
Maarif Vekaleti, çocuklar 
için iki kütüphane 

daha açıyor 

Fazla fiatle et satan beş 
kasap müddeiumumiliğe 

verildi 
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Dost Yunan 
milletinin büyük 

matemi 

Büyük bir kayıp: 
General Metaksas 
dün sabah vefat etti 

İngiliz mahfillerine göre 
1 bu sıralarda yapılması 
muhtemeldir ve her nok
taya tevcih edilecektir 

Hava denemesi bu 
sabah ycipıldı, bir 
buçuk saat sürdü 

Düdükler çalınır çalınmaz, bütün vesait 
durdu, halk korunma yerlerine çekildi 

itfaiye ve muhtelif ekipler, çıkan 
yangınları çabuk söndürdüler 

«Beşeriyet, vücude getirdiği terakkilerin ağırlığı altında ezilmiş, inliyor.» - H. Bcrgson -



Sabile 2 
,· ao Krınunusanı tMı 

Diin Geceki ve Bu. Sabahki Haberler 
Eritrede 
harekat 
ilerliyor 

İtalyanlar her 
tarafta takib ediliyor 

yeniden esir alındı 
----

Triestede 
sulh lehinde 
nümayişler 

-Polis ateş etti, 
bir kaç kişi öldfi 

ltalyanin mahtelil kiiçüh 
şehirlerinde bana benzer 

nümayiıler yapildi 
Kahire 29 (AA.) - İtalyanların 

Sudan hududundan Eritrenin içine 
doğru alelacele 100 mil kadar çe
kildikten sonra nihayet Kızıldenize 
gi<len demiryolunun üzer;nde kain Be1JTad 29 (AA.) - "(Reuter) ı 
mühim bir şehir olan Agordat'ta Dün ltalyadan Belgrada ıelen bazı 
mukavemet etmcğe karar verdikle- kimselerin söyJed;ğine göre TrJeate• 
ri anlaşılmaktadır. Diğer cihetten de faşist polia, nümayi~çilere atct 
İngiliz motörlü kuvvetleri ile piya- etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
desi Agordat'ın etrafındaki ovalar· b'eyanat, Milino ve Torinoda kar• 
da ltalyan mevzilerini muhasaraya gaıalılı:lar çıkbğına dair verilen ha-
baznlnnmaktadırlar. berlerden ıonra yapılmı§tır. 

Znnnedildi~ine göre, halyan ri· Söylendiğine göre, Trieste' de ıulh 
catının sürati İtalyan kuvvetleri ara- lehinde, fa~ist rejimi ve Almanya 
sında bir karışıklığa sebebiyet ver• aleyhinde bağmp çağıran nümayio
m:Ştir. Çünkü bu kuvvetler, evvelce çilerden birkaçı ölmüş veya yara
müdafaa etmeğe karar verilen nok· lanmışbr. 
talardan da ileri atılmışlardır. 

Umm _ Hagar hudut karakolunun Po vadisinir. muhtelif kUçük ıe· 
,arkına, Eritrenin cenubu şarki kıs· hıirlerinde de buna benzer nümayif· 
mına doğru giden 1 S00-2000 ki~ilik ler tertip edilm~tir. Bu havalide fa
bir ltalyan kolu pek fena bir vazi- şistler ve Gestapo tarafından alınan 
yette bulunmaktadır. fngiliz sıeyyar §İddetU tedbirlere rağmen, halk 
cüzütamları tarafından sıkı~tınlmak- memnuniyetsizliğini 'İzhar etmekte· 
ta olan bu kol Habe~istan hududu dir. 
civarında Seti! nehri sahilini takip 
eden yegane yoldan ricat etmekte Times ne diyor? 
dir. 

Jandarma subay oku
lunda diploma tevzii 

Londra 29 (AA.) - Timeı ga• 
zeteainln diplomatik muhabiri İtal
yada bGyük kanttldıklar zuhur etti
ği hakkındaki haberlerin Londrada 
ihtiyatla ka?§ılandığını kaydetmek
tedir. Bu haberler, mihver tarafın
dan ıon Zl!manlarda kendi propa· 
pnda oayialanna kaynak olarak 
kullanılan BelET&ddan gelmektedir. 

Dahiliye Vekili Londrada bilindiğine göre lıalya-
merasimde bulundu, da dikkate değer bir memnuniyet· 

bir nutuk söyledi .izlik ve ikinci derecede ehemmiye-
bay okulundan bu sena m-.. ...... -- .... _J_ - "---t-l-- -l-... h... ı:"alrat 

"' ._ .. \UA vUUl !.yan ıek.line 1nkıllbı için ltalyaya 
11 1ncl devre gedikli erbaflanna bu-
gün ynpılan diploma datıtma. tllrenln- daha a§ıı· darbeler vurulması icap 
de Dahiliye Vektll Faik öztrak atalı· ettiğine kanidir. 
dak1 nutku söylcm4tır: --------

Pek muhterem daTetWer1m, 
Jandarma gcdikll mekteblnln bu ıe. 

neti mezunlarının diploma tevı.11 mı· 
ras.lmlne huzurunuzl& ıere! Terdltl· 
nJzden dolayı, gerek 4ahsım n ıerek 
mezun arta~Janm namına tttek
türlerlml arutmetıe bahtiyarım. 

Gıda maddeleri 
Buna dair bir nizamna· 
me projesi hazırlanıyor 

Bu sabahki telgraflar: ltalyan·ıar 

kanii zayiata 
uğradılar 

Y unanistanın azmi: 
Kati zafere kadar 

harbe devam edilecek 
Arnavutlukta bütün 
taarruzlar tardedildi 

Yeni Yunan Başvekili ve 
Başkumandan birer 

beyanname neşrettiler 

Yunan Matbuat Nezareti 
bu hususta bir tebliğ 

neşretti 

Londra 29 (AA.) - Atina rad
yosu, dün ak§am Matbuat Nezareti
nin beyanatını nqretmiıtir. Bu be
yanatta töyle denilmektedir: c Yu
nanlılar, merkez mıntakasında İtal
yanların iki büyük taarruzunu gen 
püskürtmüşlerdir. Bu taarruzlardan 
ilki Yunan mevzilerinin jyJ teksif 
edilmiş bir ateşi ile tardeclilmiştr. 

B. Metaksas ne za.man hastalandı, 
ölümünü hangi ariza intaç etti? 

Bunu müteakp İtalyanlar jkinci 

Atina 30 (A.A.) - (B. B. C.) 
yeni Yunan Başvekili B. Korizis 
kabinesinin düsturu her şeyden 
evvel zaferi temin etmek olduğu
nu söylemlstir. B. Koriıis millete 
hitaben bir beyanname neşret

miştir. Bunda Metaksasın başla
dığı programın tatbikine, müte
cavize karşı kntt zafer elde edilin· 
ciye kadar devam edileceğim bil· 
dirmfştir. 

dır.:1 demektedir. bir tetebbüste bulunmuşlardır. Bu 
Atlna 30 (A.A.) - (BB.C.) General taarruzları daha fiddetli olmuş, hat· 

Metaks:ı.s iklncikAnunun on yedlsinde ta İtalyanlar tanklannı da ltullan
blr kabine içUmaında. hasta.lanmıştır. mışlardır. Yunan topçularının kesif 
General kendlnl 1y1 hlssetmedltlnl bir mania ateşi açma.lan Uzerine 
söylemiş, muayene eden doktorlar ba- İtaly n1 m k. l' .. "t ı 1 demciklerlnden hast:ı. olduRunu gör• a ar a me 1 cu~ nm ann 
mUşlerdlr. İkl gün sonra. bademclkle- kullanmış olmalanna ragmen bu 
rlne amellyat yapılmış ve hastalığı iyl. teşebbtislerinde israr etmenin fayda
leşnıeğe yüz tutmuştur. 24 lldnclka.- 11:.ı: olduğunu anlamışlardır. Yunan 
nunda. hissedilen hararet endlşe uyan- mermilerinin yağmuru albnda İtal
dırmamıştır. yanlar geri çekilerek kaçmııılardır. 

Fa.kat bademclklerdeki arıza mlde- Bu taarruz esnasında 4 İtalyan tan
slndeki ölsere tesir etml.ş ve birdenbire kı tahrip edihruştir. 
kan gelmeğe başlnmıştır. Bunun üze- Nazırın beyanah ıöyle devam et-
rlne ikl defa kendJslne kan nakledil- k d' A ı k L m1 ti so k na.kll 1 gün"' me te ır: < rnavut u ta ~uman· 

ALI ile VELi 
-------------------------· Çamlica.da otel 

Ali - Çamlıcada otel yapıla
Wmı§. T edkikatta bulunulmuş. 
Bilmem kaç bin metre murab
bamda arazi Emlaki Milliyeden 
alınarak burada inşaatta bulu
nulacakmış ... 

YeH - Ala. ... Fakat ... 
- Buna da mı cfakat>, V c

)i) .• , İtiraz edecek bir şey mi 
hu) , . • Çamlıca, htanbulun en 
manzaralı, en ferahfeza nokta
ııdır... Havası da, ruyu da 
mqhur ..• Eski edebi nesil. bu
rasını methede ede bitirememiş
ti .•• Saltanat devrinin adamları 
da mevkiden pek iyi anlarlardı. 
Oraya rağbet etmişlerdi ... Şim
diki nesil niçin istifade etme
ıin? ... 

- Canım, kardeşim, istifade 
etmesin diyen var mı? Ben baş
ka bir noktaya işaret edeceğim ... 
Arazinin arşını istediği kadar 
geni~ tutulsun, fakat bina ve te
sisat için ihtiyatlı davranılsın ... 
Şayet rağbet hasıl oluraa o za
man İş büyütülür ... Otel genişle
tilir... Floryada bir çiroz pişir
mek için bir fabrika ocağı kadar 
kömür yakan bir mutfak yapıl
mıştı. Ona dönmesin .•• T~caret 
zihniyeti ile hareket edilsin .•• 
Ufaktan başlamak... Rağbet 
olunca büyütmek ..• 

AJiveli 

Harp tebliğleri 

/ngiliz tebliği 

Atina 30 (A.A.) - (B.B.C.) Yunan 
başkumandanı general Papagos ordu
ya hitaben b1r emrl yevmi neşretmlş
tll'. Bunda. l.3kerlerln blrkaC} dakika 
1fler1n1 bırakarak Olen general Metak
SM lçln dua etmelerini tavsiye etUk
ten eonra. askerlerin bntün tuvvetıe
rile mücadeleye devam etmelerlnl iste
mekten: cSOn zafere kadar herkes 
harp tçtn tekmil tuvvetııe çalışmalı-

öğ~d~n so~~c~a:~örtte 1:;;m.ıştı~ danlığı deruhte ettiği gündenberi 
General, yanında. bulunan umumi em- yeni başkumandan general Cavallıe
nlyet nazırı Mamada lise artık hiç bir ro' nun elde ettiği yegane netice bol 
çare olmadığını söylemJf, bir çeyrek bol İtalyan kanı akıtmaktan ibaret 
sonra. kendinden geçınlt ve dün sabah kalmııbr. Yunanlılar cephenin ce-
vefat etı:nl.ştlr. Vefatı esnasında. bütün nup mıntakasında bazı ıırtlan ve Londra 29 (A.A.) - İngiliz Ha· 
allesl efradı ve hükumet erkA.nı ba§ı k b ı 11 • · • l d" Dah'Ii Em N l · ucunda bulunuyordu. aea ... a arı e erıne geç.ırrruı er ır.> va ve ı niyet ezaret erirun 

Dı~r taraftan Atina radyoıu, tebliğiı Dün ııeee garp aahillerimi:ı 

ltalvan mukabil 
lilitl f Ullitl 1 UUI UU 

Napoli, Katanya 
UUlllUdldllUI 

İtalyanlar çok ağır za- İngiliz hava kuvvetleri 
yiata uğradılar, Yunan· bir çok yerlere muvaffa. 
lılar bir miktar ilerlediler kıyetli akınlar yaptılar 

aıağıdaki malOmatı vermiftirı açıklannda dütmanın hava faaliyeti 
cEstia gazetesinin aldılı bir tel- olmuıtur. Bomba atılmamıştır. 

graha ılSyle denilmektedin cltal- Maltaya hava akıni 
v~nlann Arnavutlukta bir muvafEa- u .. ıt .. ?9 (A.A. \ _ Dün ak§aın 
ümidsi:ı: t~ebbOaün tama~; uim ..... ~~ .. ,.. • .... , .. , .l ...... l'I"''" ,,.. • • 
kalmı§ olduğunu, bugün resmen be- nilmektedir: Dünkü sah eabaİıı düş· 
yan "ehnek mümkündür.>' man tayyarelerinin attığı bombalar· 

dan, fnriliz tayyare personeli ara. 

iktisadi harp 
Atlna 30 (AA.) - CBB.C.> Dün ıe- Kahire 30 (A.A.) - <BB.C,) +--lllz 

ce neşredllen Yuna.n tebU~ld1r: cMah- hava. kuvvetıetl kara.rgthı tara!ı~an Amerika bütün iliracati 

unda 4 C§İ ölmü§, 9 k~i yaralan
mııtır. HiikUınete ait emlak. bazı 
buarlara uğramıştır. Sivil halk ara
aında hiçbir zayiat olmadığı gibi, 
aivillere ait emlakte de hiçbir hasar 
vuku bulmamıştır. 

Bu müessesede altı ay denm ıden 
de temdldU olarat ç~p liyakat ı&· 

dud ve mahnlll taa.mızıar oım~ur.:1 ne§redilen tebliğdir: Hava kuvvetleri- kontrol edeceli 
Anbra 211 (Telefonla> - Bı.bhat n Yunan emniyet nezaretlntn tebliği- mtz İtalyada Napollye, Blcilyada. Ka- A/m teb/ • X • 

foUm..aS Mua.vene• VetAletl Umum.1 ne göre diln düşman tarafından hava tanya ve KomJslo'ya, Erltrede Keran- an f5f 
(Devamı 7 nc:l ..ıülede} hıfmuıbJıa kanununa. ttv1ilwı gıda taarruzu yapılmamıştır. yaya, Kenya hududunda. Moyalcye ta.- V-.Lıaton 29 (A.A.) _ Amerl· Berlln 29 (A.A.) - Yük.sek Alman 

maddelerine al' bir nJzamııame proJt- İtalyan mukabil arruz etmişlerdir. Napollde tayyare k'a. iktisadi bir harbe sirmek (lzere kumandan.lı#ı tarafından neıredllen 

General Metaksasın 
ölümü haberi gelince 

11 huırlamiftır. BAien Devlet Şürasuı. taarruzları meydanına atılan bombalar büyük bili bulunuyor. Vaılnıton'un eeJ*'-.:.. t~ remıl tebliğde ezcümle §Öyle denll· 
da tedtlt Te mür.atere edilmekte olan binada yangın çıkmasına. .sebep ol- mahfilJ • d ....,.e Jnettedlr: 
bıı nJıamname ttmtz, llhht ve aaı gıda Atina 30 (A.A.) - (B.B.C.) Atına muştur. Demtryolu tstuyonuna ve ~- tar Ü enn e yapılan tahmlnle- Blıı denizaltı gemisi 11,500 tonluk 
maddelerlnln temln.lni 1mtln dahillne radyo.su dün ak.fam, son 2f saat zar- beke&lne de bombalar 1.sabet etm!tr, r• gore Amerilca yakında cBütUn dll§llla.n tıcaret vapuru batırmıştır. 
ıetıren htıttlmle.ri llit.lva. etmektedir. !md::ı.kl a.skert fa::ı.liyetten bahisle İtal- yangınlar çıkmıştır. ecnebi mevduatının durdurulma11 Diln lllA.hlı keolf uçuşlan esnasında 

Bu nl&amnameye göre, bütün Jiye. yanların mukabil taarruza. devam et- Ayni gece Katanya. tayyare meyd&- ~· bütün ihracatı karıılayan bir münferld tayyareler Lond.rada asterl 
celc ve t~er Umum.1 hıfzıssıhha tiklerini bildlrmlştlr. Muharebe bllhas- nına atılan bombalnrdan yangınlar lısa.n. pllnını> da ihtiva edecek ola ehemmiyeti haiz bazı hedenere mu
bıuuıımun esaalan dahlllnde hazır- sa. merkez cephesinde çok şiddetlidir. ıkın bl t n vaf!akıyetle taarruz ederek bu hedef
l&nan talimatnameye .,_.,... olac&Jr ve Yunanlılar İtalyan mukabil taan't12la- ç ış.! ·· r .. a~arenln tamamen yan- bir uaule müateniden hUtiln Ameri· lere yangın bombamrile intiJAklı bom-Sipahi ocaiuıda ve 

daha baıka yerlerde 
müzikler ıuıtu 

Dost Yurıaıilitanın tıJmetll Batvt• 
till general Metat.sa.sın ölümtl hal>etl 
flbrim!zde de derin tess11r11 muelb ol
muştur. Çalgılı ıazıno, kahvehane n 
barlarda bu haber duyulur duyuJmu, 
merhumun hatırasına btırmeten mft· 
.ık tntıı edill1l4ttr. Bu meyanda. dfln 
akşam damlı bir çay tertfp edilen Si
pahi ocnğında. da bu tara. haber üze
rine müzik durmu, ve dansedllme· 
~tir. 

Atinaya Viyanaya bir 
mütehassıs getirmek fçin 

bir tayyare gİtmiıti 
Atln:ı 30 (A.A.) - (BB.C.) Salı rü· 

Dil bir Yunuan tayyaresi mtltebusıı 
profesör Ekkner'i B. Metaba.u mua
Jme için getırmek üzere Viyan.an ha
ıetet etmı~tı.Mütehaan.t çaqamba la· 
babı .saat eek:lzde gelecett1. B. ııetü
._, saat 8,20 de son nefemıt venzııo
ttr. 

...... ..., • ._. dığı gorulmuştur. Komlsto'da. yangın- k -'-t · ti l L 1 -~ 
•- m&ddtlert tızerlne nııtıannı bll- nnı tardetmeğe muvaffak olmuşlar- lan müte:ı.k.ıp 6 §lddetl11nfl1At olm~- an"'!• ecnoo licare n a:ontro .u• balar isabet eıtırlşlerdir. İngllterenln 
diren blttr eutet konulması rn{'cburl- dır. · tur. Yangınlar. Kaianyaya. taarruz cektU. f&J'kında bir: oehfrde de demlryolu ~-
1ftl vued.llecettır. IA>ndra 30 (A.A.) - CB.B.C.) Yu· e_d, en tayyareler tarafından g~rillmO.,. Bu uauliin merivete ~rm-....ı l-ln mabna isabetler kaydedllml§tlr. 

ıo&av - Arnavutluk hududunda. bulu- t 11 •· -. .,, İrlandanın garblndekl auiarda faa. 
Torbalıda zelzele nan Reuter muba.blri blldlriJor: ttaı- ur. • lıUkGmetçıe "Yerilmesi lhım ıelen Uyet sabalan genl.t bombardıman tar-

hmJJ 29 (Teletonla) _ Bu &abah 7an mukabil taarruzlan dört gün de- Erltrcde Kerıuıyada olm.endifer köp. emrin huırlandıfı zannedilmekte- Jarelert '4600 tonluk blr diioman tıca-
Torbahda 1 er AD1 e .sflren vam ettikten .'IOnra. dunnuştur. Bunun rüsil, makaslar bombaJanmıotır. dlr. , ret vapurun\l batırmışlar ve dJAer 1kt 
w •Izele olm .. -.. Y fiddeW SEt>ebl utradıklan atır zayiattır. itaı- Llbyada. devriye !aallyetJ, Uerllyen npuru da ağır hasara uğrntmı§lar· 

wsv~·· Hasar )'Oktur. yanlar takviye kuvveti bekliyorlar. Şl- kıtaatı himaye devam etmiş, Deme Ue it 1 dır. 
-------- mal cephesinde kardan dolayı harekM Barka arasında rlcat eden İtalyanlar a yan .Alman ordusunun uzun menzllll 

Be'edl'ye memur· ıarı durmuştur. makineli tüfek a.teşlne tutulm~lard.ır. toplan İngUterenln cenubu §al'tfsln-

Devlet memurlari gibi 
birer ay izin alabilecek 

27 iklnclkdnunda kaybolan a.vcı tay. 

1
• de 1.3ker1 ehemmiyeti hatz hedenert 

Eritrede ileri hareketi yaresinln pUotu bulunm~tur. Para.- soma ısı·nde yeniden bombardıman etmlşlerdlr. 
şütıe inen pilot hafit Yaralıdıl'. 

Londra 30 (A.A.) - (B.B.C.) Llbya-
dak! harekAt hakkında ajan$ların tcb- Libyada Margulla hav& meyd&nın- f "it d h 1 h. 
llğlne göre Derneye taarruz için ha- da harap bir halde bıralcılnu~ 11 İtal- K ı ngı ere e arp a ey • 
zırlıklar ilerJemekkdlr. Eritrede İtal- ynn tayyaresi bulunmuştur. Aynt za- UVVetJi ngi}iz müfre• darı bazı kimselere fena 
yanlar Agordnt ve Borentu'dn muka- manda tayyarelcrlmtz tarafından zeleri taarruza' a.eçtiler 1 d 1 a-~-- vemet g· t ıc. h l tahrip edilen u-,. avcı •·VO'a .. esi de bu- e muame e e en er divanı -. 29 (Telefonla) _ Beledlye os ermeı;e azır anıyorlar. Nll v ı.oı...,.-

memurlannm cuıc.er devlet memurJan ordusunun llcrl hareketi esnasında lunmuştur. harbe verildiler 
ctbl kaza " Mekllld 70 80 t k . NaJrobJ 10 (A.A.) - (BB.0.) Resmi 

• Olllm ve tekatlUilklerlnde e - an ve Itnlyan asker- . Arnavutlukta Kllsura. mıntı:ıkasında .~iı tebllte ıöre kuvvetli mtltrezeler Londra 29 (AA.) - Harbe vic-
tendlletlne, &llelertne yapılacak yar- lerJ mukavemet göstermiştir. Buraya Italyanlarla harbe tutuşan Brltanya Italyan Somaltsıne glrmiflerdlr Mu- danm muhalif olan bazı kimselere 
dımlar ha.ktında Barem kanununun Avustralya. k.ıtaınrı gönderilmiştir. avcı tayyareleri bunlardan bir kaçını ha.rebeler devam ediyor ' fena muamele ettiklui iddia olunan 
uulan dahlllnde yenı bir proje ha- Maamatlh esas kuvvetlerimiz garbe snkatıamıştır. Bütün Brltanya tayya- • b" b' 1 6 k 
mJanmaktadır. Bu projentn blr mad- doğru llerJlyorlar. releri salimen üslerine dönmü~lerd.lr. J -ıı• - ır za ıt i e üçük zabit, harbiye 
desine göre BeleCUye memurıan da dJ. I =::===:====~:::======;.~~=~=~~§5~~~e:;;:-~= nga iZ ve Alman toplan• nazırı Margesson'un emrile divam-
ter devlet memurlan gibi senede birer · - · _.., X4>:ı c ı ~ . mn du""elloau harbe ıevkedilmiştir . 
1.1 1z:ln alabilecekler ve hastalandık- Avam kamarasında bu husuatakl 
lan takdirde butane 1lcretleri Bele- Londra 29 (AA.) - Uzun mensllll kararını bildiren Margeason. kama-
cllJ'eler ta.ratından Mcnecekt1r. Alınan topları, dün gündüz bir buçuk- ra azasının, adalet bu i• ile mctıul 

tan 10ıım bu sabah ta!a.kla beraber " Tobrukta batan ltalyan 
gemileri .. :l.k.ka •Ier a 

1kl salvo ateşi açII1J4lardır, Blrlnei aal- iken bu hadise hakkında fazla maHi· 
voda. a.ltı tane obüs atılmıotır. Bir saat mat verilemiyeceğini takdir edecek'
sonra Alman topları tldncJ salvolannı !erini beyan etmiştir. Lonc!ra ao <AA.> - CBB.O.> Tobrut 

Jlmanında San Olorzto İtalyan mrhh Y --' d b • t 
~TalıOrtinden bqb. 1 torpido muh- em e e ıya 
d>i bl.t tllep, Llgoria tnnıatlantığl GUnin mühim mevzularından bi-
4'ahll olmak tlzeı. 1'1 İtalyan rem.ısı Ue riı dlizde yeni bir edebiyat var 
fm,~ ~ enkazı bulunmut- mı? Yok ma ?> Gazetelerde, ma• 

Gördüklerim, 
Duyduklarım 
Yuan: Sermed Muhtar AJuı · 
Buaün dördüncü ıahiEemizde 

bJe makale, bu muamrma mütala 
ediliyor. Hurdebinle a.tatbrmalar ••• 

Var mı? Yok mu? 
Ba kadar tereddüd uyandıran bir 

PY baklanda katiyetle ne cvar !ıt 
denebilir, ne cyokb 

Demek k; yeni edebiyat. mevcu-

ı diyeti cmeşkü.ln bir fey ••• 
Sütun sütiın münak..-Iarı oku- 1 

madan • .<)ylc. etrafa da bakınca. bu 
intibaı almıyor muyuz zaten? ••• 

• 

__. 
Arnavutlukta tİJnal cephesinde karlar arasında lı:öylillerin 

yarduniie yapılan nakliyat 

yapım,Iardır. Fakat her 1kl bombar-
dıman da ne ha.sar, ne de telefatı mu
cip olmuştur. ;;..;._ ___ _ 
Harp esirlerine gönderi

lecek paketler 
İzmir 29 (Telefonla) - Avrupadat.l 

harp hali sebebile Kızılay Kurumu 
muhtelif memleketlerdeki harp esir
lerine memleketım1zdekl akrabalan 
tarafından gönderilecek hediyeler! 
muntazam koliler halinde sevk vazife- 1 

.sini deruhte etmiştir. Aynca. Almanya 
ve İng1lteredekl harp esirlerine 20 bin 

Ne demeli 7 
Tercüme romanlarda, cazi

zem> tabiri. Ne aykırı bir lAfl 
Fransızca <ma ehe re> dendiği 
makamlarda bizler cgüzelim>, 
ccicim> tarzında sözler kulla· 
nırız. 

cAzizem> 

dememeli; 
İcabına göre cgüzelim>, ccl

cim:t ilh ... 

demeli! 
Ura. kıymetinde kuru üzüm, incir ve 
fıııdık hediye edilecektir. Bunl:mn 
İzmir plyasasınd::ı.n mübnyaası için te- L 
şcbbüslere b:ı.şl:ı.nmıştır. J ~----------·--•J 
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r Ald>aba ıazetesinin son nüsbum· 
!ıı- ıair •. Y uauf. Ziya Ortaç•ın beni 
WOK mütehaaau eden bir yazısım 
okudum. 

Hileli 
kahveler 

Fazla liatle satış inhisarlar umum sevgili lüks? 

Orhan Seyfi Orhon'la aynlmaz 
arkadıllmm çıkardıkları mecmuada, 
ll!itündürücü bir tenkide, gÜzİde bir 
hıcve radıyoruz. Benim. kendi nef
lİrne, onlann mizahını her okuyuı
ta, gönlüm ferahlar. 

Yusuf Ziya. bahsettiğim yazısında 
Lir şahsı değil, bir fikri istihdaf ecli· 
Yor: 

Beyoğlunda Dekorasyon mağa.za
tmın camekBnında yaldızlar ve tül
ler içinde eski bir beşik dikkatimi 
celbetmişb. Üsluba sokulmuş bir se
Clef vehmini veriyor. Kİnajl'esİ de 
sinesinde besliyeceği inci olacak. 
ıY anında daha antika ve tamamile 
Türk diğer Lir beşik vardı. Salabad
llin ~efiğin bu latif mobilyeleri ba· 
na hır yazı ilham etmemişti; sadece 
h~yranlıkla baka kalmıştım. Yusuf 
Zıya Ortaç'sa bundan ne gilzel bir 
1!1evzu çıkarmış. Okuyup gıpta et· 
tinı. Ve kendime de kızmadım de· 
~. 

Hulasaten: «Beşik» i anlatıyor. 
Bütün Türk büyükleri onun İçinde 
b~ü,lerdir. «Sinan böyle bir 
betikte sallan~tır. Süleymaniyeyİ 
kuran debi, ilk kavsi onun başlığın
da gördü, ilk sütunu onun üstünde 
•~etti.» diyor, Makaleciğinin biti· 
~ınde de şöyle devam ediyor: « ... 
anıekanın önünden henüz ayrıl

~ıştını. Karşıma, bir yahudi vitri
~ınde, teneke topuzlu bir çocuk 
y aryo)a$1 çaktı. Bakıp düşündüm: 

ase ~~un içinde yatıp büyijyenler? 
-·~ı kaldırımdan bir bob - stil 
geçıyordu. ıt 

b Ben bu Yazının acı lezzetinde 

d~haşka bir felsefi meraret sez· 
un: 

Çekilmiı kahveye bir 
misli nohut karıştıranlar 

1 rd,. çekilmiş kahvede 

Yeni bazı cürmÜ
meşhudlar yapıldı 

müdürlüğü 
Haziranda Ankaraya 

nakledilecek 

İstanbulda bulunan İnhisarlar 
Son zaman a ... i tl 

rtmı tır Kahveciler cem ye 
hile çok a şt . bir muharrlrlmlze 
reisi bu husus a 
şunları söylemlştır11: t Jadır Kahve

- cKahvedeki h c az. . • 
il kilmi'" olarak getırilen kah~e-

c ere çe '1 D ğirmencıler 
ler yüzde elli katıklıdır. . e kadar 
hakiki kahveyi çekerken ıç.ine o tek-

Lüks mağazalar hakkınd~ bugün bir 
karar verilmesi muhtemeldir 

umum müdüı·lüğünün Ankaraya nakli 
kararlaşmıştı. Umum müdürlüğe tah
sis edilen Ankaradaki binanın inşaatı 
zamanında bltirllemediği için nakil 
işi bir müddet tehir edilmiştir. İnşaat 
malzemesi güçlükle tedarik edilebildi
ğinden, bina ancak hazirana kadar 

çok nohut kanştırıyorl:ı.r !~ b~~ydan 
rar nohut karıştırmam kahveciler 
kalmıyor. Eğer kabveyke, hve içilemez 
de nohut karıştırırsa 0 a. 
hale gelir. . il . hakiki kahve-

Kahve değırmenc erı tır-
ye azami nohut mik~arını karı:nın 
maktadır. Değirmencılere kabvkab
kllosu 135 kuruşa satılır. Çekilen b 'e 
ve bir miktar fire \•e_rir. Bu s~eij;_ 
çekilmiş kahvenin kilo~~ahve pi
mencllerden 180 kuruşa ~ , d 10 
Şirlrlz Değirmencilere kılo başın a 

. k. kalmaz 10 kuruş 
kuruştan fazla. ar : labi'
karla iktifa etmiyenler, içı.ne a. k~r 

Baba, oğul tarafından idare 
edilen bir ticarethanede yüzde 
yüz ka.r edildiği ileri sürülerek 
tahkikat~ geçilmiş, tahkikat ev
raJa fiat mürakabe bürosuna tev
di edilmişti. Büro, tedkiklerini 
ikmal ettiğinden ticarethane 
hakkında bir karar alınmak üze
re tahkikat evrakı bugün fiut 
mürakabe komisyonuna verile

cektir. diğine nohut karıştırarak azam~ilosu 
nisbett elde ediyorlar. Nohud~ir kilo Lüks mağazalarda yünlü, ipek-
20 kuruştur. Bir kilo kahveye ı· muklu kuma.slardan baska 

nohut karıştırılıyor. Bu suretle ı, pa • -
da . kilosu 4-00 kurusa satılıyor, diğer mallarda kar nisbeti yüzde 
kahvenın • 
demektir.» f dık yirmi beşi geçmiyecekti. Diğer 
Bazı değirmencilerin kah~eye m malları da lüks diyerek yüzde 

kabuğu karıştırdık.lan da soylenlyorsa 
butla kanştınlmış kahve daha elli karla satan bir takım tica

~~:~~ olduğundan, bu ~le iştiğal rethanelerde cürmü meşhudlar 
edİ~~~~b~:·ikl yüz kadar kahv

1
c t~; yapılmış, tahkjkat evrakı tanzim 

ğirmenl mevcuttur. Her .. hang_ de- edlimişti. Büro, bu husustaki 
bakkal üç yüz Ura mu~btlınde bır . tcdkiklerini de ikmal ettiğinden 

. t da ·ik edebıliyor ve kutu ~ .. 
ğırmen_lieğ taşlıyor Kuru kahvecilik lüks magazalar hakkında bugun 
kahvecı e · ıı haline .. · d · zamanın en karlı bir ticare fiat murakabe komısyonun a bır 
getirilmiştir. . karar verilecektir. 

tamamlanacak ve o tarihten sonra 
krmdura fiatlcri ile meşgul oldu- umum müdürlü~ün nakline başlana-

caktır. İstanbulda, umum müdürlü
ğunu haber alan ve yüksek fiatle vün fabrikaları ile, mecburen .şehri-
kundura satan ticar~thaneler ınizde vazife görmesi lazım gelen şu
kundura üzerindeki etiketleri beler bırakılacaktır. 

Vekalet, umum müdürlüğe bu hu
kaldırmışlardır. Pazarlıksız satış susta lazım gelen tebligatı yapmış bu-
kanununa göre kunduralara fi- lunmaktadır. Umum müdürlük, hazi-

rana kadar Vekületten alınan direkti! 
at!erini gösteren birer etiket ya- dahilinde mesaisine devam edrcek, 
pıştırmak zarureti vardır. Tkaret nakil hazırlıklarını yapacaktır. 

Vekaleti mürakiplerini teftişleri Telgrafla lisans müsaa-
sırasında rnüşkülMa uğratan bu desi İstenebilecek 
şeklin önüne geçilecek, kundura- Lisans müsaadelcrin:n Ticaret ve-
Iara etiket konma mecburiyeti 
kontroldan gecirilecektir. 

Fiat mürakabe bürosunun 
mmtaka ticaret müdürlüğ·ü em
rinde çalıştırılacağını dün yaz
mıştık. İstanbul bürosundaki şef 

Ticaret Vekaleti müfettişi oldu
ğundan büronun Vekalet emrin-

de çalıştırılması lazım gelmekte
dir. Büronun şefi Ticaret Veka-

leti müfettişi bulunduğu müd

kaleti tarafından verildiği malümdur. 
Mmtaka Ticaret müdürlüğüne Veka
letten gelen bir tezkerede, istanbul
dan telgr:ıfl:ı lisans talebinde bulunu
J:ı blieceği hususu bildirilmiş lir. 

Beş kasap hakkında 
z~bııt tanzim edildi 

Tesbit edilen fiaUen ziyade et satan 
beş k::ı.sap daha tesbit edllmlştlr. Bun
lardan ikisi Şl.şllde, üçü Maçka.dadır. 
Bunlar hakkında zab1t tanzim edilmiş 
.,.e dükkan sahipleri müddeiumumillğe 
verilmiştir. 

detçe büro, Vekalete bağlı olarak Vali Yunan konsolosuna 

Yeni edebiyat ve bir 
· hikaye 

lkide bir yeni şiire, yeni edehiya. 
ta, veni tarzda manzume!er ya:an
lara ahp tutarız. Halbuki bu İşte 
pek hakh olmadığunızı dün anla
dım. 

Son %amanda dünyayı kasıp ka~ 
VUran Lir «ananeye dönmek arzusu» 
"ar. Siyasette böyle sanatın her şu• 
besinde böyle •.. R~lar, beynelmi· 
le]iyetin, yanlış bir tel~ki il~,» 
«rnenii hususiyetleri» silmcsme 
karşı İsyan etti. Hakikaten de, insa• 
nı çatlatacak, patlatacak bir h~lle 
kar,ılaşmışbk. Dünyanın neres1?e 
Ritseniz, ayni biçim modern şebır, 
modern bina. Amerikan ban, caz, 
kokteyl, kübizn.. bonfile ve bu me
Yanda da çocuk karyolası.:: St~
dard !... lllallah... Arz ve tül daır~· 
leri üzerinde fersahlar katetmek bı
le insana en ufak bir tenevvü temin 

Kahvelerde lnraathanelerde, gazı-
larda öted;n bel'i kahve satışı çay Fiat mürakabe 

:'tışından blr misli !azla~ır. Son za
manlarda kıraathane, gazıno ve kah
vehanelerde kahve içenlerin sa~ı 
hissolunacak derecede artmıştı~. Evın
de kahve bulamıyanlardan bırç.o~u
nun kahvehanelerde kahve içmeyı da
ha ehven buldukları anlaşılmaktadır. 

bürosunun, kalacaktır. taziye kartı gönderdi 

Buna dair bir fıkra okudum: Av
rupada bir doktor beyin Üzerinde 
ameliyatlar yaparmış. MesleğindP. o 
kadar ileri gitıni, iri birçoklan geti
rirler beyini.erini doktorun laboratu
varma bırakırlarm~. ~ üzeri 
veya beynin tamiratının küçüklüğü
ne, büyiiklüğüne göre bir iki gün 
sonra gelip alırlarmış .•• 

Otobüsler 
İngiltereye sipariş İçin bir 

müracaatte bulunuldu 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfl Kır-
edemiyordu dar, refakatlnde Tramvay ıctaresı 

İşte bu, son seneler içinde a.ksüla- umum müdürü B. Mustafa Hulki Eren 
rnelini gösterdi: olduğu halde şehrimizde bulunan In-

gidiniz, gillz Yakın Şark Ticaret Birliği mü· 
D grupunun sergısıne messili lord Glinkör'ü ziyaret etm~tlr. 

Fransız ressamlarınkine uğrayınız.. Vıı.li, Belediyenin İngiltereden ge-
Bu müfrit ressamlar bile: «Ananeye tirtmek istediği otobüsler için lordun 
dönmek için» lafını dillerine pele- ingilteredeki fabrikalar nezdinde ta
ıenk etmişler. Edebiyatta da, h~yre1-1 vassut etmesini rica etmiştir. Lordun 
ti kamçılayıcı «Bana bak hey.» yapacağı tavassut üzerine firma~!1rın 
.. , . d d ~ cümle ve istanbulun muhtaç olduğu otobusler 

ııır.er yerıne ec a varı • için bir sipariş kabul etmelerl muhte-
rnısra ••. Mimaride keza: Her yenn meldir. 
tnahalli çeşnisine doğru bir tema• • 
Yül. Misalleri çoğaltmıyalım... Her Halde yeni bir pavıyon 
•ahada but l ak 

B • • • d ğil. d. Makule güze- yapı ac 
u, ırhca e ır. • . • • . 

1 
senede iki yüz 

le, bol çeşide rücudur ... Ah, şu ş~ İstanbul Hal ıdaı:ıds 't tem·ın etmek-
d=L· d" yıne i r · lık Var! a ıuı;ı harpten sonra, unya otuz b 11 ııa .. lll bin lirasını safi 
«harsi manada» milletlere, havza· tedir. Bun~ Y~ ~r 
lara, ırklara hatta kabilse kabilelere varidat teşkıl ediY . ;r yaa-. yo-

' ak" "b • murta peyn. , " ayrılsa da Kurunu vustad ı gı 1 Belediye, yu b 'ıan yiyecek mad-
b· k T" l'da - t gibi çabuk ozu ;..,· den ır Çeşnili alemde yaşasa ... ı.ro 1 guı . g· lde satınak ısted'"&ın 
Amerikan barına girmesek... Kon· deleriı~~· d~vi;on inşa etmek fikrinde
Yada kübik binada oturmasak... y~ınl: nt ırn.ı binası için ~ısndıdenl bir 
S 1-·'- . - llarının dır. e ktadır Yeni pav yon 
• e 'v<llt zevkinı, Karaman ogu plan hazırlanma ·Tekirdağ kar-
ıbdalanru canlandırabilsek... Bey- simdik.l Hal bin~sının dilecektlr. 
Ae?~ileliyetçilik başka şeylerde ol- puı iske!esinde .nşa c 
sa: insanların biribirlerini aç kurt.· b" } 
lar gihi yememesind<?, bilakis sev· yıktırılacak ına ar 
lllesinde Fakat mevzii hususiyet- . istimlak edilen ve mua-
1 d ... Beledıyeee . yıktırılması 
er e: Anane!. •. Mukaddes anane... 1 1 i biten bınaların . dil 

Ti. 1 ;ne e er .. teahhide ıb:ıle e -
urk çocukları! Teneke topuz u çok geç olarak ınu k yınetl ve oinanın 

karyolalardan yeni telakkiye uygun mektedir. Enkazınd ~Belediye ile mü-
:Zarif b · ı · u r.oktasm a eşıkJere... vazıye · d ihtilaflar çıkıyor. 

. Başka ~illetler de bunu şiddetle teahbid ara~nb: kabil bineJar derhal 
bıssediyorlar. Yusuf Ziyanm güzel Bunda~i~~ek ve yıkılmadan evvel:~; 
ı:,a~ı.sı,. Türklerin kendi ananelerine ih~~ e va~yetl tesblt edilerek m:;dan 

Gü~rü~ ve ln~sarlar 1 KOCOK HABERLER 
Vekıh dun halı ıhracat- * Maarif umum müfettişleri pazar-

çılarını kabul etti ı tesi gününden iti_baren lis~lerl, orta ve 
.. · .. · . . . . sanat mekteplerini teftış edecekler. 

Gumr~k ve .~n~~arlar Vekıli B. ~aıf 1 öğleden sonra yapılan mütalaaları 
ı:.aradenız ~u:ı o.?1~.den evvel Gum: tedkik ve raporlarını Maarif vekaleti-
rukler başmudurluğune bağlı şulıelerı . 

. th J't .... .., .... d .. 1 .. ğ .. ne vereceklerdır. 
gezmış, ı a a gumnı5u mu ur u un-
de halı ihracatçılarını kabul ederek 
konuşmuştur. 

Halıcılar, İran halılarının Türkiye 
yolu ile ihracına kolaylık gösterilme
sini talep ediyorlar. Bir müddet evvel 
Ticaret Vekaletine müracaat eden ha
lıcılar, bu sefer de Gümrük ve İnhl
sa.rla.r Vokilinc bıı9vuıu'luqıCLrch,·. rr ... h
cılann bu müracaatı tedkik edilecek
tir. 

Katinanın ölümü hakkın· 
da morg henüz rapor 

vermedi 
Saınatyada oturan 19 yaşınd::ı. Kati

na isminde bir kız bir hastanede ölmüş 
ve gömülmüştü. Bilahare bir ihbar 
üzerine mezardan çıkarılan cesed 
Morga kaldırılmıştı. Dün çıkan bir sa
bah gazetesi, cesed hakkında Morg 
raporunun tanzim edildiğini. öliim ha
disesınin kürtaj yüzünden vukua gel
diğini ve üç doktorun dinlendiğini 
yazmakLadır. Bu hususta İstanbul 
Cümhuriyet müddeiumumisi B. Hik
met Onat şunları söylemiştir: 

- Morg raporunu henüz almadık. 
Ölüm hadisesinin kürtaj yüzünden 
vukua geldiğine dair henüz bir karar 
verilmiş değildiı'. Üç doktorun da din
lendiği asılsızdır ... 

Talebenin hava kuru
muna yardımı 

Ha va Kurwnuna yardım için mek
teplerde birer teşkilat yapılınağa baş
landığını yazmıştık. Şlmaiye kadar 
Şişli Terakki, Kız muallim, Selçuk ~ız 
sanat, Çamlıca. kız, Halk Partisi ve Iz
mir talebe yurdlıı.rı, Işık, Kabataş. 
Ereııköy liselerinde bu teşkilat yapıl
m~tır. Talebenin her ay verecekleri 
yardım tesbit edilmektedir. Her ay iki
şer buçuk lira teahhüd eden birçok 
talebe kaydedilmiştir. Dün de Emin
önü Halkevinde talebeye bir konferans 

* Güzel Sanatlar umum müdürlü· 
ğüne tayin edilen B. Tevfik Ararat 
şehrimize gelmiştir. Burada tedkikle
rlne devam edecektir. 

*Şubatta toplanacak Umumi mec
lis 1941 senesi bütçesi ile Belediye za-
1.JıLu,,. ı...uuı~Laıı.111.:~uıuı ıııu1;aıı.~u:sını 

lamamlıyacaktır. 

* Basrıı. yolile yapılan ithalat ve 
ihracat işlerini konu.şmak üzere Mın
taka Ticaret müdürlüğünde başlanan 
topl::ı.ntılara dün de devam edllmlştir. 

* Dün muhtelif memleketlere iki 
yüz elli bln liralık ihracat yapılmıştır. 
Fiıılindiyaya deri, portakal, Macarls
tana deri ihraç edilmiştir . 

* Kadıköyünde on dokuz yaşında 
Nezihe balkonda çamaşır asarken aşa
ğıya düşmüştür. Muhtelit yerlerinden 
ağır surette yaralanan genç kız has
taneye kaldırılmıştır. 

* Sümer Bank'a kereste vermiyen 
ve aranınca deposunda birçok kereste 
bulunan Mlhal, dördüncü sorgu ha
kimli~! tarafından tevki! edUmiştir. 

* Tophane iskelesine kayıtlı Hüs-
11 üye ait araba, dün Galata. rılüımın
dan geçerken atların şahlanması yü
zünden, denize yuvarlanmıştır. Ara
bacı kurtarılmış, beyg!rler bcğulmuş
tur. 

*İki günden beri ya~rın kar yüzün
den dün sabahki ekspres Haydarpaşa
ya öğleden sonra muvasalat etmiştir. 

*Eminönü Halkevinden: 1 - 30/1/ 
1941 perşembe günü (bugün) saat 
18 de Dr. profesör Fahreddin Kerim 
Gökay tarafından <Harp ve sinir) 
mevzuunda bir konferans verilecektir. 

2 - 3/2/1941 pazartesi günü sa:ıt 
18 de doçnt Ziyaeddin Fahri tarafın
dan (Halk ve ahlak) mcvzuunda. bir 
konferans verilecektir. Her iki konfe

Yunan Besveldli Metaksasın ölüm 
haberi üzerine Vali B. Lütfi Kırdar 
Yunan konsoloshanesine taziyet mak
sadile bir kart göndermiştir. 

Yeni kütüphanaler 
Maarif Vekaleti çocuk

lar icin 2 kütüphane 
daha açıyor 

Doktorun masasmın üstünde dai
ma tamir İçin sıra bekliyen, kava
nozlar İçinde birçok beyinler durur· 
muş. 

Bir gÜn ge:nc bir adam gelmif: 
- Doktor lutfen şu beynimi alıp 

tamir ediniz.. demiş. 
Doktor beyni almış: 
- Fakat bunun tamiri epey uzun 

sürecek... Bir hafta sonra gelip ah· 
nız ... 

Genç beynini bırakıp gitmiş. Ara-
..1 • ., h; .. J.eı.~ -a--:- ..l-1:1.- • -•• >.r .. ._. ... 1.c ........ ı .. c.-.ı "" ı.ı., z•Utıu.a .. ı. ....... "'ı....... •• • ik• b ft .. 

umum müdürlüğü, çocuk kütiiphane- runmemı.ş, 1 a n geç~.aş, ıo;eoç 
leri tesisi için yeni bir proje hazırla-/ ~~aı:ı yok ... Uç h~ta, do'.·t hafta, 
mıştır. Bu proje ile iki kütüphane da- iki ay... Kunst. gelıp beynı alına
ha açılacaktır. Divanyolundakl Çocuk mış. 
kütüph!lneslnden başka biri Fallhte, Doktor bir ıtiiı sokakta bu genç 
cti~erl trsküdarda birer kütüphane d!l- dama ra.sgelır İt: 
ha tesis edllecektır. Umum müdürlü_k, a _ Canım, demİf. gelip beyninizi 
çocuk kitaplarını tedkik etmektedır. al d 

. ma ınız ... 
Çocuk ı.:nıtür~~1~ ~rttıracak yenı. ese~- 1 Delfüanlı giilümsemlş: 
lere ihtıyaç gorulurse, bunlar tçın bır .• 
müsabaka açılacaktır. Çocuk kütüp- - Artı~ luzu~u k~~adı d?k-
haneleri, mekteplerin taUl günlerin- tor .. : demış, edebıyata mtuap ettim. 
de sabahtan a~ama kadar, mektep Yem tarzda manzumeler yazıyo· 
zamanlarında da saat 15,5 tan sonra rum. 
açık olacaktır. Doktor da: 

Altı çocuklu aileler 
- O hald~ haklısınız!.. demif ve 

ondan ayrılmış .• 
Biz yeni şairlerimize ikide bi.r 

Sıhhiye Vekaleti, altı çocuklu anne- t durm• alım B d"'n ik 
lere senede 30 liralık bir yardımda bu- ça dıp b. h-Y t I k. Bu 1._u ya mA ya-

. em a ır as a ı . aıu;anıza vru-
lunmaktadır. Istanbulda G çor.uğa ma- d k" · ı · 
lik müracaat eden 3000 anne vardır_ P~ a 1 genç şatr e~ artık beyın de-

.. . nilen uzuvlumı bile kullanmadan 
Bu muracaatcılardan şımdtye kadar .• larm 

8
. d b' ·· 

ancak 200 kişiye bu para verilmiştir. şı:ı- A yazıyor ış.. ır e ız şıırde 

B ·· ı d 1 ğ d'~ . t·hk k b b bili mana arıyoruz. u çe arı ı, ıger ıs ı :ı er a ı- H'k F · d E 
11111 haklarını ödemeğe imkan bır:ık- 1 met erı un s 
ınamıştır. u••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beş kişi sokakta düşerek 
yaralandı 

Müracaat edenler, 933 senesinden 
beri 6 çocuklu olduğunu isbat eden 
kadınlardır. Bu kanunusani lçlnde 3 
alleye haklan verilmiştir. 

Diinkü kar esnasmd:ı hazı kazalar 
olmuştur. Üsküdarda At!ams cadde

Edirnede arıcılık kursu .!inde oturan 70 yasmda Sarafim, ıs
tinyede oturan Salimin kızı Fatm:ı 

Edirne 28 (Akşam) - Her sene ilk- Şe11, Beşiktaşta Odun iskelesinde ha
baharda Edirnede açılan Arıcılık kur- mallık yapan Mehmed Şan. Mesrutl
su ve kongresi bu sene de nisan so- yet caddesinde bir apartımanda otu
n unda açılacaktır. Hazırlıklara şim- ran 67 yaşında Galip, Dakırköyünde 
diden başlanmıştır. sakin Cemile sokaktan geçerken ayak

latif hır tabassürünü ifade ediyor. ~t. bir ihtilafın zuhuruna 

C::=-~==========~(~V:a~·~N:u~)~~ve:r~um:ı~ye:c:ek:tı~r-==~==================ılli;a~y;=JJll;!D~~;a,;:;y;a;:=~g';:iö~r;e;=: .. :.========================================================= 
ransa giriş serbestir. verilmiştir. 

Trakyada bu sene bal 40-80 kuruş j 1an kayarak düşmüşlerdir. Bu be.ş kişi 
arasındadır. Balınumu lse 120-150 ku-

1 
muhtelit yerlerinden yaralanmışlar-

ruşa satılmaktadır. dır. 

b 'k k -ı «Hatta bunun iç:n lazım gelen\ ... «Fakat Avrupada harp patla-\ ... «Biz sütlerimizin sulh zamanı-ı B. A. _Evet hu harp yalnız b~ . .. ize fa rı ast uru •·· . A • • • • • • , 

.. 1 1 .. ' «lkı pastor .. kt ·1ı_ te<>ebbiliı bile yapıldı.·• yınca buna ınıkan kalmadı ... > dı- nı da bilirızl> dıyeceksın amma har- zuk sütlerin değil: muhtekir gibi ni· - S l" . . bozuk sut er 1 b l .. aute kavuşaca ı ..• ll.A. ... b' b . .. . dek" .. 
h k aym va ımıxm k d lup stan u ıyl yor... ın u ış uzerın ı tesinnı kabul ce sütü bozukların da işine yaradı!.. ~ kındaki izahını J:>ilmem 0 u un etmelil... ' 

u hay Amca ... 



LONDRA 
bombardıman 

esnasında nasıl 

eğleniyor? 

Lüks sığınaklar, 
reraltandaki eğlence 

yerleri, umumi 
sığınaklar 

Gazeteler yer•lb oteller 
lnf&ll için bir anonim 
ıirket kurulduğunu 

yazıyorlar 
• 

-2- Umumi llir •im•lda bombardıman esnasmda konser 

Romanyada 
yeni tedbirler 

Görclii.klerim, duyduklarım 

İstanbulda enflüenza 
o wmanıv, ber llD8 bra kıft& bir m&fll", pazar üttl, pazarteat dctlt d• 

TtJa m teıe bap TUr11P Jlakal on bef me, ..ıı aaııdık lstlfl, oaqam1ta :; 
sin Jatak dötek eerllmek p.rttı. Adı hamama tettlmmat tam tamtmm• 

JWanıd 29 (A.A.) - (Reuter) 1 enruıema'ya tutulmak. Paçavra bu- btlyülünden tüçülilne tadar 
<leneral Antone1CO'nun lıir karama- talJlı da der1edl ki sebebi, ricudl pa- 6rnet. 

mucl'Wnce Wltaa Ram• pua• C&Tl'Qa tnlıttL (O ftkit lflp tellm811 Azıttıkça azıttı.ıar: (Saka kirli ÇQJ9 

.emleket chfina çib
caldar haaaat bir -.ize 

alacaklar 

1_. orla.da )TOL) blle baatı), (lmamm tedlsl~ 
pordanma. ..wp._. m...leketi t-:ık ımA cözlümlln çıta ıelJf1 en ziyade (mlsafirln çocutu galiba hellya. 
11tmeden evvel, haamt 8UJ'et .. Yıze 111.Dunlarda; «t gtln dren Brbalıı ve sız girdi) dlye durmadan mutfalt, 
edilmeai l1zım gelmektedir. Bu ted· l50 san dren Hamsin içinde. BrbalnJn ııtı. odaları şartlamalar. Ballert 
l»ir diplomatlar hakbıcla ela tatbik Zemberlr tırtmaalle (İftidadtllberd)l~ rap; hem üzüntüden, hem yo 
edilecektir. GarUDU.. alre bundan ne, Hamstntn cemreler dilfm,eden eT- tan helAk oluyorlar. 
makead, Demir mubamlarm ı.,.n ftlk1 dzdlvaeı tayur) ve (Garll etÇar) Paçavra butaııtmm o fldeW. llDll 
tetebbüaüne ittirak eden Ye hiikG· ıtnıerlne santl balmumu yapıştınmf. ı.L Konu ke>mfu: (Aman pek= 

L-- L.!_ __ 
1 

• Yaft,ftan yavlf& llfı bqlardı: tendlııizi koruyun) dJ7e d 
metçe arandan U11&& amme enn ecne: - Kör oluı gene aötiln etmlf I umurlfnnda detll; hlll temlzllk d 
1:tl memleketlere kaçmalanna manı - Bltiflkler tapı tapamaca yatıyor- dlndeler. 
olmakbr. laımql... Sen mlaln aldırmayan? .•. c:g 

Buraya selen gazete haberlerine - Kartıtllerde de var pllba. Dok- rinde bunlar da ani atda J8 
söre. Horia Sima, tevkif edilmemif tor İpotratı girerken g6rdtlm ı Atla tara11 seçtikten 10Dra 
Ye Rumen topraklaıuıdan uzaklq- Buyurmadılı. mihman olmadılı n, 1orıar amma hepsi canlı cenaze . 
maia mUYaffak olmuttur• A.keri konak nerede? ... Mutlaka da en 6nce Şimdi de mikrop derdbıe diifmeıltf 
R ahfill • d lailerden il Ja tel takyell ahretllle, ya merhum- m.1? ... O gW. gibi evlerinin halln1 ıöC 

Bombardıman eenumda, Londra 7Ulerde Jata edilenlerdir. Açık la beraLer bunla ftl ek d him miktarda aillh almd11r1 Ye De· nine tardeşl btl7tlk teyzeye ya da yeni pırıl pınl tqlıkta pençe pençe çam 
.umen. m ~ • w m • 1ar yadlgln Arap talfa:va, ya hanım meyin. Süblime lle yamyq §3 

...... aud eileni,Jor) Şehirde, ~lercleki mimaklarda telefat yu- ediyorlar İ..o d r em ile evam mir muhafızlar tarahndan sul>e~ pllııe musallat. ' duvar diblerlne aerpllmlf, ~ 
,tınaha 'bGtün birahaneler, diikk&n lr.uu. bombanın aıimak içine diif· binuı 1 • n ~ en muazzam len eşya ile dolu 70 kamyonun ele Kar kıyamette çangınh paçalan 11- cır gıcır merdivenlerde be:vaz ökçe 
•• müeaaeselerin kapanma .. ati mesine vab..tedir. Bu iae, enderdir. tan ~= :~m~ecce .~· geçirildiii aöylenmelr.lfedir. Kral Mi- ftJlP kuyudan su Qeke çete tqlıklan, lert; saloz glbl perdeler alacalı bulll 
~ 17 den aonra da bütün gece Londrada kaldıimı Gç ay zaman i.tlı'b N • ı? en ~ pi ile valide kraliçe, isyan hareketi tah&alan otmuı. Bacı bafını rastlle cal!; llvanta çlçett kotan örtülercN ..=.-.-"'--• --L bulunuyor fmela b' eaed d L• arat ezaretine 18&bet vaki ol· eanuında ölen askerlerin ailelerine bulayıp kar toplayan gilne§te ku1'Jt- keskin keskin asidfenlk kokusu. .. ,...,...&Mi& ...- . . . ·. zar .. ne il' c • • ne e u.1' maJlllfbr. Madridin telefon santrali . .. OOO mut. Teyzanım ltulunc; yellerlne okut- MeselA blr mlaaflr geJ.mlf de~ 

Sabelun saat barı ile beti aruuı- yaralı aordüm. Polialer Ye buna ...:ı..: .......ı..l!L dan L _L hır yardım olmak uzere SOO, mat...._ ti._ tltre•e "'"tu..-nne- arasında: (l'Ulnca da buta d 
~- L-- alb LL-L- 1 • d:%. L!IA -ı··ı . "- -..&eye mey oıı:uyar-.; 1 • 1 clir •y&U ...... ~.., ol Y'" ·y-- . ,.... uu ,er UlnllPlne en yan ya- memur .. er tqıı:uat o u en Ye ya- d' elik d ey WrDllf er • detı IDrll lcızlan boJlamı.f. Tazeye p- yokladık) der demez banunJa 
_. bophyor. Fakat wafak aia- rahlan derhal hastanelere kaldır.- C" du:ıru~or. il hlik . Antonesco, enflüenzadan muzta· lince buz libl hamamcıt.ta yıkanıp çl- haJdl dörtnala dıp.n. Qocutıan odaJll 
,.m-. harpten evvel Pariate tiyat- yorlar. I . un en Yer. en te e ıp.ret- riptir. Tl tumıe. tapayıp llstUt balonlu piilverlat&te 
•lann kapanma saatlerinde olc:lu· S.imaklarda müıterek hayat, İı;· el zam~bı~dj ti~~!~~leri. ~tel· Romanya Berlin aefirini Dideler ru.ten. artık çekiver kuynı- le tepeden tımata pıapıa; m1af1r p. 
la sibi. mütterilerle hıDcahınç do· tünai rahata Ye münuebetleri de ye er, n a ar, naıı:~ua aervıale- • .. dı ıunu. Kucalttathıden köşe mlnderln- der gitmez de ellerlnl, üatlerlnl batı.. 
..__ L 

1 1 
b K dı 

1 
d ~!L d ri. faaliyetlerini tatil etmiyorlar, gen çagır deklne tadar evdetllerl aralardı. rını, ortaııtı sübllmeye bulama ... 

r-qvr. ıı:o ay q r17or. a n ar, e~o u hattA l> it --~--ı • • I . Hepsi sergi Kafa tazan beyi t Lokantalı danaiqler, cece aaat yapıyorlar Yatlı erkekler kliad oy· ll'Ço .. .__ar Yıtrin erme: 8erlin 29 (AA.) - (Stefani): ' ' n son Dedik a. bastırdıJtça butmr. SUJtt-
'1 M kapanmaktaclar. Bunların aa· nl.J'}'orlar. •Genç kız n delikanlılar cAlann ealnuında açıktır:. levhala- Romanyanm Bertin ae6ri Greciano, ::ıtru::u~!::;b~:!:ı:a::f · ::!: ranın ne dllinde ne halinde hutaııtı-
.__ı_ bir'--- . 1 ela • O" rını asıyoT ar. h"lt6m ti ta f d • --lt-1 ' tan kalkıf ha.staııtlı yerden lellf al&. ,.....n. -"' metre :renn a tm • iM. ort yapıyorlar. Sükunet za- N 

1 
. . . u e ra ın an ıen ,,.. .. mıt- veri toca koca giilllçlarla aulfato, an- metl ~ timdi de alm ararlard&. 

ilar. Savoy, Resent - Palace, P.ica- aumlanncla, erkekler aipra içmek . ~r~t er ıçmd~ k'?mpnme ha· tır. tlplrln, fena.setin (daha uplrln de l'aıua (bugün falancalara Ulradıt>' 
ilJly, Odennino ve Carlton otelle· w eemaya Wr söz atmak .için aaiı- va ile itliY~n kakin ~ düd&_k ae_ai • meçhul): fite tlfe belladonlu, lpetaıı dedHer mı boş atıp dolu wrmat lçila 
.-mı ,.er alb lokaata ve balo ... naim kapmna kadar ~orlar. c... allrmı, }ki d .. üd~ _... telJikenm Gereded.e bll' kayak fQl'UPlar; paket ı-tet dover tozu, blz- hemen: 
J-Jan mevcuddur. Böyle yeraJtı celeri, aaat on bire kadar cinr bar· r~)q-~1, uç düddiik HSİ,b I la7:!are· kursu açılacak m~. llbl it H U ... _.. lcll - Ortancanım Paçavradan yatıyor-
..ı.nıan bulunnuyan oteller de müt- larda içki bulunmaktadır. enn .r"""0 &.tün e u undugunu w ioluk ,..... saa --- mQf! ... leril . . . b 

1 
lıe ve aıgınaklara inmek. zamanı geldi Oagcılılt federasyonu tarafından algın-. .. glbi dokus sinde •- Karşılık (hayır•) ise· 

en açın uaus YeT r yapbrmıt- l..ondranın yeralb rimendiferleri iini babeı- ver'y 1 Al b • ay ba11ndan itibaren beden terbiyesi van babaylğltl parmakla ga.ter. ttın~ - Estağfurullah ortancanun detlL 
lanhr· . .. .. tünellerinde her gece bir milyon 

1 
or ·~· . man om- monitörlerine kayak sporu öfret· cJ hafta &fll~. sonra ~er, bet Hacı bey!... ' 

Ba m&weaelerm 'hualab buyük- halk L----or. B-- en emin bardunan tayyarelennm l..ondranın k .. G d d b' k. _L 1 k beniz balmumu, govde pelte, lok gibi Bu.eefer de foe çıktı mı· 
.._ ıLı __ , __ cla . l . ....uu, -- .. tün" d .. düzl . ı. k me uzere ere e e ır ayaıı:çı ı __ , rd ....... -'""-l _ ..... ..__._ · 
,.... ~vsuana .-mpanya fite en aıimaktır. Çünkü )'eralb timendifer ua e gun en uçma n pe ku dm it -:ı-:_ • ~e en - ~.,... ,,......., ......a-- - Toranlan nam•nomıı galiba! ... 
eçahyor, saatlerce elana edilip. eiJe- tiiııelleri. 30 metre derinlikte ka· nadirdir. Gelenler de fototıraf çek- B ra~ aç ı:;na b~ ~e:~!1r. Yalı n.rl pruplardan mide altüst, bu- - Blru öt.stlrtlyor amma ayakta 
8İ1İ7or. Univenelle birahanesinde za1mıt bulunuyor. Bu itibarla yeralb m~~ memur tek tük ltetif tayyare· u uıa:-d beni ter ?'~ . ........-~- ~~ardan babannaklarred~~ ~ clolaflJOrl cevabını alır almaz yaIWa 
.. m .. llerilu dam etmiyerek caz- . lendir. nın emrm e u unu uutün monı• • ....._e yanma, çe e ..,...., iv- gene dıp.n ve ayni minval. .. 
lmad.:! d' '1eme1t1e vakit seçiri- :melleri.d yal~ tehlike >:okluiu ba· Günd.. ak lannd Lo d bal törlerin iftirak etmeai mecburi tu· IOlte hlflrtl gtya yataktan taıtııır- NlhaJet klmseler gelmez, tımseleıe 

m mun an deiil. manev.ıyab koru- . . ~. ın a n ra • tulmuttur. latanbul beden terbiye· dı. gltmes, tlıme lle lihilfemez hale cel• 
ıorlar. w . . . • . mak bakunmdan da en emin bir k.~ ıtı gucıte m~I oluyor. Yol ai emrinde bulunan monitörlerden Patat odadan ç>kmat t1m1n haddi- dller. Daha ardından hatun enl kon• 

.Ba ecleaceler, lncilız milh marfile yerdir. ağızlarında otobualer belr.liyor, tren- F ik H" . H itik Ge d ne? Zerre kadar Gttlmete gelmez, c;-.m O)'Jlatta. Kızı kara derilere aanldı. Ço-
iapamyor, dnamb bombardıman- .. ler muayyen .aatlerinde ıidip geli- a h' ~· ki d!ann re e- sakızı (ben burada)'ım) der. lılaaraJJab cutlar mkalqtıkça s>•talafb Damad 
lua raimen pceleri taksiler, yer· . Ala~m esnUJnda yer~ltı tü11eJle· yolar, sinema ıaatleri ıekteye uğra· ye . are et e ece er ır. zatQrrte, zatülcenp blle lıar!tada var. da kendin! içkiye verdi. tçiedı;den ... 
alb timendoiferleri ve otobüalerin nne aısınanlar ve geceyı orada ge· anıyor Bır ay devam edecek olan bu kuı- Odanın lc;inde soba harıl hani, man- talan blr 0 var. Oelgelellm. zavr.llıcık 
Jıü7ük bir bam iflemekteclir çift:nler, ne haYa maharbelerini sö- I · Lo d W aa Güreı f.ederuyonunun emrinde gal nar gibl, peneere kenarlan yapı- menzul. yann öbiir dnltlt .. .. 

H • l it · akit rüyorlar Ye ne de infillklarm kor· ıte n ra arın cesaret ve mu· bulunan güreı antrenörlerinin de §ık; tapula batla va dltfşll pamuk per- ...................................... . 
unsana 0 antuı, geç v ltu.- -·~-'tul d lar kavemeti buradadır. Bu cesaret. . . ,__, _L - •W• d ~L-=-:- de yerlere tadar ... 

nlerine dönmek iatemiyenler için. -• .._... arım ~oı .. . . tehlik • is'mıf ( millt d 11tıraa. teurru~ ettiğin ~n .-u.uo~· Batta erkeklerde takye, kadınlarda Enfillenza ltalyanca lnfluema Ma.. 
eeyyar yataklar kurmakta n pce- Yanaı yer •thıada mea edilmıt • eyı •.tan, prur an elen Saim, bmird• N.ri. Babkem- _...a 79IMD1. bo7uftda ltlr dellnDl meslnden geliyor. Buradaki ı &ıiarca 
lfini bizim paramızla 140 k.uru1& olan Sloan Sqau iıltMyona mu.- ~b~~~~· Bmacla ~buatuı den Necati. lzmltten Kemal de a .. :vıkanmamış tmbend, ldlreklertn tta- te obnv>. eeJtan lm1alma tuqun, 
~ ...... -......... '::f. ~divf. ~.r Yeraltı iatos- '1 a ~ Jh1Meu _lardır. ~~ikat. hu· redeye gideceklerdir. tünde vatkalı pamuk .. Böylece de hayli dağlara ta.şl~ra habisin çoktandır adi, 

Diğer bazı eilence yerlerinde, yon ann an blÇ mne ne bomba 1 ~ile ........ b ... ~L ..... m-· ,. ... ı.... giiuler geçirildikten eonra aofayı P- sanı battı. Mütareke seneleri İltanbul-
aıüeaae kapandıktan aonra ıec• dütmüt Ye ne de imanca zayiat ol· OJ manzarası udur. çip tarp odaJa gitmek lçln Jtln aUn- ,__!'~ banımanlan matema IOkan 
.;. oturduw ... lb d mgftur. M u·· • ,. arılan .sarılana, batta bırta, klrt (1oO..,.uJOI nezlesi) nam cellld bu mur-
ı;- .. eu m nm a n a ee- BALKEVLEBt BALOStJ n 1 r g1 N darm umanı idi ya. 
prmek açın metrdotellerle UY\lfUl• Yeralb timendifer tünellerinde Cilhın""" .... t Balk-.~ .... •--•mdan i:1pten ~~· '---mn• su .;ı.vl ,__,__ Katl .... _dlara ö 

-Ltad G---1.........L.!o b ti ı . . . 1 . izi f '""1" ..--- wıu- N dd. J- auu ..., flU# e .IMUO&U, .....,. g re o yıllar Avrupa. 

prmek •tiyenler, iltıyath daıvra· lar, yabudiler ve muayyen yabp te olan ve mevslmln en gtlzel etıence- dJren tim? Mangalda tlOltlk cezve ba- Şarkta 15 mllyon turban 'Yel'llÜfDllf 
~aıı: ır: . eçcaırun • u aure ege- sece ennı ~eçıren er, JfB er, eana • Haltevlerl namına her sene verllmek-ı ure ın auralılde durnıutuna blle dudak det- da , RUIJ'& hariç, üç mllyon, Uzat 

IU)'orlar ve eilence yerine goeldiltleri kalkacak yerleri bulunmayanlardır. lerlnden blrlnl teftll eden balonun bu K Q N S E R I zır: hemen bardattatlnln istllne blr SenMd Mütar -
saman beraberlerinde birer battani· Ben Unununvel sonunda, Londra- sene de tubat a11 lc;lnde 'ferllm811 ta- parmak boca. Şayed cemt mezve yok- .-----=--------
;:rı.:!~ cetirerek vestiyere bırakı- !::.,:~ ~lar;erf:'~~ ~~t.!::~ v:°f:::. h= ı 4 Şubat Salı alqamı ~Bunlara.Jah~~ =·' da JayılmJpa Kaumpatada bir verem 

E le p!--..ı'I'- ,, • L.--•--- relsl ve İzmir mebusu B. Refad Ml- F ı• _.___ nd ratmen evln lçlnde pver- eli • ) 
YVe e,. . EaUJ !7 ?leatnın .. ~a- fUID&. ~·~ • w matoilu tarafından bu işle mefCU} ol- ranaız 1)'1&&.-u.U G cin teni yemlf gibl gene tıaık IUler; 1pan1en &ÇI 1yor 

9?.n loeu1 ıttıhaz edılmi_t ol~n uçun: insi~ pzetlennın Yerdigi rakam· mat tlzere daYet edllen muhtelif mes- &,, Bilet a8lıtt ..... .....,,... tontrbuo, buo, barl&on, alto perdele- İ.stanbul verem mtlcadeleal cemlJe-
cu kah. bopltılarak tımdı geceyı lara gc>re Y1ldınm harbinin ilk iki Jet ve tefekttlllere mensup ıevat dün .,. Tel• 41819 1 rlnden ötsfirütler· dahme llbl ata- tinden: Muhterem İstanbul haJJnmn 
otelde ıeçirmelt istiyen miifteriler ayında hava taarruzlarından ölen· ötleden eonra Calalollundakl Partt • rıklar ... Mart d~ atlablacak, Hev- son aylarda cemlyetlmlz menfaatin• 
'İçi"l yatakhane ittihaz edilnriftir. ler, nüfuaun ancak binde biri nisbe· merkezinde toplaJUlllflar Ye uzun boy- Tepebqı dram tıamı Plflflf,JIUlf ruzu autlanı ile llkbabar ıtrecet de çıtanlalı :vardım puUanna g6aterdlll 

Zencin ve kibarlar ikametglhla- tinde idi. lu müzateratta bulurunoşlardır. Gece saat 20,30 da Ilı hllAa olunacak. 90k yatın alAtadan doJaJı idare he-

nnda, konforlu aa~klar tesis et· Yıkılan " baaara uirayan me- Bu senetl Halkevlerl balosunun ts- DdLtAGALOTl't ~ııı Jll~ W ola, berl ıeıe. Martuı tapıdan yet.imi& sonsuz şükran ve mbuıetlerinl 
mitlerdir. Geceleri miaafulerini Ye bani ise bu niabetten dalla :yühek- ~b~ln mtlstesna bir etıence fır- ~!vnn~u:ı.m. Jaktırdılmı, ~-timiz mazhar oldulu b tet-
coıtlannı ~u 11ğınaklarda kabul ~- ~i~. ~azine. Nezareti bir hava tor- ~~nun mı:!::!u:v:'ı!:r1te~~ t..tlklll caddeal komedi UI T1tten ceaaret ve tunet alara: Ka-
yorlaT, bnc; oynuyorlar, dana ec:li- pilinin .. betile yıkdm11hr. Otellere ı lzaml gayret ve mesal aarfolunm:k- saa~Joec:.. tyı hatırımdadır. Bnfltlena ili ee- amıpaf&da btıtfhı fenni techlzatı havi 
yorlar, tatlı tatlı müaahabeler ile bomba parçalan iaabet etmit olmak- tadır. lURALIK ODALAR 11110111 nulnde İstanbula pek aearcuma ıel· modern blr verem dlspamert açma19 
vakit ıeçiriyorlar. mlf, ıtrmedlll tapı baca talmunıt. tarar Termlftlr. Dlapamer bu mınta• 

W estminatet' de muazzam bir lıi- aanımca yerleflp nice tlmaelere du- tanın en mllnaslp blr mahalllnde 
naaın yeraltı katında teaia edilmit Denizlerin çelik ejderlerinde ... V~tanlarının aralan koruyuculan ol maıı attımuftı. aranılan ~ tlzerlne lnff. edilecek 
10n derece lüka bir aığınağl gezdim. Amerika bahriyelilerinin hayatım canlandıran Smrya panlk. Az buçuk meratııya : en P9 Jedl 8eth a7 içinde faallye-

B 
w L b' Lı·· 'b' 'd edil' BAHR•YEt•LER ŞARKiSi zır deli. sarf baatalıta Cae.neaı lae 19-- geçecettır. u BISID~ııLo w ır ~ up sı ı ı .are. ~- · çer), ahretlne ta'flJl&ll& (gtlntl dol- CemfJet yardım Pullarının datıtıl· 

yor. Sagınaıın ıdare komıtesı, hır 1 • 1 ı mQf) diyenler blle (biz de mı tutula- mumda btlytlk gayret ve Yardımla.-
lord, bir general ve bir düteaten calıa?) tortusundan blf;IJor. rmı l&'dll11 ıllnema aahiplerfne de 
mürekkeptir. Gazeteler, yeraJh oas açıp turtuıanıarda sene hele- tetett8rtl blr bo1'9 blllr. 
oteUer inıuı için bir anonim tirlr.fit Zaferin ne! esi.·· V azifenoin atqi... Müziiin zevlr.ile 7aratılan can: Ya ntltl edlYVlne, bu aeter daha 11•••••••••••• 
kurulduiunu haber veriyorlar. nefta bir eMrdir. dallı badatlı olma ..• KÜÇÜK iLAN 

B d . Al ı· DK POWEL Vehim bu, maltm a bir defa dala 
UI oatJanm, hır cumartesi ak- tm ses 1 i blndl ml butudJtÇ& bullnr• falsl 

flUIU. beni ~ mah- 'bir dans mlrettep bablJe tlrer. Bil man'anbn- otuyucUlanmls atamıd• 

.alonuna cötiinlüler. Allrm aaat Bu akıam L a ... 1 e Sı'namasında le hlO mtlballlUIS bir~ hldJe 18 den beri •erilcliii halele aaat edecellm: 
22 de balk iceri lirebilmek için ao- Tmalsllt meratluı bir t*l ahbap-
bklarda uzun bir ara teekiJ ederek iv Tardı. BYlerlne tir, 1-1 dR Jala. 

ENSERi, 
ENEMIN 

bekliyordu. Ne top sür&ltllen " Gönülleri hiiTüle>-•··· Atklan alnliyen 6 tukı .a~tir. = = ~-~~ meıdmm. 
ne de bombaların tarablan eilmı· h8Jecanla ~ .•• Alkıtla H)'redecebinir, IATUıt& çl~~ ~ .. =· EN UCUZ 

mek i.tiyen çiftleri. aıra bekleme ye- Namaralı ,..derin enelden aldınlmuı rica olunur. Tel: 4JS95 der &tGlerl. • ::"~d. ~ ~: 
rinden ayartnuyordu. DIKKATı la - .._,. k• .-ıs Ymi P•-•I .ı...ı. İl1erl dç1ed peqembe tüt& lllme. tifade ecliaiz. 

Saat 23 de dana pisti bopltıJ.. ~--~=~~-----:====== C\1111& ortalıt dplrme, eamariUl f&- .. llliiiiiİİliiiiİill••--.. 
IDlf. koltuklar kaldmlmııtı. Yutılt 
vazifesini görecek koltuk ıilteler!. 
can ,nlar tarafmdan yerlere aırals-
1117ordu. Biraz aonra lambalar ıön· 
dürülmüt ve uyuyanların borultula
nndan bafka bir ıey işitilmez ol· 
maıta. 

Şimdi de ilçilerin, eenafm ye lr.ü· 
çak hm;ualaruı ıec:eleri nasıl p
çirdikleriai eoracak11nız. Onlar da 
nlerindelü 1'U1U1i ve yahut umumi 
ıığlnakJara çekilerek ya muhtelif 
eğlenceler ile nkit geçiriyor ve 
yahut uyuyorlar. 

Londra belediyesi, daha laarp 
patl mazd n evvel umumi meydan
larda ve bahçelerde ıağlam sığınak
lar inşa ettirmek için yüzlerce m1i
yon s•erlin sarfetmi4tir. 

S naklerın en emnıyetlileri ac;•İt 

Bu akpm SARAY sinemasında 
EMiL YANNINGF• Mil&I • ..ı.iai -..... ..... ,. 

ELVEDA &EIÇLIK 
Fran•zca ahi& miiateana filim bafhyor. 

ROBERT DONAT Ye 19 .. 0 ,ddm 

GREER GARSON 
Bütün bir hayat bir filimde. 30 senelik Atk... Hibraa m1inmiyeeek 

fevkalade bir Atk filmi. 
b.A.VETEN: FOX .r...ı aoa dünyan Uıp ........_ 

oa.- • ., ... '" • .... dGAN ORKESTRASI 

ROD SANDÔR 
Çipn ıuh- J.ldba emJan. °AP Ye ihtiıuJan 

MAVi TUIA IARKISI 
(Fn-..a_.....W.•) 

TORKIYEDE iLK DEFA OLARAK 
M.d.W.. ....... .ı..GzD '• 11 awlla MOIW 

Haftama bl7flk _....,,....ti 
Bugünden itibaren SAKARYA' da 
Jlbeten P01Js Ava TABURU (Fevbllde bir hiut ve 
Rot.t Lew.,.._ • .ı- Tnrfta ( Gangster filmi. 

.. MbdMAUS 
Geceleri: Sut 8,30 ela POLiS AVCI TABURU 

----•9.30 &la MAVi TUNA ŞARKISl ____ r 



a asın liayab 
getirdiği büyük eser 

Gmeral ....._ AnbraJI slJaretılnde 8ellnı mlfnleıd 
&ıtlnden geçl1ur 
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r HER ~ŞAM l RE si M LE R 1 •ttılllalMJ~FSml"OOtl 
'-BiR HiKAYE .,... _, e h 1 1 d k' b k f r ti kaı:ıead~~z~~l~~~se:aiç~t:~~H~\:"u!'.":.~ı:.::.ue·.~::n-~ ye rımız e 1 o s aa ıye 
ıar çok güzel gidiyordu. Bir gU.n öğle- Bun& emin olablll~?l.t. Fak&t ~
den sonra. Yeşile kadar uzannll§, ora.- yeı<elt kalblnlz1n bütün esrarını öğren
da.ld kahvede bir 1kl saat kadar otur- dlm. .. 
muştu. Oteiıne döndüğü zaman kendi- Nedim cevap verdi: 
· şu haberi verdiler- - Eyvahlar olsun ... Desenize ki b11-

sıne • . d.. ıı.ıw 
- İstanbuldan sizl tele!onla aradı- tün köyde dile uşece15uı ... 

akşamı Beyoğlu 
muhtelif boks 

Cumartesi 
Halkevinde 

ıar otele döner dönmez telefon et- - Rica ederim, siz beni o kadar bo~-
me~lzi söylediler. boğaz mı zannediyorsunuz. Esrannızı müsabakaları 

Nedl:m merakla sordu: muhafaza edeceğime dair size söz ve-
- Evet amma k\nı aradı acaba? Ne- rlrim. .. Beden terbiyesi genel direktörlü-

reye telefon edeyim?... -Teşekkur e~erim. H •• ğü tarafından genç}iği mücadeleye 
otel katibi: - Ne ~aman Istanbula donuyorsu- alıştırmak gayesile mücadele spor-
- Ben şuraya not ettl.m... dlye~e~ nuz? Gelıp bu işlerle meşgul olunuz. larına fazla ehemmiyet verildiği ma

bir kağıdın üzerine göz attı ve Nedımı Yangının ihtiyar .~~~ .. babanın lumdur. Bu bakımdan mücadel'! 
kimin aradığını söyledi: elinden slgarasını duşurduğü, ondan sporlarının başında gelen ve her 

_ Komşw1Z Sabahat hnnıın ara- sonra uyukladığından çıktığı anlaşıldı. 
dı. Bize dedi kl: ııSiz Nedim beye kom- Ad~mcağız güç halle hayatını kurta- gence hayatta lazım olduğu muha~
şunuz Sabahat .. deyiniz, 0 anlar. rabıldi. kak olan boks sporları üzerinde du-

Nedim hayretler içinde kalmıştı. - Ben ilk vasıta ile oraya geliyorum. rulmuı ve bu şubenin kalkınmaaı 
Muhakkak ki Sabahatln kendisini Eşyaları kurtarmak hususunda göster- için lazım gelen tedbirlerin alınması 
aramasını çok isterdi. Lakin.böyle bir- diği~~ fedakA;lık 19in size nasıl te- yolunda teııkilata dahil bütün bölge 
şey şimdiye kadar aklına bıle gelme- şek.kur edc~~ğın:.i bilmiyorum. ve klüplere esaslı direkt>ifler veril· 
miştl. Bu genç kadın onun komşusu -Teşekkure .. luzum var mı? Komşu- .. 
idi. Ayni köyde oturuyorlardı. Çok gü- luk, dostluk boyle zamanlarda belli mışh~: . 

<>idi ., t zeki gözleri vardı Nedlm olur. Şimdilik Allaha ısmarladık. Ya- Mutareke ııenelerınde en parlak 
z~ ve ,.aye · d · · b b · 
0 ıun etrafında çok ko~muştu. Saba- nn herhald görüşürüz değil ml? O za- evrını yaşayan u spor şu emız, 
h~t edvamlı ve inadcı bi; hainlikle onu mana kadar gelirsiniz. iııgal kuvvetlerinin şehrimizi terket· 
reddtmişti. Halbuki genç kadın biraz - Ta.bil, tabii!... mesi üzerine beden terbiyesi teşki-
güler yüz göstermiş olsaydı araların- Tel~f?.nu kapattıktan sonra Nedim! !atı tarafından ehemmiyet verilince-
da ne güzel bir macera geçebillrdl. Va- bir duşunce almıştı. Tuhaf değil mi? ye kadar sesi sıedası işitilmez bir ha-
ziyet buna çok müsaitti. Nedimle sa- Evinde yangın çıkmasına pek o kadar 1 1 . b 1 d A d 

·· ··1 ·· d s b h tln ·· 1 dıxı e ge mış u unuyor u ara a sıra-bahatin eski tahta köşkleri ayni bah- uzu muyor u. a a a soy e 5 ne d 1 k ıI j . (k 
çenln içinde idi. Bu bahçe asır dide, nazara.1. ya~ız iki oda yanmıştı. Bun- a ~apı an ... ~rş .. aşma ~r. •ıse ıy-
lhtlyar ağacları ile adeta cenubi Anıe- lar tamıı· edıleblllrdi. Sonra ev slgor- metlı boksorumuz Melıhın Roman
rika orman.larını hatırlatıyordu. Şal.- talı idi. Yalnız şu sedet kakmalı kutu- ya şampiyonu ile yaptığı müsabaka 
rane bir aşk macerasının geçmesi için nun açılması ve içinde~ !otoğrafların müstesna) bazı açıkgöz organizatör
dekor hazırdı. Fakat Sabahat bu tara- başkaları taraf:ndan gorulmesi fena !erce para vurmak gayesile tertip 
fa yanaşmamıştı. hal~e c~nını sıkıyordu. .. edilen ve hiçbir sportif kıymeti ol-

Fedim büyük bir merak i~inde tele- Çunku bu kutuda pek muhlm a.şk mıyan birer para tuzağından başka 
fona. yaklaştı. Lakin telefonda 41şehir- hatıraları vardı. nTababetı ruhlye:o kl- d w.1d. 
ler arası konuşmalar!» 1şUe meşgul tapları aşk hatıraları kolekslyoncula- şey e?ı '1: •• 

olan memur ona İstanbulda istediği. nnı birçok sınıflara ayırır. Meseli\ ta- Temız bır mucadele sporunu pa
iıuınarayı ancak yirmi dakika sonra nıdığı ve samimiyetine glrdlği kadın- ra tuzağına alet etmeğe kalkışanla
vı?rebileceğlnl söyledi. lnnn mendillerini biriktirenler var- rın bu hareketleri menfi bir propa· 

yapılacak 

Nedimin merakı gittikçe t:ızlalaşı- mış. Bazıl:ırı k:ıdın çorabı koleksiyonu gandaya sebep oldu ise de çok ça
yordu. Yirmi dakikalık bir zamanın yaparlarmış. H~t~~ hayatlarına giren buk hissedildi. Ve kök salmadan işe Yeni yetişen boksörlenlen Cevdet 
bu kadar uzun olduğunu hayatında kadınların en kuçuk, nfak tefek çama- b d b. . k"IA . d 

, . . ' .. şırlarını saklayanlar bile bulunurmm•. e. en ter ıyesı teş ı atı vaz ıye b 1 l 
füc defa hıssedıyo.du. ...., ettı. on çift boksör bir iri e karşı aşacak 

Nihayet telefon çaldı. Telefonda bir Nedlm bu koleksiyoncuların hl<; bl- ld il . . . . . b. h . ve müsabakalara 8 30 da başlana-
srs: rlnden dc~ildi. Onda bir tek merak 1 a~ec ~rdımıdzın dtı~z bır assası- caktır ' 

Allo ... Burası İstanbul... İstediği- vardı. FotÖğraf toplamak. Pek samimi yete uzerm e ur ugu u spor şu- .. ·.. . 
n iz numarayı \·eriyoruz!. dedi. bir surette tanıştığı kadınlarla yan- besinin, faaliyete geçirilmesi hak- . Butuı:ı_ bu çalışa~ala~ aç.~k bır şe-

Bw1dan sonra Nedim Sabahatın se- yana resim çektirmek ... O bunda has- kında verilen direktif diğer spor ıkıl?~ gos:_ermekte.dır kı T urk genç
~ini duydu. Genç kadın şunları söylü- talık hallnde idl. bölgelerine nazaran mensubu çok lerının muco..delecı ruhuna çok uy
yordu: İşte biraz eı--vel telefonda bahsettiği fazla bulunan şehrimizde büyük bir gun gelen boks sporunun istikbali 

- Allo ... S!z misini?. Nedim bey? sedef kakmalı kutu bu hatıraların alaka ile karsılandı. için endişe etmeğe mahal yoktur. 
B:.>n Sabahat! .. Sizi rahatsız ettim. ı lnd kl d ğ · ·minı bir h in 1 s A k b b · k l ç e sa a_n ı ı mım az e şten anlayan bir aJ·anın tayini ile rtı u spor şu esme urtu muş 
Hem de fena bir haber vermek için... idi D k di s b h t ı h · eme şım a a a on ann ep- f ı· t 'ld' Öt . b · d nazarilt! bakab;liriz. Nedim merakla: sini görmüştü h N d\nı. aa ıye e geçı ı. e} e erıye a- .. . . . A 

- Hayır ola? .. diye sordu. Genç ka- . a... e . ğılmış olarak gelişi güzel ve metod- Boksorlerımıze bu ıınkanı hazırla-
dııı sözlerine şu şekilde devam etti: - Eyvahlar olsun ... diyordu, zaten b" k"ld 1 b k .. 1 yarak ölmeğe yüz tutmuş bir spor eskiden bana hiç yüz vermezcil. Şimcil suz ır şe ı e ça ışan o sor er . . . •W. 

- Siz Bursaya giderken bize haber bu resimle 1 gördu"'kt t k derhal toplandı. İstanbul bölgesinin şubesını gıttıgı uçurumdan kurtaran 
eli 1 ıh,.. r en sonra ar ı su- "d ·1 · · b ·k k t.. • veı·ıne niz. Evinizde zava lı .ıyar ratıma bile bakmaz. Aksi gibi fotoğ- bir salonu boks idmanı yapılacak bir spo~ ı .arecı erını te n etme D'ır 

Muhsin babayı bekçi olarak bırakmış- rafların içinde Sabahatin çok yakın- hale getirilerek çalışmalara başlan- vazıfedır. ŞAZİ Tezcan 
sınız. Dün gece bir de ne görelim? 
Karşımızdaki köşkten, yani sizin ev- dan tanıdığı bazı kadınlar da var .... dı. Büyük para sarfib Avrupa ring- Kız mektepleri voleybol 
den, alt kat pencerelerinde alevler Ne yapacağım bilmem ki?... !erile hemayar bir ring yaptırılarak 
yükselmiyor mu?... Hemen koştuk. Nedim ilk_. vasıta lle İstanb~ lndl. boksörlerimizin bütün ihtiyaçları müsabakaları 
İtfaiyeye haber verdik. Bir yandan Oturdugu koye geldi. Evlnin bır kısmı cami modern bir ringde müsabaka Dün Eminönü Halkevinde kız 

l . pek harap olmuştu. Lak!.n eskiden se- 1 . kA ı ı d y k ı ı b l ı d da kend miz hıç olmazsa eşyanızı kur- lA.mlık olarak kullanılan kısım ek 
0 

yapma an ım an a tına a ın ı. e me tep eri vo ey o maç arına e-
t:ırnı:ı.rra çalıştık. Ne ise ... İtfaiye de P b"'t.. b h l ki d d d.l · ... c·· ·· "Ik 

b ndar harap olmıı.mıqtı. uıı.tta. bu kı- u un u azıt ı ar an sonra a vam e ı mışlı:. unun ı maçı 
çok <;alıştı. Yangın Muhsin b:ı.banın sımda, koş·· kün öbiir tarafı tamir edl- altı ay gibi kısa bir zaman zarfında Çamlıca - Cümhuriyet arasında ol
yattığı odanın tavanı, üstteki sizin 
odanızın döşemeleri yandıktan sonra llnceye kadar yatıp kalkılabUirdl. müteaddit rr.üsabakalar tertip edile- du. Hakem S&mi Açıköneyin idare 
söndürüldü. Lakin tabii evde kırılıp Delikanlıyı büyük bir hayrete düşü- rek karşılaşmalar yapıldı. Ankara et<iği bu maç<" takımlar şu şekilde 
dökülmedik blrşey kalma dl. Sigorta- ren şey Sabahatti. Genç kadın onu boksörlerilıe muvaffakiyetli maçlar çıktılar: 
elan alacağınız para ile evi tamir et- şimdiye kadar görülmemiş bir tarzda, organize edildi. Çamlıca: Süheyla (kaptan), Nu• 
tlrebllirsiniz. Yalnız sizin döşemesi büyük bir lltifatla karşıladı. Bir ara- Bu cümleden olarak önümüzdeki runnisa Hayrünnisa Nebahat, Nec-
yanan odadaki eşyanızın bit kısmı lık yalnız kalmışlardı. O zaman Saba- t · ·· ·· k d · ı k IA N 'ıA 

h t d t k km 1 k t t ll cumar esı gunu a şamı a a1an ı ı a, ec a. 
berbad olmuş. Bazıları da döşeme ile a se e a a ı u uyu ona es m f d "d b .. b k . c··mh . N"hal (k ) S 
beraber yanmış. etti ve gülerek: tara ın an yem e:1 azı musa a a- u urıyet. ı aptan , e-

Nedim heyecanla sordu: _Doğrusu aşk hususundaki muvat- lar terti!' edildiğini memnuniyetle mabat, Hayrünnisa, Bidıır, Belkis, 
- Aman yazıhanenin üzerinde se- takıyetlerlnlze hayret etmemek kabil haber aidık. T esbit edilen programa Kaniye. 

def kakmalı bir kutu vardı. ona blrşey değil ... Dünyanın en şık. en güzel ve göre Beyoğlu Halkcvi salonlarında Çamlıcanın üstünlüğü altında ce
olmuş mu? en zevkli kadınlarile yanyana resim- yapılacak olan bu müsabakalarda reyan eden bu maçı Çamlıcalılar 

Nedim genç kadının telefonda gül- lerlnizi gördüm. Aralanndan bazıları- ....................................... 15-4, 15-9 ku.zandılar. 
düğünü işitti: nı tanırım. Onları masalla~daki peri lamıştı. Bir gece bahçede buluştuklan Günün ikinci kar~ılaşması Kız 

- Merak etmeyiniz ... Onu kurtar- padlşahlarının .. e~~anev! güzelllklerile zaman Sabahat ona sordu: muallim ile Jstanbu! kız lisesi ara· 
d k ı A k b" · k Ah anlatılan en kuçuk oğullarının bile · . . . b k 1 

···• nca ızım uşa med onu teshir edemlyeceklerlnl sanırdım. Siz - Yangınadn ~~tardığ!m o çek_~~- 'ısında oldu. Ista~bul lı~esın~n oz~ . 
yangın telfı.şlle pencereden bahçeye 1 ld d nl t hl tt· 

1 
cenin içindeki butun resımleri gozu- oyununa mukabı~ bugun cıdden ıyı 

... u a a ış e... guze u u oy e kalbi . i din' mun onun e ya .. r._mısın . bir oyun çıkaran Kız muallim oyu-atmış B d 1 . t 0 .. 1 k t .. 1 nası o u a o an es r e ın z ve ·· ·· ·· d ka ? 1 
atılır mı? Bereket ki kakmalarına fi- erme g r ız. Nedlm teredduds~ız cevap verdı: 
lan birşey. olmamış. Yalnız kapağı Hakikaten o zamana. kadar Nedime - Yakarım!... nu 15-8, 15-1 O kazandılar. 
açılmış ... Içindeki bir sürü fotoğraf YÜZ vermeyen Sabahat bu resimleri _Bir sözile 0 şık 0 mağrur kadın- Takımlar: 
dışarıya saçılmış. gördükten sonra değişmişti. Fotoğraf- larm fotoğraflarını, aşk hatıralarım Kız muallim: Nebahat, Neriman, 

fü:dim burada heyecanını zaptede- lar arasında güzellikleri, şıklıkları ve yaktırtmak Sa.bahate büyük bir zevk Melahat (K.) Nevzad, Hayriye, 
miyerek: gururile tanınmış iki arkadaşının re- veriyordu. Bu onun kadınlık gururunu Hayriye. 

- Aman!. .. Demeyiniz!. .. diye bağır- simlerini bulmuştu. Bunlar resimlerin okşuyordu. Nedim fotoğraflan getirdi- İstanbul li;esi: Selma (K.) Güzin 
dı. Genç kadın telefonun öteki başın- üzerine yazdıkları cümlelerle Nedime ği. z~~an genç ka~.ın 1'...ibritl çaktı. Ülker, Necla, Semahat, v efiye. 
dan devam etti: ne cilller döküyorlardı. Kıbrıtın alevinde gozleri ne kadar sa- D"" ş f t d d y ıl a IA 

- Maalesef vaziyet böyle ... Maama- Dellkanlı yangın gecesinden sonra adetle dolu görünüyordu!... un ere s a ı~ a ap m sı a-
fih merak etmeyiniz. O fotoğraflann birdenbire Sabahatin gözünde büyü- Alevlerden kurtardığı bu kadın göl- zım gelen mek~.ep~ıler futbol maçla
hepsinl toplattım. Çünkü şöyle bir göz ı müştü. Aradan bir ay geçti. Nedim gelerini şimdi kendi ateşliyordu. rı, havanın musaıt olmamasından 
atınca onların sizin için ne kadar mil- için pek tatlı ve mesud zamanlar baş- Hikmet Feridun Es tehir edilm•iştir. 

Tefrika No. 58 

Kadının Zaferi 
hikayelerini de anlatarak gösteri
yordu. Böylelikle birkaç ·müddet 
Helene aşkının iztırap veren pençe· 
sinden kurtuluyordu. 

SO XAntınusanl 1941 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 24 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Diyerek ajtlaşıyorlardı. peşinde kO§all cesur bir kadını neden 
Çalı bey ilk önce (Çolak korsan)ı Edirneye gönderdiniz? o, başlı başına 

yakalama~a karar vemı.tştı. Bir akşam bir orduya. karşı koyablllrdl. 
donanmaya. emir verdi ... Aydınlık bil: Çalı bey balıkı;ıya yol verdi. 
gecede yola çıktüar Donanma. yoluna devam ettl * Donanma beyi bu sözleri dinlerken, 

Orta baştarda (1) da ~~klar yanını- bir hataya düştilğünü, Saideyi Edlr
yordu. Bey gemisinin yeşil teknesi ve neye ne cilye gönderdiğini düşünüyor 
yeşil boyalı kürekleri su üstünde bl.r ve kendi kendine: 
kurbağa gibi ilerliyordu. Rüzgar şld- - Ke§ke bu kadını donanmada. alı-
detli değllcil. Yelkenler bazen şişiyor, koyaydım. 
bazen sağdan sola volta vuruyordu. Diyordu. Çalı bey, Saidenln mezl-

Çalı bey, arkadaşlarına - hareke- yetler!nl, onu Edirneye gönderdikten 
tinden önce - talimat vermişti. (Ço- sonra anlamıştı. 
lak korsan) ı aramağa gidiyorlardı. 
Akdeniz sahil halkını herşeyden önce 
bu şeririn vurgunlarından kurtara
caklardı. 
Sarıkoyunlu, yolda giderken, Çalı 

beye: 
- Şu ihtiyar balıkçının intikamını 

alalım, aslanımı diyordu. Kendisine 
çok acıdım. Karısını elinden almışlar .. 
(Çolak korsan) çok insafsız bir hay
dudmuş. Genç kızların ırzına geçtik
ten sonra, Kıbrısa götürüp satarmış. 
Şimdiye kadar beş yüze yakın genç kı
zın namusunu klrlettiğlnl ve Kıbrısa 
götürüp sattığını, elde ettiği paralan 
yıllardanberi gemlslnde sakladığını 
söylüyorlar. 

- Vay alçak vay. Bu haydudu mut
laka yakalamalıyız. 

- Bence (Çolak korsan) Edlrneye 
gönderdiğimiz şövalyeden daha azılı, 
daha bW1har bir adamdır. Bu herifi 
El.drneye göndermek de tehlikeli olur. 

- Ele geçer~e. derhal asarız. Dlğ'er 
koı·sanl:ıra da bir ders olur, bir daha 
Türklere karşı zulüm yapmazlar ... Sa
hillerimizi vurup yakmazlar. 

- Herhalde Venedlklilere bir göz 
dağı vermeliyiz. 

- Ne yapmak !lkrlndesln? 
- Düşman sularına kadar inlp ken-

dimizi göstermeliyiz. 
- Bunu henüz yapamayız. Donan

mamız, düşman donanmaslle boy öl
çüşecek halde değildir. Bu işl başara
bilmek için, teknelerimizin sayısını 
yetmişe çıkarmalıyız. 

*" O gece yolda bir küçük balıkçı kayı-
ğı gördüler. 

Çalı bey kayığı çevirdi. 
Kayıkta iki adam vardı. BW1lar uza~ 

ğ'a açılm~lar. Bir hayli balık tutarak 
sahile dönüyorlardı. Baba oğul olduk
ları belliydi. 

Çalı bey küpeşteden eğildi, kayıkçı-
ya sordu: 

- Nerden geliyorsun? 
- Enginlerden ... 
- Neden açıldınız bu kadar uzakla-

ra? ... 
- Balık uzaklara kaçmış. Sahilde 

tutmak kabil olmuyor. 
- Bu yanındaki uşak kim? 
-Oğlum .. 
- Başka kimseniz var mı? 
- Hayır. 
- Karın yok mu? Evli değil misin? 
Kayıkçı Jçlni çekerek cevap verdi: 

• •• 

Çalı bey (Çolak 
Korsan) ın peşinde .• 

Donanma beyi, o gece Antalya sa
hillerinden yola çıktığı zaman,deniı 
üstünde rasladığı balıkçıdan Çolak 
korsan hakkında aldığı malılmatı ar
kadaşlarına da anlatmış ve: 

- Ecilmeye bir haber gönderelim .. 
Padişahtan, Saideyi donanma hizme
tinde kullanmak üzere isteyelim. Onun 
gibi bir rehbere ihtiyacımız var. Akde
nizin gizli körfez ve limanlarını bllml.~ 
yoruz. Peşinde koştuğum uz korsan Du
raza ~imdi kimbilir hangi delikte emin 
ve müsterih uyuyordur. Onun izini an
cak bu suları iyi tanıyan Saide bilir. 

Diyerek, yeni tedbirler düşünmeğe 
başlamıştı. 
Sarıkoyunlu da Çalı beye ayni şey

leri söylüyordu: 
- Saideyi bırakmamalıydık. Fakat, 

onun yararlıklannı gittikten sonra 
öğrendik. Tekrar getirtmesi güç bir iş 
olmasa gerek. Edlrneye bl.r mektupla 
bu lşl bilcilrirsinlz. 

- Acaba padişah donanmada bir 
kadının vazife görmesine müsaade 
eder mi? 

- Yüzüne bakılır, ince bir kadın ol
saydı elbette müsaade etmezdi. Fakat 
Saideye kadın derneğe bin şahid la
zım. Ellen büyük, bazuları hepimizin 
kinden şişkin. Boyu iki metreden faz
la. Dev cüsseli ve kaplan bakışlı blr 
mahluk. 

- O halde Antalya sahiline dönün
ce bu lşl yapalım. Hemen Edimeye blıl 
haber göndercllm. 

* 
Çalı bey, deniz üstünde, Sarı koyun

lu ile konuşuyordu: 
- Antalya kıyılarından acaba k11.9 

mil uzaktayız? 
- Elli mil kadar açılmışız ... 
- Buralarda bir küçük ada v:ırmış. 

Duraza'nın sık sık bu adanın körfe
zinde yattığını söylüyorlar. 

- Çolak korsan bana kalırsa - bi
zim denize çıktığımızı haber almış
tır - yolumuzun üstündeki adaların 
hiç birinde kalmaz. 

- Nereye gittiğini sanıyorsun? 
(Arkası var) 

- Evli idim ... Karımı birkaç yıl ön- (1) Baştarda = Donaııma anıiralı-
ce bir gece baskınında (Çolak korsan) nın bindiği gemiye denirdi. Orta baş-
alıp götürdü. tarda ise 26 oturaklı olup, uzunluğu 

- Karın güzeldi demek?... 170 kadem idi. Boyu birincisinden 
- Oldukça güzeldi... Sesi de vardı daha küçüktü. Çalı bey devrinde (or-

Korsan bize baskın yaptığı :laman al.-
lece eğleniyorduk ... Karım türkü söy- ta baştarda) şeklJ bile yeni teessüs et-

mişti. Venediklilerin buna mukabil 
lüyordu. (Çolak korsan) karımın se- olarak kolfandıkları (Galeres Batar 
sinl beğenmişti. Gece yarısı zorla aldı, des) gemisi de am.irallara mahsustu. 
götürdü. O gündenberl matem içinde- Osmanh donanmasında buna (paşa 
yiz ... Ç-Ok ağladık. Fakat, göz yaşı ne- baştardası) yahud (paşa gemis.i>de 
ye yarar?. Giden ~elm:lyor. .. denirdi. Bu.nlann uzunluğu 210 kadem 

<?alı bey, bu ~alihslz balıkçının soz- olup 36 oturağa taksim olunur, her 
lerınden çok muteesslr olmuştu. Kayı-ı t ktak· k .. re~ d. k.. k ı ,. b b k o ura ı u ı;e ye ışer ure ç ay-
&.~ ser. ~s. ıra acağı sırada, kayıkçı şu rılırdı. Bundan başka her mangasına 
sozlerı ılave etti: d ·· f h · ·u dl B ı a uc ne er nıu anp verı r un a· 

- o_ mel'un un hakkında ancak Sal- rm, kadırgalar gibi, baş taraflarına 
d~ ge~r .... N yazık ki, onu da bayağı üçer top ve diğer çıkmaları üzerine 
b~! esır gı~ı . p~dişaha hediye olarak de dörder, beşer küçük çaplı hafif top
gondermişsınız. ıar konurdu. Paşa kemisine alamet ol. 

Çalı bey bu sözü duyunca sarsıldı: nıak frzere kıç kasaral:ın üzerinde üçer 
- Sen onu nerden tanıyorsun? fener yanardı. Müretteb:ı.tı: 500 nefer 
- Ben gençliğimdenberl denizlerde kürekçi, 216 nefer cenkçi, 48 nefer 

dolaşırım. Deniz kartallarının hepsini gemici ve top<;u ki, yekünu 800 nefere 
tanırım. Bir iki yıl önce Saide, bir kü- baliğ olurdu. Gemive bir reis kum:ın
çük yelkenli ile bizim sahlllerimize da ederdi; geminin. kaptanlığı dahi bu 
gelmişti. Kendisine buralarda ne işln reisin uhdesinde bulunurdu. Sefere 
var dedim. Bana: «Korsan Durazayı padişah çıkarsa, baştarda o :z:ım!ln 
arıyorum. Sahillerimizi yaktı. Finikeli- (Hünkar gemisi) adını alır ve yesil 
!erden birçoğunu öldürdü. Ondan lntı-

1 
renkli sancak çekilir, aynca grantli di

kam alacağım!» dedi. Böyle. haydud re~inde de pa~:ı sancağı bu~unurdu. 

Müellifi: P. de Coulevain Tercüme eden: (Va - Nft) 
~_....~~--...... --~~~~ 

Helene, bütün bunları seziyordu. , bir ruh rahatlığı duyuyordu. Kato~ 
Nefsine hakim olmak .için, gene ira~ lik dininde, aşk cazibesi gibi .insanı 
desinin kuvvetine sığınıyordu. Dora kendine rapteden bir kuvvet ol· 
ile annesi, CastelJ.ioni otelinde yer duğunu hissediyordu. Rahibin ikna 
bulmıyarak Conl'İ.nental"a yerleş- edici sözleri, bayan Ronald'a müp
tiler. Bayan Ronald da bundan do- hem surette bir din değiııtirmek ar
iayı pek memnun oldu. Verdiği iş- zusu verdi. Zihni buna takılmıştı. 
kencenin farkında olmıyarak, Dora Günün birinde kocasına sordu: 
her gün genç JCadına gelip yaptık· - Şayet katolik olursam fenanı· 
!arını anlatıyordu. Onu terziye, mü- za gider mD . 
cevherciye birlikte sürükJüyor; mü· Bay Ronald bıraz şaııırarak karı-
temadiyen ni!!anlısıından bahsedi- sına baktı: 
yordu. Müstakbel hayatlarına dair - F enama mı gitsin? ..• Ne mü
projelerini anlatıyordu. Helene nasebet? ... Fakat ne garip fikir ... 
yalnız kalınca, sanki dayka yemiş Dinler, birbirlerinden başka olmak
gibi kendini hurdahaş his~ediyordu. la beraber, ayni mahiyette manevi 
Genç kıza karşı kin beslemiyordu. kuvvetlerdir. Kendizinki sizıe elver· 
Yalnız onu da baytın Verga"yı da miyor mu? 

İhtiyar kontun muhiti de Helene 
için kıymetli bir oyalanma mev
zuuydu. cPrens> genç kadının aşk 
tarafından zebun ed·ildiğini ilkönce 
zevkle temaşa etmiş; sonra da ona 
karşı derin bir merhamet duymuştu. 
Fakat ihtiyar hadiseleri uzaktan 
uzağa takip ederek kendini oyala
mağı huy edinmiş bir artistti. Ne 
olacağını görmek istiyordu. 

Helene'in güzelliği mülayimJeş
mişti. Şimdiki haleti ruhiycsi, çeh
resine yeni bir 'ifade vermişti. Du
daklarında asabi ürpermeler belir
mişti. Burun kanatlan çok hassas
laşmıştı. Vaktile Helene o apaçık 
ve parlak gözlü kadınlardandı. 
Şimdi ise, guya sırrını saklamak isti
yormuş, düşüncelerini ortaya vur
maktan kaçmıyormuş gibi, uzun kir
piklerini iğiyordu. 

kada işleri olduğunu söyliyerek Pa
risten ayrıldı. Dora kendisine pek 
çok ricada bulunmuştu amma, din· 
Ietemedi. Sophie hala da Avrupa
dan bıkmıııtı. Böylelikle ikisi, hazi· 
ranın son ayında Amerikaya hare· 
ket ettiler. 

Charley hemşiresine, \Vinie 
Grey'in bir tablosunu hediye edece· 
ğini söylemişti. 

- Bir şaheseri - diye ilave et
miş; fakat mevzu un ne olduğunu 
bildirmek istememişti. 
Ağabeyinin hareketinden sekiz 

gün sonra, genç kadına tahta kasa 
İçinde bir tablo getirdiler. 

Bereket versin o anda yalnız bu· 
lunuyordu. Zira eseri görünce sap
sarı kesildi. 

Ağabeysi sırrını keşfetmiş me-

Erkeğin kültürü genişti; çok oku
muş, hafızasında pek çok şeyler 
muhafaza edebilmşit.'1. Musikiyi, res
mi hissedebiliyor, vaktile sık sık 
sevmşi bir erkek sıfatile aşktan latif 
bir şekilde dem vuruyordu. Kadın· 
lara karşı tehassüsü pek inceydi. 
Bir asilzade F ransızın sohbeti, ıyı 
bir Fransız yemeğini Sevr tabakta 
yemek kadar lezizdir. Helene B. 
de Limeray'in hasbihallerinden yo
rulmuyordu. Belli ki cPrenn genç 
kadının sırdaşı olmak istiyordu. Bir 
Fransız kadını bu ihtiyar asilzade
ye kalbini açmakta tereddüd gös
termezdi belki. Lakin bayan Ro
nald sır vermiyecek derecede sağ- w ger ... 

çiçekJerden bir sedir üzerine yan 
uzanmıştı. Biraz üzerinde, bir eşele 
başı görünüyordu. Ucubenin vücu• 
dü, çalılığın yeşilliğinde kaybolu~ 
yordu. Kadın, eııeğin boynuna gül
lerden yapılmış bir çelenk ~çir• 
mişti. Kendi süsü olacaktı bu, şüp· 
hesiz... İnce, zarif parmaklarile de 
çelengin bir ucunu tutmuştu. Hay· 
van ona, şaşırmış ve ahmak bir na. 
zarla bakıyordu. Kadının nazarları. 
sakit bir hayranlıkla doluydu. Ara
lık kalmış ağzında bir huşu ifadesi 
vardı. Çehresi, aşkın bütün füsunıile 
güzelleşmişti. 

Sağda ve solda, çalıların öte tara
fında ustaca silikleştirilmiş in-san 
yüzleri görünüyordu. Bunlar, zavallı 
aşık kadının çoşkunluğunu seyredi
yorlar; istihfaf, nefret, istihza •ifade 
ediyorlardı. Bu, hem şair, hem 
ressam bir İnsanın eseriydi. Renle 
ve tehassüs şaheseriydi. 

görmek ona azap ''eriyordu: Vakti- Helene başını çevirerek: 
le hndi,;in: yaralamış olan bir alet- - Hayır! • cevabını verdi. 
le karşılaşan İn"lanın teha!!süsünü Bir çocuğun kapriırine katlanır 
<luvuvordu. gibi: 

Pa;>ilq ba• R• !-< ,r,.ld'la her gün Öyleyse güzelim, katolik 
konuşuyor; ycı.lnız bundan büyük 1 olun ... Şayet ho~unuza gidiyorsa ... 

ihtiyarsa, mütemadiyıen konuşa
rak, hazan da maksada mebni ace
mi sualler sorarak bu gözleri açtı
rıp kendine çevirtmek, içlerine bak
mak arzusunu yenemiyordu. Ka<l1nı 
oyalamak için ona iyi bildiği Pari
sın eski semtlerini göstermeği 
vadetti. 

Birlikte dolaşmağa çıktılar. 
cPrenu genç ~adına eski koankları, 

lam karakterdeydi. Kocasına karşı Tablo cTitanya"nın cinneti> ni 
pek dürüst olduğundan gönlünü ya- temsil ediyordu. Perilerin bu krali
bancı birine açamazdı. Düşünüyor- çesi, ki büyü neticesinde bir ucube
du ki, yalnız bir papasa itirafta bu- ye aşık olmuştu. Sevdiği, beşi eşek 
lunabiHr. günah çıkartabilirdi. şeklinde bir insandı. Bir ormanın 

Nişanlılar ne kadar acele ettiler· kenarı temsil edilmişl'i. Ufukta es
se de, düğün ancak on bir temmuza rarengiz bir ışık vardı. Titanya, sa
tesbit edilehildi. n saçları kalın kalın örülmüş; asil 

Her ne sebe-ptense, Charley dü-ı bir güzellikte; bordürleri sırmalı 
ğünde bulunmak istemedi. Ameri- beyaz bir elbise giym•i.ş; yosun ve 

Bayan Ronald, uzun uzun tablo· 
ya baktı. Gözleri nemlendi. Sonra 
yaşla doldu. Tahta kasanın kapağı· 
nı kapatarak kendi kendine şöyle 
söylendi: 

«- Helene' in cinneti!... He
lene" in cinnet.il> 

(Arkası var) 
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aiz1n tendllerlnden oldutunuzu gör
meli ve anlamalıdır. 

lar tızetlnde tanun ve nl-
vatah~~lerlni tatbik ederken ltlya

zam KendlnJzl onla
sı nefsi unutmayıntZOnıann da tıpkı 

lngiltereye gönderilmİ· 
yecekleri zannediliyor. 

KOÇUK iLANLAR 
FevkalAde ahvalin devamı 

mfiddetlnce gayri muayyen gün
lerde haftada. 111:1 veya no defa 
neşred!lecektir. 

1 - İŞ ARIY ANLAR 

BAKIRKOYVNDE - Kartaltepede 1 l\IOBİLYAL 
Floryaya. yeni yapılacak yol güzerga YOR 1 APARTIMA'S ARANl-
hmda denize tamamen nazır istasyon~ semtlerin~:k:~~· A00Ya11zpaşa, Maçka 
iki dakikalık mesafede 1289 M2 arsa iki 5 m yalı, konforlu, 
b Yatak odası, Yemek odası ve sa-eher metres! Jkl buçuk llraya satılık- londan ibaret. sofra ve yatak takım
tır. Do.sya No. 339 Galatasaray lisesi Iann hizm 
karşısında No 184 Emlaklş T<'le!on: tı ı, etçi odasını havı bir apar-
49010 17~a; aranıyor. Istanbul J>Osta kutusu 

1 o. Ya •Apartımanıı rümuzile ya-

(Baş taralı 1 inci sahifede) 
terdlkten ve rütbe aldıktan sonra. bu 
müesseseye geldiler ve burada tah.sll
Jerlnl ikmal ettiler. inıtıbanıannda 
nıuvaftakıyet göstererek mezun oldu
lar. Şlmdl huzurunuzda. dlploma.Iannı 
almakla mübahi olacaklardır. 

Jandarma nrkadaşlanm, 

nn y~e d=:Z~e muhaltemell ol
slzln &klınlzdan çıkannayınız. 
~uldarını tendi tusurıan ile ıstlbkak 
=~~an muamelelere kolay tatla-

Lonclra 29 (A.A.) - . lnailiz 
çiftlik eahibleri riraat işlerinde kul· 
lanılmak üzere kendilerine ltalyan 
esirleri verilmesini istemekte ileler 
de Londranın salahiyettar mahffl
ler;nde bu esirlerin Jngilterede kul
lanılmasının faideli olmaktan ziyade 
mahzurlu olncnğı kanaatindedirler. 
Binaenaleyh dolaşan bazı haberlerin 
hilafına olarak lngiliz çiftlik ıahip
)erine ltalyan esirleri verilmiyeceği 

BAKIRKÖYtlNDE - Kartnltepede 
BİR TVRK BAYA:h'I İŞ ARIYOR VE denize tamamen nazır 647 M2 arsa 

DERS VERİYOR - Japonyada. büyü- metresi 2 buçuk liraya satılıktır. Dos
müş ve orada tahsUlnl ikmal etml§, ya. No. 338 Galatnsaray llsesl kar~ısın
lngillzee llsanına. ve stenografiye va- da No 184 Emldklş. Telefon: 49010 

zı ması. _ 
4 

KELEPİR S.~TlLIK ARAZİ VF. I \.' 
Mecldi~eköyi.indc 9 donüm n~~l "4 
odalı bır ev 85 ağaç dut mahsulü her 
sene (200) liraya satılır. 35 nğaç incir 
2 kuyusu !a~dır. Beşlktnş Ihlamur 
caddesi Kuçukhamam kar§lSı 32 N 

Bu müessesede altı ay devam eden 
tahslll muvaffakıyetle bitirdiniz. Şim
di dlplomalarımzı alarak memur edi
leceğiniz yerlere gideceksiniz. Birer 
karakolun başında bulunacaksınız. 
Yanınıza verilecek arkadaşlannızla 
beraber çalışacnk ve onları Jdare ede
ceksiniz. Mıntakanız içinde devletln 
ta.nunlannı tatbik edeceksiniz, orada
ki vatruıdaşlarm hak ve şereflerini, 
dcvıeun yüksek menfaatlerini koru
Jacnksıınz. 

Vazifeniz ağırdır, zahmeti çoktur, 
tehlikesi vardır; fakat biz yurd için 
Eahmetten ve tehlikeden kaçan değil, 
onlara azlınle , gururla göğüs geren bir 
nııııettn çocuklarıyız. Vazife yolunda 
Kiiçlük ve tehlike ancak bizim şevk ve 
cesaretimiz! arttırır. Sizin de icabında 
bu milli vasıflan Jlniz olduğtınuzu gös
termekte kusur etmlyeceğ!nlzdcn emi
niz. 
Bulunacağınız yerlerde hiikfun.et 

namına en cok temas vazifesi slze dü
fecektır. Halk. hükümetl sizin şahsı
nızda görecek. hükümetin vasıflarını 
.&izin temaslanr.ızda arayacaktır. 
Onun Jçln dalma. dürüst, hakka, ada
lete, nizama rlayetıi olmalısınız. 1rl 

İdaremizin esas vasıflarından b 
halkçılıktır Vazife görürken bunun 
lcapJarında~ ayrılmayın. AlcL'\tıcı, şa
flrtıcı tesirlerden kendinizi koruyr 
tıuz. Mıntakanıı: balkı temaslarınız a 

Toprak · tevzii 
Komisyonların sayısı 

kırka çıkarıldı 

n Isa adalet icaplarına bo-
nırlar. Sert 0 k t IAyık oımadıklan 
yun eğerlet. Fa a l 

ameleleri hazmedemezler ve on a
mu falllerinl affedemezler. sız bu 
nn ~ yret ediniz. zümreden oıına.maı;.- ga -k 

- .. k Şefimizin bize verdikleri yu -
~~u~~ektifler bunu icab ettırmekte-
dl~lz~~~~~~;~~z~cvkedertcn hareket-

hesabını mlllcte ve onun 
lerlnizin .....,ek mecburlvettnde 

·· ük şerıne ve.... " 
Buy Amiriniz sıtatlle tehas-
bulunan son cisl tini ve ıne-
süslerlm, vazıg;;:;ıı~ıu ld~ck eden bir 
sullyetin~u!.1ıarmdan baika blr şey 
adamın .,.,- ve bu duy-
d ~·ıdlr Bunu duyuyorum 
egı . ııltletmek istfyorum. 

~~ıtı;,f d:e n müteselsilen ~~~~ 
Amirlerinizle beni mahç;;fet e::ı,utl
tarzda vazıte aşkı ve m m ve 
yeti ile çalışacağınızı umuyonı 
bunu sizden istiyorum. 

sull et duygusu altında te-

setıı~f ~e;~f ~~ d~~e~ı~~!~ :a~~t 
~~~~~nıze dı~anbemn~ktt;'kz~~1~f~r::~k 

Bu ınanma .-
s1zln ellnlzdedlr. ~ buradan 

Slzl yeni vaz!fenl.zo doı;rU 
uğurlarken mıııete ve mllletın _ _çok aziz 
ve büyük Şefine karşı olan odevleri
mizde muvaffak oırnnnızı dllerlm. 

Çinde vaziyet 
lki komünist Çin ordu
sundan biri terhis edildi 

f l ) _ Eraziihtl- Çunkinır 29 (A.A.) - İki komü-
) .. ~nknrah291 (Tele ~t~ç köylüye top- rust Çin ordusundan birinin terhis 
oularını a ve m ali te ge- .. ç· k ti . b k rak te zil için geçen sene ta ye edildi~i bugun ın uvve erı aş u-

çen To~rak tevzi komlsyonlannın ~~l mandanı Şang-Kay-Şek tarafından 

kıt Asyalı bir Türk bayanı ciddi mü- -------------

zannedilmektedir. 

e sseselerde katipllk işi arıyor. Hususi 
lnglllzce dersi de verir. Akşamda. N. A. 
rümuzuna mektupla mürac:ıc.t. 

TUHAFİYECİLERİ'S NAZARI DİK

HEYBELİ.ADADA - Burgaz adası
na nazır Çamlıkta 3977 M2 arsa. s:ı.tı
lıktır. Dosya No. 337 Oalatasnray llse
si karşısında No 184 Emlaki., Telefon: 

kuru kahveci Mustafnya. 0
• 

Bu münasebetle lngiltcrede bulu
nan Alman esirlerinin denizaşırı 
memleketlere nakledildiği kaydedil
mektedir. İtalyanların İngilterede 
bulunması bir çok mahzurlar tevlid 
edeceği için bunların bu memlekete 
I;önderilmiyeceii tahmin olunmak

49010 
KATİı."'llE - Gömlek, pijama, kravat -------------

SATD.IK ,\PARTIMA:'li _ Aksarny
da ~eceddüd .sokağında tr:ınıvay ;olu 
üzerınde ortaokul karşısında bfü1. No 
apartıman en son fiati (on btr bin 11~ 
radırl görmek isteyenler lllC'Zkür 
apart~!11:ı.nın 2 ne! zlli çalarak sahibi

tadır. 

Elemli bir haber: 
maş tarafı l nci sahifede) 

de\'nm edileceğinin en kati zımanı· 
dır. 

v e eldiven imallnde ihtisasım vardır. 
Müşterek ve yahud işçi olarak çalışı
ım. l{aroköy Necatibey caddesi 190 r 

No. N<'catl Arseven. 1 -

2 - iŞÇİ ARIY ANLAR 
FOTOGRAP İŞL!:ltİNDEN AJl:I •. .\R

Sanatk&r bir işçiye lhtıyaç vardır, ay
nca tab işlerinde yetişmiş bir de tapcı 

ercce ve lst.eklrrinl mektupla bildlrd 
slnler. Adres: Foto Kemnl, Slnger ya

nda: Zonr.uldnk. n 

l\IAR.\XGOZ - Aylıkl:ı. çalışacak 
bir marangoz aranıyor. <Yuca. Ülkü) 
Lisesine muracn.nt. 

o 
BAYAN ARA. ·n·ox - Eski harfleri 

kur süratle yazar bir b:ıynn daktı
oya lhtiynç vardır. Ecnebi lisan bilen 
ercih edilecektir. Beyoğlu Beşlncl 

1 
t 
Noterliğine mürar.antı:ırı. --- -

.Mill<!tim ile beraber tahtım etra• 
fındo. sıkı bir surette birleşmiş bu
lunan ve ayni zamanda milli haya
tımızın son şerefli sahifelerindeki 
fevkalade değerli miso.ller<len ilham 
alan nazırlarını Yunan ordusunun 
şeref meydanındn takip ettiği kah
raman ve mu:ı.z.z.am mticadele}·i fe· 

KttSADAR TUnK BAYANI ARANl
dakarlık ve feragatle sona erdire- YOR _Kem ı..-ermeleri ş:ırttır. Tnlip-
cekler ve em:n olunuz muzaffer bir erin bir vesika fotoğm!lle tahsil de
neticcye isal edeceklerdir. Bütün ecelerlni ke!llinln ve kendisinin ad
Yunanlılardan şimdiye kadar oldu- reslerini İstanbul 176 posta kutusu A. 
ğu gibi disiplin ve vatanperverliğin r-.r. rümuzuna mektupla bfldtrmelerl. 

1 
r 

ayni parlak delillerin; cöııtermelerini - 2 

-

isterim. DADI ARANIYOR - İki yaşında 
Allnhın inayeti ve milletin kuvvet bir çocuğa bakacak. tecrübe, sıhhatli 

ve iradesile Yunanistan, ebedi Yu- bir dadı aranıyor. (Akbaba) gazetesi
nanistan yaşayacak ve büyük ecda ne mUrncaat edilecektir. -
dımıza ve kahramanlarımıza layık 
bir !lurette muzaffer olacaktır. 

l'tlODADA - DenJze tamamen nazır 
Yeşllköyden itlbaren İstanbul ve ada
lara kadar manzarası olan kAglr bir ev 
satılıktır. Satış bedell 35000 llradır. ne muracaat etmeleri. 
Dosya No 114 Galatasaray llsesl karşı- -------------
sındn. 184 No Emli\klş. Teleron: '19010 l\IETRESİ 40 Kunuş ı ARS.'\ _ 

Göztepede denizi görür fcvkal!ide rnğ
betl nrtan neznretıı hnvndnr bir ınrv
kldc kumpanya suyu, elektrik, kuyusu 
mevcud her türlü vesa.lle ynkın arsa 
acele satılıktır. Toptan yüzde yirmi i _ 
konto edlllr. 17 den sonra Telefon 

SOFULARDA - Fntlh ile Aksaray 
arasında. Sofulnr caddesinde 1200 M2 
n.rsa behert metresi üç liraya satılık
tır. Galatasaray llsesı karşısında No. 
184 Emlfıklş Telefon: 49010 

N'İŞANl'AŞTh'DA - Adalnrn ve Bo
ğaza. nazır modem bir npartım:ı.n satı
lıktır. Vaziyet dolayıslle kaloriferi ko
nulam:unıştır. Dosya. No. 335 Galata
saray lisesi karşısında No. 184 Emlük
lş. Telefon: 49010 

FENERYOJ.UNDA - Denizi gören 
yanm klirglr bir köşk 6000 liraya sa
tılıktır. Dosya No. 330 Galatasaray 11-
sesl karşısında. No. 184 Emll\klş Tele
!on: 49010 

990 LİRAYA -Tophanede pazar ye
rinde ayda dokuz lira kirası olan kf\r
gir b!r dükldi.n 900 Ilraya satılıktır. 
Galatasaray lfsesl karşısında No. 184 
Emliıklş. Telefon: 49010 

CİHA.~GİRDE - Çok güzel bir mev
kide denizi de gören blr npartıman sa
tılıktır. Dosya No. 325 Galatasarny li
sesi kar~ısında. 184 No. Emlfıklş. Te
lefon: 49010 

52,153 mfiracant. _ ı 

SATILIK APARTI:\I \N - KurtuJu. 
§Llll en güzel mevkll:ıde Slmen3 tram
vay istasyonu Şahin sokak 18 No. is
tasyona. yarım dakika üçer odalı ve 
bır salon son sistem banyolu geniş 
mutfaklar lrndı 1080 flat 12,000 _ -ı 

KIRAUl{ OD.~f,,\R - Blr Alman 
mualllmesi nezdinde temiz ve mobil
yeli Ik! oda. blrllkte veya nyrı nyrı k!
ralıktır. Pazar gününden manda her 
gün 15,30 - 19 a kadar Bcyo:;ıu, Is
t!kl{ıl caddesi, 133 numaralı Hasan 
Bey apartınıanı, ikinci merdiven, bi
rinci kat (numnra 6). ~ 2 

AL'.UAXCA DI:RSLERI - Bir Yu
goslavyalı mualllme çocuklara, llse \'e 
üniversite talebesine ve büyüklere hu. 
susi nlmanca gramer. edebiyat ve mu
habere dersleri verir. Grup halinde 
3-6 talebe kabul eder. Flntler ehven
dir. Her gün saat 13 çe kadar bulunur. 
Madam Slftar Sır:ıservllcr 101 kapı 9 
Takslnı. 

dl önümüzdeki yıl içln, :ukJ~:U:bUl.ğ bildirilmiştir. 
tallmatnnme icabı f1aC:ı~rdıı. Kadas- Mareşal, bir cDisiplin tedbiri> 
edllmlştlrt. b~;d:o;:;t~as gören talebe olmak üzere bu enerjik k.,_rarı ver-
tro mek e d•V • · ·• l · h. d'l d ıstlhdaDl edilecektir. 1 ıgını ıoy em11 ve ter ıs e ı en or u· 
Komtsyonıann faaUyEct merlttaezlkear yu kardeş müfrezelere hücum etmek 

George il 

Resmi ortaokul ve lise 
öğretmenleri 

E.llHÇIV A."J ARANIYOR - Meyva 
a~açlarından anlar ve tcdnvl edebllir 
çiçek ve sebze işlerine vakıf daimi bir tJSKUDARDA - Çok merkezi bir LİSE PROFI:SÖRU _ ingillzce 
bahçıvan aranıyor. Saat 5 - 6 arası yerde l\Iarınaray:ı nazır ve hAklm nlo- Fransızca. dersleri verir. Mektep talc
İstlklal caddesinde Büket lokantasın::ı. 1 dem blr apartıman maktuen 19000 ll- belerinln derslerini izah eder. Her ye
müraeaat. - raya satılıktır. Ap:ırtıman vıurı. tar- re gider. Pangaltı, Cümhuriyet c:ıddc

zındadır. Dosya No. 320 Galatasaray si No. 217 3 ncü kat yahut Akşamda 
lisesi karşısında No. 184 Eınlflklş. Te- (Z.Z.) ardeslne mektupla mUraca-f 

i 
e 

.1, .. Karadeniz ve ge mm - .1 • 1 • k Ankara 29 (Telefonla) - Maarl 
llJnd.i 1A verı en emır ere ıtaat etmeme· ve ,1,.,.1ftt.' ··U~i b' t bllx.d .... _ ~1AAA..... HJ -U ..... ............ . ........ __ "Sl'~ l J\!"~tru- Q ır e tj e resm 

• D- •ki yurdlarında ham etmiştir. birinin hususl mekteplerde derüı1t 
Biçki • ı § ..., diki • Şan-Kay-Şek, Çin"in Japon teca- edecekleri derslerle birlikte hnftalı 

3 - SATILIK EŞYA le!on: 49010 at. __ 3 
MOTÖRtl - ı.Şler vaziyette germuen satı iradı olan mükemmeı oır np;.uı.ı
{Jkanlaıı SKANDİA martnlı çın si- man 35000 liraya s:ıtılıktır. Dosya No. 
l!ndlrll bütün nlfitı tamam makine ga- 319 Galatn.s:ırny lisesi karşısında No. 
Ytt ucuz flaUe satılıktır. Taliplerin 184 Eml5.kfş. Telefon: 49010 

k 
c Türk bayragı şı dl- vüzüne kar~ı mukavemet kabiliye- ders yekftnunun 24 U geçmemesini v 

A 1.ft- 29 (Tele!onla) - ~~~ki b-ay- tini korumak maksadile bu kararı bu miktarı geçiren ö!';retmenlerln hu 
n.-- lann .L.... r 'k hi susi okull:ırdnki derslerinden flzam 

-
i 

k4 yurdlarında mezuı: 1 lnl temin ittihaz ettiğini, parti ve po ı lı a s- haddi aşan kısmını bırnkmalan lazım 
ratuıı kusursuz dik.e!>ıl~:a~r program- ferinin t~~ri altında kalmadığını be- geleceğini al&knlılarn bildlrmlştlr. 

Sirkecide Orhnniye caddesinde 1stas- -------------
yon oteline milrac:ı.atl:ı.rı Tel: !!0708 LALELiDE - Beş odalı kl'ıglr 're 

- 5 banyolu mükemmel bir ev 5500 liraya 
satılıktır. Dosya No. 287. Galatasaray 
lisesi karşısında 184 No. Emldklş Tele
fon: 49010 

tçln bu yurdların mukrr ununun UAve yan etmştır. 1 
ıanna Tilrk bayraR'ı anllliM"ce tarar Terhis edilen ordu c.Dördüncü 1 HALI - İyi cinsten İRAN hıı.lılan 
edilmesine Maarif Vek ı;•.. ordu> idi. Bu ordu ıon zamanlarda Günlük Borsa ;~~nıyor. Posta kutusu 261 e rnü~c;Ö 
verilmiştir. teşekkül etmif ve Y angtse nehrinin _ _ 

5 
8 

2 

o 

• enubunda muharebe etmi, ti. SATILIK DiZEL l\IOTÖRLERİ -.e TEŞVİKİYEDE - Güzel bir mevkl-
İstimlak kararnames~. e c 9 uncu ordu olan diğer komünist ESHAM ve TAnvfL.4.T - KA!\miYo (2) JLnfYON - üç tanesi 55 beygir- de 162 M2 arsa 3250 ııraya satılıktır. 
•-•·-ra 29 (Telefonla) ~ü ~a ~7!:- ç· oıduıu harbin başlangıcında ve NUKUD FİATJ.ERİ ilk bir tanesi (70) beyglrllk kara ve Dosya No. 356. Galatasaray ıtcıesl kar-
a.il.AA 6. üdürl ğu .., ın ' k l d · ı · · B 29 tır..incikanun 1941 de~!z vasıtalarında kullanılır mükem- şısında. No. 184·Eml'-klş. Telefon 49010 Veliletl Mllll eml k m te:ı.llük eden Çin'in ıimalindve te~ i e ·ı mıştı. ~ mel bir halde 4 adet Mersedes Benz 

tımı6.k muamelelerine ıst.ıın!Mt ka- d n yaptıgı çete muharebelen DEVLET BORÇLARI marka Dizel molörleri ve bir tanesl NİŞANTAŞINDA - İyi bir mahalde 
hükümleri ihtiva ed~ce:ı tedklklerlni oJr un~arı bir kaç kere zayiata uğrat- Fordson, bir tnnesl 33 model Ford 157 M2 arsa satılıktır. Satış bedel! 
rarnamelert Iıalckın a Udlğine gö- apon L. K mark:ı. karoserill, fakat Hl.stlks\z 1kl 2835 liradır. Dosya No. 355. Galntasa-
llerletmektedir. Haber v:~::ı.vya ve Yu- mı~tı. K -Şek )'sptığı hareketin % 7,50 933 Türk borcu I. II. m. 19.'1 knmyon satılıktır. liergün 20992 tele- ray Jlsesl karşısında. No. 184 Emldklş. 
re, Fransa, İsvlç_:e, Yur'gf oİan ıstimlii.k . Şangd· ha~1• h ~b çıkbğına delalet , , 1938 ikramiyeli 19.7 fonla Hakkı özak'a müracaat. - 8 Telefon: 49010 
nanlstanda. bugun me B olar Çınde a ı ı a h herle- , , 1933 İkramiyeli Erganl 
kararnameleri getirtllmlş.tır. kt: ve ttiğine dair dola§an Ja~on ~ . _ A. B. C. 19.9 DİŞ !\IUAYESEIIA.NE ALETl,ERİ - SAMATYADA -Tramvay caddesin-
peyderpey tercüme ettir~~ellf ıra.- ~ ıiddetle tekzib etmıı ve emı~ , 7 1934 Sivas-Erzurum 1 19.4 Kıymetu stm mobllya ve tablolar, de 300 züra bahçesi olan bir kazlno sa-
ınevzuatımızda. mevcud mu d r · 11 11 1934 Sivas-Erzurum 2-7 19.50 okazyon müracaat 2--4 e kadar. Ad- tıııktır. Dosya No. 351 Galata.saray 11-

5 - MÜTEFERRiK 
ALMANCA DERSLERİ - Usulü 

tcdrlsl mükemmel olan bir Alman Ba
yanı Almanca dersleri vermektedir. 
Pazar gününden maade her gün 
15,30 - 19 a kadar. BeyoCiu ıstıklfıl 
caddesi 133 numaralı llasan Bey apar
tımanı, ikinci merdiven, blrlncl kat 6. 

- ı 

KAÇIRD:.MIYACAK BİR FIRSA'r -
Koşu, kontur ve damızlık olarak ye
~rilmefe elverifll Pedigrlli üç kan 
inglllz, bir kan Arap al donda iki ya. 
§mda. l,52 yüksekllğlnde bir erkek tay 
son fiyat bin llraya. .satılıktır. Almak 
lstlyenlerln hergün Ayaspaş:ı, Ömer 
Avnl mahallesi, Ebehanıın sokak nu
mara. ıe da Mehmet Erg\lne mürncn
atıan. nun meUnlerl de tedklk olunmakta ~ · tir kı:. · ı müsellah kuvvetler 11 :ıı 1932 Hazine bonolan 60.50 res: Mamı:ıra Apt. No. 1 Ayazp~'\ sesi karşısında No. 184 Eml:\klş. Tele-

Yent karnmamcnln hazırtarunasın a cMılletk 1
• 

0
b· hedef birliği mev- 1934 , , 15.50 S.\TlLIK KtlRKLER _ K~h\•e rengi fon: 49010 HEKTUPLABINlZI ALDlBINIZ 

bunlardan lstltade edilecektir. arasında atı ır , :t 1935 29 50 · -------------- Gazetemiz ldarehanestnl adres -- k cuddur.> • , :t 1938 :t:t :t:t 62.62 bir hermelln kepi Ue blr deniz kılöpteğı KASIMPAŞADA - ikişer kat üzerl-yenı• tip ekme yen! tip S at okullarının de.m.ır » · <Scehund) kürk mantosu sat ık ır. . h iki 
1800 

li olarak gösterm1.ş olan karller~-
1 

n A. Demlryolu t:ıhvll1 1-II 41.'15 Taksim B:ı.h~esi karşısında Plô.tln ne tiçer odalı a şap ev raya mizden 
Ankara 29 (Telefonla) - iki ik- a k Jamak ıçın » , III 41.- np:ırtıman No. 1 murncaat. satılıktır. Dosya No. 350 Galatasaray ıı. A.. _ ş. K. _ x. l\L _ e . .&. T. 

tlaneklerln tesbitl için tedkeşn~i ve ihtiyacını ar§I lal - Maarif A. Demiryolu mümessil senet 39.'15 lisesi karşısında. No. 184 EmlA.klş. Te- H. T. - G. M. - C. S. - JıUl,E, 
Dıal edilerek bu. ekrnd:~ idUıni.Ş ve Ankara ~9 (Tel~!~~arla llsc, öğret- Haydarpaş:ı. limanı 43.75 ACELE SATILIK - Hordi ve Verdi lefon: 49010 T. B. _Ciddi_ Sermaye- B.A.Ş. 
nsırıarı tamamen tcsb jesl ha- Vekaleti, yukSek o ı prevantoryom H. Umanı mümessil senedi 41.75 2 bn.s 80 markalı az kullanılmış Akor- namlarına gelen mektuplan tda-
bu hususta bir kararname pro . men okulu, orlaf~ü'esseselerde lrnr- dlyonu görmek ve pazarlık etmek için BOSTANCIDA - Deniz kenarında rehanemlzden aldırmalan mer-
aırıanmıştır. ve sanatoryom glb1 an muhtelif cins HİSSE SEl'\ETLERİ Yüksekkaldırımda 90 No. lı dükkanda rıhtımı ve iskelesi bulunan tam lnş:ı.sı cudur 

da. bir halde bu ~arının demir lhtl- --- --------- - - Jorj D: Papa Jorjiü'y:ı veyahud Ka- itibarile çok metin ve beton olan iki ";~~==========• 
Tu••tu""n satışları ··ı e demirin san:ıatmoakku u-zere bu okullara T. c. Merkez bankası 110.50 bat:ıştn İnhisarlar Levazım şubesJnde k:ıtlı vllla satılıktır. Bahçesinde gül ve ili 

b g ~ı S::ımi Kutnl'ıı. müracaat 5 bağ vardır. Bütün konfora maliktir. k İzmir 29 <Telefonla> - E11ge ~ıo- yacınılnka~;.ar vermiştir. T. İş bankası nama muharrer 9·95 ' · - Telefon ve elektrik testsntı mevcuttur. Lokman He İm 
•lnde tütün satışları 28,5 m yon 3-4 t:üısls e - •• •• •• T. İş bankası Cham11e altl 10.20 , 4 K. 1 k S l k Dosya No. 349 Galatasaray lisesi kar-
yu .bulmuştur. Müst_:ı~sll eı~!gı ve Korporasyon muduru T. İş bankası mümessil his. l03.- - ıra 1 • . atı 1 şısında No. 184 Emlaklş. Telefon: 49010 (Dr. HAFIZ CEMAL) 
nıllyon kilo kad:ı.r tutun ka ğı • ' fet A. Demlryolları şirket! < 3 60> 22·50 ZEVK İÇİN - Şişll tramvay cadde- Dahilh~e mütehaaaisi bunların da bu hafta içinde satılaca şerefıne zıya i ııız A. Demiryolları şirketi <% ıoo 37.50 sinde 9 odalı kfı.rgir kaloriferli mun- MOBİLYALI APARTIMAN- Beyo~-' -
lnUhakkak görülmektedir. Ankara 29 c-::.el~f~_nla) G-lenc~;ncr Esklşchir çimento şirketi 7.70 tazam konforlu blr ev maktuen 20,000 lunda İstiklal caddesinde 5 odalı gayet 1 Divımyolu 104 

· muduru B. 26 ki l k 

Sovyetlerin A manya şerefine bugUnllml..4fr. vek111er \'e se- Şirketi Hayriye temettü 21.- dır. GalatMaray llse.sl karşısında 184 tır. Knlorlter, telefon sıcak gu tcslsa- he~ cfh· 2.S _ .S Tel: 22398 1 Ya J{orporas:yon Anknrnpalasta bir kok- Şirketi Hayriye .- llraya satılıktır. Ayrıca garajı da var- lüks mobllyell bir nparimuın • rn ı ·-, Muayene ıaatleri Pazar bariç 

1 rtl ver q• ı " N Emı.;,.,., T ı f 49010 tı da vardır. Galatnsaray 1lses1 karşı- " ı·hracatı Bi teY pa tide hazır bu unmu.,- ------- o. ~ e.e on: iim•••••••••••m•'' rika r- taret erk~nı par ECXEBİ T.:Ul\'İLLERİ sında Na. 1G4 EmlClktş. Telefon: 49010 
Vaşingion 29 (A.A.) - Ame Hull t r ----- mm.AK İŞ - Kadıköyünde Mühür-

leşlk devletleri Hariciye Nazın ola~ u . • ·n müracaat• Kredi Foıısiye 1903 112.- darda deniz gören altı odalı kargfr bir 
8ovyetıer Blr!iğlne yapılmakt~ hinde 941 fuarı ıçı » , 1911 106.50 ev satılıktır. Do.sya No. 345 Galatasa-
Amerlka ihracatının Almanya e me- }er başladı . » » Amorti 69.- ray lisesi kaışısınd No. 134 Emlfıklş. 
ınühlm bir asker! yardım teşkil et be- ", 1 !onla) - Bu senekı , , Kupon l.30 Telefon : 49010 
'1 için kafi miktarda oım::ıdığını iınılr 29 ('1 e fn ~lmd!den nıürac:ı.- ----- ---------
1'8.natında blld!rmlştlr. fuara iştirak :~r Vakıflar idaresi Va- NUKUT KIZll,TOPRAWl'A - İstnsyona. ya

atıer b:ışlamış d 'b:ı.zı tadUfıt y:ı.ptı- - - --- --------- kın 1206 .M2 nrsa satılıktır. Dosya No. 
Okul Spor yurdlarl kıflnr paviyonunltıa şadırvan camileri Türk altını 23·45 346 Galatasaray lisesi karı:lSlnda 184 

·f ve ktır Hlsnrn • tiril ek Külçe altın bir gramı 2.77 No. Emlfı.kiş Telefon: 49010 
Ankara 29 (Telefonl_a> -erdl\~a~ir ta: ~cİdnr~ taraflndan tamir et m - Osmanlı bankası <banknot) 2.35 --------------

kAıetı alt'ılmdarlar.ı gond blışmala- tedlr. Kı\l\Illİl'.O ıooo LİRAYA - ŞlşU son tramvny 
nılnıde, okul spor yurdlan ça T mü- d ki Alman lsiasyonundıı. uç donüm nrazl ve ebnl-
hnın netıcelerile mllli ve te~~~lerln Romanya a Türk lirası yeler dönümü bin liraya. satılıktır. 
Babakalaro iştirak eden d ~c~l~rlnin askerlerinin maaşı Londra üzerine l sterlln 5.24 Dosya No. 3'14. Galatasaray lisesi kar-
lshnlerlnin ve aldıkları ~it ed!lerek . 29 (A A.) _ D.N.B. bil- Nevyork üzerine 100 dolar 130.025 şısıudn No 184 Emlaktş. Tel: 49010 
:tnuntazam bir şek!lde tes i aeden Berlin · d b ] a Al- Parts üzerine 100 frank ŞiŞLIDE - Son tramvay lstnsyo-
bu hususlarda. Manrlf Vek~_le; a- diriyor: Romanya a u un n '"Ulô.no üzerine 100 liret nunda altı edalı kfıglr bfr bina. ile 488 
terbiyesi ve Izcll1k müdürluğüne m askerleri, bundan sonra maa~- " k 31.14 
lömat \erilmesini blldlrmektedlr. 

1
man bı·r kısmını alabileceklerdir. Cenevre üzerine 100 rrnn • arşın bahçesi ve 4000 l!raya satılıktır. 

--- arının . d b .... k Alman Atına. üzerine 100 drahmi 0.9975 Dosya No. 343 Galatasaray lisesi kar-
B tedbir sayesın e uyu v SOfya. üzerine 100 leva 1.6225 şısında No 184 Emliı.klş. Telefon: 49010 Kır koşusu 941 k u • teşekküllerinin bulundugu Madrid üzerlne 100 pezeta 12.93'15 

Kadıköy HalkevlndE'n: 2 şu~::ratlı ı a!! r:de iktisad ve tevziat zorlukla- Budapeşte üzerine 100 pengö SUADİYEDE - Çatnlçeşmede 155 
Jl:ı.zar ,.,·· ·· 3000 metrelik mu ıyer e · ı kt. Bu-kre• u··zer1no 100 ley M2 arsa. beher metresi bir buçuk llm-. .,unu lnclye ktı- ı önüne geçı ece ır. .,, 
kıd r koşusu yapıhlncdalk~ıler.ı· B~~rııecektlr. irınAınlman askerlerinin ihtiyaçlan ge- Belgrad üzerine 100 dinar 3.175 ya satılıktır. Dosya. No. 342 Galatasa-
ar tnuhtcl'f r Y• k" d · il Yokohama üzerine ıoo yen 31.1375 ray llsesi karşısında No 184 Emlfıklş İştirak ct~~k istlyenıcrln n~:h~~ niş mikyasta. Alm~nya an . getır en Stokholm üzerine 100 kuron 11.065 Telefon: 49010 

CUndc robalı saat 9,30 dn Fener , mallarla temın cdılmektedır. 
ııtndınc!:t ı ..zıı buhmınnları. ı 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari ] 
İtfaiyede şehri 65 llra üeretll lklnci A.mlr muavlnll~i münhaldlt. Orta. 

mektep mezunu olup muvazznf nskC'rllğ!ni yapmış ve yaşı da 25 lll S5 olan
lardan tnllp olanların mevcud vesaıklle İtfaiye müdürlüğüne mürncantın.n 
ll~n olunur. (621) 

* itfaiye müdüriyetinde yazıcılık münhaldlr. Orta. mektep mezunıann-
dan olup yaşı 20 M 35 arasında olan tallpler1n vesalklle mezldlr müdürl\lte 
mürncaatıan llfın olunur. (654) 

* Taksim kışlasının tra.mvay caddesindeki Taksim meydanına. nazır Jtu .. 
lenin hedlm ve tahassül edecek enkazının, ta.ş ve demlr aksamı hariç Olmak 
üzere satışı açık erttırmay:ı. konulmuştur. Tahmin ibedell 1905 lira 68 kuru.o 
ve ilk teminatı 142 lira 93 ı:uruştur. Fartname zabıt ve muamelA.t müdUr. 
lü!;iı kaleminde görüle-bilir. jhalc 10/2İ941 pazartesi günü saat H de Dalmt 
encümende yapılacaktır. Taiiplcrin llk teminat mnkbuı; veya. meıctuplarlle 
ihale günü muayyen saatte Dalmt encümende bulunmaları. (572) 

Maltepe Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Maltepe askeri lisesinde Plzlk, Kimya ve Matemut\k ö~retmenlerine 

ihtiyaç \':trdır. Isteklilerln Topk:ıpıd:ı. M:ütepe a skeri lisesi :müdürlliğüne 
mürac:;atları. 0810 - 495) 
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IANKARA RADYOSUf 
39 'fkinclkinun perşembe öğle, akşam 

12.30 Program, 12,33 Fasıl heyeti 
12,50 Ajans haberleri, 13,05 Ka.rışık 
prkılnr, 13,20 Karışık program (PL), 
18,03 Radyo caz orkestrası, 18,40 Şarkı, 
t l\rkli ve taksimler, 19,15 Konl,lŞm& 
(!~ıı.radenlz röportajları), 19,30 Ajans 
haberleri, 19,45 İnce saz heyeti, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,45 Keman soloları, 
21, Dlnleylcl istekleri, 21,30 'Konuşma. 
(Sıhhat saati), 21,45 Radyo orkestrası, 
22,30 Ajans ve borsa haberleri, .22,45 
Muzlk: Cazband (Pl.), 

31 iklnclk!\nun cuma sabahı 
8 Program ve memleket saat ayan. 

8,03 Ajans haberleri, 8,18 Hatır prog· 
mm (Pl.), 8,45 Ev kadını - Yenwk ll.s
t~sl. 

1 
2 
3 

!1 
10 

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
l - üeenrneklik. 
2- Koru. 
3 - Blr sınır asker. 
4 - Başına «İ-• gelirse tebriye de

mektir .. Beylik. 
5 - Meylettirmek - Tersi memuri-

yetten ihraç. 
s·- Al<:a:k - Şamar. 
7 - Kap1ıcnlarile meşhur bir kasıı.-

bamız ahalisinden. 
8 - Dahile firar eden. 
9 - Cefalara. 
10 - Tersi canının kıymetini bilir. 

Geçen bulmacamı:z:ın ballı 
Soldan s:ıtıı ve yukarıdan aşafı: 
l - Asma.kabağı. 2 -- Su, Sadakat, 

3 - Karaçalı, 4- Asabi, 5-:- Karlneile, 
6 - Ada, Endaze, 7 - Baç. Idarap. 8 -
Akarlar, 9 - Gal, Ezarlş, 10 - Itır, Ep, 

u. 

Çocuk donları 
Içl lfıstlk, dışı halis ipekten ya

pılmış gayet sağlam ve çok 
davanıklıdır. 

__,_ 
mark.asına dikkat. Toptan satış 
yeri: Sirkeci Orhanlye cad. No. 
28. Tel: 209!>2. Telgrat edresl İs
tanbul .. Ateş. 

ALARM! 
Çaldığı zaman ne yapacaksınız) 
Hiç düşünmeden hemen 

8 U ,<.ET' e L::oııunuz. 
BUKET İstanbul"un en 

emin bir sıi:ınağıdır. Hem gü
zel vak.it geçirir, yer, içer ... 
Hemde knnunur emrettiği şe
kilde kendiırizi saklamıı olur
sunuz. 
İstiklal caddesi Şehir Tiyatrosu 

karşısında 

Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonu 

ilanları 
-

İmtihanla «4• elektrikçi ustası alı
nacaktır. Taliplerin lazım olan vesalk
lerlle birlikte Gölcükte deniz tabrl
kaları umum mfidürlüıtüne müracaat-
ları. (553) 

Aparbman sahipleri! 
Boı dairclcrinize • iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> m 
KÜÇÜK iLANLARI ndan il
tifade ediniz. 

AKŞAM 

Beneınc 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Ttirtıye 

1400 kUMlf 
'150 • 
400 • 
150 • 

Ecnebl 

2'100 kuru§ 
1450 • 
800 • 

• 
Posta tttınartuıa dahli olmıyan 

ecnebt memteketıtr: Seneliği: 
3600 altı ayııeı 1900 Uo aylıtı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız: Başmuharrir: 2056 
Yazı işleri: 20765 -· idare 20681 

fttiidür: 20497 

Muharrem 2 - Kasım 8! 
S. İm. Gil Öğ Ikt. Ak Yat. 
E. 12,10 1,53 7,05 9,44 12,00 1,34 
Va. 6,31 8,14 13,27 16,05 18,28 19,5 

tdarenane· Bnbıfill civan 
Acımm;-uk ~.'lkıık No ı:-ı 

AK9n.ı.u. 
30 KAnunusanl 1941 

HA YAT ve KOMPRiME 

Mütenevvi yemeklerle Mide ve Emayı yormadan bir tabak 

·çOBBALIK Ç PAMABK 
Hububat ve sebze komprimesile bir günlük kalörinizl tem.in edebllirslnlz. 
Et ve Tavuk suylle mamül Mercimek, Bezelye, Buğday. Komprlmelerimlzin 
ıoo gramlık paketleri her yerde 15 ve 50 gramlıklım 9 kuruştur. Nefaset 
suhulet ve ucuzlu~unu bir tecrübe ile anlıyacaksınız. 

Büyllk Bakkaliye Mağazalannda Bulunur. 

-
··ıklerini sa ma isteyen 
terin nazarı dikkatine : 

EIULAKİ~TEN : 

Mülklerini satmak isteyenler namına bazı mutavassıtların mütevali 
müracaatları karşısında bulunuyoruz. Bidayet teŞ<'kkülündcnberi mu
tavassıt kabul edemlycccğlnl her fırsatta ilan eden EMLAKiŞ bu 
hususu tekrar sayın halkımızın nazarı dikkate koymağa kendini mec
bur lcJlımştır. Bu itibarla emlakini en iyi şeralt altında paraya çevir
mek isteyenler tapu senedlerlni hAmllen büromuza bizzat gelmeleri 
yahud musaddak vek1llerlle göndermeler! lı\zımdır. Aksi halde muta
vassıtlarla yaptıkları müracaatların isaf edllemiyeceğini bildiririz. 
Ancak mazeretleri h:ı.llnde büromuza gelemlyenler adreslerini blldlr
dlklerl takdirde . memurumuz ikametgahlarına kadar gönderilebilir. 
Esasen bu hususu daha kolay biı: şekllde temin edebilmek mıı.ksadile 
DILAKİŞ İstanbul tarafında da bir şube açmıı[ta karar vermiştir. 

Şube lılr haftaya kadar EminöniinrlP An~ırlnl11 'hAn..,,,,.1,,. 

Merkez: Galatasaray Liaeıi kar ısında No. 1 
EMLAKIŞ Telefon: 49010 

~YlM..GEÇTiKÇ 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

Tasarruf H esaplari 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELERi "'\ 
1 adet 2000 Liralık 
3 .. 1000 .. 
z .. 750 • 
4 
s 

35 

80 

.. .. 
.. 

500 .. 
250 • 
100 .. 
50 .. 

= 2000.- J.ira 

= 3000.- .. 
= 1500.- ,, 
= 2000.- ,, 
= 2000.- ,, 
= 3500.- .. 
:::; 4000.- ,, 

300 ,. 20 n :::; 6000.- n 

Keşideleri: 4 Şubat, 2 :Mayıs, ı Alus
tos, 3 İkinciteşrin tarihinde yapılır 

I stanbul Levazım 
amirliği aatın alma 
komisyonu ilanları 

14 ooo adet dem.lr dört köşe halka. 
ve lİı,ooo a.det 3,5 santimlik tek dilli. 
toka müteahhld nam ve hesabına 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 5/2/941 çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği satınalma ko
mlsyonunda. yapıtacaktır. Tahmin be
deli 1500 lira ilk teminatı. 112 Ura. ~o 
kuruştur. Nümunclerl komısyonda go
rülür. İsteklilerin be111 vakitte komis
yona. gelmeleri. (846) (640> 

••• 
Küçükçekmece istasyonundan blr 

kilometre kadar mesafedeki anb::ı.ra 
2000 ton yem ve erzak naklettlrilc
cekUr. Pa1.nrlıkla. eksiltmesi 1/2/941 
cumartesi günü saat 11 de Tophanede 
Lv. dmlrllğl satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bede!i 80~ Ura 
kati teminatı 120 liradır. ısteklilerln 
belll saatte komisyon::ı. gelmeleri. 

(848) (642) 
••• 

150 ton bezelye kırması alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/2/941 çar
şamba günü sa.at 14,30 da Tophanede j 
ist. Lv. amirliği satınalm:ı. komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
36,000 lira ilk teminatı 2700 li_radır. 
Nilınunesi komisyonda görülür. Istek
lilcrln belll saatte komisyona gelme
leri. (845) (639> 

••• 
Bir No. lı diklmevlnde birlkmlş olan 

muhtelit cins bir milyon adet boş ma
kara satılacaktır. Pazarlıkla arttır
ması 7/2/941 cuma günü saat 14 de 
Tophanede Lv. !mirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Isteklllerin 
temlnatıarile belll vakitte komisyona 
gelmeleri. !847> .641) 

• •• 
450 çl!t köhne fotin satılacaktır. 

Pazarlıkla arttırması '712/ 941 cuma 
günü sa::ı.t 14,30 da Tophanede Lv. 
~mirliği. satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin mal b edeli olan 
67,5 liralık makbuzlarlle belll saatte ! komisyona gelmeleri. Fotinler Orhn.

i niyede Nakliye okulunda görülerek 
alacakları vesikaları komisyona gös
termeleri li\zımdır. (849> .643> 

••• 
Hnlıcıo~iundn. topçu okulu mutbah 

ye bulaşıkhanesi tamir ettirilecektir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 3/ 2/ 941 pazar

ı tesi günü saat 14,30 da Tophanede 

1 

Lv. Amirli~i satınnlma komisyonun
da yapılacaktır. Keşif bedep 1000 llrn 
Jlk tC'minatı 75 lirndır. Istcklllerln 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

(833) (581) .... 
BUR LA 
BiRADERLER 

İSTANBUL ·ANKARA· 
Kuleli A; keri lisesi knlorlfer kazanı ı 

tamir ettirilecektir. Pazarlıkla eksilt-
mesi 3/2/941 pazartesi gfmii sno.t .. •••••lliı:lfUlıa-:1..~i:"li:l~'ı:iillG;mnm-•li!ılırnl.i" 

İ Z M i R 

ı 15 de Tophanede. LeYRK''.YuPıi'alr..lW.! t ... &..lU ~..C.J-t.l'U.. v ı:.rU . .JL)t IV'\11UL'fLAKU~A liUKt.: 
tır. K~ıt bedeli 247 lira 10 kuruştur. 3ı·la"nço Ka"r z a B anname Tanıı· . 
ilk teminatı 18 liradır. isteklilerin • ve ar r - ey mı 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

{834) (582) 
••• 

Sirkecide Asker konağının elektrik 1 
tesisatı yaptırılacaktır. Paz:ırlıkl:ı ek
siltmesi 31111941 cuma günü saat 
15 de Tophanede Levazım Amirllltl 
satın alma komslyonunda yapılacak
tır. Keşif bedeli 1996 kuruştur. İlk te
minatı 149 llra 70 kunıştur. İstekllle
rln bcl11 saatte komisyona gelmeleri. 

(835) (583) 
••• 

26 kalem Göz m:ilzemesi almacıık
tır. l'aznrlıkla ekslltmesi 31/1/941 
cı.ma günü .saat 14.30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1770 
lira 80 kuru~tur. Kat'i teminatı 2G5 
lira 65 kuruştur. isteklllcrln belll saat
te komisyona gelmeleri. 

(8371 (585) .... 

ve 

Hususi Şirketler Hakkında Tavsiyeler 
Adlı kitabımız çıkmıştır. Her kitapçıda bulunur. 

Adres: İsmail Hilmi Afşar - Hesab ve Vergi Bürosu 
Meydancık Güzel Han ikinci kat. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldırılması 

hakkında ilan 
Gfimfı.ş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir Uralıklar darp ve piyasaya 

kati miktarda. çıkanlm.If olduğundan gümilf yüz kuruşlukların 31 !kinci· 
kfıııun !•41 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 941 tarihinden itibaren artık tedavlll 
etmiyecek ve ancak yalnız m:ı.lsandıklarlle Cümhuriyet Merkez bankam 
şubesince kabul edllebllecektir. · 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunlan malsandıklarlle Cüm· 
huriyet Merkez bankası şubelerinde tebdil ettirmeleri ll~n olunur. 

(288) {380) 

26 kalem diş mnlzemesi nlınacakbr. •••••••••••••••••••••••••••• .. 
Paz:ırlıkla eksiltmesi 31/11941 cuma • 
~ünfi saat 14 de Tophanede Levazım 
Amirliği satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 6999 lira 
35 kuruştur. İlk teminatı 525 liradır. 
İlitcklllerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (838) {586) 

••• 
2000 takım tahta cebire alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 3/ 21941 pazar
tesi günü saat 14 de Tophanede Le
vazım Amirliği satm alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1200 lira ilk teminatı 90 llradır. Nü
munesl komisyonda görülür. İstekli
lerin belll saatte komisyona gelme-

leri. (840) {588> 
••• 

Üç adet kamyonet bir ili bir buçuk 
tonluk müceddet veya müstamel. 

Yirmi 1k! adet kamyon ikl Uf\ üç 
tonluk müceddct veya. müstamel. 

Yedi adet Fepetıi mottJ~lklet dört 
115. bıış beygir kuvvetinde müccddet 
veya müstamel. 

Yirmi altı adet sepetsiz motosiklet 
bir buçuk llıl. üç beygir kuvvet.inde 
miiccddet veya müstamel. 
Yuk:ında yazılı kaymon ve motosik

letlerin pazarlıkla eksutmesl 4/2/941 
salı günü saat 14 de Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İsteklllerJn temlnat
larlle belll saatte komisyona gelme-
leri. { 80) ( 623) 

••• 
1 15 ton kuru ot alınacaktır. Pazar-
1 lıkla eksiltmesi 31/1/941 cuma günü 
, saat 15,30 da Tophanede Lv, Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak

l tır. Tahmin bedeli 1125 lira. knti te
minatı 168 lira 75 kuruşLıır. isteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(844) (626) 

ELEKTRiKÇi ARANIYOR 
Keçiborlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 
Fabrika ve Madenlerinde çalışmak üzere tesisat ve bobinaj 

işlerinde çalışabilecek iyi bir Elektlrl.kçiye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin bir Jot'a Fotogra!, tahsil vesikası, Bonservis su

retıerile istedikleri maaş miktarını tahriren <ıKeçiburlu Kü
kürtleri Türk Anonim Şirketi - Keçiburlu» adresine müraca

atları. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

1 - Kırklareli vllAyetinln Demirköy kaz:uıına bağlı İğneada no.hlyesl 
civarında vaki kerplçe vakıf ormanlarının kati işletme pHl.nı mucibince 
941, 942, 943 seneleri mukataaıanndan t.2144'14• ve mahalll mezkftr civarın
da. vaki Longoz vakıt ormanlarının mevcud işletme pltmı mucibince 941, 
942, 943 seneleri mukataalanndan c267088• kental odun ayn ayn kapalı 
zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 

2 - Odunların beher kentallne cl2• kuruş kıymet tahmin edllmlftır. 
3 - Arttırmalan 20/2/941 perşembe günü saat 15 de Kadıköy vakınar 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Arttırmaya girecekler kerpiçe kısmından çıkacak 1214474• kental 
odun 1çin c1930• lira ı27ıı kuru, ve Longoz kısmından çıkacak c267088• ken
tal odun için de 12403• Ura. ı80t kurllf muvakkat temlnat vcreceklerdlr. 

5 - isteklller bu c rttırmaya aid şartnameleri Kadıköy vakıtlar müd~ 
lüğü. lle Kırklareli vakıflar memurlu~na. müracaatla. alırlar. 

6 - Bu arttırmalara j~tlrak edecekler odun ticaretlle i.§tl.ğa.l ettlkl.ertne 
dair ticaret odasından alaca.klan ve6ikalan dış zarflara. koyacaklardır. 

7 - Teklif mektup!an üçüncü maddede yazılı saatten bir .saat evveline 
kadar Kaclıköy va.tınar müdürlüğündekl arttırma. kom.Jsyonu re1alJ.ttne 
makbuz mukabllinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların da 
aynı snatte komlsyon reisliğine gel.m.1§ olması l~zımdır. Gecikenlerin ta.ıebl 
kabul edilmez. •616• 

Tramvay pasolar. 
BrOnşitlere KATRAN HAKKI 

..- Dr. Horhoruni 

EKREM 
11 Eminönü Nimet Abla gişesi 

karşıs!Jlda.kl muayenehanesinde 

11 her gun akşama kadar hastala
rını tedavi eder. Telefon: 24131. 

Elektrik, Tramvay ve Tünel İtletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

Esk1 tramvay pasola.nnın 1 ouba.t 941 to.rihlnden itibaren mert olml1&-
calı ilAn olunur. (655) 


