lazım- her kazada kaymakamlar tara~ 
Nafıa teknik okullarını z yare e ım. , . . . 
Her iki mektebi de çok mütekt\.mil gelen tedbırlen şımdıye kadar fından tesbit edilecektir. 
ve iyi buldum. Tedrisat iyi bir şekılde almış bulunması lazımdır. 
devam etmektedir . Her iki mektep de . Bundan başka deneme sırasın-
geçen seneye ~.lsbetle çok ilerlemiştir. ~eneme ~ırasında şehrın muh- da çalışacak ekiplere renkli na.-
Yarın Cbugun) smvrlye giderek telif yerlermde bulunacak ha- _ 

oradaki inşaatı tedklk edecek, Trak- k 1 40 k' "d' B 1 d malar dagıtılmıştır. Ekipler ayn-
yanın muhteıır mıntakalanndakl yol- em er ışı ır. un ar, ene- . 
ıarı teftiş edeceğim. Bir kaç gün son- menin ne suretle yapıldığını kon- ca da geceleyeın renkli fenerler 
ra da Ankaraya gideceğim.» trol edeceklerdir. Dün vilayet kullanacaklardır. 
Gümrük ve İnhisarlar seferberlik şubesinde hakemlere, Dün sabah, vilayet seferberlik 

Vekilinin tedkikleri vazifeleri ve bulunacakları yer- ~ubesi memurları Kadıköy ve 
Şehrimizde tedkikler yapmakta olan ler tebliğ edilmiştr. Üsküdardaki pasif kurulu ekip-

Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. Raif 
Karadeniz dün inhisarlar umum mü- Denemede bulunacak olan !erinden itfaiye, enkaz kaldırma, 
dürlüğünde meşgul olmuş, gümrükler Dahiliye Vekaleti seferberlik mü- teknik onarma, imdadı sıhhi, po-
baş müdürünü kabul ederek bazı isler · 
etrafında izahat almıştır. · düıii B. Hüsamcddinin bugün lıs yardımcı ekiplerini teftiş et-

şehrimize gelmesi beklenmekte- 1 mi~lerdir. Bugün de diğer mınta-

Ekmek fiati 
Belediye bugün tedki .. 

katta bulunacak 

dir. ı kalarclaki ekipler teftiş cdilecek-
Dencmenin devam edeceği 24 tir. 

KOCOK HABERLER Merhum İzzet Muhiddin 
* Devlet limanları umum müdürii Apak'ın hatıraları 

Dün İstanbuldan muhtell.t memle- b. ıyoruz. Muhakkak ki bu çok iyi 
ketlere ihraç edilen malların mikdan &r~;· bu be 

1 
il 

1 bir buçuk milyon liraya yaklaşmıştır. . • yne m e kıymette 
Cumartesi günkü ihracat ise o gün °!usf-k1 •• ıaheserleri çalınırken garip 
akşama kadar iki milyon dört yüz nafilbı.r ı.şguzarlık, hoş yere katlanılmı, 
elli sekiz bln lirayı bulmuştu. e, -. nafile değil, batta çok za: 

Lisans müsaadelerinin yeni sene rarlı - hır :ı:ahmet dikk t• · 
başından itibaren Ticaret Vekaleti pıyor. Meseli rady a uruze çar
tarafmdan verildiği maliimdur. is- nuz &peakerin •. onuzu açıyorsu-
tanbul ticaret odasına Tic:ı.ret Vekil- ' ş· d. N 5.esı. 
!eti tarafından verilmiş bir çok 11- • - 1ı;n 1 ecıp A,kın tarafından 
sanslar gelmektedir. Bu lisanslardan ıdare edilen orkestrada Schubert'ten 
Önümüzdeki haftalar zarfında ihra- parçalar çalacaktır. 
cat yekfınunun dünkü · !'likdarı da Memnun oluyorsunuz. ÖyJe uy
aşacağı anlaşılmaktadır. Thracat eş- dunnasyon. deli saçması Afrilta 
yası meyanında tütün ve tiftik başta kırması, zenci tamtamı va' h · -ı 

l kt d" • ,, çıg ·-geme e ır. ğL, yamyam şarkJarmı d _ . . an ıran şey-
Vil ayetin masraf bütçesi ler d~gil. w Öz 

1 
ve: ~akiki musikinin 

h 1 
en as nagme erını; sea denilen şey-

azır anıyor den yapdabilecck en yüksek şah-
't'.mumi _meclisin şubat lçt~a de~- eserleri dinliyeceksiniz. Adeta T~

resıne yetışecek olan 941 butçesinın delen suyunu kendi memb d 
hazırlıklarına devam edilmektedir. onun aktığı er _ aın an ve 
Vali ve Belediye Reisi B. Lı1tti Kırdar . .b. b. v e aı.rzınızı uzatarak 
muhasebe mildi.irile birlikte yeni se- ıçer gı 1 

• ır şe~··· 
ne masraf bütçesi üzerinde tedklkler- Speakerın sesı devam ediyor: 
de bulunmuştur. - İtk olarak Scbuhert'ten çalına-

Taksim -Harbiye 
Çam ağacı dikmenin 

mahzurları 

cak parça: «Ey mavi sema... Ey 
uzaktan gelen kuslar... Ey suları 
durgun göller... Söyleyiniz bana 
güzel sevgilimin saçlarını sabah rüz
garı hala dağ2tıyor mu?» 

İşte o zaman, bunları dinlerken 
soğuk bir duş yapmış gibi oluyor-
sunuz. 

Değirmencilerle fırıncılar Belediye 
iktisad işleri müdürüne müracaat et
miş, ekmek fiatine yirmi para zam 
yapılmasını istemişlerdi. Fırıncıların 
bu yoldaki iddiasına göre ofis mun
tazamen aynı flat üzerinden buğday 
satışı yapmıyor. Bazı buğdaylar ofis 
tarafından 9,25 kuruşa bazan 9,75 ku
ruşa verilmektedir. Buğdayın kilosu 
değirmenlere 9,75 kuruştan satıldığı 
takdirde ekmeğe 20 para zam yapıl
ması lazımdır. 

B. Raufi Manyaslı Ankaradan İstan- d d•ld" 
bula dönmüştür. ya e l l Taksim - Harbiye tramvay caddesi-* Dün İngiltereden 1500 ton tuta- Gazeteci ve hakem arkadaşlarımız- nin üzerindeki röfüjlerln kenarları 

Schubert ve emsali gibi musiki 
dahilermin yarattıkları büyi.;k sanat 
eserlerinin dünyanın her tarafında 
kullar_Jan. bilmen ve öylece anılan 
isimleri vardır. Zaten dünya musiki 
tarihine de bu şaheserler o adlara 
girm~lerdir. 

Belediye yirmi para zam esasına 
taraftar görünmemekle beraber bu 
sabah Belediyede buna dair bir karar 
verilecektir. 

rında si.ıtkostik ve karbonat dö siır: dan İzzet Muhiddin Apağın ölüm çimenlerle, çiçeklerle süslendi. Bele-
1600 sandık teneke, bir milcdar oto- yıldönümü münasebetile merhumun diye son zamanlarda bu çimenliğe 
mobil Iastiğl, deri, pamulc ipliğ. ithal hatıralarını yacietmek üzere dün ak- çam fidanları dikmektedir. Çam, enl
edilm~tir. .şanı. beden terbiyesi bölge merkezin- ne ve boyuna büyüyen bir ağaçtır. * Esnaf cemiyetlerinin lehir edilen 1 de Istanbul hakemleri ile spor mu- Şimdi birer fidan halinde olan bu 
kongrelerine dün başlanmıştır. Dün harrirleri bir toplantı yapmışlardır. çamların bir müddet sonra serpile
kunduracılar esnafı yıllık kongrelerini Bölge direktörünün de iştirak ettiği cekleri şüphesizdir. Bu takdirde geniş
yapmış, idare heyetinin hesaphrı bu toplantıda futbol ajanlle hakem leyen çamların bir taraftan tramvay 
tedkik edilmiş, yeni seçim yapılmış-ı arkadaşları merhumun meziyetlerin- hattına, diğer taraftan da röfüjün 
tır. den bahsetmişler ve bir dakika ihti- yayalara mahsus kı..c:mına aşarak hem * Beyoğlunda bir evi randevu evi ram sükfıtü yaparak rahmetli izzet tramvayların, hem de yayaların ser-

Bunaln «Ey mavi sema .. Ey uzak
tan ge!en kuşlar» gibi sözlt?Tb tal<
dim ebnek beynelmilel sanat abide
lerine karşı pek Jaühali bir hareket 
olmaz mı? •. haline koyan Pipina isminde bir kadını Muhiddin! anmışlardır. besçe hareket etmelerine mani ola-

dün Sultanahnıed ikinci sulh ceza caktır. Hem msan bu «Ey mavi sema .. ıı 
mahkemesi tarafından tevkif edil- Hava kurumunun Bu takdirde çamların budanması sözlerini işitince Scbubert'in ga:ı:ı:ıl 
mi.ştir. t l b t kk.. .. lazım gelecektir. Halbuki çam, buda- okuyacağını zannediyor Gözlerin * Topkapıd:ı bir evde oturan 55 .. a e eye eş~ uru nır cinsinden bir ağaç olmadığına önüne de şöyle bir manz~ k. 

Belediye la"' g'"'ım ve SU s~- yaşlarındaki Edayı odasında yıkanı~- . Turk hava kurumu Istanbul şube- göre Belediye bir müddet sonra bu Sch b rt d . alı ra çe ıyor. 
- • 1 sınden· ·· l 1 k.. t 11- b u e evnne m sus uzun saç-

b k 1 
. ~ ken kömür çarpmış, kadın bayılmış. .. · . . . guze çam arı so op a maı;,a mec ur 1 h tb• . . . • 

e e erınin İyi tamir tır. Kadın hastanede ölmü~ d f ; cur:hunyet idaresının gayret ve 1 olacak ve yapılan masrafa da y:ı.zık \ an ve m.eş ur e ısesile btr elanı 
edil · • b ·ıd· d" izin verilmiştir. t• e n.ne fed:k:ı.rıı~ı:ıa yaraşar; b~r duygu ile olacaktır. Henüz her yere çam dikll- kepçe şekltne koyarak ağzmın 4'~ 

..mesım ı ır ı * Maarif müdürlüğü, şehrim'zdekl ça.~ı.,~n._Şışlı Terakkt Iıse~ınln kıymetli ~eden - başka memleketlerde olduğu! nanna dayamıs. meşhur gazel üsta
Geçen gun Tarlabaşı caddesinde bir ecnebi ve ekalliyet mekteplerine hl- mu~uru ve tedris heyetınln lrşad ve 1 g:bt - b~ralara akasya veya kestane dı Hafız Burhan. yahut bizim mem

h.~vagazı _borusunun patlaması yü-' taben bir tamim göndermiştir. Bu ta· teşvıkile, ~alebelerden Ayş.~ Mocan, agacı dıklllrse bu mahzur ortadan l lekette de pek tanınmış olan Arap 
zunden bır karı kocanın ölümü, diğe!" mime göre milli ve resmi bayramlar~ 1 ~ed'.1d Dogan ayda iki yuz ellişer, I kalkmış olur. · mugannisi AbdüJvebap gibi gükhir 
b_ir kaç kişinin de zehil"lenmesile ne-I da mekteplerde yapılacak merasim ve 1 G~rı~an Solcun, Emel Ulu~ağ, Selma • 1 giildür JO?azel okuyor. 
tıcelenen vaka üzerine Belediye bü- ihtifallerde mektebin türkçe kültür~ vcure ·k Koruk~u da ayda yuzer kuruş j Şılepler boş duruyor mu? . . .. 
tün Belediye şubelerine bir tamim 11. 1 1 1 b 1 1 1. d 

1

. rme suretıle havacılık derneğine B" g t .1 nı·ıs-· . his 1 Zaten bızde acaıp tercumeler pek mua ım er n n u unma arı azım ır. aza kaydolmuşlardı H . tli ır aze e şı epe "'ın ın ar a - b ld 8 . ..dd t d ..ı 
göndermişUr. Resmi mekteplerde vazlfedar ols::ılnr 1 . r. amıye ya~- tında bulundurulduğunu şilepler boş 0 ur. ır mu e sonra ra yo-Aa 

Belediye bu tamiminde Ia~ım ve su da bu muallimler ecnebi ı,e ekal1°iy~t ~~u~ıu~ızın bu yardımlarına teşl'kkur durdu~u. ~alde taleplerin ycrlne getl- Sch~bert'in. Scbwnann'ın ve Betho-
şebekelerinln iyi tamir cdllmemesi mekteplerinde yapılacak merasime ___ rllmedığını yazmaktadır. Şilepciler ven m parçalan arasında: 
yüzünden ekseriya havagnzı boruları- iştirak ede~eklerd..!s__ Bayan Nasib vefat etti cemiyeti ida~e heyeti azasından bir «Zehri hicrir aktı b . 
nın kırıldığını ve bu yüzden bir çok • .... • , . . zat ~unlar~ soyle~lştlr: . Y .... enı,ı. 

Maarıf Vekaletinde B.r zamanlar söyledığl ga. zcllerle ~Şıleplerırniz tüccar malından gay- .s:Vıran oldum ~onulden .. > 
feci kazalar oldu~ounu bildirerek yer- p 0 k me~hur ol"n b N b r t • • J '" . . ' " ~yan ası ve a rl malları nakletmeğe mcburdur. Bun- _ 
altından geçen şebekelerin iyi tamir yenı tayın er etmıştır. Bayan Nıısıb 72 yaşında ldl. l Iar da devlet mallarıdır. Biz bir müd- tarzında tam a"azel agzı tercümeler 
edilmesini ve havagazı borularının Maarif. y~kaleti talim ve terb!~c ! 4.5 .- 50 sene evvel eski vükela konak- dettenberi devlet mallarını taşımakta- görürsek hiç ş8'mıyahm. 

a· .. . • • P'.1-tl~masına meydan verilmemesini heye~.! reıslığınc B. Reşad ~.en_:sc~ct.ı.n 1 l~rıle Mısırlıların yalılarında söyledi- yız. Teahhüdler!mlzi ifa etmek için Boyle büyük sanat eserlerinin 
ır m~dekkık dostum dedi ki: bıldırmiştlr. ve Guzel S:ı.n:ıll::ır !1n:um mu_ctu:·l~~u- ~ı. ~:::..zeller Buğazın kıırşı sahillerinden elimizdeki şilepler kifayet etmiyor ki bir küçük notasmın veri e~rafında 

- Dmle bak• «Pencere perde , ....................................... ne de Şişli Terakkı Iısesl ınuduru ve ışıt.lır. akisler yapardı. boş şilep bulundurabllellm Bu "'aze-j b l! .. · 
P · • ' P · 1 ı· · d b. • ili · ı B N 'b · b azan yı arca sanat munak••a!a ervaz cam he f . ~ k r d - b 1 r ertevnıya ısesı e f> ıya" murı mı ayan ası aynı zamanda pivano tenin ortaya attığı iddia haksız ve 1 s·· ""k ..... -
ler B ···» P arısı e ı~e- mıyorsa, me enı eş atı garp asa- B. Tevfık Arnrat tayin edllmi~tlr. ve ud üstadı idi. Bir çok kadı~i'.lra asılsızdır rı 0 W'. uyu ve dünra mikya. 
lra .. d i;• «pen_cere mefh~u» ~4: nını da kontrol etmeli. O mefhumun Maarif Vekil eti Vekalette idari va- ders vermiştir. .» sında kıymetli şaheserlerin en ehem· 
den a arşılaş~gımıza, ~ahırlennı karşılığında ( fransızca dei{il) bey- zifesi ol3:nların m_ekteplerde ders ver-ı - • Kadın hekimleri aylık miycts~ bir noktasına bile dokun· 
Ke o~ad'.ln aldıgımıza delalet eder. nelmilel bir tabir var mıdır? Trans- n;ı;_melerıni pr~ırnp .olaı::ı~ kabul et- Marmarada hır mak kıınsenin aklına gelmez. 

~a. iskele. lostromo lomboz k . . k . .1 d"l" · I · tıgınden M~anf Vekaletı ılk tedrlsat 1 t•• b toplantısı s· d l · ·· İlb .•• Bu da denizciliai Akdeniz kı- rıpsıyon .aı.desı e ı ımıze nası gı- müdür muavini B. Fuad Babur l!c B. ' . ~O or . attı ız e on :ırı ışguzarl~k. ohun dı-
Yılarında y d"kl"I "'d ··- d'- rer? Öylesmı almalı. 1 Hıfzurrahman Raşid Oynıcm Gazi TeK.!rdağ (Akşam) - İstanbul- Türk Gynekologl cemiyeti bu ayın ye «Ey mavı sema» gıbı bayat1Q-
~. ene ı ı er en ogren ı 1 B .. 1 .. b" . Jt aktı . .. . d d T k" d ~ toplantısını Dr. Ahm?d Asım Onur'un b. ed b. - ·ı d -il d .. 
gunizi gösterir. u o çu, ızı yanı mıyac r sa- t.erbıye ~en•t!:u ·~ndekl. er.,lerine rle- an :. ··ır agına odun götürmekte başkanlığı altında yaptı. mış ar e l}'at a~:ıı e . ~g. • un: 

(B "dd" 
1 

d _ .. nmm. 'laı:n ed< cekl r > e VekaleLt.eki vaz fc- olan Donmez adlı bir motör s;rt- Bu içtiın:ıda Dr H" di İhsan Gediz yaca tanınmış keı!dı Jıakıkı ısun1eırı 
u ı ın. evve ce ogup sonen ı t . b" .. · 1 l'd b. · I ler•nden a:vrılacaklurdır d r ı d f · "" -· ·ı t kd' d ı· y ··r· ·· d \'e rn· .d d . "J"kt _ ya ır mutercım, a e a e ır pı· · · · - - · et ı o os ırtınasından dolayı Te- genç bir dış gebelik v::ıkası takdim et- ı e. a ım e e ım. e o.umun en 
ımarı e, emzcı ı e mevcu • .. ed k b"l ik ... dil ı · d ~ ki d t" t 113 h diyet .. t T'" k d . ti • yesı tercume er en ı e, ı uç - ı Emı·n0··nu··nde neden s•~ j ar ag açı arın a batmıs mürette ı. Prf. Kenan Tevfik sezene! büyü-1<: :tmam seı:?e so~l"a meş ur sa-
gos eren ur me emye erı- d ki · . I .. I lahl ._. b d .. ·' - b" . .. · ı. • , nin 'tn d" t" . dd t ) e metın ere ~oz atar. stı .ırı b' "k' ? atın an uç ki~i kurlarılmı" birisi ı ır yumurtalık kıstomu go:.terdL Yapı- nahı.ar Franz Pcter Scnuberl'e ga:?el 
evcu ıye ını re e mez. t•· k k k 1 I ırı ıyor d k b 1 _.. . lan n1·· k 1 P f .• l . . D k 

1 
. . d" d ak. ur çeye oyaca o an ar aynen • e ay 0 muştur. Denizde b'"f" una aşa ara r . Kenan Te\•flk soy etmıyelun! ..• 

e~e . ;• şım ı e, .?1 me böy)e hareket etmelidirler. Yağmurlu zamanlarda Emlnôııü n arastırmalara ra~m k ·b 1 u un Sezen~!. Dr. Ahmet Asım Onur, Dr.ı H"k F .d E 
~edenıyetinın ıstılahları turkçeye Ö .. . ? . diğer bazı meydanlarda suların birik- fa · . g en ay 0 <>.n tay- Hadi Ihsan Gediz ve Şükrü F:>zıl İlkel 1 met erı un ~s 
lişüşmek ~zere. bulunuyor. Bunl~ı .~u, « z turk~e. mı. Be:vneJmil.el tı~ı ve meydanların çamur halınde ı nın cesed, bulu~a~ı1tır. l~tirnk etti. . 
}Uursuz bır ııekilJe almak var: Geh- mı·» meselesını halledecektır. k:ıldıll'ı aörülınüştür. Bu ıne 'd ı ---- ·· .. 
tİgüzel. İşittiğ-imiz gibi, papağan gi- Mümkün olanl~r öz türkçe. Oiamı- lfızım0 gelen meyiller verildığ!) v;1~.~~~ Tayyare şehitleri ihtif:..li Unkapanı - Şehzadebaşı Dunlcu yangın 
bi. Bir de şuı.:rlu bir millet olarak yanlar beynelmılel. u:ur sulan.nın lağımlardan akması 15 mayısta yapıl k saha d • t · 1,., kl Dün Yedikulede Ermen! hastane-
benimsemek var. 1 Esasen mantık da böyle İcab et- lazım geldtğ! h::ılde su birikmesirün 8" f"k" . d"" aca sın a ıs ım a er sinde yangın çıkmL~ ve büyümeden 

O da şöyle olur sanıyorum: tirir. İkisinden de müstağni olama- t l:iğım ısk'.ıral:ı.rının çöp \'esair.: !le le . 1
: r~.ı . ımız, un_ tayyare şehid- U?kap~nı ile Ş~h~adebaşı arasın- sönclürü!müştiir. Yangın merdiven 

B" dd h t fh k ı MillA t b. 1 . d b 1 il 1 dolmıısından ileri geldiği anlaşılmış-' rı ıhtıfalı yapılacagını yazıyordu. dak~ Gazı bulvarı ı~tım.lak sahasında altına saklanan yedi teneke kom urun, 
_ ır ma A e, ya u me umun .. ar-j 1yız: ı a ·~ erı e, eyne m c. - tır. Belediye, verdiği bir emirle y:ı."- Şehid tayyarecilerimiz için mera- yemden 10 parça dukkan ve evin is- arad!l bulunan sönm"miş blr ateşin 

ıalıgmda lafız ararken bunun turk- erı de her millet kullanmışhr. nız ınurlu aünıe··dn ı~k"ral"rı t . l ,, sim geçen y 1 ld ~ "b" b timlak muamelesi ikmal edllml.ştlr. kömürleri tutucturması ile rıkmıc, • d' ıl . . . d kufi ~ 1 ,.., • ~ ., ... " n emız en- • ı o ugu gı ı u sene j " ' ., çesı var mıdır ıye, yarat abilır mı e anacagız. mesini ve suların akmalarının tPmin de 15 mayısta yap 1 kt 8 . . Burada binaların istimlak muamele- ateş taraçaya çıkan merdiveni sar-
Clİye aramalı. Şayet yoksa, yaratıla- 1 (Va - Nu) edilmesini bildirmi.ştir. - barla verilen haber 

1;,~tsızdırı.r. u .ıtı- Ieri ilkbahara kadar tamamlanacak-J mıştır. İtfaiye ateşi merdivl'nde bas-
tır. tırmıştır. 

Ba.y Amcaya göı-e .... 

hana!~ı~af~a Türkiyenın bir sanat ... Dört gün e•vel Beyuğlu Halke- ... Erte.;ı gün D grnııu akademide ... Gene o gün Praıı;:;ıl nı.,.;~au:ıı;mnın 
u adeta bay Amca... vinde karikatür sergisi açıldı... bir sergi açtı." • bir sergisi acıldı ... 

. ··· Daha evvel de genç bir amatörün 
bır sergi açtığı duyuldu ... 

. ~- A. ::- Ben yalnız D grnpunun ser
gısını gordüm!.. 

- Nasıl? .. 
B. A. - Artık alfabenin D hal'tin

den Z harfine geçebilecek kadar mu
vaffakıyetli!" 
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'' " grupu ressaml.ar1nda 
yeni hamle: Klasiğe dönüş 
Genç ressamlar aşırı 

bırakarak anlaşılır 
_ Biz ilk zam.anlarda A vrupa.nın 

tesiri altında idl.k, diyor. Yaptığımız 
reslmlerde daha slyade bu tesirler 
hAk1m olmuştu. Ben sonra. tekrar Av
rupe.ya gittlm ve klAslzme dönmek 
l.A.mı:ıgeld1ği kanaatine vardım. Çllııkü 
kübik resJnı halkı tabnlıı etmiyordu. ~· 
Şahıslanmda.kl el ele benzemen, yüz 
yüze benzemeli, hasılı eşya euaya 
benzemeli 1dL Evvelce rengi bir tara
fa bırakarak daha ziyade ışık ve göl
geye ebemmlyet veriyor, zikzaklı kom
pozisyonlar yapıyordum. Şlmdi kom
pozisyonlarımda sükfuıet ve resanete, 
renge ehemm.lyet veriyorum. Bu ser

Ressaıc Nurullah 
Berk 

Heykeltrq 
Zühtü 

gide te.şh1.r ettiğim cbahçe-. kompo- Ressam Abidin Ressam Elif 
Naci zlsyonunda gayeme en çok yakl~tı- Dino 

cd• grupuna mensup genç sanat
ltiı.rlar dokuzuncu reslnı ve heykel 

ğı.ma Ica.nllm. Daha bltmlş bir eser 
olarak (model) 1 tercih ederim.• 

.sergisini bu sefer Güzel Sanatlar Aka- Ylne cd• gruptmun müessislerinden 
demisinln büyült salonunda açtılar. ve kuvvetll bir resim bllglsile tanınan 
Bir kaç günden bert bu seI'Vy1 ziyaret Nurullah Berk de şöyle diyor: 
edenler cdıı grupu ressamlarınm son aBen bundan be§ altı sene evvel 
eserlerini hiç hayret etmeden, bilAkis kübist araştırmalar yapıyordum. Kü
her tablonun önünde dakikalarca du- blzm benl son derece alrıkadar edl
rarak büyük bir zevkle seyrediyorlar. yordu. 1İzerlmdekl tes!.rl bir müddet 
Yukarıda kaydettiğim chayret et- devam ettl. Sonra yavaş yavaş mü

meden• sözü mazur görülsün. Ç~kü cerred araştırmaları bırakarak ana
cD• grupu ressamlarının birlncl, lkın- neye daha sadık restmler yapmaya 
ci, üçüncı.i. sergilerinin r:sme ya~m 1 başladım. Kübizmden çok istifade et
ve uzak olanlarda bıraktı.gı tek muş- tlğlınl de söylemeUytm.. Fakat ş1mdl 
terek intiba bir şey anlamamaktan eserlerimde klls1k endişeler hakimdir. 
gelen derin bir hayretti. O zaman Bir p11\n ve şekU içinde muayyen bir 
yen~ re_ssam~arda .. s~y~~ciyi şaşırtmak mevzuu anlatmak, sanat eserini be
end.sesı hakıı:ı ~orunuy~r; hatta bu, şerlleştlrmek. Bu sergide gördüğünüz 
b~zı tablolar onunde seyırciye «acaba cdikiş diken kadın• üzerinde çok ça
bır peyzaj mı seyrediyorum. yoksa bir Iıştmı. Klasik endişelerim bunda gö
portre mih dedfrtecek kadar ileri gi- rillüyor sanırım ... 
diyordu. 

ad» grupu ressamlarının Avrupadan 
yeni geldikleri, orda temas ettikleri 
ç.?şlt.li yeni sanat telakkilcrlnin tesi
rinden henüz lmrtulamadıkları devir
de açtıkları ilk sergiler belki de bu 
yüzden birer «hayret hadisesi• olmuş
tu. Fakat dokuzuncu cd• sergisinin 
bizim için halüki bir usanat• hadisesi 
olduğunu, onlara karşı en insafsız 
da\rrananlar bile lnk:i.r edemez. 

Sa!lata son derece bağh ve dalma 
ı güz~ı. in arayıcılığı içinde bulunan 
genç ressamlar, öz şahslyetıerlnl bul
mak için kafi olan bir zaman zarfın
da, n.şırı temayüllerden, garabetlerden 
kurtularak klô.sik ömeklere itibarın 
ve anlaşılır olmanın lüzumuna ka
naat getirmiş görünüyorlar. Doku
zuncu sergi td• grupu ressamlarının 
sanat telakkilerinde yeni bir merha
leye giriş işareti olarak kabul edile
bilir. 

Bu yeni mrehale, sergide teşhlr edi
len eserlerde görüldüğü gibi onu blz
~t kendi ağızl:mndan da dinlemek 
kabildir. Ben serginin açıldığı gün 
cdn grupu ressamlarlle ayrı ayn gö
rüieı ek sanat telakkilerini, eserlerin
de hak.im olan endişeyi bir kaç keli
me ııe izah etmelerin! ve bu sergide
ki eserlerinden hangilerinde gayeleri
ne \ ardıklarını sandıklarını bir kaç 
kelime içinde izah etmelerini rica et
tim. Aldığım cevaplar cd.a grupu res
samlarının dört beş senelik mesaiden 
sonra sanat telakkilerinde hasıl olan 
değisi\\J;ği göstermesi ltibar1le dikka
te değer. 

Ne diyorlar? 
,d,, grupu müessislerinden ressam 

Zeki İzer: 

İşte Bedri Rahmi Eyüpoğlu! İlk za
manlarda .-d:t grupunun en şaşırtıcı 
ressamı o !dl. Ş1mdl sakin resimler 
yapıyor. 1:Dağlar> peyzajının önil dal
ma kalabalık. Onu beraberce seyret
tiğimiz sırada diyor ki: 

- Şimdi mU.mkün olduğu nlsbette 
az renkle renkll resim yapmak ıstıyo
nım. Ya.kın zamanlara kadar rengin 
her şeye kadir olduğunu sanırdım. 
Şimdi anlıyorum ki renkle ancak tez
yinat yapılıyor, fakat reslm olmuyor. 
Yakın zamanlara kada.r eşyaya bir 
tarafından bakardım. Halbuki eşyayı 
her tarafmdan görmek lbım. Başka 
türlü yalan oluyor. Galiba şu «dağlar» 
peyzajımda gayeme epey yaklaştım.» 

Cemal Tollu ile konuşuyoruz: 
- İnşası lruvvetII, takat daha beşeri 

bir resme varmak lstlyorum diyor. 
Bende şimdi ltompozlsyon ve şekll en
d!.şesl hA.klm. Evvelce sade inşaya 
ehemmiyet verdJğlm için resm1min 
halkı ürküten bir tarafı vardı. Bu 
sergideki eserler1m arasında en fa.zla 
cYalovada ağaçlı bir yob u beğenl
yorum. 

Salih Urallı !le eserlerinin bulun
duğu köşeye gtttlk. Sanatını §Öyle 
izah ediyor: 

- Ben en ziyade sükunet içinde 
güzellik anyonun. Gittlğ1m yolun güç 
olmasına. rağmen do~ olduğuna 
kanllın. Belki de eserlerimde güzellik
leri biraz saklıyorum. Bir dükkan vıt
rlnl düşiinünl Eşyanın en güzelletl 
dışarıda, vıtr:ındedlr. Benimkiler ise 
içeride. Burada gördüğU.nüz peyzaj 
planlar ve hac1mler üzerinde bir ara
yıştır .• 

cd• grupunun tek kadın ressamı 
Eren Eyüpoğlu da bu sergiye yenl 
eserlerle çıkıyor. Yenl eserleri hakkın
da diyor ki: 

- Resimlerimde nazan dikkati cel
beden şey inşa 1d1. İnşa Jçin de eşyayı 
duvarın tuğlaları glbl parça parça 
ayırmak lA.zım. Şimdiye kadar böyle 
yapıyordum. Son resimlerimde artık 
inşayı gizlemeğe ehemmiyet veriyo
rum. Bu sergide en sevdiğim desen 
coturan genç kız• dır. 

Abidin Dlnoda da. yeni bir hamle 
görülüyor. Teşhir ettiği eserler renk-
ten ziyade çizgi. Köylü ve mimar Si
nan etütleri şayanı dikkat: 

- Bu sergiye umuml olarak reallzm 
etrafındaki ara.ştırmalarımdan bir 
kaç nümune verdim. Maksadım re
simde mlnyatllrlerden ve tezyini sa
natlardan başka uzun bir mazısı ol
mıyan Türk resmine sağlam bir temel 
bulmak. Bu temeli halk sınıfından ve 
halk realitesinden doğrudan doğruya 
anlamaya. çalışmak. Buradaki köylü 
etütlerim belki maksadımı anlatacak 
bir misal teşkil eder. }tfimar Sinan 
etütlerinde mimar Slnanın h§.klerinl 
mimarisinden mülhem olarak tesblt 
etmeğe çalıştım.• 

Heykeltraş Zühtü Müridoğlu: 

- Aradığımı bir lld kelime 1çlnde 
anlatıvermek çok güç, diyor. Fakat 
ben1m için sanat ahenk olduğuna 
göre .şeklllerin ve haclmlerfn ahengini 
bulmaya çalışıyorum diyebilirim. 
Heykelin b\r hususiyeti vardır. Mad
desi sert, modcU hayattar olduğu için 
madde lle modelin karakterini göster
mek lazım. Bu sergide en çok hoşlan
dığım eserim .kafa• dır. 

En sonra EUt Naci ne görüşebildim. 
O da şunlan söyledi: 

- Ben, amma bir fikri sabitle, ma
halli havayı ve rengi aramaktayım. 
Fakat aradığım bu nesnede öyle ka
çıcı, öyle esiri blr şey kl ya.ka.lamak 
çok güç. İstiyorum kl res1mlerlmin 
üstünde, yaşadığım yerin ve havanın 
rengi, kokusu gayet bariz olsun. Re
s1mlerim •ben buralıyım,. diye hay
kırsın! HattA cOnun11um diye bağır
sın. Bu sergide bu isteğimi tatmin 
eden tek resmim yok. Buna çok üzül
mekteylm.ı 

İşte cd• grupu sanatkarlarının do
kuzuncu sergilerinden sonra söyledik
leri! Bu sözlerl daha iyi anlamak içln 
ise sergiyi gezmek, eserlerle karşılaş
mak lAzımdır. Şevket Rado 

, .. Bütün i stanbul takdir ve hayranlıkla calkanıyor : 
Türkiye Cihana Türk San'atının yüzünü ağartan bir Film yarattı: 

ahveci Güzeli 
Reji : MUHSiN ERTUGRUL 

YARIN. 

Kunduracılar cemiyeti 
reisinin beyanatı 

<Bat tarafı ı ncl ahUede) 

lerinf. peynir tücculatınm fiatler 
hakkında yaptıkları fikayetleri ted· 
kili etmiş, hazırladığı raporu fiat 
mürakabe komisyonuna vermiştir. 
Borsa tarafından hazırlanan rapor 
da komisyona vıerilroi§tir. 

Belediyenin raporuna göre, piya· 
sada peynir buhranını doğuracak 
l:l'içbir sebep yoktur. Stok miktarı 
istihlaki kar~ılayacak miktardan 
fazladır. Peynir tüccarlarının evvel· 
ce fiat mürakabe komisyonu tara
fından tesbit edilen fiatı yükseltmek 
iç.in ileri sürdükleri iddialar da y<er· 
sizdir. Buzhanelerde bekletilen pey· 
nirlerin fiath..rini yükseltecek bir se
bep yoktur. A.ncak martta piyasaya 
arzed•ilecek yeni sene peynir mah
sulünün fiatini tesbit etmek zarureti 
baş gösterecek, lüzum görülürse fi
atler o zaman yükseltilecektir. 

Borsanın raporunun da belediye
nin raporundaki muhteviyata uydu
ğu anlaşılmaktadır. Raporlar fiat 
mürakabe komisyonu tarafından 
tedkik edilmektedir. 

Yüksek fiatle satış yapan 
ticarethaneler 

Dün toplanan fiat mürakabe ko· 
misyonu yüksek fiatle mal sah§ı ya
parken yakalanan §ehrimizdeki ba· 
n büyük ticarethanelerin sahiplerini 
dinlemiş, eşyaların maliyet fiatlerini 
tedkik etnUştir. 

Belediye mürakipleri dün Şişha
ne, Maçka, Osman bey, Nişantaşı 
semtlerindeki kasap dükkanlarını 
teftiş için, yüksek fiatle et satan ba
zı 'Kasapları tesbit ederek bu hu
susta hazırlanan tahkikat evrakını, 
fiat mürakabe komisyonuna gön
dermişlerdir. 

Askerlerimize kıı~lık 
hediye 

Ankara 27 (A.AJ - Askerlerimize 
yapılan kışlık hediye teberriilerl et
rafında aldığımız telgraflar, dün Ha
tayda yapılan Mehmedclk günü mü-
nasebetile Kırıkhan kazası halkı ay
nen verdikleri yünlü ve pamuklu eş-
yalardan maada yine hediye tedariki 
maksadlle iki bin lira teberrüde bu
lunmuştur. 

Çoruh'un Ardanuç nahiyesi halkı 
askerlerimize kışlık hediye olarak 
şimdiye kadar 1089 parça, Merzifon 
halkı da ilk parti olarak 172.6 parça 
muhtelit eşya verm1ş1erdir. Şark! Ka-
rahlsarın bugüne kadar verdiği eşya 
ml.kdarı 5363 parçayı bulmuştur. Kay
seri halkı da dün Kızılaya altıncı par
ti olarak 1070 çift yün çorap ile 209 
kazak, 379 çift yün eldiven, 125 parça 
muhtelit eşya vermişlerdir. 

Kayseri Sümer bez fabrikası memur 
ve işçileri de askerlerimiz için Kızıla
ya 2,800 pamuklu tevdl eylemişlerdir. 

Ömerköy nahiyesi halkı 997, sÜ
surlu halkı 2671. Kı.zllhlsar halkı 850, 
Söğüt halkı 2554, Lüleburgaz halkı 
1718, İskmp halkı da 954 parça eşya 
teberrüünde bulunmuşlardır. 

B. Vilki temaslara 
başladı 

(Baş tarafı ı ncl sahifede) 

adam görmedim ki maneviyati bo· 
zuk ol&un. Dün gece .karatmanm ne 
olduğu hakkında bir fi.kir edinmek 
için ıokağa çıktım. Kendimi bir me· 
zarlıkta yürür sandım. Bugün Ba§"' 
vekili ziyaret ederek B. Rooseveltin 
bir mektubunu vereceğim.> 

.Gazeteciler başka mektuplar da 
vermcğe memur edilip edilmediğini 
B. Willlde'den ıormuşlardır. B. 
Willkie gülerek sözlerine ıöyle de
vam etmiştir: 

cAmerikacla bana herkeı lngilte
re için mektup vermek .istiyordu. 
Bittabi int'ibalarımdan bahsetmek 
şimdilik mevsimsiz olur. Fakat dün
yanın hür matbuatının mümessilleri-
nin toplanm~ bulunduğu bu ıalona 
bakarken büyük bir tesir altında ka· 
lıyorum. Çünkü ıunu mü,ahede edi
yorum ki böyle bir toplantJ, hava 
hücumlanna rağmen lng.ilterede vu
k:ua gelmektedir. Sizler ve ben, bir
leşebiliyor ve serbesçe münakaşa 
edebiliyoruz. 

İııte, bence, demokrasi budur. Bu 
demokrasiyi devam ettireceğiniZ'İ 
ümid ediyorum. Demokrasi, yaşa
makta devam etmelidir. Sizler, ln
giliı:ler de yaşamakta devam etme
lismiz. > 

B. WiHkie, Amerika Birleşik dev
letleri dahili 11iyaseti hakkında ken· 
disine sorulan ıuallere cevap ver-

mekten nazikane bir surette imtina 
etmiş ve şunu ııöylemekle iktifa ey
lemiştir: 

cŞunu hiçbir zaman unutmuyo
rum ki, B. Roosevelt, benim reisim
dir ve memleketimjn hükUınetinin 
şefidir.> 

lngiltereye Amerikan torpido 
muhrip]eri verilm~ hakkında B. 
Willki:?. cBunu tamamile tuvip edi
yorum> demiştir. 

B. Willkie, General de Gaulle ile 
ve müttefik devletler ıefled ile de 
görüşmek arzusunda olduğunu söy-
lemiş ve sözlerine ıöyle devam et· 
miştir: cfngiliz istihsal usullerini 
tedkik .için bilhassa Manchester gibi 
endüstri merkezlerini gezip görmek 
istiyorum.> 

B. Willkie, Amerika Birleşik dev
letlerirrin İngilt'ereye yardımı hak
kmda kısaca demiştir kü cFik.irle
rim malumdur. Halen memleketi
nizde bulunmakla, lngiltereye kar· 
şı duyduğum derin alakayı lüzumu 

Küba adası 
Amerikaya ilhaki tekli

finden Amerika hükum~· 
tinin haberi yok 

Nevyork27 (A.A.) - (Tass): 
Associated Press ajansına göre, A· 
merikan Ho.riciye Nazırı B. Cordell 
Hull, Kübt nır. Amerika Birleşik 
devletlerine ilhakı teklifinin Beyaz 
sarayın V'e Hariciye Nezaretinin ma
lumah ve muvafakatı olmaksızın 
ayan azasında,ı B. Smothers tara .. 
fından yapıldığını bildirmiştir. 

Küba maslahatgüzarı B. Baron 
tarafmdan neşredilen bir tebliğde 
Küba milletinin istiklalinden vaz
geçme niyetinde olmadığı bildiril
mektedir. 

New - Y ork Times gazetesine gö• 
r>e Küba matbuatı B. Smothers'in 
ileri sürdüğü teklifin gülünç ve Kü
banın milli şe:-efin' halel getirecek 
mahiyette olduğuna dair neşriyatta 
bu lunmaktadn. 

Bir Alman tayyare suba
yı Kanadadan kaçtı 

Nevyork 27 (AA.) - (Havas); 
Kanadadan kaçan bir Alman tay
yare subayı, Nevyorktaki Alman 
konsolosluğuna gelmeğe muvaffak 
olmuştur. Bu subay, şimdiye kadar 
14 düşman tayyaresi düşürmüş bu
lunan 26 yaşında Baron Franz von 
Wcrradır. 

Diğer taraf.?.n, Colombus gemisi
n-in Angel - lsland' da enterne edilen 
400 kişilik Alman mürettebatı, ye
ni Mek6ika eyaletinde dağlık arazi
de kurulan muhacir kampına hare
ket etmiştir. Bu kamp, vatanlarına 
dönemiyen fakat esir de telakki edi· 
lemiyen yabancılar 'İçin teşkil edil
miş ilk kamptır . 

Amerika ordusunda 
paraşütçüler 

Vaşington 27 (A.A.) - Havas1 
Ordu, yeni teşkil edilen hava piya· 
desfoin paraşütçü teşekkülleri 'İçin 
18,500 gönüllü talep etmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ile görüşmüştür. 

B. Willkie serbes lrlan
daya da gidecek 

Dublin 27 (A.A.) - B. Willkie· 
nin Serbes lrlanda devletini x:yaret 
etmek niyetinde olduğunu öğrenen 
B. de Vaiera, «Kendisin•i görmekle 
çok bahtiyar olacağım> demiştir. 

kadar göstermiı oluyorum.> Öğııenildiğine göre, B. Willkie, 
Bu top]antıdan aonra B. Willlcie I önümüzdeki hafta Serbes İrlanda 

Ha.ric.iye Nezaretine giderek B. Eden devletini ziyaret eyliyecektir. 

Amerjkayı yerinden oynatan ... Bütün dünyayı nC§' e jJe sarsan 

6 YENi CAZ ŞARKISl'nı 
ALTIN SF.SLt 

DICK POWELL 
Bu per§embe akıaml LALE de söyliyecek 

TEPEBAŞI DRAI\I 

KISMI 

Saat 20.30 da 
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' BAHRiYELiLER ŞARKiSi 
1

11 ıııın En.,m denizlerde tohfil<oye. .. fo. ko,.n .... k kalbl .. do Aol< ve Emiliagal ntti 111 U 1ztırap arayan kah.ramanlann filmidir. 

111111111 '~---------

Bu akşam SUMER Sinemasında 
Meş'um kadın ... )'ıldızlar Yıldızı "En büyük ve §ayanı hayret Aşk 

filmlerinin .kahramanı ... 

MARLENE DiETRiCH 
JAMES STEWARD - MICHA AUER 

Parlak bir figüran kitlesi i)e beraber müsıteana bir tarzda ·yaratılan 

IMiLLi ve 1 ALEMDAR 1 da· l Şah~erinde ş.arkı •öyllyecek ..• Dansedecek ve ııeyircileri gqyedecektir 
Bu film meşhur yıldwn harpten 110ma çnirdikleri yegane filmidir. 

IU VETEN: En son harp ve d iinya haberleri. Y erleriniıi evvelden 

~ -- ------ aldıruu.z. Tel: 42851 Başlıyor! ====================== 

SARIŞIN ŞEYTAN 

,--------------------------------------·--------~ 1940 sinemacılık aleminin en büyük zderi • lstanbulu yerinden oynatacak heyecanlı bir mevzu - Tay-
yareleri düşüren, trenieri deviren, her tarafa ölüm ve dehşetler saçan, beşeriyeti yok etmeğe •avaşan 

mittalyÖ öft o(f flTf sf KR'NEAcÖ i~M 
w ARREN HULL ! aMandrakeıı filtninin kahramam 

Harikulade maceraları, kanlı takipleri, akıllara hayret veren esrarengiz 
mücadeleleri ile 7 yaşından 70 yaşına kadar bütün kalbleri heyecandan titretecek, 
korkudan ürpertecek Kolumbia Film Şirketinin Basra tarik·ile Türkiyeye ilk 
gönderdiği BEYNELMİLEL EN IIEYEC ANLI SÖPER FİLMİ: YARIN 

l\-1A TİI\'ELERDEN İTİBAREN 

Al KAZAR • 
sınemasının 

ŞEREF PROGRAI\II OLACAKTIR 
Bu müstesna film için fiatlerde hiçbir zam yoktur. 

Aleni tetekkür 
Sevgili valdemiz hayan Sabiha 

Ata.soy'un bizleri derin teessürlere 
garkeden ebedi ufu)ü dolayuı.ile ge· 
rek biz.zat cenaze merasiminde ha
zrr bulunmak ve gerelc telefon. tel
graf ve mektupla teessürlerimize iş· 
tiril etmek suretti.le bizleri teselli 
I.ıtfunda bulunan akraba ve dostla
rımıza ayn ayn teşekküre ·teessürü
mftz mini olduğundan, bu hususa 
gazetenizin tercüman olmasını bü· 
tün ailem namına rica ederim. 

Oğlu: Ticaret Vekaleti müfet. 
tişi: Reşit Akif Atasoy 

MEVLOD 
Yüksek tayyare mühendisi mer

hum Rıdvan Gökserin istira1ıatı 
ruhu için Şubatın birinci CumarteS'i 
Eilnü .aat 1 3 te T eşvikiye camiinde 

Ankarada HALK ve SUS 
sbıemalannda ıösterilnıekte olan 

SERMED MUHTAR'm 
Akşam ne$1'İyatmdan 

KIVIRCIK PAŞA 
Romanını alıp bir kere okuyan
lar filmin mevzuunu daha iyi 

anlamış olurlar. 
Satış yeri: AKŞAM gazetesi 

idarehanesi 

1 
AKŞAM karilerine mahsus 

yüzde 20 tenzilat kuponu 

... -, 
mevliid okutturulacaktır. Kendisini 
sevenlerin, ve bu sevaba iştirak et· 
mek isteyenlerin teşrifleri mercudur. 



SOZOl &ELiŞi_......___. 
Yeni edebiyat 

KVS SAKiı 'it 

Nasıl ısınmalı? Deni:zaltılarile I ngiltere 
abloka edilebilir mi? 
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HER AKŞAM 
BİR HiKAYE Patavatsız kuş Asabi çocuklar 

Trenlnkalkmasınaononbeşdakikal - Terbiyesiz Don juan! ... diyerek Teheyyüç, kararsızlık, iştihasızlık, uykusuz
vardı. Cevdet birinci mevki vagonlar- düelloya başlayan bir ş~valye gibi J)uk parmak emme tik kekemelik bunların 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 

dan birine oturmuştu. Gazetesini aç- şemsiyesini kaldırdı. Fakat sonra bun- t ' t ' 
mış gayet clddi bir makale okumakla dan vaz geçti. Yerinden kalktı. Va- sebepleri ye koruyucu tedbirler 
meşguldü. Bu sırada bulunduğu kom- gondan dışanya. çıktı. 
partımana genç bir kadın girdi. Her- Cevdet kendi kendine: «Qattık!. .. ı 
§eyinde her işinde ağır başlılık. ciddi- diye mırıldandı. Trenin kalkmasına Doktor İbrahim Zati ö~et'ln çocuk
yet arayan Cevdet bu genç kadına yal- iki dakika vardı. Hala. papaganın sa- ıarda, küçük yaşlarda. ve bülüğ çağla
nız şöyle bir bakmıştı. Fazla dikkat et- bibi ortada yoktu. nna girerlerken görWen asabi haller 
memi.ştl. Li\kin kompartımana giren Şimdi Cevdetln koml?artımanına etrafında yaptığı şayanı dikkat bir 
yeni yolcunun fevkalMe güzelliğini şişman, şaşı bir erkek gırmiştl. Bu etüd Çocuk Esirgeme kurumu neşrl
görmek için üstün körü, şöyle bir ba- adamın yanında genç bir kadın vardı. yatından olmak üzere cAsabi çocuk
kış da kafi idi. Genç kadının eı!nde Dellkanlı - papagan bir halt karıştı- ıar• ismi altında kiiçük bir broşür ha
etrafı gazete kağıdı ile tamamlle sarıl- rncak. diye - müthı., bir te!Aş içinde linde neşredilmlşllr. Çocuk yetişliren 
mış, !tuş kafesini veya büyükçe bir ku- idi. Şışman şaşı adamla genç kadın ana ve babalan pek ziyade al:ikadar 
tuyu andıran blrşey vardı. Kendisinin onun karşısına oturdular. Birlblrlerlne eden bu tedklkin kısa bir hülftsasını 
halinde büyük bir telaş sezlllyordu. daldılar. Şişman adam genç kadına burada karllerimize bildirmeyi faydalı 
Nihayet genç kadın cevdete yaklaş- ne diller döküyordu. Fakat bu sırada adettik. Kıymetıı hekim çocuklarda 
tı: papaganın sesi işitildi: görülen asabi arazı ve alametleri şu 

- Affedersiniz e!end~m. dedi, şu - Hay çapkın hay! ... dlyordt. suretle sıralamaktadır: 
elimdeki şeyi s1z1n yanınza bırakablllr Bereket versin ki bu sırada tren ha. 1 _ zayıf sınır tezahürlerinden biri 
miyim? Trenin kalkmasına on beş da- rcket etti. O güryltü içinde papaganın (Agltatlon _teheyyüç ve harekiyetıtır. 
klka var. Ben Sirkeciden bir ilaç alıp ettiği münasebetsizliğin de farkına Böyle çocuklar günün muhtelif saatıe
geleceğlm. Bunu elimde taşımak iste- varılmadı. rinde bir dakika. bile yerlerinde dura
mıyorum. Liikln Cevdetl büyük bir te!Aş almış. mazlar. İstirahat nedir bilmezler ve 

Böyle söyl!yerek gazete kağıdları ııe tı. Şimdi bu münasebetsiz papaganla etraflarındaki hadiselerle biraz olsun 
etrafı sar:lmış, kafesi veya kutuyu ne yapacaktı? Bu hayvanı kondüktöre me~gul ve alAkadar olmazlar. Çocukta 
cevdetln önüne koymuştu. Dellkanlı teslim etmesine lmk~n yoktu. Çünkü neşe azdır ve daima gayri rr..emnun 
zaten utangaç tabiatlı idi. Bu sefer de bu kağıda sarılı şeyin blr kafes oldu- görünür. Sıhhi vaziyetleri hiç de par
)c.ulaklanna kadar kızarmıştı: ğunu, içinde bir canlı hayban bulun- lak değildir. Bunları günün muayyen 

- Peki efendim ... dedi, sız gelinceye duğunu biraz evvel kondüktöre karşı saatlerinde kati bir lstır:ı.hata koymak 
kadar onu muhafaza ederim ... Bunun inkar eden kendisi değU miydi? Şlm- lfızımdır. 
üzerine genç kadın memnun mem- dl nasıl olur da gidip: cBen size de- 2 _ (İnstablllte _Kararsızlık, sebat
nun gülümsedi: min yalan söyledim. Bu blr kafestir. sızlık) - bu ruhi bir bozukluktur. Bu 

- Teşekkür ederim ... dedi, zaten ay- Ve içinde de bir papagan vardır.ıı dl- nevi çocukların dikkatlerini bir nokta
n! koyde oturuyoruz. Siz beni tam- yebllirdi. Cevdet derdll derdll başını üzerine toplamak müşküldür. Mektep
mazsınız. Fakat ben sizi gayet iyi ta- sallıyor: .ııny allah ce~sını versin... te ders sonuna kadar takip edemez
nıyorum. Evlerlmiz blrlbirlne pek ya- Ne püsküllü belıi bu!. Işltllmemlş bir ler. 
k•n ... Şimdilik Allaha ısmarladık ... Ben şey!.ıı diyordu. 3 _ (Caprice) _çocuk gayet kolay
b~ş dakikaya kadar gelirim!.. Nihayet karar verdi. Pnpaganı evine !ıkla ve süratle herhangi bir mesele 

Böyle söyllyerek bir serçe gibi hızlı götürecekti. Zaten genç kadın ona: hakkında az veya çok şiddetli olmak 
ve teldşln kapıdan süzüldü. Gitti. Cev- - Sizinle komşuyuz. Siz beni tanı- üzere bir takım kavga, patırdı ve gü-
det onun arkasındıın baka kalmıştı. mazsınız nmma ben sizi gayet iyi ta- rültü gibl sahneler ortaya koyar. 
Ne sevimli şeydi! nıyorum. Evlerimiz blrlbirlne pek ya~ 

Fakat genç adam hayntını tnmııml- kın ... Dememiş miydi? Madem ki ka- 4 - Çocuklarda görülen diğer bir 
le kendi mesleğine, kendi fşine verdiği dm kendislnl tanıyor, evini blllyordu asabiyet şekli de uzvi herhangi bir 
lç:n civannda böyle gıizcl komşuları o halde gelip papaganı alırdı hastalıkla alikadar olmayan devamlı 
olduğunu şimdiye kadar farketmemlş- Nihııyet ineceği köye gelmişti. İstas- 1ştihasızhktır. Bunlar kendilerine ve-
tl bile.~ yonun kapısındaki memura bllctlni rilen yemekleri reddederler. Zorla ye-

l k dlrilirse kusarlar. Bu hal bel'um ve ye-
Cevdet dalgın, düşünürken birden · uzatırken el nde i kafes içinden: mek borusunun yukan kısmında mev-

b!re genç kadının bıraktığı büyük pa- - Seni çapkın senl! ... Sesi yükseldi. cud olan asabi bir .spazmdan ileri gel-
ketln içinden bir ses yükseldi: Memur ~l derhal anlamıştı. Ccvdetin mektedir. Çocuğun cümle! asablyesin-

- Seni çapkın seni' elindeki kafesi meydana çıkardı. On- d b idi .1 1 
l" dı 

· ·· d d ı bl d ld c d • en u spazmın g rı mes ;ıZım r. 

tabirlle aileyi ana ve babayı kastetti
ğimizi anlıyorsunuz. 

Maalesef ekseriyetle ana ve babanın 
çocukları idare tarzları asla mucibi 
memnuniyet değildir. Bazı ailelerde 
çocuğa karşı zaaf çoktur. Gayet yu
muşak davranırlar hiç bir isteği geri 
bırakılmaz. Her arzusuna inklyat edl
llr ve nihayet bir kelime Ue çocuğun 
bir zalim yetişmesine sebep olurlar. 
Dlğer bazı ailelerde iş tamamen aksi
dir. çocuğa karşı fazla haşin ve ı;ert 
davranılır. O kadar kl bu ailelerde 
sop:ı. ve dayak yegAne bir terbiye va
sıtası olarak tatlblk edilir. fakat bu ka
dar haşin davranan bu aile relsleri za
man olur ki, sanki onlar değllmi~ gibi 
birdenbire azami bir şefkat ve muhab
bet de gösterirler. 

Büyük baba ve 
büyük anneler 

Vaktaki ana ve babanın ciddi te
kayyütıerile çocuk muntazam ve me
todik usullerle terbiye edilmekte iken 
birdenbire sahneye büyük anne ve bü
yük babalar çıkıverir. Bunların çocuk
lara karşı zaafları fevkalldedlr. Bütün 
arzularını ls'af lçln can atarlar. Bü
tün kaprislerine goo kaparlar. Hatta. 
her ne şekilde olursa olsun onlan 
memnun etmek için eller!.nden geleni 
yaparla~. O hale gelir ki çocuk nihayet 
ana ve babasına karşı yavaş yavaş Hl.
kayıt kalmağa hatta nihayet onlara 
karşı hasmane fikirler beslemeğe baş
lar, bilakis dalma büyük anne ve bü
yük babaya düşkün olurlar. 
Çocukların terbiye ve arzuları vesai

releri hakkında ana baba ile bilyük 
anne ve büyük baba arasında hiç mü
nal:aşa eksik olmaz. N.::.ktal nazarlar 
daima tesadüm eder ve nihayet za
vallı çocuğun bu mütehalllt fikir ve 
hadlseler karşısında normal muvaze
nesi bozulur ve asabi olur. Genç adam fena halde şaşırmıştı an o gunca r ceza a a ı. ev e .. +.,tlh 1 k kü - .. , d - .. ıa ··~.. ibl - - ı t d kt /', ~ asız ı çuııuer e goru uou g Acaba evhama mı duşmuştü? Kulak- s asyon an çı ı5ı zamnn ne yapaca- d h b" .. kl d d .. 'T h ttô. Btiyük anne ve büyük baba derdin-

ları kendisini aldatmıyordu ya ... Şimdi ğını şaşırmıştı. istasyon caddesi kala- ~ l~k uyu 
1 

er ~ : ;onı u{ ~ .. e~- den~ sonra bazı ailelerde bir de çocuk
büyük bir merak içinde idi Önünde balıktı. Birçok tanıdıkları vardı. Hal-ı g nkl • yan şc al e vek sdnn druş e tarın ruhl vaziyetlerini altüst eden 

A • b ki b - b •· · h H ya aşan zaman ara a ar evam 
duran paketin gazete kuğıdını yavaş- u u mu,nase e ..... sız ay~an • ~Y eder. Bilhassa genç kızlarda tesadüf başka amlller vardır. Başta guver-
ça yırttı. Baktı. Bu bir kafe.st.1 ve için- çapkın hay .ıı ııNe kadar guzelsintz.:t, d"ll öt ki in b iki in . 1 j nantlar olmak üzere nörslerln hatt~ 
de yeşllll, sarılı tüyleri He ve boncuk ııNe şeker şeysln!ıı cümlelerini müte- e ı r. b ~ dnğı er - ~ 1şış~ani a- evdeki hizmetçilerin çocuklar üzerln-
glbi gözlerlle çıldır çıldır insan~ _ba- madlyen tekra~ ed!yordu. Zaten bütün mayağ' ~ a 

1 :1.~a:fY ~~:~e ~~~~/;e deki tesırİerl çok mühimdir. 
kan blr papagan vardı. Cevdet gulum- bildiği de bu uç cumleden ibaretti. yeme ı eser. ·~ r. 
sedl. Fakat bu esnada tren kondüktörü ~erdet evine gitmek için blr araba Zafl~e~. ~e kan azlığ~dbaşl~r, vereme~ 
vagondan geçiyordu. Etrafı gazetelerle getırtmekten başka çare bulamadı. hatta olume kadar g er. una mey 
sarılmış kafesten şüphelenmlş olacak- Yola çı~tı:. Bir müddet sonra araba dan vermell!elldlrkl. d .... 

1 
d'ğ 

tı ki Cevdete sordu: evinin onune gelmişti. Cevdet kafesi 5 - Asabı çocu rır a goru en 1 er 
- Affedersiniz o slzln mi? İçinde almış inerken yanından tanıdığı genç hal uykusuzluktur. Uyl!yamazlar. uyu

canlı hayvan fllan olmasın sakın ... bir ka~ın geçti Se!Amlaştılar. Genç duklan zam~n ~~na ruyalarla y~ru
Genç adam ne söyllyeccğlni şaşırmış- , kadın biraz uzaklaşmıştı kl kafesin lurlar. Bu gunduzle~l mektepte zıhnl 
tı. Eğer bunun bir kafes olduğunu ve içindeki patavatsız kuş onun arkasın- ydorgunlkukldardan inı tız1adms1ız f te

1
gadddli-

I i d d bl b 1 d /', dan· en, uy u an evve m en n az a o -
~- n. e e r pııpagan u un u.!'~.u · . 

1 
• durulmasından ileri gelir. 

soylıyecek olursa belki de konduktor - Ne şeker şeysın ...• dıye seslendi Bunlardan başka asabi çocuklarda 
kendisini indirecekti. Ağzından: Cevdet _kend~lnl eve attı. rastanan daha ehemmiyctll araz ara-

- Hayır ... Bu bir kutu ... Bana ald Ertesl günu papaganın sahlbl gelip sında küçük çocukların baş parmakla-
bir kutu ... kelimeleri döküldü.. kuşu aldı. Ccv~ete sadece kuru bir te- rını emmeleri. tikler. kekemelik o-

Bu yalanı nasıl söylemişti? Bunun şekkfir etti ve. • ç 
farkında değlldl. Halbuki yalan söyle- - O treni kaçırdım. Ondan sonrakl cukların geceleri altıa.:ına işemeleri 
mekten nefret ederdi. Kondüktör ile köye geldim. Akşam da sızı rahatsız vard~r ki heklmlere_.n:uracaat edl.ldlği 
inanmış gibi bir vaziyetle uzaklaştı. etmek istemedim. Bugün rreldim .. dedi, takdırde bunların onune geçllebıllr. 

Lakin dakikalar geçiyor, hala papa- Cevdet genç kadının . kurnazlığını 
canın güzel sahibinden eser görünmü- anlamıştı. Trende ceza fılan verme
yordu. Bu sırada Cevdetln kompartı- me~ yollar~.a .. papaganın münasebet
manına gayet zayıf, kelebek gözlüklü slzlıklerlne uzulmemek için bu işi yap
blr yaşlı madam geldi. Karş!sına otur- mıştı. işte o muzip hayvanı beş para 
du. Elindeki kalın bir kitabı açtı. Oku- b~~e .. vermeden ve yorulmadan kendi 
m ğa başladı. koyune kadar getirtmişti _ya." 

Birnz sonra kafesin içinden b!r ses Cezayı ~:eren Cevdettı Uste~.ı~. hay-
daha yilkseldl, papagan: vanın munasebetslzllklerl yuzunden 

- Ne kadar güzelsiniz!... ismi •Sulu çapkın» çıkmıştı. Hele her-
. . ıı:ün ayni trende rasladığı zayıf kele-
Dıyor~u. Cevdet dehşet içln~e kal- bek gözlüklü madam ona dövecek gibi 

mıştı. Bır iskelet kadar zayıf, ıcelebek bakıyordu 
gözlüklü yaşlı madam şimdi kitaptan · 

Hikmet Feridun Es 

Gülhane müsamereleri 

Asabiyetin sebepler i 
Doktor İbrahim Zati çocuklardaki 

:ı.s:ı.bi tezahürler! kaydettikten sonra 
sebeplerini tahlile geçerek bunfarı 
şahsi ve harici olmak üzere ikiye ayrı
yor. Şahsi yani dahlll sebeplerin ba
~ında veraset gelmektedir. Eğer bu 
araz çocuğa anasından, babasın
dan veraset yolll& geçmemişse, 
şahsi yaradılışlarının tesiri yoksa ha
rici veya muhitinin tesirlerinden ileri 
gelmektedir. Bu hususta sinema ve 
radyoların tesiri çok büyüktür. Mektep 
programlarının ağırlığı da mühim te
sir yapmaktadır. Doktor bundan sonra 
muhitin tesirinden bahisle diyor ki: 

Muhitin tesirleri 

Koruyucu tedbirler 
Bütün ana ve babalann ve çocukla

ra yakın bulunan diğer aile reisler! ve 
mektep erkanının çocuğun doğduğu 
dakikadan itibaren hayatını gayet 
dikkatle takip etmeleri hı!zııısıhha şe
raltlle beraber terbiyeye alt husus:ıtı 
da asla ihmal etmıyerek onları doltru 
açık ve zekl bir kafayla ve ciddiyetle 
idare etmeleri lbımdır. Bütün hayat 
günlerinin lmtldadınca bilhassa ana 
ve babanın kendilerini de sık sık kon
trol etmeleri, çocuğıın önünde biribl
rlle lüzumsuz münakaşalar, kavgalar 
etmemeğe ve hiddet ve şiddet sahnele
ri göı;ternıemeğe ve evde otoriteyi tam 
mıinaslle muhafaza etmeğe azami de
recede dikkat ve itina etmelidirler. 

Ana ve baba alle reisleri çocuğu ge
rek ev ve sokak ve gerekse mektep ha
yatında kendisini ihata eden her türlü 
tabii ve ahllki müessirata karşı mun
tazaman tekayyüdatta bulunmaları ve 
daima çocukların kalblerine ve dimağ
larına müteveccih olmalan l!lzımdır. 
Şüphesiz bu çok ağır ve çok enerji ve 
sabır lstiyen bir iştir. Fakat bu sayede 
l)ek çok defa çocuğu asablyett! ve mu
v2zenesizllğe sevkeden amillerden ko
rumak mümkün olur. 

Gerek şahsi ve clbilII kabiliyeti ve 
gerekse muhit ve hayatı harlciyenln 
pek çok sebep ve teslrlerlle asabileşen 
çocukları sağlam temiz ve kuvvetll bir 
disiplinle !anlmaz bir sedyeye sahip 

başını kaldırmış, sert sert karşısında
ki delikanlıya bakıyordu. Cevdet tam 
izahat vereceği sırada vagondan bir 
kondüktör geçti. Delikanlı sustu. Ke· 
lebek gözlüklü kadın sinirli sinirli ba
şını sağdan sola, soldan sağa salladık
tan sonra tekrar gözlerini kitaba çe
virdi. Fakat arııdan ancak blrlr.aç da
kika geçmişti ki knfes!n içinden: 

- Ne kadar da şekersiniz!. .. diye bir 
cümle yukselmez mi? 

Bu sefer zayıf madam doğrulmuştu. 
Gozlerlnden şimşekler çakıyordu. Cev
dete: 

Gülhane tıbbi müsameresi 23/ 1/941 
perşembe günü saat 17,30 da Profesör 
doktor Nüzhet Şnklrln reisliğinde top
lanmıştır. 1 - Profesör Nüzhet Şakl
tarafından nisaiye profesörü Dr. gene
ral merhum Refik Mlınlr ve hayatı. 
2 - Bir labrent tekayyuhu vakıı.sı. 
Kulnk asistanı doktor Hasan Avşar. 
3 - Bir Alveoler sarkom vak'ası. Cll
diye b:ış asistanı doktor Hakkı Salman 
tarafından göstcrllmlştır. 

Burada muhit. tablrile umumi muhl- kılmak mümkündür. Ana ve babalann 
tl kastetmiyoruz, doğrudan doğruya bu sarsılm:ız gayretleri gerek kendi al
çocuğun ya.şııdığı muh!ti murad edl- lelcrinin ve gerekse yavrularının istlk
yoruz ki, bu yakın muhitte cereyan balde mesut "e bahtiyar olmalarım 
eden vekayl ve h::ıdlsat vesalr b!rçok mucip olacağı cihetle hem şahsi ve 
ahenkslzlikler çocuğun asabı üzerinde l allevi hem de mllli bir hizmet ifa et
pek derin sadmclcr ve akisler uyan-

1 
mlş olacaklarmdan emin ve müsterih 

dırablI!r, artık bu kadar yakın muhit olsunlar. 

Tefrika No. 22 

Sarıkoyunlu ya.vat yavaş konuşu
yordu: 

- Padişah bu hediyelerden. bu esir
lerden şüphe yok ki, çok memnun ola
caktır. Fakat, bu, bizim için ôviinme
~e değer bir M.ldse değildir. Biz ne za
man düşmanla toplu bir halde denizde 
karşılaşır ve harbe tutuşursak ve bu 
harbi kazanırsak, işte ancak o zaman 
muzaffer olmuş sayılırız. Ancak o za
man göğsümüzü kabartarak övünebl
Urlz. 

- Doğru söylüyorsun •. Sarıkoyunlu! 
Hele şu işi bir bitirelim. Inşallah o de
diğin şekilde de mu7.afferlyetler temin 
edeceğiz. Zaten ben bunu bir zafer 
olarak kabul etmiyorum. Tayfalarım 
bu tesadürten sevindikleri için, ben de 
onların sevincine iştirak ediyorum. 
Umarım ki, bundan sonra, Venedik 
donanması, Sipyor Karozanın intika
mını bizden almak için Ak.denize çıka
caktır. Onlarla elbette bir yerde karşı. 
!aşacağız ... Dövüşece~!z. İşte, ak koç, 
kara koç o dövüşte be111 olacak. Şimdi 
ne söylesem faydasızdır!. 

- Antalya kıylanna vannca bütün 
esirleri Edlrneye ml göndereceksin? 

- Donanmada işe yarıyacak olanla
rı yanımda a?ıkyocağım. Şövalye baş
ta olmak üzere, diğerlerini Edlrneye 
göndereceğim. 

- Ya Saide? ... Onu ne yapacaksın? 
- PııdL,ah, Saideyi de görmen. Hem 

o, ne de olsa bir kadındır. Edlrneye 
göndermek lazım. Zaten kendisi de şö
valyenin peşinden aynlm:ik istemiyor. 

- Paralar ne olncak? ... 
- Bir kısmını donanma efradına 

dağıtırız. Geri kalanları Edlmeye gön
:leririz. 

- Çok iyi olur. Bu ganalmden her
kesin cebine - urak da olsa - blrşey 
isabet etmeli. Herkes! sevlndlrmelly!z. 

* Donanma. korsan gemisini zaptede
rek yola düzülmüştü. 

Saide bir direğin dibine oturmuş, 
Türk denlzcllerlnln çalışmalarını sey
rediyordu. 

Çalı reis para torbalarını arka ka
saraya yerlestlrmiştl. Donanma efra
dına para da~ıtmn işini Antalyada 
yapacaktı. 

Çalı reis, Antalyaya varınca, şöval
yeyi biraz daha sıkıştırmnğa ve on
dan Venedik donanması hakkında 
fazla maliımat almaıta karar vermiş
ti. 
Yıllardanberi Akdeııizde korsanlık 

yapan, adaları ve sahil köylerlnl ka
sıp kavuran bu meşhur korS3.Il elbette 
birçok şeyler bilecekti. 

• •• 

T ürk esirler i köylerine 
gönderilirken ..• 

Sabahleyin erkenden Antalya kıyı
larında demirlemişlerdi. 

Çalı bey haktan, doğruluktan ayrıl
mayan ve kendinden ziyade maiyetini 
düşünen gözü tok bir adamdı. Elde 
edilen ganaimln üçte birini derhal do
nanma efradına dağıtmağa başlamış
tı. Paranın da on torbasını denizcileri
ne dağıtmış, geri kalan on sekizin! 
Edlrneye göndermek üzere ayırmıştı. 

Donanmada çalışan yiğitler bu vazi
yetten çok memnun olmuşlar. Ynpa
caklan akınlarda daha !azla cesaret 
ve yararlıklar göstermeğe, canlıırını 
esirgemeyeceklerine and içmişlerdi. 

Sahil boyunda, ganalmln donanma 
efradına taksim edlldiğinl duyanlar: 

- Ah keşke biz de denizci olsaydık. 
Diyorlardı. Zaten denizciliğe hevesli 

olan sahil halkında donanmada hiz
met etmek arzusu uyanıyor, birçok 
kimseler gemilerin kaptanlanna koşa
rak donıınmada çalışmnk istediklerini 
bildiriyordu. 
Çalı bey halkta bu isteğin uyandı

ğını görünce seviniyordu. 
Çalı reis burada blr taraftan gana

lmi taksim ediyor, diğer taraftan da 
Edlrneye gidecek esirleri ve levendlerl 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

ayırıyordu. Sa.ide lle venedik töva.tye
sl Karoza ve 1k1 meşh~ İtalyan kap. 
tanı da. bu esirler arasında. idL Bun• 
Iardan başta üçyüze ya.tın İtalyan ıe
mlclsl. vardı. 

Çalı bey, em kadar kadından on bef 
adalı ve güzel olanlannı pa.d~aha he
diye olarak, bu kafile lle beraber gön
deriyordu. Dlğer kadınlann bir kısmı 
Türk, bir kısmı da Türklere dost olan 
Arap kabilelerine mensuptu. Çalı rela 
bunları kendi köylerine iade etme~e 
karar verm.lştl. 

Türk olanlan şimdiden Antalya sa
hiline çıkarmıştı. Bunlar içinde ana.
sından babasından zorla aynlmış çok 
körpe ve toy kızcağtzlar da vardı. Bun
ların hepsini köylüler, kendi köyleri
ne götüreceklerdi. Birkaçının da anası 
babası burada meydana çı.knu§: 

- Ev!A.dlarımız yeniden doğmut 
gibi, bizi sevindirdiniz. Allah sizden 
razı olsun". 

Diyerek sahile koşup bağıra bağıra 
dua etmişlerdi. 

Türk denlzcUerinden herkes mem
nundu. Bilhassa şu birkaç esir kızın 
Edimcye gönderllmiycrek ailelerine 
iade edilmeleri halkı çok sevlndlr
miştl. 

Bu kızlardan biri gemiden çıkarken 
şunları anlatıyordu: 

- ~te ... Uzakta dolaşan anacığımı 
görüyorum. Halbuki o beni Venedlğe 
gitti sanıyor. Arkamdan klmbUir ne 
kadar dövünmüş, ıztırnp çekmiş, göz
yaşı dökmüştür. Bir akşam anacığım
la başbaşa yemek yiyorduk". Kulübe
mizi basan !ki haydud, ben! an~mın 
yanındnn aldı, gemiye götürdü. Ital
yan şövalyesi beni çok beğenmişti. Be
ni memleketine götürecek ve yeğenine 
hediye edecekmiş. Bir gün bana: cYe
ğenlm kamburdur ... Çirkindir. Hattl 
belki de dünyanın en çirkin adamı.a
rından biridir. Fakat. o kadar iyi hu
yu vardır, kadınlara karşı o derece :ıa
zik davranır ve bilhassa genç kızlara 
kendini sevdirmesini öyle blllr ki." 
Şüphesiz, seni de çok sevecek ve ken
dini sana beğendirmekte güçlük çek
mlyecektir! ıı dedi. Bunu duyduğum 

dakikndan beri gözümün önunden kı
sa boylu kambur bir şeytanın hayali 
gitmiyor ... Öyle korkuyordum, öyle ağ
lıyordum ki...• 

Kızcağlz bu sözleri soylerkcn bile 
gözleri ıslanıyordu. Onun, annesini 
görünce, bir çocuk gibi boynuna do· 
!anıp ağlamağa başlaması da çok ha
zin bir sahne teşkil etmişti. On:ı her
kes acıyordu. Ya anası? ... O zavallı ve 
herşeyden ümidini kesmiş olan bu 
küskün kadıncağız, kızını görünce ne 
de sevinmişti ya. Dell gibi blr müddet 
şaşkın şaşkın etrafına bakınarak, soy
llyecek söz bulamamıştı. E~er bu sıra
da Ievendlerden tecrübeli bir adam 
onun suratına bir tokat. vurmasaydı, 
kadıncağızın belki de aklı başına gel
mlyecek ve dellrccektl. 

••• 
Sankoyunlu sahllde bir ihtiyar ba

lıkçı ile konuşuyordu. 
- Artık serbesce balık tutablllyor

sun. Biraz daha enginlere do~ru kork
madan açılabillyorsun, değil mi? 

- Enginlere mi dedin? Biz, uzun 
yıllardanberi, şu sahil boyundnki kıı· 
yalıkların· ötesine geçemiyoruz. 

- Niçin? ... Eskiden belki korsan Ka
rozadan korkuyordunuz. Fakat şimdi 
o haydud elimize düştü. Korkacak ne 
var? 

- Ne mı var? Sen çocuk gibi konu
şuyorsun, o~l! İnsan bir kurd tut
makla dağdaki butün kurdları kçırdı
ğına inanırsa, buna ahmaklık derler. 

- Yani Karozadan daha b:ışka 
kurdinr da mı vıır demek ıstıyorsun? 

- Öyle ya. Bu koskoca denizler, Kn
rozadan b:ı.şlu daha ne kurdları koy
nunda bcsllyor ... Ne cannvarlan sine
sinde saklıyor, bilseniz!. .. 
Sarıkoyunlu, ihtiyarın dilinin altın

daki baklayı çıknrtm~ğa çalışıyordu: 
- O halde bize söyle de, Knroz:ıyı 

yal:rı.iadığımız gibi, onları da, birer 
birer peşlerini kovalayıp yakalıyal:m 
dedi. 

(Arkası nr) 

Tefrika No. 56 Pari5e geldiğinden itibaren, ha· 
yan Ronald, markiz d'Anguilhon'u 
ziyaret etmişti. Hakiki bir gönül fe· 
rahile öğrenmişti ki, bay de Lime· 
ray {yani c:Prenu) henüz sayfiye
deymşi. İhtiyar erkeğin nazar nüfu· 
zundan ve müstehzi tebessümün· 
den korkuyordu. Mark'İzin ilk per
şembe davetinde cPrens:> le karşı· 
laıtılar. Helene içindeki dramı giz· 
lemek için çok uğraştı; neşeli gÖ· 
rünmeğe çapaladı. Fakat erkek on· 
daki değişikliği kolaylıkla sezdi. 
Gözleri başka türlü görünii&'ordu. 
Muhakkak onda bir hal vardı. Çeh· 
resi daha az parlıyorsa da tatlı bir 
ifade arzediyordu. Bu koyu göz· 
!erde hazan izbrap, hazan elem 
okunuyordu. Genç kadın bakışlarını 
kah ihtiyardan kaçırıyor, kah ona 
kahramanca karşı durmağa uğraşı· 
yordu. Kısacası kabahatli ve uta· 
nan bir çocuğun halleri. 

du. Sant' Anna'Yl gayet iyi tanı· 1 tamaz ... 
yan markiz d' Anguilhon bu erke- başlar. 

inkisarları işte böylece hodbince sevinmişti. ErkeHk ı;..ı· 

Kadının Zaferi 
Müellifi: P. de Coulevain Tercüme eden: (VA - Nft) 

~~~--.... ---~-~ 
Bu şüphesiz imanın nuru olmuı· ederek, Helene, muhaverenin en 

tu. Öyle bir nurdu ki bu, köylü h- baıında. din deği~tirmek fikrinde 
rısının yüzünden buruşukluğu kal- olmadığım anlattı. Katolik mezhebi
dırıyor: ona fevkattabii bir güzelik ni fevkalado cazip buluyormuı 
veriyordu. amma, onun kaideleri modern olan 

Bu hatırası onu uzun zaman zihniyetino uymuyormuf. 
meşgul etti. Assomption manastırın· Kendisine pek yakı~an bir C'idcU· 
dayken iştirak ettiği merasim aklı· yetle: 
na geldi. Bu eski katolik dininde - Geriye dönmek kabil <leğU .. • 
mistik bir kuvvet olduğuna inanma· Anlatabiliyor muyum} - dedi. 
ğa ba~lıyordu. Öyleyse niçin ona Papaz gülümsiyerek: 
başvurmasın} Hem Amerikada son - Şüphesiz hayır... F ılkat emi· 
günlerde katolildikten pek fazla nim, katoHklik zihninizin ileri 
l lhscdiyorlardı. Bu mezhep zaman hareketini durduracak değildir. 
ı;eçtikçe daha ziyade taraftarlar ka- Bilakis... Müşküllerinizi hall~tmek, 
zanıyordu. Din bahsinde daha faz. bütün suallerinize cevap vermek için 
la derinleşmeği istedi. Hiç olmazsa daima yardımcınızım ..• 
öğrenmek için... Bunun üzerine karar verildL He.-

Bayan Kerndicu'ye rica etti; cba- lcno her gün ikiyle üç arasında ra· 
na bir papaz tavsiye edin!> dedi. hibe gelecekti. Din bahisleri konu-

Baronne kendisini, kocasının ku· şacaklardı. 
zeni olan bir rahibe götürdü. Din Genç kadın yeni ve mübali bir 
adamı onu babaca bir muhabbetle oyalanma usulü bulduğundan 'do· 
kabul etti. İhtiyatlı olmağı tercih 1 layı, memnun, oteline clöndiL 

İhtiyar erkek. kadınların ruhunu 
iyico öğtendiğıi için keneli kencUne 
derhal sordu: 

c- Kimdir acaba}> 

Yanlı (Sevdiği erkek kimdir aca· 
ba}) 

Mecliste ıtıpheeiz matmazel Car· 
roll'un izdivacından bahsolunuyor· 

gın kadınleırı teshir edici bir insan Amerikalı genç alim. erkek güze· 
olduğunu, hususile Amerikalı kadın· ı:ydi. Zeka ve münevverlik her ha· 
)arın pek hoşuna gideceğini söyledi. !inden belliydi. Lakin matruş yÜ· 

Bay Ronald, yeğell'İni kabahatli zünde öyle bir safiyet vardı ki, dü· 
buluyordu. şüncelerin ve tehassüslerin bam· 

Helene: başka ikliminde olduğu anlaşılıyor· 
- Bay Ascott bizim Dora'ya da· du. Bu mavimsi, yeşilimsi gözler, 

ha münasipti. Zaman geçmeden uzaklara bakıyor; meçhuller 'İçinde 
bunu bizzat kendi de anlıyacaktır. bir şeyler arıyordu. Bunlarda beşeri 

Sesinde öyle bir titreyiş vardı ki, ihtirasın cazibesi yoktu. Ciddi if.ı· 
ihti,yar kont (= Prens) gayri ihl'i· deli dudaklarında ihtıras okunm•J· 
yari kulak kabarttı. yordu. 

Yeğeninin izdivacı hakkında genç Helene, cPrenu in düfüncelerini 
kadına türlü türlü sualler sordu. anlamıı gibi kocasına müşfik müş
Bunların cevaplarını alırken He· fik baktı. Hoş şeyler söyledi. Fa
cnc' in h alini tedkik etti. Ve niha· kat ihtiyar kurt onun niçin bö1!e 
yet kararını verdi: yaptığını kolayca farketti. 

<- Bu olacak b 
Sonra, 

girişti. 

Kont mahud lokantadan çıktık· 
bay Ronald'ın tedkikine lan gece genç kadınla aralarında 

Bu adam şüphesiz yültsek bir 
şahsiyetti... Muayyen bir eeviyeye 
varrnıı hemen bütün kadınların lıa· 
yali olan bir erkek ..• Hakikatte ise 
öyle bir erkek ki, kadınları asla 
tatmin edemez ... 

Kadınlar derhal fa.rltederler: Bay 
Ronald onlar için yaratılmamış .. 
Bundan <!olayıdır ki kendilerini tu· 

geçen muhavereyi hatırladı. Yanı
başında bembeyaz ve o derece ar· 
zuya şayan bir tavırla yürüyen o 
genç kadını düşündü. O kadın, ya
,amak zevkile parıldıyan gözler.ini 
kendisine kaldırmıştı. Asla yarala· 
namaz olduğunu söylemişti. Yakı· 
lamıyacağını anlatmak içıin semen· 
der iğnesini göstermişti. Ve kont 
kendi söylediklerini de hatırlıyaıak 

ruru kabarmıştı. 
- işte bir erkek bu kadını da 

mağlup edebilmiş. 

xxv 
Nişanlılar haziranın ilk haft.asın· 

da Pari=e geldiler. 
Dora' yla dayısının görüşmesi pek 

asabi cereyan etti. Genç kız, Öm· 
ründe ·ilk defa olarak bu erkeği yu
muşatamadı. 

B. Ronald ona, Jack Ascotta' 
karşı dürüst hareket etmediğini ga• 
yet haşin cümlelerle söyledi. 

- Düğününüzde bulumağa raZJ 
oluşumun sebebi sırf annenize kar· 
şı olan hürmetimdirl - dedi. 

Sonra ölçüleri aşarak: 

- Vasilik vazifelerimi yaptıktan 
sonra, yeni kontes Sant' Annay'la 
artık iş ve dostluk sahasında hiç bir 
münasebetim kalmıyacaktır. 

Bu sözler Dora'Yl kızdırdı. Te
pesi atarak: 

- Lelo bana yetişir... O varken 
bütün dünya bana vız gelir 1 - ceva· 
hını verdi. 

Bay Ronald'ın müstakbel dama· 
dını karşılayış §ekli bu sözleri:ı te
sirinde cereyan etti. 

(Arkası var) 
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27 İkincikinun 19U program CPI.), 18.03 Cu müzlg-1 (Pl.), El\ILAK İŞ - Kadıköyünde Milhilr- SATILIK APARTIJ\IAN - Kurtulu-
18,30 (Çitçinin saati), 19 Koro - Ses ve K O C O K l L A N L A R darda deniz gören altı odalı kArgir bir §Un en güzel mevkllnde Slmens trnm-
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8 Program, 8,03 Ajans haberleri, No. EmlA.ldf Telefon: 49010 - 1 ye a r e veya ayn ayn ki-
• • 1934 sıvaa-Erzurum 2-7 EY ka BAYA..lli AŞÇI tş ARIYOR - Ala!- ralıktır. Pazar gününden manda her 
11 2 1932 Hazine bonoları 60.50 8,18 Hatır Program (Pl.) , 8•45 - ranga, alaturlm yemek p~rmesln1 1000 LİRAYA - Şl.§11 aon tramvay gün 15.30 - 19 a kadar Beyoğlu, is-
• ıı 1034 , • 15.50 dını. fevkaIAde bilen elinde bonserv1sl bu- istasyonunda üç dönüm arazi ve ebn1- tlklAl caddesi, 133 numaralı Hasan 
• ıı 1935 ıı • 29.50 --------------, ıunan dışarıya gider. İstenilen keflll yeler dönümU bin liraya satılıktır. Bey apartımanı, ikinci merdiven, bi-
• 1938 • il 52.75 lstanbul Levazım gösterebllir. Ak~mda cB. Aş11 rümu- Dosya No. 344. Galata.saray llses1 kar- rlnci kat (numara 6). - 3 

A. Demlryolu tahviU r-n 41.75 a"'mı·rlı"g"'ı" satın alma zuna mektupla müracaat. ŞlSlllda No 184 EmlAkf,7. Tel: 49010 
• • m 41.- - 1 PANSİYON ARANIYOR - Nezih bir 

A. Demiryolu mümess'l senet 39 65 k • ·ı A lar-ı BİR TÜRK BAYA..""JI İŞ ARll'.OR VE &ile yan d iki ki ilik bl il 1 in • . omrsyonu f an DERS VERİYOR - Japonvnda büyü- ŞİŞLİDE - Son tramvay ı ..... -o ın a ş r a e ç 
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HiSSE SENETLERİ caktır. Paz:.rlıkl:ı. ek.slltmesi 3/2/941 kıl Asyalı bir Türk bayanı ciddi mü- Dosya No. 343 Galatasaray llsesl kar- No. bay Müeyylte mürncnnt. 
pazartesi günü saat 15,30 da Topha- esseselcrde katiplik işi arıyor. Hususi şısında No 184 Emldkl§. Telefon: 49010 

T. c. Merkez bankası 109.50 nede Levazım Amirliği satın alma ko- lngUizce dersi de verir. Akşamda N. A. 1 İ 
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A. Demlryolları şirketi l % 60) 22.25 saatte komisyona ıelmelerl. Okuyup yazması ı.; .. zeı. c dd çalışkan ya sa ı ı ır. osya No. 342 Oalatasa- SAD FAKÜLTESİ l\IEZUNU - Bir 
A. Demlryolları şirketi < % 100. 37.- (836) (584) çimento fabrikasında kimya kısmında ray lisesi karşısında No 184 EmlAklş genç llk, orta. ve lise talebelerini en iyi 

DEVLET BORÇLARI 

Sahife 7 

Umumi heyet 
toplantısı 

Kozlu Kömür İşleri 
T · A. Ş. İdare Meclisi 

Reisliğinden: 
Şirketimiz: umumi heyetim 

27il/1 94 l tarihine müsadif 
per§'embe günü saat 16 da Ş:r
ket merkezimiz bulunan Anka
rada Türkiye l§ Bankası hina
unda alelade olarak jçtimna 
davetediyorurn. 

İdare Meclisi Reisi 
RUZNAME: 
J - 1940 sen~ine nit idare 

meclisi ve mürnkip ra
porlarının okunması v• 
tasvibi. ~ 

2 - 1940 senesi bilimçosıı
nun ve kar ve zarar ve 
faizi muhassas hesapla
nnın tedkik ve kabulile 
idare meclisinin ve mü
rakiplerin ibrası. 

Eskişehir çimento şirketi 7.65 ••• ve dokuma fabrikasında blr müddet Telefon: 49010 - 1 metodla 1mtlhanlnnna hazırlar. Ak-
Şlrketı Hayriye 26.- 500 kilo kınap 200 aded çuvaldız bulunmuş buna. mümasil iş ve yahud şamda N. N. rumuzuna tahriren mü- Tasfiye halinde bulunan 
Şirketi Hayriye temettü 21.- alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi ayak işlerinde çalışabUir. Az paraya BAKIRKÖl'tl.SOE - Knrtaltcpede ıaca.at. u k•• d K d k• 

30/1/941 perşembe günü saat 15.30 da kanaat eder. Bakırköy S:ıkıza~ncı Ce- Floryaya. yeni yapılacak yol güzergft s u ar ve a 1 'o'y 
ECNEBİ TAII\'İJ,LERİ Tophanede Lv. Amirliği satın alma vlzli yalı sokak 8 No. Abdullah Ko- hında denize tamamen nazır istasyona. ALMAN'CA DERSLERf _ Usulii 

-------------- komisyonunda yapılacaktır. İstekllle- şar. iki dakikalık mesafede 1289 M2 ars.'\ tedrisi mükemmel olan bir Alınan Ba- Türk Anonim 
Kredi Fonsiye 1903 112.- rln nümune ve temlnatlarile belll beher metresi ikl buçuk liraya satılık- yanı Almanca. dersleri vermektedir. 

106 50 tlÇ BİN LİRA SER!\IAYE KOY- tır Dosua N 339 G 1 ta 11 s 1 k t• • • 1911 . saatte komisyona gelmeleri. . ., o. a a saray ses Pazar gününden maade her gün u ŞI r e 1 
• • Amorti 59.- <839) c587) l\IAK - Ve kendimde çalışmak üzere karşısında No 184 Eml4klş Telefon. 15,30 _ 19 a kadar. Beyo~lu İstltlU 
• • Kupon 1.30 ... bir iş anyoruın. Ciddi teşebbüs sahih- 49010 1 ti 

lerlntn Ak.şamda (Ciddi) rilmuzuna - caddesi 133 numaralı Hasan Bey apar- Hine senetleri hamillerine ilan 
NUKUT Halıcıoğlunda topçu okulu mutbah izahatlı tekliflerini bildirmeleri. BAKIRKÖYt!~DE - Kartaltepede tımanı, ikinci merdiven, birinci n_t 6

2
· Tasfiye hey' eti, Şirketin hissedar-

ve bulaşıkhanesi tamir ettirilecektir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 3/2/ 941 pazar- SÜDNİNELİK ARIYORUl\I _ Südi denize tamamen nazır 647 M2 arsa larını alelade olarak inikat edecek Turk altını 

Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

KAMBİYO 

23.50 
2.78 
2.35 

Türk llrası 
6.24 

132.20 
Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Parls üzerine 100 frank 
Milano üzerine 100 Hret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
So!ya üzerine 100 leva 
Madrld üzerine 100 pezcta 
Budapeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm fizerlne 100 kuron 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.175 
31.1375 
31.005 

BULMACAMIZ 
2 ~ 4 5 fi 7 8 9 10 

; =--'-----•ı
~ ı=-.= ••• c:--- -- ---
( ,--
~ -=.•,===ı=. 

1 -- --

1~ --ı•-ı- --,•ı 
Soldan c;ağ:ı ve yukarıdan aşağ'ı: 

1 - Nezaket - Su. 
2 - Hangi vasıta ile teşrll etti. 
3 - Adam öldürmek. 
4 - Bir göz rengi - Erkek - Değ

nek. 
5 - Eski zamanın el yüz yıkama 

vasıtası., 

6 - Tersi se!inenln sütunu. 
7 - Tersi çl!t değll - Çareslz. 
8 - Bir ecnebi ismi. 
9 - İs.im - Ters! ~ettir - Tenavül et. 
10 - Kesecek ~y lft.zım. 

Gc\'en bulmacamızın halli 

Soldan sata H yukarıdan aşalı: 

1 - Denizaşırı, 2 - Ellmaşalı. 3 -
Nizam, Mıza, 4 - İmarabakan, 5 -
Zaman, 6- Aş, İdare, 7 - Şamandıra. 
1 - D.ık:, Arıza, 9 - Rıza. Ra.zı.k, 10 -
Anne, Aka. 

ÖSTAŞ 
•• •• orme sanayn 
Türk Anonim Şirketi 

test günü saat 14,30 da Tophanede temiz ve bol temiz bir aile kızıyım. metresi 2 buçuk liraya. satılıktır. Dos AL~IA.'JCA DERSLERİ - Bir Yu- olan umumi hey' eti içtimaına davet 
Lv. Amirliği satınalma. komisyonun- İstanbulda herhangi semt olsa gldebi- ya No. 338 Oalntasaray lisesi karşıstn- goslavyalı muall1me çocuklıı.ra, Use ve etmekle §eref kesbcyler. 
da yapılacakbr. Keşif bedell 1000 lira irim. Sarih adreslerlle verecekleri üc- da No 184 Eml!ikiş. Telefon: 49010 üniversite talebesine ve büyüklere hu- Mezkur içtima 27 JŞubat/ 1941 
ilk tt>mlnatı 75 liradır. İsteklllerin ret'n adresime bildirmelerin!. Eren- - 1 sust almanca gramer. edebiyat ve mu- t 'h' ·· d"f b ' -------------- habere dersleri verir. Grup halinde arı ıne musa 1 per§em e günü sa-
belli saatte kom1"'·ona gelmeleri. ko··yun" de Kadıasker mahallesi Bostan · t 11 d G l t d V d dd 

..,J (833) (581) - HEYBEUADADA - Burgaz adası- 3-6 talebe kabul eder. FiaUer ehven- a e a a a a oyvo a ca e· 

••• 
Kuleli Askeri lisesi kalorlter kazanı 

tamir ettirilecektir. Pazarlıkla eksllt
mes1 3/2/941 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede Levazım Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Keşll bedeli 247 lira 10 kuruştur. 
İlk teminatı 18 liradır. İsteklilerin 
belll saatte komlsyona gelmeleri. 

(834) (582) 

••• 
2000 takım tahta cebire ahna_caktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 3/21941 pazar
tesi günü saat 14 de Tophanede Le
vazım Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1200 llr::ı ilk teminatı 90 liradır. Nü
munesi komisyonda görülür. istekli
lerin belll saatt~ komisyona gelme-

leri. 1840) (588) 

••• 
Sirkecide Asker konağının elektrik 

tesisatı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek
slltmesl 31/1/941 cuma günü saat 
15 de Tophanede Levazım Amirliği 
satın alma komslyonunda yapılacak
tır. Keşif bedell 1996 kunıştur. İlk te
minatı 149 lira. 70 kuruştur. İsteklile
rin bclll saatte komisyona. gelmeleri. 

{835) (583) 

••• 
26 kalem Göz malzemesi alınacak

tır. Pazarlıkla. eksiltmesi 31/ 1/ 941 
cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedell 1770 
lira 80 kuruştur. Kat'i teminatı 265 
lira 65 kuruştur. İsteklllerln belli saat
te komisyona gelmeleri. 

(837) (585) 

••• 
26 kalem diş malzemesl alınacaktır. 

Pazarlıkla eksutmesi 31/1/941 cuma 
günü saat 14 de Tophanede Levazım 
.Amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bcdell 6999 lira 
35 kuruştur. İlk teminatı 525 I!radır. 
İst~klilerln bclll saatte komisyona gel-
meleri. C838l (586) 

••• 

cı caddesi 74 No. Ferznn. ç lıkt · d Bah · h d ..ı9 na nazır am a 3977 M2 arsa satı- dir. Her gün saat 13 çe kadar bulunur. 11n e tJyar anın a , numa-
lıktır. Dosya No. 337 Galatasaray lise- Madam Slftar Sıraservller 101 kapı 9 ralı yazıhanede yapılacaktır. 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR si karşısında No 184 Eml!tklş Telefon Taksim. _ ı M0zAKERAT RUZNAMESİ 
49010 - 1 1 T f 

FOTOÖRAf' İŞLERİNDEN A~'T.AR- -------------- SER:\IAYEDAR -Temiz Te kArlı bir - as İye memurları raporu 
Sanatkar bir işçiye ihtiyaç vardır, ay- MODADA - Denize tamamen nazır iş için sermayedar ortak arayanlnnn ile müraldp raporunun okunması. 
rıca tab işlerinde yetişmiş bir de tapcı Yeşilköyden itibaren İstanbul ve ada izahatlı mektupla Akşamda (Serma- 31 İlk.kanun 1940 tarihi itibarile 
derece ve ısteklerlnl mektupla bildir- lara kadar manzarası olan kdglr bir ev ye) rümuzuna mektupla müracaatla- tanzim edilen bilançonun tasdiki, 
sinler. Adres: Foto Kemal, Singer ya- satılıktır. Satış bedeli 35000 Hradır rı. Tasfiye memurlarının l. Sonkanun 
nında: Zonguldak. - 1 Dosya No lH Galatasaray llsesl karşı LİSE PROFESÖRU _ İnglllzce 1940 tarihinden, 31 llkkanun 1940 

sında 184 No Emliı.klş. Telefon : 49010 Fransızca dersleri verir. Mek•Ap tale- tarihine kadar geçen müddet zar. 
BiR BAYAN ARA"Sll'OR - Fotoğ- 1 """ fı d 

raf siparişlerini kabul edecek kabil!- --------------- belerlnln derslerini izah eder. Her ye- n ak.i muamelat ve idarelerinden 
yetine göre ücret verilir. Taksim sine- SOFULARDA _ Fatlh lle Aksaray re gider. Pangaltı , Cümhurlyet cadde- dolayı zimmetlerinin ibruı. 
ması dahilinde Foto Saide müraca- arasında Sofulnr caddesinde 1200 M2 si No. 217 3 ncü kat yahut Akşamda 2 - Tasfiye memurları ücretle· 
nt. arsa behert metresi üç liraya satılık CZ.Z.) ardeslne mektupla mür::ıca- rinin tayini. 

BAYAN K.\TİBE ARA.'iIYOR _ tır. Galatasaray lisesl karşısında. No. at. - 4 3 - Mürakip ve bir yedek mü-
Büronun yazı işlerinde istihdam edil- 184 Emliı.klş Telefon: 49010 ' - 1 l\IEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ ralcip tayini ile ücretlerinin tesbiti. 
mek üzere bir bayan kôtlbe ihtiyaç Gazetemiz ldarehaneslnt adres Bu toplantıda hazır bulunmak is-
Yardır. Müracaat ;J3ahçck:\pı Taşhan .NİŞA:STAŞIND:\ - Adalara ve Bo olarak göstermiş olan lmrllen- tiyen hissedarlnnn Ticaret kanunu· 
asma kat No. 4-5 ğaza nazır modem bir apartıman satı mlzden nun 3 71 nci maddesine göre top-

1ıktır. Vaziyet dolayıslle kaloriferi ko M. ı 
H..\S'I'ABAKICI ARA~,l'Olt - İs- nulamnmıştır. Dosya No. 335 Galata A. - ş, K. - K. M. - B. A. T. antıdan laakal bir hafta evvel hi se 

teklllerln vesalkıle bember Nlşantu- saray lisesi karşısında No. 184 Emlf'ık 1\1. T. - G. 1\1. - A. Y. - senetlerini makbuz muknbilinde 
şında Güzelbahçe sokağında doktor iş. Telefon: 49010 _ 1 1\1. N. Fh - T. B. Osmnnlı Bt.nkr.sına tevdi eylemele-
Kenan Tev! k Kadın hastanesine mü- namlarına gelen mektuplan ida- ri icap eder. Tasfiye memurları 
rncaatları. FENERYOLt~DA - Denizi "Ören ı rehanem!zden aldırmalnn mer-

b cm1ıır 
yarım kl'lrglr bir köşk 6000 liraya sa-, "==============='' 

('. E. K. t:~JI ~Ö!'>tJ K \ZASISD.\X -
Eski ve yeni t.ürkçe harfleri bilen. yazı 
makinesi kullanabilen, hesap işlerini 
lyl bilen bir bay lst!yonız. Arzu eden 
Divanyolundn Dr. İhsan Samiye mü
racaat edebilir. . 

MARANGOZ - Aylıkla çalışacak 
bir marangoz aranıyor. (Yuca Ülkü) 
Lisesine müracaat. - l 

BAYAIS' ARASIYOR - Eski harfleri 
okur süratle yazar bir bayan dakti
loya ihtiyaç vardır. Ecnebi lisan bilen 
tercih edilecektir. Beyoğlu Beşinı:I 
Noterliğine müracaatlan. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 
45 BEYGİR KUH'ETİ~DE DESİZ 

MOTÖRÜ - İşler v.ızlyctte gemiden 
~ıkarılan SKANDİA markalı çift sl
llndlrll biitün alAtı tamnm makine ga
yet ucuz flatle satılıktır. Taliplerin 
Sirkecide Orhnnlye caddesinde istas
yon oteline ınürncnatlan Tel: 20708 

-6 

tılıktır. Dosya No. 330 Gnlntasaray 11 
sesi karşısında No. 184 Emll'ıklş Tele 
fon: 49010 -

900 LİRA YA - Tophanede pazar ye 
rinde ayda dokuz lira kirası olan kdr 
gir bir dükkll.n 900 liraya. satılıktır 
Galata.~aray lisesi karşısında No. 184 
Emlfıkl..ş. Telefon: 49010 - ı 

CİHAXGİRDE -Çok güzel bir mev 
kide denizi de gören bir apartıman sa 
tılıktır. Dosya No. 325 Galatasnray II 
sesi karşısında 184 No. Emll\klş. Te 
lef on: 49010 - 1 

tlsKtlDARDA - Çok merkczl bir 
yerde Marmaraya nazır n htı.kim mo
dem bir npartıman maktuen 19000 li
raya s::ı.tılıktır. Apartıman vlllA tar
zındadır. Dosya. No. 320 Galatasaray 
lisesi karşısında No. 184 EmlO.ldş. Te
lefon: 49010 - 1 

YEGANE 
Cild Unsuru Of an ı 

BiR 

BİOSEL 
Buruşuk( ukları 

Temamen giderrr. - --..... 

Umumi heyet 
TOPLAXTl~I 

Kilimli kömür 
Madenleri 

T. A. Ş. İdare Meclisi 
Reis1iğinden: 

Şirketimizin umumi hey" etirri 
27/2/1941 tnrihıne müsnd"f 
perşembe günü sn~t 16 da Şir
ket merkezimiz bulunan Anka
rada Türkiye iş Bankası binil
sında alelade olar:.ık içtimna 
davetediyorum. 

İdare Meclisi Reisi 
RUZNAME: 
l - 1940 senesine ait idar>: 

meclim ve mürakip ra· 
porlarının okunması ve 
tasvibi . 

1000 adet et satırı ve 5000 adet et 
bıçağı mütea.hhld nam ve hesabına 
alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmesi HALI - İyi cinsten İnA~ halıları 
29/ 1/941 çarşamba günü saat 14,30 da alınıyor. Posta kutusu 261 e müraca
Tophanede Lv. Amirliği satın alma at. - 31 
komisyonunda. yapılacaktır. Tahmin 
bedell 6500 Ura ilk teminatı 487 lira 
50 kuruştur. Nfimuneleri komisyon
da görülür. İsteklilerin bellf saatte 

BEYOÖLUNDA - 1781 llra senede 
safi Iradı olnn ınülı:emmel bir apartı
man 35000 liraya satılıktır. Dosya. No. 
319 Galatasaray lisesi karşısında No. 
184 Eml.'lki:!. Telefon: 49010 - 1 

L.i.LD..iDE - Beş odalı kfıglr ve 
b:ınyoıu mükemmel btr ev 5500 liraya 
satılıktır. Dosya No. 287. Gnlatasarny 
lisesi karşısında 184 No. Emlf\klş Tele
fon: 40010 - 1 

2 - 1940 senesi bilançosu
nun ve kar ve zarar ve 
faizi muhnssas hesapia
rının tedkik ve kabulile 
idare meclisinin ve mil· 
rakiplerin ibrası ve te
metıüün sureti tr:v7.İİ. 

t:omlsyona gelmeleri. (821 - 468) 

• •• 

SATil,IK DiZEL !\IO'l'ÖRLERİ ve 
(2) KAl\ll'O~ - Üç tanesi 55 beygir
lik, bir tanesi (70) beygirlik kar::ı. ve 
deniz vasıtalarında kullanılır mükem-
mel bir halde 4 adet .Mersedes Beıız J Y'ET 
marka Dizel motörlerl ve bir tanesi :\IOBİLYALI APARTDIA:S ARANI- UMUM HE 

Beherine 22 lira tahmin edilen 5oo Fordson, bir tanesi 33 model Ford YOR T ksi TOPLANTISI adet katlanır demir karyola müteah- - a m, Ayazpaşa, Maçka 
h ld nam ve hesabına alınacaktır. Pa- marka. karoserlll, fakat l!ıstiksiz 1k1 semtlerinde lüks mobllyah, konforlu, Kireçlik Kömiir Madenleri 
zarlı.kla ek.slltmesı 29111941 Ça-amba kamyon satılıktır. Hergün 20992 tele- iki yatak odası, yemek odası ve sa- y d 'd h İ ,.. . 

... fonla Hakkı özak'a müracaat. _ 9 londan ibaret, sofra ve yatak takım- aptığı tesir en cio en ayreHe T. A . Ş. darc uleclısi 
/ş günü saat 15.30 da Tophanede Lv. kaldım. Yalnız birkaç hafta zarfın· · ·~· 

Rl.ssedarlar Umum1 Hey'et1 24 u- Amlrli11-l satın alma komisyonunda ÇOK GtlZEL ,.E KIYMETLİ - larını, hizmetçi odasını havi bir apar- Reısligıııden: 
ba --.. ..+a.t _ ..... Ü "t 10 da I!) • tuna ı· da adeta beni on yaş gençleştirdi. 

. 
t/1941 ., __ .,..... "'...... n... yapılacaktır. İlk teminatı 825 liradır. Bir astragan kürk satılıktır. ı·stekllle- n aranıyor. stanbul posta kutusu v Şirketimiz Umumi Hcy'e-

Malımutp~da Mehmetpaşa. hanın- Nüınunesl komisyonda görülilr. İstek- rin her gün s:ınt on sekizden yirmiye 176 No. ya ıApartıman11 rümuzile ya- Bir güzellik mütehassısı diyor ki: İ· tini 4 l\f t 1941 ta 
da• numarada ad1 ... , .. ette toplanaca- lll rl belli •"atte kom'=ona gelme - 1 . zılması. _ 5 yana üniversitesi profesörlerinden ar rihinc " ...... e n - "'J - ve pazar gun en snat ondan on altıya BlO ·· d' r tından hlssedariarm gelmeleri rica lerl. (825 _ 5oı> kada::- Taksim, Talimhane, Top"ular -------------- biri tarafından keşfedilen ve • musa ı Salı günü Saat 16 
olunur. ••• caddesi Güven apartımanı 5 num~ralı KELEPİR SATILIK ARAZİ VE EV - SEL tabir edilen cild cevheri, şimdi da Şirket Merkezimiz bulu-

Esas mukavelenamen1n 52 ncl nıad- Beher kilosuna yedi buçuk kuruş daireye müracaatları. Mecldlyeköyünde 9 dönüm arazi 4 penbe renkteki TOKALON kremi nan İstanbulda Galata Pcr-
d-ı _.,11 ı,. his odalı bir ev 85 ağaç dut mahsulü her terkı''-·ı"nde me'"cuttur. Akşamlatı 

"'"' mucibince 100 hisseye .ı.wuuı- - konulan 200 ton kadar arpa ve beher 0 
• ledarların haiz oldukları ıusseıert iç- ,..,osuna yedl kuru" yetml• beş san- DİŞ MUAYENEHANE ALETLERİ - sene ' 200> liraya satılır. 35 at;aç lncir yntmazdan evvel bu kremi ve sa- şembe Pazannda İş Handa-thna A.U Y ,. K tıı tll 2 kuyusu vardır. Beşiktaş Ihlamur kl D . . 

gününden nihayet bir hafta ev- tim konulan 200 ton kadar yulafın pa- ıyme s _ 1 mobilya ve tablolar, caddesi Küçükhamam karşısı 32 No. hahları da beyaz renkteki TOKA- aıreı mahsusasında alel-
~eŞdlrerk.et Merte:ıine tevdi etmeleri zarlıkla ekslltmes1 30/1/941 perşeJl?.be okazyon muracaat 2-4 e kadar. Ad- kuru kahveci Musta!aya. - ı LON kremini kullanınız. Bu saye-le ftde olarak içtirnaa davet 

günü saat 14,30 da Tophanede Ist. res: Marmara Apt. No. 1 Ayazpaşa az bir zaman zarfında gençliğini.ıi 
ltıU7.tl'-"VD .. T RUZN"AMESI. •. Lv. A.mlrUM satın alma. komisyonun- - 1 SATJUK r\PAH'J'l.l.\IAS - Aksaray- . d k 1 ediyorum. 

""'10..o:.nA • ti• da Teceddüd sokağında tramvay yolu temın e ece ve esmer ve çirkin bir ı· l 
1 da yapılacıı.ktır. Arpanın ilk teminatı SATILIK KtlnKLER - Kahve ren"i 'ld · ff f b k c are ;,\Jecli i Reisi 

ı - 940 -1ına a.ld ı~ı hakkında kur şt 0 üzerinde ortaokul karşısında bllil. No. cı Y.·crın. e ş.e a • tnze ve uruşu. -
da-. ... JU "'i er 1125 llra '""'1"fın UG2 lira 50 u ur. bir hemıelin kepi ile bir deniz köpe11-1 b RUZNAME : • ., •necllsl Rap ,...... ü İs 6 ap:ırtıman en son flati (on bir bin 11- suz _ır cıld ık_ame edecektir. ' 2 B oru. Nümuneleri komisyonda görül r. - CSeehund) kürk mantosu ı;at.ılıktır. 
'-- - UAn.-0 ve mu"' k porunun radır) görmek isteyenler mczkür --==---====--==..;;....;;;_.._~ ı 1940 sin i ·a 0-.una k "' ra ıp ra teklllerin belli saatte komisyona. gel- Taksim Bahçesi karşısında Platin ıı - sene e a d 1 a-

lb- - ra tasdi.ki ve r·dııre Mecl1slnln rt N ı .. t 1 apartımnnın 2 ncl zm "ıı.larnk sahibi- Denı"z Levazım Satın 'ı M ı· . 3":: Ti meler!. (829) (529) apa ıman o. muracaa · - ne müracaat etmeleri."' _ ı re ec ısı ve miırakip rapor-
..... ~d"e ... caret kanununun 323 üncü ••• Alma Komı·syon larının okunması ve tasvibi. 
-"' .. Ol nı 4 K" l k s blık l\IETRESİ 40 KURUŞA ARSA - u hı>abıı-eıuclblnce.Ştrketıe muamele 173 metre mlkA.bı kereste Fenerbah- - ıra 1 • a "}"' l 2 -1940 senesi bilancosu-
- "' erı için Id .. i Göztepede denizi görür fevkalade ra~- ı an arı 
-:a. ~lrthıye• verilmeasrıe. Meclisi ~za- çeden Çanakkıı.leye nnklettlrllecekt r. ı · b tı 1 1 nun ve kar ve zarar ve faizi ~ " Pazarlıkla eksiltmesi 30111941 perşem- ZEVK ÇIN - Şl.şll tramvay cııdde- c artan nezaretli hav:ıdar bir mev-

1 
nteci'i; ~Üddetı hitam bulan İdare be günü saat 15 de Tophanede Lv. sinde 9 odalı kl!.rglr kaloriferli mun- kide kump:ıny::ı. suyu, elektrik, kuyusu İmtihanla. do elcktrikrl u tası alı- muhassas hesaplarının ted· 
ta.~ını. zasının yerine ba~kalarının l!.mlrllğl satın alma komisyonunda. ya.- taza.m konforlu blt ev maktuen 20,000 mevcud her türlü vesaite yakın arsa nacaktır. Taliplerin lfızım ol n vesaik- kik ve kabulü ile İdare Mec-

. 

5 - Ye i pılacaktır. İşbu nakliyata. elverişli mo- liraya satılıktır. Aynca. garajı da var-, acele satılıktır. Toptan yüzde yirmi Is- lerile birlikte Gölcukte d !ab t- lisinin ve mürakiplerinln ib-
tlcretıerınf den iki mfirn.klp tayini lle törü olıı.nlann belli saatte komlsyona dır. Galatasaray llsesl karşısında. 184 konto eapır. 17 den sonra Telefon kalan umum mudürlul'i n m . 

ntesbltl • Lg~e~lm~e~ıe~rt~.------~(S3~2~-~6~6~8~)LN::o.~Em::l=A=klş~T~e~le=f~on~: ~49=0~10~---1~5-2~,1~5~3~m=u=r~n~c=an=t~. ______ :::=_:2~!1:a:n~·-~~-~----~<5~5~3 )~_..!~ra:sı=.i=:~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~--



Sahife 8 

ç p A R K A ÇORBALIK 
Komprimeleri 

En .tyJ cins taze sebze ve hububatla tavuk suyundan mamul olmaa 
itibarile çok yüksek kalori ve Lştihdver lezzeti camldlr. Blr tecrllbt 

iddiamızın doğruluıtunu ispata. kitl gelecektir. 

Bt1YVK BAKKALİYE MAÖAZALARINDA BULUNUR. 

••••ICIK!uk doktoru•••• 

Ahmet Akkoyunıu 
Taksim - TalJm.hane PaJaı 4 nu
mara. Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra. Telefon: 40127 

Aparbman sahipleri! 
Boı dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M:t m 
KOÇOK iLANLARI ndan 11-
tifade ediniz. 

BAHTIYA~LAR 
ÜLKESİNE 
GÖTÜllÜll ! 

AKŞ.11.t~i 

3 Ayda e·çki - Diki~ 
Tesis tarihi: 1923 - l\lüdüril NO&'\Iİ ASADORYAN 

En son vt kolay bir U8tllle d1klf bllen bayanlara üç ayda, 
h1t bllmtyen bayanlar& altı ayda Fransız lllk.a metodlle 
ıanor, tualet, re.tlln., rop ve erkek tayyörü beyaz çama-
fil' kferrtta.t.Ue pl'OV'AS13 b1ç1p d.Ud.l.mesi az zaman zarfın
da ôtretlllr. Ytı.aek KUlt11r Bakanlığından tasdikli oeha.
c:1ttnaıM nr1.llt. Mile.s.9eısem senelerdenberi yüzlerce taıe-
1>9. an'M hqatma 1etl§t1rm.lf ve birçok bayanlar kendi 
ba.f1al'ına mektep aomata ve makastar ve tem olma.ta. 
muY&ffıı.k olmuolarchr. 

Kayıtlara ~. Pazartesi çarşamba. ve perşembe günleri 
öğleden IOD.J& talebe kayıt edllmettedlr. Derale~ 1941 ouba.t ı de bat
lanar.aktlf. ıstanbul, Ged.lt.pafa Bali Pa,.oe. yok111u, Bay Vahram Asa.-

doryan eczaııMI ü.stiinde No. ı •••••• .. 

Bii,.ük Gül Koleksiyonu. 

TYRONE POWER 
Huauıi nüshası 

BUGÜN ÇIKTI! .•• 
YILDIZ'm bu hususi biograff 
yıeında son yılların en çok seviletl 

erkek yıldızlanndan TYRONE PO
ER' in bol vo orijinal resimleri• 

üslü hayatını bulacaksınız. 
Aynca: KanSLna ait entereean bir 

azı ile en ıon çevirmif olduiju 
HİNT RÜYASI ve KARISI vcKA

BF.S1 adlı güzel resimlerle süslü 
filmin romanını bulacaksınız. 

Liste isteyiniz 
Taıraya ıipariı kabul olunur. 

Kerami Parıldar 
Uncular cad. İmam sok. No. 28 

OSKÜDAR 

Her yerde 15 kuruı 
Bu sayıda aynca 2 renkli 

lııiı••••••••••••llliıi bir tablo eldenmittir. 

Motörlü kara nakil vasıtaları cemiyetinden : 
-ilan-

Cemlyettmızın senelik heyetl umumJye toplantısı Sl/1/941 günü saat 17 
de cemJyet merkezi olan Taksim, Kurabiye sokağındaki (12) numaralı bina
da aktedileceğlnden bllümum azanın hazır bulunmaları lüzumu 11An olunur. 

Beıinci tertib 
BİRİNCi ÇEK1LlŞ 

7 Şultat 1941 
İkramiys İkramiye İkrarnlys 

adedi miktan tutan 

4 
4 
6 

30 
60 
90 

10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
200 
100 
50 
10 

40.000 
20.000 
12.000 
30.000 
30.000 
18.000 
30.000 
15.000 
30.000 

300 
300 

3.000 
60.000 2 120.000 

430 Teselllmllkafatı 12.132 

64.224 
Yarım bilet 

1 Lira 

357.132 
Tatn bilet 
2 Lir 

28 Kanunusani 1941 

Maden Direği Limited Şirketinden : 
Maden D!reği ür.ited Şirketi'nin 7 /12/1940 tarihindeki hissedar

lar fıey'el.İ umWT.iyesi.uin fevkalade içtimaında Şirket hissedarlarından 
Eref'li Kömiil'leri İ§tetr.w,.inden maada diğe!· hissedar Maden Kömürü 
ŞirketletHe Maden oc.Pklatmın Devlet'e intikal etmeai dolayısile nisabı 
kanuni ka.Imadığındau Şırketin fesb ve tasfiyesine karar verilrnit oldu
ğundan alakadarların i.ki ay İçinde ve bafkaca her ne tekil ve surette 
oluna olsun bi.ı bak idJia!mda bulunanların bir sene zarfında tasfiye me
murlamuı lıümür., ... aa hulfukunu isbat etmeleri lüzcmu ilin olunm. 

HALİ TASFh."EDE BULUNAN MADEN DIREGl Ll.MtTED Ş11. 
TASFİYE MR\f\JRLARI: EKREM SEL-FAHRİ UYCURMEN 

"'"'"" 
Maden Direği Limited Şirketinden: 

Mac.len Dire'' Limited Şirketinin 7/12/ l 940 tarih}i fevkalade 
hey' eti amumiye toplantısı zabıtnamesinden: 

Ş~rlet his<>eda?!ar.ndan Maden Kömürü İşleri Türk Anonim Şirketi 
Genel d:rektôr v~k:linil' vaki müracaatına binaen Şirket Murahhu Dı• 
rektôzü Bay Bed.i Behroğlu'nun daveti üzerine bilumum hissedar m\1-
mcssilleri TTmrnailf'yh Murahhas Direktörün reisliği altında 7 /12/940 ta· 
rihine ır.iısadif cu-rr.ıuteri günü saat onda Zonguldak'ta Nizam sokağında 
Yeni Apartı;nandalı:.i )irketin yazıhanesinde hey' eti umumiye halinde 
fevkalade olaı ok topli\nm•ştır. 

f u;>lanhda: f re~li Kömürleri İşletmt:!İ namına Genel Direktör Ba1 
Bedri Bekiıo~lu. 

Maden Knmiiıü İşleri Türk Anonim Şirketi namına Genel Direktör 
Vekiii g.ıy Fahri Uyı•ırmen. 

Kudu Köınür l~le?i Türk Anonim Şirketi namına Genel Direktör ve• 
k;li Bal Tnhs:n Bayıııal. 

Kilimli K5m:ic Madenleri Türk Anonim Şirketi namına Genel Di
rektör Vekil; Bay Fal.ri tın;·urmen. 

Tür!<. K<:mür Mad~nleri Anonim Şırketi namına Mes'ul Müdür Ba1 
Şerif İır.ral 

Kireçl:L.: Kö!nÜr Mddenleri Türk Anonir.1 Şirketi namına Murahhaa 
azası Day Fahri Uygurme:ı. 

KaJoptı.rlı. v~ Cürgen Maden Kömür Ocakları Mes'ul Müdürü Bay 
lsmail Ergener. 
olmak üzere sermayenin tamamı olan 300, 000 liralık hisselere sahip Şir-

1 ke~lf"rlf" l'cakların mÜ:ı-"!;;s Her ile Maden Direği Limited Şirketi Muhase• 
becisi ve 'Vliidür v~k;Ii Bay Ekrem Sel hazır bulundukları ve fevkalade 
hey'ed umumiye ic;tin;aı İçin Şirket esas mukavelenamesinin 17 nci mad· 
desind-: mevzuu b:ıhis nisab.n kamilen mevcl·t olduğu görülmüş olmakla 
rei' ht.rllftnd'\n cel:.e açılaralı. rcznameye geçilmiıtir. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 - JA,(, '/ ... _,.,ı. icarun hükümlerme tevfikar. ocakları Ereğli Kö

mürleri İ(letmeS'tne iıı~:kt.ı etmiş bulunan şürekadan Maden Kömürü İş
leri Türk Anonim Şirketi Direk.tör Vekilinin tösfiye talebini ihtiva eden 
3/ 12/940 tarihli tezkerenin hey' eri umumiycye arzı. 

2 - f ıu!iye men•ur larının tclyin ve selahiyetlerinin teıbiti. 

Rıızr.am~ ve Maden Kömürü İşleri Türk Anonirr. Şirketi Genel 
Direktör Veki!ı Bay Fahri UygurmerJn tasfiye talebi hakkındaki tezkere
si okunup dinlrnd:lten sonra Şiıket hissedarlarından Ereğli Kömürleri 
lşletmt sinden mudı& di~~r Maden Kömürü Şirketlerile Maden ocakla
rının mt'.<k:'ir 386 7 nı·r ;mralı kanun mucilince tamamen devlete intikal 
etmis olnı.ısı dolavısilc Umited Şirketler ıçin nisab! kıınuni olan :iJc.i aza· 
nın kalmadığı cihetle ş: .. k.et esas mukP"elenamesinin 32 nc:i maddesine 
tevfık.•n, 

1 - Şiıketirı tP.kl:f; vechile 1 kanunusar.i 941 tarihinden itibaren 
hstiy e9i:.e. 

2 - Madencilik vasfı zail olan hiuedarların mahbuz kalacak serma
yelerine verilecek nizarr.i faizin l / 12/940 tarihinden itibar edilmesine 
karar v~rilmı,ıir. 

3 - f a,fiye lıı..li:-!e giren Maden Direği Limited Şirketi tasfiye me
murlı.klırrına. Mad~r. Kömürü fşlerı Türk Anonim Şirketi Genel Direk
tör vek.H Bay Fahri Unıırmen ile Maden Dıreği Limited Şirketi mu:ha
sebcc;si Bav F.kre;n Sel. aş .. ğıda yazılı salahiyetlerle intihap ve tayin kı· 
lınmıııtır. 

a) Tasfİ)·e mt>.murlll:ı müııtereken ve mi.:ttefikan harekete mecbur 
ve m"'zunclurlar. · 

b) Tas'i.>c mc.:nurl.mnın tasc.rrufları, tasfiy~ halindekı Maden Dıre
ği Limited Ş;rketin! ilzam t-dcbilmesi içİi1 bu sıfatla ve mezkur Maden Di
reği Ll•nited Şirketinin ne!'i icabı hareket eylemeleri ve bu tasarruflarını 
müiir vesaik, _ sen~da~ ve muharreratı (Tasfıye halinde bulunan Maden 
Direği Limited Ş:rketin:n tı.sfiye memurları) damgasının üzerine imzala
mal'lrile meşruttur. 

c) Tasfiye m~m..,r!rn, toptan satışlar da dahil olmak Üzere, Şirketi
mize- ait bilr.ümle hukuk, emval ve eşya ve seredat ve mukaveliıt ve ta· 
ahhüdatı, devir ferı.ğ bcy'i ve temlik ve bunların icap ettireceği bilcümle 
muamelat ve muhasebat ve mukave lat ve senedat ve bilanço ve hcsabat 
tanzimi gibi her nevi ve derece ve suret ve şekildeki hukuki ve fiili ta-
sarruf ve muamelelerde bulunmağa mezundurlar. 

d) Tasfiye mE:mmları müddei ve müddeialeyh sıfatile her derece vo 
sıfathYi kaz"I. meıcJeri nezdinde het türlü hakkı dava ve müdafaaya v~ 
ya bu huscslarda alıt.Ti tevkıle, tahkime hakem intihabına, sulh ve mu· 
salihayıı ibrd ve iı.k.at, deyne, ahzü kabza. velhas1l Maden Direği Limited 
Şirketinin her türlü hakkını temsile salahiyettardırlar. 

e) fasfiye mdhal ve merkezi Zonguldaktadır. 
f) 1 asf:ye m:murlannın ücretleri Ryda ( 100) yüzer Türk lirasıdır. 
g) Tasfiye m~mutle.nna bervechi bala verilen salahiyetler işbu kara

nn tescil ve ilanından aonra hüküm ifade eder. 
Ruv.amede konuoacalc b~ttka madde olmadığı reis tarafından be

yan edılmiş ve celse ıut 12 de tat-il olunmuştur. 

MADEN KÖMÜRÜ İŞLERİ T.A.Ş. EREliLI KÖMORLERİ lSLElMF.SI 
GENEL DİREKTÖR V. GENEL DİREKTÖRÜ V. 
FAHRİ UYCURMEN BEDRİ BEKİRoGLU 

KOZLU KÖMOR lşLERt T.A.$. Kb.JMLt KÖMOR MADENLERi 
GENEL DİREKTÖR V. T .A.Ş. GENEL DİREKTÖR V. 

TAHSlN BAYSAL F AHRt UYCURMEN 

TÜRK KÖMÜR MADENLER 
A. Ş. MES'UL MODORO 

ŞERİF lMRAL 

KASAPTARLA n GÜRGEN M. 
K. Oc. MF.S'UL MODORÜ 

İSMAİL ERGENER 

KİREÇLİK KÖMOR MADENLERi 
T .A.Ş. MURAHHAS AZA 
FAHRİ UYCURMEN 

MADEN DlRElil LİMİTED Ş. 
MUDUR VEKlıJ 

EKREM SEL 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden ı 
Amerika taleplerinden 20M1 numara.ya kadar olanlan perm!J'• rapte

d1.ImJ.otlr. AIAkadarlarm derhal al.malan. 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR 
Keçiburlu Kiikürtlul Türk Anonim Şirketi 
Fabrika va Madenlerll'lde çalışmak ö.zere tesisat ve boblnaj 

~lerinde ça.lı,abileoeık iyi bk Elektlrikçlye llıtiyaç vardır. 
Taliplerin bir kıt'a J'<>togı::at, tahsil vesikası, Bonservis su

retlerile ~likleri maaş miktarını tahriren uKeçiburlu Kil
kürtleri Ti.irk Anonim Şirketi • Keçiburluu adresine müraca

atları. 


