
Kira bedellerinde 
yeni esaslar 

kabul edlldl 

Taksilerin serbes olarak 
çalışması için yeniden 

müracaat edildi 
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B. Hitler 
Yugoslavya-

ya erazi teklif Tepedelende 

Bulgaristanda 
Alman hazır
lığı bitiriliyor 
Romanyada 30 ·Alman 

fırkası ile 450 tayyal'e var etmiş v'unanlıların 

lngilterenin 
Bükreş elçisi 
dün istanbula 

geldi 

Arnavutlukta Görice ve 
lıkodra, 30 kilometre 
geniılikte bir geçidle 
Seli.nikte bir mahreç 

Buna mukabil M acaris
tan ve Bulgaristana 3 

vilayetin iadesini, Yuna
niatanin akibetine alaka 

gösterilmemesini istemi§ 

Belgrad mahafili 
tekliflerin kabul edile
ceğini zannetmiyor 

BeJgrad 16 (A.A.) - Reuter: 

' Ayni vapurda Belçilia 
elçisi, Hollanda, Am«:,ri· 
. ka, Norveç tebaall!-rı 

iln 1 tngilterenln Bükreş sefareti erkAnı ve Romanyadakl 
~ w:ı::m bazılan '(Yukanda solda İngilterenhı, sağda Belçl-

İyi mal\ımat alan Be}arad mah
fillerine ıöre, Hitler hususi tek
lillerde bulunmuttur ve timdi 
Yugoslavy~an katr cevaplar bek
lemektedir. B. Hitler Yusoılav
yaya timali Arnavutlukta Drim va
disi ile Karadailı1ann ıenelerdenben 
iatedilderi İtkodra tehrini. 30 kilo
metre kadar genİ4likte bir geçitle 
Selinilde F.ce denizine bir mahreç 
ve Ohri ıölü etrafındaki eraziyi tek
lif etmİftİr. Bu erazi Görice ile Yu
nanlılarm zaptetmit oldukları diğer 
tehirleri ihtin. etmektedir. 

ng kanın Bükreş elçisi merdivenlerden tnlyor) 

bulunuyordu 

'Elçi: «Romanyalılardan 
çoğu münasebati kesme· 
mizden müteessirdirler• 

diyor 

Köıtence İngiliz konsolo
su, Almanların bir aya 

kadar Bulgaristana 
gireceği kanaatinde 

Türkiye 
sulh için 
çahşıyor 

Yeni bir Balkan antanti 
yapmak için gayretler 

Daily Mail bir milyon 
Türk askerinin hududu 
beklediğini söylüyor 

İstanbul 16 (A.A.) - Bir kaç 
gün evvel İngilterenin Bükreş elçiliği 
eranını almak üzere Köstencey git
miş olan İzmir vapuru bugün öğle· 
aen sonra saat 13.45 de limanımıza Londra 16 (A.A.) - fngilter• 
aönmüıtür. Vapurda lngilternin Balkanlardaki vaziyetin inkişafını 
Bükreş elçisi sir Reginald Hoare, büyük bir teyakkuz: ve dikkatle. ta: 
refikası ve çocuklarından başka Bel- kib etmektedir. Türkiyenfo azımlı 
çikanm Bükreş elçisi Vikont Du· vaziyeti hakkında neıredi!.en habıer
parque, Hollanda elçisinin eşi ve ler ve Bulgaristan, Yunanıstaaı, Y~· 
bazı Amerika, Hollanda ve Norveç goslavya ve Türkiye arAllın~a bır 
tebaası bulunuyorlardı. Balkan antantı yapmak suretıle har: 

Sir Reginald, vapurda kendisini bin Balkanlara yayılmasına manı 
istikbale gelmis olar Türk ve eonebi olmak için Ankara hükUıneti tara
gazetecilcrine kısa bir beyanatta bu· fından durmad.t.n sarfedilen gayret
iunarak demiştir ki: ler hususi bir alaka ve hak.iki bir 

clsatnbulda bir kaç gün kalmak memnuniyet uyandırmışbr. 
niyetindeyim. Ondan sonra biraz Baımakalesinde vaziyeti mütalaa 
istirahat etmek için, ı:.ğlebi ihtimal eden Star gazetesi, Türkiyenin te
tayyareile Mısıra gideceğim. yakkuzu arttığını ve İngiltereye kar-

Romanya ile siyasi münasebatı §1 dürüst dostluk teahhüdlcrini tek
katetmezden evvel İngiliz elçiliğin· rarladığını yazmaktadır. 
ce yapılan son muamelelerden biri Bir milyon Türk askeri 
.aktile Romanyaya iltica etmiş olan Londra 16 (A.A.) - Daily 
3000 Polonyalının Almanlara tesli· h .. mail gazetesi Almanyanın er gun 
rn1 dolayısile general Anton~scuya Romanyaya kırk tren getirdiğini 
vermiş olduğur.:ı bir protesto notası l w 

kaydettikten sonra, .ııöz ıöy emege 
olmuıttur. • . . · f 

Almanlar, Romanyar.ın ıdare. ı~- salahiyetli bir Türk şahsiyetı tara ın· 
lerini tamamile ellerine aldıkları. ı~ın da~ yapılan fU ihtara işaret etmek
•iyasi münasebatı katetmek hızı~ tedır: cTürkiye yürümek için bel.ki 
• b' ~aruret halini almıştır. Bır taarruzun vukuunu bcklemlyec~tıt. 
açın ır .. R h k b' rw· 
çok lngilizler ve bir ço~ ~manya- O.izli Bulgar - Alman are et ır ıgı 
lılar böyle bir mecburıyel'ın ha.aıl Türkiyeyi korkutmaz.> 
olmasına müteessirdirl~r. k Bu gazete yazısına şöyle devamla 

Yunanhlar 
·bütün 
cephede 
ilerliyorlar 

İtalyanlann çok müs
tahkem mevzileri 

zaptedildi 

Cephenin her ~aralında 
harp devam ediyor 

Atina 16 (A.A.l - Yunan orduları 
Başkumandanlığının dün altş&m n~
:ı:ettlği 112 numaralı tebliğ: Mevzll 
muvaffakıyetll ça.rplfUlalardan sonra 
Yunanlılar düşmanı kuvvetll blr tal'Z
da tahkim ve tel örgülerle hlmaye 
edilmiş mevzilerinden söküp atmIJ
lardır. Yunanlılar blr çoRu suba.y ol
mak üzere 300 esir nlmı.şlardır. Eli
mize çok rnlktarda harp malzemesi 
geçmiş Ur. 

Hava kuvveUerlmlz harp sahnesin
deki hedefierı muvaf!akıyeUe bom
balaml§lardır. Blltün tayyıırelerlmlz 
üslerine donmil§lerdlr. 

İngiliz tayyarelerinin 
bombardımanları 

Buna mukabil Yugoslavya, Maca
ristana ve Bulgaristan' geçen harpte 
kaybettikleri üç vilayeti iade edecek
tir. Keza Yunaniatanm akibetine 
alaka röıtennemesi ve Alman kıta
atı Bulgariatin yol11 11.e Y UlWiİstana 
taama ettiii takdirde Y usoılavya
nm alacaiı vaziyetin tavzihi iatenil
mittir. 

Belgradm selabiyetli mahfillerin
de Hitlerin bu teldiflerinin kabul 
edileceji zannedilmiyor. 
İtalyan ajansına göre 

vaziyet 
Belrrad 18 CA.A.) - Stetanl ajansı 

blldlrlyor: Başvekil B. Tsvetkoviç ııe 
Hariciye Nazın Clncar Martovlç, top
çular ganna gelti' gelmez kral nalbt
nln yanına giderek Almanyaya yap
tıkları seyahat hakkında izahat ver
mlşlerdir. 

Memleket! telqa düfllnneye çalı
şan Inglllz propagandasına. rairoen 
Yugoslav nazırlarının seyahatl hak
kındaki lntlb& iyldlr. Nazırların etra
fındakiler vaziyetin lnkJşafı tarzın
dan nik:blndlrler. 

Yugoslavya. bltaraflığını muhafaza 
etmek ve bu bltarafiık slyasctlnl mih
ver devletlerlle samimi blr işblrllğlne 
doğru sevketmek ıstemektedlr. 
İtalya ne Yugoslavya. arasında. bir 

dostluk paktı mcvcud olduRu ve önü
müzdeki martm 25 inde bu paktın 
dördüncft senes1nl 1drnk edeceıu ha
tırlatılmaktadır. Atin& 18 (A.A.) - Yunanlstandald 

İngiliz umuml karargAhının tebllğf.: 

İngiliz bombarduruuı tayyareleri ha- İngiliz muvaffakıyet· 
vanın fena olmasına ta~en dün de 
Buzi bölgesindeki düşman mevzileri lerini tesid 
üzerine şlddetu. akınlar yapmışlardır. Kahire 16 (AA.) _ Bu aabah 
Askeri tecemmüler, 1aşe depol:ın, top Mısırdak' b"t'' kl' ı d 1 
mevzllerl ıve başlıc& yollar teslrll blr ı u un ıse er e son n-
surette bombardıman edllmlşth:. Mo- ~l~z muzafferiyetlerini tesit için 
törlü nakliyatla?', katır kollan arası- ayınler yapılmııtır. 
na. bir seri bomb& dilftüğü ı:aman bu ======-----====-===
nakliye kollarının Karmakarışık bir .. :I.•-•- 'I 
hale geldiği gl)rillmliştür. Bllttln tay- ....., .11&. H. ., e r S 
yarelerlmlz salimen üslerine dönmliş
lerdlr. 

,(Devamı '1 nci sahifede) 

Halk iradesine hakim 
olmalıdır! 

muvaffakiyeti 
İtalyanlardan 250 eıir 

daha alındı 

Atina 17 (Radyo bu sabah r.aat do. 
kuzda) - Kıtaatımız, muva.tfaklyetll 
mevzu harekA.t neticesinde birçok 
noktalarda düşmanı mevzllerlnden 
tardetınlş, 250 esir ne çok miktarda 
harp malzemesi almışlardır. 

Tayyarelerlmlz, düşman hedeflerini 
muvaffakıyetle bombardıman eylemiş
lerdir. Blr avcı grupumuz, düşman 
bombardıman tayyarelerlnden blrlnl 
düşürmüştür. 
Atına 17 (A.A.) - (B.B.C.) Yunan 

tayyareleri Arnavutluk cephesinde tn
allyette bulunmakta, Ohrl gölünden 
denize kadar uzanan bütün düşman 
mevzllerlnl bombardıman eylemekte
dir. 

Atina 17 (A.A.) - (B.B .C.) Yunan
lılar dün Arnavutıukt:ı mUhlm mu
vaffakıyetler elde etm~lerdlr, Atına 
radyosuna göre Italyanlar, dün Yu
n:mlılar tarafından znptedllen mühim 
bir mevzi! istirdat için muk.abU taar
ruzlarda bulunmuşlarse. d& alır zayia
ta uğrayarak gerl çekllml.şlerdlr. 

Atin.a 17 (A.A.) - (B.B.C.) Reuter 
muhablrl dün Yunanlılann Tepedelen 
mıntakasında. 11 net İtalyan ordusu
na karşı mühlm muvaffakıyetler ka
zandıkla.nnı blldlrtyor. 

Reutere göre Bükreıteki 
Türk gazetecileri tevkil 

olunmuı 
Sofya 17 {A.A.) - Reutcr ajansı bU

dlrlyor: Blr taraftan Bulgarlstandakl 
Alman hazırlıkları ikmal cdlllrken 
d!Rer ~ftan da yckfuı mııvcudu 60Ô 
bini bulan 30 kadar Alman fırkası Ro
manyayı kontrollan nltında bulundur
maktadır. 

Romanyada son zamanlara. knd'lr 
esas itibarile nvcılıırdan mütekkt'p 
olan Alman hava kuvvetleri ton gun
lerdc ağır bombardıman tayyareleri ve 
kıtaat lçln nııkllye tııyyarclerllc tak
viye edilm~lerdir. Halen Rom:ınyada 
450 Alman tayyaresi rne\·cut. olduğu 
tahmin edllmektedlr. Bu tnyyarel~ 
Romanyanın her tıırafına. da~ılmtt 
bulunmakla beraber son günlerde şart, 
ve cenup hudut.lanna doRru hareket
ler vukubulmuştur. 

Yugoslavya hududunda halen ü9 
fırkası mevcuttur. Fakat Romanya -
Sovyetıer blrll~l hududunda geçen 
hafta kışlalara Alman kıtaatı tarafın-
dan el konulmuştur. '11# 
Diğer kıtalar Köstenceye tahşlL edıl

ml.şlerdlr. Nakllye vapurlan buradan 
harekete amade bulunmaktadır. Keza 
Bulgar hududu boyunca Tuna liman
larına büyük mlktıı.rda harp malzeme
si nakledilmlşttr. 

Cuma günü Bukreşe yenl Avusturya 
kıta.lan gelmekte ldl. 

Reuter ajansının hususi muhablr
lerlnaen blrl tayyareden cenuba doR
ru llerlemekte olan ucu bucağı gelmez 
nakliye kolları görmüştür. Mekteplerin 

Yunan Alman hastane olarak kullanılmak üzere pek 
• yakında işgal edileceği söylenmektedir. 

sulh müzakere
, lerinin tekzibi 

Atlna 17 (A.A.) - (B.B.0.) Alman
ranın Yunanlstanla İtalya arasında 
bir sulhWı akdi lçin Yunanı.tanla mü
zakerelerde bulunduğuna dair New
york Timesin v~rdlA1 haber, Atlnada 
katı surette tekzip edllmektedlr. Yu
nan tesml rnahaflllne göre Yunanis
tan dÜfllla.nın ka.tJ matIQblyeUne ka
dar harbe devam etmek amılndedlr. 

ltalyan Somalisinin 
bombardımanı 

llk Kongo kıtaati 
Sudana geldi 

Rumen hastaneleri ise esasen Alman 
sıhhiye kadrosunun lşgaU altındadır. 
Bir taraftan Vamn. limanına büyült 
miktarda. Rus benzlnl gelmekte, diğer 
tn.ra.ftm.n. dıı. bonılo.r 'ftı.:ııt.a.5\lo sO.nı.tle 
ve karadan Tuna üzcrlndekf Rumen 
Umanı olan Yerköy'e sevkedllmckte
d!r. 

Romanya llc Türkiye arasındaki 
mWıasebeUer bozulrnakt.adır. Alman
Iann teşviki ilzerlno Bükreıtekl bütun 
Türk gazetecllerl ge~en hafta tevkif 
edllmlşlerdlr. 

Köstence ne İst.anbul ar~sındakl 
yolcu seferleri tatll edilml§tır. 

Isyanlara karşı alınan tedblrlcrın 
şiddet itibarile azalacak yerde artma
sı rn!nalı görülmektedir. İsyanla.nn 
şefleri Almanların hlma.yesl alt.ında 
saklı kalmakt.adırlar. Rumen ordusun
da ve Rumen efkAn umumlyeslnde 
büyük Brlta.ny:ı. lehlnde bir de~lşlklllt 
vukubulmuş olmakla beraber, petrol 
mıntakasının yakında bomb:ırdıman 
edilmesinden korkulmakt.adır. 

Ingl!lz dilş.manlannın isyan esna
sır:cla yaptıkları radyo neşrlyatıanna 
rağmen Inglllz radyolan şlmdl her 
zamıınklnden daha çok Romn.nyalılar 

Kahire 17 (A.A.) - (B.B.C.) İnglUz tarafından dinlenmektedir. Umumiye\ 
donanması, İtalyan Somallal sahlllerl- itibarile, Rumen mllleU nihayet. mu
ni bombardıman ediyor. za!fer olacağı ve bu zaferin petrol böl

Kablre 17 {A.A.) - (B.B.0.) Belçika gcslnln bom.b:ırdımanı Ue ha.zırlana-
kongosundan llk kıtaat Sudana. gel- cağı ümldile istikbali sabırsızlıkla bek-
mtşlerdlr. lemektedlr. 

General Antoncscu ıle son on~§· diyor ki: c Yetişmiş bir milyon Türk 
mamız pek dostane .c~reyan 1et~~ş- askeri Trakyadaki hududlann çelik 
tir. Romanya Başvc:_~.lı bana ngıliz· duvarları arkasında hazır duruyor. 
lerin Macarlarll\ de~ıl.de Roman~a: Bu. Türkiycnin hürriyet veya emni- Almanyanın Arada sırada karilerimiz apidd 
lılarla münasebetlermı katetm~ıru yerini tehdide tcıebbüs edecek müı- mevzua temas ediyor ı sene de, 
pek dostane bir hareket bulmadıgını tevlileri veya onların cürüm ortak.- «Haklı ıikayetlerıt ıübimma dercet-
söylemi~tir. Fikrimce general l'Anto larını ezmeye hazır çok büyük kıy· 2 hedefi memi% ricasile tC)yle bir mektup 
nescu Almanlarıın harpten. g~ ıp d~ı: metli bir kuvvettir. aldık: 
kacakları hususuna kendı en mı B 1 . Almanyaya mütte• «Elektrik. bavqazı, ıu paralannı 
ikna l kla meşguldür. u ganatanın k R - ki L d ve emaalini ay batlannda ıe(ip eha-

n·~ 5a ıRşma 11 k"ylüler de fik olarak harbe gittiğine pe az om~yanın es on ra liden loplamalıdD'lar. 8afka uman-
nutun omanya ı ar, 0 h d B l ar kıtalarının f' • S 1"' "k 

Öahil olnrak, münasebat katolun- ş~~ ~ var d~rduna ud~ğru ilerlediği se ırıne göre e anı larda istedikleri takdirde, bu para-· 
Öuktan sonra İngiliz bombardıman 'furkıye hu . B h d fi h' ve Bog"azlarmı.. ları sarfetmit bulunuyonm.> 

ki k .. l ·1 ktedır unun e e ıç :s- 1 
tayyarelerinin gelmesini be .~~e - 5?,Y enı. me lmaqt. kıtaları Stamas va- ki taraftan çürük bir tika:vet. 
t~~irler. Hu~usi olarak şunu soylıye· ş~~hesız ~ lA 'k . t'kametinde Yu· Londra 16 (A.A.) - Muııtakil Onım için haklı bulmadık! Evveli, 
hılırim ki, İngilizlerin yakında oraya dısıne ve e an.' •. ıs ı , k dar Türk bahsi geçen bu idareler memurlan-
gelmeleri fikir hntta zararı doku- nan hududuna ırışınc~ e a • Fransız ajansı ~ildir.iyor: .Roma~ya- na bütün iti ay batında nasıl gör-
nacağını bile blldikleri halde kendi· ileri hareketini telrir etmektir. nın Londr~da~ esle: clçısı B. Tılea, dürsünler? T"'kilat ve kadro bakı-
lerine ho§ görünmektedir.> Bulgaristan Alman kıtalarının Sunday Tımes de bır m~kalekntşre· mandan imkimız ... ikincisi ve daha 
)(.. İ ·ı· k } l ' klanndan geçi§inin lderek Almanyanın ıki sev u ceyı mühimmi: Halk, celektrik parası· 

oatence ngı ız ons o O· B~ g~r top raf d B lgaristana 1 hedefi kullandığını yazmaktadır. dır!» diyt •-arak bir kot" eye ko-

b 
Turkıye tara ın an u A . .w • d ,,_ 

.. sunun eyanatı . karşı bir harp sebebi telakki e~~J- Bunlardan ~~ri .. Sela~ı~. dıgerı e yacağı 350 "";ruta ~elaar ... e! ıürmi-
İngılız heyet: meyanında gelmış . ~· e dair teminat almak ıçın Boğazdır. Çunku bu ıkı yer Muııul yecek kadar U'adesme haklın ola-

olan 1 'l · K" k J mıyecegın l f t S" ,_. ? D ..ı_ b "' ul • ngı terenın ostence onso o- A k da ümitsiz gayret er sar e • petrol kuyularına, uveyşe ve şarıı;.ı maz mı emoıı::a, u carı us , aynı 
·~ da gazetcilere :rı sözleri söylemiş· nktearda'r > Akdenize kolaylıkla hücum edilme- zamanda bir irade terbiyeaine biz-
tir· me ı · • 

. 7• · sahifede) Uıe müHitt.ir. met ediycw 
<Denmı 7 ncl sahifembde) (Devamı ncı 

- Bütün zabıta altını' beş saattir iz üsfü'.lde, bay Mehmed intihar 
mı etti, öldürüldü mü hala anlaıılamadıl ... 

- O da bir fey mi yahu, bütün matbuat altmıt bet senedir .iz ü ... 
tünde, Abdülaziz intihar mı etti, öldürüldü mü hala anlaplamadı ı ... 
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( ..... Geceki ve IJa Sabahki Haberler ] 
1 Harp tebliğleri 1 

ingili~ tebliği 

İngiliz tayyareleri Rodo
aun Lincloa limanmi 

bambaladılar 

Kl6h 16 (A.A.) - ı..aa "-· 
va kuvvetleri _.,.ımi brars&hınm 
t ebliii: On iki ad.da lııciliz haya 
kuv ıetlerine mensup ain' bombarcb
llMln tayyueleri l .f /1 S ~ aeceü 
Kodoata 1 incloa limanma hücum 
ederek yangm1M çalca~. Bi
~ ..... 1ı-hlV ........... 

faitrede tayyarelerimiz düfDlan 
tecemmiilerin~. motörlü nakliye kol· 

• lanr_a ye ulted l.edefJere taarnız 
etmeye deTam ebDelcmlirler. 

Mai Akdapda lıuprlar'" ateiy• 
ler bombardıman edilmiftir. Bazı 
y-..wnJar çıkmq n bunlan infilak· 
lar tak~b etmiştir. 

Habefistancla De..ie muvaffaJu. 
yetle bomban:lıman edi1mittir. ltal
yan Somalmnde cenubi Afrika ba
va kuvvetlerine men.ap tayyaTeler 
Omo nehri civarında ricat etmekte 
olan ciüpnanı bupalamaya berde· 
"Yamclular K.mnayu • Mopd.iacio 
yolu üzerinde motörlü nakljye v..,_ 
tallll'ı da bir hava meydaamda bula
nan bir miktar diflnan tQyarem 
mitralyöz atqine tutulmaıtm 

Bütün bu haıellta ittirak etmit 
olan tayyardeı imizdeın ikisi henüz 
µ.Jcrit.e dönmemittir 

Alman teblili 

Afrikadaki 
lngiliz 

harekatı 

ltalpn S-.lieiDde 
Kiamayu limani 

zaptedilcli 

Kira~ bedellerinde ye- ltalya~~ i~en 
. I k b I d·ıd· paraşutçuler 

nı esas ar a u e ı ı 8-lanlaa ......._ ı 

Yeni inşaat, binalara ilive takdirinde 
kira bedeli nasıl kararlaliınlacak ? 

lraçmaia .....,,. 
oldwld•n unnediliyor 

L mh 16 (A.A.) - Re1aa. 
..1 --..... • -• .;. ı rm haY.ai.k ......__ pıa-

Milll kenatma kammwnwı t.dtl Bu ••11 =- "vwww CPJU _. lnsiliz il -J • · amıvM 

ı edilen 30 unell maddeeine göre ki- irad:t imi •.a Jite JWC" a'wl lıir ~ . ~C .._&. 
talyan Somalüiniıa ra bedellerlacte lat:iklia meydan ay ............. ,,_ Wr ...._ da- ral 1V :;-"'T JJI • ..; ; 

caJa6. Wr ,.,... m llR• verm_eb~ek ~~-~~ _.~ekn~ul11erin lai~ -~ ed~~~ AM.11• .._ c1a .. .d- ;:..,.:-ileri •.__eti ~ 
/--!li.zl.ri rnJ •• 11 1 şart._- _......... ıra ana- c~ - • -- ...... ,.._ - Afıilat. ~ ............. _ 

men -.• n e ı e caima öair ,.n ....lu koDdujum artııma. ~ ha bnr dık ıiıule r' , sa a. ,.. diim' 
Jıa1Mr aldık. Biltiıa müHc ..hipledle 1ayim edlınk ~ w lıiılkil ~~ ....... ı.,lıpa Jei 

Nairobi 11 (A..A.) - Reımcn b~-. kiraalan ::r-bıa.r .W,.du eden edecek. fınbt ...... WcMr •• ... y: IMmaılan" .-ı ~ __. 
rUc:Uilne &öre. Klsmayu r.aptedilml§U.r. 'bu -a.n •ri<Y• a...ıa.. ediyo- leye al · ~br. .:M...wm R..- •• Seiba 
..ı-. nebri_ .., .. ~ ı.a mu- ru3: Kinlana tıeebjtjecle 7..ı -..U. Plai 1ta17- _... ld ...._ 
kanmet ~teAhnft muha~~rller 1 - Yeniden kiralanacak ıayri L, __ .__ .. __ _ı __ :..... •• ._ ta· a, ____ .__ :!8_ lvıcrw---1- -•• 
devam eıme • ...,.... . an e ... u.e n '- il . ,_. L-d it . 939 ıun-.- JP"..--- - _,. .. -r.ı- .... --·--.-- ..-
adedi ve ittfnam edtlm harp malze- m~ .. u ~rın .. ıra oc ~ eTt, . ae- dilit k~ t-1ııit ..ı.cek.- lracludır. ~ .. .a..-~ 

ıınm maman benis malim 4ieılil- a~ aı. ve noterden ~ edil- leri cpır-i ..ft inıııti lu w A· ı..- puqil;ll ;.. ;. ...,..7• iıl-
.ar. mı! ~ontrat~larcla ~azala ıcar bedel- kate .ı-szttu. A.cak iN silıi mai B. M...a5 ·,_ brııı :pplma 

lnailiz tel>Jiği lermı geçemıyec~. yerle. tısdilat kom· ,a.Jan yei ira- lair tok ~ ~ • 
.Kaime 11 (A.A.) - Orta §arlc in- J - 939 MWO:Hde yapalan mg. dı takdir ......... ~- heJr CM~ Wıidir. 8. 

glUs knnetlert umumt ka.rargA]unın kavelelerde ılr.iıa bl.delleri )'azılı el- b TaJia edilea lwUua itiraz ya- Mııırhi la. ---- • U..t• 
Defl'eWii ıeamt tebHt: Erltrede tı- duiu halde ır...ukavele ,ardan 1)'azıh rİdJlt takdirde ba itiraztu muaJ· lııiasıt \:•ıttiil -.ıiiııhıia Wr-. 
maideki Jcolamurmı ileri hai'eketl bir. defilae Y•id• tıetlrit edilecek tut· pı ..JenWı ~ 'katfyet liliai ............ lıt.ly.. ...... 
taraftan denm e~erken d~er tafaf- lar müstecir ale,ıUae 'H örf ve ide· ~e~ ...... tarihter. lıılr lô-~ '8lııliliai B. )ıle•..a8ai 
tan Keren etrafında takvıye kıtaatı te m1lftalıif oLumyaoakbr, E-.velce 5e~WIP • • ay ~ himt ....ktadır Cuma tünü B. 
tahşld edilmektedir. kiraya. ven1memit yeder için ayni ra beclellerinı ~ luılm. ola- M -~' __ ı..:., ~~ ..; ... .ı:..e 

Habeflst.pnde, Kurmotda yeniden çatt abda -ı lefkil .._ .,_- cak. ma.tecir 6a l..lıkı bllul et-• ıı OiiiU ~-:'!" ~e·ır""=~-
blr hııdwi katakolu 1tPl eUıt. 939 • • '- .! '"=' ..... meae 30 sün .... maka.ele fa- bdar milli sôriilmemat D -.-ltalran SomaJlıdQde K1ama,Jwl& b- varaa w -.ar uega-n - . ~ ~ ._ puaptçiiJ-jn 
aandılUnız JIUIYaf~tln lnlrlpflnı olacaktır. Eier böyl~ kıyu edile- bedilelNlec:ektir. etir ~ lnsiJi& lı:umendn-
t.endn eWreceJt ma1ı4"ette baretlt.ı- cek emsal yoka l:rinar.ın 939 sene- S. bru dair ·m\fı :ppelecak lvima l:ıilclia • a" He1hmW .._. 
nuz devam etmektedir. .tade 'ftya daha eonı"aki ...lerde ko......_ ....._ ...... edildW • kiiluen ~· 1Mv ........... lıir 
İtalyan Somaliaindea ne takdir edilmıit cıa~ eafi ...ridtıt• ı zamM ...... '" ıl ı. kontrat .. • olu.k k b, Mnmtlıır~ 

kadar erazi alındı? vana o - t11tulaeakm. . • nü ...... IMlteN .......... br. ~ ~ halta ............ 
Jılairelli 16 (A.A.} - Itaıyan Soma· leri B. Muuoüninin hunu ne için 

lilmJıı :1ldnci Umanı olan Klsmayunun y • • t k•ı At yapbjı sualimi kendi .kc:Ddiıne eor-
~ hakkında Dotu Atrlkesınctati enı ıaşe eş ) a 1 nu*.taa.r. Acaba. B. M...olini İta~ 

11ftlln ıt (A.A.) _ Alman ardalan lnqıUatorluk kuvvetleri ~ yamn hava ve deniz hücumlanna 
Baıkumandanhpam teblill: Bir de- atalıdakl af.IUit teblli edilmjftir: oğraınuından sonra fimdi de kara· 
nizaltı gemisi, ceman ıt bbı tıaıı mc- .Kı&alarmuB Klama.J111U H fÜS,ita da hücuma maruz buhınduiu hak-

ile VBLi 

Sütler hozuk ama, 
sütçülerin aülü 
bozuk deiil! 

Ali - Dün cD.ldıııul.ın -.. 
ıı.a mul.rririmizin ..,...._ 
celil • _.... -----· ·· -~ ~ k...li mümmr-, , .. 
ai ılar vklediJ'ordu; --.. 
-. Veli •.. 

Veli - Ok.dam n m._, 
fikre kalam seldi: Hani - -
~ .... İIİIÜ -~YU
..... Süte 9'0'll ........... Mit-
teriler: «Nem•> c-h· ~ 
WI• diye 9'•" .e. ... Çlla

i- ,.. aö:de a.brK ~ 
l +Mi; clki sözim km ..._ 
ki - biti ......... Aı- .._ 
.... ................ im ...... 
Modem ~ böyle ISf lüle
a..e de tm ıaiil ~ dipe-
diiz eöyliyodm ... De.ek ,.._ 
deki aitler ............ Uıçii-
ler .atü INmllt • elar dejil .. . 
Sözü özi diqia •· du .. . 
Ah. hareketleri de ona göre ol
sa... Hu1a9..ldanaı mi)"erlar. 
Tedavi için de bari kendileri hir 
yol gösteneler . .. 

Türkiyenin 
mühim rolü 
Almanların Türkiye 

üzerinden lrab. İnme7e 
tetebbiia edecekleri 

sanılıyor 
alnde iM; dÜfl'W\ ticaret npgnmu ==w:ı =ne::~ iaşe müstqarlığına 8. Şükrü Sökmenaüer kında halku Ptikçe artan endiıe-batırmış olduğunu bılldlrmektedir .... ___ , __ .. :ı...:ı- .... .._.. ı.xı-.ı leri mi tahlif etmek :istemift:ir~ 
Deniz qırı hareketlerinde bulunan ve - -.&& - cen .... _.. --- Ge er 1 Mu affer Erau .. den·n 1 d dah il . 'd L ...... 11 (A..A.) - Jılil&:akll .ıınn-ticaret harbi de eıernaıı ııı bin tona pdl kıtalanııu& Wa.flnda.n .ka1edll- veya D a z • talyan ra )'OSU a era il• ere .. sus ajana büdirl70r: Mutad olarak 
baHt olan ,:ııYaffakıyet.leri entlee mlf bulUDm8ktadır. Harb gemilerimiz tayı·n,· muhtemel bu paratütçiilcrin .. ,. • ...,.k iate- haftanm badleeletinl icmal eden....,_ * bildirilen blr hu'b gemisi :yeıJden bu harekltta. ııahlldekl diifman te- diklerini ltal~nn 1 ? 11 laini lü- zar ~ anaatıne tön 1Nr 
en bin ton bdınluftu'. Din T'ba:ma cemmulanaa bombardıman etmıtt zumsuz yere lntıiltereye haber vere· kaç gündenberl hütin gazet~lerl en-
ft Bumber alandskl taanularmda mnWe '"'"*yap~. llnüir Ankara 18 (Telefonla). - Yeni terek bu ifl ·Petrol oılll 1arafın- 'ırek demiftir ki: dişeye düıürmii4 olan ll&lkan meseıe-
kelılf tanattıert -.nbalal'la 11ı:1 4llt- harb sahnesinde 25 bin küomttre mu- ~a..... !Mlri,.• bu b-~ ..... ,.ı d - -ıec ktir DlX..."' ticaret cPara.a.....::ı.• Mdefi dioyanın ai bahsinde yaz.iıeUD. temel taşmı _ __. .... ~ --- n.bbaı düplan uaatsı yani Oelınem- _,.., ~--W. UDU.O._. an goru e · 5~.. ..-...... ~~..ı.: t ... ,, tm ktedi 
.. n Ueuet ._ ........ u ~ ._. llıt8U ...._bvmc!ID daJıa bl7ft bit karamameniıı Jübek ıaadit ofisidir Bunun sermaf81i fÜndl- en uzun bendi olan Apulia bendidir. ~=.;§IUI ~r. dJplomata 91~~"!"'1~n menai11l tıaıp!an H arut ellmize yeçmlştir. ten Jrmasile beraber ~ lik 5 ~~ lira olmakla beTaber 1 Bu hen~den 302 ltaI,-.n tebrine .u müalllrl dlJOl' Jtl: 
~ ~•,........ -.·• ha'-ıA• -• ......,. .. ..!1.!-~bf"'..:::.J:.~..!!;'1j°"4 -:;-- - ıl!ı!JK8ktır Bu ~t n- lüzum ve nıifyaea göre artımla- <ıl ~ __ L •··~-:ı~ L.... -l.:.--- «Bugünkü vaztyet.e ratmen barb!n 
lngilterede askert ebemmlJett olan - ,,_ __ ._. _,..ı z.,r. ,,.., ""'"""' · ~-an ,,_...,.. - ..aq- derhal Talan tu1za ~llallm an-
bedefleri lıombaNllDan etıaıftir. Bme taraftar olan bir~ yerliler Der- earet Vetiletlnde ihdaa oluna- eaktır. haberin arkasında belki fngiJtereyi netmek için sebeb olmadllı Io&lltere-

Trablusta, Alman hava kuvvetleıiıte _,.i lat.allın •11•1••1fardlı'. Yerll- cak iaşe müstep.rhlile umum Di~ tuaftan toprak mabsul-ıtabr.ik ederek par&fiitçülerin uıl be- de malfımdur. Yeglne teMlt ~r: 
menmp t.ayyaftlet, pike ~n lnr, ~ fma. ••atlelllrlıı- -=~~.a..ı~a .. 1~ .,..,. '-• -·-ı• .. _ J • fi . de ,__ m.u-~ ....... b 5 ""a defiai ..a,letuMik m sislidir. Almanyanın Irak -petroUannı Ple ge
JaP81'8k alD" çapta~ lnglUs .. We ~ lraclm, IOftk W k>°• ~IU&~ ft ~_..e iılV uıuowıı: erı 0 Sl ~ UO-~ 6AU - ~ ft Jdlsır& hÖCUm ~ içt11 
l*rtnl '-nbantman et~. ftJIJ&ruun W'la tı.•• oldatwııean prbia baih Oıftllerden w 1üsum- bağlanmaktadır. l'lat mürakabe,~ J:-a ~~ ~ üzerinden .-eçmete te1tblrii9 

ıs tt .-.ı .-t. ba'ft nneüert ~ emrktedlrler. ıu bürolardan ta*klitıt etmek- tefkilitı da bu müstep.rlıia mer-:: ~ ;di! · l'-'--l \mı etmeaı hali. 
•emilere ve İngilterenin een.- taıti e1m7 Te srnt ~ .. ,.." ar es· Buna binaen ~yen1n taıü btrm-
ft meme. llDftt8blanDda haHt 11&- Al tıedlr. bu~ oı.caktu'. 1 tirememektedirler. Vahim maMyet· el deftcede ehemml~tı habdlr. "Pabt 
kınımdan ehemllltretH tıeıdata lı:aı1l ~ manyanın İaşe müsteprbjma bağlı iki Iqe ~ Hatay V&· 1 te düilJ bozcuneuluk Talralua .ı- ..,. ba•ulıde ~ o~ ...... 
tok ~ taamnlarda blıha:ımqqlar- .. Jml oftl tef1dl edilmektedir. tisi B. Şükrü Sökmensüerin veya daP maiaimd.r: ltaıyaa ~ amtbr ki TürkQe. Myuk Brit&Qa-
411r. Bomba lsüetıerile miiteaddld y • ta BunJ---- ~_, n....- •...ı..._ ~ .., ;::...ıı-rtn ta na;.. ~ ı.uı- JUD Ye bacüGa.in davuma ~ 
tayyare meydaniarmda büyük J'&D- unanlS na .. -.. uıu .n;wul OUINW&. General llwıafu:·~~ l!ll'luata - k ..... .....EIB ıcı.kJarı .etmectJqe b6}rle bir AJmaıı t.efeöbWııi-
pnlar çıkm1' 'ff banp.rlar, ~ar Petml limited ~ tasfiye edi- yhı1 kunetıe muht.emeldlr. ~edir 0 nnne-- ne .intize.ı· edileme&. Ancak Tirkl.Ymla 
tahritt ohnm8'lar. Tm.IMB daklaı- h rtl · amı1 Berllnde, Londrada w Mosto-
l'mda w garb ıahtHIHleld bir Bmuı• s ul şa arı va.da pek 1y1 blllnmektedir. 

~ =-~ ~=ı = Motördeki Sea rıkarmıyan Al• - Yugoslav ~t~ııan::=~ra1::. ~::: '8ttnhıut ,.e diler bir diifman tiea· T nedibııilor. 

!'et vapanı &tefe ftfDınlftlr, Bir Dftf İtalya iJe aulJa ppmaaı ı•nı :zr ~1ı mlnasıbafı Diler tarattut Almanyawn Bilıer• 
tayyarell ildnel mnf bir kruvazöre N-m· ilen· -.r...n.1-......... r &! u ta"yare mu teye dotnı blr darbeye ~Us et-
nnbalar isabet ett,lrmlftlr. •-y ~ ,... ... 'J. 1 mesl de şimdl daha ziyade lmklnm 

lg&l altında lnmlnan arazide dit- • ••• • Yan re&mİ bir AJman görünmektedir. Zira Almaııla!' Atıtb-
wwım tıefebbüs ettlli akınlar ahDe Ka iri · · ölchiiii laeaiiz Yeni Alm•n tan.reü • .. · • • daki 7ranm kılnetleriai ıemm eı-
ftnl' ftrmU Wmiltlr. De.man •=• J6 (AA.) - Dlıily ç ""!'"' . . . L • teblqp bamm aannmıye- .-ıe .oıaa seneaı WenMMn • 
~tanareumv•ıtttr. Bm11ınjtWÜ,H9 pnıtııiae .-.. ~ teaWtedilemedi ai.te de ~ece-•'f tindea~r .belalı 9"'P'nmektedklerlt1~ 
tııan mearetteieılade ueı1annm ta- .. Aiiına elPvi v .... -... •riıda- •Afrikayı geçen haziranda le&ıhedllen 
nfJnclan w içil de •"1111 fl?ıJJWetılli- il _. ~ ı.,.. ııtaa: Ym- Enıalü 8ÜVI -.t 1 S ele Galatada ....... ~~J ..:=-=- L ..... • .. ~IL6~~2 ;:!anB.~"f aruı ~~--~t ettlne·rb clM 
aıs msfmclan ta1n1b etllbn!ftlt. m.ıt.a AnaawatlU!a elde eGill J.i. ş...ıp ••hri ciwm.a.lıi K~ sanctuı ~ - _. ~ .üus-.-ı ....- llQJf WQ" ..... - wmayı ldnulp 

Dtin gece, diitman garbi~ bzança.n. ~ U:irazla· ........... J.i1- a...ta motö- eak yel 111& .UtJat• ~r. lerin evvelsi ... e...r• fd v ... ı.. 'tndlr • 
... -••ot ıeı1eıme._ • ......_ l'li • w='m ---.. u- riade wkaa sete infillk Lldi.e.i- Bu. l1Wl aeMls t.a~. l!öJ1eD41- s..ı.Y devlet ~;le )'aıpbjı _. J ~ta mUarrir ~n ..ıra 
lnftllk w 7llDl!ll blı -· .,._ • L-Je •• ......ı.:... bi _a.%.. !H in Lı_ ·k· _. .ı!lı! llDe s6n YllDken il Upln1ıı JSJabm.

1

1.6.L_. n _ li . • aJıll!•- • - L--ıHitıleriıı )'Ç&billceli biitiia taa ıw a. bomlıalar sivil halk araamda. bul &'1111" m11 ·~ t~ .-n fil· n tanın ıne uevam e~Yoı:· . dan tbaret ca1aD 1>u tan'arenkı mot.6- -.- per n 81YUI_ ~ uacnmn --.- ~rlnden bahae~~ Sin. 
~ •ukuuna sebeb olmııttur. 1'e ~ecek ve Jngi}tereclea Giıid de .... y apdu .. hkik... sore iafilak. ri1 tamımen .eastıdlr. oth1lltft ~· laca alaka mmezmı teıkll etmekte· harbin her tarana. en bl.rtık tıdd .. 
Urb endtiatrial ne de askeri bamm- lııl olmak üzere Y .. aaiatandaki lııl-- fazla ilıliın «eldiii ' halde kapağın meına.a tanareıılıı livdeslnlo ells- clir. t1ni nctlaab etmesine tntızar .edllmek
dm hasar yoktur. din kuvvetlerini geri alma.ıı istqe- açılmamuı yiiz\iadaı vulcua gelmiı- t1lr1 blr madddeden 1lnal edllm~5inden 1 e. ınütlkat nldcmda remü teb- le bttaber 1ftllhattalı: -otan b1r n 

Bu abnlar ve lelalı altındaki '°P- c:dmr. Almanya, ltalyaaan teca,..iz- tir. Bonalard• biriken gaZUI tazyiki nert tıelmet&edlr. Yenl bombanlmwı ]iiia 1-ricinde bir ..,. lııililllniyo.- varsa -0. da Hltlerln en büyük~ 
~ geceleyin yapılan taanus ~ &erine b.qa Yunanistaaı euanti ede- ile kazanın 9nkolan .,-tlamıt, kaim tanaral .saatte 520 :tUometre .drate ela ~ İJ'İ Alma.. • Y..-1aY "21UD Jnglll& ~ Jıaaıp tn&U-
fdlbüalerl esnasında avcılanmız dört cebir çinko tab kaJannm Yr.a1anm..a maUk olacak ye aı.de de uçablleeeıll-Jn• 8 1ı.deri 'tıelaarfiz ettiıilanekte- ıereıım aölob•n •ı.a.ttm RWrrtt 
Te bava daf1 t.op1an da bir diifmuı • • pa.:s- . . L--- - . ~ U. iQJtR "9e e.aliliit .• ı...a.. 
fe.Jyareal diişünallle1*. Dlpıaua S. pnı. ...... _. • .- söyle- yüzünden infilak 4'ddedi o1muflur. m1f. dir. ~ ~tk ................ ll'APllcab .bir t.aarmz tekllal 2ı;;;;; 15 ıubat günü • lf!H lllbaı .-. 1ıilidir ki. Y= Hw lngilte- Çim&o parçalan Galata pqm b- Bandaıı =i,ır~" ••1"- ti. 1lô memleket arwnd. meT- dır.• 
lllndekl mecm• aJÜ,.t.a • ~ ... .a... -d+.' · 4, ayıflama- le.ine Ye Cetm-~da~ Udu ~=" lilan kdana-icut ._.O-imi" beti. yai bir! =-----------
lıılllt oımuştur. sır AJmaa ..,,..... ır. A-.. _..esini, irii- 1 &rıuw.. iki ~ 't.fi°Eçe yaralan- rat 

1 
oun1111. .aı11Dcsa. ~

1
fC'Y deiildir. ~ ....._.. ~i Gazetemizin emekdar 

~ptır. .. tlerlle ~ etmiı olan muma sehep elmuttur. Yaraluan- a1a bultolUarllerl i 1ı:!plı iten Alman haft sonra baılUDif ve o umandanberi _ •• 
· · ·~ 1 • -~ kuvve e n n u&radığı muvaffakıJlet- h "'-' _1: ._._ __ -~:t-· • " b, .. CISI eldü 

..... unanıstamn lar ka::ancı wıtuı Hüıeyın uıs•u sizliğin bu !cadın kzymetıni isbat et- .er ~ taraıça .a~e .--ııJfbr . . "'"' r-
Jç 1 1 ~ de ille hundan ileri Mahmut, lbrahim ojlu Abdulla~tı.r. tltlni 8ÖJ11l)ror. jliwi• -~ ?u m~~ ~- Ouetemizln eak1 emektar !aDICla ltalyan teblifi ıelmdctedır. Motör mürettobal.dan hir kişınm !ret mubadelesınde miiuid bir ıoki· ~ Ka)'aeaıt uan tıılr-..=.'!"1* 

6Wiiiii .,.._,.,ne .beraber infililt .. ...:.L!!-......: tal ıö.tenniftir. neCieaıtnde Yetat NııllUr'. a.uaaı •· 
•- H (A.I..) - İtalyan otdaları u_..L.! ._.-.da kaç 1.:.:-:.. öldiiiü kati Türk -.uaTe.•e aeı;ımek Geçen harptcaheri Almanya ile ..-ı ıaliea'tıp ı.eu.._ lmllEBl .._ 

aawn1 .,...,, •• 2H .-maralı ~ -•--"- ._ı..:.... ~..· T'-LL! • • M--.-.,L 1u y 1 da . • --:-ı::ı. ~Mı defnedll«ıetılr. ~ r-. *1ti: ~ JZ ndMe dlin dn- .. lr ~ - -=•n•miftir. ~ ıatiyen a&MjUAllO ugos avya aruuı s17U1 ..,..,,_. met eyluln. 
Mrin on lılıılllll lda m•hteepda _zuaaaL kat de-v.,. etmektedir. T lıer pkmamgtır. Almanya. Yusu- ,-------------• 
kn mWi '1 1 p atw. ~- Nev,... ~-(Aı·~i=!~~ic~: Bir Alman a,· anı surı·ye atarlar lavyantlın. devlet hühlirliğik.için ı..rt~ 
relerlmlz, :Ha - t•rztld mertez- hur Rowır n.-.--e .. ı fll-ı . Sin Kins 16 (0. N. B.): Mançu· aayre erı tevecc e artı &mlf ve 
Jerinl ve in " : n • 1 lıMmıbarclı- m~iU B. Hepkina t...ırün Clipper ve Lübnandan kuoda Y~an 700 den fazla Tatar. Yaeomvya da Alnaaa uk bidiiine 
man etm's! ~ + teoııarelile Ne..yorka avdet etmiftir. uukl bnlch Uzak Şarkta bulunan Türk • Tatar bt'JI itirazda~- Ahnvtn-

flmall Ala. - Mlllml Jaava .. kuv- B. ffopGn. gazetecilere beyanatta K.lir 16 (A~) Müstakil cemiyeti "'YWta.ile Türk tab"yetine ,Y*. Yapslavyaıun kolDfU devletl«-
w&lerlne ı ı 1 .. JQol'lllır; <l\lfDI&· W...rak clnaüterenin harbi kaza- · - .. ile. meeeli Bulpriratn M.:al'İltan ve 
.. bir batelıı& - 11 n 51 ~ ıah- w bwri olduiunu bildir- Fransız •)Ana bildiriyor: geçmek teıehbiisünde bulunmuılar· ltalya ile bir anlaıma~ 8YrmUI için 
ldmatma 1Gwnb • -· ellaJt)erdlr. wqıaa Alunan ajasu •on Hitting Ankara dır. ba --l........... • - - ol d -
Teyyarelerimts. Oldıl •wadetl 1111' ...... yolu ile Bali-. dön ek - h- 1 .. ---.maya. c~~ ' a • .,.. 
dilman hava ..... 1laıııllardıma. ·---1111 

• • m .. az.ere ar riizlr.rclen temizlemittir. 
ederek bir kaç ıan-eJI asara '111- 11ıs ~.tayyare dafit batnryaları ~~!!_~ile birl~te. busun Beyrutt.anbij j-a.!L_ 1 l Mihva- daima bir naam une\D'U 
ıdm14tır. Düşman tanaaJed. Roaol iı?ntından dütörilmüştür. Dlğer bir ...,-~et .. etıniftir. Bunun .ebe n.UQU olmuştur. Mihverin Anapa haldan-
adasına küçük çapta JUlgın -cstana ~de~ -..ıtasında diifii-

1
Fraaaz ~Alman mahm- Emlnönü kaymakamı B. Agah Ari· da.ki zihıiiyeU, ba nizam ziliııiyeti-

lMımbalar atmqlardır. l'iJmöliir, lan neadinc:le tetebbii.atta bulunarak !in tm, Kadınhanı blk1m1 B. Sedad dU 
fark! Afrikadaki Keren mıntata- Qeoeıa .-:e İngiliz tayyareleri, C&- bu •iaJua Saıire ve l..iilmaada yap-- Kıaaköl'S"!n efl Ye~ B M. ıte-ı . ILL 

mcsa fima1i Britrede kiin Caroda lllm. SJı ve Brendizl'ye brşı , tağı propapnda dolaf18i)e mevc11- mal Bdhemln :YeAeni Oinet Kuatirek Prenseı UDJal öldü 
~ Mfl .. DJ" 78ıPllUI oklul• abnla.r J'IP"ltlırdır. Bftndiz'df iki cliyetiUI armya l8YQ olmachiuu uzun zamandanherl ~ hut•hk- Ben.t 17 (A.A) _ Saha!a 
Mtibı t.a&rraa1a.r pü.rktlrtiilmüftür. d8pnan tanareal, donanmanın tay- ı.:ı~=- olmamda tan kurtulaml1&ralt ADaha:1 rahmetl- 1Mı lı.d .. Ahb Hilın• 1 
Aşalı Dtabad& m' •rle etrafında ,.. 4aftl fılııplan taraflndan dÜŞÜ• UUUUffUI • • • •. Jıe .kaVlJ~DJ.1Jftlll". Cenueı! bUgGn Be• llJ' l IVI U ••l pa§BDl~l 

•• deweU7 
.A.bra ........ da ~ 

isin 9000 ..,... lmnretiade 
bir cemi>-.i ..,. ~ .c;y • 
laııiyorda. Acalııa ...-cıcWe 
uap Mrflerile cbaısir> dQ. ll2İ 
yazdmlt) Spiker itin .içine hİnlz 
da bayal bvveti .katarak -el.kir 
kuvveti> okudu. 

Bakir kav•eti DaaJ fll)'did 
Tasavvur c:dikmez. cBarair 
kuvveti• de 

dememeli; 
•Beyııic kuvveti> 

demeli! 
muharebeler devam ~ Dit- rlZ ...... 8ımlana .. 9'Mbatmdan B. 'V'Oll Hittins bir kaç !.aka u- ,JUi(! camllne ~~k mmaa kı-1 ilk kansı prenses tkbat Lübnandaki 
- l!lritft'llln lmı nolttalanla' almlJ .....-. hz Makal ..... eı1an birisi -.el tic:ad bir vazife ile Bt.,-. .. JIDlldrtaıı ..ıra ale ~ ctet.f ikametgahında ölmüttür. Prenses 
Jar J91P""'"· Ms•oaahda '* tap.] 1!1111' MIH•lfllr. saipi. nedllecektlr. ilkbal 65 ,... ... ~ 1~-----.... -----.1 
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AKŞAMDAN AKŞAMA [ ş E D . R B A D B R LE R ı· 1 ıınır ç:ar 
Selamlaşmağa dair .... _________ ı ___________________ J 

.... Nesli tükenen 

ba~ar Eminönü - 1 Taksilerin serbes olarak çahş-1 Bogaziçi bir mahluk: 
Maarif, talebeyeseıamıamak usuı. S burnu selerlerı· Obur 

E E;;~~ su::::: imari için ması için yeniden müracaat edildi 
bulü zaruret.indeyiz. l d 

U f 1 •d Yer yüzünde nesli tükenmek 
zun se er ere yenı en re bulunan • b" mahl'-'-b.. .. k · 1 ·ı garıp ır wı; 

Şofo••rıer Cemı·yetı• yedek parça uyu vapur iŞ etı meai Obur ... Evet, büyük, meşhur< Ben 1öyl~ ufak bir proje h~ plan hazır an ı 
dun. 

Yolda hızlı yürürken bir arkada
ıınız.a raslıyorsunuz. Şapkan~ te
pesine elinizi götürüp oynam ıibi 

isteniyor lar gittikçe azalıyor. Geçen güı 
Em.1nôni1 ile sara.ybumu arasında- d •k• } } d lokantada yemek yedim. Hı 

........ hanın iman ıçln n~ plAD te arı ille Ça ışı maSIDl a İstiyor gördüm. Paltomu myi d ~ - ıı~ Şlrket.Uuıyrlye kış seferlerin.de tıı.- kac•x..- s•• ... P 11any 
dairesinde tafsil.At plA.nl yap rr. dil~t yapmış, uzun seferlere 53, '54, y -o,u& .. ~ lok~tanm ~ 
Bu plfm, belediye ta.rnfmdan Nafia !sta.nbulda. bir gün tek numa- ve ihracat işleri etrabnda. Tlca- 59, 60 numaralı vapurlıı.rln kil.çille va- k~ ~dı. Cebinden maJ 
Vekaletine gönderilecek, Natla, Mil- purlan tahsis etmiştir. Kömürden tn- Besılmi;t. bır. gazete parçası çık 

yaparak: nnkale ve diğer al~kndar veUletle- ralı ve bir gün çift numaralı ret Vekftletlnden direkti! almak sarrut maksa.dlle yapılan bu tadllM unu ıtina ile katlamıth. Gı 
rln mütalWan alındıktan sonra taksilerin çalıştırıldığı malfun- ve Jft.stik te'1zlatına alt tallmat- gün umum1 meclise verilecektir. Meclls her · muayyen santt.e işlerlnln b:ı.- parçasını önümde açtıktan so - Merhaba, Ömer, nasılsın? 

O da kaldırdığı elini hatta ıapk.a 
tepesine değdirmeksizin indirerekı 

- Merhabaaa., Reşidciğün ... 
Arkad~lar arasında bu gibi ae

•~-tar lötrlerden tasarrufa hizmet 

kabul ederse tasdilt edllmelc üzere dur. LAstlk ve yedek parça teda· nameyi getirmek üzere Ankaı a- şındıı bulunmnlr.ı mecbur olan yol- - Lulfen ıunu oku m 
rll ktlr rlldnd ki .. lük' d ı U h ·~""'" 1 taka ti t culan mU,,kül mevkide bıralanıştır. Gazeteye ö 1 b' Y~uz ••• • 

Nafia Vekaletine ve -~e . .. e ~ guç o ayıs e er ya gı ..... ""9 o an mm care Silr:ı.tu ve daha büyük vapurlar uzun dun.' Bu M:~:i e ırh .1ıoz ge 
Hazırlanan pl~na gore Eminönun- . 50 kad b jl d "dü..:' s~ 1 k in u.&&&a d den Samybumuna. kadar genlg bir giın ar ara a gara ar a mu 1 u B. <.Ud Rauf Par er seferlere tahsis edllen vapurlardan bir b ' b' • ıe rm e m 

sahil yolu ve yol ile ayni seviyede ol- bekletilmekte, sefere günde an- bugün :tstanbula döneceği haber dahn çok kömür ynkınnkto.dır. Yeni -
0 

• wun ır ıddia üzerine y 

mm' rud~ ettiği ve insanı nezleden ko ugu 
mak üzere salıUde antrepolar yapıln- cak 

350 
araba çıkarılmaktadır. alınmıştır. şekilde hareket cdlldiğl takdirde blr f~y~en altalta sıralayan bir hav 

caktır. Bu antrepoların üzerinden yol . . . vapurdan günde 35 llralık kömür ta- h. ıte müthiş oburun h 

g
e,.ecektlr. Seyrüsefcrdekl güçlüğü gören <?tomob.ıl ~~hıplerl lft.stık tf?a· s:ırruf temin cdllmektedlr. Fakat iddialara tutu,arak _ yedi_.eıı 

için pekala caizdir. 

"'"". 
y b so. rlk d gü ı kl ladıkl mütcmndlyen sefer halinde bulunan lerin listesi: gı 
Ernlnönünde blr ara a vapuruİsk - otomobil ve şoförler cemiyeti ida- ın c ç u ere ras ann- ve az kömür yakan v.ıpurlnr iskelele- ı _ Bütün b" t vuk 

Babanızın sınıf arkııda1ına raslı· 
yorsunuz: 

_ Merhaba efendim... Öpeyim 

rayburnunda .dıı bil\ otomobbll e- re heyeti hafta içinde İstanbul 

1 

dan tevzlata ait talimatnamenin re va.ktlnde ur·romadımndan ş1kı\yet- 2 y ır a (haşla 
ıcsı 1nşıı. edilecektir. Saray umun- . . 

6 0
• d d:ın Emlnönündcki vapur iskelesine vilftyetınc bir müracaat daha bugünden 1tıbaren tatbikine ge- lerl mucip olmaktadır. d b arım üzüne sucuk ( 

kndar tren •;e hava hatlnn yapılacak. yaparak taksilerin tekrar scrbes çllmeslne çalışılacaktır. Boğaziçi halkınd:ı.n yüzden fazlası- su a aşlama) vıı.gonlnr buraya nakledilerek, vinç· nın lmzalnnnı taşıyan bir istida mın- ! - B~ haşl~ patates. elinizi, runcacığun ... 
Şapknruzı da kunıldatıyorsunuz. 
- Merhnb.. evladım... Estağfu· 

lede· n alınıp verilecektir. olarak çall§tırıl.masının temlnlni Gümrüklerdeki parası öden- taka llınan relslll'.;lne verllm1ş, sefer- .-:-. Ya.n.m kilo elmalı Past 
eşy istemiştir. Cemıyct 18.stik tedari- miş 1§.stiklcrin tevzll, otomobllcl- lcrln muntazam s:ı.atıerde yap!lırosı, Muth~ oburun yedigi e ı 

Tek ekmek için tecrübe kindeki mu'"şkülAttan bahset--'" terin ihtiyacını tamamen temin 'aktllo kn.rartııan Hi.mb:ı1ann tekrar d bitiyordu. Lokanta ş Y.c~ 
riıllah, estağfurullah ... 

il il. , .. U9 nydınlntılmnsı istenmiştir. Işıklan yüzünü buruşturdu. cı 15 

Tek ekmek için 
1 
y:p::ı.n 1~~d; ve yedek parça tedarikine çalısı!- cdcmiyecektlr. İstanbuldakl e.cen- kamrtmn esnasında mavi boya ile _ Görd" •. :. o, şapkasına ilişmez... Elini ÖJ!• 

türmez ... Siz de fnzla ısrar ebnezst• 
ni.z... İkiniz de ayni suretle nezak~t 
göstennİş olursunuz... Elinizi sanu· 
miyetlc sıktıktan sonra, meşrep ve 

~_:vdde~ ... mkunaryyıştenınld~s :aı~~ on ve ylr- masnu istemiştir. ~ telere gelen haberlere göre, Aıne- boyruuı.n vapur ampulleri usulen ge- siz ,i d' bunuzd mu oburu? •• c 
Y" .... ıs• mı tekrar havuza çekildikten ıronrn • • ?1 1 u n ama obur diy, 
mı parn bir ucuzluk temin edildiği rikadan Atıantiği aşnrak Basra- slllncbllecektir. Llmnn relsllğ1nden rnısıruz? O~ur böyle mi olur J 
ve mnksa.d hıı.sıl olmadığı görülmüş- İstanbul vilayeti şoförlerin ye- ya getirilen otomobil yedek par- bu vapurlarda dn Kadıköy, Adalar va- aş~na .... Bır şey değil oburluğı 
tür. Bu harta içinde yapılacak yenl n1 müracaatım yerinde bulmuş, 1 "'dd tte b rt bir purlnn gibi hareket edllmesl, geml hn- rezil ettıler ·-Lu ... B'ıraz di·UIU· • 

mizacına göre, hafifçe yanağınızı 
okşayabilir. Yahut pe~ ci~~i bir 
zatsa başka türlü ho' bır cumleyle 

blr tecrübede şlmdlltl ekmek ııatıe- . . . .. ça ıın uzun mu e n e 7cuı ... 
rlnden 

100 
para bir fark temin edll- Dahılıye Veld\letine bir muraca- türlü memleketimize ithal edile- vuzlanmadnn evvel ışıltlnnn aydınla- sam bu listede sayılanlann h 

meslne çalışılacaktır. at daha yaparak Vckdletten tak- mem~tlr. Mıntaka ticaret müdü- tılması. hususu talep edl.lmlştir. ~u s.~~ığun 1 ile ben bile Y; 
batu anızı sorar. 

narhı 
si otomoblllerlnln serbes olarak rü Ankarada bu ~a·ıe de m gul ~gu 1 u genç er •obur» nedir 

çalıştırılmasına deH\let etmesini "i eş Hububat stoku mır:,~:;t~cı bu bahiste o k 
(Hamiş: Muhterem bir erkeğin 

eli öpüldüğü takdirde bebem~~ 
alaturka nizam üzere alına da gotu• 
rülmelidir. Erkek eli alafranga ka• 

Et istemiştir. olınll§tur. ateşli idi ki kendisini biraz süL 
Taksi otomobllleri günlük ser- te getinnek maksadile: 

15 gün sonra lüzum görü· 
lürse fiatler değişecek 

Lastik ve yedek parçalar vlslerine çıkarken birbirinden ye- Mübayaa için hazirlık- - Ne yaparsınız, dedim, 1 
Limanımızdan yapılan ithalc\t dek parça almaktadır. lara bugün hız verilecek senesinde Avrupada •harp ob 

dın eli gibi öpülmez.) ...... 
Pek muteber bir hanunef endiye 

raslanınız. Sapkanızı kala küreni· E~ sat~ıarına on bel günlük narh 
zin ,arkı ,im~isine doğru bir ~- konması için mınta.ka ticaret mil· Pamuk ipliği tevzii 

- - - -
lktısad Vekili bugün bu 

iti teclkik edecek 

tan 
fazla uzaklaştırmamak ,artile çı• dürlüğil tarafından yapılan teklife 

Al&k Ticaret 'VekAleti muvafakat etmiştir. 
kanr, derhal gene giyersin~. A •• a: VekMetln kabul ettiği flatlert dUn 
dar bulunduğunuz V ekileün Vekilini yazmıştık. Kasaplar dün sa.bahtan it.l
dahi bu suretle seli.mlarsınız. Ayrıca baren satışlara yeni fiat üzerinden 
vücudun imhinalar yapması lizım başlamışlardır. Yehl fiat listesi bu- Cumartesi günü Ankaradan şehrl
ge!mez. B~ın da eğilmesi ~~- gün flat mürakabe komisyonunda mlze gelen İkt.lsad Vekili B. Hüsnil 
mez. Ancak şapkaarzken bat eğilir. müzakere edilecek ve resmen tatbl.ka- Çakır, bugün pamuk ipli~ tevzll ve 
o takdirde de bed..?n yine itibar ve ta geçilecektir. tanzim 1.şl ne me.,gul olacak, bir 1kl 
vakarla inhinasız durur. Fiatler, istihsal mıntakalanndan günden berl İsta.nbulda bu hususta 

Ancak pek muteber bir hanım· getirilen kasaplık hayvanın mikdan- tedklkler yapan VekA.let sanay\ ted-
nn göre değiştiğinden muvakkat narh kik dairesi rel.sl B. Şevket Süreyya

efendi hazretleri ile yalıut garplıların usulüne liızum görülmüştür. On beş dan izahat alacaktır. 
Son E>tcellence dedikleri mevkiler- günün hitamında !Uzum görülürse Mem.lekctlmlzde ilç devlet fabrikası, 
c!cki insanlarla. yahut üim ve sana• flntlerde tadlllit yapılacaktır. ıo hususi fabrika pamuk ipliği 1ma-
tm kutbu halindeki üstadlarla karıı· lfi.tı ile meşgul olmaktadır. Bundan 

l
,. .. 

1
P onlar sizi:ıle lütfen konU§tuk• sonra bu fabrikalar tamamen Yerli 

-Y • d ed ek * Bc~lk\.aş Halkevinden: Evimlzln mallar paz:ı.rlan müesseseleri emrin-
lan zaman - ve sız e şay P gösterlt şubesinde 3 martı dll, ede- de çıılışac&ktır. Fabrlknlnrd:ı.kl stok· 
genç ve hayatta müptedi iseniz - blynt ve kltapsaray şubelerinde 4, lann tcsbltlne bugünden itibaren 
ıapkanızı elinize alır, durursunuz. Müze, sosyal yardım şubelerinde 5, başlanııcııktır. Her fabrikada yerli 

Swn
• • bu nezaketinize kar''• ma· ar, spor, halk dershaneleri şubelerin- malların birer mUmessUI bulunaca

. • • de 12 mart günleri seçim yapılacaktır. ğındıın mümesslller bugünden ltlba-
hatabınızın da şapka giymenıı:ı rıca "'""'"""""'"""'"""'""""""''""'"'"'""'111,..,111.,1,. ren fabrikalarda çalışmağa başlıya-
etmesi nezaket borcudur. Bence 0 caklardır. 
bunu eda etmedi mi, siz de bir kaç bir bayan, elli. albnı• yaşındaki kır Şehrimizde bulunan İktlsa.d Ve-
cü!T'Je sonra, usulle serpuşunuzu bal· saçlı erkekler girince it.lifini bozma· kfllet1 teftiş heyeti reisi B. Mustafa 1 

• .. b Nuri Anılın pamuk ipliği tcvzllnde- ı 
cağızınıza koyarsınız. yabilir. Bizim ananemıze gore, mı· ki yolsuzluk idldasını tedklk: edcce-

Bu selamlqmalarda «Merhaba• lan caiz sayamıyorum. ~.dadınuzm ğlnl yazmıştık. Teftiş heyeti rclı;I 
Iafzmdan asla ayrılmamalı. • terbiyesine devam ebnelıyız. Yao ve bugün İktısad Veklllnl ziyaret edecek, 

_ Merhaba generalim! - bile mevki (manevi mevki) denen ,e~- dlrcktır aldıktan sonra çalışmağn ge-
ekila denebiliyor ve her ağza ya· ler; bünnet ve itibar silıilei merab· I çec~ktlr. 

P binde öl .. olmalıdır. Tüccarın elindeki yapıı.ğılann Sü-
kıııyor. ab ~-'ıktır• diye sonradan merb:uık. tarafından müb:ı.yaa. edlle-

Selimlaşma esnasın?• muhat ~ .. cAlaha1!".. . ' kallid· ceği yazılmıştı. Sümerbank umum 
.,:;,;ine imkin dairesuıde sempati ııormeler hır takun smernad nlmu w müdürlüıw; müb:ıyn.nta devam etmek-. 
J -- l!ı_ı • orlars a o ara rq• 

6
.. 1 ile bakmalı. wuen yapıy a .. • tedir. Tiftik üzerine 1f yapan tab-

..,... men dededen. kalma .. Turk ter~ıye- rlkatörler birer blrer Ankara;a glde-
Umwni bir yere 1ririldiği vakit, sine sahip eski ve mı.ınevver ailele- cek, tabriknlarca. mübayaa.t flati ve 

Orta A vrupada. uluorta adam veri· rimizin m-;nsubu bay!1nlar: ~yağa da alış t:ı.rzları kararlaştırılacaktır. 
r B b. de adet olnıamJtbr. Fakat kalkıyor, ınsanı letYI ve ıstikbal da H"ld ı .. k 
'!'. u Jız i eti takınan, yahut ediyorlar elhamdülillah... Bunu da a e muame e gorece 

sw karş ar vaz Y -'-' b • 1 .. .. ... • l t hl"l bul ndukiarı yerden A1inaluua a· memnunıyet e goruyoruz. yag ve peynır er a ı 
k~ar olursa, kendilerini tanun!'"'~· .. "1-H .. •• edilecek 

w n hüşnüniyet ve hafif bD' Çocuklar el opmek tetebbusunde Sebze ve meyva. h!l.linde bozulınağa 
müsaid olan peynir, yağ, yumurta gl
bl maddeler lçln yeni bir paviyon 
yo.pılmak üzere tedklklerde bulunul
duğunu yazmıştık. Bu hususta. esaslı 
malümat toplamak üzere Balkan 
memleketlerindeltl mümasil hallerin 
''o.zlyetı tedklk edllmeğe başlıuunıştır. 
HM& kabul edilerek satılacak yaıt ve 
peynirlerin bozulc ve hileli olmama.
sına bllhusa dllckat edilecektir. Bun
la.rın tahllli lçln bllde bir llborntu
var, blr de lt1myahane bulunacaktır. 

nıza ragıne ' 1 alı b bul al b'" i.ik)' 1 h tebessümle kısaca selam am ; u w unm •. ı, .• uy er. r!15ge e er ço· 
• · al ğı Iiubalilik hududuna vardır· cuga el optürmemelıdır. (Tonın va· 
qın ~ için hemen oracıkta durdur· ziyetinde bulunanlar müstesna.) 
mam •_.ı • :ıf.#1-'l-
malı kanaatınaeyun. 

'fo'l-:ıt- l Küçüğün selamı bekler gibi va:ıi-
Bir memleketin nasıl milli lisanı yet alması, büyiiğün yüzünde ve ha· 

varsa milli adetleri de vardır ve bu linde bir hareket aörür görmez, ... 
he

11
eye hakimdir. Onun için dünya- lim vermekte ona tekaddüm etmesi 

nın turasında. burasında, cBen ka· lUımdır. Evv~ biiyüğüın ve kadı· 
dınım!ıt diye ev sahibesi erkek miaa· nm el uzatması ıcabeder.. , 
firine kallanayabilir. Yirmi yatında (Va ~ NA) 

Aldığımız 

mektuplar 

Sağanağa mahallesin· 
de yangın musluklarına 

ihtiyaç var 

Geçen pazarte.!l gUntı öğle za.
numı saat on ikide Beyazıd M1ta.t
paşa caddesi Soğa.nağa mahalle
sinde Tnv§antaşı Hamam sokağın
dD. 7 sayılı Ş!lkr11 oğlu Ziya Ta
mer'ln Uo katlı yanın klrgir .si
gortasız evinden, f1st kattakl .oba 
borulıınnın ta.vnna fazlaca yalcın 
olması. yangın çı.Jtarmasın& .scbe· 
b1yet verm.lştlr. 

tt!nlyo sürntıe yetiş~ mant
teessüf tcrkos yangın musluR'u 
mcvcud olmadığındnn arozözler
deltl su sıkılmış ve tükenmiştir. 
Uzun bir aramadan sonra çamıı
çar Beyazıd havuzuna motopomp 
gönderilerek, hortumlar döşenerek 
mebzul su bulunduktan sonra. 
yangın bilyülc çalışma. netıccslle 
bir kat yandığı halde söndüı11l
müştür. 

İtfaiye havuzdan su alıp yan
gına çıkma.saydı yilzlerc& ah
şab evlerle çevrllmlş olan ma
h allemlz Jcısa. bir zrunan içinde 
yanacak ve kül olacaktı. İtfa.iyeye 
medyunu şükranız. Belediye sular 
ldareslnden dileğimiz pudur: 
Mltatpaşa., Boltıuıala, Tavşantaşı 
Saraç İshak, Eslrcl Kemaleddin 
mahallelerine bol su verllsln, yan
gın muslukları yapılsın. 

All Ertürk 

Kamyonla tramvay 
çarpıfb 

Şoför Şevklnln idaresindeki odun 
yüklü blr kamyon dün Dolmab:ıhçe
den Beşlırtaşa. doğru gitmekte iken 
vatman H.a.yrin1n idaresindeki Emtnö
ntı - Bebek tramvayı ile çarplŞDllf, 

bu kadar olur. Oburlan da 
oburu, sulh obunı diye bir ta 

Müstnhsllln ellnde bulunan but- tibi tubnak bic fena bir şey oh 
day. çavdnr, arpa ve Yulaftan köy- gerek 
lünün gıdası Ut hayvanla.nn yemllk Lokantacı benim fikrimd 
lht1yacındfuı 1'azlasmm toprak mah- • e 
sullcr1 ot1s1 to.ratındıın mtlbaynası dı: . 
için yapılan hazırlıklara bugün b12 - Bız harp batlamadan , 
verilecektir. sulh ob\D'lannı da görclük. Ne 
İstanbul ticaret borsası tacirler! eski oburlar? Nerede o bir oh 

bugünden itibaren toplantılar yapa- ta bütün bir luızuyu~tır çatır 
c:ı.k, ellerindeki malların mlkdannı çalayıp gövdeye indirdikten s 
tesbit etmeğe bıı.şlıyacaklardır. on iki patlıcan dolmasını 

Yenl knramnme müstahsilin buku- yutan, onun arkaıımdan da bir tf 
kunu iaşe bakımından da en geniş re • ik h ı h d "'l üd te in t lt al ld ~. ırtn e vasını em e sıyıraı o ç e m a a ına mış o U&un- il' .. .. ..hr 
dan nlAkn. Ue karşılanmıştır. cuma s ıp supuren, fo c 

---- memleket hudutlannı aımıt o 
... • • .. lar? •• ·~~ ben onlara obur d 

Bogaza l§lıyen otobusler ve ellerini öperim. .. Kalmadı bı 
Yenlmahallo ile Taksim arasında kalmadı. L"'ünyanın hiçbir taraf 

f§letllen otobüslerin s:ıat ıs den son- eski büyük oburlar kalmadı. 
m seter yapmadığından şlkAyet edil- Lok t b nl 
dlğlnl, seferlerin saat yirmi dörde ka- • an acı u arı söylerken 
dar uzatılmasının temini 1.stendlğlni smde «s~ı:tkar kalmadı», «şair 
yazmıştık. Belediye seyrüsefer ko- madı:ıt, «ilim adamı kalmadı» 
misyonu bu talebi tedklk etmiş ve bir teessüf vardı. O kendi tibü 
red cevabı vermiştir. Bu yoldıı taksi •.ne ?~urlar gönnüştü .. » Bunun 
otomoplllerlnln sabaha. kadar çalış- ,imdikı obur nesline «obur» c 
tınlmasına. müsaade edllm~ iken miyordu Buna ağzı 
otobüs seferlerine müsıuıde edllmeme- Hakik.aten d - d varmB!yorrr. 
s1 üzerine Sarıyer ve Beyoğlu kay- . ogru ur. ır zaı 
maknmlığına tekrar müracaııtla se- lar eskı stazete kollekııiyonlar 
terlerin yeniden lhdnsı istenmL,ıır. Bu n~tırı~ 30 • 40 sene evvelki b 
talepler seyrüsefer komisyonu tara- dıalerı okurdum. O zamanlar 
tından tekrar incelenecektir. nederim ya 323 ya 324 senesin 

----- bir gazetede 50 patlıcan do 

Kızılay Beyog""lu şubesi- yiyen bir adama dair bir h ... 
okumuştum. Sonra lsta.'"lbu1 salfl 

nin senelik kongresi sinde leyli bir arkad~ımız 
1 Kızılny Beyoğlu knza şubesinin se- Bu çocuk bir iddia üzerine -

nellk kongresi kaza. merkezinde Is- Yafta - 25 leyli talebenin 
tanbul vali m\11\vinl B. Ahmed Kını- postularıru son damlalarına 
gın rlyasetlndo toplanllll.Ştır. 1940 için bitirmişti. 
senesinin idnre heyeti raporu okun- Bugün mide hepimwn en il 
mll§tur. Rnpordıı varidatın 33253 llr:ı tuğumuz tarafmıı:ı oldu&u j in 
olduğu ve aynca Erzincan fell\ketze- • b' ,_.,d '· ç A 

delerin& 203 bln lira toplandığı ve m":razı 1!' ,eKu e oburluk hi 
hududlanmızdakl erlerimize de 42260 lerme şahıt olRmıyoruz. 
parça. eşya hediye olarak toplamış ol- Hikmet Feridun 1 
du!lu 'blldlrlllyordu. Rapor ittifakln ................................. .. 
kRbul edilmiştir. 

Yeni idare heyotı seçımı yapılarak Adanada spor 
general Mehmed Ali, Dr. Sllkiitı, Dr. konferansları 
Feridun Şevket, Afyon mebusu Bere Adana (Akııam) - Beden 
Türker, Bursa mebusu Dr. Refik, avu- biyesi Seyhan bölgesi, gençlık 
kat Ahmed Rn.mlz, Nnhrnlyas ve Eş-
ref Cevad seçilmişlerdir M!ill Şefi- apor mevzuunda konferanslar 

her 1lWd de hasara u~tır. Pol1', mlze, Başveltlllınlze ve ~umt merkez zıdftmıflardır. Bu konferansla: 
kamyon toförll ll& vatmanı ,akalıya- riyasetin& tazim teıgrana.n çekUrnesl birinC'isi Bec;lcm tcrQiy~si müdür 
rak suçun bang.l.slnde oldutunu teı- ka.rarlaftınlarak kongreye nihayet Rıza Salih Saray tarafından b 
blı etmek tbeı. tahkltat& glr1fınlftlr. l'erilınlftlr, Halkevi ealonunda verilmiıtir. 

= c= B&J' Amca.7a. gire ... 

.. .. .. .1 .. -ı . , . SeYYar satıcılar 
_ Bir zamanlat guı ultu 1 e Hmu l den. çatlasalar 

cadele ediliyotdu bay Amca. at~ ge me 
ta bunun için bazı yasaklar da kon· lar ••• 

mu~tu ... 

saat aek'-1 ... Nakil vuıtalannın lionıN tUıtl ... Halk da aal>al:un en tath saat-\ Şım' .ıı 1··- h' .... il 
v --'-·!-d el .ııı lerlnd •- . ... Ul - te ır gozun açına4 

baguamu- 9C.uı. Oll nv ~tme:ı'llıll ... • .. endi ken~ ~'-ri dıuı aizını açıyor!.,. Bu yasak n• 
. u,ppadıa ~~~ oldu, euya mı diittü dersin) .... 

B. A. - Suya dü~memi~tir 
dür yarıır. buıdinkü velvelesi 
sındl'. tatbikine lüzum kalmam 
bilir 1... 



Sahife 4 

Uzun müddet yeni gibi 
kalmaıi için ne yapmalı? 

Bir kadın ne kadar §1k giyin· 
ınJf olsa, ayakkabılan eski veya 
biçimsizse derhal §ıkhğından '3er 
kalmaz. Diğer taraftan elbise ne 
kadar sade olsa, ayakkabılar te
miz ve b1çlm1 ise elbise şık görO.
nür. 

Bu sözlerle her zaman yeni ı 
ayakkabı giyilmesi llzım geldi· 
ğ:lni söylemek istemiyoruz. BilA
kis kunduraları muhafaza ede
rek uzun müddet dayandırarak 

giymek IAzım olduğu t1.krlndeyiz. 1 
Bilhassa kunduralann bu kadar 
pahalı olduğu şu zamanda ... 

Ayakkabı alınırken sağlam ve 
derisinin iyi cins olmasına dik
kat etmelidir. Sonra kunduranın 
biçimi bozulmasın diye ayağın : 
tam numarası alınmalıdır. Kü
çük ayakkabı ayağı sıkar, nasır 
yapar ve deri çok gerildiği için 
çabuk biçlm.I bozulur. Büyük · 
ayakkabı da: ayni neticeyi verir, 
derisi bol olduğu için buruşur, 

katlanır ve biçimi bozulur. 
Kwıduralann uzwı müddet ye

ni gibi kalınası için ayaktan çı
kınca kuru bezle tozu alındıktan 
sonra kalıba konmalıdır. Eğer 
kalıp yoksa gazete kA.ğıdını yu
' a rlay1p içine doldurmak ayni Jşl 

4&1.A.11 17 Şubat 1941 

l[Et t MCIJID~I iiJllll>IJllMl~$fl •JDR 
Uç blQz modeli Diinka lig maçları 

Beşiktaş, F enerbahçeyi de 1 - O 

Tayör içerisine giyilecek üç zarif blüz modeli veriyoruz: 
1 - Beyaz krep satenden bldz. Önü değ1~ik bir şekilde llik· 

lenmektedir. 

NA NETTE 

yenerek İstanbul şampiyonu oldu 
lstanbulspor Galatasaraya galip 
gelerek dördüncülüğü kazandı 

Hiç mağlQp olmadan şerefli bir şampiyonluk kazanan Beşfkt.a~ 

Puan cetveli 
Takım -:U. G. B. l\f. A. Y. P. 

Beşlkta:ı 18 18 - - 84 14 54 
Fener 17 13 1 3 59 14 44 
G. Saray 17 9 4 4 57 23 39 
1st. Spor 17 8 4 5 42 43 37 
B . Spor 17 7 3 7 40 39 34 
Vefa 18 fJ 4 8 39 43 34 
Beykoz 18 5 1 12 27 44 W 
Kasımp~a 18 5 ı 12 2G 44 29 

Süleyma.nlye 18 4 2 12 20 62 28 
Topkapı 18 ı 4 13 18 83 ~:-: 



Türkiyede telgraf SÖZON GELIŞi. 
Harikulade Masal 

KUŞ BAKIŞlt 

Yüz senedenberi 
harp yüzü 

görmiyen memleket 

U ç gitndenberi boş vakitlerimi küçük bir kitabı kanştınp 
ötesinden berisfnden parçalar okumakla geçiriyorum. K1ta- Geçen hatta tsvıçrenin Aarau 

bın adı •Barlkulilde Masal» dır. Alfred Rizzo'dan A. B. Çelebi adında küçilk bir şehrinde 107 ya
tarafından türkçeye çevrilmiş. E!lerin müellifi, ln18D bllglshıfn en flllda bir kadın ölmüştür. Madam 

T elgral meınleketimize ne zaman ve 
Hangi safhalardan geçti? girdi? 

nasıl 

salfıhlvetll ve en yeni Hadeshıl teşkil eden nazariyelerden topla- Siemst Muller adındaki bu kadın Memleketimizde posta 1da.res!nln' marıtetıle birkaç odalı b1r bina da 
- • Jtımatl ""'.'"iru ulanna kAinat baklanda bir +-

0 
belki d bütün Avru yüzüncü yılını 1drAk ettiği §U günler- alelacele inşa ve llAve edilmiştir. Fa-

dığı miıhtasar ma 8 0 yuc . den evveli Jllviçrenin, e • de posta idıı.res!le beraber telgraf id:ı- kat bu d:ı kifl gelmeyince SoğukçP.şme 
fikir venneğe çalışıyor. Bu ki.tabın muhtelif yerlenn . • panın en ihtiyar kadını ldi. Bu resinin tarihçesinden de bahsetmek askert rüşdlyrsl ve civarında bazı 
kainatın son derece büyüklüğünü, sonra kAinat içinde dbny~ itibarla ölümü her tarafta alA.ka 1 icap eder. . konaklar kiralanmış, nihayet 1911 de 

k'" üklUğilnü ve nihayet bu son derece küçük dün- n..-At ...... 1C!tır Fakat bundan zi- ' 1848 seııesınden itibaren ayrı bir §lmdl Yeni postahane denilen bina 
ıı:m son derece uç JC.h.f beUrten bir uyQ.J~.U.&.LOj . 1 teşekkül halinde faaUyetine devam yapılmıştır. 
yada insan ömrünün son derece ehemm1yetslzlf5&&&.a yade alA.ka.yı ve merakı çeken eden telgraf idaresi 1870 tarihinde, L'Stanbuldan ı;onra Edirnede bir 1.t'l-
k t akJedect>ğim. E-;ere göre: . nokta bir asırdan fazla yaşayan yani 71 sene evvel posta 1daresUe be-

1 
grafhııne tesisine lü:zum görülmüş ve 

aç no n eri mevcud olan klinatın . .. .. raber Narla Nezaretine bağlanmış ve ve.li Rüstem p3.Şanın gayretlle Sarayı-
((Beş veya on trilyon seneden b kere daha bu kadının harp yüzu gorıneme- Naf!a Nazın Davud efendi taratında.ıı 1 Mlk caddesinde bir bina. ted:ı.ı1k ve 

mecmuu, gördüğümüz kısımdan takriben 3 milyon si. harbin ne olduğunu btımeme- her iki ldıırenln başına ~irer mü.?~rü 

1 

az "Zamanda telgraf merkezi hallne 
b .. ·illet.. sidir umumi geUrllmf'-Sine lüzum gorul- konmuştur. 

UJ ur. .. .. lık derinliklerinde titri- · mekle telgraf müdürU umunı!llğine T } f ·• } ın 
uYıldız.lar bize gök yüzünun ~. "ben so bin Son yüz sene zarfında Avrupa- telgraf 1darcsl muavin\ Feyzi bey ve ~ gra rumuz. arın. 

yen ısıklı noktalar halinde görünürler. Gozle ancak takri lann· da bir çok muharebeler olmuştur. posta müdürü umumlllğlne Tıngırznde turkçeye çevrılmeaı 
t -: . . ... ·· . fakat adetleri, dünyanın bütün okyanus Bunlardan bir kısmı 1svicrenin Yaver efendi tayin edllm~Ur. Turkiyede telgraf tesis edllell on 
ane~ını gorunız, - Avrupa.da ilk telgrnf tesisatı 1841 bir sene olmuş, halk telgrafla muha-

daki kumlardan daha fazladır. . ecek olursak. en kil- bitişik komşu1an arasında cere- senesinde Ingllterede yapılmış ve üç bereye alışmıştı. Fakat t.elgraf rü-
cıGüneşi bir mercimek tanesile temsil ed t.ekabül ede- yan etmiştir. İsviçre bazen tama- sene sonra Fransaya, sonra diğer Av-ı muzları transızca oldu~u için muha-

.. k . ld 1 80 tanesini (l) harfinin bir noktasına men muharip devletlerle muhat rup:ı memleketlerine geçmiştir. O sı- bere memuru yetiştirmekte muşkül:it 
çu ) ı 17: arın tkl rll en büyük yıldızlan ise otomo- . rada Ta11zımatı Hayriye ile meşgul çckiHyordu. 
cek kadar küçük toz tanec e e, fcab eder. kalmıştır. Fakat bu~a rağmen hiç olan Osmanlı hlikümet~ _bu ~ıymetıı 1 Fransızlar «l{a.ratı t.elgraflyenln ~o?-
bil büyüklüğünde kürelerle temsH etmek . k büyük- bir harbe gfrmem1ştır. Bunun için lcaddan istifadeyi ~.uşunmüşse dt' 1 den .sağa çıkmasııe beraber elfaZl 

b"ldi'"imlz en küçük yıldız bile dünyadan ço öl bi asırlık kadın harbin ne tasavvu_: edilen müşkulflttan d?layı 1 Türkıyenin terklbatı t.nhıirlyesini hu-
cıTanıya 1 g . kilometre mlklbmdan fada ol- en . r . uzun muddet tatbikine geçllem<.:mış Ye rufu mukataa ııe itham etmenin 1m-

tür. Dünyanın bacnu bir milyon .. • alabilir. olduğunu bilmemiştır. bu te..slsatın y:ıpılma.sı hak.kkındakl tf:.nsız olduğunu. Ut'rl sürüyorlardı. 
makla beraber. güneş 1,500,000 dunyayı içme nlar kft· Son yüz ı::ene zarfında İsviçre- teşebbüsler 1854 !cnesine kadar sade- Ha.lbukl bu hususta hiç imkAnsızlık 

ed beri mevcud olan insan, milyo ca d b ka h yüzü görmlven ce fikir Ye arzu mahlyetındt' kal- yoktu. Bunu ilk takdir edenler tel-
«300,000 sen en mil onlarca yıldızdan ayni· en aş arp · · mıştır. 1 gr:-f öğrenmeğe memur edilen Musta-

inat adacıklarından birine mensup Y üzerinde bulunmakta- Avrupa. memleketi yok gibidir. tık telgraf hath ta ve voııç etendllerdı:. Bu iki zat 
mı, hemmfvetsiz ince kabuklu bir ktlft Umumt harbe İspanya ve İskan- K harbi başlamıştı 08541 . os- fran~ rümuzlannın turkçeye tah-

. e • ' ırım .. · üt vlll ınumkün olduRunu anlıyarak h-
dır. . .. . altm ·~~~da bir dinav memleketlerinden başka m:mlı hukumetın~. o harpteki m • tanbul post:ıhanes1ne talebe olarak 

. · dan ıuzülm pneşln ~ .... ~ . . d 1 tl ri gl ~ t' tetikleri olan Ingılız ve Fransı.:zlar 
ıılnsanlar, bır pancw b bolan. toıiar gibi kl- bütün Avrupa eve e rm.ş ı. İstanbul _ Vnrna _ Belklava ara-sında. deyan: eden Feyzi er Zemç1 ef~ndllere 

ıah mıtuktan sonra karalllıklarda y tft'lanya bu harbe girmemekle be- bir d 1 k~blosu n Varna - Şu~- de turkçe muhabere usulüntl öt-
.. 1.a UÇ-v , ~ı- en z "- . • retml!ltl.r. Ve 11.k türk~ t.folgrai 185'1 
inattan geçip gıderler.n w..........a ld :ı1-,, .. n.ı hAIA raber bundan evvel Amerika He nu - Ruscuk - Btikre~ tarl.ldle Avus- senesinde Edirneden telrrat müdürü 

• • !tllJl]ann, binlerce MSlflden ıu•ııc.n o u ......... ' 1 d d bU turya teller ile tem:ıs t'den bir hat . 
Şimdi sız in ecllklerhd ııatarıayın da harp etml~. son sene er e e - 1 ve ordulan ne hükümet Mustafa. efendi tarafından Istanbul 

da dünyayı paylaşmak için ~birlerini '1 a.. ket Rado yük bir dahnt harp geçirmiştir. ~:ı,ı::;!ı~~i arasında irtibat tesis et- telgrafhanesi . müdürü Blllilrtzade 

dı~ı için deRlftlrllmes1 ica.b eden mal
zemenin yenııerı burada yapılmaJl111 
ve gene Fransadan getirilmesine de· 
vam edilmekle beraber, yalnız ba.a 
Ala.tın tatnlı1 1çln So~ukçeşme rüştı
yeslnin bUlundıığu mahalde vn.ktil• 
cTerz!hane. naınlle me\'cud olan nh
fap binada tamirhane olarak bir oda 
ayrılmıştı. N:ı.zır İzzet erendi bu ta
m_lrhanentn 1lıt1yaca kafi gelmediğini 
gorerek, Sultnn Mahmud türbesi knr
~ısında bulunan Ye Telgraf mektebi 
haline ıetirHen konağın b!r salonunu 
Telgraf fabrikası yapmış, blr dökurıı
hane tesis ederek ylrml kadar mnhlr 
usta getirmiş, makine ve sair rııetıc
rin 1mallne başlanmıştı. 

Daha sonra Avnıpadan birçok mr.
klne celbedllerek telgraf Aletlerinin 
en ince kısımları burada yapıldı . 

Izzet efendi fabrika. mamulfltını 
1884 senesinde Viyana sergisinde, 1893 
te Şikago ısergl.suıde, 1901 de Tmen 
sergisinde te~hir ettlnnl~. bu tlletler 
Viyanada takdirname, Şlkagoda U\k
dlmame n diploma, ltalyada da şe
ref diploması alnuştır. 
İstanbulda llk elektrik tesisat n 

temlratı 5& .!ene evvel (1885) Beyo~
lunda Verdi tiyatrosunda verilen bir 
baloda xeıırat fabrikası tarafından 
l·apı.lm.ı;t.ır. Bu fabrikanın tekemmü
Uinde r-&lıfanlann başında İzzet efen
diden maada, Nezaretin Fen kal<>mi 
mlldürlllt\nde bulwuın mualllm Emll 
Lakuvm dendi ve fabrika müdürü 
Raif beri rthetmek bir ltadirşlnaslıll 
vulfeıddtr. 

Darünafaka ve 
telgrafçılık wiiJmekt.en katılnıayın bak.ahın? Y"v 1111111111111111 İskandinav memleketlerine gelin- mlşlerdl. MeEhmcdk" etenldiye yazı!mıştır. • 

e- 111111i 111111111111111111111
1111111111111111111111 bunl d b" kı i Osmanlı hükumeti böyle bir vasıta- S 1 te graf Ücretleri 

nı11111111111 ce, ar an ır snu umum ya malik olınadıRmdan müşkülat çe- F.dime merkezi açıldık.tan aonra tık Telgraf Nazırı S:ı~ır Ahmed bt-

~~ ~~ ~t~ 
jharpt.en evvel muhtelif devletler- kiyordu. Bu müşk.üla~ sadrflzam Kıb- İstanbul n Şumnu için halttan tel- yin açtığı 1lk Telgrar mektebi, talcbe
Je harp etmiş bir kısmı da son rısh Mehmed paşa hukfımettnı hare- gr:ı! kabulüne oaşlanmıştı. İstanbul- sinin 1878 Rus harbine iştirak etmcıı! 

h b gl 1 t'· B b 1 h kete getirdi ve ayni senenin hazıra- oan Edlrneye çekilecek virmi beş ite- üzerine lAtyedilınLştlr. Na:zır İzze" 
ar e rm Ş ır. U se epe ar- nında. harekete geçildi. Hınellk bir telgraftan 33 kurut tel- efendi Telgraf idaresini iyi tnhsil gor-

hastaneSİ bin nt oldu~unu pek~lft biliyor- BabıAll hazine! evrakında mevcud graf, 2 kuruş tebylz ve 2 kurut 30 pa- mil§ unsurlarla takviye için bir memur Ye raltt lar vesikalardan anlaşıldığına g~re o \·a. ra da sll ücreti olarak S8 kuruş 30 membaı düşündü ve bunu Daruşşata-
1 d" tir. Hutaneni .: ınemurlan için y~- • klt ilk ~ olarak bir koldan Istanbul - para. almıyordu. 1861 senesindekl ne- kada buldu. Iz:zet efendi Darüşşafnk.a-

lsviçrenin Bal.e ıe~i. be e ı~e- tak odalan, yemek ea.lonlan. arnelt- Fransa, son 100 sene zarfında 1 Edime - Filibe - Sofya - Nit - Belgrad ret gönderenle gönderilen mahal ara- nın son 1t.I sınıfında. elektrik ve tel-
ai, Avrupa harbinın •ptıdala;j a, yat dainleri balunmaktadır. S büyük harp geçirmiştir. Bunlar 1 ve diğer koldan Edirne - Şum~~- ha.~ sındaki mesafe ııe mütenaslben art- graf dersleri okutturulması için mek-
Polcmyada hldav~ bom~aatrıdımgo"'rearenk Haıtan...,,e, ür muhtelif yerden ıu 1870 1914 ''e l939 harpleridir. la.nnın yapılması muvafık gorulmuş m~k ü:zere yirmi kellmt'llk bir telgraf- tep ldareslle anlaştı. Emll Lakurnn bu 
om eebep 0 ugu zayı ~., " • ı ve bu hatların inşası Fransadan ta beher .saatlik mesate ıçtn ;)1rmi derslerln mua111mllğlne, fabrika mU-
yer altında, tayyare bombalanndan etirtilm.iştir. Bu ıuretle bunlardan Fakat bunlann haricinde Fasta, celbedilen mühendis .-Dolaro~ ile para olarak tcsblt edllm1şt1r. düril Raif bey de muavinliğine tayin 
mahfuz büyük bir hutane yaptır· ~iri bozulursa diğerlerinden su te- Hindiçmide. sair müstemlekeler- · mösyö ~Blek~ e ihale edilmlşt\r. Bu hes:ı.ba göre meseırı Istanbuldan edildi. 
ma~a karar vermiştir. Derhal plan· darikl kabil olacaktır. Bundan baş- de birçok muharebelerle meş!!U.l Bunun üzerine aDolaro• makine, Ankc.raya 45, Di?,arbakıra 140, Bağ- İzzet efendi bunlardan başkn Avru-
lftr hazırlanmı• ve inşaata ba.ılan. • hl d dil a ılmı tır • t:> • tel, porselen gibi levazım almak için dada 240 kuruş ucret alınırdı. Sonra padan birçok elektrik flletıeri getirtf-

t Jnşaat 940 şubatında bıtrruş, ka r su epoau . 7 P ş · ol.niuştur. Kınm muharebelen. P:ıri:;e gitmiş ve burada tedariki müm- Jzzet efendi zamanuıda her yer 1çi:l rt'k mt'ktebe hediye etmiş, bazı tale-

h
m 11. ır. da hastane icabında hasta Kirli tular huaulİ kaınalizuyon tıer- Çln harbi ve daha evvelki Napol- kün olan direk ve salrenln h~zırlan- 1 on kellnıelik bir telgraftan 10 kuruş, beleri de Parlse, Telgraf mektebine 
azıran ·ı · · tibatile umumt lllımlara akıtılmak· 1 ri d h .. h ması, memur yeti~tl.rllme~\ işini de ı fazlası için her 'ıte11mede b\r kuruş t?.hsllc gi:nıdcrm\şUr. '-dbul edecek hale getm mışl'ır. yon muharebe e e enuz a- 1 .. ö B 

A tadır. yer altı hutanesinde elektrik telgraf muall mi _mosy « e:ger. alınmaya başladı ve gittikçe ucuz- Izzct efendiden sonra Nazırlığa pek 
Yeraltı hastanesinin kovuşlan 'b "'k ld. H tırlardadır. deruhde etmiştir. Dıreklerin dikılme- Iadı. çok kimseler gelmiş ve pek kısa b r 

geni~ ve ferahtır. Bunlar.dam bir lus· ter~ ~~ m.u. emme ır. . avanın İngiltere, Almanya, Rusya, si, hatların çekilmesi, makinelerin 1872 de po.~ta ve telcraf idaresi bir- müddet knlmı~lardır. Nihnyet son de-
~ r bir kısmı hafif yaralılara degııtınlmeaı ıçfn de tertibat yapıl- A t M rlst diy r yerlo~tırllmesı gibi hn:zırlıklar bir leştlrilerek bir Posta, Telgrnf Nezareti fa olarak 1921 de Orhan Ş"mseddin 

hı, l agı da zehirlı gazdan hastala- mı§hr. Hastane 790,000 İsviçre vus urya • aca an ve g.~ seneden fn?.ln slirmliştür. kuruldu. Nazıılığınn Sağır Ahmed bey bu vazifede bulunmuştur. 
azıları tedavisine tahsi.s edilmiı· frangına mal olmuotur. bütün Avrupa devletleri son yuz 1 İlk muhabere bey gctlrlldl. S:ığır Ah;ned bey bu se- İngilizlerin Istanbulu işcall sır .. la-

nnn arın sene zarfında birçok defalar harp • . ne zarfında memur ~etlştlrmek üz~- ıında bütün telgrafhaneye de va:zıyed 

Y .., .... I . . .. ki b Nihayet 1855 sencsı ağustoımnun re bir telgraf mektebi tesis etti. Mek- etmeleri iızertne heyeti temsilivece 1 _ ag mu r ag acı etrnışlerdır. Fa~at Tür ye u ,. üçünclı ı;:uniı Istanbul - Edl~ıe hnt~ı- tebln üç sınıfı Yar~ı. Talebcler~n 1 tunbulla muhabere \'C temasın katı 
etl . de bu kurak mahallerde ziraat ita- de,•Ietıerin hepsınden çok çarpış- ~ın inşaatı tamamlanmış ~e o gun, m:ınşları sınıflarına gore 30, 60, lwO 

1 

surette memnuiyet! knrnrlnştınlmış, 
Cenubi Amerika hü~um e~ın- bil olmaktadır. Bunun için yerliler mıştır. 1854 deki Kının muhare- oğle .. v~ktl muhaberey~ başlanmıştır. kuruştu. Sağır Ahmed bey Ne:r..arette bunun üzerine tablntlle heyeti tem :-

den Pen:dı garip bir agaç_ var ır. 1 w 1 . . . O gı.mun muhnbcres!noe bulunan ilk ikl buçuk sene kadar kaldı. Kendisin- llyeyc ıntlkal eden memleketin bulun 
1 b - ha yağmur ağacını çoğa tmaıa ça ışı- besını bugün bilenler azdır. Fa- Türk telgmfçı Mehmed efendidir. 1 dC'l'l rnnra sıra ne Salim bey, Yaver l lşlerl gibi Posta ve Telgraf işleri de 

Tamaicapi adı veri~; v u agaç, la: yorlar. Ya!nız bir ağaç yirmi dört kat 1877 (1293) Rus, 1897 (1313) Istanbul - Edirne hattından fOnra I pnşa ve Izzct efendiler ::-:czart'te gel- Mustafa Kemnl paşa tarafından !da-
vanın çok kurak o ugu 1 ~aman v saat zarfında 40 litre eu vermekte· Tesalya 1911 Trablus muhare- ihale edilen diğer hatlar da y~pılmış dıler. re edilmeğe başlanmıştır. Bu arada .!lt 
au verir. Ağaçtan su dama arı yag· bb h · ve o :zaman hatların en mlıhlmmi İ t f d• l"fb 1 . t 1 k P t T 1 f id 
mur daml~·ı gı'bi akar. Bunları top- dir. Bir kilometre mur~ ... aı sa aya beleıile umumt harbi ve istiklal dd d'l Edirne - ş ımı u hattının zze e en ı e ı ası cın:ı o ara os a. e gra r.ıel 

~ dik")" b tun o saha· .. a e • en r. 
1 1 

' Mustata efendi t:ırafıııdan tertip merkezlyes1nln tesisi irin o sıra!. rda 
1 k ka 1 O bin ağaç 1 ırse u muharebesini bugun yaşıyanlar inşaatı 29 ağustos 1.8.,5 .. ~e t __ anuımlan- ı 19" .. l ı Af~·onk", ı·ahlsaı·ıı1da ~·.ıltın !ayıp arzu edi-len yeri su ama . 1 k k '-"l olacaktır kt mı" ve hemen o gun oğlc uze:! Sum· edUen ve uzun müdclet kullanılan ,, " .... an 

hildir. yı su ama ·un · arasında bilenler ÇO ur. d 1 t b 1 t 1 f kil telgrnr riimuzlnrının birçok noksanı Edip bev Ankarnya celbedllmlştiı' 
Yağmur ağacı her yerde yetiş· nu an s nn u a şu c gra çc " vardı. İ:::zct efenclln1ıı. bu noksanlal'l Bu zat muamelat miırettişlerlnd 

Bu ağı.cm yerjştiği yerler eın ~u- İsviçre son harplerden uzak mlşUr: . göz öınıne alarak ynptıı;ı yeni telgra! İsmail H~kkı beyle beınber At tiırku~ 
rak mahallerdir. Tamaicapi sayesın· mektedir. yaşadığı gibi bu muharebede de rAsak!rl muttcflka Slvastopola gir- ell!bası 1878 senesinden itibaren tnt- emrinde olmak üzere bugürıl Ü Po'b 

b adıl bir sulh vahası halinde kalmıştır. mlşlerdir.ıı • • b:k edilmiştir. müdürlüğü binasında "Posta \r Trl-
Bir genç be~ gün eş gece uyum . . ra1 k ühim bir isti!~ tehli- tık telgraf ıdaresı Ecnebi muteııassıs ve memurlar grnt b.Urosu. namlle bir merkezi ltla-

. konmuşhır. Gençlere ilte<liklen k":· Bir a 
1 m . t l fh memleketlerine inde edlldlkten sonra re tesıs etın~lerdlr. Sonra.dan Po •n, 

Amerikanın Havard üniver1itesı d k h çay içmek için mezuru- kesi geçirmiş, fakat yıne harp ve e gra ane telgraf hatları yavaş ya\'aŞ intizamını Telgraf 1şlerln1n idaresi, Meclis • a-
profesörlerinden Turn'Cr, Londrada ar a .1ve: lnız uyuyamıyacak- yüziı görmeden kurtulmuştur. Başlangıçta. memleket işleri doğru- kaybetmiş ve bu yüzden hemen hemen sından bir zat tarafından tra~ı kn-

1 ·· ·· den yet ven mı§, ya 11- d f · 1 t ıldır..~d 'd · ti ıece bombardıman an yuzun "ldlrilm" tir. Maamafih harp uzar ve dünya dan doı;ruya sa aret tara. ından ida- ıstıfade edilemez bir hale gelmlştt rar.aş ır ~ .. , an, mu ırıye umu-
halkın bi.çok geceler uyuyamadık· ları bı ~ d o· Connor ta· re ediliyordu. Ha.lbııkl yukarıda bab- Telgraf Nazırı ızzet efendi hemen bu mlyeye Izmıt mebusu Sırrı bey Uy n 
lannı haber alınca bir tecrüb~bya~- Tıp tale~~aın ben d ha doi· karışmakta deva mederse, yüz se- sedllen hatların vücuda gelmesı .mu- işle meşgul olmaya başlıynrak evveıt'ı ı edilmiştir. Sım beyin memuriyetı uc; 
magwa karar vermiştir. Tecru elU1l marn bet gun, 4Q' d g~k· a mamıo nedenberl harp yüzü görmemiş hnberatı telgraflyenln idare! nıemle- tesblt ettiği muktedir memurları faa ay kadar devam etmiştir. Kendi nl 

B . k dar za· rusu 121 ıaat a a u~b l tsvi renin de muharebe sah- ket ve umuru lnzıbat nokt:ıi naza- llyete gcçlnnlş bütün hatlar hemen Dahiliye VekUl Refet bey 1stihlaf Pt-
eaaaı ıudur: ir msan ne a ve rekor yapmııtu. Maama '?n ° a1: ç . . nndan faydalan çok çabuk anlaşılmış kanıilen yeniden yapılmışç:ısına ta- miştir. Refet beyin müdirl umumı ıği 
man uykusuz kalabilir~... b eaatlerde pek takataız bale. ~elmı~ nesı olması 1htımaU vaıdır. İsviç- ve bilhassa ticaret ve sanayiin inkl- mlr edilmiş, hattı'.\ Mısır ve Hlca:z1a d:ı 40 gün devam rdebllmlş ve yerine s. b-

20 genç erkek ve kız taleb~ · u ti ve ııcncak hareket edebilıyordu. reliler d& bunu anladıkları için • ş~f ve U>r:ıkklsl olan del~let mertebl muhabere temin ecHlmlştir. izzet ri bey tayin olunnrn tur. 
te8 criı1'heybiu·· Y~t~7~ .. to::u~e~:ı:~: İki;ıciliii ıenç bir kız lazanmıı. 118 

§imdiye kadar görülmemiş bir ~~~ut~ "~:ın~ old~~untındı bud 1şlehrdin l efendi IIlndıstan hattını da tamir ve IsUklil harbinin deYam ettiği mi d-
un ar yu f Iakları saat uykuıuz dunnuşrur. ta d üd f tedb' 1 rl 1 . us ır are ara .. 111 an ~ ~.:u e ıslah cttıren•k pek çok ':ır!dat temin detçe gerek tclgrnr ınuhaberatına ha-

aalona rudyo, gramo on P rz a m a aa ır e a ıyoı ve tedvin edilmesine luzum gorulerck etnılstlr. Un 1cabatına göre istikamet vermek, 

ED•s• ve icabında memleketlerini mü- bir telgraf m9,dür1yetı lhd~s :.dilmiştir. T l f f b .k gerek posta yollarmda yeni t.esı 'l' 
G·u·N·u·N ANSı.KLOP 1 1 dafaaetmeğehazırbulunuyorlar. Fransız muhendlsl mosyo Dolaro ı e gra a. rı ası v~ yapmaklşlcrlndebüyükfanllyet .r-

• Paristen avdet ettikten sonra Istan-
1 
İstanbul da ılk elektrık !edilmiştir. Bu mesainin hnrbln ha.-

Hatay mu··cadele tarı·hi bulda bir telgraf merkezinin ihdas ve • yırlı neticesine kudreti nlsbettnde J r-
tes1s\ Ue mrşgul olmuş ve bina için ı ten vır atı dım ettiğini söylemek Posta !d rc,l 

yazılıyor Babıtııı clY~rmda. So~ukçcşme bitişi- Türklyede telgraf tesisatı yapılırken için büyük bir lftlhnrdır. 
(Ak ) H ğlndeki yuksek kale burcu tahsis 1 ıô.zım olan malzemenin Fransada.n ge- Nihayet Cümhuı1yctln ~rınııe Po3-

Antakya §am - atayın olunmuştur. Bu bina icabı veçhlle 1 tlrildlğl yukarıda zlkredllmlştı. İlk za- ta ve Telgraf idaresi buyük bit inkl-

İngiliz 
. 

paraşütçülerinin 
İtalyan eyaleti : 

indikleri 

ıon 22 yıllı"k siyast ve askert mika· tanzim edlldiR'\ gibi mlmar Fosatı 1 manlarda kifayetli ustalar bulunma- şata mazhar olmuştur. 

Calabre dele tarihini, vesikalara müstenit 
olarak hazırlamak lizere "bir kom.ite 

paratdtçülerl, ttaıyanın oe-
hı.gıllz Calabre ııa.v&Us1ne inerek := çl.fi1kler1 r.aptetmişler; mü

hbn noktalara ya.ni su bentlerine, tren 
hatlarına hücumda bulumnu.şla.rt•~, .. 

benf.eYen ......,a-
calabre, çizmeye .,..A.,,..daltl kı&lm· 

mn ayağının tam O•_. 
dır Şarkında Tarente kôrlezi, cenu-
b~da Brutlum, garbtnde Tyrrhenien 
denizi vardır. al tının 

Calnbre denen İtalyan ey e 
17 ,850 kllometrc murabbaı mesaııam. 
iki milyondan ziyade nüfuSU vardır. 
Bazı yerlerinde dar vadiler, uzunlr 
ınnsına düz sahalar bulunursa. a 
Calabre umumiyet itibarile A~nnln 
8llslleslle kaplıdır. Tepelerin yuksek
Uğl, 2271 metreye kadar varır : <Mon
te - Pollino). 

Mürtefi yerlerde ıkl1m kışın serttir 
Ye ya~urludur. Yazınsa sıcak ve 
turudur. Ekser dağlar kestane or
ınanlarile, fundalıklarla kaplıdır. Dut
lUk.lar, bağlar, zeyt1n11k.ler, portakal
lıklar, palmiyeler. plrinçllkler, ~eker 
ltıunı;şı zertyatı vardır. Buradan demir 

mermer çık.at. Bahlllerde balıkçılık aeçilmi§tir. Tarihin yazılması ioi mu
;!pılıt NtllU.SU muhtellf ahal&ra baf- hanir Ali Enver Tokıoya verilmif· 
ka bqk& tesafetlerde toplanm~ır. tir. ----

••• s ,. ı· . Bu daRiık mıntakanın tarlbt 1aın1 ıvas umumı mec ısı ve 
Lucanl•'dlr. İlk l&klnleri b:rt:;ı.:- ticaret odası 
lerdir. ~lta~:1:~yük Yunanla: Sıvu (Akıam) - Vilayet umu-
dan kO\ u.ında Yunanlılar& U.bt ol- mt mecli& valimn reisliği altında 
~~ zaman toplanarak rnilzakcrelerine başlamı~ 
o~yet taba vo muharlb t.ıınselercll. ·.-e eıncümenleri eeçmiotir. Meclis 

Romaya karşı uzun zaman muka:- haftada iki defa toplanacaktır. 
met gösterdiler. EvVell'ı. Fabriclu:ı , - Müddetleri hitam bulan ıehrimiz 
rafından ma~lfib edildller. pyr~ usa ticaret ve nnayi odım meclisinin in
Utlhak ettller. Fakat bu =b a~~ tihabı yapılmışbr. B. Rahmi Çeltekli 
havallden nynlmasını tm .,,.,ıp artık ittifakla reisliğe, Bakt GüYenel ikinci 

1riwı tarafmdan 1taa e aa.ı• • ı·v· ·1 · · 
p mile Romaya tAb1 kaldılnr. rıcıs ıgıne seçı mıştir. 

Uft~yanın bu kısnUila. onlann na- · Konyadaki eski cezaevi 
mınn 'izafeten Lucan1e denir. k ] 

••• yı tırı ıyor 
rd Herul' Bu memleket, Romalıla anst th': Konya (Akşam) - Konyada ya-

l d da ıırnyle O rogo 1 h b d'w. ıere, on nr an 1 sıcDye- pılacağını evvc ce a er ver ıgım 
lara, Bizanslılara, ~~~tİtıü1a kral- büyük vo uri cezaevi Jçln, ıeski ee· 
teyn devletini et.ven a uevinin yıkılmasına başlanmıştu. 
lığına ııeçm ş ır. 

Son günlerde İngiliz tayy:.releri Fransız istila limanlannn sık sık akın1ar yapıyorlar. Atılan 
bombalar bu limanlarda yangınlara ve infilaklara !'cbep olmaktatlır. Yukarıdaki resim böyle bir 
taarruzda bornbalann infilakının İngiltere snhillerind<.'ıı görünüşünii gösteriyor. 



Sahile e AKISAM 

HER AKŞAM 
BiR niKAYE 

Edirne mektupları Havuz başındaki resim 
Rahmi genç kıza blr foto~ ı kırınız. Hlç k:lmsenln o çirkin ve ihtt-

uznttı: yar resmi gönnesln1 istemem. SO:I 
_İşte, dedi, sizin bahçede, havuzun verlnu bana ... Resmin camını :ıcra

kennnnda otururken çcktlğlm resmi- caksınız değtl m.1? 
nlzden blr kopye bastım. Bakalım be- Rahmi: 
~cnccck mlslnlz? - Peki, dedl, madem k1 o kadar ar-

Nazlı, Rahminin kendisine uzattı~ zu ediyorsunuz, resmin camını kın.· 

T rakyada arıcılık 
çok genişliyor 

resme göz atar atmaz b\r çığlık ko- cağım ... 
••• 

pardı: ' Ne B " ilz d •--- Aman ne çirkin çıkmı~ıın. .. ugun bu vakanın erin en ~ 
çlrkln çıkmışım!- Bir piyeste •Dell yirmi sene geçm~lr. Nazlı bu resim 
kız» rolüne çıkan çlrkln bir aktris Mdlseslnden bir müddet sonra Of'
vardı. Sahneye saçı başı darmad~- mll ı lle evlenmtştı. Ha.yatında.ki son 
ğınık çıkar, herkesi Meta deh~ete dü- yirmi senenin bu kadar çabuk ge9-
şürürdü. Bu resimde tıpkı dell kıza meslno hayret ediyordu. ArtıJc yafa 
benzemişim ... Onun gibi saçlanm ka- elliye pek yaklaşmıştı. Birdenbire çök-

ilkbaharda Edirnede bir 
kongresi toplanacak arıcılık 

barmış, gözlerim dış::ı.nya fırlamış!. müştü. 
Rahmi: Nazlı bir gün Köprl1 üzerinde belki 
_ Ben de bUakls bu resmi pek yirmi beş seneden bert gönnedllt bir 

beğendim. Ne kadar şalrnne bir duru- arkadaşına rasladı. Sabiha gfilümsl
şunuz var. Yüzünüzün bütün o tatlı yerek ona: 
Uadesl, gözlerlnlzln zeki pırıltılan bu - Kocnml::ı. dalma sizden b:ı.hsed&
resimde tesblt edilmiş. Görüyor mu- rlz. Sen onu çok iyl tanıy:ıeaksın
sunuz? Bakışlarınız ne kadar m~- Rahmi ... H:ı.nl rotograf meraklısı Rah .. 
nalı.. mi... Hattı\ senin bizde havuz başın-
Nazlı ince kaşlannı çatarak· da çıkanlmı~ bir fotogra.fın da var. 
_ Aman alay mı ediyorsunuz? Bu Rahmi çekmlş onu ... Fakat her halde 

ıesmln neresi gtizol? •. Hem benden çok eski olacak. Çünkü fot-0grn.tta 
ne kadar yaşlı çıkmış. Bu fot-0grafı pek genç görünüyorsun. Rahmi koca
gören benim değil, annemin resmi nı da tanıyor. Bir gtln bize gel.so
zanncder. Aman bunu yırtalım. Ben nlze." 
çirkin bir re mimi tanıdıklarıma gös- Nazlı bu sözlere hayret etmişti. 
t ımekten ô.deta utanırım. Demrk Rahm.l onun eskl nrkndaşı Sn.-

Rahmi: blha ile evlenmişti ha... Bundan ha-
- s;.z çıldırdınız mı? dedi, bu rcs- beri yoktu. Uıkln Rahmi - kendls1 

mi yırtmak h:ı ... Bu guzel resmi yırt- o kadar rica ettli::i halde - havuz ba
mak ... Bu bana Meta bir sanat eı;c- şında çektiği resmin camını kırmamış 
ılnl p rçnlnmnk gibi blr şey ge!lyor... mı idi? ... Demek o çirkin resm.l sene- Trakyada Kırldarclinin Kayruuca kö.> ünde kovnnlar 

- ~ok, yok ... Ben bunu yırtacağım. lerce muhafaza. et~tı ha... Nazlı 
Amnn şu buma bakın bir kere ... Be- buna Meta kızmıştı. Sabiha. ayrılır- Edm• (Ak§am) - Karnbiga 
nim burnum böyle mi? Ya şu göz- l~en ona. blr ndres vermişti. ve Muratlıda 400 fennt V4 600 ka· 
ıcr? .. Vakıa gozlcrlm güzel değlldlr Nazlı birkaç gün sonra onu zlyııre- rakovan sahibi iki arıcılık koopera
e.mma bu kadar da ç1rkln mi? .. Ya te gitti. Sablhanı.n .. kendlslnl oturttu- lifi kurulmuı vo birisinin yasası 
şu ağız! .. Yo. şu nğız! .. sonra. bUtün ğu salonda blr sürü fotograr albüm- • "f . l'k d'k d'l . 
resmin 1fadesl de bcrbad ... Bu ndam- lerl vardı.. Sablh:ı. bundan şikayet ~mum.•~ m~ .eth§ ı çe tns 1 .e 1 mıı
akıllı ihtiyar bir kadın! .. Bu fotog- ediyordu: tır. Oıgennın de muamelıesıne baı
rafa rnzla bakmağa. b\le tahammül - Kocaııun hayatta en büyük ip- lanmıştır. Trakyada arıcılık faaliyc
edC'mlyorum. Ne çirkin!. Ve ne kadar tllbl bu işte ... Mütemadiyen fotograr ti geniııletilecektir. 
yaşlı! .. Ben bunu yırtıyorum". çekmek.." Sonın çektiği en eskJ re- Haber aldığıma göre umumt mü-

Genç kadın tam rotogrn!ı yırtacağı simleri de saklar ha ... Onda. yirmi, fetti~liğ'.in ziraat planında 15000 
sırndn kapı çalındı yirmi beş senel~~ eski fotoğraflar var ... kovana çıkmak hedeftir. Bunun için 

Nazlı: Bak sana ne gostereeeğlm... d .Hi 1 d .1 hi 
- Bu m~hakkak Gemli olacak! .. dl- Sabiha böyle söyllyerek ellne bir 0 1 m şart. ~n . vo. gı a 1 e mu t 

yerek yerinden fırladı. Fotogratı ma- albüm aldı. Bunun sahifelerini açtı. hazırlıkları bınncı planda tutulmak
sanın fizerlne koydu. Dışarı çıktı. Sonra. elindeki albümü Nazlıya uzata- tadır. Üç sene evvel Macaristana 
Nazlınm beıtenmedlğl fotograf şöyle rak: gitmi~ olan 13 muallim iyi bilgi 
1dl: Gölgeli bir bahçe, bir havuz ke- - Bakalım bu güzel, şiir glbl, inci ile dönmüştür. 
nan, genç kadın havuzun yanında bir gibi genç kadını tanıyacak mısın?.. llkbaharda Edirnedo toplanacak 
iskemleye oturmuş, gülümsüyor. Hıı- Nazlı bu resme bakarken evvel! de- olan arıcılık kongresine bunların 
kıkaten resim kendisine nazaran b1- rln bir hayret içinde kalm~tı. Son . k 1 1 . 
raz yaşlı çıkmıştı. Sonra. Nazlı res- derece çirkin ihtiyar manasız buldu- hepsı ve An aradan arıcı ar a zıra
mlnden çok güzel bir kadındı. Bina- ğu, beğenmediği, bir 'ayıbı glbl kimse- at mühendisleri davet edilecektir. 
enaleyh o fotografı beğenmemekte ye göstermemek istediği, bir kopye- Seylapzedelere yardım 
haklı idi. Uı.kln resmt çeken Rahmi slnl yırttığı, parçalarını sobada. yak- Edirnenin büyük ııeylabında f cla-
fotografı pek ifadeli, pek şairane, tığı fotograf bu mu ldl? .. Şimdi onu k v h 
pek manalı buluyordu. Zaten Rahmi ne kadar güzel, ne kadar genç, ne et~ u~ra~~n ve yardıma mu taç 
Nr.zlıya afd her şeyi aynı gözl2 görür- kadar mftnalı, ne kadar canlı bulu- vazıyete duşen vatandaşlarımızı tes* 
ı:ıtt -oenv ıtudınm • n ~rn ım yor-du lh:w.ın .4odlği ~ ldL bit. etmek. üzere sehcimize ,.. len Er
değil, kendisini de pek güzel, pek Bu şiir gibi, inci glbl blr genç kadındı. zincan mebusu Salih Otaç 'bir rapor 
ıtndell, pek canlı bulurdu. Nazlı bu fotografa baktığı anda Içln- vermiştir. Bu rapor üzerine Ankara 

Ne çare ki Nazlı, Ceınlll S\lyordu den §unları geçlrlyordu. cNe imişim Kızılay umumi merkezi tarafından 
n onunla nişanlanmak üzereydi. ben?" Ne güzel .. kadınmışıMm!. Şu şehrimiz Kızılay şubesine SSSO lira 

Rahmi dalgm d:ılgın masanın üze- ağıza bak.. şu gozlerln guzclH~ine d .. d ·ı . . 
rinde duran resme bakarken Nazlı bak ... Ya şu bakışlar!.. Aman yarabb!, yar ı~ parası gon erı mı.ştır. . 

ben hak.lkaten bu derece bu resim- Edırn'e Kızılayı bu paraya elınde 
1le Ceınil !çeri girdiler. Cemn, eli yüzü de oldu~u kadar güzel mi ldlın? .. Ben mevcut 1500 lirayı da ekliyerek 
düzgün, boylu poslu, alımlı bir adam- bu resmi nasıl be"'enmedlm? Ve kop- 380 i Edimede ve 820 si de Meriç-
dı. Otuz beş yaşlarınd:ı 'ardı. Nazlı 0 

da otuzuna yaklaşıyordu. Ll\kln onu yesinl yırt.mıığa. nasıl elim vardı? te olmak üzere 1200 yardıma muh-
goren yirınl ikisinden fazla tahm.ln Parçalamak için Cemllln eMllnden al- taç vatandaşa, şuLat ve mart aylan 

t d' mak maksadllo onun üstune atıldı~ . . . . . B b'" "k 
e mez 1

' ğım zaman dirseğimi masanın kenan- ıçın tevzı etmı~~ı~.. u uy~ . yar: 
Cemll pencerenin .ranındaki koltu- na çarpmL' ve çlirütmüştfim. Ne bu- dım karakı~ gu..,unde geçırdıklerı 

~a. otururken gözü masanın üzerinde dalalık ... • felaketle sarsılan bu zavallı yurttaş-
duran Nazlının rckm\ne IUştt. Uz:ı.nıp lan sevindirmicı.l'ir. 

Kuruluşun dan beri Trakya kültUr 
kayatına mühim eserleri ve tariht 
eserlerin ihyası He büyük hizmetle· 
ri geçmiı olan (Trakyll ve yöreai es
ki eserleri sevenler kurumu) nun 
iki senede bir kere yapmakta oldu
ğu genel kongreai mart ayı içinde 
tekrulanacnktır. Kültür hayatımız· 
da mühim bir varlık olan bu kurum 
iki yıllık mesaisini heyeti umumiye· 
sine arzettikten 3onra önümüzdeki 
ilci yıl içir. yeni idare heyetini seçe· 
cektir. 

Trakya umumi müfettişi 
Edirneye döndü 

Bir haftadanberi Çanakkalo v.s 
T ekirdağında tef tiı gezisinde bulu
nan Trakya umumi müfettişi Edir
neye dönmüştür. 

General Kazım Dirik Tekirdağ 
valisi Sal:.im Gtindoğanın reisliği al
tında top1anan ve dört gün devam 
eden (kqycilli.ik ko~w} ile.. Cie
kirdağ veterfoeler kongresi) en
cümenler'ni ziyaret etmiştir. 

Köycülük davasının Trnkyadaki 
seyri tam bir isabetle ve en pratik 
yoldan yürümektedir. Dahiliye ''e 
Ziraat Veknletlerinin verdiği direk
tif ile Maarif ve İktısad V ekiıletle
rinİn kursları \'e köycülük enstitüle
ri hakkın<laki programlar hep bu 
kongrede konuşulmakla ve bütün 
işler plan içine alınmaktadır. 

Haber aldığıma göre bu kongre· 
lerm mukarreratı tabettirilecektir._ onu alacağı sırada genç kadın sanki Nazlı eskiden kimseye göstennek is- ~ 

müthiş bir tehlike karşısında imi~ temedlği bu resmi şimdi almnk, onu ---------------------------
clbl b r çığlık kopardı· büyütmek, çoğaltmak, herkesin gözü- Mülkiye talebesi Pamuk ihracatçılar 

_ B:ıkma, rica ederim 0 res.'Il.e bak- nün önüne koyarak: cİşUı lıt'n böyle 
d. d güzel bir kadındım!• demek istiyor- Adanada bir lig" İ ma ... ıyor u. d 

Genç kadın, pek çirkin bulduğu bu u. Arkadaşı Sablhaya: Adana (Akşam) - Mülkire talebe- Adana. CAkşa.mı - Adana pamuk 
resmi sevdi~! adama göstennek iste- - Bu resmi bana ver... diye rica lh"""ca~nııar blrUM 24 ~u""-t günü 

ı; etti Fa.kat s blha· !erinden bir grup 17 şubat günll Ada- ... "'" .,. " u;.ı. 
ml~'or, heyecan lrlnde "ırpınıyordu. · a • umumi btr topl"ntı yap"'caktır. Bu " .. " A R h ı kollekslyoı la naya gelecekler, burada. tedkiklerde .. ., 
Halbuki Cemil hain bir inatçılıkla - rruı.n a m 1 nna bulunacaklardır. içtimada birliğe ald meseleler görü-
mutlaka o reSnıl görmek istiyordu. pek: düşkündür. Eğer bu yirmi sene ~ülecek ve birliğin müstakbel vaziyeti 
Nlhnyc~ Nazlı, Cemilin parmakları evvel çektiğt resmi yerinde görmezse hakkında kararlar alınacaktır. 
arasındaki fotografı kaptı. Adeta ken- kıyametleri koparır. Adana sıhhiye müdürü 
dlsine aid bir ayıbı ortadan kaldını:: Şimdi Nıızlı Adeta yalvarıyordu: 
gibi onu parça parça etti Bundan - Ne olur? Yalnız birkaç gün için 
sonra avucunun içindeki küçük par- olsun bana ver .... Ben ondan birkaç 
çalan beyaz çini sobanın lçlne, alev- kopye çektireceğim ... 
lerln arasına attı. Sabiha buna. razı oldu. Nazlı eski 

Bu çirkin resml yok ettlğl için resminden en üstad bir fotor;ratçıya 
memnun, bir koltuğa oturdu. Bu sıra- birkaç kopya çektırdl. Bir do büyük 
da Rahmi gitmek içln müsaade iste- ağrandlsmn.n yaptırdı. Bunu çerçeve
mtştl. Nazlı onu kapıya kadar geçi- letlp misafir salonun& astı. Şimdi 
l'lrken: evine her gelen mlsatlre onu 1Hlha.rla 

- Rica ederim o resmin camını da gösteriyor. 

Tefrika No. 76 

Kadının Zaferi 
1\Iiiellifi: P. de Coulevaln Tercüme eden: (Va • Nd) 

--------·~--------..:. 
Tuvalet odasına geçti. 
Hem giyiniyor, ıüslel'l'iyor, hem 

de müthiıı bir azap çekiyordu. Bey
ninin içinde aanki bir engerek yu

vası kurulmuştu. 

Ansızın aklına Jack Ascott geldi. 
Acaba ·.insaaılar bu dünyada yap

kendisini sevdiğ-ine kanidi. Bir de 
onu aıağı yukan tatmin ediyordu. 
Böyle anlarda in.anlar vaziyetleri· 
nin vahim olup olmadığını sevici ta
bii~ri vasıtasilo kestirirler. Ve din
lenilmeğe seza da ancak sevki tabi
idir. 

tıkları fenalıkların cezasmı yine bu Kontee, tuvalet odasına aceleyle 
dünyada çekerler mi} .•. Böyle bir gird~. Evden çıkmak, · dııarlarda 
yüksek kanun var nudır} ... O da dolaşmak arzusunu duyuyordu. Lc
eski ni~anlJSına "·efaaızlığının karşı- lo'yu görmeden evvel 'biraz eükuna 
lığını yine sadakatsızlık halinde gö- kavuşmak ihtiyacındaydı. Aksi tak-
rec~k miydi? dirde kendini tutamıyacaktı. 

Birdenbire kalbi sıı:ladı, Jack As- Evvela Quirinal oteline gitti. An-
cott'n şimdi çektiğine benzer bir ız· nesinin yanında hayii müddet kal
tırnp verdiği:ıi düşündü. dı. Sonra Corso'ya indi. Bu sabah 

«- Bunun bu derece vahim bir saatinde gezinti yeri bir takım pek 
.ııey olduğunu bilmezdim ... > dedi. jgenç delikanlılarla doluydu. Bunlar 

Ve ekser kadınların erkek kalbini mnccra aramnktaydılar. Ayni yer
bilmedikleri için yaptıkları gibıi 1 de ihtiyar şıklar da vardı. Sabık 
o da omuz silkerek: güzel erkekler. Keza, Amerikalı ka

c- Erkekler bizler kadar hisset- dınlar ld, sözde sıhhııtleri icabı ge-
mez l> iz.iniyorlar .•• Onlu burada sadık 

Fakat için için Dora, kocasının hayranlımna raslarlar, el sıkışırlar, 

Adana (Akşam) - Adana sıhhat 

müdürü B. Kemal İklzer fazla rahat
sız olduğundan tedo.v1 edilmek üzere 
İstanbulıı- gönderilm\.ştlr. ...•••..........•.•.........•......•..• , 

Blr zo.manlar hakarC'tle yırLtığı, çir
kin bulduğu bu fotoğraf, htwuz ba.
§ındakl eski hayali 20 sene sonr:ı, şim
di ona tepeden bakıyordu. 

llilanct Feridun ı:, 

kısa bir muhavereye girişirlerdi. ilk 
dedikodulıırın da membaı burasıy
dı. Erkıekler, kadınları evlerine ka
dar teşyi ederdi. Ve kadınlar, işti
halan ile sevişmek arzuları açılmıı 
bir halde öğle sofra"ına otururlar· 
dı. 

Bizim genç kontesin yanına mar
]d Peretti yaltlaıtı. Bu, yüksek sos
yetenin kamberlerinden biriydi. Ek.
ıseriya olduğu gibi, bu sefer de bir
likte yürümeğe bqladılar. 

Umumiyetle genç kadın, Peretti
nin aözlerine zeki .zeki cevaplar ve
rirdi. Bu sabah, pek durgunluğu ol
duğundan erkeğin nüktelerini bile 
farkedemedi. Dalgınlığı yüzünden 
marki ona hayli takıldı. 

Bun1111la beraber, gezinti asabına 
iyi geldi. İrade kuvvetile dudakla
rı incelmiş, bakışlan _,ertleşmiı bir 
halde evine döndü, 

Lakin bildiklerini ortaya vurma
mağa azmetmişti. Hatla her şeyi öğ
renmeden ıztırap bile çekmemek 
kararındaydı. 

Derhal küçük salona geçti. Ora
da bir mektup yazdı. 

Birkaç daki1'a sonra, Lelo da ya• 
nın:ı geldi. SCTi bir nazarla, genç 
kadın .kocasını süzdil. Cüzelliit 

Gönüllü haatabakıci 
kursu 

Adana <A~am) - Ad:ı.nııdııkl gö
nüllil hastabalacı kursu sona erml§tlr. 
Yeniden bir kurs daha açılacaktır. 

Bu defa 'kursa 500 kadar Ad:.ın::ıh ba
yanın Jştırak edeceği tahmin olun
maktadır. Kayıdlara başlanmıştır. 

samimiyeti, kayıhızlığı ve neşesile 
göı.üne adeta küstah görünmüştü. 

- Come va, mia cara} ( = Na
sılsın, güzelim}) • diye erkek ona 
ok~ayıcı bir tavırla sordu. 

Kadın, zahiı:'en mektubunu ka· 
patmakla mC1gul: 

- Mersi ... Çok iyiyim ... - ceva
bını verdi. 

O sırada, hizmetçi: 
- Y emeio buyurun. - dedi. 
Karı koca, yemek. odasına doiru 

yürüdüler. 
Kont. sofraya otururkenı 
- Per Baccot ( 1) • diye hay

kırdı .. - Bugün yemeia birini davet 
edecektim ... Unuttum ... 

Dora, kocasının kulağına garip 
bir ıekilde çalan fU itirazla haykır
dıı 

- Kırk yılda bir kere de baı
başa yemek yesek zararı yoktur aa
nınm ... 

Erkekı 

- Canım efendim, benim bat· 
baıa kalmaktan çekindiğim yok ..• 
Ancak sofrada sskemlelerin boı kal
ma11 hoııuma gitmiyor. 

(1) CBakU.. UAhı hakkı lçlıı. •. ) tar
zında blr İtalyan ntdasuiıt. 

17 Şubat 

1 ORDUL-ARI DURDURAN ~ 
Tefrika No. 42 Yazan: İSK.El\"DER F. ! 

- Alamadın mı? 
- Hayır ... Ba,,ka. bir sevdlll't 

varmış. Bana. vnrmıı.dı. 

kanlı bir muharebede ~ 
erkek dl~ şehldler, düşmanın < 

ntın onda. biri derecesınd8 

- OlabUlr ya. Her yl~tln yüre~lnde 
bir aslan yatar, derler. Erken davran
saydın, belki elinden kaçırmazdın ı 

- İyl k1 olmamış. o zrunan ben de 
çok küçüktüm. Evlenmeli: ihtiyacını 
ancak şlmdl duyuyorum. 

- O günden bugüne ltada.r evlen-
medin m.l? 

- Hayır. 
- Neden bekledin? 
- Onun gibi bt,c kadın aradım ... 

Karşıma. çıkmadı. 

- Garib şeyi Ben Türklyeye .Yiğit
ler diyarı• diyorum. Bu mllletın erkeği 
de, kadını da, çocuğu da merd, cesur 
ve dövüşçü. Böyle bir memlekette in
s:m kırk yaşına kadar o.radığı kadını 
bulamaz mı? 

- Bulamadım, Saide! Bulamadım. 
Fakat bugün". 

salde, Tuğcunun sözilnll kesti ve 
elinde gerllml§ duran okunu birden bi
re boııaıttı: 

- Dikkat et_. Attığım ok, karşıdaki 
düşmanın tam alnına saplanacak. 

Tuğ'cu Ahmed hayretle, kayanın ar
kasından bakıyordu. 

Sn.ide boş yere öğünmeml.ştL 
Biraz sonra kn.tşıkl kayanın kena

rından yol üstüne do~ bir Karako
yunlu askerinin yuvarlandığı görüldü. 
Saldenln attığı ok adamcağızın tam 
alnının ortasına. saplanmıştı. 

Tuğcu Ahmed: 
- Aşkolsun, dedi, hem dôğüşçü, 

hem pehUvan.. hem de nişancısını 
Senin karşında hlc kimse duramaz. 
Ben ömrümde bir kere dellllk yap
tun .. seninle güreştim .. yenlldim. On
dan sonra hiç kimse lle güreşmemeğe 
yemin ettim. 

Ve başını önilne eğerek lift.ve et.U: 
- Ben, şlmdt, aradı~ kadını bul· 

dum, Saide! 
- O halde ne duruyorsun"? Mem

leketine dönünce hemen evlen onunla. 
Bu yaşta bir erkeğin bek.Ar kalması 
doğru değildir. 

- Eğer o razı olursa." 
- Niyeti yôk mu? 
- Bllmlyorum .. 
- Blr kere sorsnydın? 
- Cesaretim yok .. 
- o halde onu se\•mlyorsun de-

mek? 
- Nereden anladın bunu? Ben onu 

delice seviyorum ... 
- Seven insan, cesur olur da. Eğer 

onu rlyaSJz bir aşkla sevseydin, kim
seden korkmazdım; ona kalbini açar, 
sevginden bahsederd!nl 

- Do~ru mu söylilyorsun, Saide? 
Gerçekten seven insan, cesur mu 
olur? 

- Evet. Blzlın memlekette :0% olsun 
erkek olsun: birin! sevdiği zaman 
derhal ona sevgisinden bahseder. 

- Benim içimde garip bir korku 
var. 

- o ha.ide ilanı aşk etmek zamanı 
henüz gelmemiş demektir. Bu korku 
yüreğinden sUlninceye kadar bckllye
cekslnl 
Tuğcu Ahmed çok kurnaz blr adam

dı. Ko.palı konuşarak, bütün maksa
dını Saldeye anlattığından emindi. 

Demek ki, bu iş lç!n biraz daha 
beklemek gerekti. 

Acaba, Saide, bu sözleri kendi fize
rine alınarak mı konuşmuştu? 
Tuğcu bunun farkında. değildl ve 

içinde bunun aksini hatırlatncak en 
ufak blr şüphe bllo yoktu. O: 

- Çok anlayışlı, çok zeki bir ka
dın ... Benim dileklerimi ve duygula
runı anladı. Bana bu ışın §lmdl sırası 
ve zamanı olmadığını nezaketle bll
dlrd!. 

Diye düşünüyor ve Edlrneye dönün
ceye kadar beklemeğe karar veriyor
du. 

o gece sabaha. karşı bütün geçide 
hak!m olmuşlardı. 
Dağ sırtları, Karakoyunluların ce

sedlerlle dolmuştu. 
Türklerden de şehld giden ve yara

lananlar yok değildi. Fakat, böyle 

Tuğcu Ahmed, Sa!de 
gizlendikleri kayanın ar~ 
knl"a.lt kendi müfrezele~ 
cenkten cenge, döğtlşttn 
dikten sonra, nihayet P~ 
ln.rına sokmuşlardı. 

Tuğcu Ahmed, Sa!deııl 
ayrılmıyordu. 

Ahmed o gece Saldenlt 
bir akıncı, ne amansız ~ 
ne tnllhll bir kahraman 
yakından görmüştü. Saide 
nıı. bir kuvvetti. O, geçld 
k1 düşman ordusunun 
kolunu tek başına durdur'ı 
dan sonra ynrdımcı km'\° 
tlşmeslle düşman Samsuıı 
rülmeğe başlanmıştı. 

• •• 
Karakoyunlll 

kaçarken .. 
Boğazke en geçidinin 

sonra, durm:ıdan Uerl!ye!' 
dusu Samsuna doğru inif-

Xarakoyunlulann Anad 
tanatı yıkılmış, bütfin k 
ğılınıştı. Kara Yusuf be1 
malyetne beraber Enu 
firara başl:ımt§tı. 
Tuğcu Ahmedle Saide _., 

tan Mehmedin emrlle -
na geçmişler, önden gltIJl 
rnk büyük muvıı.ftakıyetlet 
lerdl. 

Saide, Boğazkesen mu 
den sonra padişahın gozu 
mlştl. Çelebi Mehmede 
m:uıda.nlar Saldenln ka.ll 
nndan, cesaret ve ntıll 
bahsederek: 

- Onun mevcudiyeti, dit 
!arımızı da coşturdu. BI! 
işleri yaparken, b!z ne g 
ruz? 

Diyorlar ve cenk meydJ.' 
lar gibi kükreyerek atıııya 

Böylece harekete geçen c 
S:L zamanda Samsun, Cll' 
sini tamam.lle Karakoyunl 
ıstlrdad ederek, Osmanlı 
gentşletml.§Ierdl. Zaten O 
medlm de maksadı Yıldırt 
dakl hududu tekrar el 
Buna muvaffak olunca, t 
lulan Erzurum tarafların& 
kipten vazgeçerek, ordu:ı 
müddet Samsunda kaldı. 

Çelebi Mehmed, Ed!nıe; 
t:ırlklle dcinmeğe karar ' 

Bizans kralı, azlmkO.r P' 
kaç kere Kostantanlyeyi 
ı; et etmişti. Padişah rd 
neye göndererek, kendisi 
u[':rıyacak, kralın sarnytll 
lle beraber birkaç giın ~ 
tan sonra Edhneye donec 

Çelebi Mehmed heniiı 
iken bu t;:ısavvur ve karf. 
kı·alına bUd!rmlştl. 

Zaten o sırada, Karnd 
rinden Karakoyuululan 
muvaffak olan Çelcbl Me 
ems:ılsl.z muva!!akıyet hll 
sa çok çabuk aksetmişti. 

Kral Emn.nuel korktl 
lçlnde titriyordu. Kralın 
her gün tekrarladığı blr s 
•- Türkler, tahtımı yıı 

zansı alırsa, bea ne yaptı 
Kralın bu endişesini, I> 

sunda iken padl§aha knd 
mişlerdl 

Çelebi mehmedln Kost 
lUe dönmek lstey1şinln ve 
lının sarayında dost blr ~ 
tile birkaç gün olsun knlıtl 
nln sebeplerinden biri dt 
yok ki, kralın bu sözleri oı 

Çelebi Mehmed snms 
kendisine kral Emanuelltl 
lle muztarlp olduğunu sö 
salardı, padişah belki dt 
mıza met.miyecek ve ordu 
Edlrneye gidecekti. 

- Şayet bilseydim, marki Peret· 1 %an bulmuş... Gidip y11 
ti'yi davet ederdim... Bu sabah lı. .. Nasıl şeyler .•• 
kendisine rasladım. Mevzu bir kere bu sıı~ 

- Enteresan bir ıey söyledi mi~ edince, Lelo karısının d 
- Hiçbir şey... murtkanlığını ve aksilW 
- Enteresan ııözler söylemek id- Neşeli neşeli konuımağ•clı 

diasındadır da... Sizin gimdi böyle Kısa kısa cevaplar ver 
dediğinizi duysa §8.§ar... Cono' da lar da yerlerine masruf 
çok insan var mıydı) değil. 

- Yanm düzüne kadar genç ah· Kıskançlıktan boğazııı' 
mak... tıkanıyordu. Yemek yif 

- Ooo ..• Bugün nezaketi.rrlz pek Heran kirpiklerini kı11yor 
üstünüzde... Barometre fırtına mı daha dikkatle baluyord~ 

güzel bir genç erlcckti b11 

Oora: 
gösteriyor} 

Kontes haina.ne bir ııülüıle: 
- ihtimal... - dedi. 
Sant' Anna karısına azıcık hay

retle bakıyordu. 
Genç kadın izdiva~ hayatında ilk 

defadır ki böyle bir asabiyet ve 
coşkunluk gösteriyordu. Hissiyatını 
ıaltlamak lcabiliyetinde olmıyan Do
ra içini ortaya vurmuştu. 

Kocasının merakını uyandırdığını 
farkederek suallerden kaçınmak İl• 
tedi. İradesini toplamak için gay
ret sarf etti. 

Gayet tabii bir halde: 
- Atlara baktınız mı) 
- Baktım ..• Mükemmeller •.• Bi-

zim Caselli mükemmel bir çift al .. 

«- Yok, hayır .•. Kır~ 
bir kadını !levemezlı. d~ 
yordu. 

Birdenbire ıu meşh 
darbı meselini hatırladı: 

cKırk yaşında kadını 
tında dereye atmalı.> 

Halbuki buna vaktile ~ 
ınişti. 

Komik komik: 
«- İyi düşünmüşler ·· 

1ındaaı seçirdi. - Atsınl11t• 
Öğle yemeğinden ~o 

koca, küçük salona geçtı 
geldi. 



al 

Salille ı 
l'ı ~u.ı.:ıa~ 19-tl -=--

lngilterenin 
Bükreş elçisi dün 
lstanbula geldi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Yunanlılar bütün 
cephede ilerliyorlar 

Dünkü lig maçları 
(Baftarafı 4 üncii sahifede) 

İkinci devreye Fenerlilerin .merkeE
den yaptıkları bir hücumla. başlandı. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede): 1:ık dakikalarda. :Be.~iktaş nısıf salıast· 

Tl·meı muhabı·n·nı·n bı·r na. yerleşen sarııa.r.ı.verdliler topu faı
ıa. ezdiklerinden net1ee alamadılar. 

telgrafi Birlnel devrede oldu~ gibi yine solla 
Manastır 16 (A.A.) - Reuter a.jan- oynamaktaki ısrarları bllhasSa aleyh· 

sının Ama:nt hududund.atı muhabiri ıertne oluyordu. 
yazıyor-: Bütün §imal c:epheai boyunca Dakikalar ilerledikçe B~iktaşlılar 
Yunanlıların ilerlleınekte oldugu bil- havadan oynıyarak tekra.11 nıttvaıene-

1 yl temin ettiler ve bu aıtada bir iki 

BULMACAMIZ ikinci küme maçları 
.~el küme maçlarına dun Kara

ıguınruk sahasında devam edılm!ş ve 
~a:a~ünuük Do~usporu 4-3 , Eyüp _ 
btiklall 1-0 maglüb etmişler ve Fe
rllııöy ile Galatagençle.r heyecanlı bir 
oyundan sonra 1-1 berabere kalmış
llardır. 

A nkaradaki Jig maçları 
Ankara 16 - Bngün lig nıaçla.nna 

dnmt mllm~ G~idiğ:i Bfr'Ll.k
~ i-,2, Deınlrspor :&nkar:ıgüeiihıi 
S-2 malliib etmlşt.ır. 

1 ANKARA RADYosul 
17 Şubat pazartesi öğle ve ak~am 
J.2.3.0: Prı:ıgı;am, 12,33 : Gündüz fası,, 

J2,50: Ajans 1ıaberleri. l!l.05: Günclüı 
.f:::.slı, -13,20; K.:rr.ışık p.n~ı:am (Pi.), -
18,03: Caz orkestrası, 18,40: Karı 
411rkıla.r, !1.i)li·: lnmrlo Aragcntino 
!Pl.). 19,30: Ajans h::ı.berleri, 19,45: 
lnces:ız heyeti. 20,15: Radyo g:ızeteıı\, 

S,'45: ~~lon sel ~ WJliDO '8etmSl. ~ l 
Dinleyıcı istekleri, 21,30: Konusma.~ 
21ı15: ltadş;Gı orkestram, .22.3D: ~,ians 
'~ borsa hnberieı'l ~:145· Dam mll-
i!ğ;i. ı[P.1.1>. ' ' • 

«Son dört gün zarfınçla Alman 
kıtaatından bir çoğu Bulgar budu• 
duna sevkedilmiştir. Hareketimiz· 
den bir gün evvel Kö•tence şehri 
ahalisi arasında kuvvetli bir panik 
zuhur etmişt.ir. Bunun sebebi bili.ha• 
ıa Rumerı olduklan aınlaıılan, iki 
tayyarenin §ehir üzewnde tıçmu§ ol~ 
malarıdır. 

dirillyor. Tepedelen 1le K tssura ara: -u··him ... üt Cihadın fedakar: kurtarış-
nnda. Yunanlılal'm bilhassa şiddetli ...... y 

oıa.n tae.mıtlan beş kllonıetrelik bir ıarı sayesinde semere3iz taldı. Basketbol müsabakaları 
o.erlemeye müncer obntıf ve açık b!r Devre sonlarına. doğ"ru tekrar Fe-"" tı e ıtıerin ra .. ,.. kalev:e .. a.ptıkla11 __ .._...,....,_.._....,"" Balkevleri ıa..rasmda tertib edı"len 

18 Şubat salı s::ı.bahl 
111· --·. ~ •vr;:"'am, JB;oıı. ~':lans 1luııb~'loti, 

8,18. Hafı! ,parçalar \Pl l 8 45· ..,._ 
kadııu. · • • · """' 

tehir olan Tepedelen Yunan ha an- n r 1UIJ " " 

nm 10 
kilometre kadal' geı1slnde kal- akınlar da neticesiz kaldı~ından mü- Soldan bafa ve yü:andan aşaiı: basketbol müsabakalarına dün Be-

.sa.baka ilk denede yapılan tek golle 1 - Yunantstanda iblr şehir • Ge- J'Oğlu Halkevı jimnastik salonunda 
mı0ttun.~r. fu!akla. betabeı: Yunan kıtaatı Beşlktaşın galebeslle nihayet buldu. linin baş. • devam edllnı1i ıve üstün bir OY\Ulda.n 

Ben Almanların bir aya varma• 
dan Bulgarjstana girec~kleri kanaa· 
tfodeyim. Geçen gün m&.kineli Al· 
man kıtaah Bulgarietana doiru Kaa
tcnceden geçerken askerf makamlar 
heni evime çekilmeye mecbur et
mişlerdir. İzmir vapuru Kösteneeden 
hareket ederken yüzlerce Alınan n•
ferj rıhtıma toplanarak eesaüz teA· 

eiz vapuru temaşaya koyulmuılar
dır. Hareket esnasında vapurda bu
lunan İngilızler bu neferlere: f. Y •· 
kında Berlind"' buluşacağıZ> diye 
bağırdıkları vakh bu neferler ıerhu 
ve yüksek bir sesle gülmeğe başla
mışlardır. 

d d 2 Esarete düşen. sonra Eminönü Ballcevi takımı, Be-
Jdlçük taıyan müfrezelerini tar ~ ei Beyoğluspor • T opkapi 3 = .Blr nevi balık pastırması. 10ğlu Halkevi taltımmı mağlfı~ et.-
ret Pobradtt üzerindeki mevziler mlştlr. 
ıııaptetm~tır. şJmmbi nehııi vacfüıinde Fener st.a.dmda. günün birlııcl maçı -1 - Tersi fırtınad.Jr - TaTla tarının 
.. & Yımanııtar ıtddetll çarpışmalardan ,Beyoğluspor ile 'l'o_ p_kapı arasın~a. ya- altılısı. 
....., fil ktalarını ı. ~ b Jds. wx- bu 5 - Bir meyva - İterek. • 
sonra mfih1m sevk ceyş no pıldı. Ha..em ..,....ı m re e ı;ı 6 - n-e Jie :tuttıırmlik. Oımanıyede at k--1--
eıe ıeçirmlflerdlr. Develi vadi.Binde tar~aşmaya. her ikl ta'kım e}l kuv- ıısu ~uaaıu 
uzun bir topçu ateşin.den sonra Yu- vetli kadrol.a.rile çıkmışlardı. Dk da- '1 - Bıçak mahfazası - Başına cP• Adana (Ak~m} - Maıtm 
nanıııar tıaarruza geçerek mühim klkalan mütevazin geçen müsn.bak.a gel1rae Cin tayfasına mensuptur - üçünı:le 0&ma.ııiye'1e büyük at ko,u-

m-r:ııer zaptetmlflerdlr. Berat isti_- on be•tncı dakikadan itibaren Beyot- Kırmızı. lan 'l -·'-tı H-'- -- .. _ ... d d " 8 - Ter.si bir MwıeT11smidi• • Bir y~pı ~c~ r. u~u.uır ıçca ~.)'11-
u.znetlnde ta.a:nıızlarına evanı e 1• ıusporun hakimiyeti altına. girdi. Ra- 1sim. .. Jara şımılıilen haş1anmıştu. 
yorla'JI. kiplerini nısıf saha içine solfan Be-ostravlç& dağlarında. da. şiddetli yoğlusporhılar on ~ldzlnci dakikada 9 - Ceride ·alan. _______ ____ __;, ____ :___:..:::.:__ 
topou düellosu olduğU blldlrllınekte- Hri.stonun sıkı bir şütile ilk golleıini 10 - Genişlik - Blçlmioe. 
dlr. Tepedele:ıı ne Klissuro. a.rasm~a~ kamndılar. Galibiyet neşesile açılarak Geçen bulmacamınn halli 
ileri yürüyiişlei'inde Yunanlılar dordu çok güzel bli' oyun iutturan Bey~- Soldan sa~a ve yukarıdan aşata: 
subay ve bir çoğu da. erbaş olmak ıusponm ikinci golü otuz beşinci da- 1 - Bevglll, İş, 2 - Ece, Vllcaye, 
üzere yüzlerce esir ve pek çok harp klkada oldu ve devre 2-0 nih:.yetıendi. ı - Ve.ve.seli, ~ - Venizelo, & - ive
maızemest iğtinam etmişlerdir ikinci devrede Beyoğlusporun haki- nam, Nil, 6 - Lisim, Lika, 7 - İkez, 

Roma•nyada kendi arzularile kal
'lrıış olan bir çok lngiliz vardır. Bun• 
lardan bfr tanesini Almanlar, vapu• 
Jun hareketi esnasında tevkif ıetmlt
lerdir. -ı> 

Havalarda da. büyük taallyetle~ ~.1- rnlyeti devam etti ve penaltıdan Hr.L!- Ley, B - Aleniyet, 9 - İyilik, Tel, 
muştur. İtalyan t,e.yyarelerl buyuk to taıomınm ti,üncü golünü çıkardı. 10 - Şe_,_o_ı_aı_1,_L_a_. ___ _ 
teşek.külleıı ha.llnde Yunan mevzileri- Bu sırada. oyun setleşti. Hakem Top· p ak 1 
ne ve 1htlya.tıarına taarruz etmişler kapıdan Ha.mdlyi dı§an çıkardı. Be- ort a suyu ve 
ve İngills tayyareleri de İtalyan nıev- yoğlu.sporun baskısı altında geçen koıuerveleri 
dlertnl. muvuals. yolla.rını ye Berat, oyunun sonlanna. do~u 'l'opkapılılar Ad (Ak ) n__ -

Amerikalı mühendisin 
talihsizliği 

Şukus ve Elbasan ve Tirana'dakl he- iki gol daha yediler ve müsabaka i-0 . ana ~am - ~ mute· 
deflerl bombalaDUŞlardır. Beyoğlusporun galebesile nihayet ıebbaler Adanada hır portakal 

Ş. ddetli muharebeler buldu. ~re ve k~nuerve fabr~ kurmak 
ı t" ~stemektedır. Adana gıb1 portakal 

d1 Atlıı;/6 ~P~~e ;;:~!~~ ~:-:~ı~ Beykoz • Kasım paşa ve sebzeei bol olan bir ~ehiıde böyle Vapur yolcular arasında bulunan 
hir Ameıikalı, B. Billarthur gaz:ete• 
c:ilcre gül .... rek şu 11özleri eöylemittin 

vi~~ba.~c: mii§ahidlerden alına~ ra- Günün ikinci maçı Beykoz ile Ka- ?ir fabrikanın kurulması hayırll bir 
POrla1' evvelce başladı~ ba:ber veıilen sımpaşa arasında. yapüdı. Hakem Sa- ış olacaktır:_ 

<Ben bir mühendisim. Vak.tile 
Maginot hattının inıasına yardım et• 
tim. Almanlar r.aptettil-er. Kral Ka· 
rol hattında çalı§tım, Macarların 
eline geçti. En nihayet Besarabya 
hududu tahkimatında bulundum. 
onu da Ruslar ele geçirdiler. Ben de 
bundan sonra bu inşaattan vazgeçe
rek su sedleri yapm&kla vakit geçit:e. 

son Yunan taarruzunun blrlncl ve mlh1n idaresinde sahaya çıkan her C h d 1.. __ 
ikinci giinlerinde elde edilmek isten!- iki takımın en kuvvetli kadrolarını ey an a spor saı.uuı 
len hedeflerin hepsine nıtl§~~tm muhafaza ettl~i görillüyordu. Bilhas- Adana (Akşam) - Yansen pla
varıldıtını ve umumiyet lt.ibarlle sa. Beykoz taklmınd~ emek.dar spor- nına göre, Ceyhanda 1por sahast 
~sud neticeler elde edlldiğin.1 teyid cularım1zdan Gül!e _Ibrahimln santr- olarak ayrılan yer istimlak edilmiştir. 
etmektedll'. Bazı dii.şman m.evzlleT1le haf oynaması gunun hadisesi idi. B as .. ı "b' at d halin ti 
e.sasiı ehemmlyeU hail daimi müs- Oyuna Beykozun ortadan yapt11it bir .ur ı?ın. guze ~r a e ge -
t.aııJcem ronkiler zaptedllmlf ve mü- akınla başlandı. Dakikalar ilerledikçe rılmesı IJine de haşlammştır. 
teaddlt .eiingtl hüeum1anndan sonra Beykozluların oyuna Mldm oldulc.Jarı T•• f .., • k 1 k 
itaıyanlat müdafaa hatJannda.n atıl- v& Ka.sımpaşa. k.alesin1 sık sık ziyaret u egı urca ar en ..• 

ceğim.» 
Dll§lardıu ettikleri görülüyordu. Bu sırada ya- İzmir 16 (Telefonla) - Mene· 
Aşnı Jta,ynaklara. göre düşman cep- kaladıklan bir çok fırsatları m~ menin Söğütlü mevkünde berber 

he boyunca. bllhas.sa. merkez mıntaka- ci.mler e.cele yüzünden kaçırdılar. Son- Ferhad oğlu 15 y~da Ahmed 
smda rlcat etmektedir. İtalyanlar I.ara. doğru Kasunpa.şaıun b..ak1mlyett .ı ı ., ··f V• • ı.._ al k ' Türkiye sulh için 

çahşıyor 

"da ...... ft .... me~ etmi•lerse d lt . de b-ı- 1 _ .. ,_ ..... ao u çı:te tu egl.Jll IUl.IC ar en at~ 
anu ne m...-... - ~ e a ına gıren vre u un ça ış.tilAAIU.. ld l eı· la Av 
YunanWar bir çOk noktalarda. -katı rağmen O-O berabere bittI. a .mnı:. ·~ 1 p:-rça nmıştır. gır 
darbelei Jndll'erek dü~ana atır za.- lltinci devreye Beykozlular canlı yaT:Jı v :;UA, ~mm Memleket hasta
,ıat verdlnD1Jlerdlr. Blr. 7erde 11abah- baoladılar ve bunun netieesi olarak nesınde tedavı a•tın11. ahnın1§tır. 
leyin m~beJe 1000 a.s1t~rle ~ tıstünlük kurmakta gecikmedllet•. Ü~ l • d ı· } · 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) yan bir Itaıye.n mUfrezesinln meycu- iUte yapttklan akınların birisinde ~ır e ıg DlAÇ arı 
dü aynı akşam 180 ne 1nm.l.ştlr. ıtal- 5abahaddin vasıtasile ilk gollerini lvnır 16 (A.A.) - Bugiin ya.-

Diğer taraftan Times gazetesinin yan esirlerlnln kafüe.sl gittikçe art- kazandılar. Biraz ısonra müsaid. vazi- pılllııl'l lig maçlauoda Göztepe Kar
diplomatik muharriri, Kral Bori-1 maktadır. B1J! çok ganalm ve harp yette topu yaka.lıyan Şah.ab sıla bir şıyalt.ayı 8 - J \'e Altay <la Ate~i 
ürkütmek için Almanyanın Ma1te- malzeme!! Yunanlıların eline geçmiş- şütle takımının ikinci golünü ~ı.kardı 3-0 mağlup elıniJludir. 
donya tedhiş komitesini kullanmak~ tir. ve müsabaka bu netice del!;işmeden 
ta olduğunu yaz1yor. Muharrire 1ıö- Şlmal cepheslııde de Yunanlılai' mü- .Z-0 Beyk.ozun calibtyetile nlha.yetlendl. 
re bu komitenin reialeri Almanyada hlm muvaftaklyetler kaza.nm.Jilar, ---=----=--llllİll-=--=' 
veya isgal altıındaki topraklarda hu- 2000 metre ~klllde lld ıllaZ'.P da~ Matbaa sahipleri, rıerma}'e-ılarlar 'ft 

• Jilal ebnlflecdlr. Diişm.an ik1 datdaıı matna ftJlerl ~ olan .ıen1r1 res-
Junuyorlar. da süneli hlleumlle fıkacıl.m.l.§tu. m l,-e, banka ve tıcuethanelerin 
Tim~'in bir makalesi n•zan ctitı:utıae 
Londra 16 (A.A.) - Times'fo Bir yunan adasina Tabedllecek bir~ matbaanın te§-

diplomatik muharriri, Almanyanın ld kllatmı Te piyasa 'Tazlyet!nl 25 se-
h3klond bil bo ba ab ı nedir bllfl!l çalıprak yaptığım tec-

Bulgaristana nüfuzu a - m rübelere istmaden o işe başlamadan 
haasa Bulgar~tandan verilen haber- Atina l 6 (A.A.) - Emniyet ne· nvel bütün lbtiyaçları tedk.ik ve ta-
leıde bazl müba1agalar bulunduğu· zat:etiniıı dün akşamki tebllğj: Düt-- yine ederek Nizampajını yapar ve o 
nu tahınin etmektedir. Bu haberler man tayyıu1tleri bugün Zante ada- f.§in kft.ğıt, makine ve diğer k161mlarda 
ortalıkta, bilhassa Tür]Qfe ile Yu- aru bombardıman etmitlerd!İ1'. Bir fapacağı. bütün rolleri lncelJ.yerek 
goslavyada telif uyanclınnak v• kiti yaralaıımıttır. Girid acluında d a lsabctli bulutlarla mallyetınl haddi 

Y ı il nf · b · ·- '- b bal ı asgarlye indirip meydana ıetireblll
unanlılara -ta}ya · e mü ent ır köy mın~aama om ar atı rol§- rim. BanJcalar, l:ıilyük üearet.baneler, 

sulh yapmayı d ütündünnek, hülasa br, fakat lıuar olmamı~tır. deviri rearıılye defatir ve ilvrakı mat
zemini Alması siyasetine daha çok ahil• L l ! I . )" bualarlyle !stat.istik mecmuaları ve 
bAdim kılabiJ.ecek ya siyasi bir ttı· Malezya S 1 leDJ.1Ae 1 bilcümle fantazi işlerin tertip ve. 
hakküme veya askeri bir tecavüze JDJDtaka tab'mda yaratıcı blr kabillyet ve lll-
bazırlamak için Almanlar tarafından Loodra 16 (A.A.) _ Brltanya tisasıın vardır. Sıcak le ~at matris 
ifaa edilmektedir. . • b"._..__....ı lmdudu •-L..1- bı1dirikn alarak kalıp teksir edebilirim. U:emle-

Sofy 
b b r.in1n u..~ ,.-~ ketınılzln 1htıyacı olan çok müt.enenl 

Aynı gazetenin a mu a ı ıınmt-Wnm eyriişefain için tehlikeli matbu evrala. gö:& öniinde bulundura-
yaptığı tahminlere göre, Tü'l'lqye ile oldui unu bilcliıollttfr: rak en ınoo teterrüatına kadar tayin 
Bulgaristan arasında yapılmakta Şimalinde 002 derece 44 şimali edip aermayesine görel matbaa teş-ı 
olan diplomatik görüpnder Balkan- arz dairal. p.rkında 104 d erece ~O kllatı yapar ve çalıştırabll1rhn. Llnotlp 
lar yolunu hanrlaroak içfu Almanlar pdtt tU1 dairesi. cenubunda 001 .de- v~ Ent_ertip makinelerinln tertip üze
tarahndan tatbik edil&a mant!vranm rece 3S fiın.a1i arz dairesi, garbi~. _rgule!ti r-0Ue1iıü ve bu m.ıildneferaen 
bir kı•mı addedilebilir. Bu Alman Ma!e.ıya M.kiU~ Az.ami. istifade l~n herke~ ha.tır!11a 

«AKŞAM,, neırİyatİ 
ROMANLAR 

K.üçiik tıaıılar 
Kmreık P .. a 

Va-NO 

Sermet Muhtar 
Deli Seli.mi İzzet 
Yalı Çaplonı 

Burhan Cahit 
Bu perdenin a""-nda 

z. 1. 
Diiiüa gecesi 

75 
30 

30 

Burhan Calıit 100 
Sam• Km 

İskeoder Fahreddin 125 

Aspd- Wr l'ilnet -~ 
lskender Fahreddin 80 

P~\e tna$W.h Hamm 
Sermd Muhtar '70 

Bir W.cecti 
Selimi kut 20 

Dtvl• bld..m 
fülit.&..~- " 

Atfı futmuı 
Muazzez Tahain 50 

lıereketinoin yapılmasl imklıı!O.ln Ahi.irallık dıı.ireşi Yukarda tah· gelemıy~elt b1Jg.ilede mücehhe.zmı; 
B 1 1 S 

L. d ·· ;,.ii(dü ' b il bu maUima.tıanmdan her §ıekllde iec- T~ yede 
er in. i e pıya a.rasın a goru~ - dit e<b'len bölgeye başka ir . an riibe ''e imtihana. da. huırmı. Bö le blr AKŞAM matbaası 

"}ü artık söylenebJ!ir. ~el' ne behası- yapılma.dan maya .dökülec::.eğini ve kimseye ihtiyacı olanlar aşağıcıJı ad- • -------------• 
na oiınsa olsun har~~ .dış~dT·~- mezkôr bölgeden g~ek isteyecek resime mektupla. müracaat edebilirler. «AKSAM» brilerine mahsas 
ma~ istey~ ~u~aı .hu.~wneti _ u. ;_ npul' lr.aptımlanrun Siogapurdaki T~ya da. gide~ • yüde 20 temilit kuponu 

~orun vazıyetmf ilen.sureM ~~ Britanya deniz makamlanndan yol (Istanblll - J'atib, Sinan. Ata Ma- ~============:: 
]erini bj]diı?"ş. B~_rlin de ~ürki~~: .istemeleri kah edeceğini tebliğ et· h.a11esi, )[adı Çeşme Sokak '19 No. da 
ııin kendHlııe hucum ed1!merugı __ ı_t_.J· S. D. XA.~ 

, ı • V• h k ~ eu.ır. -.-------·ı• takdirde bir şey aöy emJYecegı a • Bu talJm.ata riayet etmiyen bütün ,. 
kında Bulgaristana teminat wrmiş· yapurlan:n akihetlerindt!D kendileri 
tir. Hatta Türkiye ile müzak~ey• mesu1 olaeaklaırur, 
başlaması için Almanya Bulgarista
na tavnyede bulunmu§tur. 

Daily Herald gazetesi bu m.~v~ 
· hakkında yazdığı makaleye buyük 

harflerle §U başlığı koymuştun 
c:Mütavaat için Yugoslavyaya do· 

kuz gün mühlet verilmiştir.> 

Eski İspanya kralı 
ağır hasta 

Londra 16 (A.A.) - (B.B.C) ı 
Romadan haber alındığına göre eı
ki İepanya \c.ralı J 3 üııcü Alphoose 
bu gece yeni bir anjin krizi geçi.ımiş-

Bir Portekiz askeri heyeti tir. Slhhf YUiyeti valümd.ir. 

AKŞAM 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aybk 

1400 turuı 
'150 • 
iUO • 
150 • 

2700 kuruş 
H50 > 
800 .. 

• 
Posta lttihaduıa dabll ohnı)'an 

İngiltereye gi~yor ln-=ıte·•eye sah' ... Jar ecnebi memleketler: seneıı~: 
Londra 16 (A.A.) _ Bugun Londra- 1;u ca _ ~ . 9800, altı QlılJ 1900, 64' ayl.J.lı 

nın selahlyetıi kaynaklarından öğre- 1mıir 16 (T elıefonıa) - Y ap~ııı lOOO kurqtur. 

EvJ Apartıman 
klralamak için 

«Akıam> in Kllçüli 
lli.nlari en ıüratli ve 
en ucuz vasitadir. 

n1ldiğine göre, İngillz hüküm~~ müzakerele.- netice~de lngiiiz .. tı.ca· Teleloıılanmu! Başmolulırlr: 
daveti üzerlı1e yedi subaydan ı:n~ek- r.et birliğine 5000 ton zeytinyagı 58

' Yazı lşlerJ: .2197416 - İdare 2988ı Lokman Hekim 
tep bir Portekiz askeri heyet: ~gll- tılmı ur. ilidir: !tft'1 
tereye gelmektedir. Bu hey~t. Ingilte- F~ .kmir zeytinyağı ihracat~lar ı---------~---·ı 
renı~ harp gayretlerini ve In~terede birliği.:~ fiati üzerindendir. Aynca Alııharrem 20 - Kasını 102 ( Dr. HAFIZ CEMAL) 
ve bılhassa Londrada hava hucu.mla- ın . ·--L • • S. lm.. Gii. Ôğ. İkL Ak. Yat. Dahil" .::..-L - - - ... 
l'1na karşı hava müdafaasının nasıl lngilizlere mcir ve :zahire sa~ ~çm E. 11,30 ı.ıo &,41 sı;uı 12,00 l,3.2 ıye Mu1eruullll 
J§led1tmt yakından tedldk eyllyeeeır.:- ~e müzakerelere .de"am eıMmekte- va. a,ıı 'l.54 13.?.8 141,23 lB,45 20,15 DivlllQ'oJ.a 104 
tlr. di lzmirdek.i ihracat ve ithalat bir- Muayene aaatleı:i PlWU' hariç 

Portekiz heye_tJ fızası. İ:Dgil~e Weri heyeti umıımGye top~tılan idarehane: Belnlll dvarı it.er~ 2.5 - 5 Telı 22398 
bul~dllkları muddetçe Ingilli: hükü- 25 ubata kadar ikmal ~iLnı~ ola- AcmnısJuk sokak Ro. 11 l•••••••••••••i 
nıetillln misafiri olacaklardır. Lon- 11 lll•Iİlll••••ill•••••il 
d.raya. bu.gün gelmeler! beklenly-01". caktır. 

1941 iKRAMiYELERi -, 

T. iŞ BANKASI 
l &dd M41ıO Liral* 
s .. :im .. 

ı ~ '.'7511 • 
1 5'00 ., 

2SO .. 
11.IO • 

= !IDCI.
= 8110.
= ;ıwo.
=~ooo.

1 

1941 Küçük 
T OMUrul Huaplari 

ikramiye Plim 

& 

IS 
80 

.. 
• .. .. 

= 3080.- ,, 
= 3.Hft- u 

=4'00- .. 

" 
su " 
ZI ~· 111 =......_.,., 

1te~it'l~m~ ol Şubat, 2 l\tayJS, ı Ağus 

tes. 3 ikiaciıte-ırin tarihinde yaınh 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
ı - Mevcud müfredat llsteled muclMnce 1.UOıı M3 sandık eb'::ıdmd:ı 

kesl.lmiş köknar ve miitealdSt tQı. )o;> kiiiknar L\ıtalı çam, karaağaç ~ 
7arma ıtırgen olmak l7ae eema.tı cCIS.:mD~ -.U3 9ndıklık tnhta ile .35.J 
adet kontrplak pazarlıkla atın almacaktU'. · • 

.. n - Pazarlık 2112/Ml ~ma günii saat l4 e Kab:ımşta Levazım ~ 
mubıı.yaat şubes1JıQll! -1mı ~qonunda 7apılacaktır. 

"İi?"':. ~t ltstesi sözü. Pf.e11 pbeden parasız alınabilir. 
fv - Isteklllerjn toytn olmııuı gfuı n saatte teklif edecekleri nükd:ı;r 

Ye fiyat üzerlııden % "l,5 güYerune par~ Wrlikte mezkur komlsyoı 
müracaatları. (1049) 

lngilizce - Fransızca akşam dersler! 
17 Şubat 1941 Pazartesi günü Yeni dev-re 1b~yac.aktu:. Kay.dol

mak üzere hergi.:n saat l O dan 21 e kadar müracaat Adres:· 
AMERİKAN LİSAN' n T!CARE'l l:>ERSANESİ 

Saltanahme~ Alemdar C...ddeai No. 23, M.ü..d.ilr; jJharo.i Rola.tcr. 

1 
Devlet Demiryollari ve Limanları işletme 

Umum idaresi il.inları 

.Ankata 1sf;aayommda 1np eciilıMktoe ıılan ~ ~~ umumi 
!da.re binasına aid sıhh1 tesisat clhamrmm ~ Te ~ ~ 
.tapalı .sarf uaullle eksfltmeye mnm1Jltı2r. 

ı - Bu işin muhammen ltedell 15778 liradır. 
:;'! - İstekliler bu qe '8Jd p.rtı:ıame ve sair ff'il:'llQ deı'lfit clemlr yollıı.n 

Ankara ve Sirkeci vezneıeımcıen 80 kuruş muka.bllintıe .ıWı:tiIJlr'ler. 
8 - Ekslltme !612/941 çarşamba günü aat lıf d.a. ~aa. Dev t 

J>exnlr)ı>llan yol dalreslnde merkez 1 inci~ ~"k'tır. 
" - Ek.sll.tmeye girebilmek lçin 1steklilain 1ek1if mektı:ı;plan ille bir· 

llkt.e aşa!ıda. ya.zıh teınlna.t ve vesaiki aym. :gütı aat U ıe l1adu mn!sy 
reWtllne ftlmelert llznnd1r. . 

a c2@0 sayılı kanım alıkl'unına. uygun ~ Jliıa1ı'k mıın..tta.t teminu.11 
b cBu kanunun ta;J1n ettiğl vesikalar. 
• cl:steklllerln bu gibl tesisat işlerinden Ell u mm airalik 1.eahhü 

muvatfakı7etle başarmış olduAunıı. daJr vesika. (119!} (899} 

* Muhammen bedeli 8700 (Setiz 'bin yedi *' mm. cil.ıı.ı:ı '5 ton nı 
yatı 6/S/1941 çarşamba gitnü 8ll.l.t 15 de bıııa1ı 'EID e ~a'M 
idare binasında sa.tın 1ı.lı.nacaktır. 

h ~ '1ı'me'k ~ 8~0 (Altı yüz eil1 W tim. elli kur~) lll'llıl 
hk mnvakb.t fıı!mlnat lle hnunun tayin ettiği velDaları ve tekllfleıint nıfi 
ıu dn sant H e bdal' .kQnılsyon re~lne vermler.i JAzımdır. 

Şa.rtnameıeı- param alarü. Anbn.~ "8Jırti:ıe ıiatıeSi:ı:ııim. ~ 
li'da 'f~Wlü.n:ı. ve a~vt Şeflitınden da~ıhlaca.ktır. .UJ12) 
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ş K 
Bugün İstanbul şubesini açtı. 

l\Ierkcz: Galatasaray lisesi karşısı No. 18' ırefefön ~9010 
İstanbul şubesi: Eminönü, Anadolu han blrtn~ kat. 

Telef on: 24694 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Oozel 
Olmak 

• • 

, 
(loouk donları 

tQt IA.stJ.k, d.ıfı ~.ipekten 18· 
Pılımt gayet aallam ve ook 

da,yanıklıdıt, 

markasına. dikkat. Toptan satış 
yert: Sirkeci Orbaniye ca.d. No. 
28. Tel: 20992. Telgraf edresl İs
tanbul :-- Ateş. 

İstanbul Havagım ve Elektrik 
ve T~b!>üsatı mıaiye 

Tii!k Anonim şİrkcti.ıiden: 
24 Mart 1941 pazartesi gÜnÜ 

umum beyet:İu i.di suretle toplanbsı 
İstanbul Havagazı ve Elektrik ve 

Teşebbüsltı Sınaiye Türk Anonim 

r !' , ıı=z 

Acele kiralık 
mobilyalı aparhman 

Taksimde azamt konforlu 
(kalorifer, ııcak ıu, telefon fri-

jider) altı odalı mobilyeli apar
tıman müsait ıeraitle acele ki
ralıktır. Telefon: 814 34 nu
maraya müracaat. 

Ada tavşanı 
Alınıyor 

lyl fiatıe ild kilodan fazla 
ağırlıkta dişi Ada Tavaşnları 

satmak lstiyenJerin Türbe, Bele
diye dairesi karşısında Ayberk 
Ap. 2 numraya mü.racaatlan. 

ıçın 

Her ıeyden evvel 
•ıhhatll v• parlak 
bir tene, lekesiz ve 
:lüzgiln bir cilde ma
Hk olmak lizımdır. 

Şirketi hissedar lan, 1941 martının 1 / stanbul Levazim 
24 üncü pazartesi günü aaat 15 de 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde No. atnirliği satın alma 
475 Botter hanında 1 No. lu dai- komisyonu ilanlari 
rede adi surett: toplanacak umumi--------------

KEB11l 
PEBTEV 

Siziıı do cildinizi 
?{iı:elleıtirir, gudde.-

1crini besliyerek can
Iaındmr. 

40 senelik bir tecrüb'l mahsulü olan KREM PERTEV teritb 
ve yapıllf tarzındaki incelik dolayuile tenin fazla yağlanma
ına mani olur. Y v ız ol.;ak hususi tü ve vazolarda satılır. 

oiş MAC·UNU 
A?;iızdaki mi kroplar1 temi~~er • dişlerin sıh• 

hatını muhafaza eder. 

tter yerde O E N T O L dl' macununu arayını1! 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
Başkanlığından: 

510.000 cilt tutkallı makbuz yaptırılacak 
1 - Genel Merkez ihtiyacı için nümune ve şartnamesine Köre ve kapalı 

ıart usullle 510,000 cilt tutkallı makbuz yaptınlacaktır. 
2 - Muhnmmen bedeli 17850 muvakaktı teminatı 1339 liradır. 
3 - İhnlesi 3/ Mart/941 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 

Türk Hava Kurumu Genel merkez binasında müteşekkil satın alma. komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Isteklllerln kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikan temlnat
larını havı kapalı ve mühürlü zarnannı 1hal& saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. cll68ı 

Fiatlar Rekabetsizdir 
Tedarik eylediği .osn.ooRAFı sayesinde teknllc bakımdan 
yalnız mükemmel vlizlyette olan radyolar satar ve radyo cihaz
larını yenilemek suretile tamlr eder. 

Bunu T esbit için : 
Mukayese edilmez derecede güzel sesu ve kuvvetli 5 ve 7 lAmbalı 

12 - 2000 metreye kadar Yeni modellerini dJnlem&k k!tld.lr. 

P. PERRiN ve v. KORNFiLT (Mülıendls) 
Beyoğlu İstiklO.l cad. 285 Kurtulu§ han (Geçidinde<. Tel: 412~. 

heyete davet olunurlar. 
En az yirmi hisse senedine malik 

olup toplantıda hazır bulunmak ~s
tiyen hissedarların ticaret kaınunu
nun 3 71 inci maddesine göre top
lantıdan laakal bir hafta evvel va
deleri gelmemi;, kuponları ile bera
ber hi9Se senetleri: 

İstanbulda: Şirltctin idare merke
~ne, Osmanlı bankasına, Sclanik 
bamknsına,Lizbonda: cSocicte Fi
reprises İndustriellen e tevdi eyle
nanciere de Transports et d'Ent 
meleri icabeder. 

Hisse senetlerinin tevdiine mü· 
teallik damga vesair resimler tevdi 
edenlere aittir. 

MUZAKERAT RUZNAMESİ 
1 - İdare meclisi ile murakıplaı 

raporlarının okunması: 
2 - Mevcudat hesabı ilebilanço 

ve kar ve zarat hesabının tasdiki: 
3 - Esas mukavelenameye göre 

idare meclisi azası seçilmesi: 
4 - Mwalcıpların tayi:ıi ve Üc· 

retlerin-in tesbiti : 
5 - idare mecHsi azasının bizzat 

veya bilvasıta alakadar olabile· 
cekleri şirketler veya ticarethaneler 
ile lüzumu takdirinde §İrket namına 
ticari muameleler için ticaret kanu
nunun 323 üncü maddesine göre 
mezuniye verilmesi. 

iDARE MECLtSt 
Tasfiye hali.ne bulunan 

Türk Anonim 
Elektrik şirketi 

24 Mart 1941 Pazartesi günü mnu
mi heyetin i.di surette toplanması 

Tasfiye halinde bulunan Türk 
Anonim Elektrik firketi hissedar
lan. 1941 rr.artırun 24 üncü pazar· 
lesi günü saat 15,30 da Beyoğlunda 
İstiklü caddesinde No. 475 Botter 
hanında, 1 No. lu dairedeki idare 
merkezinde adi surette toplanacak 
umumi heyete davet olunurlar. 

En az on hisse senedine malilı 
olup bu toplanhda hazır bulunmak 
isteyen hissedarlarm ticaret kanunu· 
nun 371 inci maddesine göre top• 
lantıdan l&akal bir hafta evvel vade
leri gelmemit kupon1au ile beraber 

1 
hisse senetlerini: 

1 İstanbulda: Şirketin idare merke
zine, Osmanlı Bankasına, Seta.nik 
Bankasına tevdi eylmeleri icabeder. 

Hisse senetlerinin tevdiine mü-
1 teallik damga vesair resimler tevdi 
1 eden1ere aittir. 

Müzakerat Ruznamesi 
· 1 -Tasfiye memurları ve mura
kıp raporlarının okunması: 

2 - Tıufiye 31 kam:nuevve! 
1940 tarihindeki bilanço jestiyon 
hesabının tasdiki: 

3 - Bir yeni tasfiye memurile 
bir yedek tasfiye memunmun tayini 
ve tasfiye memurJarmm salahiyet 
ve ücretlerinin tesbiti. 

4 - Murakiplerin tayini ve ücret
lerinin tesbiti. 

Tasfiye memurları 

.. ----Doktor ••••• 
ÇlPRUT 

Cildiye ve Zühreviye Mütehassısı 
BeyoiUu Yerli Mallar Pazan kar
şısında Posta. sokağı köşesinde 
Meymenet ımartımnnı. Tel: 43353 

Taksim ı s Salonunda 
Bir Tarih Canlanıyor ... 

Ostad Bestekar MUHLİS SABAHA TI1N'in Şahueri olan 

Boğaziçinde Bir Mehtap Rüyası 
30 kiıilik muazzam Revü, bu ak.tamdan itibaren 

her aktam Sahnemizde göreceloiniz. 
Memleketin Kıymetli 0.ltuyucu.au 

Davan -A- ve kemani 
Ayrıca: 15 klşlllk muhte§em saz heyetL Her Pazar saat lG dan 18,30 a 
kadar BÜY'OK REVÜ' n SAZ HEYETİ ile B'OYttK MATİNE. na.tlal'da. 

zam yoktut. MMalarıruzı evvelden ka atınız. Tel: 40099. 

Clnsl Miktarı 
Adet 
6312 2,5 sant!mllk tek dilli çıkrıklı 

toka. 
4208 4 santim paldum ucu tokasız. 
3500 Hamut için burglilu halka. 
2104 1,5 santimlik tek dilli toka. 
4208 3,5 santlnıllk tek dlllf toka. 
1052 Hamut ağacı. 
1052 Çavdar sapı simit. 
Yukarıda yazılı yed! kalem malze

menin pazarlıkla eksııtmesl 18/ 2/941 
salı günü saat 14 de Tophanede Lv. 
amirliği satınalma komisyonunda rr.ü
teahhld nam ve hesabına yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 2159 lira 
84 kuruş ilk teminatı 162 liradır. Nü
munelerl komisyonda görülür. İstek
lilerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (885-1059) 

·çAPAMARKlJ 
••• Sebze ve hububat komprimeslle 24 saa.tllJC 

201 ton dekovll ve ray demiri Gell- KALORİNİZİ TEMİN EDEBİLİRSİNİZ 
bolu ve Çanakkaleye nnkletUrııecek- Her büyük' bakkaliye mag----~-.;.ı- bulun"•. · 
tir. Pazarlıkla ekslltmesi 18/ 2/ :l41 salı ~JUA ...... ..... 

günü saat 14.30 da Tophanede Lv. ,1111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111••] 
~mirliği satınalma komisyonunda ya- D • L - • • .... 
pı1acaktır. Tahmin bedeli 1407 lira enız evazım Satın Alma Komısyonu ılanları 
kati teminatı 211 Ura 5 kuruştur. Nak- 1111111111111111111s111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
llne talip olanların belli saatte komis-
yona gelmeleri. (889-1096) 20 Metre karbon kablo c2 m/m likt 

•• • 10 Metre LD.stik kablo c2.5 mim llk• 
Bir buçuk tonluk kamyonet alına- 2 Adet karbon fltllll lA.mba. c220 Volt 100 Vatlıkt 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/ 2/941 2 Adet karbon fltllll llmba •220 Volt veya. 75 Vnt.lıb 
salı günü saat 15 de Tophanede Lv. 1 Paket Tomosol kfı~dı •Kutup muyanesi için• 
Amirliği satın alma komisyonunda 4 Kutu cFiloıı: lehim m.a.cunu• 
yapılacaktır. Kamyonet mücec.Idet ve- 1 Paket nişadır. 
ya az kullanılmış olabillr. ic;teklilerln 1 Adet Kantar 150 kiloluk : 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 1 Adet Terazi maa. dirhem 

(890 _ 1125> 12 Adet lastik Çlz.me 
••• 

32 X70 kutrunda bir adet iç lftstik 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
US!ZfŞU 8311 gllnü :matF10 de Topha
nede Lv. Amlrll~l satın almn komls
yonundn yapılacaktır. İsteklllerln te
mlnatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. · (892 - 1127) 

••• 
100 ton lavamarin kömürü alına

c~ktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19/ 2/ /941 
çarşamba günü sant 14 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi komisyonda görülür. İstekli
lerin kati teminntlarile belU saatte 
komisyona gelmeleri. (891 - 1126) 

••• 
Beher kilosuna. 340 kuruş tahmin 

edilen 15 ton kadar kunduralık san 
vakete alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 21/2/ 941 cumn günü saat 15 de 
Tophanede İst. Lv • .Amirliği satın al
ma komisyonunda. ynpılacaktır. Kati 
teminatı 7600 liradır. Isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(893 - 1160) 
••• 

Adet 

300 Alpaka. yemek kaşığı. 
300 Alpaka yemek çatalı. 
300 Alpaka yemek bıçağı, 

50 Bnkır çn.y güğümü. 
50 Cam sürahi (beynz). 
50 9. No. yemek tevzi kepçesi. 
50 Ikl gözlü cam tuzluk. 

300 su barda~ı. 
100 Galvanlzll tel nlhnlln. 
300 Porselen çay fincanı, maa tabak. 

5000 Kilo yataklık pnmuk. 
Yukarıda yazılı malzemenin pazar

lıkla eksltlmesl 20/ 2/ 941 perşembe 
gün saat 15 de Tophanede Lv. Amlr
llği satın alma komisyonunda. yapı
lacaktır. Taliplerin getirecekleri nü
munelerden beğenilerek alınacağından 
nümune ve teminntlnrile belli vakit
te komisyona gelmeleri. (894-1161) 

• •• 
650 lira tahmin edilen bir adet ar

pa ezme mnkinesl ahnncnktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 21/2/941 cuma günü 
sa.at 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
sa.tın. alma komisyonunda yapılacak
tır. Ilk teminatı 48 lira '75 kuruştur. 
Şekil ve şartlan komisyonda görülür. 

(895 - 1162) 
••• 

Beher kilosuna 327 kuruş 50 santim 
tahmln edilen 15 ton kadar kundura.
lık kösele alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 21/2/941 cuma. günü saat 
14.30 da Tophanede İs. Lv .Amirliği 
satın alına. komisyonunda yapıla.cak
tır. ~ati temlnntı 7368 lira. 75 kuruş
tur. Isteklllerln bell1 saatte komisyo-
na. gelmlerl. (896 - 1163) 

••• 

1250 Kilo et kavurmnsı. 
Yukarıda cins ve mikdan yazılı eşya ve malzemenin her bir kalemi ayn 

ayrı .18/Şubat/941 salı günü saat 14.30 dan itibaren pazarlıkla alınac:ıktır. 
Isteklilerin belli zün ve saatte Kasımpaşadn bulunan komisyonda. haZll 

hulunmaları. cll67e 

• i\Iarmara Vssübabri K. satınalma komisyonundan 

UN iLANI 
1 - Tahmin edilen bedeli 26950 Hm olan 140.000 kllo un, pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Eksiltmesi 20 Şubat. 941 perşembe günü saat 14 de i:z
nılt.te temase kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebillr. 
2 - Pazarlııta lştirfık edecek isteklilerin bu işlerle alakadar oldukları

na dair ticaret veslknlnrlle birlikte 2021 lira 25 kuruştan ibaret muvnkka.t 
teminat makbuzlarını muayyen gün ve saatte komisyon başkanlı~na ver-
meleri. '1146) 

* 1 - Tahmin edilen bedeli •26.22h lira olan cl6.000e kilo sadeynğın 20 
şubat 941 perşembe günü saat 14 de pazarlıkla. eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı cl966• Ura ır80 • kuruş olup .şartnamesi her gun ve me
sat saatleri dahlllnde d32• kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sanlı kanun un istediği vesaik.le birlikte Knsımpa-
şada. bulıınan komisyona belli gün ve saatte müracnntlan. (1()00) 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü llanları 

Umum 

17 Şubattan 24 Şubata kadar muhtelif hatlara kal
kacak vapurların isimleri, kalkıı gÜn ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hatlınl\ Salı 12 de (Güneysu), perşembe 12 de (A.'1kartı) 

Bartın hattına. 

Mudanya haltına 

Banclırnıa hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

ve pazar 16 da (Erzurum). Galata rıhtımından). 
Salı 18 de (Anararta>, cumartesi 18 de (Çanakk.a.· 
le). Sirkeci rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 9.00 da. (Ülgen), pa· 
zar 9.50 de (Sus>. Galata. rıhtımından. 
Pazartesi. çarşamba, cuma 8.15 de (Sus). Galata 
rıhtımından. Aynca çarşamba 20 de (Saadet) ve 
cumartesi 20 de (Mersin). Tophane nhtımındnn. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar) . Tophane rıhtımın
dan. 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane nhtımınd:ı.n. 
Çarşnmb:ı 15 de <Bursa), cumartesi 15 de (Saa
det). Sirkeci rıhtımından. 

hmir sürat hattına Paznr 11 de (Izmlr). Galata rıhtımından. 
İmı1r aralık postası - Perşembe 13 de (Tırhan). Galata nhtımından. 

(1166) 

Not: Vapur seferleri hakkında. her tUrlü maltimat aşa~da telefon n11-
marala.n yazılı Acentelerimizden öA"renllebillr. 
Galata Ba.ş Acenteliği - Galata nhtımı, Limanlar Umum 

'Müdürlüğü binası altında. 
Galata Şube 

Sirkeci » • 
Galata rıhtımı, Mıntaka. Liman 
Reisliği binası altında. 
Sirkeci, Yolcu salonu. 

••• 

42362 

40133 

22740 

MUDANYA T ARiFESİ DEGIŞMIŞTIR 
J7 Şubat 941 pazartesi günlinden itibaren muvakkat bir znma.n için t.. 

tanbuldan Mudanyayn ve müteka.bilen Mudanyada.n İstanbula. haftada dört 
ı;osta yapılacaktır. 

Vapurlar istanbuldnn Pazartesi, Çarşamba ve Cuma. günleH saat 9,00 d.a 
Pazar günü saat 0,50 de kalkacak ve Mudanynda.n İsta.nbula. salı, pel'§embe 
ve cumartesi 11,00 de. pazar 16,00 da. dönece)ttlr. 

Pazartesi ve Cuma postalan Armudluya u~rarnk OemllAe kadar gld .. 
ceklerdlr. 

Pazatı silrat postası (Sus) vapuru ne diğer postalar eski vapu.ı1a.ria ,... 
Kilosuna 390 kuruş tahmin edilen i-!2~aktll'. (1185) 

2500 kilo kendir ipliği alınacaktır. Pa- ---------------------------
zarlıkla eksiltmesı 20/2/941 p~rşembe 
günü saat 14,30 da. Tophanede LT. 
Aniırıı~ı aatı nalına komisyonunda ya.. 
pılacaktır. Niimunesi komsiyonda gö
rülür. İsteklllertn belli saatte ko-
mtsyona gelmeleri. (89'1 • 1164) 

Rida Diş Saya 


