
Tarihi kıymeti olan 
Çinili Köşk olduğu gibi 

muhafaza edilecek 

Dün limanımızdan muhtelif 
memleketlere 300 bin lira 

tutarında ihracat yapılmıştır 
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Balkanlarda 
vaziyet ve 
Türkiye 

Franco diin 
Montpellier' de 
Mareşal Petain 

ile görüştii 
Amiral Darlan da 

B. Sunner ile görüştü 

Balkan Anlaşması imza edileli 
tam yedi sene beş gün oluyor. 
~ralarındaki hudutların değiş
mezliğini birbirlerine karşı teah
hüt eden Balkan devletleri, Avru
panın bol kargaşalıkla şöhret 

bulm~ olan bu sahasında sü- Bütün ltalya §ehirlerinde 
rekli bir emniyet yapısı kurmak Mihvere sadakat nüma• 
istemişlerdi. Muvaffak da oldu- yİ§leri yapılıyor 
lardı. Balkanlar, bu sayede, yıl-
~arca her türlü yabancı tesirler- Vicby 13 (A.A.) _ General General Franko kın i1c bir arada 
aen Uzak ya~adı. Fakat, Bulga- Franco snat 13.55 de Montpellier- r ,.,. ____________ mıılll\ 
ristanı da bu anlaşma içine al- ye gelmiş ve vil&yet konağında m~· 
maya çalışan yanlış bir politika llre~n! Pet~in tnrafın~~n .~ .. nbul edıl· 
Balkan birliğinin temelini gev- mıştır. İki devlet reaı, ogle. yeme· 

· ğini müteakip görüşmüıılerdır. Bu 
şettı, onu mevzusuz bıraktı. Bal- ı esnada nmiral Darlan da B. SunnCT 
kan hudutlarının bozulmasını jile görü§mede bulunmuştur. Gene· 
ınilli emel bilen Bulgaristanı, bu ral Franco, Montpellier'yi saat 
hudutıann masuniyetini temin 16,45 de terketmiştir. 
eden blr anlaşmaya. tatlılıkla 
sokmaya çalışmak, yahut girmiş 
gibi göıiindüımek beyhude idi. 
Bulgaristam ya tatmin etmek, 
yahut günün birinde tehlikeli 
olabilecek vaziyetten çıkarmak 
lazımdı. 

Böyle olmaclıi:;rı Jçin Balkan an
laşması, bütün gnyretıere rağ
men, nazari \'e hissi kaldı, çetin 
imtihanlara dayanacak tam bir-ı 
llk hfı.lini alamadı. Bundan ilk 
istifade eden İtalya, Amavutluğu 

1 
işgal etmekle Balkanların süku
netine en kuvvetli darbeyi vurdu. 
Bu harekete o zaman, hiç ses 
çıkarmadan müsaade eden Bal
kan devletlerinin, ôlüm dirim da
vasında birbirlerine bağlı olma
dıkları meydana çıh-mıştı. Harp, Yıemck ve bunu mütealcip yapı· 
Balkanlan bu zayıf vaziyette bul- Jan ~örü§ltleler esn~sı.ı_ıda, .vilayet 
du. İtalyanın Balkanlarda oluşu, k~nag.ı etrafında buyuk hı~ halk 
b 

1 
1 kutlesı toplanma§ ve hnrnretü teza· 

U harp esnasında Balkan ann ı hürlerdc bulunmuııtur: Halkın mu· 
ateşten uzak kalmasını imkfınsız sır talepleri üzerine, general Fran
kılıyordu. Almanyanın Roman-. co ve mare al Pctain yanyana bal
yaya yerlesmesi rahatsızlığı büs-l kona çıkmışlar ~e. şiddetle nl~~lan-
bü tün arttırdı, sulha bağlı Bal- m~~labrdır: H{\:u:o:T!~~ı reG~n~ 
ka tl . d Mih mute esS'ım u · 

n memleke erın e vere ral Franco, halkı sel&mlamıııtır. 
karşı pek tabii bir ihtiraz uyan- Görfüımeyi müteakip, mareşal 
dırdı. Petnin, ~genernl franco'yu otomobi-

İtalyanın Yunanistana teca- line kadar teşyi etmi~ . ve burad~ 
\rf (' •I hararetle el sıkışarak ıkı <Jevlet reı• 

1z. ı karşısında, bilhassa ıtalyan si birbirine veda eylemi§tir. 
hczımetıne rağmen Almanyanın Vichy ı 3 {AA.) - D.N.B. 
Hk zamanlar aldığı bitaraf vazl- ajansı bildiriyor: Franco - Petain 
yet harbin vayılmıyacağı ümidi- mülakatına İspanya Hariciye Nazın 
n1 verirken • Roman't.·adaki hazır- B. Serrnno Suner ve İspanyanın 

' " v· h 'd k' b .. ··k el isi B Leque· lıklar ve Almanyanın Bulgaris- . Jc ~I e F·ı uyu ın Mç ndr1·u~lci bü-
ta . rıca ı e ransnn 

ndan geçeceği haberleri Mihve- yük elçisi B. Pietri İ§tirak etmi~ler· 
rin harbi Balkanlara da yaymak dir. (Devamı 4 üncü sahifede) 
istediğinde şüphe bırakmadı. 
Eğer, Balkan birliği hakikat ol
saydı, ve Bulgaristan, Almanya
ya alet olacağı yerde istiklalini 
müdafaaya karar veınılş bulun
saydı Balkanlara tecavüz kolay 
blr iş olmazdı. 

Fakat bugün va:ıiyet o değil
für. Almanyaya teslim olmaya, 
halt~ 1cabında onunla iş birliği 
yapmaya. hazırlanmış bir Bulga
ristan, Balkanların müşterek 
müdafaası için bir kale vazifesi 
göremez. Mukadderatının idaresi 
sırf kendine kallillştır. 

Almanyanm ne şekilde hareket 

edece~i belli değildir. Romanya
da mı kalacak ye biraz fazlaca ' . . 
gürültü ve nümayişle ılan edılen 
btı hazırlığından sadece siyasi bir 
tazyık için mi tstif ade edecek? 
Yoksa Bulgaristana gelerek orada 
<ıa mı yerleşecek? Yahut denize 
kadarını inmek isteyecek? Kim
se bilmiyor. Böyle bir hareketten 
lnaksaclı Yunnnistanı tehdit ede
rek İtalyayı kurtarmak mıdır, 
l3aikanıan tutarak istikbalde bir 
lngmz cephesi teşkiline engel 
~hnak ınıdır, yoksa. sağda solda 

aha geniş hayalleri mi var, o da 
nıeçhuı. 

Necmeddin Sadak 

(Devamı 4 üncü sahifede 

Eritrede 
ileri hareketi 
İngiliz kıtal arı Keren 

etrafındaki mevzilerini 
iyileıtirdiler 

Kahire 13 (A.A.l - İngiliz umum! 
karnrgflhının tebliği: 

Eritrede Keren etrafındaki vaziyet 
inkişafında. cfevıım eylemektedir. Bir 
seri ma.halll hücumlar neticesinde 
kıtalarımız, şehir etrafındaki tepeler
de mevzilerini daiınl surette iyileştir
mektedir. Daha cenupta., Arrcoya doA"
ru nerleme, şayanı memnuniyet blr 
tarıda terakki etmektedir. 
Habeşlsto.nda Kobok mıntakasında 

Cenubi Afrika b\rllğl kıtalan nüfuz
larını muvaffakıyetli bir tarzda da
ha. ziyade genişletmeye devanı etmek-
tedir. 
Diğer cephelerde vnzlyette değişik-

lik yoktur. 
Afmadu'nun 
bomhardımanİ 

Nairobi 13 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
İtalyan somallslnde kflln Af~adu, 
pazartesi günü, Cenubi Afrllm bırl!ği 
hava. kuv\'etlerlnin şimdiye kadar 
yaptı~ bombardımanların en şiddet
lilerinden birisine hedef teşkil etmiş
tir. İki motUlflnın bombar.dıman t~y
yarclerl dalgalar halinde, Afmadu d:ı. 
iki ask~ri hedef üzerine pike inişler 
yaparak birçok tam Jsabetıer kaydet-
mişlerdir. _ 

Tayyarelcrlmizin hepsl salimen us-
lerlne dönmüştür. 

Almanyadan 
yeni biı davet 

.Yugoslav Başvekili ile 
Hariciye Nazıri 

Almanyaya gittiler 

Belgrnd 13 (A.A.) - D. N. B. 
Yugoslav Başvekili B. S\'etko
viç rcfnkntinde Hariciye Na
zın B. l\Inrkoviç ve Almnnya
nın Belgrad büyük elçisi oldu· 
ğu halde, Alman hükfımeti
ııin da\'cti üzerine bugiin hu
susi trenle Alnuınyaya hare
ket etmiştir. 

Bin tayyare 
Bulgar ajansı verilen 
haberi tekzib ediyor 

Balkanlardaki 
Alman 

hazırlığının 

hedeli nedir? 
Londra mahafilinin 
kaydettiği ilk ihtimal 

1 • Yunanistan üzerinde 
tazyik, 2 • Daha muaz

zam bir planın ilk 
salhaii olması 

J.ondra 13 (A.A.) - B. Churchlll 
nutkunda, Alman kıtalıınnın Bulgo.
rlstana. glrdlğinl fmo. etmekle, bu ha
ı·eketin pek yakın bir zama.ndn vuku 
bulncnğına. işaret etmiştir. Tunanm 
Romanya. sn..hUlnde Alman lotalan se
feri bir heyet halinde toplanmıştır. 
Romanya bunu protesto etmemiştir. 
Bu llJ.reke~ Romanyamn hukukan de
~ilse b.lc, fillen işgal nltında. bulundu
~unu göstermektedir. 

Bugün mevzuubahis olan mesele şu-
Sofya 13 (AA.) BulgaT dur: B. HlUer Bulgarlstana nüfuz ct-

ajaaısı bildiriyor: Bulgaristnna bin mekle Türkiye ve Boğazlara ko,rşı hıı
Alman tayyaruinin geldiği, Bulgar rekete geçmek için tnarruzi bir tedbir 

b mi almıştır, yoksa Alman nskerlni 
hava meydanlarının Almnn · ir Yunan hududuna sevkctmck surctnc 
kadro tarafından i§galedildiği ve Yunanistan üzerinde tıızyık yaparak 
binleru Alman asker ve tankının Amavutluktn İtalyanlara yardım et
Tunadan geçtiğ hakkında yabancı mek için tedaful blr tedbire mi tevcs
bir ajanı tarafından yayılan haber· süi etmiştir? 
)erin baştan nııağıya kadar uydur- B. Hltlerln Balkanlarda yeni bir 
ma oldugwunu bildirnıeğe Bulgar cephe tesis etmekte menfaati olma-

ması ve hartıin bu sene bitmesini ıste-
ajansı mezundur. mcsi ikinci tefsire daha mU~\ttır. B. 

(Devamı 4 üncü sahifede Hitler çok iyi blllr ki katı net!ce an-
19--------·---~ -cak İnglltere tarafında o.lınab!llr. Bu 

Bulga ristandaki 
Yunanhlar 

Kadın ve çocukların 
geri çağırddıkları 

doğru değil 

Atina 13 (A.A.) - Havas 
ajansı tarafından menşei Sofya 
olmak üzere verilen ve Bulgarİs• 
tan payıtahtındaki Yunanlı ka
dın ve çocuklara Yunanistana 
dönmelerinin emir veya tavsiye 
edilmit olduğunu bildiren haber, 
kati surette telaıl> olunur. 

sebeple Balkanlar yo.zlyctındekl yeni 
inkişafların nazl tehdld usullerinden 
bir! olup olmadığı sorulablllr. Maama
fih Avrupanın bu bölgesinde yı:ıpıla
cak harek!t, son darbesi İnglltereye 
tevcih edllecek daha muazzam bir 
planın bir safhası da olablllr. 

İstiklal için muka\'emet veya. Ro
manyanın acınacak flkıbetine uğra
mak şıklannd:ın birlnl intihap etmek 
vaziyetine giren Bulgarfstanın Başve
kili, bundan blr ay evvel birinci şıkkı 
kabul etmek niyetinde olduğunu söy-
1emeslne rağmen, bugün fena yola 
girmiş bulunmaktadır. 

Bir Alman gazetesi 
ne diyor? 

Berlin 13 (A.A.l - D. N. B. bildiri
yor: Deutsche Allgcmelne ZP.ltung, 
Akdeniz muharebesinden bahslle di
yor ki: İnglllzlcrin Libya sahlller1nde 
ilerlemeleri Akdeniz vaziyetinde hiçbir 
değtşikl!k yapmamıştır. İtalya Akde-

(Devamı 4 üncü sahifede 
.............................................................................. ., 
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- Bu ansiklopedi yanlış! .. 
- ·Neden? .. 
- Baksana, tereyağmın sütten yapıldığını yaZıyorr:-

• BU SABAHKi 

'l'ELGBAl'L&.B 

Yunanlllar 
sahilde 5 
kilometre 
ilerlediler 

İtalyanlardan 400 esir 
daha alındı 

ltalyan başkumandanı 
mukabil taarruzlardan . 

vazgeçmı§ 

Atina 14 (A.A.) - (B.B.C.) Resmi 
Yunan tebliği: Yunanlılar, mahalll 
tarruzlardan sonra İtnlyanlan, müs
tahkem mevzilerinden tardetml.şler 
400 esir lle beraber mühim miktarcın 
otomatik silflhlnr, havan toplan ve 
mermiler almışlardır. 

Yunan tayyareleri. düşman mevzl
lerlnl muvaffakıyetle bombardıman 
eylemişler ve bir düşman tnyya.resl 
düşürmüşlerdir. 

Atina 14 (A.A.) - B.B.C.) Atlna 
radyosu, sahll mıntako.sınd:ı. Yunan 
kıtnatını 5 kilometre llerlledlklerlnl 
beyo.n etmiştir. Diğer mıntnknlarda dn 
a~ fakat kati llerlleylşler kaydedU
mlştlr. Bu 1lerlleyişlcr cephenin mer
kez mmtaknsında. vuku bulmuştur. 

Bu mınta'kada Yunanlılar ta
rafından yeni tepeler znptedllml.ştlt. 

İtalyan başkumndanı general Ka
vallero, ıto.lyo. ordusu içln felaketle 
neticelenen mukabil tanmız.Inr tabi
yesinden vaz geçmiş görünüyor. İtal
yan tayyareleri uç gündenbert cephe 
üzerinde hiç b!r faaliyet gösterme
mektedir. 

Frank o 
ispanyaya 

döndü 
Mareşal Petainle müla· 

kat 80 dakika sürdü 

Vichy 14 (A.A.l - <B.B C.) General 
Franco, mnreşnl Petalnle Montpclller'
de seksen dakika siıren bir mülfıkat 
yaptıktan sonra otomobU 1le hareket 
etmiş ve dün akşam İspanyaya. vasıl 
olmuştur. 

Uzak Şarkta 
vaziyet 

fenalaşıyor 
Amerika mahafili, Ja
ponyanın muhtemel bir 

tecavüzünden biraz 
endişede 

\'aslngtoıı 14 (A.A.l - (BBC.) st .. 
yasi mahaflldc, Japonyıının Slngnpu
ro. ve Holland::ı. Hlnd!stanıno. k1rşı ya. 
pacağı muhtemel b!r to.arruz hakkın
da biraz endışc 1 har edılmE.'ktedrl. Jo... 
pon rııosunuıı harekatı hakkınd.ı mü
temadiyen raporlar ahnmnkto.dıl' 
Amerika Harlcil'C müsteşarı B. Welle~ 
Avustralya m::ı.slahatguzarlle dUn uzun 
bir mullikat yapmıştır. 

\'nşington ı4 (A.A.) - (B.B.C.l Dün 
Hariciye Nazırı B. Hull, gazt>tecııcre 
beyanatında, Avustralya harp kab1ne
slnln ansızın toplanması,lhUlfltlnr çık
mak endişesinden mutevellld olduğu
na dair haberi olmadığını soylemlştlt. 

lngiltere Malayada 
asker yığıyor 

Banqkokh 14 (A.A.)- (B.B.C.) Yük
sek Hariciye memurlarından biri, sı
yrun He İnglltere münasebetlerinde hlo 
blr değişiklik olmadı~ı soylemlşUr. 

İngllterenln Mala.ya yarım adasında 
Siyam hududu civarında asker tahşlcl 
etmesi hiç bir hayret uyandırmamış
tır. Çünkü bu müdafaa tedbirleri hak
kında. Ingiltt're ile Siyam hüküıneU 
arasında malümat teati edllnılştlr. 

Uzak Şarktaki 
Amerikan tebaası 

Derhal memleketlerine 
dönmek için 

talimat aldılar 

Vaşington 14 (A.A.) - B. Cordet 
Hull, dün yaptığı beyanatta, Amerika 
Blrlcşlk dcvıetıeri konsola lnnnın 
Amerlkan vatandaşlnnna, ko.~-ık va
ziyet sebeblle iht.ıyati tedbir olarn't 
Uzak şark memleketlerin! terketmek 
tn\•sıyeslnde bulunduklarını blldirml.ş
ttr. 

\'asington 14 (A.A.)- (B.B.C.l Ame
rtkn Harlcly Nazın B. Hull, Uzak şark
ta.ki Amerika konsolosl:ırının Ameri
ka tebaasına meleketlt>rlnc derhn! 
dönmcği tavsiye ettikleri h:ıberlni te
yid etmiştir. 

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

lngilrere ye 

yardım projesi 
İspanyol gazetelerinde de bu mesele 

hakkında hıç bir müta1tın beyan edn- Amerika ayan meclisi, 
menıekte ee mülnknt hnkkınd:ı hiç bl.r • • •• ı_ • 
maıumat verilmemektedir. . • pro1enın muzaKeresıne 

Yichy 14 <A.A.) _ (B.B.C.) D!ln İs- başladı 
p:ınyo. Hariciye Nazın B. Suner Mont
pellier'de amiral Darlan ne görüşmilş
tür. 

Keren etrafında 
şiddetli muharebeler 

Erazi dağlık olduğundan 
büyük harekata 
müsaid değildir 

Londra 14 (A.A.) - (B B.C.) Erltre
de harp eden Ingtılz kıtaatı n ezdinde 
bulunan Reuter muhabirinin 1şaratına 
göre İtalyanlar, Kerenln etrafında 
şiddetli bir mukavemet gösteriyorlar. 
Bu havzada şiddetli çarpışmıılar vu
ku buluyor. Arnzl dağlık ve kayalık ol
duğu cihetle, büyük mikyasta h:ırekA
ta müsald değildir. Asmaranın 50 ki
lometre cenubugarbisinde ktıln olan 
.Arreza mıntakasındald ıımzı de dağlık 
ve kayalıkt1r. Arazinin bu müsaade
sizllği yüzünden bu mıntakada flni \'e 
sürntll bir llerlleme beklememek IA
zımdır. 

Bulgar • Macar 
kültür itilafı 

Budapeşte 14 (A.A.) - B.B.C.: 
Macar Mnnrif Nazın· B. Homan 

Bulgar hükumetinin daveti üzCTine 
bir kültür nnlnıması imzalamak için 

18 ıubatta Sofyaya gidecektir. 

Vaşington 14 (A.A.l - (B.B.C.l Dlbı 
liyan meclisi heyeti umumiyesinde ın. 
glltereye yardım projesinin mUzake
resine b:ışlanmıştır. Halbuki evvelce 
projenin pazamsl günü müzakeresine 
başlanmasına karar verilmişti. Dütı 
müzakere başladıRl zaman :\yandan 
biri söz alarak demiştir ki: 

- Çabuk davranalım. Gecikme sözll. 
mağlübiyete mundlldlr. 
Diğer bir lyo.n nzası da şu mütnl5.nda 
bulunmuştur: 

-Inglltere, harpten sonra yeni dün
yanın kurulmasında Blrl~k Amerika 
ne teşriki mesal edcceğlnc söz vermen
dir. 
Şimal ve cenup Amerika devleUert 

Birleşik Amerika ve Ingllt.ere Ue bc.ra
ber Atlantik s:ıhlllerlnln müdafaa.Q 
için tedblrlet nlmalıdırlar. 

Uzun menzilli Alman 
topları faaliyette 

Londra 13 (A.A.) - Fmnınz snhl
Undekl uzun menztlll Alman toplal"i, 
arka arkaya üçüncü gün, bugün dl 
ateş açmışlardır. 

Londra ıs (A.A.)- Mütemmim btr 
resmi tebliğ, dün geceki hücumlar es
nasında Cenubi Oo.lde bir mevkide 
birkaç ki.şlnln ölmüş olduğunu bildlt
mekteclir. 

l..ondra 13 (A.A.) - Hava ve Dahlll 
Emniyet Nezaretlerlnln bu nkşn.mkl 
tebllği: Ekserisi münferiden uçan IUI 
mlktllrda düşman tayynresl, bugüıı 
gündüz sahlllerlmlzi aşmıştır. Ingll
terenln şnrkınd!l ve İskoçynnın şlına
llnde blrknç noktaya bomb:ılar atıl
mıştır. Hasar ve telefat nzdıt. 



Sahife 2 ... :ı: :iul.ıat 1941 

r Gecek1. ve Da Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri Peynir fiati bundan Yunanhlar 
İngiliz tebliği 

ALi ile VELi 
-------------------------1 

Kulaktan dolmalıktan 
kurtulmak için 

Keren mıntakasında 
düşman top mevzileri 

bütün gün bombalandi 

Orta Şarkta 
son askerl 

vaziyet 
Salahiyetli Londra 

mahlilleri bu hususta 
malfunat veriyor 

f 1 k 1 Tepedelen 
az a yü se emiyecek kapılarmda 

Fiat mürakabe komisyonu diln et ve 2000 metre y\ikseklikte-1 

l • fi ti l f t tk.kil l ld kf tepelerde İtalyan 

Ali - Ne o, kafanı kitaba 
vermiı, bir ~eyle~ okuyorsun 1 

VeU - .. air Necip Fazıl Kı
sakUrek, o latif ilham perisile 
ak sakallı, ağır başlı jlmi e\ -
lendinniş, Alil Bu düğünde zi· 
yafetteydim ... 

Kahire ıs CA.A.l - İngiliz hava 
kuvvetlerinin tebliği: 11/12 şubat ge-

ç vı a er n n e 1 e meşgu o u mevzileri zaptedildi 

cesi Rodos adasındaki Marlt.. .. a, Ka- t · ıaıo' ve Katavia tayyare meydanları- Londra 13 (A.A.) - Londrt.· Fia mürakat>e komisyonu top- vanlar hakklnda şarktaki lstlli- Aüna 18 (A.A.) _ Yunan orduları 
na büyü1' muvaffakıyetli hücumlar nın salahiyetli mahfilleri Orta Şerk- t.an peynirin kilosunu 45, pera.. sal mıntakssmdan bazı mal6mat yüksek kumandanlığının 12 ~t ak
ynpılmıştır. Mnrltsada binalar arasın- talc:i vaziyet hakkında a~ağıdaki ma- ken<fe kilosunu 65 kuruş olarak lııtemiştiP. istihsal mıntakuında- p.mı tarihli ve 109 numaralı tebliği: 
da yangınlar çıkarılmıştır. Katavia lumah vermektedirı Arnavutlukta 2000 metreden yüksek tepelerde mev
da bir mühimmat deposunda büyük taze k.ıtalaıla talı.viye dilen İtalyan- tesblt etmiş, bundan blr müddet ki hayvan mikdan, fiatleri 1esbit zil muharebeler olmuş ve muvaffak.ı
blr yangın alevlenmJştir. KaJatoda. 1 . dd J' k bll h.. evvel tlatıeri Vek!Iete göndemılş- edJlecek, hazırlanacak rapor Ti- yetitnizle neticelenmiştir. Düşman, 
benzin depoları ateşlenmiş ve asgari ar §ı et 1 mu a ucum yap- ti Fiat ·· in mewllerlnden çıkarılmı~tır. Bir miktar 
ycdı d~man tayyaresi tahrip edilmiş- maktadırlar. Fakat w Yunanlılar İta~- • murakabe komisyonunun caret :Vek~et e gönderilecektir. esir aldık ve otomatik sll~hlar iğtinam 
tir. Hava dafl batnryalarmın şiddetli yanlara oldukça agı• zayiat verdı- kabul ettiği fiatler Ticaret Vek&- Rapor, Ankaraya gönderildikten ettik. Tayyare defi bataryalarımıe:, 3 
nteşlnc rağmen tayyarelerimiz hü- rerc~k bu hücumları tardetmektedir. letf tarafından tasvib edilmiştir. sonra bu hususta Ticaret VekAle- düşman tayyaresi diünnüştür. 
cnmlarıı. sonuna kadar devam etmlıı- Trablusgarpte Bingazi mıntaka- Ticaret VekA.letlnden mıntaka tinin son karan beklenUecektır. Düşürülen talyan 
lcr ve hiç bir hasara uğramadan u.,. sında temizleme hareketleri devam ıerlnc dönmüşlerdir. etmektedir ticaret müdürlilğüne gelen ce- Çl , E• I • tayyareleri 

Erltrede Keren mıntakasında dün Sollumu~ 80 kiolmetre cenubun· vapta fiatler kabul edilmekle vı ıat erı AtJna 13 {A.A.) - Yunanlstan'dn 
muhlm faaliyet olmuştur. Demlryolu . v· . l b b t" 1 b d Dün to lana f' t ürak b İngiliz kuvveUerl umumt karargfthı 
istasyonu, depolar, motörlü nakliye da kaın ! 'ITredu vah.~sıı:ı_dakı . tal- e-ra er uccar arın un an son- p 11 ıa m a e ta.rafından blldirllmtştir: Tepedelen 
vnıntalan ve dı.işmanın top mcV?Jleri y~ .~~rnızonun~n mufk~l vaZJyete rakf müracaatıerlılln nazarı dik- komisyonu çivi fiatlerini tedklk §ehrl ile §imali garbisindek1 askeri de
bütun gün bombalanmıştır. ortı şeh- duştugii zannedılmektt-dır. Bu mev- kate alınmıyacağı bildirilmekte- etmiştir. Son aylar zarfında ithal polar, İnglllz bombardun.ıı.n tayyare
rinln şimali şarkisinde askeri ihtiyat Jcie hiçbir hücum yapılmamıı ve eli p lr edil lvi 'kd l hrimi !erinden mürekkep bir filo tarafın-
d"poları üzerine müteaddit tam isa- burası ilkkanunun or:alanna kadar r. eyn tüccarlarının bundan en Ç mı ar an ve fe - dan botnbardıman edllınl;tır. Bomba-
bct kaydedilmiştir. As.~abda. antrep~- tehlikeden ma.,un bi::" halde kalmı~- sonra herhangi bir fiat yükselişi- ze getirilmek üzere yola çıkanlan lamı bu dcpolann n Tepedelen §ehri 
l:?.rn ve diğer askeri hedeflere hu- ta. Fakat 

0 
tarihte Sivva vah • ne meydan vermemeleri tstenl- çivilerin mikdar ve cinsleri mü- ile asker! depoların af'asınrlakl an& 

cum olunmuştur. el asın ak I yol üzerinde infilak ettiği görülmüş 
Cenuptn, cenubi Arrlka hava kuv- an ~elen Avustralya ltıtaları bura· yor. Satışların yeni t1at üzerin- z ere mevzuu o muş, flatlerln -

vetıeri, Asmduyu bombardıman etmiş ya bır baskın yaparak toplar ve ia- den yapılmsaıru rnıntaka ticaret yeniden tesbitlne lüzum hasıl tü~epedelen lle Duki'de bazı yangınlar 
ve burada peçelenmiş inşaat üzerine 'e maddeleri ile harp levazımı iğ- müdürlüğü temin edecek, ihtikar olup olmadı~ı incelenmiştir. çıkanlmıştır. 
tam isabeUer kaydolwunuştur. Bu h1- tinam etmi~leTdir. Ayni kuvvetler D~manın Yanyaya karşı y~pmış 
11ıı.nt tahrip e~ll~ıiştlr. Jeliv ile Brava civardaki bir dü§man kolunun yü- yoluna kaçanlar Ticaret Vekale- Komisyon bundan soıu-a, ka- olduğu taarruzlar sıısııesı ~snasında 
a~:ı-emda ı;ıotorlu n~k!lye vasıtalarına. rüyütünü de durdurmu~tur. tine btldhilecektir. saplar cemiyeti umumt k6.tibl B. a:vcı tayyarelerimiz, Breda. - 20 Uplnde 
11ı.cum edılmlş ve bır miktar kamyon o zamandanberi bu ınoktadaki Et fiatleri Ömer Koç'u dinlemiştir. B. Ömel' iki ve S. 79 \ipinde bir bombahlıman 
yakı1mışt1r. h Ht 'ti · r K . tayyaresi d\i4ünnüşlerdlr. Avcı tayya. 

Dün Malta ada~na Alman ve ital- are ım~ geçı en nezaret a tına Kasaplık hayvan fiatıert, tevzi oç, komısyon tarafından tespit relertmiz, düşmanın birkaç .ta)')'aresi: 
yan tayyareleri hücum etmiştir. HIQ aJmkv~kt anıbaret ~almı! ve . vahaya ı ve satıs işleri etrafında Ticaret edilerek tasdik için Ankaraya n1 de wara. ulratmışlardır. 
bir hasar, hiç blr ölü ve yaralı yolı:- t~ ıye kıtalan ıonderılmesıne ma- v ka.Iet• i h t k .. . gönderilen !iatıere wapların 1 ik:incildnundakl hava muharebe
tur. Yukarıda bahsi ıeçen hatekA.tın nı olunmuıtur. e ıne za 8 verme uzere ne .sinde a.vcı tayyarelerimlzin, düşmanın 
h~psin.den tAyyarelerlmlz sallmen General de Gaulle'ün tebliğinde Ankaraya giden fiat mürakabe yolda itiraz ettfklerhıl anlatmış, 7 a.vcı tayyaresini düştırmü.ş ve birkaç 
donmüştür. zikredilen Kufra vahuı SoJluınun bürosu ~efi müfettiş B. Muhsin kasaplık hayvan ihraç ediline- tanesini de ha3ara uğratmış oldulu 

Al 
·b/~ • takriben bin kil<"metre cenubunda Baç İstanbul& dönmüştür. B. meslne mukabil, dahili tstihlilkin teyid edllmelı:udlr. 

man fe tğl bulun~aktadır. ltalyan. lar b.ura~ını Muhsin Baç Ticaret Vekaleti ile artmış oldugun~ u Heri sürmüı:ıtür. Ati.il& 13 (A.A.) - Umumi Emniyet 
Habeşıstan yolu Üzerınde bır tay- . . lf Neeal'etlnln l~ oubıı.t akşamı tarlh1t 

Bingazi yakinında bir 
hava meydanına 
bombalar atıldı 

yare mevdanı olarak kullanmı .. Iar yaptığı temaslan.. Vekaietın b .. u Kom.ısyonwı .bundan sonraki teblltlnde blldlrlllyor: Dilşman ta.1r.ı-
,, T releri, bugün Larlssa.. şebrlnl bombar-

ve Ovveinat meydanını kullanmak- husustaki noktaı nazarını dun mesaisı bazı thtikA.r hA.dlselerlnin dıman ve ıohrln sivil bastanwnl be-
tan vazgeçmİfkrdir. Buraya ait ha· !iat mürakabe komisyonu azala- mahiyetleıini tedkikle geçmiş, def 1ttlhaz etml.şlerdlr. Haataneuln et-

ı ~erelr Fransız memba1arından ve- nna izah etmiştir. lüks mağ~ olmak için yapılan rafına da. bombalar atılını:, 7 kadın 
rı!~ekt~ ~'e .d~ lıat:anlar .. bu mev- Tfcaret Vekdletf, kasaplık hay- müracaatleıl gözden geçirmiştir. ':e çocuk t~lef olm~tur. 
kiı fn2ılzılerın aldıgını soylemekte- (Devamı 4 Üncü sahifede 

Rcrlin 13 (AA.) - Resmi t~blll;: _ı· 1 L _ı d 
Bon günlerde Porteklzln garbında İn- oır er ... onara a. ~unun imkinsız 
r,illz vapur kafilelerine müessiı: bil- olmadıgı kabul edılmekJe beraber 
~umlar yapan tkl denizaltı ile geniş pek az muhtemel olduğu söylen· 
bir faaliyet sahasma malik savaş tay- mekted;r. 
yarelerinin hareketinden sonra Al- Eritrede kıtalarımız sahil boyun
man harp gemileri de Atlas denizinde ca Mersa Takla istil.:ametinde iler• 
harekete geçerekM bUyük blr İngiliz va- !emişlerdir. Kıtalarımız hudutta.ıoı 
pur kafilesine huc~ etmlşlerdlr. Al- elli ila altmı kilo t k d ·ı . 
mnn gemileri 13 duşman vapuru ba- . ~ . me re a aı ı er 

Rodos'a 
hava akını 
Adadaki haıaratın 
pek büyük olduğu 

anlaşıhyor 

lngilterenin 
sulh gayeleri 
B~ Churchill Avam kama
rasında bir suale cevab 

verdi 

Roman yada 
gece yasağı 

Geceleri sokağa çıkmak 
yasak edildi tırnmağa. muvaffak olmuşlardır. Bun- l~mış .olup tımdi Muanvvadan jkl 

lann birçoğu İnglltereye harp malze- yüz kılometreden daha az bir me· 
mesl nakleden büyük vapurlardır. Al- ~ fede bulunmaktadırlar. Mena 
man hücumu kafileyi dağıtmıştır. 1 .la' dan Musavvaya kadar bir yol 

Thames ve Humbcr nehirleri man-, ,. :sa da çok bozuktur. Biilaq 13 (A.A.) - (Reuter) 
ı:::plarındııkl askert hedeflere yapılan Keren civanndaki harekat da In- . Londra 13 (A.A.) - . Reuter Londra 13 (A.A. )' - Dün A- Romanyadaki hadiselerin Jnkiıafı 

- O da ne demek} 

- Rumuzla konuşuyorum ... 
Anlasan a ... Yani demek isti
yorum ki. kendisi şair olmak
la beraber, ilmi bir eser de vü
cuda getirmi~... cNanuk Ke
mah sernamesile meydana ge
tirdiği 400 sahifelik cild, hak:. 
ki bir tetE-bbii nlahsulü... Lez· 
zetle okuduğum oydu ... 

- Fakat azizim, Akbaba ga
zeteşile muharrir Nı:ıci Sadullah 
Necip Fazılı bu münasebetle 
parmaklarına dolamışlar... c:Ne
cip, Namık Kemalin zevcesinin 
adını bilmiyor!> diye yazma
dıklarını bırakmıyorlar ..• 

- Onlarınki, carmudun sa
pı var, üzümün çöpü vau ka
bilinden bir müşkülpesentlik
tir ... cAtarlar sengi ta'rizi dı
rahtı ıneyvada. üur» cliye bir 
mısra vardu ya... Bizzat müte
a:rızlar da böyle bir eser: vü
cuda getirmekteki güçlüğü bi
lirler elbet... Meı.lektaşlarına 
muziplik olsun diye takılıyor
lardır ... Böyle bi: l.:ıyınetli e~er
de bir değil, yüz tane atlanmış, 
unutu1mu' yer ol.a yine baş 
üzere yeri vardır... Bir tane de 
aen al, oku... Namık Kemali 
öğren... Müsbet la rafları biz.im 
bu aütunda sena edilmi:recelı:: 
lc:ada.r çok.tur ... Namık Kemal
dir, milli şairimizdir. k.endisile 
iftihar ederi:.ı: demek para et
mez... Bu milli şairin mahiye
tini öğrenmeli ... Bizi kulaktan 
dolmalıktan kurtaracak bu gibi 
kıymetli tetchbü mahsulleridir. 

Aliveli 

Ya 300 lira 
yahut ölüm! 

lzmirde bir şirket müdü· 
rüne tehdit mektubu 

gönderen 3 kişi 
yakalandı :uc~ın;tar e~ı:.eası~: savaş t~~~~~leri Jd.-f etmektedir. Bu mevkiin bu aıansı1nın .. havacılık mubabıri yazı· vam kamarasında bir mebus aulb Balkanlardaki ıerıinliğj gösterir. 

1 
en: nh~ z~a a~;!v~ lın ~m- gilnlerd

6 
aukutuna intizar edilme· yora ngılız tayyareleri tarafından ve imar gayeleri hakkında İngiliz Geceleri sokağa çıkmak yasalı tid· 

:ı~ om ıımaea mma a o U!i ar- mek.tedir. Çünkü l:>uradakJ İtalyan bu ay Rodos adasına §İddet]i ~kın· ve Amerikan hükUınetleri ara~ında detle tatbik olunuyor. Devriyelerin 
Sllflhlı keşif uçuşları yapan tayya- ]arın vaziyeti çok kuvvetlidir ve lar yapılmıttır. Kalato ve Marıtza• istişareler yapılıp yapılmadığını, bu emrine itaat etmiyenlere derhal iımJr 13 (Telefonla) - İzmir pamull 

re?crlmiz Skoçyanın §imal ıahlll ön- blzrm buraya malzeme ve techizat da hangarlara, idari binalara ve gayeler etrafında hariçte herhııaıgıi ateş edilecektir, Alman uked ma• meruucatı anonim ~lrketl mildurü B. 
!elinde bir ticaret vapuruna ve ingll- getirmemiz çok zordur. yerde dağınık bir halde bulunan beyanat yapılmadan evvel İngiliz Jcamatı herbiri elli 'ilüıi alacak Bernar bir tehdid mektubu almıştır, 
terenin cenubu şa.r:ki sahlll açıklann• Sudan efvannda Rodolf gölil (l- tayyarelere isabetler kaydedilmlıt hükumetinin bu ıiyaaeti parlllmen- 500~ ıeyyar baraka ıipari§ etmit- Bu mektupla müdürden 300 lir:; t:ılelJ 
d:ı da bir karakol gemisine nıuutfa- malinde muvaffakiyetle neticeleneıh ve yakılmııtır. Ha!ların pek büyUk toya bildirece~i hakkında Ba~veki- lerdi.r.: edilmekte, aksi takdirde öldfirüleoett 
kıyetıe hücum etmişlerdir. .. devriye hareketleri vuku bulmuı· olduiu anlatılmaktadır. lin teminat verip veremiyeceğini ıor· . Diger tarahan A1m11111lar ziraat.- blld1rilmelı:tedlr. Mektupta. (AlkaponeJ 

Uzun m
1
. e~1zi1 lll k

1
arn. topblan ~dua tur Rodoı, mihverin prkta en ileri mu~tur. B. Churchill de ıu cevabı çılere dağıtılmak üzere Almanya- 1mzaıı Tardır. Zabıta, tahkikü n~ı 

ve gece ngı eren n cenu u ~arkisln- • k d ı·•- ld '-1 b' b . . dan ı 300 _ı_ ı..ı ü R ı.. sinde mektubu yazanlan tw>ii e 
de askeri ehcmmlyetı haiz hedeflere • • ?° ta. a ma ıa o uıı.: an ır ava vermıştın • ge en .tr-.tuı ~•n .. o- tir. Seyya~ elektrikçi Hanı, dokuma~ 
karşı ateş açllll§tır. Londra Sovyet elçiıının ij~~ilr ~~ Al~an hava kuvveti&- •Niçin harbediyoıu:u eıalinln ce· misyonuna t~lım .e~lerda. Bu .Mehmed n otobi1' blletçt,ı Celi\IadllJl 

Blngazlnln şimal mıntakasındıı Al· b• • f . rl golguının dogu • cenup Avrupa· vahı ile müdafaa. ettiSimlz ıe · 300 trakUSr bir mUddet nvel alpa• k Adli ınnn tayyareleri İn~Uz Jutaa.t.mın te_- ır zıya eti sına ve Akdenize uzanmakta oldu· mahiyetl Amerikada 0 kad ~·~ rit olunan 1000 traktörün blr kır ~~ yaklanara "Jtye vertP 
eemmü yerlerine ve a.Skeri tesisata. Londra 13 (A.A.) - Haılclye ğu JU aırada Jngili:ı. hava ltuvvetle· anlaıılmaktadır ki kend'l ·tr ı!.ı mıdır. ağır çapta bombalar atma~a muva.t- Nazın B. Eden dün ak9am Sovyet- rf, Italyan hava kuvvetlerinin bü- 1···tügwüm veya h b 

1 
ene .~o- Tevkif edilenler -~~und al\mda b:~ de W.ba.nct 

fnk olnıu«lardır l B' I'"' b .. "'- 1 L! • d·v· . u,.. mu a ere ettıgım r~ Tat ır. Bu {l~ m:ı:rounun evvele• 
"' • er ır ıgı uyua e ç111.1nm ver ıg• yük bir istifade temin edemedi~ı · d Büla 13 '(A A) T · 

Dlngazi yakınlarındaki bir ha.va. ziyafette hazır hulunmu~ur Oi" R d ti .. h 4 b. h m1 Amerikan evlet adamlarilo ara- et · . - asa hırsızlık yaptıklafl ve niezkdr §lrke 
meydanında bulunan birçok tayyare- davetl'le d ç· · B ]ger 0 oa Hune u~wıı 1.r • em • nıızda sulh ve imar ıayeleri meae- af ansı ruldirfyorı 21 /2' lkincikl- aıt fabrikadan ~kanldıklan e.nI 
lcrc Alman bombalnrı isabet et.ml"tlr . ı r arasın a ın ve u gar yet atfeylemektcıdır. fngıllz donan· lesine temas d'Id'" • ' h l mm J.ya'l'J hareketine '-tirak eden mıŞll'. 
Oto bil k 

,. · elçılerl vardı h k ı · Al e ı ıgını atır ayamı· "'l mo a11Jeleıi bombalarla mit- • matı ve ava uvvet eu man yorum Har 1 J lejyonerlerden tevkif eclilenlerhı 
rnJyöz ateşUe dağıtılmıştır. ' ....................................... , tayyarelerinin bu üatıen İtalyanl~r- giltere• dı ın~l\iaye erıJ •tjfında n• yk6nu 1 O ıubatta 754' k:lıiye ba-

L 
Muı;:rebc tnyya.relel'l.ınla Maltada yolları, t<ıpço mevvlert hava kuvvet- dan daha iyi istifade edememe~ıne k b' ~al ve halta nglltcrede liğ olm111tur 
~en ava meydnnına muvaffakıyetle terimiz tnrnrından mücs.slr ınırette itina edecektir. .a ınc az arından baıka kimsele· --·------

hucum etmişlerdir. Ada üzerinde ce- bombardıman edllm]§tir. Kıtaata ve Rodosta haleıh Alman tayyarele: n? sulh gayeleri hakkında İngiltere ı • ıı d 
~ı:a:d:~rrı~:: ti:n~::~rlnd.e kamplara pek ye.kından endaht edilen rJ bulunduğu hakk.ındnki haberi t~ içınde yapa?ilecekl.ed beya~at hak- ngı ereye yar ım 
k betmlştfr yyare küçük 9apta bonıbnlar isabet etmiştir. yid eder bir malumat alınmamııtı~ k!nda meclıse kat'iyen tcmınat ve-

Amerika lyan encümeni 
layihayı ka~ etti 

aftınclkfuı~ orta.&ından berl Alman ~voı ;ıyyarelerlnden mürekkep !11o- Üsleri Rodosa 1120 kilometre me• ıemiyeceğim muhillaktır. Fakat 
tayyareleri Süven kanalına müt.ead- ıa~: =~~~n~~~=:1! :~ saledekl Sicilyada bulunan Alman umumt menfaatlere uygun görüle-
dit hücumlar yııpmış_!ardır. Büyük bir mıo, yerde bulunan birçok düşman filolannın Si~h:adakl bombardı- c~~ h~satla~da İngilia nazırlan fn4 

cürctıe ynpıla~ bu huc~ımlar esnasın- to.yyarelerinl mıtralyö:a nt.eş!nc tuta- man tayyarelerının uçuş aahalarını gılız ıı.ıyaaeti hakkında beyanatta 
da muhtelif liman tesısatına ve de- raıc attı- aurette basanı uğratmıştır. tecavii3 eden akınlar yapabilmek bulunacaklardır. Londra 13 (A.A.) - Evvelki 
mlryollaruın isabetler vaki o~nştur. Bir hava muharebesi esnasında düş- için Rodosu iaşe U'8ü olarak kul- ak~ Wandell WilUde Jle yapmıı 
Keşif uçuşları esnıuında, bu hucumlaZ' mruun 1kl tnot.örlü bir tayyaresı d~"- 1 al .. k" dü Sü' k oldu::O.• go-,.;i.....,eden .el>nra R...;-ı. 

KUrtaj suçlle 
iki tevkif 

J'a.tllıte AM.t mnlndo bfrlnln metr 
al AnJet ~uğunu da,ürmek ~ ~ 
taJ ,.aptımıak n doktor Satp ncunın1 
da b1rt de kilrtaJ :yapmak suglle.M ~! 
8Ulh eeza. bl.klmlntn kararJle dün ft 
tıı edllmlol&?"dU. r 

•• demeli? 
neticesinde iki ticaret gemisinin batı- m"•tilr Bir +....... ...,..- anm an mum un r. veyo a- it ı y 0

- - ..... ~ ....., v•a& 
..,.. • _,,,aremtz diSnmeml.ştlr ı .. . 30 ki! 'd lk a yan un an 6m1ı ı [ ı nlnuş olduğu tesbit edllmlştlr. Alı- Malta.da Mlkabba tayyare meyda.~ na ı uzeTıne 11nunuııaını e i • c urun ngi terey~ gemi er, tay· 

nan fotoğraflardan kanalda. batırılan nına bombardıman to.yyareletımlz ta- Alman akınını yapan tayyareler yareler ve tanklar gönderilmesi J\Jaiı• telgraftan ar~ında 
iki geminin §imalinde ve cenubunda rafından ta.arruz edllnılşUr. belki de Rodostan benrln almışlar- ihtı· ıaAfının hallı· ı·çın makaadile yeni bir pllıı ihzarı ~ ı8yle bir cUmleı 
toplanmış birçok vapurlar bulundutll Şlınali Atrtltada. Alman ha.va. tuv4 dır. es~d mU,avirlerlni bir toplanbya «Cenova körfe2'1ne Derlem•· 
aıılaşılmaktadır. B~tan gemiler kanalı vetıerine men.sup tayya.TI)ler, kıtaat fngili~ hava k:uvvetlerinJn Rodo· davet etmesinin muhtemel olduğu- ğe bqladığımız zaman. ne her 
kapadı~ için seyrusefer. ciddi surette kampları 1leM hareket halinde bulunan ıa hı ı yl!mi taarruzu bundan dört nu, Daily Mailin Vaflngtondakl hangi bir karakol gemisine, 
'tehlikeye maruz kalmıştır. kollara ve duşmanm blr tayynre mey. Al - bf ' bbü h Atıantık snhlllndo bir torpido muh- danın11. t,aarruz etmlşlerdlı'. gtln aonra bll§lturu§tır. manyamn r teşe a usuat muhabiri Walter Fon, tom.iıı ne herhangi blr tayyareye raa-

~~ı~~v:r~iıfızt4lzıx!~~~r::O ~1;: b!~~aA:!ı~~·d~edü= Delirmenderede zelzele v.aptıği hakkında Berlin· e~~e;~~ ıs CA.A.> - Ayan harlct- ~~%!İ~r:_· ~:rmı:::ı:r c;!::: '' 
ynrcslnl düşürmüştür. etml§ olduğu §lddetll tnarruzlan mu- tmıır 18 (Telefonla> - De~nnen- de malumat yoJI ye encümeni, :t.ırala.ma ve ödünQ ver- da mneutsa, limanı teık.etd· ,, 

Bu gece dil§mnn ne Alman erazisl kabil taarruzlnrım.ızla. tamamlle püs- dere nahiyesinde biri hafif, diğeri me kanunu projeslnl sekiz reye karoı Jer.> ,, 
Czerlne, ne de işgal altındaki memle- kürtülmtlştür. Tayyareler, kahi'ama- :,cıetu 1k1 zelzele oldu. Zayiat ve ha- . -- 16 re7 lle ta:;vfp et.mlştlr. Kanun pro- Bu cUmleyi böyle: 
ketıere hava alanı yapmnmı.ştır. nane mltdafaalannda. ıotaatınııza yoktur. BerHn U (A.A.)' - :Yari reemt Jest atnıdt !yan heyeti umumlyeslne 
m';::ır'tnlrrc. lerlmlzden ücü henüz dön- cnn.stpara.ne müzn.hel'ette bulunmU§- Yugo lav Hariciye Nazi- 1'aynaktan J:>ildiriliyorı Almanya- geryc::~riciye encüemnı, nihft• tas- dememeli; ş lardır. B d . . . nm, İtalyan • Yunan JhtllA.fının halli '" cCenova körfezine doğru 

Aşağı Sudanda Omo nehri mıntaka- rının U ape§teyı zıyaretı . d ,_,,_ .. vfpten evvel, proJenln Amerllm Birle- ilerlediğimiz aııadn, ne bir ka-
İ ta /yan b/ • i mnda. kıtaatımız, düşman müfrezele- Budapeşte 13 (AA.) - Stefant için Atına a ~ te§ebbtie yapbgı §ik devletlerlntn kuvvetlel'lnl garp ya- rakol gemir.ne, ne bir tayyarc-

fe ığ rint tarde~ ve düpnan birçok öltı ve aJaneındanı Gazeteler, Yugoslavya hakkında Beılınde hiç.bir malumat ~~~re-:ı1~:~e~~::~~! ye raıladıkı ne ele meşhur ııe-
n i 

yaralı bırakmıştır. h • j B "7~ M k • yoktur, tahdidi l ıst . t ld 1 Ew b l C oma ıa (A.AJ - tnıs,-ın orduları 11112 tıubat gccesı dtlşman tayyare. arıc ye nazırı • .c.:ınzar ar ovJ9, . . • _ n lhdaf eyllyen bir tekilli n orp o ara. ger un ıır e· 
umuml knrargiıhmın 251 numaralı lel"l Rodos adasın& blrkaQ bomba ve ~ubat ayı •onunda Budapeşteyl Bu hususta l:iugitn l>fr yaliancı reddetmlştlr. novada mevcutsalar, limanı ter- 1 

~bliğl: Yunan cephesinde devriye ve tenvir ed1Gl fl§ek at~lardıl\ İki ta.- reamen ziyaret edecektir. Yugoslav gazeteci tarafından aoıulan auale Ayan meclisine gelen proje, heyeti ketmit olacaklar.> 
~a6t.nryaJann faall~etı görUlmtiştttr. dın ve blr çocuk telef ~~İl~ i~.. Baıvekllln1n mart ıonı.ı:ilda Buda- Harfe.iye Nezaretl !orahnd!D ,,,ed- ~u:~~r w~rno tm,e_!>~ mec.~- demeli! 

şınanm ha~eket üslerlle, :m6naka1At ıerde J:>Ml h~tı Yj11'4f - • Duta> sebıım h~.kJcnU_meit~dh\ eJ! cıevaP- )zud~ ~ \ Ol?\ e e• me n .. 4 w..emeA .!.J~- \.,_ ... __ ... __ "", ____ J,,, 

. 
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~KŞAMDANAK.Ş·~C Ş E D i R DA B B R, L JE: Ri )11.lllHrçill"'pııda 
lnönü Gezgısı _ - Faraş! 

.ı.!~!;.~.= :;-~~ Belediye Muamele vergisinden! Kasımpaşadakl ...!!:'7~":"°.7."'1"" .ı.ı-
yeni geDJf sahaya clııonB G~ b • • tçesı• f • 1 aı'le facı ası 
denecdanit diye duy..-ak, ibun.a ~ u a mu·· essese er . c~~~layuile ~ maddel .. 
çok oktai nazarlardan itiras etıDlf'" mu ::ı~ m. - ziyllde )'ükMJdiii 

tim. Fakat aonradan bir ,briim ~ B _ f . l1 yapil Katil bbbiadlide mtifa· ....;: ~ ı:z~3~ U: 
aa ~ • &nöaa azı ası ara zam • • k hede alhna alınacak claa bahsedecek d~ ~ 
~ .ctaönlid"~-~ ~ - eh, bazı Iuıllar indirildi Ku"çu .. k sanat erbabının muafiyet arne ~dudak najuaqq --- nazar .. 
~ .. - ıye - birkaç ... fia 
Bu • kelimeli tiirkçede ..,. d • 22 ub •h b ) .E'fVelki a'Qam Kuı.mpap.da bir a.lle llaıiy ~ 1 

le •atıldaima da SÖJ'-
lu. ~= çıkanldı? BeledJ1el11n 1H1 b~010 iedırttt- müd eti ş atta Dl ayet u uyor fac1uı 1§lendWn' Te blr damedın b.ba~ Bmlardan uwa llZ1m 

d d .....ı...:...r :n. Btltıç9 aneümenhıde devam~. 'kaynanumı muhteııt yerlerinden atır tir. 
Hakikat... 9t tarama ••- Be.zl fasıllara fazla, ıbam1•nn& da surette yaraladığını dtln ,-az:ınıtt.lk. Ben aize sadece cfarat» denil.a 

açıp lbakıyoruzc çen seneti mUttarıardan noban tabı- Yen1 muamele nrg1s1nhı ta.ıbUc1 eı. t.t.aııbuld& m~ ı.tilade Mah17ett Wba.rUe dlk.tate l&JU1 olan ••.,. etY..._ • ~biri 
cC~e. devriye; gezgiç • ıeyyah.» sısat konulmuıtw'· Bunl&n taJdecA- atında Detterd&I B. Devket Adalan edecek: Xala1cı.ı demSıd,, döktlmcll, bu kanlı vak& .bakkmda dUn bll m11- oLuı teYd• fikiyet edeee=; D

Bu iki lafzm mel rezıi» .._ ruz· ~ fU beJ&DAtta bulanm.111- ba:tın:.ı. mu.slukÇU,, mtlclll1t, ~f. harr1rlm1z §11 malbı.atl almı§tır: aiaı elektrik .tipiir: ---· -
ar~ ~ L~ yob:t~ mMtlrlQP: 1940 b~ tur: hlkklk. aatç1. RJumca. tenetecl. çl- Kasunpaşada tıır nde BalSl Mında -1 ... ~ ~ Ukl 

~; demek ki biç~ manaya den 49111 Bra fazla,slle 108881 ıtradlr· &Yerıl Muuule Tergiaıl lıcanunu, lingtr, tesv119C&. tornacı. marusoz, kırk ,.aflannd.a blr erkekle U.rm zeh- -~~. ~ liİpsslİl.-i •• ıf .......... 
gelnıjyor. ()yleyte. yem bir meflm- Evlendinne :lflerl 14'40, SlhlW lfletl bllCmum mnaı mftaılese Te 1m&llth&- d~acı. :tutucu, sandıkçı. parmak- ra, b1r de taynanuı Emtne Zımı.a it soriilür. ff•.,. bdw ibeııiw 
ma tekabül ettiridiii takclinf-. b- HO bütQM!nden tH3f Ura fuıta.111• neleri verı:11• ~hl ı.utmuttur. Ancak çı. k1lreJcç1. b.feÇ.. konı1f. oyımcak Ki- oturm.a.kta4ırla.r. Halli. bundan bet .e- düttiiiü i*- py v•cilr. 8- de Ö7.le 
rqiklığa meyaan vermİ)'ecelı. l,()49 688 i11ra,Veterlner !flert '120 lir& J.stlhdam ettıtl 1§çt ayısı. mlles.sese bl ufak tahta ıoı Japaııl&r, dokumacı, ne evvellne gellne1Je kadar blr n.zıt•- t.eıkai aimaiyaJa olmut eski far 

G • • • bilhaua ıu mahzur taııUue .26290, Fen ıaıert 8580 Ura tas- ııahlbl dahli olmak iıze.re, be§l tecuiiz çorapçı, konfek.s17oncu, terzi. çanta ve de ,a.ıışımlf, fakat bu sırada geçlrdltl Jardaa lıotLuunam. p.,.d arı) ten..,_ 
« ezu ıçm: h e1e abab, aastl• 661,920. tmaı l§lerl 24,120 lira etmıyen Ye muharrik kuvnt kulla- saract7e lm.tıleıi. kunduracı ve :tun- a.sabt bil rahntsızıı.k. t.end.l8tnln bu keli c.- • f P • 

varde: Bu kelim~, b-:nı kumy dmi fazlaslle ıotı,740, İtfaiye 8,200 l1ra faz.. nıuıla.rd& muhıı.rrlk kuvveti de .1lt1 bey- dura. miicevherat, rady0, elektrik, vazifeden uzaklapasını ınta9 etm1I- . ' ~ :'.. ad Yent arat~ M:Ve
bem de astar gibi il' • ., ıuue S58 '1%8, btlınlft.k mtıdftrlQtı glı1 geçmlyen kilçük sanat mtiessese- araba, elbl8e tamlrcllert ile bunlara tlr run. • !> an geçen bir Mba
m.anasma im.it. Şimdi bir d'9 cesp- 2840 llıa f~lasl.le 20,100, Bahçeler mtl- ıert bazı tayıt \'& şartlar altında Ter- müma.stl blltllnuın ilnalft.thane, atölye Bundan sonra. Halli. bnBmın n dan yenı bır larat alacak oldum. 
llanade • promenade. karJı1ıimı dürlllR'd 19,000 llra fazlasile 154,UO, gtde:n muaf tutulmu§tur. ve ta.mlrhane ~!etenler gibi pek çok kaynana&nm elln• balmıat& bafla- Bana kaç para dese beienirsiniz. 
eda etsin demeınD fula olac•ldı.. Mezarlıklar mJidUrlültl se,500, Temi>- Ki.lçtık aana.t mliesseselerlnln bu, kti~tık sanat erbabı va.rdır. Şimdiye ~- Bıı.11lln kaynanaa zengtn lbtr 80 kuru,! ... Evet bir fara, seksen 

H • • ••• .. clnönii Ge.- l1t uıert 43,~9 llra razıasue 135,780, muatlyetten lstifade edeb11melerl 1~1n kadar müracaat edeoler!n miktann- kadın olarak tanınmakta. n bazı kim- kUl'Uf! ••. 
• • ~ l!ı~t~e •?"9• et tti~ bir ;müteterrllt :mnsratıar 6,240 llra nokla- istanbulda Galata Balıkpazannda dan bu ufak sanat erbabının vergiden seıere fa!Ue p:ı.ra verdltt de IOylen- İşte bizim eski b f 

11:11• tabU'UU c;ok büma e nlle 24 560 muhtell1 nıasrafla.r 90,8$5 :Muamele n istlhıAk vergileri Merkez muaf olabilmeleri 1c;ln mutlaka 'bir mekted.l.r • • .. u.p~ ~ıkla-
bü:> ülc edibimi&ı llra ı~e t,'104,400 'ılra. :Bu "'1retle Tahakkuk şefilğlne müracaat ederek muaflyeı karnesi alınalan 1cab ede- Esma., ·kızına '" damadın& pe.ra nn ~d~e böyle lf• azıtmaları 

_ Acaba muvafık mıc:br, ne Belediye bütçes1nln yekdnu 4,802,52! bedava Terllmekte olan bir (Muaflyet ceğln1 hen'ftz bllmedlklen ıınlll§l].mak- vermedıtlnden, km Zehra, ttltthı de- bayagı SllW'Un~ do.kuodu. FAl'llKI 
d" .. .• • ••. 1 diye dok.tal' LUtfi llra ola.ralt tewtt edilmiştir. Fevkal!d tarne.!1> alma.lan llzundıt. tadlll. Bu yil.zden blr9ok ntandqlar polarmda çallflT.ak ınıretııe ~ btr- bana teneke fiatleri hal<kında uzun 
utun~unuz > ıbittot y~u HO aenestnde 1,584,298 22/ı/19'1 tarlh11 Jevml gazetelerin 1l:ı.1de mtltkO.l bir TUlyete d~rek ka~ :ııra11 bo§t& olan kocasını geçin- bir konferans :verdi. Meğer keod" • 

Kırdar• batırlaız.ut. 1_._,-!!L::..n... llr& iken bu .sene 1,816,349 llraY& oı- hemen hepsinde ll!n edlld!Rt veçhUe sırf kame alma.tnıf olmalan dolayıslle dlrebllmek için sarfetmete baflaımo- -"i etYa da topluye>rınaq lk" .. ki 
Kendi.inin pstoeuaa • ııwıı-- .. - JcanlmJftU. bunun ıçın bir ayııt müddet verllınl§- vem Memek mecburlyet1n4e kalabl- tır. erkek ppkaat almadan b. 1 

oe ıenünim. cGeqU Valiye de hQıf ıtlr. Bu mllddet mezkih' iltuı tarihin- llrler. Buna mahal kalmamak tlzere, Bu sıra.da Halllln geçlrdltl t.Sabt vermed" ana fara· 
relOU.; zevk sahibi blm dostı.I da M ıaındaki . den ıbafl~ ve 22 fubat 19U günti al!kadar sanat ert>abı ve ufak sanat buhranlar şiddetlenm1Şt1r. Halll, eon fi ~ 1. • 

bunu iyi bulnuq)ar. yukanki müli- ısır çar~ ... • hitama erec~ktlr. Müesseselere blr ko- mnewseJertnın b.nunt mtlddet za.r- blrkaç gtin içinde, kaynanasının ban- Meger bu eskı fapkalan da so 
hani d laJUİI• «lnöni aplana- aktarların bır muracaati !aylık olmak Ozere muafiyet .l.!tidalan tında, yani 22 §ubat l9U taı1hln• ka- knda. bulunan paraaını çekerek evde kuruta satın alırlannıt. Ymü bir fa-
d dar ;., laöail Gaaisi• da.ld akta.rlaı vaıı ve tabolunarak §Ubece 1.stlyenlere vertıdl- dar behemehal müracaatta buluna- sıı.kladığuu duymuş n kaynanasına ,... bana bir liraya geldi.» 

•» em eme;..;_ lacaktw ka• MıSll ç=Dr. Li)\fl Kı.rdara mtı- ~den, aynca 1st.lda yazdınluta da ra.k 'kame almayı unutmama.lan JA- kendls1ne bir mlktar para vermesini Ok cumu bu kadar •• 1 d" 
demek daha m o Beledlye dllenırtn Mısır çar- hacet kalmamaktadır. zımdlr. söyleın.lştl.r Fakat ba an E.ınıa. da- ">'!1 •anar en a-
naatiııe .arclun. racaa.t ede~=en sonra da mu- Bu mllddet zarfında (Muafiyet ka.r- Bu hu.susta vatandqla.nn arzu et- m:ı.dının b~ rlcMllll k:bul etme~l§tlr. ~yem, P!nl pml faraı gözümün 

Evvelce: fısının ~ klerine karar Terlld.l~- nesi) ~yanlo.r, 1şçl kullanmasalar tikleri :fazla nhai n tafs1lft.t Mua- Bun& kızan Hnlll, evvelki g1ln, btr onune «eidı. 
- Bulvar ~Y• Pi.Fora on.- ::r~ e ke:s~erlne toplu blı kö~ ve motörlerl bulunmas:ı. bile verglye mele ve :t.tuıı!k vergller:l mlidtırlüRil aralık eve uğra.dıtJ. zaman, kaynana- Eskiden süpürge il<! farq evJerde 

yanında _,,.....,. 41a tetrif ...,._. ıaı!s. •ea:lni ıstemlflerdil'. Va.ll, tAbl tutulacaklardır. ile Şube.sın~ verllmektedlr..a sını blr köşeye sıkıştırm11 Te kolunun o kadar adi ~yadan addedilirdi ki 
.Hmiftim b1a teld1ft muvafık görmtıfttlr. Çarp- 1çine sakladığı bıçatı çıkararak: bunları hediye olarak birisine gön-

IU';;akat ~ ...Wit tıllİmJ da manen blr yu ıtJu18 edllecekt1r. KÜÇÜK HABERLER - Haydi bakalım, benlm dedlklert- dermek bW neri balunet .. yılırdL 
::0aL6 a L-A--- A d mı yapacaksın! tehdldlnl sanınnU§- M-e'~ b" k d 1 __ _..~ 

• tfÜffUSU -·--•• ıC-Y-• 1 ı;ır.ımız t ~• UI il' 8 IDa eYaualg• zaman 
:• ~ ••• ,lrM• ~ ()teller simfa ayrılacak * Şehir çöpleri mnteahhldl, mu- t:f ur E.sma, damadının h1çb1r a&iine ya- becliyeler araaıoda kırmızı pz bo-
ikinci. iiıçündi. dördiiacl ....... ot.eldler eeml7et1. Beledi:reJe mtlr&- tanım mucibince tehlr çöplerlnl lla.- mektup 1 ar na.şmadığı gibi, ba~p çatırma~a ,amaı.nna .an1m .. ltir IÜpiirse •e 
cwb o1m..,..aen dolaJı .,.._ d• caat ederek alıeDertn 8lJ11fJara ayrıl- yırsııad& açıklarına atmap mecbur lbqWı:u§, Halil de bıçatuu U'fllana- bir faraııt KÖDderiWi mi? Bantm ma-
iiJdir 8a ....... döee dolafa. .... maw Utemtfttr. Belec!11e. bu teklU1 oldulU 'halde, SaraJburnu açıklarına sının vücudWla gell§lgtlzel saplamış- .... gayet wibti. Kaclına bta laedi-
linin ".pma. c.......... «llP... mu'ftflk c~· attıtmdan, kendis1nden W bin llralık Bu kadar gecilane tır. Bıçak darbeleri. enell bayan Es- ,.&erle: cS- bir sokak 9Üıpiiraai-

• ıil ıııb .,.._.. ~ cem.1JeUn aenellk toplantumd& J9- ceza alınmasın& tarar verlltn1.ft1r. 1 ? manın midesine, mtltealdben bracl- m'• dellilmit olurdu. Eberiya hu 
nab, «~de~....._ ikıo- nt MaN be)'etlne B. t\eTket, Nusret, Yenl btıtoe ıı. amele tkretıer1 yaz, O ur mu tertne !aabet etmlf, bu an.1ıl: barsak- p,i hecliyeri evlenmı kad 
teeek~ •e •. ~ öıııaer t.6tft. Abdull&h, Lttft, İsmatl, kıf muteber olarak, 20 liraya çıkarıl- lan da r.edeleruni§tlr. 1-:-.ı • ..Dd rirlerdi. Bö" 1 uunbir ra-
yacajvnla ....- - Olm8l. 'Kuml 1ntlhap edllm1flerdlr. mıştır. TanınDUf spon:u, dlfta,blbl Bed.- HMlaey1 duyan mahanett Te sabıta .... en ao e . Ye •a-

Onua ılçia. ..W alm ,..1 "- * Mevslm ya.lda.ft.ığı içln Belediye rt OilraoJ ,.azıyor: memurlan derhal cinayet Jerlne ko- "'-dm aonra ciinlerce mah&llede 
bbilincl-. ~ymi .......... ~ Dü'nkü" ı"hracat 300 sayfiye yerleı1nln yazlık tartreıertnı ıKadıkOy Ma11ye tahsll eenıtt- şuşmU§lar, elinde bıça~ıe evden çılt- d~dikodular dolatu-clı: 
tıtı yepyeni meycbna yepJeai ıwamı şimdiden tedk1ke başla.mı.ştır. Meşru- ne Cl'l - 12 - 1940) tarllılnde çok m.n.kto. olan Ha.llll <ya.ka.lamışlardır. - Aman ifittiniz mi ayol? ... Fa-

İ •öNO GEZCISlf bin lira bat flatlert geçen seneki tarifeden acele Ye mtlhlm bir ~tıda Ter- Derhal çağınlcm cankurtaran otom.o- Sanca hanıma farafla aipiirge ırön-
N Dlln muhtelif menıletetıere tç farbız olacaktır. dlm. blll Esmayı Beyothı hastaneatne gö- clennifl 

••• yb bin lira tuta.nnda 1hracat fapıl- * Galatada ArapcamL!lııde oturan Bugfuıe kadar, Jan11k1 aya ya- türmtlt. kendim.ne amell,.at J&Pılımf- er ... 
Şayet diğer ~~ T9 Dl1f, Alma.nyara yaprak Ulttbı, Ro- All Asgar 1smlnde blrl, o civarda bir kın ole zamandan beri ceva.p ala- tıt. Mehdll resuıınıt iddia den Halllln .- Aman d? ban'?1cıiun aahi 

bilhassa halk efendanız itiru et- manyaya pamuk, Amerlkaya dert gön- kahvede oturmakta iken, vtıcudune madım.. Bu :ıstldanm uvabl fü Tıbbı adilce mll§ahede aııma alınma- mı? .•• Amma gonderenm hakkı da 
mezlerse müsaadelerile dUUIDI da derllın1ftlr. birdenbire f elç gelerek, olduğu yere I IAzmı gelen yerlere bat vuraca- sına ınzum c&illmll1tflr. d~~~··AO ~~&__.~kak Onayosnıaaıf 

. düşm.11.f ve muhtelif yerlerinden ehem- ğıındnn, benlm 1ç1n hnya.U bir "".-.: 2 ı-.-uı yL.. a-
edelım: d fap·'--- mlyetll surette yaralandığı clhetıe, ehemmlyetJ olan bıı ceyabuı 19- T h ·ı hl• ratla süpürge aöodermeyip de ki-

l şallab bu mey anın ....- çı·nı·ıı· ko·· şk polı. tara.tından Beyoğlu hasta.nesine clkmest dotru mudur?.- ı ~a mı ' ta ıye .. d • 1 ? n • ,. • ! kaldırılmı§tır. me gon eram er ••• 

tabuk biter; amm ...::--1 dma la· * Şoför Ocmalln tdareslndekl kam- * Em1n6nl1 Halke'rlııden: Brlınlad• cFar8f• kelimesl çok defa da 
lnşallah etrafı. K~ Ha "'·-" çirkinlik ifadesi olarak kullanılırdı. 

a1 1 b • l b yon. Slllvrtkapıda oturan B. ŞIUJ. .. - 1412/1941 tarihinden lt.lbareıı blr Mmtaka ticaret müdürü 
Jlk bin ar a ezemr. Tarihi lay:meti o an U nün dokuz yaşlanndakt oğlu Sabriye (Hasta.bakıcılık kursu) açılmJltır. Pa- - Ay ne çirkin aiız o... Tıpkı 

.Amint b·ına oldugu"' ,o-tbi muha- çarparak a!Pr surette yaralanmasına znrtesı ve cuma günleri aat ıo dadır. Ticaret Vekaletile farat ••• Bir zamanlar hakaret, ç~ 
f[lfllllah ortası, pnma ursun o· sebep olmuştur. Polis, 6abr1Y1 hasta- Devam etmek Jstıyen bayanlann 11çer kinlik ve i.dilik ifadeai olarak kul-

arutlarla sanatkarane heykell•le, faza edliecek neye to.ldırm1"tlr. :vMika fototratı ile büromuzda kayıt- temasta bulunuyor laııilan teneke faru timdi fiatİlal , * Ana.tıoluhlaanndak.1 halat fabrl- la.rını :yaptırmalan rica olunur. L'" d b 
kıymetli ağaçlarla süslenir. tasında çalıp.ıı MevlM isminde biri, * Eminönll Halkevlnden: 1-1612/ uır en İre 80-100 kıanlf& çakar.. 

.Amin! yındakl Ç1nlll kOşk, parmaklarını makineye icaptır.ırak ~941 cuma.rl.eai akşamı aaa.t 20,30 da T1caret VekAtet1ne muhtellf ttcart maklad a~a~7bizden intikam aıı alı-
Ve inşallah, intaJ1a1ı her mD ıı{':~:rtn:1~ eski blr binadır. Mtl- kcstlrrn1ştl.r. Istanbul tonaervatuan Şehir armoni- lfler haldwıda 17&h&t ••rmek tmere YOP ennua 

-ı:-üırnüzde buradan bizim ~· ten tarthl ve mımaı * Eınntret mttdllrliltil altıncı şube si, ıen Cemll Dölener idaresinde, blr Antare.J& giden Muıtat& TScant mh- Hikmet f eridun E. 
....... __ _..: lalir zeler idaresi. a b bina"" olduta memurları tarafından tehrin muhte- konser verecektir. dürü B. 6a1d Rauf Parker, ootımllıde- ...................................... .. 
rimiz feve me, zinde. ~ ' :tıymet1 hals olan u J• B llf erlerinden yapılan taramada Zey- 2 - 16/2/1~1 pazar aqamı aat +~--
akın eder ve .ıezai'cnin üzerinde de glıbl muhatara ıetmek flkrlndedlr. u .ZU:: zekb'ıı, Ane 1s1.mlerlnde Do ka- 20,30 da mUharrir ismn Buld.11 tara- t1 hafta içinde ;&ljwwbııla dihıecekt.ır. t..a..W &kek meld«ıpleri w-oley-
kıyamete bdar 1'iDa be~ itibarla köşkil.n lç1ndeld. e=. :!: dın~ Mehmed adında bir erkek dile- !mda.n <Türt sabneeılnde bdml Mtlnatallt Veklll B. Celdet Ker1m bol IW beyetiedm: Cuma günil 
dalplanır. men ToJ1bpıdakl Tün - ntrıerten yab.lanmışlar, üzerlertnde memıund& blr konterana nrllecek n İncedayı, feh.dmlzl aon ı1yaret;Uıde Beyoilı. Halkevi aalonuoda yapa.o 

Arniaf :.\miat Amini men .Ankaradald. Etnogt'&fya mtısestne yapılan ara§tırmad& :ylrm1 dört ıırı. EY1ıni:1 TenWI eubea1 (()eçlms2ıllk) Umanın tekAsü.f eden taalb'etınl ted- lacak maç.lar: Boiaziçi _ Haydu-
:nakledllecektıt. par& bulunnuı.ş, dördü de dlln Adliye- komedl$lle (Saadet perdesi) plJestni .kik etın.1§. tahmil ve tahliye 1ş1n.1n da- pap aut l 4.30 da. ı,.1t • Darü 

Ba m&Dadla Mtızeler madtırll B. 7e verlleret sulh hAklml tarafından tems1l edecektır. ha sert yapılabilmesi için 1c&b eden f&ka t 15 d 119-
stııtn rlpadi altında bir komLsJon 90rgulannı mUteak1p Beledlyeye sev- Bu konser n tem!lle gelmek ıstiyen- dire'ktlfl verm}ftL Mıntak& Ticaret aaa " e, • .. " 

S I arluuln•larim 11 Talı tlr Komisyon. mftzelere kolunm\lflardır. lerln glrlf kartlannı b1lromuzdan al- müdilrtlntln Anlcaraya gl~ bu 1şle Cuma ıunü Emınonu h~~yt 
ını -s- tep:tl ,edllm11 · battn * Dlln yapılan seyrüsefer kontro- malan rlc& olunur. allik d dır İhracat ith lA.t 1alonunda yapılacak maçları Yuce 

Refik ffaid'in .bir ı.ı. .. miiaa· verı.ıeeeıc eserleri ayıracak'" iunda on sekiz soför, ilç arabacı muh- ı · I . nın ~~dığı İstanb~ ~~e: Olkil ·Vefa saat t 4,30 da. Takainı• 
aebetile hayatta parlayan aouf ar• Topkap& sarayı müzesindeki eserlere tellf suçlanndan cezalandırılmış, lkokul bınalan için ka!ctı tarafından da &bnacak bazı Şi,ü Terakki eaat 1.S de. 
b.dqlanmclaa ~~ B.... alt ttırkçe ve !cansızca kataloglar ha- tramvaylaı: ytı.rflrken inip binen kırk pli.n müsabakası tedbirler vardır. B. Bald Rau!a bu hu-
lar ında garp musik.İIİllı ıneınl .. 'ZU'1ıyacattır. bir kişiden de birer lira. para cezası Ank -ı .. • .. susta Ttco.ret Vekft.letl t:ı.ratından d1-

.ar~ il ed .__J1: mil- alınllll§tır. ara 1 ~ - Koy enstıtulerln- .... ,.. il -·-
ketımızde tems en IUY__.. de 1 -•- k- ·· - 1 re ........ ver ~ ... ~. • • Mulüdtliıa Sadak- dak• • • lik * B. Şevkinin Jdareslndelcl husus! . ? mezun o ac-. oy ogretmen e- _ ___ _ 
nen-.er~ ağd bir eli balda Beyazıd 1 !st~~ bir otomobil dün sabah Çemberlltaş- nnın çalııacaklan köylerde yapıla- 1 
la; -:- bar e k ~Şehir tiyatro- muameleaı bittı tan geçmekte iken o civarda oturan cak 'iJkokul binalan içın plan müaa· zmirde bir cinayet 
Dbiliad~ eff bankı'5• direktörlü- :B tile Koaka arasındatı :lattm- 60 Y!l§lannda Ahmed isminde birine bakasına 20 mimar iıtirak etmi§tir. lzmir 13 {Telefonla) - Gazi;. 

Xüçilkpazaı Gençler blrlltindeıı.c 
BlrlJğimhln senelik topla.n tısı r.ıPıla· 
cağından 16/ 2/ DU tarihinde Ye ... 
14 de bu toplantıda ekseriyet hasıl 
olmadığı takdirde 2312/ 941 de ekse~ 
yete bakılmamak.sızm sene~ toptanla 
Jap!lacaktır. ·~da, ~ (Ziacir tcıran'ı) IAk =ameleleri tnnıamlanmı,ştrr. Be- çarparak bacağından yaralanmasına 'Bunlardan 17,371 rwnuzile teklif lor caddesinde oturu Ali ıadında 

~ Şehzade Nw-eddin ve ledlye bu sahadald. binaların 1stımlft.k1 s=~~·c~=ı::ı=~: yapzıaı yüksek mimar Asını Mutlu biri. arkada.11 •ıvacı Fehmi}'f ta
ŞcrJJl 1:.7-" efendilerle de a,.Ü nb- 1çin 320 bln lira sarfctml§tJr. Belediye, ~ nakletm.lşt.lr HAdlse ıta.hklkatına vo lhsan Yapaner birinci. .39,039 banca ile 6 yerinden yaralayarak * Eızıla1' eemı,et:l Beflkilaf IUM
led :Wd' k. Daha da atladıldanm tarih! kıymeti ha.iz olan ~t 1:: polis el koymuşiur. rumuzilo teklif yapan yU\:ıelt mi- öldürınüıtür. Katil Ali Takayı anden: um..ı ıaaamnaaı•,,ftlttha-

e .,.,.:... Ba. 1tenim dalgalla- mammı :::-: ~':!: daa =~ * Takshnde lAstikçlllk yapan bir mar Zeki Sayaruı projeli ikinci. müteakip kac;m11 iae de yakalana· :e!'~ a:ı ~ = 
~..1 fC ~ t.izim saufm föhrlıt ::ıt =.. lıu ~ dratle tamim n dükkAn :ıa.hlbl lle Uskfidarda bir slltçd 11, 1 1 I_ rumuzilo teklif yapan )'Ük· rak adliyeye verilmiftir. a-,..u ...a ıı de Be,ll1aft& Aka.retlerdıt 
~~ .... t ki eder. lto.*a _ Be'fazıt caddesi gentŞHyeeek- Uıtlkt.r 1119• ile CO.mhurtyet mtiddel- aek numar Rcb! CarboD JlçGncil sebebi laenliz maleba dliWIL Tah· J1a1kev1 salonunda attedllecektlr. BQ.. • 
:ıR:lllK-wııu ef (Vl • NO) tlr. umumtJIA'ine tevdl edllmlşt!r. aeçilmiılerdir. lı:ibt erhyor. tin 'ianm tefrlfteı1 rtea olunur. 

• 

- Mektepliler !çln bir 
sellim tarzı aranıyormuş 

Amca ... 

B&J' Amcaya göre ••• 

bi im bir selA.m ... SelAmı. her çocuğun ellndel ... Bmoe ısyı. 
çeşit ... Bun~ ~d ç kestirilemez başka bir şekle girmekten 1rur- mell kL. 
bay olacağı şım en taracakl. 

amma. .. 

b.tr selim ,çl·ı - Çocuk hayata atıldıktanj B. A. _Evet, 
sonra da bwıdan 1stlfade edebil- se1Aml • ._ 
sını_ 

mesel& kandil.il 



-
~ranco dlln Montpel

lier'de Mareşal 
Petaln ile gHrüştU 

Yunanlllann yeni 
muvaff akıyeti 

Balkanlardaki Alman 
· hazırllQının hedefi 

nedir? 

Bafkaniarda 
vaziyet ve 

Türkiye 

Yeni profesörler 

c:.. 

.(Bqtarah 1 inci aahlfede) 
Kefnlonya. a4a,.sında tAtn L1xourt 

fthrlne de boulbııl&r atılmll ls& de b1r 
ıtbıa -·.4 .... Te hasara 1ebeblyet ver-
in~-~ '(a..tarafı 1 inci ..ııtfeC!e) 

Maarif Vekaleti 22 doçentin 
profesörlüğünü kabul ~tti 

(Baitarafı 1 lndde sahifede) 

Marepl P.tta.bı ıenmJ Fraiıoo 
tcrefine bir aıı.. ıdrlfeti yermJıttı. 
l}elediyede verilen ba zl7afeti Od 
ifevlet reialnln B. Suner ve amiral 
Darlan huu olduklan halde ~P ... 
aklan bir fiklr teat:W takip edecek
lfr. 

Zürih 13 (A.A.) - Gazott• C:le 
Lauaanne' in Vicby muhabiri yut• 

Pire~ 11 ~~ tarlh1nde i~ nhlde db oldug,ı ıtbl b\lıün 'f9 )'al1.n '(Battarafı 1 .,_d aahlfeCle) &ıbra 1 J (A.A.) - Maarif 
tanarelert tara.tından bombardımanı d.& keıidi mevcudiyeti IÇhı hatbede- Vektleti tarafından lıtanbul Univer-
........... d... ---bourl& malıalleıS!nde -~·- Her halde Mihver devletıeı1 

1 
r_:_ uh l'f 

1 
'-ül 

1 
. ~ .. ...~ .._~"'· . • toaw..w m te ı a~ te erme men· 

b1r ne ısabe' Ta.ki Olmllf ve eT ~-- AVI'\lPllPQl cenubu §'Uild$do. bulu- sayesinde Balkanlann sükftnet1 ıup 22 doçentin profesörlük aalahi-
mJ.§t.J.t. Enkaz &ltınd.a. 20 Clü ve 11 J&· un k~ftt Bulgn~etı, a(Salet tm- de ~--·'-n• rahatı kaçmıştır ti · ·--d'k k d"J · f 
n.ıı ~ıka.rılm•. Bunlo.rm ıs t\ tadın tıne mııe.se., 1enıJ~tr· nınnıın ihdası- uv.c.uıııı~, • Y~ en ..... ı v~ en. ı ~rı.ne pro e-
n ~uktur. ii'-. çahf!Nktan htçbtr vakit mrfına- Böyle şüpheli bir "8.Ziyet içinde ıör unvanı tevcıh edılmışl'ir. Bu do-

Atinada tehlike iıareti ar etuımılş oldu(l;u g1,bı, bbyük tta.ı- her türlü ihtimaller gizlidir. Bu- çentler .mev~at hükllmle~ne göre, 
tin 13 (A.A.) At1n d kt h yan m1ll'!1 de Duçe ntn kendisine na karşı hazır olmak IA.zımdır doçentlik lmtıhamını vermış, doçent-

A a • a a ava göst~ olduğu tar1h1 vazifesinden • lltte batarı ale geçirilmesi foap eaen 
\ehllke.s1 4aret.t aat ıs.ıs te ba~lamlf, hiçbir n.tıt aynlmam• .. tır. İngWzler Türkiye hazırdır. L •-~ tidd 

0
· • d ld 

ıs~ te aona efnilftlr. -v wanet m e ru o urmuı ve 
ror: ı 1 1 bütün kunetıerlle Akden1zdek.1 bu Büyük bir devlet ordularının profesörlük kademelerinin ilkine 
• B. Muuohni ve aeneral Franco- ta yan taarruz arı lnkılA.ba. mA.ni olma~a. çalışma.kta. ise- sadece Bulgaristana bile girmesi b"l 1 • U •t b' m mu· 

lel d4 b!r d d·ıd• ler de İngiltere cephesinde bir mat- geçe ı me erme m saı ır e 
nun tedldk ettiği meee er ak H tar e 1 ı ldblyetln nasıl önüne ıeçem1yeceklerse - istikameti ve hedefi ne olursa riyet derecesini de ihraz eylemiş 
tanesini. pek muhtemel olar ' a• Manastır ıs (A.A.) - Reuter ajan- buna da ayni ıuretle mUmnnant ede- olsun - Türkiyeyi alA.kasız bıra- bulunuyorlardı. Bunların ilmi me· 
beşistaiıdaki livillerin lüzumu tak- ıınm Arnavutluk hududun~aki mu- miyeceklerdlr. k Zl 

1 
t hal ıat Ye ehliyetleri aıra!lile husust fa-

dirinde tahliyesi tqkil etmiıtir. Me- habl.rl yazıyor: Balı günü .Ltalyanlar B• B 1 • • amaz. ra emn ye sa arımız külte komi.yonlaıı fakülte profe-
aele, Addisabeba - Oibuti demir- yine netıcestz ka.lnn mukabll taarruz- ır U gar gazetesının tehlikeye girmiş demektir. O za- ,. 

1 
li . u' . "t h t" _ 

lard.a bulunmuşlardır Pogradeç'in 11- k l . . ıur er mec sı ve mveraı o eye ın 
yolunun kullanılmasını Jcap ettiiln- m&llnde dtln kaybettikleri sevkulcen ma a esı man hazırlığımız ve dikkatlmlz ce do tedkik olunduktan ıonra pro: 
den ve Fransayı da ali.kadar eyle- noktalannı geri almağa teşebbüs et- Sofya 13 CA.A.) - D. N. B. blldirl- bir kat daha artacaktır. Harbin profesörlük aalahiyetlerinin tudikı 
diğinden, Bu, Franco - Petain sö- ml.şler fakat püskürtülmü,lerd1r. yor: SloTo gazetesi, B. Churchlll'ln başındanberi harp harici vazlye- ve kendilerine profesör unvanının 
rll~mesini icap ettirmele Ufidir • ostravttza dağlarında da İtalyanlann ~~ün ~~~nlan ~ blf hhas~a Buı~1a: tı-ı- aceradan uzak dürüst si- tevcihi Maarif Vekilliğince teklif 

F M ı • • yaptıklan mukabil taarruzlar tarde- anı arp sa es a ne ge r 1.uıu., m 1 t 
ranco • USSO ıru dJlmt§tlr İtalynnlar Kllsura ne Te- mck !lkrlnde olduğunu gösteren nut- yasetimiz memleketimizin hava o uMnmu!f \ı k.li . f ··1 . "'l"k t 1 · ın da ' fakla beraber kunu hayret ve lntlal lle karşıladığını ' ' aarı e ı yenı pro eso erı 

MU a a 1 ~fde enk bft~~ n ~lrlşmlşlerse de yazmaktadır. Bu gazete, demokrat kara ve denizlerini hiç kimseye tebrik etmiı ve memleketin kendjle-
Roma 13 (A.A.) Stefani d r ~~~uşl:~~~u~anlılar takrl- milletlerin 215 sene müddet Bulgarls- Alet etmemek hususundaki samt- rinden daha nrlmli mesai n daha 

ajansından: General Franco, B. b~~ beş kilometre daha llerlemlşlerdlr. tan menafllni ihmal ettikten ııon~ mt ısranınız fayda vermemiş bUyük hizmetler beklediğini onlara 
Mussolmiye mülalu olmak üzere 11 Moskopolls'ln tlmalinde Yunanlılar Bulgarı.tandan ve alelOmum küçük ta hl bl tesir tebliğ etmiıtir. 
ıubatta İtalyaya gelmlıtir. Berabe- temizlik hareketlerinde bulunuyorlar. hüldllnetlerdeıı böyle bir 11.aanla bah- olursa, va nın .. ç r ve Proft:aSr aallhiyet ·n unvanını 
rinde Hariciye Nazın, ukert daireaf Cepben1n en tlmal mıntaka.sında dün aetmelerlne te~! etmektedir. tazyıka tahammul etmeyen tam ihraz etmi§ olan doçentler ıunlar-
tefi ıeneral Mucardo, matbuat tlddetll bir topçu ateşi olmuştur. Şlm- istiklA.lini korumak vazl.f esi türk dırı 

Ye propaıanda milıteprı ve c11ier :d~~~f;'~~~~ı::~ ~nı:~ B ,· n tayyare milletine de düşecektir. Tıp fakültesoi doZeçe~~lezrlnden 1~~-
hazı rical vardı. Bordighera' da mi- maktadır. Yunan topçusunun ateşl Fakat, bu milletin, istikllll ve toml doc;erıti r. ıu ~ren, ıu.ıı-

patalojik anatomi doçenti Dr. Be
sim Turhaı., radyoloji doçenti Dr • 
Tevfik Berkman, deri ve frengi do
çenti Dr. Cevat Kerim lncedayı. 
ikinci iç hastalıkları doçenti Dr. A· 
rif İsmet Çetingil, ikincıi iç hastalık
ları doçenti Dr. Ekrem Şerif Ege· 
li, adli tıp doçenti Dr. Hikmet Ynl· 
gın, birinci tirürji doçenti Dr. Fah
ri Erel, çocuk hastalıkları ve bakı
mı doçenti Dr. Şevket Salih Sosyal, 
kulak ve burun hastalıkları doçer.ı
ti Dr. Ekrem Beh9Ct Tezel, çocuk 
cerrahisi ve ortopedi doçenti Dr. 
Münir Ahmed Sarpyener, radyoloji 
doçent'İ Dr. Muhterem Gökmen, 
famıakodinamı ve tedavi kliniği 
doçenti Or. Nabi Kastarlak. ikinci 
İç hastalıkları doçenti Dr. Muzaffer 
Şevki Yener, hijiyen doçenti Dr. 
Zeki Yalım, dı~ hastalıkları ve ame· 
!iyeleri doçenti Dr. Suad ismail 
Gürkan. 

Edebiyat fakültesi doçentlerinden 
tarih doçenti Mükrimin Hal:I Yi
O'lanç, Türk tefekkür tnrihi doçenti 
Hilmi Ziya Ülken, metinler ıerhi 
doçenti AJ.i Nihat Tarlan. 

lktısad fakülteai doçentlerinden 
ıosyoloji ve ıosyal aiyaset doçenti 
Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, iktıead 
tarihi n lktııadi coğrafya doç.entS 

aafiri, B. Mussolini karıılamııtu. Şkumbl nehrln1n kaynatı clvannda. hürriyeti için nasıl dövüştüğünü, ci ıbürjl ~oçentl Dr. Şınui Erel, 
Dün ıabah öğleye kadar görllşill- da tlddetı lolm~tur. Yını.an devriye- (B .. tarafı 1 incide ıahifede) b uk dd idal ğrun =.:.=;;;.1ıı:::::::==-===ı=iı=ı--==================-=--

müı, bundan ıonnı. Ouço bir Bile lert bu mıntakaya hlkimdlr. Londra 13 (A.A.) _ (Reuter): ve u m a es c u a 

Ömer lAtfi Bar kan. 

riyafeti vermiıtir. Yemekten ıonra Şlrumbl - Elb~n yolu llzerlnde Londradalci Bulıar aefaretinin bir nasıl hazırlandığımızı llem blldi
Ventimilia civarında kain Compa- mlUılm İtalyan kuvvetleri harekatı memuru matbuat t v b · t- ğl için - dün de yazdığımız 

müµhede edilmiştir. İtıılyanlar tay- . a yap ıgı c:ı; ana . . 
Jari kö~küne giderek on dokuz bu- relerinin ve bomba tayyareleri te- ta, Bulgarıatanda 1000 Alman tay- gıbi - 1stıkbale emniyetle bak-
çuğa kadar görüımüılerdir. Gece ~kkUller1n1n miktarını arttırıyorlar. yare!!'İ bulunduğu hakl..111daki habc- malıyız. 
B. Mussolini bir ak,am yemeği Ter- Her biri beş bomba tayyareslnden ri •kaba ve hayali~ olarak tavsif et-
ıniştir. mtırek.kep 1k1 teşekkül dün F1orlnayı miş ve ıunları ilılve eylemiştir: 

Nccmeddin Sadak 

Misafirler bu ıabah hareket et- bombardıman etml§tlr. ikinci taarruz Bulgaristrunın 1000 tayyareyi ala-
mişler, B. Mussonni jle pek dottane esnasında Yunan ha!a topları iki bılecek hava mycdanlara mevcut ı ANKARA RADYOSU 1 

dil.şman tayyaresi dU,urmilş Vl" altı 1 d w . . 1 . 
ıelamla~mı§lardır. İtalyan tayyarecisi ölm~tür. o ma ıgı ~ıhı mevcu•. m.eyda~la.rdan --------------

Madrit 13 (A.A.) - Madrite Florlna bombardımanında ölenler da • ıenenın bu mevsınunde ıstıfade 14 şubat cuma öğle ve akşam 
eden haberlere göre, görüıülen 1kl askerle altı tJvlld!r. edilemez. 12,30 Program, 12,33 Karışık ıarkı 
meseleler hakkMtda reamt teblii ha- Yunanlıların bir çevirme Berlin 13 (A.A.) D.N.B. ve türküler, 12,50 ~Jans haberleri 13,05 
ricinde bir ıey bilinmiyor. Fakat h k • ajansı bildiriyor: Salahiyetü bir Karışık şarkı ve türküler. 13,20 Kan-

h are etı me b d b"ld' ·1 kt d" . şık program (PU, 18,03 Radyo Swlng 
müzakerelerin çok aamimt ava Manastır 13 CA A.) - Reuter ajan- ~ L. an 1 ırı me c ır · kuarteti, 18,30 Meydan sazı ve faslı, 
içinde cereyan ettiğ' ıöylenebıilir. sının Amnvutıuk hududundaki husus! Sıyası mahfillere gör.- AlmMı tay- 19,30 Ajans haberleri, 19,45 Solo şar-
Dün sabah dokuz buC(Ulr.tan 5ileye muhabiri btldlrlyor: Yunanlılann yarecilerinin Bulgaristana girdikle- kılar, 20,15 Radyo ga1.etcst, 20,45 Tem
lcadar görüşülmüıtilr. Oğleden aon· Tepedelen civarında bir çevlrme ha- rine dair Londrada yapılan propa· sll, 21.30 Konuşma C1kt1sad ssat1), 
raki mülakat Uç ıaatteıı fazla alir- reltetı yapmakta olduklan bild!rll- ganda mahiyetindeki §ayialar harp- 21,45 Salon orkestrası, 22,30 Ajans ve 
müştür. Konferanstan çıkarken Uç mekted1r. Klisura mmtakasında ıtd- ten mesul olan adaml.m:ı asabiye- borsa haberleri, 22,45 Salon orkestrası, 
clevlet adamını:ı yüzünde büyük bir detl1 muharebeler yaparak UerUyen tine bir delildiı. Bundan ba .. ka Al- 23 Müzik Cazband (Pl.) 

d Yunanlilar ıehrtn S kilometre yakın- 1 b • . s 15 şub:ıt cumartesi sabahı 
memnuniyet alameti 1ıörWıilyor u. lanna kadar ııelm1flerdlr. Tepedelen- man ar u hususta snlahıyettar ~ul- 8 Program, 8,03 Ajans haberler!, 8,18 
Aakeri vazifeai dolayu.ile müllkat• den Pogradeçe tadar bütün cephe gar makamları tarafından neşredılen Hafi! parcnlar, 8,45 Ev kadını - yemek 
ta bulunamıyan Kont Ciano, İıpan· boyunca tiddetlt bir topçu faallyetl de- tekzibi habrlatmaktadırlar. listesi. 
yol Hariciye Nazırına aamimt bir vam etmektedir. Bununla beraber BeJgrad mahafili -------------
telgraf çekmiştir. ~eç elvan ııe Ştumbi Te Devell • ne B u L M A. c A M 1 z 

ıtaıyan mahafl·ı1• ne ndllerlııde cidd1 bir muharebe de- dıyor? 
Ti.Dl etmemlştlr. Belgrad 13 (A.A.) - Hüku-

diyor? . İtalyanların hava faallyetı glttlkçe met erklnı Bulgaristnndaki hadise-
&rtma.ttadır. İtalyanlar Yunan geri l h •-'- d k · h ı Roma 13 (A.A.) - D.N.B. __ ., r1ıı bll"ft- - !nadan er a~ .. ın a etumıyet mu afaza 
.............. e "' ........ a ,,. 1 or k d" B Ch h.11'" ajansı bildiriyor: Sallhıiyetta.r mah- GOriceJe ilden JOl boyunca. biltün etme te u. . urc ı ın nut-

fillerde Mu.seolini - Franco milllka- mtbıab.le hatlanna han hOcumlan kundak; Balkanlara ait kısmın ne~· 
h hakkında ıu Uç nokta kayıt ?ti :r&P?Dlflardır. rine ıimdiye kadar mÜ!'aade edil-
ifaret edilmektedir: u k kt memiştir. 

1 - Ouçe ile ııenoral Franco si· za şar a Yuıoalav aiyasi mahfilleri Sov-
bi ııkı münaır.bat ve aiyut arkadar yetler hariciye komiserliği erkanın-
Jık idame eden iki hilk6met ıefinin Harp çıkarsa Japon dan B. Sobolcf'İn Tuna konferan
mülikah daima huıuat bir ehemmi- gemilerini himaye için •ına giderken Bulgaristanda tevak-
yet arzeder. Geçirdiiimiz tarlht kuf ettiğini hatırlatmakta ve bu se· 
anın ıiyaıi ve ukert ıartlan da bu bir kanun hazırlandı yahatin eararlı mahiyet-ini tebarüz 
ehemmiyete inzimam etmektedir. Tokyo 1 3 (A.A.) - Ni§i Ni1i ettirmektedir. B. Sobolefin kral 

2 - General Franco·ıııun İtalya- srazelftinin yazdığına söre, hükO- Boriae Sovyctler Birliğinin Bulga· 
ya yaphğı bu ilk riyaret, mutantan met parllmentoya yeni bir kanun riatanı müıtakil bir devlet olarak 
bir mahiyet almış olmamakla bera· llyihuı ve mittir. Bu kanun Pa.ai- tanımakta devam edeceğini fakat 
ber, İtalyada iki milleti birbirine Eikte bir harp c;ıktıiı takdirde Japon bunun için Bulgariıtanın bu sıfatı 
bağlayan kardeılik muhabbetile ticaret Yapurlannın harp ıemileri muhafaza etmeleri lazım geldiğini 
karıılanınıştır. Bardiııhera mnllka- tarafından bbnayeıi bakbııdadır. ıöylediği zacmedilmektedir. Rus 
bnın her ıeyden evvel 11d. memleke- Singapurda hava devlet adamının, ecnebi Jc.ıtaları 
ti mü,terek bir ıurette ala.kalandı· kuvvetleri Bulgaristandan ıeçtiği takdirde 
ran meselelerin tedkikine tahm . Sovyetler BirUğinin zarurt görecc-
edilmiı olduiuna heyaıına hacet linppur l l ( A.A.) - .Sınga- ği tedbirleri almak hakkını muha-
yoktur. purda apğıdakl resml beyanat n~ faza ettiğini ilav,. eyled·iği de tah

rounmuıtur: Blenheim bombardı- m.in olunmaktadır. 
.3 - Re.ımi teblii kıaa olmakla man tayyareleri te~ekküllerln'in Singa Ayni mahfillerde, Sovyetler Bir-

beraber vazıhtır Y<ı ıl>rllfmelerde purdan ılmalt Rodezyaya ıittiğine lig"i halk komiserler: reisıi B. Molo· 
mUnakııta edil.-n iki noktayı taarih l k 
etmektedir. Bu noktalar bugOn]r.U dair 1 O ıubattaki beyanatla a a a- tolun Beri.ini z.iyareti esnasında B. 
harple al&kadar Anupa blaelele- dar olmak Uzerc mümasil ~ode~ Hitlere Balkanlarda ıulhun muha-
_., A "d ta • ·! Avuatralya bomba tayyareaı teşe~- fazaaı )Azım geldiğini söyled·iği de rue v. ru. panın yens en __ nzıma LnJl---'-!- de me-,-Qr mınta,-ada 

B 1 J .__.,_. il m-ııun ;u; a; bildirilmektedir. meıele.•ıdır. u mue e er tu ~ l>u-"- bul\lllmakta oldox... bildin1- B. Molotofun 
anda iki memleketi a1'1cadar .ı- mJ;;"di 1'u harp Balkanlara 

ı_ -~ b ı "barla A Ld ...ı_ Te e r. ııirayet edecek olurM Sovyetler meod~ir "'' u b na e111& B Ed t• 
Afrika nziyetleri dUfÜnillebllir. • en ın ~vam . Bir~iğinin Almıınyaya kar!ı . • ol~n 

1 2 3 4 ~ fi 7 8 9 10 

Soldan ~ata n yukanc!an aşatı: 
ı - Tahrir etmek. 
2 - Büyüklük - Demir törpüsQ. 
3 - Ziyana. düçar olmaz. 
4 - Başına •T• gelirse ara.bacı .e-

ylsldlr. 
5 - A rza - Blr şllr vezn\. · 
8 - Tersi bayağıdır - Dikey. 
7 - Nağme. 
8 - Yemesi ya.~k olan yemJ.t. 
9 - Avuç 1çi - Zurnanın b:ı.'111 -

Bir maden cllA.sı marka.'ll. 
ıo - Bu da öyle - Yunanıstanda 

bir şehir. 

Geçen balmacamınn b~JJ! 
Soldan uta n yutanda:n aşalı: 

1 - Yunantm.n, 2 - Uyumak, Ata, 
3 - Nlihusetıı, 4 - Amudi, İkna, 15 -
Nasihat, Ar, 8 - İke, Atik, 7 - Tlt.f%.. 
ilk, 8 - Talk, Kltnt, ı - Atına, İner, 
10 - Na. Araklrl. 

Biri daha umum! dfieri iae daha kamaraaında hır cevabı v~CJ?w~leri ~Ulga addedecegıru bıl-
lluıust olan bu fk1 metele hakkında 1-ctra IS (A.A.) - il. Eden dün dirdigı de illve olunmaktadır. 1111(1111 
tam bir fikir mutabakab kaydedil· Aftın kamarutnda b1r suale yan ne 

,_ • 8 ti d' u J....._.,_,___,de ıa enam vtnnlftlr: El 1 m bir kayıp ~11111~ 

Tepebaıı dram kısmı 
gece ıaat 20,30 da 

m.,br. u aure •. ır .m;1,, uıLJllDlU Brltan)'& hüktmett, Jap0n htikfune-

cfe l.panyımın mıhT•l• k-.ıUdO ti tarafından Şlmall Çtnde tatbik edi- Eabak Adliye Nazın Cemil Ur· İatildal cadde-.; 1'ome- ..:u.u n 
idame edilecektir. len tscaret Te bmbtyo tahdldatına yint Ailahm rahmetine kaVUJmut· eli kısmı 

Berlin mahafilinin vakıf lnılunmattad.ır. Bu tedbirlere tur. Buailn cama namazuu mütea- ıece ıaat 20,30 da 
tarp İngU~ hQkQmetJ. Te d.ller al~ka- LL K----'-'- N-'·'·--t Uryin! KiRALIK ODALAR 

mütalaası dar h11k0metler mQketrer teoebbb- ...., ~ua --. • B Ul ] AL-- Şeh 

EMlLlA GALOTTİ 

lerde bulunm~lataa d& f!Dıdlye ltadar zade camilnde namazı kılinar~ al- eyazıt, • 1, ,__ray, re-
Berlin 13 (A.A) - Yan Nimi tatmfn tdlcl hiçbir cnap alınma~ led makber.ine sötürülecektir. mini ve Topkapıya otobU.. temin 

btr kaynaktan bildiriliyorı General tır. Allah rahmetine mazhar kdmı. olunmuştur. 
.. ranco'nUıı İtalya ile İngiltere ara- ---..;:_--------------------------------------
anda bir tavaaaut rolü Ua ed~ii-
• dair ecnebi meınleektlerde ya
Jılan havadisler burada sülU119 te-
klr.Jci ediliyor. 

ltalyada nümayiıler 

Senenin en güz~l filmi 

BU KADIN BENiMDiR 

BUGÜN

TAKSİM Sinemasında 
Gördüğü favkalAde rağbet üzerine bir hafta 

daha gösterilecektir 

~..ıııı•----- Bu Akşam: Şehzadebaşı 
'l'UBAX TiY .& TBOSURD.A. 

Halk Saıı'atkln NAŞIT .. ERTUGRUL 
SADi ve HALiDE 

PlSKlN birlikte 2 oyun birden · 

1 
2 -

KARMA KARIŞIK 
BEKÇi YUSUF 

Vodvil 3 perde 

Komedi 1 perde 

Telefon: 22127 ________ 1.,. 
Buglin SAKARYA sinemasında 
Hailiın ınar n talepleri üzerine 2 muvaffak:iyetli filmı 

Mavi Tuna Sarkısı HOJ...L vwooo_. 
Franmca Ntıahaaı 

ROD SANDOR ve meohur 
Orkeıtra11 

• 2 30 • ' Ye e 30 da 

HOLLYWOOD ... 
Franıız:ca aözlli film 

Jamea Gqney - Evlyn Daw 
Seanslar: .. • 7 •ve 9..45 de 

lmnbul alnemacılıiında clSrülmemiı bJr lıldite. 1-ti~blr filme Q&alp 
olmayan mııalılz bir muvaffaldyet, 

Heinrich George ve Hilda Krahl 
tarafından harik.ulldo bir tarzda yaratılan 

Arabacının 
Roma 1 .3 (A.A.) - Stefani 

ajansından: talyan ıehirlerinde ta· 
lobe ve i:çiler ıokaklarda tezahtl· 
ratta bulunarak B. Musaoliniye Te 
mihver ıfiyasetine olan bağlılıklannı l 
yeniden ilar. etmişlerdir. ltalyan 
gazeteleri de bu zeminde makalelCT 

SPENCER TRACY - t:-IEDDY LAMARR Şaheseri Ş AB K 
TÜRKÇE sözlü nüshası 11 ORiJiNAL nüshası Her aeanıta salonunu doldurmakta devam ettiğinden 

Kızı Dunyaşka 
sinemasının 

• PW!'mK't MW!'mL~..,,t BF..ŞİNCİHAFTAOLARRAK GÖSTERİLECEKTİR. 
1. ..... nx .. m-...-.~,,_,._.ffa...,_ . • ,_ """-" .... ~....... ıılliill.-a. e 1 ~HAMİ-Ş:-K-ati olarak önümüzdeki cuma günü bu filmin gösterı1-

~.__. -·~.vN'Q • ..__.__..... ._ mcsine nihn) et verilecektir. yazıy9rla. 
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SÖZÜN GEliŞi 
Beyhude bir istatistik 

Dünyanın en yaşlı ağacı Avustral
Yadadır. Makromazlya cinsinden olan 
bu ağacın yüksekliği 'l metredir. Ne
batçı!ann hesap ettiğine göre, bu ağaç 

Mussolini ile Franco'nın görüştükleri yer: 

Riviera 

KUŞ BAKIŞiı 

Parisliler nasıl 
ısınıyorlar ? 

Bahrisiyah medresesin
deki bahtı siyahlar 

' Burada son derece sefil bir hayat 
sürerek tahsillerini bitirmeğe çahşan 
fakir üniversite talebeleri oturuyor 

Maarif vekaleti onları bu sefaletten kurtarmalıdır 



Sahife 8 :Allf All 

( HER AKŞAM 
BİR HİKAYE i Mantarlar J 

Minimini, aarıpn, mavi gözlü, ' - Merak etme ... İltimiz de yiye
pyet bir yerine dokunulsa kırılacak ceğiz ... 
gibi nazenin bir kadı.-ıdı. Evli oldu· Tüylerim diken diken olduı 
iunu bilmesek yakınd!l gelinlik. ça· - Z"Chirlmmiyeceğjmizo emiı:ı 
fına girecek bir kız sanırdık. misin) 

Muhavere ortasında: - Katiyetle ... 
- Kocamla her kavgadan, her Şapkamın oekll bozulduiu lçln 

1.1ünakap.dan ben galip çık.arım ... kızmı1tım1 
• C:edi. - Her halde ben ağzıma lto:r.-

.Şa~tık: Çünkü kocası, çamyarma• mam ... • dedim. · 
11 gibi, iriyanydL Somurtarak ,ehre döndüL K~ 

- Yalnız bir sefer beni müthif cam, mantarların zehirsiz olduiuna 
mağlup etti ... Hem de kahkart bir bana is bat etmek istiyordu. Köy pa• 
mağlUbiyet... pazının bir kaç a-lln enel mantar 

Ben: kaynattığını görmüı. Bu sanattan iyi 
- cKabkarb kelimesini de bili· anladığsu da kendinden öirenmif. 

~or .... diye dilfünüyordum. - Gidip aösterelim... Fikrini 
O, devam etti: alalun ... Sen de itimad et ... • dec:li. 
· · · · ·: • · · · 1· • · · · · : · ·: · · · · • • • • • • • • • • • • • • • Papazın evine sittik ... 
Y eıM ev enmııtik. -zı:::.:ı il takb 

Adam. 

P 1 '- .. .. ~ ·~•ı..: go ...... n • 
o o nez -.oyune gezm..,.e suu.ır;. •• M lesel b • di ı;.. 

&trkaç gün sır~ ile faaılua& yağmur . - aa . ırıey yemem, 
"'d Od d k lı kaldlk. ş d yun.·. • dedı. • Bu tarafta bu clna 

r~ ı. . a. ad abpa L 1 day'~- mantara daha birincl sefer rulıyo-
uu:ım yerımız e aııı;an o AY ı. :ıu• T · ed • · · -. b eı· 1 ... k"fü• nım... avaJye enm yemeyınız .•• z, .. : uraya g ıp ge ecegıne u r- K 
leri basardı. Fakat söyledim aı Biz, ocCaam 1 f d. ı: 1 · ı· dilı: Od d ·ı_ ,_ L 1 - nım e en ım, uun arın ga• 
yerrı ev ıy . •• a a -.apau -.a ıp 1 tJj ld iu b .dd. 
b. 'b' · • · .. .. ı. ._ '-t yet ezze o u nu en ı ıa et-
ırı ınmmn yuzun.ıs ıuaıı;ma ... an ti''-t 

duk 
ıı; en sonra ... 

usanmıyor . . . 

lzmir mektupları 

lzmirde Islahhane 
deresi kapatıldı 

Ekmek f iatini ucuzlatmak için tedkik
ler. 941 fuarı hazırlıkları bafladı 

Nıhayet, göklerin tavanı tamir - Artık bılemem efendim ... 
edimiı olacak iti, w akmbsının ar- Pansiyona geldik. Ev ıahibcaine trmirde Islahhane deresi üzerinde beton kemerli kawdiusyoo 
kası kesildi. Utif bir günot ortalıiı mallarını uzathı 
aydınlattı ve ısıttı. Biz de. kan koca. - Sunlan bana piıir.in l>ılkalım... fnnlr (Akşam) - Belediye; karıştırılarak ekmelC lmAll tec-
kolko .ı girerek ormanda gezmeğe Ş~man kadın, bir adım geriledi ı lzmirln IslAhhane mevkilnde bu- rübest. iyi neticeler vermlştlr. 
ba§ladık. - Zehirlenirsiniz... Me8ul olu- lunan ve civar mahallelerde Henüz katı karar alınmamıştır. 

Kocamın ıiir okumamu istiyor- rum ... Piıiremem... F k t b ed km k fi tind 
dum. \' ahya Kemalden, hiç değilse _ Öyleyse bana bir tencere, bir oturanlar 1çln büyük bir tehlike a a u say e e e a e 
Tevfik Fikretten... BMıe, Lamar· azda ate, verin... Kendim pioire- teşkil eden Isllhhane deresini. şimdikine nazaran blr kuruş ka-
tine'j, Verlaine't ez'hlr 'biliyordum. ... ..1 ...... t üc; bin Ura sarfile bet.on dar tenzilAt yapmak mümkün cqun... 3u.uu 

Şayed o da edebiyattan anlasaydı, - Ona diceğim yok ••• kemerli bir !kanalizasyonla ka- olacaktır. 
gözlerimin içine ba'ka.nk mısralar Kaynatmağa batladı... Aman patmıştır. Bu kanaUz~onun Fuar hazirlıklari 
söyleseydi, pek zevk alacaktım.·· f d 1 1 f hl ahi 
Halbuki. ihtimal bininci. on bininci. e en im, öy e Ati r r ya orta· muhtelif yerlerinde suların ka- 1941 fuarına ald broşür ve 
yüz bininci defa olarak, ayni sözü lığa yayılıyordu lci, iıtihamız .kaba· nalizasyonu tahrip etmesine mA-j afişlerin lıazırlanmasına ba§lan-

1- 1 d nyordu. Sokaktan gcçenlCT dÖ!rıüp 1 ı k ak d'I uı.~ ddid t B eki fuard "rül teıı;rar ıyor u: b k 1 d n oma m sa ı e m ~a mış ır. u sen a go -
~-- a ıyor ar ı. 

- .;,eni seviyorum... şelAleler vücude getirilmiştir. İz. memfş yenilikler, eğlenceler ola-
Şairane yerlerden yürüyordult. Nihayet, tabaia kotardıı 
Ba~ıbot inekler, yebıaaak aada1a· - Haydi, inatçılık etme... Tat mirin bu semtinde 40 • 50 bin caktır. _______ _ 

rilc ayni lafzı geveliyorlardı: ıundan biraz... kişi oturmaktadır. Vaktlle mer- eı•r dolandırıcı 
- Mööö... - Vallahi yemem ... Papazın ve hum Mithat paşa., İzmir va11.si 
Birdenbire kocam, kolumdan sıç- madamın dediklerini duymadın mı) iken bölge sanat okulunu bu de- yakalandı 

radı: - Peki sen ne yiyeceksin ), renin kenannda i~a ett1rm1J, 
- Ne oldu~ Nereye) - Sahanda ilç )'Wllurta kırdıri- 0 vakit halle derenin bazı sene-
-. M~ntarl • .. ~~eli. • nm ... Onlan yerim.. Olur biter ba ler Met halt~l aldığını bildirerek 
Bır agacın kokune doğrıı eğildi. gecelik ... 

J§kenccye tibi tutulmut hissini ve- Sö' ıec1·~· ·L.1 d onun mazarratını defedici tesi-
Sahte ceklerle bir çok 
paralar dolandırmiı ·ı· .-ı b' y u~ım gun e yap tun... t lın d r1 t i 1 ren yamrı yumru ve yqı ım:n ır .. • • _ sa yapı asım a ca e m ş er-

mantan kopardı. .. Fa~at gece yarısı muth.1§. hır k:arın dl. O vakittenberl yapılamamış İzmir (Akıam) - latanbulda 
- Buna bilmem ne mantarı der· agrıs.ılo uyandım ... Üzennıze afiyet 1 b ühl 1 · dl D B h Mustafa adında bir tacirin sahte bir 

1 d. b' lAf .. 1 dl İd bir veca, bir veca... Kıvranıyo· O an U m m §, şım r. e -
e:... • ı~c ı~ a so~ eA : y~· rum ... Öleceğim... çet Uz tarafından yapılmıştır. çek :ile 1450 lirasını dolandıran ve 
mıçct, bazıdyomıçet gıbı latınco bır . . . ortadan kaybolan Niyazi adındaki 
•Öz ... Aklımda kalmadı... Arbk, c - Eyvah, zehırlendım m'ıL .. > Bundan sekiz sene evvelki sey- h 1 . b t d ki f b.. • 

d . kl d · d' şa ıs, zmır za ı asın a en uro 
mantar mı attı, bilemem... ıys a ım an gcçır ım... H\.pta Islahhane deresi sulan, bu sunda mevcut parmak izi ve fotoğ-

- Bunu alıp köye mi götürecek· Gözüm kocama iliftl... mahallelerdeki bir çok evler! rafı sayesinde Antalyada yakalan-
ı in~ • diye sordu~. Yedinci uykuda ... Pufur pufur ••• yıkmış, sannt mektebinin alt kıs- mıı ve lstanbula aevkedilmi,tir. 

Adeta kızdı: Yelken açmıJ gibi. .. Öyle rahat uyu- mındak1 atelyelerl berbat etmlş- Niyazi bundan beş sene evvel İz· 
_ Tabii değil mi}... J;mf ca ye- yor ki.. .• ~uya mantar lan o detil, ti. BclediY.e, 23000 lira sarf ile asi mirde mühim ~ .. i: t~ccarı? mağ~-

meği olur. ben yemı§tm... blr d yt • t bi 11 'y1 bi k- sından elde ettıgı bır çeki sahte hır 
A b . cik Dürttüm: ere ' er ye ve 1 r şe imza ile İzmirdeki ecnebi bankala-- mma. ır tane . . . t Mekt b i 

_ Hayır ... Bunlar, yalnız: ba§la· - Ölüyorum... Haydi .kalk ... le sokm~ ur. ep ve u c • nndııın birine ibr1tz ederek 4000 
rına bitmezler ..• Kabile halinde z:u· Aşağıld pansiyona misafir gelen bin· vardaki diğer büyük binalar da küsur lira almış ve ortadan kaybol
fıur ederler .•• Askerlikte Bolu or• baJı doktora rica et .•• Gelsin bana tehlikeden kurtulmuşlardır. Bu muıtu. Nihayet takip edilerek 1.
ınanlarında Jtalmııtık da ltlSylüd• bakam... Birıey dokundu amma, semt halkı, çok memnun ve be- ta.nbulda yakalanan ve Jzmire get\-
öğrcndim ... Haydi, arayalım... ne) ... AnlU'amıyorum... tediyeye müteşekkirdirler. Bele- rl~.erek muhakeme edılen bu !a~ 

Delısmen deliornen etrafı dolqtı, Cjdden müthft •urette ha.atalan· il dort ıene hapse mahkum edılmıt 
b" •-tt ı._ - • baktı Öt u I • .:ı_ • t'f ı '-·'Lal Bak diye, buradan Eşre!paşa mevk - ve mahkömiyet müddetini lzmir oraya a... , oenye . eu un wm... :11 ı ra ar, •WT ar... ır . . . . . 

clalığı yokladı. Hakilı:aten d• ayni mı çalmııb... Yumurtanın yaiı mı ne kadar uzanan ~ır de asfalt yol hapıshancaınde ık:mal ettni~tl 
cin!I bıka mantarlar buldu. fenadı... Yoksa öil• yemeiinden yaptıracaktır. Yıne bu mevkide Fakat •~te çek ve. 'imzalarla 

P '-" · · · ı_ -.n bir-y mi~ modem blr de pazar yeri vilcude para bulmagı meıle1ı: edinen bu ta· - eıu, nenın ıçıne ıı;oyup IO•u• ..- h b' '- ı b 1m Mil• · 
recewiz} ... Aksilik ... Mcındil de al· Kocam, bUbürleniyorduı getirilecek ve haftada bir ....n.. 11

' ır ıı;o ayı~. u Uf, .. zı~a-
g ,, 1 . . . 6

\.U. .. at mıntaka mutehasıısı muakk.ıbi 
mamııım .. · - .ıte ... Z-!'ırl~r ~~. mantan pazar kurulacaktır. olmuı, aldığı 100 liralık avansı sah· 

Biran yüzüme yalvanrcaana yemedin ... Serum soyledıgırai :rap• 8 l d" 1· • t ._ ti l 'k kt 
d B bö 1 __. 1• e e ıye mec ısı e evraıı; ve sene er e apath an 

baktı: _ ma ın... aıına ye , .. ,..er gc ır... haıka Hhte bit çek tanzim ederek 
- Şapkam ver ... Bereket hasır ... Cezanı çeldyomm... İzmir Belediye meclisi toplan- Milas Ziraat bankasındaki maliye 

Sepet gibi ... içine dolduralım... • ~. daha sitemll bir tonla illve tılanna başlaınıştır. Şubat dev- hesabı can.inden 940 lira ç-ekmi§. 
Yeni evlilik ... Reddedemedim ... •::ılı resl toplantılarında görüşülecek ve bu suçları bllahars tesbit edil· 
Fakat kendisins itimadsız:lıkla ba- - Şimcl.l artaıt ~eni 9evmediiinl pek mühim mevzular yoktur. mişti. 

karak... de anlıyorum ... Çu~kll taYed MT• Belediye halka ucuz fakat lstanbulda tacir B. Mustafaya da 
- Her halde bunfan yiyecek .eydin benimle blrlıkte ölmek için ' ' mühim bir meblağı ihtiva eden hir 

değilsindir inıallah... Zehirlidir olsun o mantarlardan biraz da ıen mugaddi ekmek yedirme~ içln çeki 1450 liraya verdiği :ve onu do· 
J>ıtlki... yerdin... tedkikler yapmaktadır. Bugdaya, 1 landırchğı teabit edildiği için muha· 

O iıe itimadla lcqlannı ~atttı Nakledcnı Hatlce Silrena yüzde 30 • 35 nisbetinde çavdar kemesi, lıtanbulda görülecektir. 
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1 ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tefrika No. 39 Yazan: İSKENDER F. SERTELıJ 

- Bu adam boş yere kan dökfilmt- den b1r1, vakit geçlrllmeden hücuınl 
Blne sebep olacak. Eğer bu haberi gön- geçllnıesını tekli! ettl. 
dennl,7 olmasaydlk, ve bu gece baSkm- Çelebi Mehtned dt bundan bai~ 
lar 7apmat& başluaydık, Kar&Jı:oyun- btrıey yapılamıyacaAmı anl&Dllftı. 1'9 

lulan matlt1p edeceğJml.z muhakkaktı. can sıkıcı hediyeyi aldıktan sonra. ~ 
Fakat ş:mdl, gallblye\ 1ht1mal1 uzak- mandnnlata eml.ı vcrdl: 
laştı. Kim ne derse desin, ben Hızır - Yarın sabah, güneşten evel kaJt 
beyin bwıadıtma tanllm. O Yıldınm kıp yola çıkacatız . 
Bt!yazıd za.manından kalma blr akın- ••• 
cıdır tı, artık ne d1zlertndı derman cDere boyu düz gider .. !a 
kalınıftlr. Ne de gOzlerlndt fer. Bey-
ni ıuıanmış demete cesareUm yok... Ertesi sabah Türk ordusu dere bofll" 
Çünkll padi§ahla. bergtln balba.p ka.- na gelml§t1. Oüneı blr hayli yilks~ 
lıp konl]ftuğuna bakılırsa, hentl2 aklı m4tll Blr atlinın yıldırım süratlle ~ 
7ertnde demeti saatte aldığı yolu, ordu, bUtün a~ 

Diye söyleniyordu. ~e ancak üç saatte gidebllm1§tl. 
••• Şimdi ordunun bu atırl.ıkla bera~ 

dereyi geçmesi çoJı: gilv olacaJı:t.l. :tıl 
Kara Yusuf beyin önce karşıkl köyden dolaşmayı düşüılt 
gönderdiği hediye •• ! diller. Bu tekllfe, blr rey sahlbl o~ 

dı!P halde S:ı.lde ıOfle cevap vardi: 
Ortalık jyico kararmıştı. ,_ Köyün arkasından gldersen1' 

m~~e:,:~edln sabır ve taham- geçidin çok uzağına düşersiniz. Hal
- Hlll gelmedller ... Acaba ~TUfU buki bu dereyi geçince, duşmanın w 

rargAhlle karşılaşacaksınız!• 
esir mı aldılar? Yoksa yolunu ınu §&- Padl§ah: 

şır:!,~h çadınnda. söylenlrten, dere - Saide doğru söylı.iyor, dedi, Kara.-
bovnnda dolaşan gözcüler, derenln koyunlulnnn geçldde kurduğu kapa.na 

J -· düşmekte m1na yoktur. KarargfıhınA 
karşı yakasından bir atlının sahile gidip onları kalbinden vurmak lAzını• 
do~ru tozu dumana katarak k()ftutu- dır. Düşmanla mutlaka dövilşmellyl.9. 
nn gördüler. Sev1ndller: Dereyi geçmeğe karar verdllcr. 

ru~:~~i~e;ı~~ere boyuna. in- Çarçabuk baltacılar :faaliyete geçtL 
Kestlkleri uzun a~açlardan sal bic;l• 

dl ve bert taraftaJci gölgeleri görtınce minde köprüler kurarak kısa bir za• 
aeslend1: man zarfında karşı yakaya geçUler. 

- Klm var orada?- Bir müddet 1lerlled1kten aonnılo 
Türk gözcüleri: uzaktan düşman karargO.hını gördülel. 
- Karakoyunlulara giden elçimlz1 Çadırlar M16. kurulu duruyordu; vt 

bekliyoruz. düşmanda blr hareket yoktu. 
Diye cevap verdiler. Çelebl sultan Mehmcd: 
Blras BODra, kal"fldan ıelen süvart, _Belki bu da d!işmnnın blr hilesi· 

atını stlrerek dereyi geçtin iple bal- dlr. Tuzağa dilşmlyellın.-
lanm11 blr IU tulumunu uzatarak: Diyerek önden blr pl§tar kolu gön• 

- Padl§ahmınn gönderd1t1 çaTUI d dl ' 
yarın sabah dlmecektir. Kara Yusuf e~u 0aradıı kennrdakl yollardan geçeıı 
bey bu hediyeyi Padlfaha nrllmek blr çoban, sürüsünü sürerek ve t.ürkO 
üzere benimle gönderdi. Ben de size söyUyerek gidiyordu: 
tesl~m edJyorum. dedl Dere boyu aüs ıider, 

Türk ntlıln.n, Karnkoyunlulann ge- Bir kınalı kız ıtder. 
tlrdlği hedJyeyt ,alarak, yol& çıktılar. Padişah, ı:obanı çevlrttL 
AtWar dlmerken atlannı o derere hızlı Çoban otuz yqlannda., gtiçlll kuv• 
stlrmtişlerdi kt, 1Jı:1 aaatıllt rolu blr aa- vetll blr yl~lttl. 
atte almışlar n kara.rglha nktlnde Çelebi Mehmed, çobana sordu: 
gelmişlerdl - Nerden geliyorsun? 

Çelebi Mebmed c;adırmuı 6nünde _ Botazkesenden ... 
dola§Jyordu. - Neresi orası? 

Pndl§aha l6zctl atıılann d&ıdattintl - Şuradaki ıeçld ... Biz ona Bo~nı· 
mtıjdelemlflerdl. teaen deriz. 

Atlılar atlanndan ıner 1nmez, ıetır. - Klmler var orada~ 
dikleri tulumu padlp.ha takdim ettı- - Klm olacak? SahlplerL. 
ler: - Karakoyunlulan mı kasdedlyor• 

- Bunu efendimize verllmek ftzere sun? 
Karakoyunluların re1s1 göndermi§. - Öyle ya.. Bu illka onlann de~ 

Hızır bey gentt bir nefes -alarak kol- mı? ı 

lannı kabarttı: _ sen nereye gidiyorsun? 
- Gördünüz mtı §evketllm, dedt _ Şuracıktakl yaylAya ... 

Karakoyunlular, Meta blr koyun glb1, - Bu söylediğin tütkunün b!r mi• 
çarç:ıbnk yola geldller.M Hemen efen- nası var mı?. 
dlm1ze hedl}'e glinderdller. Ya~ da - Elbette var. Sevgll m her .zamaıı 
ban§ olur... Bot yere kan dökulme- buralardan geçer. sız. elleri kınalı blt 
den, btedlğinlz yerleri birer birer ah- kız görmedlnl2 mi buralarda? ... 
nz. Çoban ulu orta konu§uyordu. Karşı-

.Sancak beyleri padişahın yanında sındaklnln kim olduğunu bilmiyordu. 
toplanmı,,tl. Çelebi .Mehmcd, Çobanın halin! ve 

Tulumu büyllk blr 1Una Ue açtılar. dürüstlü~üniı pek beğenmişti. 
Herkes merakla seyrediyordu: - senı orduma alsam, benimi be· 
- Kara Yusuf acnb pndl§&.ha ya. raber gelir mısın? 

ranmak için tulum içinde ne hediye Dedi. Çoban MlA farkında değildl-
göndermiştı? Omuzunu sllkerek cevap verdi· 

Tulum açılınca bütün sancak beyle- - Sen beni besUyemezslnl Ben gün• 
rl irk!ldi ... Herte5ln parmAtı tğmıda de 7arım koyun yerim ... Beni buraya 
kaldı. bağlayan batta bir ıebep daha vnr: 

Tulumun içinden, Karakoyunlulara KınaJJ. Ayşem Duracnktaki ldSyll:ı kızı· 
haber götüren çavuşun kesik kellesi dır. Onu -bana dünyayı ba!ı2lasa-
çıkmıştıl nız- burada bırakıp bir yere glde-

Padi§ah bunu i0r1l.nce: mem. 
c- Bre hatnlerM. Bre gaddar herif• - Sana bir at verlrlrdlm ... Karnını 

lerı eledi - Bu adamın ne euçu nrdı doyurururdum_ Ceblnl altınla doldu• 
da bqmı testinizi Alacatmn olsun rur, beline IU'Dla püsküllü ltıhç ku,a.-
Ka.rakoyunlularl• tırdım. 

1 
- Ben bunları yapabllecek blr adana 

Hızır 'bey birdenbire mlithlf bir ha- olsaydın, ilk önce kendine yap3rdınl 
yal 1nk1sanna uğrayarak geriye çe-- Hant senin atın? Nerde belindeki sır· 
kilml.ştı. ma püsküllii kılıcın? 

Sancak beyleri, biraz eneı .somurt- Etrafına bakındı: 
kan dururken, timdi için lçl.n gülll- - Yanında koyun değil. bir kaz sil• 
yorlardı. rüsü blle yok ı Ben açlığa ve Ayşemlıl 
Pacn,,ahın arkasında ayakta duran hasretine dayanamam, aslanım! Hay• 

Saide, çavuşun Jı:eslk kafasını görünce d.l geç ilt buradan! Yolun açık olsWI 
acıdı: amma... Dikkat et, Karakoyunh.ınWI 

- Çok Jy1, mcrd ve fedaklı.r ,b1r tuza~ ıdilfmiyesln. 
Adamdı. Yollarda gellrJı:en iyi a.rk,... - Bu tarafta onların tuznklan val 
daşlık yapm~tık. Yazık oldu çavuşa.." rıur 

Diye sQrıentrken, Sancak beylerin· 

Tefrika No. 'IS Kalbint merhamet kapladı ... Kansı- tün felsefe, ruhiyat ve oilmin esaslan maksızın beni telkiırinia albnda ha- temin edecektir... Şaıılacak tcYd.it 
na aklını fikrini iade etmeğe karar o kitaplardadır. Biz alelade insanlar rakm1p1nız ... Nihayet kendi kendi· ki. bir Amerikalı kadından ba tel-

Kad .. :al :a.-- Zaferı• Terdi. Bunun için, göz bpaklarm• o kitapları ancak heceleyebiliyoruz, me ıu hükme geldim. Bütün tahu kini aldım ... Garip ıa;rl -Garip ıeyl 
._.... _ __ timdi iamf aJtlımda olmayan bir ne~ fasih tek.ilde okuyamU'oruz. Henüz süslerimiz, e~lt. d09tJu1t, kin, sempati - Üzerinizde böyle bir intiba 

batm u.reaini aıkb ve dedi kiı ek· Kitabı mukaddesi de, Dante'yi de, attitpati bizlerin iktidanmızda bu- hasıl ettiiimden pek memnunum ... 
1'1üellifi: P. de CouJenla 2'elelma eimı (Vl • N6>: • tık .&iden olduiu cı'bi görebair· Shakeşpeare'i du anlıyamadık. itte lunmıyan bir takım ıeyy&leler neti- - lnarwuz. zira, a,vnı hakikattıt• 

mal> onlann layem6tlaklan bundadU'. cesidir. insan bir odada nvi,en iki - RomaDC&larla ,.üleriD ilmi 
Titania oğlaru vermem._ •· lilr mahlelı MDa raJdatblı samaa - Ent .•• V • mairur periler kra- E..uen bir okun utta anlqıl&n kitap- kiti ile beı-aber balunursa kendmi Gir keıfiJatmdan heüz !istifade etm_. 

tar etti. Oberon da kızdı. Kansa- ~... 0.w Mneebia ••• 16;.ı -..ı .akil bir malılaka ıevdi- lar yatamıyor. nm elektrik cereyanı içinde il~ diklerine ppyonan. Aynı menulal 
rıı bir ldJ mahluku HVIDeie •ah· O.. tapanıca•k•a... ODaa ~ m- iial sördii ... ZaYallı TitaniaJ -Doina ve aarip... der. Bu meTma d.W zwc:Dıi:ı:te uzun ilzerinde çalııtıklan sırada bile, bllf 
küm etti ... Ualettayin bir hayvanıı bnp pkecebin ... Varma ba mala· - Ah efendim, aramızda bans:l· - ~k hakkında baiıa •Öyledik- azmı konuftUm. iddia edi)-or Jd pr onlara çok defitiklilder verebil., 
'.Aslan, maymun, kurt kabilinden ... 16k 7abanl domu. Q1. ~ kedi mis bayi. üıki.arlara uğramamıız· leriniz ve öğrettikleriniz aklınızda yed bin"birimizle Hyyaleler vuıtui- cek.ti. 
Bunlarda.o hangisinin olacaiını da. ol.a ... O ciJıet ebemmiyeblz •.• • dul Bunlar çok &e1 19yler ... Fakat mı} la bailı o~ ne a&ür, ae - Doina ... M.ell telkin say• 
tayin etmemi~tl. Fena intikam de- l,te maLterem b&Tual. •• Bu.. telkin ha19İJ'et kıncı deiifdirler... İnsan, Geno .kaduı, §Afkmlıiını gUlemek de ilitirmitiL Onca ı..u.lar cı.,. .mde bir atk tedaTW ••• adden hW 
ifll delil midir) sevcliiine kendinin bir takmı mezi- için gülüıneyerelu atomlar Ye eenarel• tarzında~ rilr:allde bir Teni mena olurdu. 

Helene, aaabiyetleı _ Öyle ... 8871 sı'bl bir..,... ~erini. atfeder ... Ben Slıakespea· - A,lc lıakJwada ben mt size bir atin cazı'be bnularile idare olunm- Bir makada atf~ eöylenmemif 
- Bilakis, pek Ieu. pek Adi bir _ l,te elenelim, Tıtanla azlerJnf rem cBir ~ secee\ rü)'Ul> eserin· te7 öğrettim)... Beni hayrete dü- lanq. Ş.7ed ibunlara tlbl oım.... olan bu .&der llzerin-. bay~~~ 

intikam 1... • dedi. • lnll.t eden bir çınca. yanıbapda etek :afala hl- deki bu efsaneyi kaç defa okumu- türüyor.unu. 1ar ortallkta bir mtinımnldr hiikiim nal~ bzards. Bu da. cpreaoın. dıilit 
,kadını kiiçüklemek, erkeklerin U· ~ sördü ... Bu sakil mahJGk ona tamcfur ... Her seferinde de bir Y• _ Evet ... Bayaa Dora'ııun izdi- ailremdf. Kmdisine, b. Qlrlerinden katini celbetti. Heme ak1ma bı~ 
ndır 7.aten... dr ..:.'1. 1 - •. dil r • ..ı. nilikle brplaftım •.• Bu defa tekrar Tacı günil e-'-·- bir .......... 1. olduğu· dola71 bak verdim. ln-1ar evvel& celdL İtte! Muammanın anahtarı.-

90n ece •"""e eorun •.• ~ ,_,_ !l!k b 1 O d A-·• ' •a.&U _.,,,_ --'---dd L--'- L-- eline ... _; ...... • ti.. 
- Haydi efendim. hayCiJ. .• Biz kafalıya pek a,lk olda .•• Ona çiçek- uır yenııı u uyorum. •• a ı.e1- nu bana ıöylemittiniz. Şayed bu m~ erat._ .onra ~- lerDC9 •-Y-· .. &f • • ıJıı 

o kadar bayağı mahl\ıklar deiillz ... ler verdi ... Hayvana leziz :remeltler kin... doğru ise, aıla bir atq oka benze- iradesine .inandı. Ne~~· •dece .!:~~ ka~ açmak için mı 
liz... iham etmekte ısrar gösterdi .•• Hal.. Genç l:~dını. . tem ıairlcr doiru ıöylemifler demek .. Allaha inanacaktır. Bil17or ~u.a- ı zo .. 1 

•• d 
_ Hulasa efendim, bu hükmünü b 1c.' ek d - Telldn clıye bır ıey vardır, tir nm bayan Ronald ıize pek buyük - Mesel&, m:m CetteradJı Pi" 

.udı ~ •a Aıecke •am~bvahe arpa~ vardır! .. dedi. - Bu, eski olmakla ' Elb bir....., borçluyum. beyazlar gİyınif bir Brahma rahit* r.erine getirmek için Oberon maiye- pn eyaı mm .ı;.a abnı mu· - et """ l ıL L-d 11 • ..-
d f . k.... . . dl le k d beraber çok da modern bir ıeydirl B ~ 1 d'"''-L ö L" '-'lr Bana mı) güz uir ıı;a ının üzerine e enni u~ tin en. P';'k iımiaıde bir periyi vazi- ettirme ıçın, ıun arb a m. EskJ Ü dl <l d'kl . . - u soy e ıguuz; ı z, ı;ıana u - tabilir Onun dimaiından bir erkcP. 

lelencürdı... Bu peri bazı çiçekler mahud çocuğu vermek iıtiyordu... b k b( ilh:. ~l:ııl ~ ı kerı;ruz. nev'i haıyet venniıtl. Bir kadınm - Evet ... Dilıünceml batka bir h ılıu ailmek için ufraphiJir."4 
topladı... Bunlar, aşk pensınm Halbuki esle.iden bir perl mmnleketl ~ ;. ~ d i ı° ar; ' •::;; ağzından ı;;ıkhiı lı;;in feci bile g5rün- yola aevkettlniz... Tamamlle Alla. .;:.:.ia' ıif b lmuıl N~e 
okuyla kızarmı~ çiçeklerdi... Obe- mukabilinde bile onu hediye etmek· ?ıro k.i ta r e eceğ yo il g ~~] düydU. Sonra o fiktt diınağmıa ge-- hm enırlne tlbl olduğumu alzin .. t bl B d. w·m ci~· 
ron bunları, uyuyan karısının göz ten kaçınmıştı... Bunun Uzerine t:' k tapa{1nı yalı gı İr. !ip saplandı. Uzun uzadıya dlltün- bebinizle öğrendim. Bu hnan, ihti· ad 0 ·:· un N; 1 

e ğı ~ 
kapağına sıkarak dedi ki: cAşağı Obreon'ın hidğeti ıükOJa ~'AW.1- ':rı::.: •a:J;ba::4on.,. ~ Apladınız ma ilıa. farkmda 111- '.lrl_ıi\ml lM4t& ~ O&iDDCUDi ıe =:.:.:· - T•P;~DIJ 
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Bahrisiyah medrese-1 ( GnnHik &rsa 
sindeki bahtı siyahlar SHAM ve TAHViLAT- KAMBİYO 

Tt :NlJKUD FİATLERİ 
(Bqtarafl 5 iru:i uhifede) 11 fubat 19'1 

raya yatmak iç'İn giriyoruz. Bir beş ıı:fl!!i!t' tEVLET BORÇLARI ' 
kuruş temin edip kahveye girdik mi -.- sn:ıı< • · m , 
hepimiz kahve kapanıncaya kadar t. it 
oradayız. Herk~ defter elde o gÜ· 
rültü içinde çalışmaya ~ayret eder. 
Hava yağmurlu, karlı olunca odaya 
hiç girilmez. Medresenin kubbesin· 
<Jeki kur§unları hırıızlar çaldıkları 
için yağmur, odaya ~ıpır şıpır dam· 
lar. Baksanıza gazete kağıtından 
ikinci bir tavan yaptık. Sular oradan 
süzülüp akıyor. Bir işimiz de kur§un 
hırsızlarını gözlemektit. Bir kaçını 
yakaladık. 

- Üniversitede fakir talebeye 
yaıdım etmiyor lar mı} lçini.zde 
bur alanlar yok mu} 

- 1 lnyır, yok 1 Burs almanın bi· 

t{ı 7,50 933 Türk borcu I. II. m 19.65 r > 1°938 thMıJyell 10.83 
t , 1033 iİuatq_lyell Ergani ı 

A. :e. c. 19~8 
, 'J 1934 stTu-:Qmınmı ı tuo 
i ı 1934 eıvas-Rmırwn ~-'1 19.60 
• 2 1932 Hasme bonola.n ~0.50 
J , 193• ) , 15.50 
, , 1935 J J Q.50 
, 1938 ? ., 62.75 

A Demlcyolu tüv11l I-;tl 42.-. , ; m 41.40 
A. Demlryolu mtimel&I senet 89.25 
Haydarpaşa lfınanı M.50 
H. uwı miiine&all arnedi 41.50 

HisSE SENlITLERİ 

rinci şartı pek iyi derece ile sınıf T. C. Metkfl bankası 
geçmek. Biz bu vaziyette pekiyi de· T. fş bankası nama muharrer 
rece ile sınıf geçebil~r miyiz} Biz sı· T. İş bankıısı (hamile ait) 
nıfta kalmıyalıın kafi! T. ij bankası mümessil his. 

109.'15 
9.95 

10.20 
103.-

22.85 
38.
'1.75 

26.-
21.-

N ı k •k ' A. nemlryolları şil'ketl <% 60) e e e trı , ne su• A. nemlryollan ~Irketl (~ ıoo. 
- Burada elektrik de yok. Eskişehir çimento şlrketl 
- Ne elektrik, ne su! Herkes su- Şirketi Hayriye 

yunu camiden teneke ile taşır. Biz ŞlrkeU Hayriye temettü 
bir lamba edindik. Fakat diğer oda- ~==-E-C...:m~B-İ__:T_A_H-~-·lı.~LE--"-'!Rl-:::----
1arda mumla oturan arkadaşlanmız 
da var. 

- Size hiç resmi dairelerden yar· 
dım etmiyor )ar mı) 

Kredi Fonsiye 1903 
., , 1911 
., , Amorti 
., , Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

ıtAMBiYO 

109.-
104.-
60.-
1.25 

ıuo 
2.82 
:l.45 

- Hayır, arada sırada makam 
ı1ahibi kimseler burayı z.iyaret eder. 
H:ı~imizi sorar. Anlatırıı:. Bize çok 
ıtcır ve çıkar giderler. Biz yardım 
istemiyoruz.. Tufeyli olarak geçin· 
mek İstemiyoruz. Şu medreseyi otu· 
rulacak bir hale koy~ıınlar. Su, elek· 
lrik getirsinler. yatacak rahat bir ye· 
tim-iz olsun. Bunu yapamıyorlarsa Londra üzerine ı sterlin 
tahsilirnize mani olmıyacak §ekilde Nevyork üzerine 100 dolar 
bize on, on beş liralık bir jş bulsun· Par~ üzerine 100 frank 
lar. Biz hem 0 işi görür, hem tahsi- .MUAno üzerine 100 liret 

Tütt lirası 
5.2-i 

129.20 

Oün 
zarfincfa 
G~ÜZELLEŞT ı} 

Safüte '1 

Y 11vanın Saadeti 

ÇAPA MARKA müstahzaratı 
Sıhhatinizin, Neıenizin, Sofranızın hadimidir. 

Katranlı Şose inşaatı ilanı 
Türkiye Demir ve Çelili F abrikalari müesseıeal 

müdürlüğünden: 
1 - Türkiye demir ve çelik fabrlknlnn mtiessesesl tarafından şehıtde 

yaptınlacak katranlı §Oseıun !kinci kısım inşaatı vahidi fiyat esasI!e .,. 
kapalı sarf U6ullle ek.slltmeye konmuştur. 

limizi yaparız. Bize tahsilimirt de· Cenevre tızerlne 100 frank ıD.6875 
ı Atlna ti.zerine 100 drnbm.1 0.99'75 

vam imkanı versinler, dev ete iste· Sotya üzerine 100 leva 1.6225 Bu ıenç im: 1 tün :aarfınaa bu de- gençlik cevheri olan cBİOSEL> l&r-
diği yerde, istediği kadar çalıpcağı· Madrld üzerine 100 pezeta. 12.9375 rece tat.ip •ir ıanda ıüıelleştl. Onan dır. 

~ - f §bu ln3aatm muhammen :tqif bedeli 119.513,45 liradır. 
3 - Eksiltme t:nakı 3,00 Uta mukabilinde Ankara.da Sümerbank mua

meat f\lbesinden, Ist.anbulda Sümerbank ıubes1nden ve Karabilkte Türki
ye demir ve çelik fabrikaları müesıesesinden alınabilir. rnızı ta~hbu"d edelı"m, sened vere· B d te "-·""-e 100 ...,na" I b b ktekl TO u u apeş ıu.o.uu ..... au ı.una nasıl muvaffak oldutunu .e her Akşam an u pem e ren - 4 - Eksiltme 17/2/941 pazartesi gilnil saa.t 15 te Karnbükte Turklyc 
demır n çelik fabrikaları müessesesinde yapılacaktır. lim. Bükreş üzerine ıoo ley kadının nasıl muTaffa.k: .ıabilue«üıi KALON kremini tatbik ediniz. Ge-

c d t Yan BeJgrad üzerine 100 dinar U75 celeri siz uyurken o, teslrlnl yapar 
_eşme en su aşı Yok.obama. üzerine 100 yen 31.1375 bah eden ş• nıektubWtu okuyunu:r: ve cildinizi besllyerek gençleştlrir n 

tıbbiyeli Stokholm üzerine 100 kuron 31.~ .s _ 10 gün twvel çekt.irdi(:lnı bir buruşukluklardan k~. Oündüz-

IS - İsteklller teklif evrakı meyanma. şimdiye kadar yapmış olduklan 
bu kabil işlere, bunlann bedellerine, hangi bankalarla muamelede bulun
duklarıM, ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair vesikalarını koyş.cak
la.rdır. Zavallı çocukların vaziyeti çok fotoğrafımla. buglin çektirdi~lm fo· lerl de beyaz renkt~kı TOKALON 

feci, çok perişandı. Sözleri in"anın Türkiye San'at Mektepleri Me- toğrafım arasında.ki şayanı hayret kreminlelkullanınız. Cıl~ln~z yu:;alauşa- !stekll kendisi yüksek mühend.i3 olmadığı takdirde, teklif evrakı me
yanında. inşaatın !ennt clbetlerlni derulıte ettıı:tıne dntr bir yüksek mühen
dlsln imzalı teahhütnnmesl bulunacaktır. 

yüreğini sızlatıyordu. Hep beraber zunları Cemiyeti Batlnıınlıiuıdan: der,rişikllğl görünce inanamıyorum. yıp taz e~~~ k ve sıy:ı. no h 
<lışarı çıktık. Medresenin büyük kıı· Alnımda, gözlerimin \'e ağzımın et- temlzllyer" 
pısına geldiğimi~ zaman ellerinde iki 16 ' 21941 tarihinde saat lO da Eml- rafında bW"uşukluklar ve çlzgllerlm PARJ\Yı ~ tlE GARA!'ııı"TİSİ 
dolu su tenekesi olduğu halde gelen nönü Halkevlnde umumi kongre ikln- vnrdı. Tenim sert ve çirkin ldi. Bu 

İstekli teklif evrakı meyanında fennt te§kilatınınkimselerden ibaret ol
dutunu da aynca işaret ve tasrih edecektir. 

Bu basit usulu - günde 3 daklltıı. 6 - Muvakkat teminat mikdan 6,'125,00 liradır. 
tntbik eden her kadın, bir genç tız 7 - Teklif mektuplnrını havi zarflar kapnlı olarak ihale günü sant 

birine rasladık. el defa o1arak t-0planacakur. gün :ise cildim kadife gibi yumuşamış 
- işte bu da talebedir, dediler, Üyelerimizin gelmeleri rica olunur. ve l:ıuruşukluklarım tamemen zail 

Tıbbiyenin son sınıfında. 
Onunla da biraz konuştuk. Hep 

ayni sC:zfer. B:z konuşurken arka
sında koca bir çuvalla biri içeri gir
di. R;yaziye §ubcsinden bir talebe 
imiş. Marangozdan biraz tala§ geti• 
riyormu . Gece odMında yakacak· 
rnı. 

Son derece ııefil bir hayat geçi• 
ren bu çocuklardan evime, sıcak bir 
odaya doğru gittiğimden hicap du· 
)'nrak ayrıldım. 

Maarif Vekaleti bu 
Çocukları kurtarmalıdır 

Bahrisiyah medresesini geçenlerde 
V~ı: doktor Lutfi Kırdar ziyaret et· 
ınış. Perişan talebelerin vaziyetini 
yakımdan görmüş. Onlarla konu~· 
mu~. Bahrisiyah mcdre~eııinin otu
rufacak bir hale konma~ı ve bu ta· 
]~belere yardım jçin Belediye bütçe· 
•ınde bir münakale JmHnı bularak 
mütcaddid senelerde olmak üzere 

, ...................................... . 
9 binlira temin etmeğe muvaffak 
olmuş. 

Fakat bu para azdır ve io Bele· 
diye 'İJi olmaktan ziyade Maarifjn 
işidir. Maarif Yekaletinin Laleli 
apartımanlarıını talebe pansiyonu 
haline getirmeğe çalıştığını, bu yol
da gayretler aarfett';ğ~ni )>iliyoruz. 
Fakat büyük mikyasta bir pansiyon 
konnak kolay değil, belki senelere 
mütevakkıftır. O yapılıncaya kadar 
Maarif Vekaleti Bahrisiyah medre· 
ıesini tanzim edeb:lir ve beklemeye 
takalı oJmıyan bu zavallıları hima· 
ycsi altına alabilir. Onlara odun, 
kömilr, ekmek, su, elektrik ve yatak 
temin etmelidir. Yoksa memlekete 
faydalı bir unsur olmaya çalııan bu 
zavallılar kaybolmala mahkUnıdur• 
lar. Bu medree, bu hayat aeraiti on
laıı öldürecektir. 

** 
&Uzel 

Olmak 
için 

Hor ıey<len evv6l 
ııbhatli ·ve parlak. 
b.lr tene, Jekesiı v• 
iilzgün bir cildo ma
tik olmak llzımdD'. 

KEBM 

PBB'l'BV 

ı5izin de .ılclinlzi 

J(lzclleotlrlr. audde
<erini besliyerek un• 

loındınr. 

40 senelik bir lecrüb~ mahsulü olan KREM PERTEV teritb 
ve yapıl!f tarzındaki incelik dolayuile tenin fazla yağlamna· 

ısına nıani olur. Y •nız olarak hususi tün ve vazolarda satılır. 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden :, 
So llı~ı941 tarlhll cumhuriyet, Tan, Akşam, Tasvirle!kAr, Yen~abah 

n T,, crnf ve Sonposta. gazetelerinde münteşir ilft.na ektır: 
l'o Bn~ırs:ık, balmumu, deriler, peynir, taze ve konserve balık, keten, 
nıı~n tohumu, paçavra ihracatçılarının 938, 939, 940 senelerlndeld 1~aca1 
lar arınnna her sene için ayn ayn ve 10/2/941 tarihindeki stok nııkdar· 

ını Yazı ile mmtaka ticaret müdürlü~e bUdlrmelert 11An olunur. 
.UO§S) 

olmuştur. Adctı\ dostlarım gıptn nn- cildi gibi yumuşak, ta1.e ve nermin 14 e kadar Karabükte Türkiye demir ve çellk fabrikaları müessesesl mua
zarlarile bakıyorlar. Hepsine cilt un- bir cilde malik ahır. Binlerce vakada melftt şubesine makbuz mukablllnde teslim edlleecktir. Posta ile gönderilen 
suru olan pembe renkteki TOKA- gönılen memnunlyetbahş semere &!\- tekliflerin nihayet ihale saatinden bir .ı;nnt evveline kndar gelmiş ve ı>.arr
LON kremini gece ve beyaz renkteki yesJndc bu kremin tesiri hakkında lann kanuni şekilde kapatılmış olmnsı lAzundır. Postaaa \•akl olabilecek 
TOKALON kremini de cündil:ı kul- blz.l garanti vermej1e kadar sevkedi- geclkmelerden dolayı müessese mesullyet kabul edemez. 
ıanmalanru tavsiye ettim. onlardan yor. 8 - Bu inşaatı müessese taliplerden dilediğine vermek ve)alıud müna.-
blr coklnrı evveli\ bu söz.terimle alay Hemen· bugfl'ı her ikl kremden _k_asa_yı_h_u_-k_ü_msfu: __ · _sa_y_m_ak_ta_ı_n_m_n_m_en_se_rb_est_u_r_. ________ <_75_9_>_ 
nuniyctbah:, semeresini görünce on- birer tüp ve~·a birer vazo satın aıı-

ottller. Fakat tecrübesini yapıp meın- nız ve on gun kadar muntazaman Harı·cı·ye VekaA letı·nden .· 
ıar da benlm gibi ~kaldılar... kullanınız. 

Cilt unsuru olruı pembe renkt.ckl Şayet nellceslnden memnun kal- Hariciye Vekaletinin merkez tqkilA.tmda on üçüncu dereceden münhal 
TOKALON kreminde Vlyan:ı. Ünl- bulunan idart memurluklara yedi memur alınacaktır. 
vers1tesinln m~hur bir profesörü mamış iseniz, aldı~ınız yere iade edl- Müsabaka imUbanı 27 tubat 19-U perşembe günü saat 10 da Ankarada 

;:ta::;r=a=fın=-d=aaın=k=e=ş=fe=d=il=e=n=V=P.=, =kı=y=m=e=t=U==n=iz=v=e=p=ıaaıramyı-===gı::ııer=i=a=l=ın=ı=z ... - .. -.ıı:1 Harlclye Vekfıletlnde yaJ)llacakt.ır. Müsabakaya. iştirak edebllmek için me-

l 
muı1n kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şarUnrdan bnşka aşağıda 

Dev1et Demiryolları ve Liman1arı İşletme yazılı evsafı da haiz olmalan llz.ımdır. 
ı - Lise mezunu olmak 

Umum idaresi ili.nlari 2 - Yaşı 25 den yutan olmamak 
3 - Yüksek mekteplerden birine veyn munzam bir vnzlfeye de-

Ankara ısta.syonunda 1np edilmekte olan devlet demiryollan umumi 
idare binasına ald sıhhi tesisat clbnzlarının temini ve yerlerine vaz'ı 1§1 
.ımpalı ı;arf urullle ek.ııiltmeye konmuştur. 

ı - Bu işin mubanunen bedeli 157'i8 liradır. 
, 2 - ı.stekliler bu işe ald §arlname ve sair evrakı devlet demir yollan 

Ankara ve SirkeeI veznelerinden 80 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 _ Ek.sllt.me 26/2 ~ çarşnmba günü saat 16 da. An.karada. Devlet 

Demlcyolle.n yol dairoslnde merkez 1 incl komisyonunca. yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan De blr

liJde aşağıda yazılı teminat ve Yesnitl aynı gün saat. 15 ı :tadar tomlsyon 
rei.sllğfne vermeleri lazımdır. 

a c2490 .sayılı kanun ahkanuna uygun 1183,35 liralık muvakkat temlnat 
b eBu kanunun tayin etti~ vesikalar. 
o cisteklllerln bu gibi tesisat işlerinden en a.ı 10,000 liralık teahhüdU 

muvaffakıyetle başarmış oldutuna dair veslka. (699) (899) 

* 23 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde ve :.ı 70 meti·e yüksekli-
ğinde ahşap blr çl1t yeni dub:ının inşası ve bu dubala~ blrblrlne bağlan
ması ve 180 günde Devlet demir yollan Haydar~ ııma.nında tesliml ta.
palı zar! asullle eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedell c35852» liradır. 
Ek&iltmo Ho.ydo.rpaşado. gar binası dnhlllnde birinci işletme komisyonu ta
rafından 3/3/941 tarihine müsadlf pazartesi günü saat clb on birde icra 
fdllecektır. Bu gibl deniz vesaitini evvelce hüsnü sureLle yaptıklıınna dalr 
bir ehliyet vesi.kası lle birlikte teklif mektuplarını mazrufen aynı gün saat 
ona. kadar komi8yon relsllğlne vermeleri lftzımdır. Posta. ile gönderilecek 
tekilllcr için posLada. vaki olabilecek teehhürler kabul edllmeZ'. 

:Muvakatk teminat 1268811 lira c9ı kuruştur. Fenni ve eksiltme p.rtnnme 
lerlle mukavelename esaslan ve pl!nlan idareınlzln Haydarpaşa, Ankara 
ve İzmir veznelerinden 180 kuruş muk.ablllnde alınır. (758) 

Daktilo ve Diplomalı Hem§İre Alınacaktır. 
SümeT Bank Birle§ik Pamuk ipliği ve dokuma lab. 
Müessesesi Ereğli bez Fabrikası Müdürlüğünden: 

F::ı.br1kamııı 1çhı Ehllyetll b!r daktilo ile diplomalı bir Hem.§lreye ihtiyaç 
vardır. Bu seneki kadromuza göıe verllecek ücret, daktilo içln 60, - ve 
hemşire 1o1n 85, • liradır. 

Gerek kendileri ve gerek beraberlerinde getirmeleri muhtemel olan 
vnldeleri için yata.ca.k yer fabrikamız ta.rafından temin edilecektir. 

Tal!plerin: Galatnda Voyvoda caddesinde kll.ln Sümerbank İstanbul 
ŞubesJno müracaattan lll'ın olunur. (1053) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Jst.anbul Belediyesinde münhal bulunan Cı.ya.t memurluklan 1çln aşa

ğıdaki evs:ı.fda 15 lira asll maaşlı memur nlınncnktır. 
.Ayar memurluğu eh,llyet vesikasına malik Yn.§ı 20 den aşağı 40 dan 

yukan olmamak ve, en aşağı orta mektep veya sanat mekteplerinden 
mezun olmak şarttır. 

E1Jerinde ehllyetnanıelerl olmayıp da 4YBl'. memuru olmak isteyenler 
olbaptaki talimatnamenin 46 ncı maddesi mucibince imtihana. ttlbi tu-
tulacaklardır. 

Talip ola.nlnrın en geç 15/2/941 gunune kada~ Belediye fen 1§)er1 
müı.1Urlüğüne m~;ıntıım ilM olunur. 0073) 

vam mecburiyetinde bulunmamak. 
İmUban türkçe kitabet,. franıncadan türtçeye tercüme ve umumi ma· 

lOmattan yapılacaktır • 
Talip olanların diploma, hüsnühal kfıi;ıdı, hüviyet cüzdanı, veya mu

.saddak suretlerlnl bir lstıday& rapten 25 şubat 1941 tarihine kadar Hariciye 
VeWeti slcll ve M. umum müdürlütüne müracaatları ve 1mUhnn günü na.-
rlctye Vekaletinde bulunmaları lüzumu llln olunur. (636 - 873) 

l
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Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanlari 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 - Tahmln edilen bedeli 1387 lira. 50 kuruş olan 15000 desimetre mu
rabbaı Amerikan vidalntınm 18/Şubat/941 salı günü saat 14 de pazarlıkla 
e.k.slltmesl ynpılncaktır. 

2 - Katı temlnat.ı 208 Un. 13 kuruş olup §artnamcst her gün mesnl sa
atleri dalılllndc komisyondan alınacakt.ır. 

S - Istcklllerln 2490 .sayılı kanunun istediği vesalkle birlikte Kasınıpa.· 
~ada bulunan komisyonda belli gün ve saatte hazır bulunmaları. (1001) 

* 
Beher kilonun tahmin bedeli 

201.360 Kllo Sığır eu 48.77 Kuruş 
105.123 Kilo kuzu eti ISS.70 Kuruş 
148.412 Kilo toyun eU ?l.38 Kuru~ 
l - Yukarda cins ve mlkdar ve bebcı: kilolarının tahmin edilen bedeli 

yazılı üç kalem etin 2G/Şubat/9-il çarpmba günü aaat 14 de kapalı r.artıa 
eksiltmesi yapılacaktır. 

1 - İlk teminatı cıl4.805.t lirn e23• Jcuruı olup GUtnamesi her gün kQ• 
m1$}'ondan cl382• kuruş bedel mukabillnde almablllr. 

s - isteklilerin 2490 ısa.yılı kanunun ıstedlitl tarıda tanzim cdecekletj 
kapnlı teklif mektuplannı ba.v1 kapnlı zar(larını en geç belll gün ve saat~ii 
blıı aaat evveline kadar Kasımpqadn bulunan koınlsyon başkanlığına. m~.ıı 
t>wı mukabilinde vermeleri. (8l'l) 

* 
1 

ı ndet Bileyl taşı cSlyah orta boy• 
ı adet Porselen veya. emaye kademhane taşı 45X55 bu ~b;e.d 

küçük de olabllir. 
ı adet utak kıt.ada maylll pusula fı.letl. 

2268 adet Yerli firenk klremltl. 
48 adet Mahye kiremidi. 
10 Paket Pirinç vida ~ümunesı gibiı 
19 kalem Elektrik malzemesi. 
fıO metre Zincir ınümuneye görcı 
10 metre Demir çubuk 8 M/M 
ı adet Elin marka elektrik kaynak cihazı mna. takım 
ı adet El Voltmetresi cı:ufnk iki tnkslmatıı blri 12. nığerı 120 voıtı 
1 adet Galnanometrc. (1082) 

ZA YI MAKBUZ . 
Levazımı harbiyeye aid 13 o 940 cun ve 40017 sayılı dolu bir nynlya' 

makbuzu zayi olmuştur. Bunun hul~mu olmadığı ııa.n olunur. (1092> 



14 Şubat 1941 

SOMER BANK 

Miiesssesesi Miidiriyeiiinden: 
Bankamız Pamuklu ve Yünlü Fabrikaları mamulatının perakende ve toptan 

satışları için, mağazalarımızın bulunduk,arı mahallere göre mıntaka 
taksimatını gösterir cetvel aşağıya dercolunmuştur. Alakadarların 

mıntakaların_daki mağazalarımıza müracaatları rica olunur. 
SATIŞ MINTAK.A.SI : Sa.tış M:ağazası 

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Kütahya,/ 
"Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu,_, 
Zonguldak, Kastamonu. 

ISTANBUL TOPTAN 
DEPOSU 

Ankara, Çankiri Çorum ANKARA MAGAZASI 
İzmir, Manisa, Afyon, Antalya IZMiR 

NAZilli 
MERSiN 

" Muğla, Isparta, Burdur. 

" Seyhan, Gaziantep, Maraş, 

J stanbul Levazım 
aınirliği satın alma 
komisyonu ila~lari 

Blr adet sesli seyyar sinema maki
nesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si ı 7 /2/941 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komlsyonunda yapılacaktır. Tahmln 
bedeli 2400 lira kati teminatı 360 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görüliır. 
İsteklilerin belli saatte komisyon:ı 
gelmeleri. C&84 - 1039) 1 

201 ton dekovil•;; ray demiri Gell-1 
boln ve Çanakkaleye naklettlrllecek- I 
tir. Pazarlıkla ekslltmcsi 18/2hJH salı 
günü saat 14,30 da. Tophanede Lv. I 
amlrliğl satınalma komlsyonunda ya-ı 
pılacaktır. Tahmin be!lell 1407 lira 
katl teminatı 211 lira 5 kuruştur. Nak
lln0 talip olanların belli saatte komls-1 
yona gelmeleri. ( 889-1096) 

ASKERLİK İŞLERİ 
* Fatih Askerlik ŞubesL:den: 1 -

9~0 ve daha evvelki yıllarda lise ve 
muad!ll okullardan mezun olnn tam 

" 

17 / /941 Pazartesi gÜnÜ İstanbul şubesini açıyor 

Merkez: Galatasaray Lisesi kar!}tsında No. 184 EMLAKİŞ 

Telefon: 4901 O. 

İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu hanı No. 6 Tel: 24694 

' 4 , 

ANKARA ELEKTRiK T. A. ŞiRKETiNDEN: 
15.000 Adet Boş Kum 

Torbası Ahnacaktır 
Kum Torbası olarak kullanılın aya elverişli yeni veya az kullanıl

mış, sağlam, tazyike mütehammil, çimento torbası eb' adında 
15.000 çuval satın alınacaktır. Fiat ve teslim müddetinin bir hafta 
zarfında şirketin Ankara Merkezine bildirilmesi, birer nümunenin 
teklif mektubile birlikte gönderilmesi. ._ __________________________ , 

chliyetnnmeli ı mart 941 tarihinde !1•••••••••••••••••••••••••••11! hazırlık kıtasına sevkleri emir iktı-1 
7nsındnndır, 2 - Bu şatıarı h:ılz kısa 
hizmetlerden askerliklerine karar ve
ı llm!ş olanların muamelelerini te
kemmül cttirllmek üzere şimdiden 
ı Her gün saat 9 dan 12 ye kadardır). 
Şubeye müracaat etmeleri lazımdır, 

lngilizce - Fransızca akşam dersleri 
1 7 Şubat 1941 Pazartesi günü Yeni devre başlıyacaktır. Kaydol

mak üzere hergi.'.n saat 1 O dan 21 e kadar müracaat, Adres: 
•AMERİKAN LİSAN ve TİCARE1 DERSANESİ 

Sultanahmet, Alemdar Caddesi No. 23, Müdür: İlhami Polater. 
3 - Lşbu ilan davetiye yeriM kaim lı•••••••••••••••••••••••••••ıl 
olup ayrıca namlarına davetiye gön-
derllmeyecektir. Vaktinde icabet et
ın<>ycnlerln cezalı sayılacakları ilan 
olun ut'. 

••• 
BAYANLAR, ÇARPINTI ve SİNİR BUBRA..~I ÇEKENLER 

1\Tevrol Cemal 
dı>n 20 damla alınca sinirleri yatışır, derhal ferahla.rlar. Evinizde 

bulundurunuz. 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin· 

den: 337 doğumluların ilk yokla

masına 15 /2/941 tarihinden itiba
ren başlanacağından bu doğumlu
lann nüfus cüzdanları ve dört kıta 
fotografile !;!Ubeye müracaatla yok· 
lamalarını yaptırmaları ilan olunur. 

••• 

~MAHDUT MES'ULiYETLi--.., 
Garp linyitleri işletmesinden: 1 

* Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Değirm.lsaz İşletmemiz lçlıı BİR DOKTOR OPERATÖR aranmaktadır. , 
Beşiktaş askerlik şubesinde kayıtlı Talip olanların tercilmelhal varakasll& ve mektupla. Balıkesir Posta 
bilumum malül su bay ve erat ile şe- iill•Kiıiıı:ı•t uiıisiiui1Niiio.İlil51İaiidiiıreiisiiıiinieiiııııiimiiiiiriaicaaiiit•eiitimieiiileiiriıiııi1liiA.iniıııııiioliiuniıiul'ii.İlll•••••ııi 
hlt yetimlerinin senellk yoklama.ları-

nı yaptırmak üzere 1 mart 941 tart- p•••••••••••••••••••••••••• .. 
hinden 31 mart 941 tarihine kadar 
birer aded vesikalık fotoğraf ile nü
fus hüviyet cüzdanı senedi resmt ve 
ikramiye tevzi cüzdanlarlle pazartesi, 
çarşamba. ve cuma. günleri saat do
kuzdan saat on ikiye kadar şubeye 
tnüracaa.t etmeleri ilan olunur. 

-Dr. A. Asim Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka· 
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Şirketi Hayriyeden: 
Hissedarlar Umumi Hey' etinin Toplan tisi 
Hissedarlar umumt heyeti (1941) yılı Martının on sekizinci Balı 

günü saat 16 on altıda. Şirketin Galata.da Fermenecllf'.rde k~ln Mer
kezi idaresinde aleH\de surette lçtimaa. davet olunur. Işbu toplantıya 
Elli ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iştirak ederler ve 
rey sahibi olurlar. 

RUZNAMEIMOZAKERAT 
1 - 1940 senesi hesabatı hakkında idare mecUsl ve müraklp rapor

larının okunması ve mezkilr hesapların tasdiki ile idare ınecllsinin 
ibrası. 

2 - Müddetleri biten azaların yerlerine liza. seçilmesi. 
3 - Müddetleri biten mürakiı>lerin yerlerine müraklp seçilmesi ve 

ücretlerinin tayini. 

Fiat Mürakabe Komisyonundan : 
50 No. lı ilan: Wrll ma.rkalı İsveç malı cep feneri elektrik plllerlnden 

yas~'l pıllerin perakende beherinin satış fiati 24, yuvarlak kalın pillerin 
18,5 ve yuvarlak ince olanlarının 16,5 kuruşa ve Bere marka. İnglUz malı 
yassı pıllerin perakende beherinin 18,5 ve kalın yuvarlak olanının da 
12,5 kuruştan satılması ve bundan yukan halka. satış yapanların ın1lli 

l'!•••••••••••••..ı korunma kanunununa göre mesuı tutulacakları beyan olıınur.; (1085» 

SATIŞ MINT .A.KASI ı Satış Mağazası 

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat. KAYSERi MAGAZASI 
Konya, Niğde. ' EREGLi 

" Diyarbakir, Urfa, Malatya, Elaziğ; 
Mardin, Tunceli, Bingöl, Muş,. . Ağr:i, 
Siirt, Bitlis, Van, Hakkari. 

OiYARBAKIR 
ERZURUM 
TRABZON 
SAMSUN 

" 
Erzurum, Kars, Erzincan. 

" Trabzon, Rize, Giresun, Çorull, Gü-
müşhane. " Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya.,· 
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VJ.MWlV NVSVH 
HIH3~1)1S'3 . . 

Avrupadan diploma!ı 
Terzi ve Kill'kçli 

KÜRKLERİN İZ 
Şık, kusursuz ve ekonomik 
yapılır ve tamir edilir 

İstiklal cad. Karıman 
mağazası yanında . 

Tel: 41492 

ZAYİ Liınan. Cümanı - 938/481 si
cil numarasile kayıdlı bulunduğum 
Ilınan cüzdanınu zayi ettim. YenW· 
n1 alacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Basan Otkucu 

ZAYİ - Karaköse askerlik şubesin
den aldığını Beşiktaş yabancı asker
lik şubesinde mukayyed askerllk tez
keremi kaybettim. Yenisini a.lacaıtım
dan eskisinin hiikmft yoktur. 

1319 tevellütlü 
Abdullah Molla. Hasan 

, iM FUJ 
1 (Abdest bozan) dediğimiz barsak ku.·t1armın devasıdır. 

Bunlar sığır etile yapılın1' pastırma ve sucuklan yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok lehli· 

1 
keli hastaLklara yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci devası· 
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir, Her Eczanede bulunur. 

( 

reçete ilf satılır. 

I -

~f.Ag GEÇTiKÇ 

1941 iKRAMiYELERi -, 

T. 13 BANKASI 
1 adet 2000 Liralık = 2000.-
1 " 1000 " = aooo- .. 
z .. '150 • = 1500- " • " 500 • = 2000- " 

1941 Küçük 8 .. 250 .. = 2000.- • 
35 .. 100 • = 3500- " 

T a8arrul, H esaplari 80 .. 50 
" = 4000- " 300 ,, 20 
"' = 6000- " 

ikramiye Planı Keşideleri: 4 Şubat, 2 Ma)'lSI, 1 Alus 
tos, 3 İkinciteşrln tarlhJnde yapwr 

ZAYİ - 326 - 327 ders yılında. Bul
garistan Şum.mu mektebinden aldığım 
tasdJknamemı kaybettim. Yenisb:ı1 ._ __________________________ _. 

alacağımdan eskisinin hiikmft yoktur. 
Abdullah Tunç 

Yer deA'iştirecek 
kiracılara tavsiye t 

Akşam'ın KÜÇÜK iLAN· 
LARJ' nı dikkatla okursanız 
kendinize en elveriıli yurdu 

orulmadan bulabilirsiniz. 

İstanbul Deniz Komutanlığından ı 
Kulııluşu.nıuz romorkörlertnde çalıştırılmak üzere bir maklnl.~ alınaa 

caktır. İstekli olacaklann aşağıda yazılı vesaikle birlikte Kasımpaşa.da bu
lunan deniz komutanlığına. müracaatları. 

1 - Ni.ifus tezkeresinin tasdikll ikl sureti. 
2 - Makinistlik şehadetnamesinin tasdikli sureti. 
3 - Askerlik terhis vesl.kaaı sureti. _ 
4 - Üç sene ücretle çalışacağına dair nümunesi koııthtanlıktan veı1-

Iecek teahhüd senedi. 
6 - Tam teşekküllü bir hastanenin heyeti sıhlıiye raporu. e:Muayene 

fil komutanlıkea. yaptmlacaktır.ı 
1 - Bet adet vesika. fotoğrafı. <1081}. 


