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Türkiye - Bulgaristan 
iki hükUmet arasında bir 

beyanname imzalandı 
Türkiye ve Bulgaristan her türlü 

taarruzdan ictinap edecekler 
Beyanname başka memleketlerle mevcut 

teahhütleri haleldar etmemektedir 
Hariciye Vekili: "Bu mütevazı eser Balkanlarda yeni 

karışıklıklara belki de mani olacaktır,, divor 

-

Köstence 
limanı 

25 kilometre şimali, 
25 kilometre cenubu 

tehlikeli mıntaka 
ilan edildi 

Bülaet 17 (A.A.) - Reuter 
ajansı biJdiriyor: Karadenizde 
Köstence limanının 25 kilomet
re ,imalinden 25 kilometre cc
nubuna kadar seyrisefain İçin 
tehlikeli mıntaka ilin edildiği 
beyan oluıunaktadır. Fenerler 
geceleyin sönük kalacaktır. De
niz makamahnın talimatına ria
yet etmeksizin tehlikeli mmta· 
kaya girecek olan gemiler 
bunu kendi zararlarına olarak 
yapacaklardır. Tehlikeli mıntaka 
Tuzla ile Midia burnu arasında
ki sularda. 

Köıtence - İstanbul 
seferi 

Bazı pzeteler Romanya va
purlannm Köatence ile İıtanbul 
arasında seferleri tatil ettiğini 
yazmı,lardrr. Romanya vapurla· 
n acentesi bu haberin doğru ol
madığuu, bugün Köstenceden 
vapur srdeceğini bildirmektedir. 

Bulgaristan 
istilaya intizar 
ediyormuş Anknrnda Türk - Bulgar beyannamesini imzalayan Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu ve 

Bulgaristaıun Anka~ elçisi B. Kirof ile Hariciye Vekaleti binası 

Ankara O (A.A.) -Bugün Ha- ve amimi ve ebedt dostlulC cart /ngiliz matbuatı, İstilanın 
riciyc Vekaletinde saat 13 de aşağı- olacağını tesbit eden dostluk misak- 15 gün içinde olacağı Türkiye ve Bulgaristan 

arasında imzalanan 
beyanname 

daki beyanname, Hariciye Vekiloi larına sadık olarak: mütalaasında müttehit tir 

Türkiye ile Bulgaristan arasın
<ıa dün Ankarada bir beyanname , . 
imzalanmıştır. Bu beyannamenın 
mahiyeti, iki memleket arasında 
zaten mevcut siyasi münasebet
lere yeni bir şekil vermekten zi
yade bu münasebetıeıi teyit et
mek ve ahvale intibak edici bir 
kuvvet verdirmektir. 

Şükrii Saracoğlu ile Bulgaristanın 
Ankara elçili B. Kirof arasında im· 
za edilmiıtir: 

Türk ve Bulgar hükumetleri mü· 
telcabil menfaatten ve iki memleket 
arasındaki :itimad ve dostluğun tam 
olarak muhafazası bakımlarından 
harici siyasetlerinin vechesini tayin 
ve ifade için müteaddit <lefalar 
yapmış oldukları fikir teatilerinden 
elde edilen mesut neticeleri müşa
hede ctmiı oldukları cihetle: 

Türkiye cümhuriyeti ile Bulgariı· 
tan krallığı arasında bozulmaz sulh 

Türkiye ile Bulgaristan arasın- Gon Ja ra _Jog., ru 

Y ekdiğerinfo emniyet ve masuni· 
yetine mütekabilen riayet neticesin· Londra 11 (A.A.) - lı.-ıgiliz 
de en müıkül zamanlarda sulh ve matbuatı, Bu!garistana:ı gelecek on 
sükunu temine yaramış olan bu iti· ~~ gün içinde is~la 'Odil~esi .ihtima· 
madkar siyasete birbirine karşı de· lının çok kuvvetlı oldugunu yaz· 
vam arzusuyla: makta müttehittir. Hatta bazı gaze-

~ . • .. • . . . teler bu istilanın on beş günden ev· 
~a.dııelenn 11ıgın,.da yem hır f~ır ve! de yapılacağı mütalaasındadır. 

teatısınde bulunmaga karar v~rmı~- Times gazetesinin diplomatik mu-
ler ve başka memleketlerle munakıt h.rriri yr.A..ıyor: 
taahhütleri haleldar olmamak üze- Alman gazeteleri, Bulgaristanın 
re, atideki müşahedeler üzerinde istilaHna Yugoslııvyanın muvafaka-
mutabık kalmıolardır: tine açıkça güvenmeğe baıtlamıılar· 

(D 
4 •• •• sahifede dır. Belgrad' del ise bütün ihtimaller 

evamı uncu ciddi bir tarzda tedkik edilmekte-
dir. Yugoılav ordusu ve milleti doğ-

"ugoslaV YQ -'a rudan öoğruya tapılacak bir taarru· 
ı i a~ za karşı koymağa azmetmiı bulunu-

(ia haylı eski bir dostluk muahe- aı a~ 
desi vardır. İki komşu memleket Kahire 17 (A.A.) _Orta Şark Belgrad ı 7 (A.A.) - D.N.B. 
- zaman zaman ortalığı bulan· lngiliz umumi karargahının tebliği: aja~ı bildiriyor: Devlet Nazırı B. 
ö.ıran ve bilhassa mesuliyetsiz in- Libyada ve Eritreclc vaziyet de~ı- :Kulovelc Yugoslavya radikal birliği
sanlar tarafından körüklenen ih- memiıtir. Habefistanda Kunnuk: un nin Sloven ıubesinin tertip ettiği bir 
tiraslara rağmen _ bu iyi müna- 14 şubatta düımesile Mısır. Sudan mitingde Slovcmyada tatbik edilen 

yorlar. lıte bunun içindir ki Hitler 
böyle bir tı.arruza teşebbüs etmiye
cektir. Hitlcrin bütün kuvvetleri ve 
bilhassa tayyareleri halen lngiltere 
karşısında bulunmaktadır. 

bctl · bozacak hareketlerden veya Kenya toprakla~nda ~rb~ dahili siyasete dair bir nutuk irad 
se en .. k' esirler müstesna olmak uzere hıçbır etmiıtir. _._ 
daima çekinmişlerdir: Tür ıye, ltalyan kalmamıftır. Gondara aoi- Yugoılav devlet adamlarının At
Bulgaristana karşı hıç bir teca- ru hareketimiz tekrar baılamıştır. manyaya yaptıkları aeyahatten hah· 
vüz fikri beslemediğini her fır- ltalyan Somalisinde düşman kııv· ıeden B. Kulovek, bu seyahatin 
satta ilan etmiştir. Bulgaristan vetleri rimdi Juba ınehri hattına ka- ehemmiyetli olduğunu ve Yugoslav· 
aa. Balkanlarda, tatmin edilme· dar ııürülmüşlerdir. yaya sulhu temin ettiğini söylem~ştir. 
miş emelleri olduğunu gizleme- ... 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

rnekle b~raber, bu emellerini harp 
vasıtasae elde etmek niyetinde 
olmadığını en salahiyetli ağızlar
öan tekrar etmekten geri durma
mış bilhassa Türkiyeye karşı 
dost geçinmekten başka bir siya
set gütmediğini temin edip dur-

muştur. 
Avrupa harbinin Balkanlara 

yayılması tehlikesi başgösterin~e 
bütün gözler Bulgaristana çevnl
di. Almanyanın Romanyadald 
hazırlıkları, Bulgaristan üzerinde 
yaptığı tazyıklar, sulhten aynl
ınak istemiyen Bulgaristanın bu 1 

şartlar içinde nasıl hareket ede
ceği meralnnı uyandırdı. Anka
rada imzalanan beyanname, hll
Cliselerin Bulgaristanı alakadar 
eden inkişafı bakımından ehem

Times gazetesi bu münasebetle 
Türkiyen:n muhtemel vaziyetini de 
tedkik ediyor ve ıi>yle yazıyor: 

Türk milleti aaliıhiyetli bir gazete 
olan (Akşam) tarafından cuma gÜ· 
nü yapılım beyanatın ~rknsında bir· 
leşmit bulunmaktadır: Türkiye Al
man kıtaatının Bulgaristana girmesi 
suretile emniye· rnıntakasının ihlali
ne IS.kayıt kalamaz. Hazır bulunma· 
lıyız. Türkiye hazırdır. 

Ve Türkiyenin arkasında da bü
yük Britanyanın doğ•ı Akdenizdeki 
muazzam kudreti vardır. İtalya ta· 
rafından Türkiyede her türlü müda· 
hale imkan ve ihtimali ise artık or· 
tadan kaldırılmıştır. 

Daily Mail gazetesinin Sofyadaki 
muhabiri ise diğer gazeteler.in terşi
ne olarak Balkan vaziyetinde bir 
salah görmektedir. Zira bu gazeteye 
göre Almanya Bulgıuiıtana girme· 
den önee Yugoslavya ve Türkiye 
ile anlaşacağını Bulgar hükumetine 
vadetmiı:ıti. Zira kralın etrafında 
toplanmış olan Bulgar vatanperver· 
leri bu iki memleketin vaziyetinin 
sarih olmadığını bildirmektedirler. 

En fazla parmağa 
a'olanan mevzu 

BU SABAHKİ Sof yadaki 
TELGBA.l'LAR lngı·ıı·z ..r.· • • 

seTtrının 

Türk - Bulgar beyanatı 
beyannamesi 
hakkında 

mütalaalar 
Reuter: Almanların bunu 
mihverin muvaff akıyeti 

gibi göstermeğe kalkış· 
ması yersizdir diyor 

«Alman askeri Bulgaris
tanda ilerlerse Türkiye 

seyirci kalmağı asla 
taahhüd etmemi§tir» 

Londra 18 (A A.) - Reuter ajansı-
nın diploma.tik muharriri yazıyor: 
Türk ve Bulgar hukiımetleri tnrafın
dan neşredilen miıhlm beyann:ıme fil
len bir ademl tecavüz paktıd~r. yalnız 
nrada bazı maddi farklar vardır. !ki 
memleket diğer devletlere karşı olan 
taahhıidlerlnln baki oldu~unu kaydet
mektedir. Tjirklye için bu Ingiltere lle 
olan anlaşmasının meri olduğunu gos
termektedlr. Bulgarlstanın bu tarzda 
malum hiç bır paktı yoktur. 

Imza edilen beyannnme Turklyenin 
hayaU menfaatlerine karşı blr teca
vüze mukavemet knrarını nsln n alt
mamııkta, binaenaleyh vaziyette mu
hlm bir değişiklik yapmamııktadır. 

«Sefaret heyetinin kalıp 
gitmesi Almanyanın ha .. 
reketine bağlıdır» diyor 

Sofya 18 (A.A.) - lnglliz sefırl, Rc
uter ajansı tarafındıın sorulan sual
lere cevaben demiştir kl: 
. -: InglUz polıtlknsı Bulgarlst-0.n is

tıklal ve bıtaraflığının ldamesinl ve 
harbın Bulgar topraklarına yayıima
~ına mll.nl olmağı hedef tutmaktadır 
Inglltere, Bulgarlstanın komşularu • 
sıkı ve dostane münasebetlerinin inkl e 
şafını iyi karşılar. lnglltere Bulgarıs: 
tanın bitaraflığını lhllil etm"k ve b 
hükumeti harbe surüklemek nlyetınd~ 
değildir. Bulgaristan bltarnflı '!nı kay
beder ve harp Bulgar topraklaf.na si
rayet eylerse, bu munhasırnn Alman 
teşcbbusu neticesi olacaktır. 

Bulgarlstanda Inclliz sefaret heye
tinin kalması veya buradan hareket 
etmesi münhasıran .Almanynnın hare
ketine bağlıdır. 

11 inci ltalyan 
ordusu 
dağıtlldı 

Yunanlılar yeni İtalyan 
mevzileri zaptettiler 

pek çok ganaim aldılar --Almanlnr anlıışmayı ihtimal mihve
rin bir muvaffnkıyetl şeklinde goste- Atina l8 (A.A.l - <B B C.l Dun ge-
receklerdir. "Çünkü Alman askeri Bul- ce neşredilen Yunan tebl!ğıdlr: Son 
carlstanda Herlerse Turklyc tarafın- derece şiddetli çarpışmalar ne•ıcesln
dan her türlıi hareket ihtimalini kal- de yeni d~man mevzllerı zaptedlldl, 
d kt 

1 
100 kadar e lr alındı Tayyar ı rimlz 

ırma adır g bl benzemektedir Hnl- l\&keri. hedefleri bombo.lıımı lıır ve bu.
bukl TürkJye ı.ı.s1a boyle bfr t:ı:ı.hhudd rnlara m tralyözle at e ın 1 ıdlr. 
bulunmamıştır. Bütün tayyarclerimlz l m n d n-

Turklyeden yeni ayrılan general miışlerdlr 
Cornwa! havıı ,ıs amiralı Irst'den mü- Atina ıs (A.A) _ <B.B c) Ati 
rekkep lnglliz heyeti Tilrk - Bulgıır · · na 
müzakerelerinin terakklslnden ta a- :radyo u son muh rebeler hakkında şu 

m malümııtı vertyor: Yunan kuvvetleri 
men haberdar idiler. Almanlar Arnavutlukta, bilhassa merkez mın
Anlaşmııyı kendi nokta! nııznrlnnna tnkasında yeni ııerl harek ti k d 
gore tefsir ederek bunu Yunnnlstana miştir. Zaptedllen mevzlle~ nr!~ıne:; 
karşı sinir harbinde bir propagnndn 2000 met.re yükseklikt ki Ital 
vasıtası olarak kullanacaklardır e yan mus-
B!rşey aşlkı\rdır: Almanlar Baİkan- i:~k:~ mevzilerinden biri de vardır. 

larda karışıklık çıkmasını istemiyorlar mu~lm ar 1 ağır z:ıyata u ramışlar, 
bllhassa kendlslle hiç bir lhtl!U mev: Londr~~8z~~~ ~ ınmıştır. cud olmayan Yunnnlstana karşı bir · B.B.C.> Reute-r 
heyeU seferiye sevki gibi maceralı tşe ajansının aldığı ~aberlere gö.-e Yunan 
girişmek istemiyorlar. Yunani.:.lri.nı Al- ~u;v:tıeri on blrıncl Italyan ordusunu 
man müzaherctlle Italya ne sulh yap- h:k~ a~~t .. Tefed~I~ı ve Kllsurnya 
mağa sevketrnek için Almıınya~ ·n Yı· m u un epe e ele geçlnnl~ler
nanlstana karşı sinlr harbini ;~~kaa· dlr. Inglllz ve Yunan tayyareleri Ital
de şlôdetıcndlrmeslne lnt.lzıı et k yanların yeni bir hat teşkil etmelerine 
Ulzımdtr. Almanların pUl.nla~ı vcm~u :;ıc:;::ı~ v~rmemek için bıiyiık faaliyet 
planların hedefi gittikçe daha iyi te- or ar. 
zahur etmektedir. ---------
Bulgar mahafilinin tefsiri 

Sofya 18 (A.A.) - Havas: Turklye. 
Bulgnristanda emnlyet.ınl do~rudan 
doğruya tehdld edecek vckayl 'Olma
dıkça bitaraf kalacaktır. Türkiye ne 
Bulgaristan arasında lmzn edUen be
yannameyi saliihlyettnr mahafll bu 
surettt! tefsir ~lyor. 

Bulgar Hariciye 
Nazırının beyanatı 

Sofya 18 CA.A.l - (B.B.C.) Berıtn 
radyo.su: Bulgar Hariciye Nazırı B. Po
pof dün beyanatta bulunarak Türkiye 
ile Bulgaristan arasında dostane fikir 
teatisini müteakıp blr beyannamenin 
lmza edilmesinden dolayı memnuniyet 
beyan etrn~tlr. B. Popo! bu beyanna
menin lk.l memleketin sulh azmini 
gösterdiğini söylemşttlr. 

Alman donanması 
başkumandanı 

Mili.noda İtalyan Bahri
ye Nazırile görüıtü 

Londra (A.A.) - (B.B.C.) D. N. B. 
ajansının beyanına gore Alman deniz 
kuvvetleri başkumadanı amiral Reo
der geçen harta MUi\noda İtalyan 
Bahriye nazın ile göruşmuştür. Ajans 
mıiU\katta çok geniş mevzulara temas 
edildiğini ve Inglltereye karşı harbin 
gorüşüldü~ünü söyluyor. 

12 adada vaziyet 

lngiliz hava 
kuvvetlerinin 

faaliyeti 
Sicilyada ha va meydan
ları bombalandı, Tunuı 
açıklarında büyük bir 
İtalyan vapuru batırıldı 

Londra 18 (A.A.) - (BBC.) Dilrı 
gece Kahlrede neşredilen tebliğ, Sicil
ya adasından şarki Atrlkaya kadar 
her tarafta büyük hava taııllyetl ol
duğ\ınu bildirmektedir. Slçllya ada
sında Katanya, Kmlso ve Gela hava 
meydanlan bombalanmı~tır. Katanra 
ve Komlso müteaddld yangınlar çık
mış, lntıldklar olmuş, yerdeki tnyya
reler ateşlenmlşUr. Çıkan bir ynncın 
yanm saatten raua sünnüştur. Gelda 
hlr hangar yanmıştır. Tayyareler av
detlerinde bir projekt.or mltmlyöa 
ateşine tutmuşlardır. 
Habeşi:;;tanda Negelll tayyare meyda

nında yerdeki duşman tayyareleri, le
vazım depolan bombardıman edUmtf. 
büyük yangınlar çıkarılmıştır 
. Cenubi Afrika hava kuvvctterl d& 
I~yan Somallsinde biıyük faaliyet 
gostermlştır. 

A~ustra!ya hava kuvvetleri L1byada 
faahyet göstermektedir. Bunlar Btn.
~azl ya1cınmda Alman ta~·ynrelerinl 
0:11e~lşler, bir Almıın tayyaresini dü
şunnuşlerdir. 

ıniyetli bir vesikadır. 
Türkiye ve Bulgaristanm, bu 

beyanname ile, Balkanlarda sulhu 
ınuhafaza etmeye ellerinden gel
diği kadar gayret etmeyi teahhüt 

- Aman. iJlihllah... Gazeteler Londra 18 ( A.A.) - ( B. B. C.} : 
sokaklarla nakliyat vasıtalarından 12 adadaki İtalyan üslerinin bom-

Donanma tayyareleri Tunus açıkla
nna katlar dentzde taarruzi keşif yap
mışlar, Italyan gemilerini araıştınruş
lardır. Bu esnada '7000 tonluk bir Ual
yan vapuru b:ı.tınlmıştır. 

- Bu ne tel~ yahu, herkes seni eylemeleri bugünkü hMiselerl 
Necmeddin Sadak 

CD 
sanacak! ... 

evr.mı 4 üncü sahifede 

Salzburgtan geliyorsun 

ne ka.dar çok b_ahaediyor. Bunu balanması neticesinde bu adalarda 
nasd izah etmelı? hava faaliye~i hiç mesabesine · _ 

- Kaldınmlarm ve nakliye va- miştir. İstanköy hava meyd ~~. 
sıtalarının ~ !>°~ ve ıikiyeti en 'yük hasara uğramıştır. Bilh:.~~ s:n 
!azla cel~dlCI bir mevzu olmasile taarruz büyük zayiata sebep ol· 
izah etmeli! muttur. 

Bütün bu büyük hnrek!'ıt 1?snasında 
yalnız bir bombardıman, bir avCJ tay
yaresi kaybedilmiştir. Avcı tayyaresi
nin pilotu paraşütle atlayarak kurtul
muştur. 



Sahife 2 , l8 Şubat lü41 

( ___ n_u_··_n_G_e_c_elliililııık_i_v_e_B_u_s_~_b_a __ h_k_i_D_a_b_e_r_ı_e_r ___ ) 
Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 
J,ondra 17 CA.A.) - Hava. nezaretı

nın tebliği: Dun gundüz sanUerlnde 
tek tek hareket eden Inglliz bombar
dıman tayyareleri düşman işgali al 
tındaki ara ide bazı hedefleri bom· 

Amerikadaki 
ltalyanların 
toplantısı 

Faşizm aleyhinde şiddetli 
nutuklar söylendi 

Tütün 
piyasası 

Samsunda 130 • 143 
kuruştan mübayaaya 

başlandı 
bardımnn etmişlerdir. 
Hollanda'dakı Hollevotsluis'de bom- Samsun 1 7 '(A.A.) - Samsun 

baların rıht ma ve ahlle baglı bir Nevyork 17 (A.A.) _ iki bİ'l tütıin piyasMt bugün ııçıldı. İnhisar 
vapur isabet ttfği goriılmtiştur. . id es1 T· k .. .. I' . d P 1" 

Hollanda ahih açıklarında vapur- ltalyan ve yüzde seksen nisbetinde ar ur: tul"-, ımıte ve o ı· 
ı r ve E bc.ıu ye ne Middelbuı g ve Amer~kan tebaası İtalyan Ünion-· zio firma lan mallan 1 30-14 3 ku
Denll lder'deki hed fler de bo:nbar· Hail' de Mazzini ve Coopcr cemiyeti ruştan aldılar. Muameleler devam 
dım n ed lm Ur. tarafından terip edile,1 büyük bir ediyor. B:r l!_eyet Safraya gitmiştir. 

C marte 1 ce 1 bomb. rdım:ın tny- anti fasist mitinge iştirak etmiştir. 
yar le ı Polonyadaki Katovlc ve Cra- Profesör Salvemini, Roosevelt hak
covı böl eler! u erine beyanname at- kında ihtiramkarane bir lısan kul· 
mı- ıdır 

Atinıı 17 IA.A) Yunanbtandakl landık tan sonra demiştir ki: 
ın iliz hava ku\'Vetlerl karargahı ta- el !itler kazanacak olursa ltalya 
ıafmd:ı.n neşredilen tebliğin tam Lir Alman müstemlekesi olacaktır. 
metni : İtalyan milleti mağlup olmamıştır. 

In •111z bombardıman tayyareleri Mağlup olanlar kral, Mussolini, 
15 16 ubat gece.si tayyare dafi top- son iki papa ve k.!.rdinal'lerdir. hal· 
l:mnın şidde 11 ateşine ~a~en. Bren- yanlar şerefsiz bir harpte çarpışmak 
d 7 h vn m ydanını buyuk bır mu- . . 
v fi klyc.tıe bo:;r.bardıman e~mlşler- ~stemtyorlar.> 
dlr. Hnng, rlar ve resmi binalar uze· Cemiyet reisi Max Ascoli' de şun-
ı lrdc bomb::ı.1::ınn patladığı gorülmüş lan so,> lem iştir: 
vr b 21 yangınlar çıkarılmıştır. Ll'l- clıal)anın kazanmış olduğu hür
' ıf to acl. ının kr.rşı.sındakl sahada riyet ve birlik İtalyan milletinden 
çok ıddetı. bir infilak olmuştur. 1 sökülüp alınmıştır. Bu millet fa~izm 

Dun diğer bombardıman tayyarele-ı t f d ld 1 ı t 
ı nı ı faka tlrrlnde a \ cı tayyarelen ara .. t~. ım a ? 1 mıs .ır. • . 
ı \ · ndu u haldr Arnavutlukta Tep"- Butun Amerıkadakı İtalyanlar ıçın 
d l 'in ım llndekl Buzi mıntaknsm-ı Anglo Saksonlara yardım etmek ve 
da ı m n mcvıllcrl üzerine ~enldcıı onların idaelini benimsemek saati 
l:e ır huctın ı r yapmışlardır. Buz!'dc.- çalmıştır. Anglo - Sakton hürriye· 
}j a kerı b\nnlnrla top mnvz\lnin.., ti.nden miistefid olanların ı:azifesi 
t:-m 1 :ıb tler vaki olmuştur. italyaclaki ltulyanlara hakikatte hür-

J aytiza'ya ntılnn bombala!" nakliye riyetin ne olduğunu öğretınekbr.> 
vn ' lnıının toplanmış ol~~~u yerle M•'ttef.klerı·n Alman 
ı ı ı c bir a ker tecemmuu kampı U ı 
nr. ında patlamıştır. Bunu nıuteakıp istilasını önlemesi 
du nan l>"rı kıtalan üzerine ve • • 
ot moblllrre çok alçaktan mitralyöı ıstenıyor 
nt açılmıştır. Nevyork 17 (A.A.) - New • 

Gunun C'n mmaf!nkıyetll hareket.- York: Post gazetesi, aslen 1taly'an 
lcı!ndrn biıi Kllsurn ile Berat ara- olan Amerikan tebaasından B. Luigi 
uıırl kl yol uzcrinde rlcat llaliıtde bu- Criscuola' nın Jngilıere büyük elçisi 
lunan du man kolları ile nak11ye ot~- lord l lalifax'a hitaben yazdığı bir 
rnobıllerlne yapılan ı;lddetll bir hu- k d. B 
nımdur. Alınan fotoğraflar Ingillz açı_k mektubu neşretme ·t~ ır. . .. 
tııy,arecllerinln nişancılığını isbat Crıscuola mektubundı;, czcumle §OY· 

etmektedir. le demektedir. 
Kı a bir hava muharebesi rnsasın- <Biz Amerikalı ltalyanlar, bu 

dn bir duşm:-n bombardıman tayya- harpten, İtalyamn şerefini kurtarmış 
resi ha&ırn uğratılmıştır. olarak çıkmuını temenni ediyoruz. 

Bükre§te gece yarisina 
kadar sokaklarda 

gezilebilecek 
Bükreş 17 (A.A.) - Sterani: Hiıkft

ınet merkezinde ru;a.ylş ve sükünet 
avdeti ettiğınden hayatın bir deteceye 
kadar normal şekilde devam etnıe
~lne müsaade edilmiştir. Dün 5ıkşam
dan itibaren gece yarısına.. kadar so. 
kakla.rda seyrUsefcre ve umumt yer
lerin yirmi üçe kadar :ıçık bulunma
sına müsnade edilmiştir. 

14 şubat akşamına. kndar Bukre.şte 
3545, vilayetlerde 4377 kişi tevkif edll
miştlr. 

---~~~~~--

Polonya 
ordusu 

Mısirda çok kuvvetli bir 
ordu teşkil ediliyor 

işçilerin 
sağhğı 

Hazırlanan nizamname 
dünden itibaren 

meriyete girdi 

ispanya ve 
Portekizde 
kasırga 

18 ölü, yüz.leı·ce yaralı ve 
200 kayıp var 

.A.Li ile VELi 

Aman, vazgeçsin, 
tufan olur! 

Ali - Okudun mu, Veli} .. , 
Romanyadan lstanbula bir A
merikalı gelmiı:. Anlnsılan luti· 
fe}"i sever bir zat olacak. Cule-

·'nknra 17 (Telefonla) - İktisad ve j rek, gazetecilere dl'miş ki: cBen 
Sıhhat VekO.letıennce müştereken l 7 (AA ) C • mühendisim. Vaktile Maginot 
hazırlanan işçilerin sağlı~ını korum'1- Londra · · - umartesı I 
ve iş emniyeti nizamnamesi bugünku giinilnden pazar gününe kadar İs- hattının inş:ısma yaıdım ettim. 
Resmi Gazetede intişar ederek rneri- panya ve Portekiz yarımadasın· Almanlar zaptettiler. Kral Ka-
yete girmiştir. Bu nl.zanmame, iş ka- da 8 senedenbcri misli görülmemiş rol hattında çalııttım M carla-
nununun şumulu dahlllnde bulunan olan son derece şiddetli bir fırtına rın eline geçti. En nihayet B a· 
ber türlü iş yerlerinin ve işçilere ald olmu tur. Bazı mıntakalnrda fırtına· rabya hududu tahkimatında bu-
iknmetgah vesaire gibi nıüştcmili\.tın nın müthiş sürati saalt"! 80 mile ha· lundum. Onu da Ruslar aldılar. 
haiz olması 1flzımgelen sıhhi vasıf Ye dd ti Ben de bundun soııra bu knbil 
şarUan göstermektedir. Nlznmname liğ olmuştur. Fırtınanın en f~ e i 
şu umumi hukıimlerl de lhtıvu et- zamanında denizden beş mil uzun· inşaattan vazgeçerek su sedlerl 
mektedir: luğunda dalga duvatlarının ilerle- yapmakla vakit geçireceğim l> 

iş yerlerll.}de kullanılan alilt, edevat, mekte olduğu görülmü~tür. Veli - Mademki misafirimiz 
makine ve iptidai maddeler yüzünden Tage ınehrfode Britisch Emplre lati(eyi seviyormuş, biz de onn 
zuhuru melhuz kazalara, sarl veytt tipinde Clyde deniz tayyaresi, ken- şu tavsiyede bulunalım: Aman 
mesleki hastalıklara ~arşı alınacak düıiıri bir direğe bağlayan zinciri ko- dikkat etsin: İkinci Nuh tufanı 
tedbirler her sınıf muesseselerde ve k b t t B d ba .. ka 6 bas gösterecek demektir... Ve • parara a mış ır. un an ,, . 
fş ~erlerinde lş kaza!anna knt:t bu- gemi daha batmışbr. Lizbonda ha· hususi bir aıasihat... Yükse-kçe 
1unauruımnsı mecburı olan tedavi le- sara uğramayan cadde ve sokak na· topuklu ayakkabı gyi in 1 
vazımının nel~rden ibaret oldu~ ve dirdir. Polis memurları ile itfaiye Aliveli 
bu esaslara göre iş yerlerinin ııe su- efradı 24 saat hiç durmadan çalış· L J 
retle kurulacağı ve açılacağı, mışla;dır. 

Macaristanda 
su baskını 
Birçok kasabalar ve 

küçük şehirler boşaltıldı 

Budapette 1 i (A.A.) - Buda· 
peşte'nm cenubunde bir çok mınta· 
kalarda tuğyanlar vukuhulduğu bil· 
dirilmektedir, Bir çok kasabalar ve 
küçük ~ehirler tahHye ed-ilmiştir. 
BuLların bombardımanı b ugün d e 
devam etmiştir. Çünkü yalnız Tuna 
değil Macaristanın b ir çok neh irleri 
de tuğyan ederek büyük hasarata 
sebeb olmu§tur. 

Harbiye ;1 ırı dah a büyi.ik h asa
rata maruz k .. lan Dunavect' e gide
rek yardım işl eriyle m~.§gul olmağa 

başlamı~tır'-.• ------· 

Ağaçlar, lamba, telefon ve tel
graf direkleri yerlerinden sökülmüş, 
telgraf ve klefon telleri kopmuş, 
binaların kiremitleri uçmuş, fabrika
ların bacaları yıkılmıştır. 

Caz fabrikdan, büyük hasarata 
uğramışlard ır. Yeni bir emir veri· 
linceye kadar gaz istimali yasak 
edilmiştir. Radyo istasyo;nlan kapa· 
tılmıştır. Çünkü emisy<>n için kulla· 
nılan direkler yıkılmıştır. Madrit ile 
Lizhon atasındaki münakalat kesil-

ispanyada bü
yük bir yangın 
Santander limanında sar-
nıçlı bir vapur ateş aldı, 
ateş, şehre sirayet e tti 

l\ladrid 17 CA.A.) - Bu sabah S.'Ul· 
miştir. tander'de büyuk bir yangın çıknu§tır. 

Portekiz vilayetlerinden gelen İki yüzü mutecavlz bina alevler için-
kimseler, fırtınanın oralarda da bü- dedir. Yangın hakkındaki ilk haberi 
yük hasarata sebebiyet verdiğini Santander belediye reisi Uırafından 
nakletmektedirler. Amme hizmetle· tmdad istemek uzere Madride yollanı
rind en birçoğu felce uğramıştır. ls- lan motosikletli bir memur getlrmlşUr, 
panyad a fırtına, Saint Sebastien ile Bütün Madrid, Valans Vanadolld, Bo
Bilbao arasında bir köprüd en geç· 
mekte olan b;r treni devirmiş ve 3 urgos. Saint - Sebastlan ve Bllbao ıt-

Alman tebliği 
Bu scbeble Birleşik Amerika devlet
'icd ı\c \ngı\teren\ıı ve .1-ttc-ı n1Unc 

fiklcrfo İtalyaya, bu memleketin Al-
Ueılin 17 tA.A.) - Resmi tebliğ: manya tarafından :stilasını önliyecek 

Bir denizaltı ccman 11,000 ton hac- askeri ve iktisadi teminat vermeleri
mlnde düşman ticaret vapum batır-

Kahire 17 <A.AJ - Reuter ajansı';' 
nın Orta Şarktaki hususi muhnbiı1 
bildiriyor: Mısırda. çok kuvvetli bil' 
Polonya. ordusu ~şkll edilmektedir, 
Bu ordunun nüvesi müstakil Polonya 
livasının bazı ctizütamlarıdır. Polon
Yt> ordusunun İngiliz imparatorluk 
orduları için biiyuk bir yardımcı kuv
vet teşkil edeceği şüphesizdir. Bu or
dunun subay ve erleri het gün art
makta olup bunlar Polonyadaıı ve 
Avrupamn muhtelit yerlerindeki e~ır 
kamplanndan kaçarak uzun bir yol
c11hığ11 ve bu meyanda TorM aaA-ları
nı geçmek glbl bir tşl başarmışlardır. 
Bunların tek bit gayesi vardır; Al
nuıuyıı.yı lıt'llglCll.J e\.lııet\, 

Polonya kıtaları, İtalyan esirlerinin R • k · 
muhafazasına. da memur edllınl§ler- omanyanın yenı ararı 

vagon nehre düşmüştür. Ekipler. faiye servisleri derhal S:ı.ntandere 
hali araştırmalara devam etmekte- sevkedilmi~tlr. Yangınla mücadele et
dirler. 2 S kiı:i ölmüş 12 S kisi yara• mek için birçok askeri müfl'czelerle 
lanmıştır. H asar 1 ' 0 mlıyon pesatas polls ~ıoekküll ri Bourgos'dan yola cı .. 
ta hmin edilmektedir. karılmıştır. 

Salnt Sebastien ile lrun arasında Yangının şiddetll bir zamanında 

mıştır. Daha evvel cem:ın 20 bin tona rri arzu etmekteyiz. Müttefikler ta· 
kadar düşman ticaret vapuru batır- rafından zamanında yapılacak böy
mış olan başka bir denizaltı muvaf- le bir teşebbüs Alman taarruzunun 
fakıyetıerini 24 bin tona çıkarmıştır. alc.ametini intaç edeceği gibi İtalya· 
Keşi! tayvnrelerlmlz Great Yar- nın da asla akd etmemesi lazım ıe· 

mouth'un şimallnde bombalarla bü~ 1 "1 bir ittifaktan şerefiyle çekilme· 
yuk bir ticaret vapurunu ağır hasara ı · temin edecektir.> 
u •ratmış, Irlnndanın garblnde de da-

~~d~r~çuk diğer bir vapur batırmış- Uzak Şarkta 
Diin doğu - cenup İngllteıesinde 

Hollanda Hindistamnda· 
ki Jap0nlar ailelerini 

Japonyaya gönderiyorlal' 

hava meydanlnr!le kıtaat tecemmü
Icrl, limnn tcslsatı ve bir silah fab
rikası üzerine muvaffakıyetli hücum
lar yapılmıştır. Bir tayyare meydanı 
üzerinde tayyareler tahrip edilmiştir. 
Ağır çapta bombalar makine dairesi
ne ve bir montaj atölyesinin hangar-
larına düşmüştür. Tokyo 17 (A.A.) - Asabi Shlmbun 

Pete.rhead'ın doğu • şimalinde 6000 gazetesinin yazdığına göre Hollanda 
tonluk bir düşman vapuru tam isabet Hindıstanındakl Japonlar allelerlnt 
kaydı üzerine bir kaç saniye içinde Japonyaya gönderınde başlamışlar· 
batmıştır. İngiltere ve Norveç'de ha.- dır. 
rekUtn bulunan savaş tayyaresi gru- Londra 17 (A.A.l - Times yazıyorı 
puınuz bu suretle ceman 150 bin ton- İngiliz malezyasında askert tedbltler 
Juk du~man ticaret vapuru batırmış alınmıştır. Singapurda hükumet daf
olmaktadır. relerini bombardımandan korumak 

lçln tedbirlet alınmıştır. 
16 şubatta UZW1 menzilli toplar , ..................................... .. 

İnglltercnln doğu - cenubunda mü- sıtalannı ufak çapta bombalaıla bom
lılm askeri hedefleri bomtrardm1an bardıman ederek alçaktan mitralyöz 
etmi tir. ateşi altına. almışlardır. Bir dUşman 

Slrcnaik'de, Alman tayyareleri blr tayyaresi düşüıiilmllştür. 
tok dusman kamyon ve otomltrnlyözü !5/16 şubat . gecesi bomb:ııdıman 
tabrlp etmiş ve benzin depolarile ça.- tayyarelerimiz sarih neticelerle Mııl
dırlnn tutuşturmuştur. ta'da kain Mikabba Iıavn. meydanına 
Avcılanmız t.-ırnfından Malta. üze- isabetler kaydetmişlerdir. 

rinde yapılan bir uçuş esnM111da da Alman hava. kuvvetlerine nıensub 
duş nan Hurr cnnc tipinde üç tayyare avcı tayyareleri adanın semasında 
kaybetmiştir. Hurrlcane tipinde uç tayyare düşür-

Bu gece, Alman savaş tayyarelerin- müşlcrd!r, 

dir. Tel örgülerle çevrllmlş bir tecem
mu kampında Polonyahlanrı nezaret\ 
altına 25.000 İtalyan esiri nrtım~tir. 

Müstakil Polonya livasına mensup 
piyade ve topçu kıtalarlle mühendls
letdell mürekkep bir grup §imdi h e
ınen harbe girecek vaziyettedir, Blı' 
çok Polonyalı pilotlar da Orta Şarka 
gelmektedir. 

lngiltereye 
yardım 

B. Willkie'nin tetkilatin 
batına getirilmesi 

muhtemel 

New • York 17 (A.A.) - Vaşlngt-On. 
tan New • York Times gazetesine ge
len blt telgrafta §Öyle denilmektedir: 

tKlra ve ikraz hakkındaki kanun 
laylhasın111 knbulünU mütenklp B. 
Roosevelt tarafından yeni bir tcşkll!t 
vücude getlrilınesl muhtemeldir. Bu 
yeni teşekkül İngııtcreye ve kanun 
mucibince yardım edilecek diğer 

memleketlere verilecek mal?.emenln 
telif, tanzim ve mürnknbesi ile meş
gul olacaktır. İnglJ!z nıübayna komls· 
yonunun rnür.ıcaatıarlle diğer malze
me müracaatlannı kabul edecek olan 
bu teşekkülün reisliği için B. Willkie, 
Kenedy ve Laguardia'nın isimleri 
zikredilmektedir ... 

B. Roosevelte gönderilen 
mektup 

d n mutcşekkll gruplar Bingnzl bol- Ccrabub'de 12 ve 14 şubat günleri 
gesinde kıtaat tahşidatı üzerine mu- düşman makineli vesaitini geniş mik-
vaffakıyctll hucumlar yapmışlardır yasta kullanarak hususi bir şiddetle Nevyork 17 (A.A.) _Tanınmış 

I f altındaki arazi üzerine bir taarruzlarına. devam etınisse de bu yüzden fazla Amerikalı, reisicüm· 
akın yapmak teşebbüsunde bulunan taarruzlar kn.hrnmnn kıtaliı.nmızın hur B. RooS'evelt' e imzalan ile bir 
iki dumıan tayyaresi Manş sa.biline mukavemeti karşısında ~lir. Al-
vannca. cereyan eden hava. muhare- man hava kuvvetlerine mensub tay- mektup göndererek İngilterenin bes· 
b<:'S'l. neticesinde dıişürülmüştiır. ya.releri, düşmanın hava uslerlni, yol- lenmesini istemişlerdir. Bu mektup 

Bu gece Almnn toprakları üzerine lan, nakil vasıtalannı ve makineli memlekefin her tarafından bütün 
h·c bir taarruz yapılmamıştır. vesait gruplarını şiddetle bombardı- vatandaşlara imza ettirilecektir. Bu 

Flandre sahili üzerinde bir karakol man etmişlerdir. Bir Alman bombar- ıuretle reisiciimhura milli bir rnü-
Yapuru blr düşmnn tnyyaresl düşür· dıman tayyaresi dönmemiştir. .. racaat rnnhl}'etİni alacaktır. 
mfiştür. Ege denizinde Girld adasında ,?~-

15 şubatta gundüz hava da!i ha.tar- manın blr hava üssli büyük ve kuçuk 
ya.lan sahil böl,.,.<:'sinde bir İnglliz tay. çapta bombalarla bombardıman edil
yar ı daha düşurmü"lerdlr. Bu suret. ml§tir. 
le dü m n 15 şubattan 16 şubata ka- Şarki Afrlknda Keren :ınınt~ın
dar 18 tayyare kaybetmiştir. 5 Alman da. iki taraf arasında. topçu faalıyet1 

Brendizi hava meydanı 
muvaffakıyetle 

bombalandı tayyare ı ü lerlne dönmemiştir olmuştur. Kenya. mıntakasınclıı. mev-
• zllerimlze yaklaşmnğa teşebbüs eden Atina J 7 (A.A.) - Yunanistan· 

İtalyan teblı.ğı• kuvvetli bir kamyon koluna karşı daki İngiliz hava kuvvetleri karar· 
derhal mukabil taarruza geçilmiş ve Ah t hl"·· 1 ·ı· b b d 
kol insan ve malzcmece ajpr zayiat ga ının e ıgı: ngırız om ar ıman 

ilalyacla bir mahal 17 {A.A.} 
İta.ıyan ordulan umumi karargfilıı
nın 255 numnraıı tebliği: Yunan cep
hewlnde dun bllhnssa 11 inci ordu 
mıntaknsında muharebeler devam et
lr'Jştlr. Hava müfrezelerimiz diişma
nın muvasala. yollannı ve müdafaa 
tesisatını glddeUe bombardıman et
mişler ve askeri tahşidatı, nakil va-

v~rek geri çekilmek mecburiyetinde tayyareleri bu gece dafi bataryaları-
kalmıştır. nın §iddetli ate,iin;e rağmen Brendizi 

Hava. müfrezelerimiz kara. harek.A- hava meydanını muvaff akiyelli bir 
tına iştirake devam etmektedir. surette bombardıman etmişlerd-ir. 

254 numaralı tebliğde zikredilen 1kl 0 .. b k 1 d .. 
tayyareden maada. 15/16 şubat gecesi Wt aş ·a tnyya_re s.rup a~ı uş· 
Brlndlsl'ye yapılan düşman akını es- manın Tepedden şımalındekı mev· 
n~nda bir tayyare daha düşürftlmÜ§- zilerine yeniden sürekli tauruzlarda 
tür. bulunmuşlardır. 

Biikreş 17 (A.A.) - Rador ajansı trecı münakalatı ile yollardaki nak· Sant:ı.nder ile münakalat kesilmiş ol· 
plldirlyor: Rumen devletinin bir milli 1. kf · • • k .. duğu için bu felaket hakkında tafsilat 
İEj d 1 t h 11 • d·ğı ve lej ıyat ve tc on servısı ın ıtaa ugn -
y~x~;~are~e~lnin ata~~ı:~r ~eglne ha: mıştır. Pompelune' da binalar yıkıl- almak mümkün olamamıştır. Bununla 
feket oldu~u hakkındaki ıs eylül 1940 mış, damlar uçmuştur. Cordoue ve beraber bir k1§inln öldüğü, birkaç ki .. 
tarihli kararname yeni bir kararname Algesiras· da da ayni fdaketler ol- §iniD de yatalandığı malumdur. Yan· 
He iptal edilmiştir. Yeni bir nlzamna- mu~tur. gının llmı.mda :ı.teş :ı.lan sarnıçlı bir 
me neşredllinclye kadar her türlü si- vapurdan sirayet ettiği zanncdllınek:-
yasi harekA.t memnudur. Ölü ve yaralı tedir. 

lrlandanın 
tedbirleri 

Dublin ve Kingaton'daki 
halkin yarısini dahile 

sevk için tedbir alıniyor --
Dublin 17 CA.A.) - Dublin şehri De 

Kingston Umanı halkının yansı, mec
buriyet hasıl oldu~u takdirde memle
ket dahlllne Qekllmek üzere hazırlan· 
maktadır. cumartesi ak§amı tahliye 
büroları kapandı!P zaman knydedllmiş 
olanların yekünu 250,000 kişiyl teca
vüz ediyordu. Müstakll Irlanda büklı
metinin tahliye plı\nı evveırı mektep 
talebesiı1l ve ailelerinin senelik kazan
cı 300 sterlini geçmeyen küçükleri şe· 
hiı·den uzaklaştırma~ı derpiş etmekte. 
dir. 

Hükumet, tahliye plfinı ile alflkadar 
olmayan fakat kendi arzuları ile şehri 
terketmek isteyen kimselerin de yazıl
malannı ilan cLmişUr. 

iaşe işleri 
Yeni ofislere 1 O milyon 
lira sermaye verilecek 

Lizbon 1 7 (A.A.) - Portekizde 
hüküm sürmekte olan şiddetli fırtına 
dolayııile 20 si Lizbonda olmak Asılsız şayialar 
üzere 78 kişi olmüş, yüzlerce kimse --
yaralanmış, 200 ki~i kayboJmu, tur y unaniatan düşmanın 
Maddi ha~ar, 50 milyonu Eııcoudes 
tahmr.t ed ilmektedir. 939 tunıfı is- kati mağlubiyetine kadar 
tihkam efre.dı silah altına çağrılmıı- harbe devam edeceğini 
tır. 

Romanyada isyan 
şayialari 

Baa~ 17 (A.A.) - R ador a ja n
sı bildiriyor: Yeni bir İ$yan hakkın· 
da\; şayialar üzerine Başvekalet 
bunun mümkün olmadığını memle· 
ketoe temin ve h alktan huzur içinde 
yaşıyaralc düşmanlar ve bedhahlar 
tarafından yayılan şayialara ehem• 
miyet verilmemesini rica eylemek
tedir. 

İngiliz tayyarecileri 9 
saat havada kaldılar 

bildiriyor 

Atina 1 7 (AA.) - A tina ajan
sı bildidyor: New - York Timeş ga· 
zetesinin mevsuk bir membaa atfen 
ileri sürdüğü ve ltalya ile Yunanis
ta.., arasında sulh akdini temin için 
Almanyanın Yunanistanla müzake
relerde bulunduğu ll .. kkınClaki ha
beri resmen ve kati olarak tekz.ip 
ederiz. Yunanistan hiçbir devletle 
bu nevi bir n-ıüznkereyc girişmiı 
cleğildir ve İtalyanın kend·isinc zorla 
kabul ettirdiği bu harbe sonuna luı
dar yani düşmanıın kati mağlubiye
tine kadar devam edecektir. Bu ka
rara muhalif her haber tamamile 
yalan telakki edilmelidir. 

Atina 17 (A.A.) - Yunan Ba~
vekili ile matbuat nazırı arasında 
ihtilaf çıkbğı §ayinSl katiyen asılsız· 
dır. Romadıın Yunan zayiatı hak· 
kında verilen mübalağalı rakamlar 
da tekzip edilmektedit. 

Londra t 7 (A.A.) - Dün gece 
Polonyadak] Krakoviye kadar uçan 
İngiliz askerf tnyynrclc.rmin dokuz 
saat fasılasız havada kaldıkları tah
min edilmektedir. Böyle bir uçu 
harbin bidnyetincJenberi lngilterede· 
ki üslerden ilk defn olarak yapıl· 
maktadır. Mesafe i gal altındalci 
erazi ile düşman arazisi üzerinde]l 

Ankara 17 - Iaşe i§lerinin h::ı.rp 2560 kılomctredir. 
ekonomisinin icaplarına göre tedviri Japonyanzn Berlin elçisi 

Berlin t 7 (A.A.) - Japonyanın 
Y'-'lli büyük elçisi general Oşima bu 
gün Bcrline muvasalat ctm; tir. 

için hazırlanan teşkilat ka.rnm:ımesı. 
-yakında mer'iyete glrecektır. Aynca 
t~şldll kararlaştırılan Ticaret Ofl.si, 
her tüı'lü maddeleri satın almnk, sat
mak, stok yapmak IDbl vazifelerle mü
kellef olacaktır. Petrol Ofisi, halk ve 
milli mudafaa. 1htıyaçlan 1ç1n petrol 
ve nniştakkatını almak, satmak, stok 
yapmak, bunların tcrklplcrinl değiş
tıımck, ta<-fiyehaneıer yapmak gibi iş
lerle ugraşacaktır. Het iki Ofise beşer 
milyon Ura sermaye verilmektedir. Bu 
Ofi Ierde bir inhisar manası yoktur. 
Bunlar. piyas:ıdıı. nl'ızımlık roltinu oy
nıyacaklardır. ------
Mıntaka ticaret müdürü 

Ankaradan döndü 
Ticaret Vekiılctlnln daveti üzerine 

Ankaraya giden mıntaka. tlc:uct mü
di.ıni B. Said Rau! Parker Istanbula 
ciönmüşt ür. 

Pasifikte toplanan 
Japon kuvvetleri 

Şanghrn· 17 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajunsı mulıablri bildiriyor: 
ÇW1king'de çıkan Centra.1 Dally News 
grızctesl, pasıfik denWnde toplanan 
Japon kuvt etleri hakkında şu taf llatı 
vermektedir: 

Kantonda on dôrduncü. on sekizin
ci ve otuzuncu fırkalara mensup un
surlardan muteşekkil Ikl fırka, For
mozda drı dört fırku asker bulunmak
tadır. İmparatorluk muhafızları kıta· 
atına. mensup bazı ctiziıtnmlarla on 
birinci ve yirmi sekizinci 1ırkalaı· ise 
Hanol'ye ve Hay!ong'a gonderilmlşler
dir. Ayni gazete 1htllrlfın gayrı kabili 
içtinap olduğunu ve Amerlko.nm İn· 
ıı;ııtercye p:ı.si!ikte r..cele yardım etme
si lazım geldiğini kaydediyor. 

lf e demeli? 
Ajans telgrafların dan: 
c:Londradaki Romanyanın es· 

'ki elif.si Tilea, ilh~ 
Bırıdan, Romanyanın Lon

drada olduğu manası çıkıyor. 
Onun için böyle 

dememeli; 
•Homanyanın Londradaki es· 

ki elçisi Tilea, ilh ... :t 

demeli! 



Sahife 3 

AKŞ~DAN ~~ŞAMA 

Ucan .söz 
ŞEBiR llABEBLERi 11 .. .1.r ~·· 11 da il 

Eski iirJer.i 
o'kur'ken ••• 

, 
ve 

kalan kağıt Pamuk ipliği Satye binası davası Sürp Agop 
Bund~ bir müddet evvel int~ 

~en «_Dıvan ıüri:t antolojisini okurDünkü nüshamızda küçük bir ya
zı vardı. Emektar kapıcunmn öldü
iii haber veriliyordu. Ahmed ağaya 
Allah rahmet eylesin. 

I". 

tev~ıı Suçlu :vekilleri ,evvelki kararda ısrar 
edilmesini istediler, bu hususta karar 
vermek için muhakeme talik edildi 

arsası 

İstimlak işleri bir aya 
kadar bitecek 

en hır ~Y pek ziyade dikkatimi 
ce1lbe~: Divan şairlerinin aşk mc
se elermde gösterdikleri ı1 cak 
dereced~ki kurnazlık. zeka.~ a 

Mesela ıair diyor ki: 
Vaktile lstanbuda Yedi'ler, On 

iki'ler, Kırk'lar varmıı y~ bani iti·· 
liriz. Bizim Ahmed ağ~ işte bu baJl 
bozuk t.aksimatınuı Onikilcr faslına 
ınensuprnuş. Bir tarafta yangın ol
rnaya görsün. En başta s~enler· 
deruni§. Kimseye ağız açtır~· 
Fakat ihtimal o teşekküller, zama• 
nın devlet ve belediye İ.$1erindeki 
noksanı telafi için halkm insiyakın• 
d~ fırlamış ıeyler olacak. Ateşe 
hukrne~ler; mahnllenin namusile 
lllukayyet olmu;Jar. Neticede de 
tekaütlüklerinde i~te böyle bir mü· 
essesenin emekt~ ;kapıcısı haline 
gcl~ler. Mal can kendilerine ema• 

Sürp Agop me7.n.rl.ığırun tanzim Mirata bakma bir iki gün e 1 t ·be 
1 .J>linı şehircilik mütehassısı B ~rost s b 'Y. e ecn 

Cumartesi günü şehrim.ize _ge en Satyc binasının ~-ulsüz satın yardan maada bütün suçlular tarafından ikmal edllml§tlr. Bumda- a rcylem~k firakına müşlcil deg'il 

lktisaCI Vekili, Yerli 
mallar pazarında 

meşgul oldu 

İktlsad Vekili B. Hüsnü Çakır Sumer- 1s bank Yerli .Mnllar pazarları mile~- alındığı iddiasile ta.nbul birinci gelmiş bulunuyorlardı. Kendile- ld istlmlô.k mu~e!eler~e Belediye • A midir 
üd- Iü!ninde tecıldklerine dun ağırceza mahkemesinde muha- rine söz verildi. Vekillerin hemen istlmlfı.k işleri mudu~lü~ taratındım iY~ &anatkar ıuıh minba: cBir-

sat m ur v kil "'ğleden ev- devam edllmektcdlr. lstlınlflk munme- kaç ınm eyııaya bakma - .. 
de devanı etmiştir. e ıan° nıüessesat keme edilerek vazif elerinl ihmal hepsi de Satye binasının, müza- lesinin bir ay sonra ikmn.1 cdllec~i et F.irkatine day magı teaube 
~~fu~11 :ş~=ef~vılcun, t~t~~ suçundan dolayı mahkfun olan yede kanununa uygun bir şekilde tahmin olun:!itı.ktadır. mÜşkil o1d~u ::::ı.:C d1::: 
vekaleti san~yl tedkİk ~a.~~sı ~:= bir kısım Denlzbank erkA.nı hak- ı satın alınmış olduğunu, temyiz ~~ed~aıı!urp a.rs~~ ~~~~d~ıı:: istiy?.r. " •. .. . 
B. şcvket .. :~r~yy.; ~~a. Evcemin .işti- kındaki karar temyiz birinci ceza ceza ve ticaret daireleri arasın- rncaktır. Bu sahada o.rsa s:ı.tın alıp Gordunm mu oaır 'evgilisini ne = ;;ııdı toplantıda. bulunnlU§, dairesi tarafından lehte nakz- , claki bir içtihad !arkı dolayısile inşaat yapacak olanlar Belediye ta- kadar zayıf ~~afından y~kalamı : 

uk ipliği tevziatı etrafında ken- dilın s· üzerine temyiz ba§ müd- davanın b ckl" ıdı· ö ledi- rafından bazı kayıdlnra tllbi tutula- ~ynad~:·· G~zel, ~ç bır kadının 
paın rllen izahatı dinl~. bu e . e ı . . . . . u ş . 1 a gını s Y caklardır. bırkaç gun bıç ayn.aya bakmaması 
~n~ vealiıkndarlara bazı dlre1tti!Ier deıumurnilıgınin ıtıraznamesi ler, mahkemenm evvelce vermiş Mezarlık sa.h~mdakl binalnnn kabil midir? . . . 

!'et olunmu,. Yüzlerinin akile 'lfUl 

ıçinden ~ar. Herhalde bizim 
Ahı:ned ağa böyleydi. l)aha evvel 
de Harbiye c:znretindc kapıcılık 
( Pt\buççuluk) etm4. Enver pa.şala· 
tı, OsırumJı devletinin .son Harbiye 
Nazın Ziya paşaları .seiamctlemİş. 

u:ışta ır temyiz ceza heyeti unıumiyesin- ı olduğu kararda ısrar etmesini ve knt.lan, blrlblrlerıne olan uzaklıkları Bir insan fikirlerini karşısı dak. 
ve ;,.,,.

1 
d onra sümerbank . ~ . . tesblt edilmektedir. '-b-·' · bilin k • • n mc 

Vekil, uı:; c en s "·t• d .. de tedkik edılmiş ve mahkumlar temyı"'ın bu nakzına uymamasını I\" "' ettire e ,ıçın bundan ..1a-
u lil~; ... de mıntaka uı. ısa m~- ~ h •· el b d ıu. müd r 6 .... B 

1 
iktisnd ve- hakkında tatbik olunan madde- istediler Otomobil lastiklerinin • g\IZ ' un an daha yerinde bir 

dürü B. HaHik e sonu ve · delil bulrunaz 
kfı.letı teftiş heyeti reisi B. Mustafa nin vasfı cürmisi dc{;rişmekte ol- Vekillerden B Sadeddin Ferid tevzii hakkındaki o· ·· ·1 

• • d d-·L 
,kabul etımlştlr. 'J'edklklere bu- • .. . • · . ' • • • . ıvan. -ııur"cn arasın ana bu 

N~~evıı.m cdllecektlr. İktlsad Vekill dugu ve once bera~tlerıne karar ~ temyizin bozma sebeblen arasın- talımatname geldı ı~bı ne mce ~k ~umnzhklan var. 
~. Hüsnü Çakır §ehrtrnlzdekl tedkik- verilen idare meclis azasının ~~ j da gösterpıiş olduğu, İktisad Ve- Otomobll lastıı;ı tevziatında gözet!- Bunlann a.r~sın~a f1~i'nin bulu-

o devirde de itimad telkin etmiş. 
Müesseseye gcld.iğim :vıtkit onu 

bura.da buldum. 

leri etrafında. bir muha.rrlrlmlze şun- bu işte suçlu olması icabettıgı kfilelinin bir sual tezkeresine geç lecek esaslan ihtiva eden tnllmntna- ıunu pek beğe:ndım. S:ur hediye ma
lan .söylemtştlr: in 

1 
kanaatile tstanbul ağırceza malı- cevap verilmiş olmasına temas me dün !ficnret vckO.letl ta.rofındıı.n kanımda e v«;r.iyor hili}"or musu-

cistanbula Sümerbank cmr e ver - . . t mıntnka. ticaret .müdürlüğüne tebliğ nuz? Saçlannuı gÜz~ kokusunu 
len pnmuk ipllt,'1 tevzi ve satı~ işlerim kernesının karan bozulmuş u. etmiş: «BU tezkere bay Yusuz Zl- edllmlştlr. Bu tnllmntıınmeye göre Bu zamane ~ıkl b·ı ~ 

• ~ana evvela «yeni yeti~melerden• 
IDbı mühimscmiycrek bakıyordu. 
Bundan hayli yıl evvel, ,rinün birin· 
de bizim gazete de diğerleri gU>i ~ir 
2Üınreyi kızdıran neşriyatta bulun· 
~uş. Birkaç yüz ki.§i iddet, ,Jiddet 
•cınde, diğer refiklerimizin kapılan· 
nı, çerçevelerini indirdikten sonra 
matbaamızın önüne b~a ~ 
gelmişti. Aluned ağa, alevlere kar• 
Ot vaktile gij:isterdiği çevikliii habr• 
la~ olacak; demir kanatlan kapa
dı. ;Fıı.kat ..sütunlar.da ~üdafaa etti

ve ve.kAlet.e :ı.ld di~er 1~l~rl ted~ Temyiz mahkemesinin nakz yanın hastalığında ~ ve ce- İstanbul gümrüklerinde blrlken ve larına gelmiyecek d::ı 
1 

c -'~ -etmeğe geldlm. Bu lşlerıe meşgu bedeli ödenen 3700 otomobil ve kam- • e ~ıı:ıuce 
olduktnn .sonra .Ankaraya. dönoceğlm. karan birinci ağırceza mahke- vabı da, kendisl hasta yatağında yon lftstlğinden kamyonlara. ald JA.s- bır .bul~tur •.. Ne ekonomik hediye •.• 
pamuk ipliği ~lnlıı en mükemmel şe- mesinde geçenki celsede okun- iken imzalattınlmıştm> demiştir. tiklerin yüzde yetmişi di~er vlliyet- Artık sevgil.i~e pır,l nta, .kr:ük ıve 
kilde organlze edilmesine ~ıyoruz.• m: ve suçlu vekilleri icabeden Mahkeme, bütün müdafaalan lere, y~çle otuzu İstanbula, otomobll ~ut b~ka pahalı bir şey vermeğe 

11\-, .. . . lAstlklermden yüzde yetmlşl istanbu- luzum yok: 

Ç 
. (, • müdafaatta buluwnak uzere ıs- dinlemış ve nakza ittiba veya la, yüzde otuzu diğer vı1ayetıe.re tevzi 

alısma yer&.e1l timhal etmişlerdi. Dün bu davaya ademi ittiba hususunda bir karar edilecektir. - Sevgilim ... Sana en ıbeğeneco-"f Te i t b b ht l~lb b iin şeyi hediye ediyorum ••• Al saç. 
devam edilmiştir. vermek üzere muhakemeyi taıik vz a a u sa a an :ı.rcn aş- larımın kokusu s-:- ... •-un... .nem· . lanaca.ktır. 3700 ı"stlğln hepsi hususi .......... ""ıı> r.u 

Şehir dııında ve içinde Geçende vefat eden Reli Ba- et~tir. l!ıtıyaçlara. fahsts ,edilmiş, Ankarada düşündüğün zaman derin bir nefes 
.. l bekletilen 5000 1§.stığl,n resmt mües- al. Bu kolı.u bütün ciğerlerini dol-

bulunacak muessese er scseıer ihtiyaçlarına harcanması kn- dursım. 

ğimiz bir fikre k&1'ı kapıları kalkan .Dışarıya .koku veren, ya.bud güriiltll 
halinde kullanmak anınıza dokun· çıtara.n mUessesclei' haklandııki taıı
duğu için ben yine aralıkta.o b.ık ma.tnıunede ~dilAt yapılıruş, yeni şe
ıelinin .()~üne çıktıın. Merdivep ba· kil dün ,kay.nı.akamlık.larn. .tevzi edll
samaldan üzerinde kısa pir ,.n,utUk m!ştlr. ~u .müesseseler uç ~:ı ay
çektim. Ahmed ağa, bu ha.l'eketinıi nım.aktadır. Birinci sınıf pıuesseseler 
yiğitlig~ ime atfetti. Omuzumu okta· şehrin dı.şmda bulundurulacak olan-

Kıbrıslılar rarla.şnuştır. Bir de.şu mJSra beni bir hayli dü-
A:ldığımız ,ündürdü: 

mektuplar Terkos suyu cKande olsam ey per. gönlüm senin 
Mehmedciğe kışlık 
hediye tedariki i~in 

. faaliyete geçtiler 
lardır. İkinci sınıf gayri sıbhl .mües-

dı. Ahbaplığunu: o zamandan bat- sesele.r vaziyetleri tedltlk ecllldikten . 
111.dı. sonra kuruıabUeccktlr. Üçüncü sınıf . Kıbrısta. Lefkoşa münevverler\ an.-

Artık o.bana itim.ad ecler; ümmi mUessescler ıse mahalleler a.rnsuıda sındıı. bir komlsYon teşkil olunarak 
olduğu içi;n: bulundur.ulacalc, fak.at daJ.ı:nl sıhhi MehmedciRe kışlık hediye tedartkl 

_Ne var ne yok? - diye havadis kontrola ttıbl tutulacaktır. lçln faaliyete geçi.lml.ştlr. Bu kom\3-
ıornrdı. .Mezbahalar, ,soğukha.va. tesl.satı ol- yona. şimdiden ot~an fazla. altın 

Ben de siyasi ahvali, gayet imi- ~:uı barsak.bnneler, et, sakatat de- o.vlenme halkası venlınlştlr. Bu mo.k-
Yaneleştirerek ona anlatırdım. ,potan, ispirto ve ekmek mayası fab- sadla Lefkoşa, Llmasol şeh\rlerlnde 

cİ l 
rlkala.rı lıayv!Ull ve nebati uzvi mad- rozetler dağıtılnuş ve Lefkoşa. Halk 

8ir akşam Cemal Na ir e birükte deler ıblriktlrme yerleri, .tılbrlka mn- klü?uı;de \"erilen m~amere esnasında. 
geç vakit yazı oôa.sındaydık. ccŞu lıiyetl,ndekl klrenıid, kireç, nlçı imal 58 Inglllz lirasını müt~caviz para top
föylecli:r bu böyledir!» Cliye müta- ve istihsal yerleri, odun ve maden kö- lanmıştır. Tlllom Türk köyü ta~
laalar yÜ,.ütürken, kapı eşiğinde ıter- ınürü de}><)lıırı seJlüloz saman alil- fmdnn toplanmış olan 36 p:ı.rçayı mu- , 
biyeli terbiyeli bizi dinlıyen Ahmed mlnyum, ki\ğı~. tabriıca' ve ateİyelerl tccavlz yünlü eşya He Türk hava Jcu-

a~ blrlnci sınıf ,,nıue.sseselerdlr. rumuna yollanmnk üzere topltuıan 25 
ga • · ü 1 1 İnglliz 11.rusı da konsoloslu~umuzv, 

• ,ı.. • •• • .1 de::.:• •a· Iklnci .sınıf m essese er, ıha. ı yıka-- Yok, ;..,e,y,uıl o;r~e.? ıı;~ • .ma ,ferleıJ, dc,ri kurutma dcpçJan, te.»dl olunmuştur. Bunlardn.n bnşka 
liba .•. _ diy.e ötnıesin uu. .. b:-..rsak depolan, su bendlerl, ıhava- mezkfu- şehirler halkı nakden yo.pılan 

_ Allah Allah ... Neden hükmet- gaıı ve katran :fal)rlkal.an, pern.ken- teberrüntı e§Yıı.ya kn.lbederck konsolosa vereceklerlnl bUdlrmişlerdlr. 
tin? deci kömür ve odun depolan, balık-

- Kör<>ğlu ıK~etesinin resminde haneler, ,sı,ıni yün :fabrika ve ate1;-:e-
haşf.a türlü gösteriyor da!... lerl, ekmek, un fabrlkalan, matbaa-

p k
. Ah ed w K" ıar pa\nvra depQlandır. 

.. - e ı ~ıı, ?". a~a, or· Knbve kavurma yerleri, tırça imal 
oglu gazetesuıuı resmını kını yapı- atelyelerl yapağı depolan, turşuha
Yor, bilmiyor deği.ls}n ki... İ§te bu neler şa~ka. tm\}1 eden depolar, ls
Cemaı Nadir yapıyor .•• Sen de .oıı· pirtoİu içkiler, gazoz, sirke fabrika.la
ları arada sırada götürüyor, yerine n 1lçüncü sınıf milesscselerden ma-
teslim ediyonun?... duddur. 

- Olsun... Gazetede basıhyor Tiftik satışları 
Ya... . w • Tlftlk ıııracatı için .tittlk ihracat 

Haylı ugra,tun;. .ihtiyar .~?st.~ bir:µği fLzafan J.le İ.D.glllz ve AlıWUl 
Ahmed .aiaYlt ıbu::un ded~ tittlk alıcıları arasında yapllan te
bir hafta evvelki -bay tl&nUI resimli mn.slar devam ediyor. Almanmrla. ya
havadisten daha yeni :ve daha poi• pılnn lflrml blr mllyon llralı.lc nnla§-
ru olduğuna inandıramadım. ma esaslarına göre satılııcak blr mll-

d b
. tbu yon lkl yfı~ bin llrahk tiftiğin ~t.ış 

Onun nazarın a. ır şey ~. · elcsl devam etmektedir. Şlm-

fş hakem komitesi dün 
toplandı 

iş kanunwtun verdiği sıı.lahlyetten 
istifade edilerek teşkil edilen hakem 
komitesi dün vilft.ret.te ilk toplantısını 

1 
yaptı. Toplantıya ıst.anbul Vail ve Be
lediye Reisi Dr. L\ltfl Kırdar riya.set 
etmiş. tlnlversıte edebiyat. falr.üUeal 1 
müdürü B. Ht.mld, mıntaka 1ktl.snd 
müdUril B. HnlOk Belson ve amele 
murnhhnslnn bulunmuştur. 

Hakem beyetı. havagazı §lrket.lle 
işçileri arasında hi\dls olan lht.llifı 
tedklk ııe meşgul olmu§, amele mu
ra.hh,aslarlle havagazı şirketi mümes
slllnl dlnleınlştlr. Amele ücreti ve ça
lışına s:ıntıerl yüzünden meydana çı
kan ihtlltlfın halll 1çln hnkem koml
tcsı t.ekrar toplnnacnktır. 

laştı mı adeta kutsı o)~or, m~la· :;m-Jcı:ıdar yapılan o.nlaşmala.ra göre 
kil bir hüviyet kesbed_ıyordu: Şifa· ııo.zırlannn tlltlklerln m>tışından sonra 
hen kim ne derıe desın; nafile! O cldo bir mlkdn.r tıttJk kalacaktır. 
rnünteıirin ihtiva ettiği hakikat baın- ........... "'111"""'"'""'111""'""'"'"''"'""""'"'"""" Genelik gazetesi müdürü 
başka... uh • w uk • ey· du· - b t tt• H r .. , ·· eğlenmiştik Fa- m arrır, a.tastı ş an ayru ı 1 erae e ı 
k t ay .:ıcg~:~ kadar hatd; mıy- yar: Bir yazı inlİ$ar edirıc:e. artık Evvelce. Gcn~Uk gazetesinde intişar 

d
ak P b ? «K i t a p t a y er i m ü s lak i 1 b j r fa b u Y e t o- eden bir karikatürden, Istanbul müd-
1 aca a · •• · ı bil. d i i l B Hlk t O ' hki va r.• •.. ıı Bu, eskiler kadar yani ne- a ıyor. • • e umum s . me natın t.a. r 

lamadık •-t ahmetl Ahmed aga mat edlldlğt ldcllaslle gazetenln sahip ve 
Sillerın. de ıihr"ınden kurtu - q e, r ıl _ 1 

•• ' ·u· - ·· ·· İ h - muduru . Or an hal&..ında dördüncü 
ları bir düstur değil :anidir?... ~~ k~ıc ıguu yapa yapa. ummı • asliye ceza. mahkemesi. tarafından 

Ahmed Hatim, odasında bir Y .. ;gme .r~en. bunu ~den e~d an- verilen mahkumiyet knran, yük.sek: 
matbaaya vcr.innit. Sabah- lamlf gibıydı. U_çan soze değil, mal· temyiz ceza umumi heyeti tarafından 

;ı ~azar. etede inliJamu göriince bu bu Jciiıda daha fazla İnanıyor; ona nakzedilcllğinden, dün yapılan duru.ş-
~Y'!' pı ak} keskin dişli heccav adeta '.bir kutsiyet atfediyordu. nıada, İ. Orhanın bcrnetlne karar 

Gezelge :ve gezi 
kelimeleri 

AKŞAM'an 14 şubat to.rUıll nüs
ba.smın (Ak.şa.mdan Akşam.ıı.) aiı
tununda, Takslm - Harbiye eşp
lanadel lçln İnönü gezglsl denil
mesi münasib görüldlltfuıü oku
-Oum. Tarsus havaUslnde promenn.
de yeri mana.sına Gezelge derler. 
o havali insanlarından ,tahkik 
edilirse hakikat nntnşılır. Meself1 
o havali köylfilcrl 11blzlm şu an
naçt.akl (karşıdaki) yamaçlar her 
vakit avcıların gezlckcslclln der
ler. 

Bu kelime neden dergi.ye kon
mamış? Çünkü ötedcnberi blç bir 
J.y1 usul taklb cdllmi.Yor. Bakınız 
(gez!> kelimesinin de mi.nalan 
eksik. Meslek. tco.bı vaktile onnan
lık köylerde gezerken bk duvar
cının yıınınd:ı. çal~ :ırgnda 
(geziye uygun t{UJ :versene o~lum) 
dcı:neslııl işitince sordum ve an
ladun )tl her örülen bir sıra ıa,,a 
blr gezl denirmiş. Ve tabll her gezi 
yüksekliği o sıraya ilk konan ta
şın yüksekllti oluyor. Bunun fran
sızca mukablll asslsedir. 

Bence kelime toplamak için en 
muvafık usul, ill.k.emtzdet.l biıtün 
köy muallimlerine ve eğitmenleri
ne sıla talimat verer~k. daha doğ
rusu sağlam l.'J lstıyors:ık <ver pa
rayı çal düdfığü) knldeslnce bun
ıo.nn haber verecekleri kellmele
rtn - l(lgata knbul olunaca.kla
nn - beheri lçln kendilerine üçer, 
be~er kuruş verllml.ş olsa. ~1 
kelime satın alınsa) çok müsbet 
bir netice verece~ kanaat.indeyim. 
Bursa om1an mektebi loş;ı.:ıt ve 
troı>os:'J"afya mualllmi Celal Bari 

Kahve sipariş ediliyor 
Yedi bln çuvalı İsta.nbula, üç bin 

çuvalı izmıre tahsis edilen on bin çu
val Jcah~·enln memleketlmlze ithaline 
intlzar edilmektedir. Şehrlmlzdekl 
kahve lthaliı.t taclrlcrl yeniden kah-
ve sipariş etmişlerdir. Ya.kında Port
sald yollle memleketlmlze on bin, on 
beş bin ~e otuz bln çuvo.llılt üç parti 
kahve etlrilecektır. :~vrı hm 1d' • d .,_. __ ;. Her (Va - Nu) verumı ir. 

,ıoareden ken ı e uı-~--~ ...... ••• 
B&J' Amca.ya gör,e ••• 

Bir kısım susuz semtlere 
de su verilecek 

yanındadır• 

Bunu okuyunca akltma ı;u geldi. 
Demek o zaman da erkekler sevgili
ler.ini atlatmıılc için kulplar bulurlar· 
nuı ... 
<Ey peri ben nerede olsam gönlüm 

Sular idaresi) yenı tesısa~ ve t.a.ml-
rat lçln Kara.bük fabrikala.nndan bo- g~ne sendedir.> 
ru tedarik e~ecektlr. Fabrllcnl~m ilk diye kendisini kand.ır. ona bu ka· 
siparişler verilmiştir. Karabllk ma- naat.i ver. Gez gez gd ... 
m\ilA.tı b<>ru\6.r gcldikt.an sonra. tch- Sonra dikkat ed. Es\d • 
rin bazı semtlerinde yeni tesl3at vU- 1 ~yorum. . . ' " 
cude getirilecektir. İlk olarak teştJ- er aşk meseleelrmde h~ .~m en 
!atta Ye,nlm:ıh:ı.llc.nln veya BaJurköy- ucuz, en pratik tarafUla gı~ler. 
dekl bir kısım .susuz semtin borulan Mesela Baki: 
d~necek, buro.lara su ver1lecekt1r. cGiydin boyunca naz il-letafet 

Mürtefi semtlere bnzı günler, su libasını• 
verilemiyor. Bu yolda. yapılan şlk:'.\- diyor 
yetlerln tedkiklndcn sonra anlaşıldı- • .. . • • 
l;ın:ı göre havuzlardaki mevcud tcs\- Yanı ~a:ı. ve ~~elGk dbıse3U)ı bo-
satın tazyiki ktifl gelmiyor. Sulo.r idil- yunca gıydın, dıyor. 
resi umum müdürlüğü, hadçten Uf! Dikkat buyuruyor musu:ıuz? İp _ 
mlkdarda t.csLsnt mübayıı.nsını 1kmn.1 liden, ylin1üden ellNse değil. Naz ~c 
ettikten sonra mUrten semUcr hiç blr ırüzellilden ~an· 1 a.fınd 
zaman susuz bmıkılmıyacakbr. •·· 1 ucuz ar: ıııı •.• 

Hele siz şu .-irin de bir an evvel 

Boğaziçi seferleri 
Boğazlçinde oturan halkın Şirketı

Hayrlye idaresinin sabah ve ak,şaın 
seferlerinde küçük vapurlar yerine 
büyük vapurlannı işletmek hususun
daki te.mennllerlnl dün y~tık. 
Aldığımız mnlfunata göre idare, Bo
ğaziçi halkının sürat ve konforla se
yahat etme$1 için elinden gelen bü
tün gayreti sartet.mektedlr. 

idare !mkAn müsaade ,edince hal
kın konforunu daha ziyade temln et
mek için lcabeden tedblrlert olmayı 
ihmal etmlyecektlr. 

Bayan Esmanın cenazesi 
Kızılay tarafından 

kaldırıldı 
Damadı Halil isminde blrt tarafın

dan bıçakla öldürülen bayan Esma.; 
hast-anade ölilmündcn evvel, Emniyet 
Sandığındaki Beş bln lirasını Kızılaya 
vaslyet ettiği clhetJe maktulün ceno.
zeşl dün Kızılay teşkll!itı tarafından 
kaldmlnu_ş ve Kasımpaşada. evine 
yirmi otuz metre yakınlıkta bulunan 
Şahkulu mezarlı~na gomü1m4ştfır. 
Emnlnt Sandığı, dün bayan Esmanm 
parasını Kızılaya teslim e r. 

muvaffakıyete erismek için sabırsız
lığına bakınız: 

DH-i-viranımı yapsan da yıkılsam, 
gitsr-m>.. 

Hikmet Feridun Ea 
111nmııt1&1uıımınuınınut1ını111111nNtu1tı1111uıqftnıun-

Hava kurumuna 
teberrüler 

Hava kurumundan : Halll AU Bez
n\.en müesseseleri 6.500: Jlalll Ali Bez
men tnbrikası 1000: İbrahım Zade 
Biraderler BOO; Tevfik Beşir Tat:ırl 
500; Çubukçuyan 500; Emek Rahmi 
Köse oğ"lu Vehbi 500; M. Varan n 
Bohor Zamnno 500; Fahri Klgll1 500; 
Kara.kin Pap:ızyan ve şeriki 500; sı
vaciyan Yedvard ve Nubar 500; 8. 
Nevruz 400; zare Mezburyan 400; Yer
vant Hanliyan 400; Fehmi ve Hakka 
Asa}><)ğlu 350; Davlt Sedaka 300 lira 
teberrü etmişlerdir. 

İhtikar suçu ile 
mahkemeye verilenler 

Dün toplanan flat ınfır:ık oo komll
yonu Lll.lellde d kkAnlnn bııluonıı 1kl 
§eker satıcısını, İstik! ı caddesinde 
mağazası olan bir jllct bıçağı sat1cı
sını ihtıtıır suçlle. Cümhıırlyet müd· 
delumumlllJtlne te\'dl etmiştir. 

B ' A' • • • •• • • ti 
· '"'· - Verımlı hır sutnıne ıs • 

Yorum. bayım f. •• 

1 
D mek ki hala unu-ı ... Blitün evliler gelip senden ör-1 - Nllfus e;iyasoti bakımından ldo-1 B. A:. - Neler söylüyo ı; 1 s·· .. . .. ••• Oooo ··• e • im l l 

1 
_, 1.:. _ı__,_ • IA v.~ raun ayım ••• utçulenn yuzde ıelcsen katkıla 

ı . l ... ...: duvara asaııt de· neJi a ll 1 ar ... a& ~ Onu:ı.5.lf9ı V amf ... ~ IQı. ben ı\itninc,yi kendim irin : • ..: .... 
nu e eyıp e cııı... . edtck ınn... .- .owfO· sut~e para vermcktıe.nae ••• 
W•ı • 1 ~ aam ••• 

- Sütnine mi dedin bay Amca?".. gı sın ••• 
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GördiJklerim, duyduklarım 

Ha~epteki sürgünler 

~ 

Harbi lngiltere TürkiyeveBulgaristan 

k 
arasında imzalanan 

aza nacak beyanname 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) ımiıtir. 

,1 - Türkiye ve Bulgaristan her B. Rooaeveltin hususi (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Türkiye - Bulgaristan 
İntibalar 

mümessili B. Hopkins 
böyle diyor 

türlü taarruzdan içtinabı harici si-
ortasında başlı başına bir rnuvaf- yuetlerinin değişmez bir esası ola- imzadan sonra Har;ciye Vekili 
!akıyet teşkil eder. rak telakki ederler Şükrü Saracoğlu intibalarını Anado-

B 
· 2 - lki hükum~t birbirine karıı lu aı.· ansına ıu sözlerle hulasa etmit-

eyannamenın daha mühim l d 
bfr maddesi, her iki devletin Bal- en dostane niyetlerle mütehassis er ır: 

Nevyork 17 (A.A.) - Avrupa 
vaziyeti hakkında tetkikatta bulun
mak üzere B. Roosevelt tarafından 
hususi mümessil olarak gönderilmiş 
olaın B. Hopkins dün Clipper tay
yaresiyle Nevyorka dönmüştür. 
Harp hakkında ne düşündüğü su
aline B. Hopkins ıu cevabı vermiş
tir: 

olup iyi komşuluk münasebetlerinde «Bazı zamanlar küçük sebepler 
kanlarda hiç bir taarruz hareke- mütekabil itimadı muhafaza etmek büyük işler ve iyilikleT yaratmı tır. 
tinde bulunmıyacaklarına dair ve daha ziyade inlcişaf ettirmek az- Bugün imzaladığımız mütevazi eser 
teahhüdleridir. Bu suretle, her mindedirler. de Balkanlarda yeni karışıklıklara 
iki memleket, yalnız birbirlerine 3 - iki hükumet memleketleri belki de mani olacaktır.> 
karşı degv il aynı zamanda di ver ara~ın~~i tic~ri mübadelelere, iktı: Bulgar elçisi B. K-irof cenapları 

' g sadı bunyelerınc uygun olan azamı da noktai nazarlarını fU suretle tel-
Balkan memleketlerine karşı da inkişafı temin edecek vasıtaları ta- his etmişlerdir: 

Hitler'in İngilizleri mağlup edebi
leceğini zannetmiyo.rum. lngilizler 
kadar mukavemetli bir halk yoktur. 
Amerikanın yardımı i;e İngilterenin 
harbi kazanacağına şüphe etmem. 
Bu harp lriç bir tarafın galib gelme
mesiyle değil lngilteren;n galibiyeti 
ile neticelenecektir. lngilizler çok 
yardıma muhtaçtır. Bu yardımı gÖ· 
receklerine emirrim. 

tecavüz etmemeyi teahhüt etmiş- ı harriye amade olduklarını beyan c:Hükumetim namına Bulgaristan 
Jerdir. Diğer taraftan, her iki hü- ederler. ve Türkiye arasındaki mütekabil 
kumetin diğer devletlerle olan 1 4 - iki hükumet tarafeyn mat- itimad ve dostluğun bir deliJ.i olan 
anlaşma ve teahhu··tı . . ah buatının yazılarında, yeniden mü- bu ~yannameyi imza ettiğimden 

erının m - ah--1 .• b b . d J h b h . 
ğ !t c:aesı ıı u eyannaır.enm mev- o ayı ıa san a tıyarım.> 

fuz kaldı 1 da beyannamede tas- zuunu teılril eden dostluk ve müte- Nihayet Hariciye umumi katibi 
rih edilmiştir. kabil itimaddan mülhem olacağını büyük elçi Numan Menemencioğlu 
Avrupanın bu en buhranlı dev- ümid etmek isterler. beyannameyi c:Yakıcı bir yangın ha-

Halepteki evimiz 

Abdülhamidin bat marifeti, se-ı mağı şakağında, gece yarısına ka· 
hepli sebepsiz yere kuıkulandığı, dar tefekküratta.n sonra (fatalite) 

rinde, fırtına Balkan ufuklarına Ankarada, 1 7 ıubat 19-41 tari- vası arasında esen hafif ve serin bir 
yaklaştığ'ı bir sırada iki komşu' hinde iki nü.ha olarak tanzim edil- rüzgar> kelimelerile tavsif etmiştir. 

memleketin hem kendi emniyet-

öfkelendiği kimseyi sürıüne sürmek, deyip aradan çıkıveriyor. 
garib-i ıu ki yüksek rütbelilerin de Heyet ilmine dair (Melek\ıti) 
kimini valilikle, kimini kumandan- isimli çok mühim bir eser sahibi 
lıkla, kimini de ikamete memuren olan erkanı harp livası ve Emlilti 
lstanbuldan aşırmaktı. aeniye Nazırı Saffet pqa eski men-

B. Hopkins Nevyorktan doğnıca 
Vaşingtona gitmiş ve Reisiı;ümhur 
B. Roosevelt" e raporunu vermiştir. 

lerini korumak, hem bütün Bal- D Q K T Q R u N 
kanlarda sulhu devam ettirmek 

1 
AŞKI 

Misalleri sadrı . esbaldardan, vü- filerden, İstanbul burnunda tüten-

hususunda vardıklan bu anlaşma . 

Eski İspanya kralının takdire değer bir muvaffakıyet- ı 
tir. Şimdi bütün mesele, Bulga- ~ 

sıhhati ristarun ş.iınalden gelecek her-
kela ve vüzeradan getirelim: lerdendi. Tosun Paıazade mir;~,·a 

lzmir valisi Kıbrıslı Kamil p•f<•· Küçük Ali PBfa hakeza ... 
Roma 1 7 (A.A.) - Stefani h bi lik 

ajansından: Saat 19 da On üçüncü angi r teh eye karşı muka-
Girid vali ve kumandanı Cevad pa· Kafile bitmedi, daha sayacağız: 
fll· Selanik valisi Hasan Fehmi pa- Paımakçızade Aziz Molla beym 
fa, Bursa valisi Münir pqa, Trab- önce Bağdada kadar aııp sonra 
lusgarp vali ve kumandamı Recep Halepte karar lulııı. tqehhüd mik
paşa, Suriye valisi Nazım pqa, Hi- darı padifahlık eden beıinci Mura
caz demiryolları inpatına memıır da bat imam oluşundan. Ense kel-

Alfons' un sıhhi vaziyeti hakkaıda vemette ve topraklarını yabancı 
aşağıdaki bülten ne,redilmiştir: Son ordulara geçit yapmamakta gös- 1 

24 saat zarfında hastanın vaziyetin-
1 
tereceği ısrar ve metanettedir. ; 

de bir vahamet görülmemiştir. Gün Balkanlann sulhunu bozacak 
oldukça sakin geçmiıttir. Amiller Balkanlardan delil, an

Kazım paşa, ilh... Jeli, ıayet yakışıklı, pek miri kelim Hindiçini • Siam mütare-
Avrupa firarilerile münuebeti, bir zattı. 

Jön Türk kafalılarla ünsiyeti aezilen Arabiyat, Farsiyat, edebiyatta ke müddeti bitiyor 
veya tahmin edilenlerin menfa.sı derya. (Makamatı Hariri, Şehaıar.ıei Bangkok 1 7 (A.A.) - Japon 
Trablusgarptı. Atebeye sadakat ve Firdevsi, Divanı Fuzuli, hatta Eş

0

arı Hariciye Nazırı B. Matsuoka Fran
ubudiyeti mefkud olanlarınki Hicaz. Mual~m Naci ezberinde. Cüssesinin sız H!:ıdiçinis; ile S:am arasında 
Bağdad, Basraydı. Devrin son on adamı ve pehlivanlığı da. temdit edilen mütareke müddetmin 
be, senesindeki klasik mahalli so- Bir ıün sarığını, cübbesini atıp 25 şubat saa · 10,30 da munkazi 

cak dışardan gelebWr. 
Necmeddln Sadak 

Kral Faruk iyileı ti 
Kahire 17 (A.A.) - Sarılık hu

talığından rahatsız bulunan kral 
Faruk iyileımiştir. 

rarsan Halep. emekdanmız Çatalcalı Hüseyin ça- olacağını Siam hükumetine bild·ir-
Bizim oraya gittiğimiz 1897 yı- vuıla öyle bir kapıımııtı ki göğüs miftir. Fransada kurulan 

lında mevcudlardan lı:imler sürgün çaprazları, kaz kanatları. boyundu- --- yeni parti 
değil? ruklar sıvırya. Bombaya yeni bir İtalyan Londra 17 (A.A.) - Müstakil 

En başta vali Köse Raif paşa. ı Miralay İffet beyin çilesi Moskof s · k f•I • •• d "Jd • Fransız a · a ·· Al 1 
Hazret vezir rütbeli olduğu, Ticaret harbinde Anadolu ordusunda bulu- e ır a 1 esı gon erı 1 ·ıh ·ı ~ n~m~t gdrb 1 maF arın 
ve Ziraat Nazırlığı, iki defa da rü- nurken bilmem kiminle arasının ş~· Dombay 1 7 (A.A.) - 3600 ltal-, 1 atmı 1 ekılşga da ıtn k"·.

1 
ulunan rMia?1• · ..... .... k klh · d h .. yan harp es·r· d ·· kk d... sız opra arın a eıt ı o unan c: -sumat emın ıgı ettıgı halde gene erreıın ıgı; a a dogrusu Beyle;- 1 ın en mure ep ıger ı· h Ik t° • · B E D 1 1 

mimli. Zira Mitat patanın Tuna v.t· beyli Hasip paşa damadı oluşu. Ha-j bir ~a.file daha Bombaya muvasalat 

1 

ida;e :t~a~~~~r. · ugene e onc e 
!iliğinde evrak müdürlüğünü, Bağ- sip paşa Abdülmecid ve Abdülaziz etmıştn. B. Deloncle, 1937 de Faşist te
.ı .. J -ralalif;indo ......... ....-anl:p; • .ı...,. ta..._ .... ı ...... .ı ... l;'...,J.. .. {0 Mal:y• !.!...,.._ 

ı ·ı · b h • şekkutunun retslertnden bırı olmuı 
adam. lığı eden vükeladandır. Onun ka- ngı iZ a rıyesİnİn ve halk cephesi hükumetine karıtı 

Askeri kumandan Etem paııa. b.ahati de hür fikirlaiği. faaliyeti isyan hazırlamak üzere Alman ve 
l 877 Rus harbine kaymakam ola- Erkanı harp kaymakamı Mana:ı- Lonclra 17 <A.A.l _ Amirallik da!- ltalyaın silahları toplamakla ittiham 
rak girip meşhur Plevne'ye erzak tırlı Rıfat beyin nekbetine gelince: resi b!ı1nc! lordu B. Alexnder, yarın edilerek tevkif olunmuııtur. 
yetiştirmek için ablokayı yararken Namık Kemalin hayranlarındanmış. Grecnwlch saatlle saat 20 c!c, İnglfü: ---
başındaaı yaralanmış. GriV'iça tab- Piyesler yazıp Gedikpaşadaki Gijtli.i bahriyesinin son üç ay zarfındaki 
yasında da caesaret göstererek kısa Agop tiyatrosunda oynatmış. Dıli- faaliyeti hakkında radyoda bir ko- B. Willkie Çine gidecek 
bir zamanda ferik olmuş. Gelge!t-- ne de perhizsiz. nuşma yapacaktır. ------lim hala şüpheli; çünkü fi tarihin- Eski tabir veçhile: (Camiüsseyfi 

Atk ve vazife aruında bocalayan ve nihayet vazifesini aşkına tercih 
eden bir doktor ... Bir kadm atkı uirunda •ilesini feda edebilir mi}.. 

Aristokratlık - Demokratltlt mücadeleleri. .. Bütün bunlar: 

DOKTOR'un A Ş K 1 filminde: 
Mümessilleri: Şarkın tanınmıı artistlerinden 

SÜLEYMAN NECiP • EMiNE RIZIK 
Tiirkce •• • s..1ı • ş.,1a1ı sn filmi. 

Ônilmüadeki Cumadan itibaren: 

TAKSiM Sinemasında 

Görünmeyen Adamın Avdeti 
&iminin aon stınlerinden istifade ediniz. 

SADi TEK - HAIJDE PlşKIN 
llyatroıu 

.18 Salı (BAKIRKÖY) de Miltiyacff. 
19 Çarpmba (OSKOl>AR) da 
BlZIM. 20 Pereembe (KADIKÖY) 
de Süreyya sinemalarında bUyiik 
kahkaha eseri: 

LOKMAN 

Beşiktaş SUAD P.&BK sinemasında 
"-·-• - liııl iaw lııidaıç ... daha ~ecek olanı 

&ürik Türk Şairi FUZUU'Din ölmes tabeaeri: 

L e y ı a ile M e c n u n 
Nef'u tarlulannı ilibt aealerile IÖylİy• kıymetli aanatkirlanam 
Münir Nureddin - Müzeyyen Senar 

Biiyük bir Dive: Muazzam bir tabeser 

A K FIRTINASI ~!~1ıı1t de serasker Hüseyin Avni paşaya vel kalem) lerdendi. Gençliğ,'lde 
yaverliği var. Maraı ve Zeytıın Galatanın Çakanoz, Maltız kabıı
vakasını bastırması ve 1897 de baı- dayılarını yalın kılıçla kaçırdığı, sa· 
kumandanlık ettiği Yunan harbi•ı'İ vşalarda en ileri hatlara saldırdığı 

Cenova bombardımanın
da ölenler 

Roma 17 (AA.) - D. N. B. 
bildiriyor: Resmi bir tebliğe göre, 
geçenlerde lnp-iliz gemileri tarafın
dan Cenovaya yapılan bombardı
man esnasında 144 ki!!i ölmüş ve 
272 ldş>i yaralanmııthr. 

Nevyork 1 7 (AA.) - Associa
ted Press'fo mevsuk bir membadan 
öğrendiğine göre B. Wendell Will
kie Çin'in Japonlar tarafından iş
gal edilmemiıt bulunan mıntakalar
daki vaziyeti tedkik maksadiyle bir 
seyahat yapmak tasavvurundadır. 

------p E K YA K 1 N D A-------

kazanması üzerine damgalıhktan için (Zorlu zabit) derlermiş. 
kurtulmuş ve lstanbula kavuıabil- Merhumun: (Ya gazi, ya şehid), 
mişti. (Görenek), (Nedamet) gibi bizzat 

Etem paşanın Tisalya hududwıa yazdığı ve: (Kölemenler), (Delile) 
gidişinden sonra Halepte yerine t11- gibi arkadaıı gene erkanı harp kay
yin edilen Ali Muhsin paşa, mü~- makamı Hasan Bedreddin be} le 
randan Kel Hasan paşanın oğlu; (sonra paıa olmuştu) müştereken 
deJ.ikanlılığında mirasyediliği ile kaleme aldığı piyeslerden başka 
töhrctli. (Hal' de terfi) ettiği jçön (Çanta) adlı mecmuası, ( Me~a
taşraya aparılmıf, senelerce mıra- nuüledep), ( Hacei Lisanı Osma
laylıkta kalmış. ni), (Manzum ilmihal) başlıklı mat-

(Hal'de terfi) demek, Abdüli- bu eserleri, haftalık (Malumat) ga
ün tahttan indirilifini müteakip zetesinde Arapçadan tercüme ,ıir
ıütbe alış. Bu zümreye dahil olan- leri vardır. 
ların hepsi, sicilleri yoklanarak Dağıstaınlı Behaeddin beyle ağa
(her halde hizmeti sebkat etmi~- bey•i Gayyur bey saray yaverlerin
tir) diye İstaıııbuldan dehlenmit- den mi, yoksa tüfekçiler den mi ney
ler. Ali Muhsin pqanın demin miş) Üstlerine esmayı sıçrattıkla~ı 
baha geçen Maraıt ve Zeytwı hi- için Halepte ikamete memur idiler. 
diaelerindeki yararbiı hemen liva- Behaeddin bey gayet erkek gü
Lğa, ardından ferikliie ve yaveri zeli ve yamanma silahşordu. Kar,.
tdıriyariliğe ermetıine vesile ol- ya meteliği koy, silahını çeker ç-:k
muştu. mez fıppadak ortasından vunu.ı. 

Kaynatası gibi silleye uiramıılar- Ev-inde kaplan ve ayı yavruları b-:'J
dan olan damadı lr.olaiaaı Çe~es lei, sümüt saplı kırbacile fiyakalı 
Mehmed Nuri bey, çocukluk arka- fiyakalı gezerdi. 
clatım ve Filistin cephesinin yiğit 16" KaYnıakam Çerkes lsmail bey 0 

Japonya ile Felemenk 
Hindistanı arasında 

Tokyo 17 CA.A.> - D. N. B.: Domei 
ajansı Japonya lle Felemenk Hlndis
tanı arasındaki iktisadi görüşmelere 
bugün tekrar başlandığını bildirmek
tedir. 

Beyotla yerli askerlik şubesinden: 
ı - 940 ve daha evvelki senelerde 

lise ve muadili okullardan mezun olan 
tam ehllyetnamelller l / Mart/1941 
tarihinde sevkedlleceklerdlr. 

2 - Bu gibi askerlitfne karar verll
miş olanların muameleleri tetkik ve 
ıtmaı edilmek üzere şimdiden müra
caattan. 

3 - Bu llln davetiye yerine kaim 
olup aynca namlanna davetiye gön
derilmlyecelctlr. 

Vaktinde icabet etmıycnlerin cezalı 
uter edlleceği llan olunur. 

hidi Haletin babasıydı. pür m '"l hal" d 11" • d eıa 111 e e ısın en sonra 
Süvarı feriği izzet Fuad pqa şair olmut, hasta kansı için: Tepe bap dram kısmı 

Keçecizade Büyük Fuad pa§&Jlın (Beni diitündürüyor zayıf Müdri-

1111111111111 

~ 
lorunuydu. Binbaıılığında Pariste kemin düşüncemeai) diye baıtlıyn gece saat 20,30 da 
atqemiliterken bir sosyetede Ah- ıiirler yazmıştı. M E ş A L E L E R 
tlülhamidi tahkir eden namlı bir Bir de ıeyh Sıni iaminde Çin Yazan: Henry Bataille 
d6ellocunun ıuratına eldiveuı ata- müslümanlarından, Özbek takkelı, 
- (Hodürü meydan!) doemiı. Sin- köse sakallı, kolJan uzun hırkalı bir 
rru canevinden yaralayınca be- zatı ıerif vardı. fstanbulda iken cı-

İstanbula çaiırılıyor. Rütbe fir ve remil ile metıul okluğu ha
be üstüne ve (lstabli amire) Na- her alınması ve Ebülhuda efendiıun 

Beyazıt, Uleli. Aksaray, Şehre
mini ve Topkapıya otobüs temin 
olunmuıtur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oluyor. ayaklanması üzerine çalyaka edile-
Tek duramayıp hünkara verdigvi rek Halebe yollanmış. dol&fU'ken külhanvarl cücük püs--

1 kGllü talebeleri görünce öfkeli öf-
ıa abat layihası ona Halebi boy- Şeyh Bekir zaviyesinin yakınında keli 'batlal'Dllf: ' 

f· Fransızcayı yutmuşlaıdan, oturur, Abdülhamidin tepetaklak - Efendiler .• içinizden bazıları. 
dilde kitap, makale yazmışlar- olmasına tesbihler çekerdi. bazıları omuzdq püskülü takıyor-

'-'. mizaçça dünyayı vıza sayan- Bize yol yoldaılığı eden İffet t'.:y- sunuz. Biz onları koparacağız! .• 
&.dandı. zenin ehıi topçu binbaşısı Hilmi be- Suuf İfİn alayında: 

Derya~illiğine bir misal: Günün yin kara yazısı ise Kuleli idadiain- - İpllah itallah ifallahl. 
Wrinde .. l~!anbuldan bir telgraf alı · de dahiliye zabiti iken, MeUtibi - Malmn a tahm yoktur benim, 
ror. Buyuk kızı altıpa~ları çekme- askeriye Nazırı meşhur Süleyman hepinizi .iztmiz bırabnm hal •• 
len rafa korken, daglara taılarll paşanın !İnhasile terfii rütbe edi§i. - İpllah ipllah Jpllahr •• 
menhus • patlayıvermiş; civancai(ız Rahmetli babam Çengelköyüınde- _ Amma somra pİfman ol..U.:· 
• anda bıruh. ki Mahreç mektebi hihralannı an- emaa... • 

. Paş.a hemen odasına kapanıyor. latırken söylerdi: Hilmi beyin (Pü· - ltallah lpllala Jtaftahl •• 
Bır elınde tabanca. öteki elinin pu- lü} diye lakabı vannıı. Dershaneleri .............. Almt 

B. W.illkie'nin Pasifik denizini 
tayyare ile geçmek niyetinde olduğu 
ilave edilmektedir. 

lsveçte yeni bir tarz tank 

ŞARK Sinemasında (Eski Ekler) 
JENNY JUGO 

Birkaç zamandır yoksuzluiunu bil.ettiğimiz ele avuca aıimaz çapkm 
Yı1dız'a bir lıstad eseri olan: 

NA NET 
filmile kavuıuyoruz. Bu bir gençlik, zevk •• nete fllmidh. 

Stokbolm 17 (A.A.) - Stefanl ajan
sından: Son zamanlarda İsveç'te lnş:ı 
edilmiş olan yeni tıp taııkın arazide 
yapılan tecrilbeleri muvaffakıyetli · 

neticeler verml4tir. ~--•••••••••••••••••••••••••~ 
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SÖZON OELiŞi 
KUŞ BAKIŞI: 

Arnavutluktaki 
muharebe 

Libya, Afrikanın. en ıssız 
yerlerinden biridir Meçhul hakimler 

Ne zaman fakir bir vatandaşın çıkınındaki pek az paradan 
bir kısmım çıkarıp Hava kurumuna verdiğini duysam, 

ne 2aman yalnız bir lbtiyann gözlerini dünyaya kapamadan ev

vel evini barkını Hava kurumuna terkettiğini okusam, ne zaman -=- 1 

Son günler zarfında Arnavut. 
lukta muharebe yeniden şiddet. 

ıendt. Yunan kuvveııerı, tıaıyan- 911 de burasını · 1 d tarın mukabil taarruzlannı düş- ışga e en ltalya bir tiiccann kazancından yüzde bi!.mem kaçını Hava kurumu 
mana kanlı zayiat verdirerek 92 2 de •d İ İ ' için a)ınhğım haber alsam bu insanları bulup keııdiJerilc biraı. 

· konusmak arzustmu duyarım. Çünkü onlar bana kenclilerinin 
ve üzerinde doğup büyiidüğümüz, her nimetinden huzur içinde 
istifade ettiğimiz şu güzel vatanın halini ve istikbalini emniyet 
altında bultınduracak kati tedbiri kavrantı"l me~hul hakimler 

tardettikten sonnı. yeniden taar- yenı en zap e mek için 
ruza geçtiler, bircok yüksek dağ- k ..... h k ..... 
lan ve tepeleı1 işgal ettiler. Ta- as erı are ata mecbur olmuştur 
arruz devam etmekte ve Yunan tk· b k d b ı uçu ay an eri kanlı mu- ı · ""' 

Aibi göriinür. kuvvetleri adım ndım ilerlemek· harebelere ve Graziani ordularının 
ıuemJeketimi:ıde sayısı hiç de az oJnuynn bu meçhul haklın- tedir. izınihlaline sahne olan Libya, Afri-

lerin ne yaptıklannı anlamak için on altıncı yılını tanıamlay~!~ Şimdi Limoges şehrinde çık- kanın en geni • fakat en ıssız yer-

t t d J a-ettıgı makta olan fı·ansızca Journal !erinden biridir. Libyanın içerileri-
Tiirk Hava kurumunun bu münasebe le ııı an aş ara Al· ' ne gir:ldiği zaman · ·· .. 

hesap Pu.,.·ıa..,.,na bakmak •-~•idir. istikbali bütün siyasilerden gazetesi Arnavutluk muharebe- . • .. • ınsanın onune 
" ,. A4ll - • ' • 

1 

bıtmez, tukenmez kum deryaları çı-
daha doğru gören bu meçhul hakimler on altı senetle llava ~u- Ierıne dair bir makale neşretmış- kar. Buralarda ne yol ve ne de otu
rumuna 75 milyon lira yığmışlar; Jlava kurumu bu para ıle tir. Gazete diyor ki: «Arnavut- rulacak köyler vardır. Yalauz Su
:Milli müdafaamııa millet hediyesi olarak 400 den fazla tayyare lukta cereyan eden muharebeleri dandan, kum deryalan arasında, 
vermi.· ha,·a ordustına bir takım tesislerini vücude getirirken garpteki muharebelerle mukayc- aylarca süren bir yolculuktan sonra 
mu·· h·ım' yardımlarda bulunmuş, açtığı Makinist ve Pilot mektep- se etmeğe kalkışmak büyük ha- Lib?"a sa.hille~ine. gelen kervanların _ ; takıp ettıklerı bır patıka vardır ki, 
lerinde ve Havacılık kamplarında binlerce genç. binlerce tayya- tadır. Arnavutlukta tabıat. era- onu da ancak deveciler bilirler. 
reci :\·etistirerek bava ordwnmu takviye etmiştir. zinin teşekkül tarzı en büyük Libya ismi l Iabeş~slan harbinden f 

Çıkını~daki pek az paradan bir )<ısınım Hava kurumwıa ver~n'. düşmandır. Yüksekliği iki bin beri sık sık mevzuu bahsolmağa ı 
kazancının yüzde bilmem kaçını Hava kurumuna terkeden, e.\~ metreyi geçen dağlar, kar, buz fal"~amıştı.r. Habe~ harbi esnasında 1 
barkını Ha"a kurumuna bağışlayan vatandaşa bu h .. ~. eketı~ ve fırtına gerek Yunanlılar ge- ngıltereyı korkutmak ve Habeşlere 1 

• - t İ . . .. .. ' .. yardımdan menetmek için İtalyan· ! 
sebebini sorunu2: Size hiç bir hadisenin tekzip etmedigı v~ e ~: rek talyanlar ıçın en buyuk guç- !ar bu kıtanın hududlarına askeri 
yeceği hakikati, «Vatan müdafaası havaJardan başları> hakikatim, lüktür. Bu dağlık yerlerde mo- kuvvetler yığmağa ba~lamı§lar, har- t.. ... :t.cc...:.~~~::..;_2L•~~=:=:=.E3E~;:::~~~C=i_:~.;; 
doğruva inanmış adamın bütün tali.katile kulağınıza fısıldaya- dem harp levazımından, bilhassa be girinceye kadar bu sevkiyata de- Çölde kum tepeleri ve bede,iler 

• Şevket Rado tanklardan istifade pek mahdut- vam etmi~lerdir. İtalyanlar, Libya- 1 
•• 
c1a1k11tı11r1• 11111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111,1111 yı Af "kada .. t kb 1 t .. 1• iati alardan ayakta kalan ~yler, ev- ı raimen muhacir yerJ,.•tirm .ı....· ....t.. 

, tur. Burada motörlü vesait, veri- rı . ..m~ a e eves:u. P an· velkilerden daha tahripkar olan bati bir ıurette yür"u'm...,,u" e ·~ltı 1P.-=-

~ 
i k t l ·k d · !arına b.r us ıtıthaz etmek ıçın son b' . . d ll° .. 1•1 d b ı ve a )a 

~t ~ ~t 
n a ır ara teı e er. senelerde büyük gayretler earfede- ~.~ ırhıncı a.b ır a d·.~tı ~ar e&nuın a ütün himmetlerini Libyayı farkla~ 

Arnavutluk harbi tepeleri ele rek Libyada hava, deniz ü leri kur- tMer ara eye onmu1 ve ıon ıa· garba doğru lcateden büyük ~tra-
o ,>. O geçirmek için bir mücadeleden muşlar, Tunustan. Mım hududuna ~~nlara lcadar b~ ha.rab.t ~aziyeti tejilc yolun fotuında teksif etmi~tir. 

. d ibarettir. Bunun için büyük ce- kadar 2,000 kilometrelik büyük bir borlece devam edıp gıtmı~tır. $imdi, Llbyadaki İtalyan gayret 
Siy ' ıh bitişik kardeıler amelıyat masası n a saret ve me§akkatc tahammül a.sfa.lt yol inşa etmişlerdir. l\faama- lta~ya, Trabl~su 1911 - 1912 ıe· ve emeklerinin kısa bir billlnço~unu 

sanın bir tara.fı oukurdur. Çukur yata- lA. d B' , . • . fıh ltalyanların bu hummı1lı gayret- nelerı'?de sırf sıyasi ve ıtratejik ga• çiıelim: Llbya, Jktisadi bakımdOW> 
Siyamlı bltl,lk kardeşlerden D&yzl. ta. but& olmayan kardeş konulmuş ve zın; ır. ır a\ u_ç ces~ı ve azım- !erine rağmen Libya kıtası e~rareon- y~ler ıle Osmanlı imparatorluiunun İtalya için bir :zhya teskil eder. Ce-

Hilton apandisitten muztarlp oldu- yüksele de ameliyat olacak olan Deyzi kar ınsan bir mıtralyoz ve bol giz mahiyetin·i muhafaza etını;itir. elınden almıştır. İtalyanlar da za- rek zirai ve gerek iktisadi istih~a-
lundan ameliyat y:ıpı.Ima.sı 1ste~- yatınlml§tır. mühimmatla bir dağın tepesine ' ~en bu ~aksadlarını ~u c~mlcler ile lat, ltalyanın bu havalide yatırdığı 
'1r. Fakat Deyzl diğer ka.rdeşlle sırtın- Bitişik ltnrdeşlerden Violeta ameli- çıkarak orada mevzi alınca. el- Susuz, muazzam bir çöl ıfade edıyorlardı: _cBız Lıbyaya gi· muazzam sermayelere tekabül ede
dan, amudu fıkarisi tarafından yapı- yat esnasında h!ç k.ırnıldam~an dur- varda hiç kimse barınamaz Dağ- 1 Bu yazımızda okuyucularımıza ~erke~ .0r~sının. hır. cennet olmadı· memiştir. Libya, hali hazırda ze) tin, 
şıktır. Doktorla.r bunlan ayıramam~- muş ve b!l!\hnre tedavi müddetince . . " Libyanın hususiyetleri hakkında ha- gını bılırdık. Bız ~ıraz ?aha geni~ ~urma, b:raz buğday ve hayvan yc-
lardır. Bunun için bunlara husus! bir kardeşinin çektiği bütün ıztıraplara lann geçıdlen vardır. Bunlara ı z l" t k . t" Lib nefe!I a.l.mak ve lngılıere ıle Fransa- tıs.Lirmektedir. Ba•lıca ... ~raltı ·, tıh-an'hld olrn tur h~k· l k k. f'd' 1 ma uma verme. ıs ıyoruz. . l k 1 v ~'-
amtliyat masası ynpılmı.ştır. Buma- ~· u.ş . ıı ım oma a ı ır. yanın mesahai :oıc.thiyesi 1,500,000 nın musteın e e eri ve dcıniz üsleri salatı ise, manganez, pota' ve tuz-

Yunan piyadesi bu muhare- kilometre murabbaıdır. Mısırın me· arasında boğulmamak için oraya dan ibarettir. • 

Dünyanın en ağır adamı bede büyük bir mukavemet gös- sahai sathiyes-i 1,050,000 kilometre gittik. > İt<' lva, yerlilere 

termekte ve adeta mucizeler ya- mura~baıdır. s.una mukabit Mısı-ıLibyayı ikinci defa istila kend •• i sevdiremedi insanın oğırlır,ı vasati olanrak 60-75 
tJlodur. ıoo kiloyu aşanlara. !azla ş~
man denillr. Yura'lı blr şahıs, 311 kl
logrnm gelmekle insn.nlar arasında 
sığırlık rekorunu kırmıştır. Bu adamın 
gciğiıs muhltı 2 metre 75 .santim ve ka-

Batmakta 
Amerlknnın büyük iskelelerinden bi

ti olan Boslon şehri tedricen deni2e 
batmaktadır. Yapılan llın1 tedkiklere 
göre, şehrin kuruldtlğu yer yavaş y:ı
v:ış kaymakta ve alçalmaktadır. 1830 

nn çevresi de 2 metre 88 santim ge
liyormuş. Baldırları da 85 santimetre. 
boyu ise 2 metre 20 santimdir. Bu 
a~ırlık ve boyda olan bu adama, husu
si yatak, sandalya yaptırılmıştır. 

olan şehir 
yılında şehrin birkaç yüksek noktası 
ölçülmüş, şimdi, ayni yükseklikler tek
rnr ölçillilncc bu yerlerin 25 santimet
re alçaldığı tesblt edilmiştir. Boston'
nun iskele ciheti de her sene çökmek
tedir. 

ratmaktadır. Yunan askeri pek 1 rın nufu::.u 16 mılyoııu buldugu hal- 1935 · · 1 Libya, iskan bakımından da bı'r de ltalyanlarm ana vatandan mu- senesınde Llbyada talyan 
az şeyle karnını doyunıvor. Bu 1 hacirler iskan etmek ve nüfusunu ordularının mevcudiyeti lngilizleri ademi muvaffakıyet nrzeder. ltal
itibarla cöldeki bedevilere benzi- arttırmak içi;ı sarfcttikleri milyarla- garp çölünde askeri rahşidat yap· ya, Libyada son derece modern 
yor. BedeYilcrin bütün vedikleri ra rağmen Libyanın nüfusu bir mil- mağa icbar etmişti. Bu suretle hal· binalar inşa etmesine rağmen yerli-

• L'b · l \ · 'hd f !erin muhabbetini k 
birkaç hurmadır. Yunan cfzon- ~·onu geçınemişfa. ya ~ yamn ışg~ i e, \Sll a ettiği z· . l' . ·azaııamamı;ı-

. Libya susuz muaua·n bir çöldür gaycyı elde etmış, fakat bu sergü- tır. _ıra ) er ı halk, mcmll'kl'tın 
lan da bir parca kuru ekmek, bır Ek'! b'I · k · 1 . ' k hd d. zest kendisine pek pahalıya mal .fetih tarzmı bir türlü unutnmamıı1hr 
ik

. t' b' k . ı e ı ece· yer erı pe ma u - ı ~ • St 1 '"k b k 1. 1 I · 
ı zey ın veya ır parca ecı dur. Halbuki Nil nehri Mısırın şah- olmuştur. Zira umumi harp esnasın· . ra eıı a ·ı~a ge ınce, ta ya, 

peyniıi ile karınlarını doyurur- damarıdır , e buGünk•i Mısır nüfu- dn, ltalya, itilaf devletlerinin eafla- ~ıby.ada 300 kılometrcd.en fazl_:ı 
lar. Soğuğa mukavemet etmek sunun iki mislini frrnh ferah geçin- rında yer alınca Türklerle Alma.'"l· b cnmyolu yapmıştır .. Butu~ sahıl 
icin bir iki yudum rakı içerler. direbilir. lar . bedevileri, teslih etmi~ler, be- ~yunca.. m~azza~ ?.ır. yol ıns? ~:: 

• Lib;> a h d d 'k· h d devıler de lınlynnları denize dök· mış. denız 'e ha'\ a ussunf' ÇC\ ırdıgı 
Kaıı eriterek su tedarik ederler. b' nı~ . u u

9
unu 1 1 ~un ~ c .. ı d' B ti it ı . 19'2 ve modern demirleme teçhiz tile tes ıt etmıştır. 1 19 senesınde ım- muş er 1• u sure e n )n, - t . •w· 

Yunan ordustınu takip eden zalanan muahede Libya _'Tunus ve sen_:ır;ndc Libyayı yeniden zaptet· ı ı~çhız .cttigı Tob.ruk ve 1:rnblu~ arp 
birçok eski askerler vardır. Bun· 1925 se-:ıcsinde aktcdilen muahede mege mecbur kalmıştır. ıkan~arını tanzım etm,s, b .rçok 
laıın sırtlaıında birer koyun pos- de Libya • Mısır hududunu çizmiş- Trnblus vilayeti, I3ingnzi sanca- 1 no ·ta arda hava :neydanları kur-

s v d .. · ı· f J "f l'k muş cenubu garbı hud d 
.. . tu dizlerinde knpaklarına ka- tir. on muahede ile Mısırın Kufra gın nn uç mıs ı aza nu uııa ma ı T • . . u unu \ e 

KüÇuK HABERLER 
* B. Ihsan isminde bir doktor ta

rafından verilm~ gibi sahte rapor 
tanzım etmek ve bunu kullanmaktan 
suçlu Su:ıd, Adnan ve Feyzinin mu
hakemeleri dün birine! ceza mahke
me inde lnt:ıç edilmiştir. 

Müddeiumumi B. Orhan mutalftası
nı serded rek dinlenen şahldlerle, 
suçun sabıt olduğunu beyan ederek 
her üçünün de sahtekarlık suçundan 
tcczıye olunmasını istedi. Suçlufar ve 
vekilleri müdafaa için istimhal ettik
leri clhetıe muhaltcme martın yirmi 
yedinci ı;:unünc bırakılmıştır. * YeşHkôyde oturan madam Tepeci 
ile kaynanası vartohl, dün mutfakta 
yemek plşlrirlerkcn aralarında c;ıkan 
bir lhtllnfl:ı kavgaya tutuşmuşlar, blr 
aralık madam Vartohl elindeki bıçağı 
birnz fazlaca sallndığından gelininin 
toluna isabet ederek yaralanmasına 
&ebeb olmuştur. İşe el koyan 7,:ıbıta 
hadisenin mahiyetini tenvir için tnh
lı:ikntı derinleştirmektedir. * Dün yapılan seyrüsefer kontro
lunda beş şoför karnesiz çalıştığın
dan beş şoför sıhhi muayenesini 
yaptırmcdığındnn, ikl otobüs kondük
töril haddi lsUabiden fazla yolcu al
dığından, bir şofÖr de numaralı kas
ket glyıntdlğlnden cezaya çarptırıl-
mışlardır. • 

* Şo!or Anast:ısın 1daresin~~ • .. . ' ' ve Cernbub vahaları Libyayn terk olmasına rağmen istilusi Sircnaiktcn unus, Cezaır 1le hududlnrını kıs· 
kamyon, Beyoğlu Istlkl~l c~ddes e dar yun dizhkler bulunur. Eski edilmi~tir. daha kolay olmuştur. Trnblus vi- men tahkim etmİ!ltİr. 
yedi yaşında Leona çarparak yaralan- muharebelerde kahramanlık gös- İ 1 )ayeti 1925 senesinde ltalyan ha- Fakat, İtalya, steratejik bakımdan 
ınasına sebtb olmuştur. termiş olan bu askerlerin silah- . . ki. _:ilayet kimiyetine boyun eğdiği halde bii:>:ük hatalar i!!lım~i!;tir. Tunu ci-
Şoför Ali Hikmetin idaresindeki lan çok iptidaidir. Fakat bundan Lib_Ya ı~ı vılayeıe eyrılı~ .• Tr.a?· 180,000 nüfuslu Bingazi mıntnkası l hl"tınde-:ı. ~~lecek bı! taarruza ka r-

bir otomob!l de Ytdlkulede cadde 'f d t . . btr l . H j \"e Sırenaık. Trablus vıluyetının ) 932 ıoenesinc kadar İtalyanlara şı kendısını korumaga ehemmi) et 
üzerinde sarhoş olarnk ~erlemektt' Istı a .e e me~ını ır eı · . eps. merkezi Trablus ve Sirenaik viliıye- 1 mukavemet göstermiştir. Sirenaikin \'erdiği halde Mısır cihetindeki hu
bulunan Salih isminde blrıne çarpıp çok nı ancıdıı' attıklaıı hıçbh tinin merkezi de Bingazi şehirleri- sarp geçidleri mücahid bedev'lc e dudlarını o kadar tahkim etmeınicı. 
ağır surette ynralahnmah~..!1ft~bcbk o~- kursun bo~a gitmez. Bu eski as- dir. Trablus vilayeti Sirenaik viliı- >'ardım etmiştir ı r tir. Zira libyanın ark hududunda 
muştur. Yaralı sar OŞ ....,.,....,eye 3 - l b 1· · d 150 1-"l 5· · · ·. b' t 1 k b dırılmlş, şofÖr hakkında tahkikata kerler orduya re 1 er ık yaparlar, y:t~n en K"ı om~~rc uzaya~ ırt ~ıre.naıkte ltalyanlara karşı gÖs· ır an_rruz. ?a~ı aca :sn, W• unu an: 
b:ı.şlnnmıştır. yol gösterirler. çolıle a~ rılır. Bu çol tamamıle ıs- terılmış olan mukavemetin ruhunu cak kendısı ) apabılecegıne kanı 
* Bir müddet evvel şehrimize ge- Arnavutluk hnrbinde en güç iş sızdıı:_-. Trablus, Turu!>un cenubun- Sünusiler teşkil etmiştir. halyanlar, ~ulu~uyo.rdu. İtalya, bu zchapla 

len emniyet umum müdürü B. Ali to l la 1 ·1 k . da kaın olan Sfax mıntakasına ben- Si.b.usilenn mukavemetini kırmak ıaşe ışlerıle a;ıcak yarım yam lak 
Rıza Çevik Anknmya nvdet etmiştir. p arı zım ge e~ yeı ere ?ı aı - zer. Burada rüzgar, kum bulutları- için gayet şiddetli bir tenkil usulü meşgul olmu ve Libyı:ının nna 'a
Muma!leyh b.,urnda umumi zabıta iş- maktır. Katırlar bıle topu bır de- nı kaldırır. Su yoktur. Yapılabilenı' tatbik etmiştir, bedevilerin kullan- t~nla bıir gün muvasal~ ının krrilc-
lerlle meşgul olmuştur. receye kadar çekerler Buradan )'eg~ne. ~ir~at suy.:. muhtaç olmıyan dıkları su kuyularını tıknmı lar. si- bılcceği~i h~sap etmemi tir. 

* Şehrimiz tacirlerinden B; M~- yukarısı için 200 Yunan askeri zeytıncılık.tır.. . . !ahlarını teslim için aşiretleri, top· işte şır:1d'. evvelce hesap edilıni-
t:ı!:ının sahte bir çekle bin d.ort yl\.z iplerle toplara sanlır ve topu en ~al~ukı .Sıren.aı.kt: :a~ıyet böyle lanma kamplarında kapayarak ko· y~n. ~u ıh~ı~al tahakkuk e~mi tir. 
elll llrasın~ dolandırarak şehrını~zden yüksek tepelere kadar eke . ~egıld·.r. ~ırenaıkın ıkl.mı ve topra· yun ürülerini otlak yerlerinden Cırıdın lngılızlcr tarnfındiln ı~galin· 
kaçan ve Izmlrllrdı et;t·alkalanan Niyazi ·u· k . d çd ı.k gı Yunanıstanınkine benzer. Sire- uzak yerlerde arlıktan ölme<.e mah- den beri pek mÜ§kiil hir vazh·etc 
şehrimlze get m.,, r. ı unan as en ça ır a ar "kt t k k · 1 " b d.. ·r 'b k d · l' · . . . '. n~ı e opra ırmızı ve ıııya ıtır ve 

1 

kum etmi~ler ve teslim olduktan ~~en ~ı ya, artı enız yo ıle hıç 
Izmir ve clva.nnda bu kab!l muhte- içınde yaşamaktadır. Şımdı ze- ngaçlıklı sahaları vardır. sonra bir asiye yiyecek veren ve hır şey alamaz. Libya is,., her. ket 

lif suçlar işll~erek mdahkilınd 
1 

olan d~l- rninlikler yapıyor. YW1anlılar bu I Sirenaikte hararet, Trablusgarp· rııhut onunla konul"an her Arabı va zamanında ancak 60,000 ki,.ilik bir 
yazı burndakı suçun an o ayı un b .... k .. 1 .. k teki g·b· 'dd tr d · ·ıd· s· · 1 • • 'J d b r b"I' adliyeye verilmiş le tevki! edilmiştir. uyu guç u lere, sıkıntılara bil· . 1 ı .şı e ı cgı :r· ınır erı kur ur.la dizmek ve yahut asmıık ~u- or uyu es ıye ı ır. 

_ yük bir metanetle mukavemet "~ cıldlerı. kur~tan kr.şışleme rüz- retile idarr. etmişlerdir. ı Gu"nu··n 
1
• ı * İstanbul şehir meclisi bugun top- ecr 

1 
'garları, Sıreınaıkte o kadar sık es- Ansiklopedi 

ıanacak, Belediye bfitçes2n1 tedldt ıyor ar.» mez. l\'1aamafih Sirenaik toprakları Trablusa muhacir sevki 
edecektir. Journa1 gazetesi cephe gerisin- kiUi olduğu cihetle. ekilmek için İtalya, Trablusgarbi ve Bingazi- Horasan 

ı k ld ld den de büyük takdirle bahset-! daha fazla suya muhtaçtır. Bu bol }'i ikinci defa istila ettikten sonra 

Bayan G ·u·neş Kısaku"reg .. in cenazesi a iri 1 mekre, bütün Yunanlılann bu ~~:rıe~~~i~. bu mıntaknda temin edi- ana vatandan muhacirler göndere- y:ıı~ ~~~sa~~~~~l~~:ı:;~~~:~~k 
. harbin manasını anladıklarım 1 T b' ~ . . . rek on.lara yerleştirmek için uz.un çok geçti. 

I -- · sö 
1 

ekt di Fr a ıat şartlan ıtıbarıle yekdiğe- seneler ter~ddüd etmiştir. Horasan c.Güneş yerb, ıŞarkD de-
t 1 y em e r. ansız gazetesi, rinden farklı olan Trablusgarp ile Trablusta zeytincilik pek nz in- mektir. iranın şimali şarkislnde bu-t 1 malş?t. m~srafı, he! ıaı:.afta oldu- S~renaikte ya~ayan insanlar da ay- sana ve az zahmete lüzum gösterir. lunur. Eski Fars'iann yaşadıkl:ırı ver 
l'ı ğu gıbı, bır parça arttıgını, fakat nı farkları arzederler. Trablusgarp, Fakat zeytin ağaçlarının mahsul takriben burnsıdır. Merkezi Mrşh. d'~ 

,h-~ şikayet edecek gibi olmadığını, Feni~_;lilerin . bir .~üstemlekcs.i ~d~ \'erebilmesi için aradan 15 sene geç· dl~. Ari ırkın da vatanı burasıdır . 
.... -t ···~ ve dıger F k t ı k ı b · ı· dı Iran yaylasının bu kısmı, şimnlde 
~ '...< herkesin karnını doyurabildiğini . ·enı. e. mus eme ·e erı ~. ı mesı azım r. 1 Knrakuın çöllerlle, cenupta tuzlu LL'.t 

ilA edi 
ınsanların daımı oturmasına degıl, En ınihııyet talya, 1928 senesin- u 

ve yor. ticarete mahsus bir yerdi. Sirıcınaik den itibaren nüfus f azlaıının bir c;ölUe c;evrllldir. Gayet arık bir steptir. 
Bu ha t Y nl ı . Haşln blr ıkliml vardır. Hor:>s:>n 

rp e una ı ann gôs- ise bir Yunan müstemlekesi idi. kısmını, ihtiyar edilecek büyük mas- " .. dağları da burada bulunur. En ylik-
tedkikleri metanet ve kahraman- Bu mıntaknda mevcud olan rafları nazarı itibara almaksızın sek tepesı 4360 metre 1rtı!aındakl 
1ık her tarafta takdir edilmekte- Cyrene şehri, Yunanlıların hars mer· Libyaya göndermeğe ve muhacirle- Çagatay'dır. 
dir kezlerinden biri idi. re de sermaye vermeğe başlamıştır. Ahali, Farslardan, Kürtlerden, Türk-
-· Romadaki Diocletion kaplıcala- İtalyan muhacirlerine yapılan yar- lerden, Araplardan vesaireden murC'k-

nnı aüslemekte olan Cyrene Ve- dım pek genişti. Kolonizasyon iş- keptl.r. Bütün halk Müslftmandır Ek-
Denizde bulunan cesed nüs, zevki seliminin ve harıinı., bir !erinde ihtisas sahibi bir Fransızın ser1yet türkçe konuşur. · 
İki gün e\"Vel Harem ile Salneak timsalidir. Roma İmparatorluğu, hesaplarına göre Libyaya gönderi- Pamuk, hububat, tütün, safran 1s-

arasında bulunan yaşlı bl.r erkek ee- ikiye ayrıldığı :ınmnn bu iki mınta· len ltalyan muhacirlerinin onda do- tihsal edilir. Tütun ancak sul:man 
h "'""'" ... A b ta l tah k _] _ b b kısımlarda çıkar. Buranın halılan 8edl ı.wvtmwı zn ı ea yapı an - a aa İT irinden nyrılmı~tır. Trab- kuzu egw er devletten. ynrdım rro'r- h d tDtata d nm edilmektedir Yapılan ı a meş ur ur. Horasan, M hcd'de yn~ı-

ev · • usgıırp imparatorluğun, Cyrcne memiş olsaydı, muhakkak ifla., yan bir umumi valiye tfıb!dlr. 
doktor mu:ıyenesl ve otopsi neticesin- de Şarkt R · 1 ~ d d" 193S ı ıı. E dlve Reisi Dr B. Liıtrl de bu lUümde bir cinayet eseri görül- . oma ımparator ugunun e er ı. ııenesinde mareşal sl"mın ilk devresinde çok ter. kk1 

l> m n ıı ku~m · I, mı B Ag, h Al \ •. ı e Bele -
1 1 

B R d Mimarolt- meml§ ve tabıt şekilde denrnie boğul· ehnde kalmıştı. Balbonun gayre tile 18,000 İtalyan etmiş, bir kültür merkezi haline rcl
d~~ kızı ve .. Kadınh:ını hakimi B ... Se-. Kııd::ır, Parti re s b' ı eşa uştur ı 'duğu icsbit edllmistir Talmz hüvlyett F'akaı aonradnn bu ıki memlekoe- muhaciri daha Libyada yerll""tiril- miştl. Cengizln isUliLsmdıı.. h. rab 
'&.ısaı1-'-uM ısar .. r~ureğln eşi. d?,aya?, ~u~'.şcı; luYvuekaarıııed.~kolsHarl~'mu cue~~zc ~erMl- ı·henüs an.I.aşılama.fu~· clhetl& bu ol- tin uğradıklan tstila, felaket ve mu- . . oldu. Tlmunın torunları devrcs nd kl 
tn • "e.•n cenn.zc-sı un gumu.mu -

1 
" ~ 

1 
t lrin.ıı- ı. .... tt" W'ık.lkat aeiüıJ 11'11mdtt..,.1• ail>et tal'hl 'nl ı..· ] . • . llk mıştır. Turk ldartsinde b::ıhtı yine p::ır!ıy. k 

r. Cenaze merasiminde ıstanbul 
1 
mlnden blr intibaı tesb t t mea.ııçwz, ..-e en ~· 1 '" ~ır e~tirmı~tı. Fakat ~arfedilen Lütün ı:ayretlere, Ncvüi tnrzmdn şahsiyetler yctlştlıd .. 
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Tefrika No. 77 

Tefrika. No. 43 Yazan: İSK.filı"DER F. SERTELLi 

Köse Mahmud o akşam padişahın 
çadınndan çıkar çıkmaz kendi alayı
na döndü ... Arkada.şlanna. sordu: 

- Siz Tuğcu Ahmed! nasıl tanırsı
nız? 

Kösen1n dalkavuk ruhlu arkada~la
nndan birçoğu: 

- Kötü bir adamdır. Müzevlrdlr_ 
Sahtekardır ... Dolandmcıdır.. Yalan. 
cıdır ... Dostluğuna güvenilmez. 

Diye cevap vermişlerdi. 
Fakat. hiç birşey söylemeyen, ağzım 

kapayıp oturan ihtiyar Ömer oaba bu 
sırada sakalını okşayarak için içln 
gülmüştü. 

Ömer baba Alaşehir beyinin sancak. 
tarıydı. Eski, namuslu bir emektardL 
Ömer babayı alayda. herkes sever ve • 
sayardı. Onun tecrübelerinden, bllgile
rlnden de istifade ederlerdi. 

Ömer babaya sordular: 
- sen neden susuyorsun, baba? 

Tuğcu hakkında niçin bir söz de sen 
söylemedin? 

- Benim söyliyeceğim sfü:ler so.n· 
cak beyin!. memnun etmez... Btu1un 
için ağzımı açmadım. 

- Ne demek istiyorsun? Tuğcu Ah· 
med!. iyl bir adam olarak mı tanıyor· 
sun yoksa? 

- İyi demek de laf mı yal İyllerla 
iyisidir o. Hepimizin en iyisi. 

Köse Mahmud beye yaranmak lsl!e· 
yenler hayretle blrlblrlerlne oakıştıla.r. 

Ömer baba sözüne devam etti: 
- Ona isnad ettiğiniz §eyl,.rln hiç 

birls yoktur onda. Müzevir dedlnlz: 
Ge\·ezeliği sevmez. Sahtekar, dolandı
rıcı değildir; böylelerile konuşmayı bi
le sevmez. Yalancı dedlnlz ... Halbuki 
yalan söylemesınl bile l:ıcceremez. 
Dostluğuna güvenilmez dediniz. Oysa 
ki, bütün ord.u.da ben ancak onun 
dostlu~ına güvenebilirim. sız onu hlQ 
tanıyamamışsınız, çocuklar! 

Köse Mahmud bey birdenbire !ena 
halde hiddetlendi. Fakat. Ömer baba
yı kırmak ~ine gelmedi. Bu sözler1 
duymall11§ gibi davranarak uzaklaştı. 

Köse .MahmuJ bey bunları duydukça 
ve Saide ile dalma yanyana gezd!klerl
nl gördükçe kuduruyordu. 

O güne kadar Saidenin yüzüne dik· 
ktıUl bakmamı§ olan Kö·e Mahmud, 
padişahın sa~ında. duran bu kahra
man kadını iyice tedkik etmiş. ı;evlle
cek:· bir yerlni bulamaml§tı. Saide yal
nız tatlı konuşmasile, ve!akArlığUe in
sanı kendine çeken btr kadındı. Köse 
Mahmud bunu geç anlamıştı. 

* Köse Mahmud bey, gene Samsunda, 
Tu~cu .Ahnıede ikinci bir tuıak kurdu. 
Bir gün hava çok yağmurluydu. Köso 
Mahmud, Saideyi uzakta bir ağaç di
binde - ıslanmamak için - sinmiş 
,gördü. Köse "-lnlımud şehirden gel!.
yordu ... Atını sürdü. Sa.idenin yanına 
koştu. 

- Yağmur dineceğe benzcmıyor._ 
Sana. atımı vereyim de, karargaha git. 
Oradan bir aclaml:ı atımı bana gönde
rirsin ... Ben de karargaha dönerim, 
dedl. 

- Sa.ide, Köse Mahmudun bu insa
niyetine ve yardımına teşekkür etti: 

- Bcnlm acele blr iş!m yok, Yağ
murun dinmesini bekliycblllrlm. 

Dedlyse de, Mahmud bey atmdan 
lnmiştl. Yağmur çok şiddetli va~yor
du. Biraz sonra, yaya clurulacak bir 
yer de kalmıyacuk gibiydi. 

Bütün yollar, yağmurun şlddetın
den küçük gölcüklerle kapanıyordu. 

Köse Mahmudun ısran üzerine Sal~ 
de ata binip karargaha gttm~~e karar 
verdi. Tam ata bineceği sırada, Köse 
Mahmud Sa.ideye sordu: 

- Sen, ordumuzun biricik kahra
man kadın.sın! Biz sana, kadın diye 
değil, merd, cesur bir arkadaş gözll• 
balcyoruz. Halbuki Tuğcu Ahmedıe ne
vl§lyor muşsun! Onun peşinden aynl
madığını söylüyorlar ... Bu doğru mu
dur? 

Saide birdenbire şaşaladı: 
·-Ne diyorsun? Ben Tu~cu Ahmed 

beyle sevişiyor muyum?! 
- Evet. Herkes böyle söylüyuL Bl.ı 

bunu sana yakıştıro.madık. Çünkü o. 
sahtekarın blrldldlr. Onun sevgislna 
değll, dostluğuna bile güvenilmez. 

(Arkası var) 

ahlaklıdırlar ... Haşmdirler... bilmiyorum ... Sol tarafınızdan kalk- Büyük salona vardıkları vakit, 1yijk salonun eşiğinde durdu. İçıeriye 
- Mersi ... Lakin Amerika mev· nuş olacaksınız ... Zira müthiş aksili- uzaktan bir piyano sesi vo Donna bir nazar attı. Kalbinde ansızın bir 

zuuna avdet edelim ... Sanırım anne· ğiniz var... Kavga çıkmaması için Vittoria'nın şarkı söylediği kulağına neşe coştu. 
mi yalnızbaşına bırakmamız doğru gidiyorum .. · Allaha. ısmarladık. çarptı. Prensesin piyano önünde oturdu-
değil ... Hem sizin Orienda'yı gör- - Lelol İtalyanların musikiye fevkalade ğunu, marki Verga'nın yanı başında 

Kad1.aı:n. Zaferi 
l\füelliff: P. de CoulevaJn Tercüme eden: (VA • Nt\) 

---------~--~----
meni2!i istiyor... Maluma ya, meş· Sant' Anna, kapının eşiğini a,a. hürmeti olduğundan, uşak, ayakla- durduğunu, biraz uzakta, şöminenin 

Genç kadın, 1'ocasinın çehresini 
muayene ederek ı 

- Lelot ... - dedi. - Annem. kon• 
Clisile birlikte Aınerika,ya gidip git· 
ıniyeceğimizi öğ~enmek istıiyor. Şa
yeti ei.z pek i.stemlyoraanız, 'ben 
,Onunla giderim, üzülmeyin ... 

Bu sırada Saınt' Anna, kahve fin. 
canını dudaklarına. yalda.ştınnı§tJ. 
~yle §aljırdı ki, içmeden fincanı ge
be tabağına bu:aktı. 

- Nuıl, nasıl}... Demek. beni 
böyle kolayca bırakıp gidebilecek· 
sini~? .. . Maşallah yam.an a,k doğ-
rusu ... Ha, sahi, Amerikanvari! 

Bu sözler, Dora' nın kalbine mer
hem gibi geldi. 

- BirHkte gelmenize hiç mani 
yok. 

- Yok, gerçi ... Fakat bu sene 
belki de seyahat etmek işime gel
mez ..• Biz İtalyanlar, sizin Ameri
kalılar gibi karılarımızdan avrılma· 
yı pek istemeyiz ... Ne dets;niz de-

hur çifliği... Satsm mı, kiraya mı caktı. Durdu; başım çevirdiı nnın ucuna basıp yürüdü. !l;latt& ar· ldSşesindo Lelo'nuo büyük bir k.ol-
yın. bu, aileye Claha faz.la 'baill pu· versin, fikrjnizi soracak... - B~runl ka.nna dönerekı cHarumı mı bu va· tuğa tembelce yayıldığını, elleriıi 
lunduğumuzdan ileri gelir... - Öyleyse oğlumuz Guido'yu Genç kadın, ı.ztırabından kurtul· ziyette rahatsız etmeli mlyim)! ma- ensesinde kavuşturduğunu ve ba.-

- Fakat karılanruz artık hoşunu- annema bırakacağız. mak için içini kemiren kurdu ortaya nasına baktı. caklarmı uzattığını gördü. 
za gitmeyince dıı.hA da iyi aldat- -Yok efendim, ne milnasel:iet> .. vuracaktı. Falc:ırıt iradesine M.kim Dora, durdu. Evet, ~te kocıun buradaydı. Fa· 
masını bilirsiniz. Çocuk benim yanımdan aynlamazi olarak sustu. Uşağa, heldemeai ic;.in i§a~t ettl. k.at yalnız deiil. Bu kadınla haşba-

Bu .sözleri acı acı söylBem.itti. - Uzun bir •eyahatte 11ımılac1tğıA -.Hiç, hıiç ..•• dedi. Kapı, ardma hdar açıktı. Kapı §il değil. 
Lelo kulak kabarttı. unun altın· nı düıünmüyor musunuz) perdeleri kaldmlml§tı. Su man:ı;ara, Marki Verga'yı görmek, şimdiye 

dam bir ~ey çıkmasını bekledi. - Yanında sütnosi varken dün· XXXV genç k.adma ailknnunu iade etti. kadar Dora'ya asla bu derece %Cvk 
Neşeli qıeaeli: yayı bile dolaıabilir. Dora, o giin öğLeden sonra neler Kalbini az çok rahatlandırdı. Birkaç vermemişti. 
- Tabii... - dedL - E ... Ame- - Peppa Amerikaya. gidemez. söylediğini, neler yaptığını bilemedi. aaniyıs içinao kendini toplayacağını Uoak. :konteıs Sant' Anna'nuı ge}.. 

rikaya ille gitmek mi istiyorsunuz) - Peppa'yı evimize aldığımız za· Saat .altı buçuktan biraz sonra, düşünerek bu vakfeden memnun <liği.n.I haber verince küçilk aalonwı 
_ Evet ... Sanırım azıcık daüası· man bütün ailesi!& Ametikaya mu- arabası, İstiklal meydanında durdu. bile oldu. .samimt havasında 'bıir hayret kaTıa.-

la da hissediyorum... Görmek is· haceret edecekti .. , Hem, si. ne)... Şoförün sormuı icap ederken, Kalbi çarparak Dorwıa Wlttoria· şalığı oldu. 
tediğim ,pCk çok ıeyler ve pek çok Ben onu kandırırım. kendi otomobilinden indi. Kapıcı .. nın latif şarkısını dinledi. Bu Cordl· Donna Vittoria ve .iki erkek biııo 
insanlar var... - Görürüz... Yat giani'nin «Geçmif zamanlau isimli denbire ayağa kalkıverdiler. 

_ Umarım ki bay Ascott de- Sant' Anna, ciddi bir mani ara· - Prensea evdeler mn: • <liye parçasıydı. Lelo, kaşlarını kaldırarılkr 
W•l mi.§ da bulamamış gibiı sordu. l 
gı · · • H L!L •- ıSöz erini ..farkedemedi. Kendisi - Siz... Oora .. , Siz ba>. ••• 

Sant' Anna'nın gözlerinde. bir - a&i&atenl - dedi ... S~·ahatl· - Evet. "'ontes hazretler! ... Fa· [ç.in i~betl Zira mahut mektuptan dedi. 
kıskançlık şimşeği parladı. mize pek o kadar mühim engel Yok. kat.•• aonra, mazinin bu tarzda hilzilnle 

- Hayır, hayır ... Adamcağızın Dora, nahoı bir ia~ihu. ileı ~ong kad'1tı Amiran•• anılmaaı hiç de hoıun& gltmiyecek-
hayatında pek fena bir rol oyna- - Deniz tutması milatftna. •• - Pek&l& ••• Celdi,ihnl kencUııln• tl. 
d1m ... Kendisıini tekrar görmek ts- Kontun yUzoode vakur bir .ifade hjldlrinhr. Son ınotalarıc:lan sonra, Lu.lgt bu.. Sonra, ev sahibesine ve matk.l,. 
temem... belirdi. Karıtt bunun tuirinde kaklı. hıtf.J'ar ~ Lfn.1 t-ıiımıt g8· du&l"a dolru ıtlerledJ. el!W uxaltı& vet 

- Kimhilir ... Kadınlar peli fena - O oral Bu ıabah ılı. " OL:l!it1 rllnd!I .. f'elı:• itaat tdlP tl@• cegd. Oora. arkuın<laa y(lrllyereık b~ 

Cen~ kadını 

- Tabit bej\ ya ••• 

(Arkası var) 



18 Şubat 1941 

Günlük Borsa 
ESHAM ve TAHVİLıiT • KAMBİYO 

ve NUKUD FiATLERİ 

l'7 Şubat 1941 

DEVLET BORÇLARI 

~ 7 ,50 933 Türk borcu 1. n. ID. 
1 , 1938 ikramiyeli 
1 , 1933 İkramiyell Ergani 

L. K. 
19.50 
19.72 

A. B. C. 
ı 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
., 11 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
, 2 1932 Hazine bonoları 
, , 1934 , > 
• , 1935 , > 
• 1938 J) J) 

A. Demiryolu tahvlll I-II 
, , nı 

A. Demiryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. limıını mümessil senedi 

HİSSE SENETLERİ 

T. c. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. Iş bankası (hamile alt) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Demlryolfarı şirketi ( % 60) 
A. Demiryolları şirketi < % ıoo 
Eskişehir çimento şirketi 
Şirketi Hayriye . 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNEBİ TAHVİLLERİ 

Kredi Fonslye 1903 
:t il 1911 
, , Amorti 
, • Kupon 

NUKUT 

TÜrk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

KAMBİYO 

19.98 
19.42 
19.52 
60.50 
15.50 
29.50 
52.75 
4150 
40.85 
88.50 
,3,75 
40.75 

108.75 
9.95 

10.20 
103.-
22.65 
37.50 

7.75 
26.-
21.-

108.-
104.so 
60.-
1.25 

23.10 
2.79 
2.50 

TOrk lirası 

li.24 
132.20 Londra üzerine 1 sterlin 

Nevyork üzerine 100 dolar 
Paris üzerine 100 frank 
Mll1i.no üzerine 100 liret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atina üzerine 100 drahmi 
Bofya üzerine 100 leva 
Madrld üzerine 100 pezeta. .. 
Budapeşte üzerlne 100 pengo 
Bükreş üzerine 100 ley 

!I
lgrad üzerine ıoo dinar 

okohama üzerine 100 yen 
okholm üzerin& 100 :ıruron 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

-U76 
!1.1375 
Sl.0015 

Türk petrol 
ve madeni yağlar 

Türk anonim 
şirket inden ı 

Şirketiınlzin hissedarlar heyeti umui 
mlyesl alelade olarak 12 ıg:1~19:0. çarşamba günü saat 11 d~ .. a 1 Bankalar caddesinde Assıkura-z ion 
GeneraU Hanındaki merke1Jmlzde 
toplanacaktıı·. Me:ık1lr içt1mada bu
lunmak isteyenlerin gerek asııleten 
ve gerek vekaleten hamil bulund~k
Jarı hisse senedatını veya bUlJ:U mus~ 
bit vesaiki içtima gününden bır hafta 
evvel merkezi §1.rkete tevdi ederek 
mukabilinde dühullye varakaları al-
maları nan olunur. • 

Müzakerat ruznamesı 
1 - İdare meclisi ve müraklp ra

porlarının okunması, 1 bilançosu ve 
2 _ şirketin 1940 Y1 1 tetkik ve 

t!l.r ve zarar hesaplarının 
tastiki. ..,, hbas Aza-

3 - İdare nıeclisl ve nıu ... -ı tıe 
ları ve şirket mürakibinin ~mmeola: 
:rinln 1940 senesine ald işlerden d 
11 ibra edllmelerl. . 25 inci 

4 - Esas mukaveıenamenın ıkacak 
maddesi mucibince kur'& ile ç 
heyeti idare azalarının ın;~;:~~ıena.

& - idare nza1arına, i mucibince 
mh enin b39kkuınoc~::C~!~~ıecek ücretin 

uzur a 

ta.~ını, 1941 senesi için. mürakip seçil
mesi ve ücretinin tayıııl, 

7 _ Karın sureti tevzll. 

AKŞAM 
Abone ücretleri - -

14.00 kuruş 
750 • 
400 • 
150 .. 

2100 kuru§ 
1450 • 
800 • , 

'.AKŞAM 

KOÇUK iLANLAR 
FevkalA.de ahvalin devamı 

müddetince gayri muayyen gün
lerde haftada ild veya üç defa 
neşredilecektır. 

1 - İŞ ARIY ANLAR 
BİR GENÇ İŞ ARIYOR - Türkçe 

fransızca ingillzce terclime cdet, dak
tiloda se;l yazar tahsili orta olan ~~r 
genç lş nnyor. Taliplerin (D. L.) ru
muzııe Ist. P. K. No. 176 ya yaıılma-
lan. 

2 lŞÇl ARIY ANLAR 

BEYOÖLU~DA - istııtlfll caddes~~e 
çok yakın kalorifer teslsatıll1 ve bu
tüıı konforu haiz senede 3265 lıra. sa
fi iradı olan bir apartıman 55000 lıra
ya sntılıktır. Dosya No. 883. Galatasa
ray lisesi karşısında No. 184 EmHi.klş. 
Telefon: 49010 
İstanbul şubesi, Emlnöniı Anadolu han 
birinci knt telefon: 24694 - 1 

1\IAHl\IUDPAŞADA -Ticaret merke
zi· olan bir yerde mühlm bir han satı
lıktır. Dosya No. 378 Galatas:ıray li
sesi karşısında No. 184 EnılO.kış. Tele-
fon: 49010 
İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu hnn 
birinci k..at telefon: 24694 - 1 

SEHZADEBAŞINDA - Kovacılar 
caddesinde ayda 31 lira kirası olan nh

FO'fOGRAF İŞİNDEN ASLAR -Sa- şap bir ev 4000 liraya satılıktlr. Dos
natkB.r bir işçiye ihtiyaç vardır. Ayrıca ya No. 374 Galatasaray lisesi karşısın
blr de atölyelerde yetişmiş tnbçı la- da No. 184 EınlAkiş. Telefon: 49010 
zımdır. Arzu edenler isteklerini bildir- İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 
sinler. Adres Foto Kemal Singer yas birinci kat telefon: 24694 - ı 
nında Zonguldak. -
BİR ıut.tCELLİT KALFASL'1A İHTİ- SULTANAHl\IEDDE - Üç katlı be. 

VARDIR_ isteklilerin Beyazıt ton bir apartıın:ı.n 15000 liraya .satı
YBAakçırcılar No. 9 Ali Rlza mücellltha- lıktır. Dosya No. 365 Galatasaray fü:e. 

si karşısında No. 184 Emlaki§ Tel 49010 
nesine müracaatları. İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 
BİR FES MEMURU ARANIYOR';""' birinci kat telefon: 24694 - 1 

Yol işlerinde çahşm13ışvoelıı.n17 1~ 18t!~~~ FATiHTE - İki katlı küçiık bir 
olunur. Saat 12 - u· JI t 1 kt D 
Galata 

Blllı'.ir sokak Tabtas ha~. M - apartınıan 5000 raya sa ı ı ır. os-
h muraca ya No. 362 Galatasaray füiesl karşısın-

hendis Asım Yolaça şa sen _ ; da No. 184 Eml!iklş. Telefon: 49010 
!a.'.'.:t·------=:::-::~;:-:::;:~;;; İstanbul şubesi, Entlnönu Anadolu hnn 

ACELE OLARAK BİR SUT Al'ı'NEYE birinci kat telefon: 24694 - 1 
İHTİYAÇ VARDIR _Talip olanların 
her gün ve her saatte aşağıdaki adre-

.. aatıan .Aksar:ı.Y Kemalbey 
:ar::::ı:~ı Genc;türk sokak Mustafabey 
ıı.partımanı No. 35 ikinci kat Ebuzcr 

-2 
Yenal 
iSGİLİZCE DERS VEREBİ1,ECEK 

BİR BAYAN ARAND'.OR - C?alata 
posta kutusu 1231 tahriren muraca-
at. 
TİCARET LİSESİ vt~YA ORTA -

Ticaret ınektebi mezunu gençler ara
nı or. Taşraya gitmesi ~arttır. İyi üc
rer verilecektir. Tallplerm ret?lınli ter
cümeihal varakası doldurup !.}tanbul
da Ankara sigorta şirketinde bay İs
mail Karacık'a vermeleri, - 3 

ÇARŞIKAPIDA - Karglr muntazam 
bir konak satılıktır. Tramvay caddesi 
ne nazırdır. Dosya No. 361 Galatasaray 
lisesi karşısında. No. 184 Emlf\kl.ş. Te
lefon: 49010 
İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 
birinci kat telefon: 24694 T 1 

AKSARAYDA - İyi bir mevkide iki 
katlı altı odalı bahçeli bir ev satılıktır. 
Dosya No. 360 Galatasaray lisesi kar
~sıııda No. 184 Eınlaklş. Telfon: 49010 
Istanbnl şubesi, Eminönü Anadolu han 
birinci kat telefon: 24694 - 1 

CERRAHPAŞı\DA - Ahşap üç duk
kanlı muntazam bir ev 7000 liraya sa
tılıktır. Dosya No. 352 Galatasaray 11-
sesi karşısında No. 184 Eml~klş. Tele
fon: 49010 
İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 
birinci kat telefon: 24694 - 1 

NET 120 LİRA MAAŞLı\ - Lise tah
slll görmüş iki bayan aranıyor. Fran
sızca ve ingtıl.zce bileı~ler tercih ~1~
nacaktır. Galata Billu.~ sokak B:ııuı 
hanında propaganda burosuna mura- SA.)IA'fYADA -Tramvay caddesin. 
caat. - t 

1 
de k:irgir bir gazino satılıktır. Dosya 
No. 351 Galatasaray llsesi karşısında 

Y 
No. 184 Entlft.k~. Telefon: 49010 

3 - SATILIK EŞ A İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 

İ 11 
birinci kat telefon: 24694 - 1 

HALI - yl cinsten mAN ha ı arı 
alınıyor. Posta. kutusu 261 e mütaca- BAKIRKÖYUNDE - Denize tevka
ıt. - 22 lide nezareti olan 1289 M2 arsa. satı

lıktır. Dosya No. 339 Galatasaray lise
si karşısmda No 184 Emlaki§ Tel. 49010 
İstanbul şubesi, Eminönü Anad')lu han 
birinci kat telefon: 24694 - 1 

SATILIK DİZEL l\IOTÖRLERİ n 
(2) K.A:\IYON - Üç tanesi 55 beyglr
llk, bir tanesi (70) beygirlik kara ve 
deniz vasıtalarında kullanılır mükem
mel bir halde 4 o.det Meı·sedes Bcnz İSTA~BtTL BALJKPA:f.ı\RINDA -
marka. Dizel motörleri ve bir ta.nesi Taşçılar caddesinde üzerinde iki odası 
Fordson, bir tanesi 33 model Ford olan k~rgir bir dükkanın 144 hl.ssede 
marka. karoserili, fakat lA.stlkslz iki 52 hissesi 2000 liraya satılıktır. Dosya 
kamyon satılıktır. Hergün 20992 tele- No. 331 Galatasaray lisesi karşısmda 
fonla Hakkı özak'a müracaat. No. 184 Emlaltiş. Telefon: 49010 
:=::...::::::~.:.:...-:-""'."".~-::7::7.::-:-;; İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 

MtlSTAl\IEL SİNGER .:uı\K1:-11JASI birinci kat telefon: 24694 - 1 
ALINIYOR _ Kullanılır . vazıyette .. 
müstamel Singer dik4 makinaları i~l TOPBA."'IEDE - Uç katlı k1i.rgir bir 

fiatla almıyor. Satmak ıstiyenlerın dükkan satılıktır. Satış bedell 1200 11-
S d radır. Dosya No. 327 Galatasaray l!se

istanbul Posta kutusu 667 M · · 11 re- si karşısında No 184 Eml~kiş Tel. 49010 
sine yazmaları. t - 5 İı;taııbul şubesi, Eminönü Anadolu han 
BİR BUÇUK TONLUK MAKİNE - birinci kat telefon: 24694 - 1 

ve lAsttkleri yeni Doç marka. kamyon FATİHTE - Altında gazinoou olan 
acele satılıktır. Adres. Fındıklı tram- kArglr muntazam bir apartıman 30,000 
vay caddesi No. 95 Telefon 41302 - lO liraya satılıktır. Dosya No. 321 Galata-

saray Usesl ~sında No. 184 Em!Ak
MiKBOSKOPLAR İÇİN' - Objektif ve tf Telefon: 49010 
okülerler. Muhtelit numaralar, acele İstanbul şubesi. Eminönü Anadolu han 

tılı.lttır. Miıracaat: Elbam.r& apartı- t 24694 
:anı, 2 kat, No. 2 öğleden sonra. -1 birinci kat tele on: - 1 

. ALINA DİVA:'JYOLUNDA - Yarim karglr 
BİR KAHVE DECiİRl\IENI - bir dükkan Eiatılıktır. Dosya No. 307 

CAKTIR - Motörle ça~n bir kab\"e Gaiııtasaray lL~esi karşısında No. 184 
değirmeni olup ta satmak isteyenler Emlakiş. Telefon: 49010 
Taksim İstiklô.l caddesi No. 43 Al1 Kl- İstanblll . ubesi. Eminönü Anadolu han 
ler şekerclye müracaat. -

4 blıincl kat telefon: 24694 - ı 

GÖZTEPEDE SA'l'ILIK KARGİR 
EV - Ve bal'tlı bahçeli arsa müracaat 
yazı ile Galata Mumhane caddesi 115 
No. Iraklı Zeri - 4 

ACELE SA'Ill,IK APARTl:'\IAS -
Cihangirde Alnınn hastanesi bahçesi 
karşısında. Güneşli sokak No. 66 senevi 
dokuz yüz lira ıradı bulunan köşe başı 
mücedded bina on 1kl bin liraya acele 
satılıktır. Taksim İstlklftl caddesinde 
kırk üç numaralı dükkanda. şekerci Ali 
Dlleıe müracaat. - 1 

SATILIK AKSA - (1700 M2) ÜSkli
dar noıı-ancılar İhsaniye caddesi 23, 
Fevkalade nezaret, tramvaya plfı]a 
pek yakın, kuyusu ve yuzlerce meyva 
a~acı vardır. Mürncaat, Tel: 60075 • 4 

SATJJ,IK APARTnlAN - Taksim 
lle Ayaspaşa. arasında 7080 lira varida.
tı olan :ı.ltışar odalı ve sekiz daireli 
asansör ve knlorlfer ve o clvatın en 
muhteşem apartımanları sırasına gi
ren işbu apartımnn (150) bin liraya 
satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tt'l: 43532 

SA'flLJK APAR'l'llUA.'l - Şişli 
tramvaya üç dakika. mesafede .:.enevi 
1080 lira lrndı olan ayrıca 180 metr" 
kare bir apartıınanlık arsası bulunan 
üçer oda. ve bir holden ibaret iki bu
çuk katlı bir apartımun mna bahçe 14 
bin liraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hfımld caddesi 
Bozkurt Eınlük No. 2~1: 43532 

SATILIK HA • - Istımbul piyasası
nın en işlek bir caddesinde maruf bir 
ticarethaneyi ihth n eden ve aynı z.n· 
manda asansor kaloriferli beıı katlı 
kırk odalı ve hepsi dolu ve senevi 9 bln 
lira varidatı olan maruf han 135 bin 
liraya satılıktır. 

Taksim Abdulhak Hamid cadde 
Bozkurt. Emlak No. 23 Tel: 43532 

SATILIK KARGİR EV - Boğazlçi
nln su ve havası ile ıneşhur Beylet
beylnde iskeleye uç dak\kada set üze
rinde Bcbekden - Kabataııa kadar de
nizi goren ferah manzaralı üç oda. bır 
taşlık blr mutbah bir tuvalet ve banyo 
mahallini havi içinde Elektrik ve el
malı suyu olan altı yüz metre murob
baı bahçenin ortnsında bulunan kfır
glr yeni ev satılıktır. Kere~tecl bay 
Azize muracaat. SATILIK İ.\IALATH.ı\SE- Haliç fe
-------------- nerlnde merkezde ambar ve depo ve 

SATILIK EV - Goztepede sahrayı- iınalüthane ynpılmağa müsald bir ma
cedıtte !cinde tulumbası, elektriği, ya- ğaz:ı. ve aynca ıistünde ayn knpılı üç 
nm dönüm bahçesinde kuyusu olan, odalı bir holden ibaret apartıman dai
İstasyona 10 dakika mesafede bulunan rcslle beraber işbu betonarme bir bına 
4 odalı mufrez ev 1200 liraya satılıktır. t5500) liraya satılıktır. 45 lira icarn 
Yenicami Osmanlı bankasında bay miitehnmmlldlr. 
Kemale murncaat. - 1 Taksim Abdiılhak Hamid caddesi 
El\tİNÖNÜNDE _Yeni tıcaret ha- Bozkurt Emlak No. 23 Tel: 43532 

nının zemin katında Antalya nakliyat SATILIK HANE - Yenişehir Büyük 
şirkcUnin işgal ettiği depo klralıkLır. şişhane sokağında çarşıya 2 dakika 
Bahçekapı .Anadolu han No. 18, Tel: mesafede beş odalı ve iki ayrı katlı 
20220 - 60537 - 1 olan ve 15 lira kiraya mutehammll 

ahşap bir hane t 12ooı liraya satılık
KİRALIK - Büroya elverişli ma- tır. 

ğaza ve depolar Gala.tada Rıhtım cad- Takı;im Abdülhak Hamid cadde~! 
desinde Veli Alemdar hanında. - lO Bozkurt Emlik No. 23 Tel: 43532 

('OK ACELE DEVREN Sı\TIUK SATil,IK ARSA - Cihangirde Ege 
DtlKKA~ - Kodo.k rıtlm bayiliği tu- bahçesi civarında 15 metre açılacn.k 
tün, maden menıba suları vesalr tu- cadde üzerinde ve Saraybumu adalar 
hafiye t'şyası satılan Cerrahpaşa has- Marmara ve Haydarpaşa ve Üsküdata 
tanesi karşısında 86 numaralı dükk~n tamamile haklın ve nazır ve 314 met
içlndekine hergün öğleden evvel mü- re kare duz bir arsa satılık.ır. Fiatl 
racaat. - 1 (8500) liradır. Arzu edenlere nlsten lf-

Dt:\0REN SATILIK UF,\K BİRADA- raz yapılır. 
NE_ Kelvinator markalı havuz don- Taksim Abdülhak Hamid caddesl 
durma maklneler11e bira makinesi Bozkurt Eınliik No. 23 Tel: 43532 

mevcud işlek bir dükkan hastalık do- SA.TO..JK KÖŞK: _ Büyükada.da bir 
layısile devren satılıktır. Şehzadebaşı tarafı plaj diğer tarafı asfalt Uzrinde 
Vezneciler caddesi 59 numaraya mü- ve 4 bin metre murabbaı çam ormanı 
racaat. - 1 içinde ve her clna çiçek ve meyva. -ve 
KİRAUJ( O'>ALAR - Bir Alman sebze bahçeleri havi ve keza. ayrıca 

öğretmen bayan nezdinde temiz ve muteaddld köşkler.1 bulunan konforlu 
mobllyell iki oda birlikte veya ayfl on bir odalı ve cazip manzaralı köşk 
ayn klralıktır. Aynca hustıst almanca mn.a. mobilye ve müştemilat (22) bln 
dersleri de verilir. Pazar gününden liraya. satılıktır. ' 
maada her gün 15,30 - 19 a kadar Bey- Taksim Abdülhak Hamid eaddes1 
o~ıu. Istıkl!I caddesi, 133 numaralı Bozkurt Em!Ak No. 23 Tel: 43532 
Hıı.san Bey apartımanı, iklncı merdi-
ven, birinci kat (numara 6) - 4 

:\IECİDİYEKÖYtJNt1N EN GtfZEI, 
APARTll\UNI KİRALIKTIR -Mccldl
yek.öyiinde as!nlt cadde üzerinde, önü 
ve etrafı bahçeli elekLrik ve terkos .su
yunu havı, banyolu, konforlu kat. 
Önünde otobüs durağı olup tramvay 
mahalline de çok yakın cIDı.nım ka
dın. apartımanı ucuz fiyatla kiralık
tır. Bol guneşll, :t~miz havalı, sakin ve 
samimi bir hayat ya.şamayı sevenlere 
gil7.el bir 1'ırsattır. Mıiracaat Hanım 
kadın apartımanı . .Mecid1yeköy!i. - 1 

DE\'RF.N SATILIK l'tlAGAZA - Ba
lıkp:ı.zarmda iyl bir tlcaret. mevk.lln
de ve .zamanın e11 iyi blr ili yapan bir 
mağaza hastalık dolayıslle lçlndekl 
malı ve demirbaşlle devren satılıktır. 
Arzu edenlerin sarih adrcslerile Ak· 
şam gazetesinde lB. K. mağaza) rtt
muzuna mektupla müracaat. - 1 

K.urtnluşta - Tramvaya nazır ga
yet sevimli kiıçük bir apartıman 12000 
liraya .satılıktır. Senede iradı 1100 li· 
radır. Dosya No. 220 Galatasaray lise
si kaışısında No. 184 Emrnklş. Tele
fon 49010. 

Istanbul şubesi. Eınlnönünde Ana
dolu han birinci kat Telefon: 24694 -1 

5 - MÜTEFERRİK 
ORTA VE LİSE - Imtıhanlarına gi

receklere ve mühmdis melı:teblne ha
zırlananlara Riyaziye ve fizik dersleı-1 
ehven tlalla verilir. Taksim, Cihangiı 
semtinde talebe evlerine de ı•idilir. 
Ak§amda R. T. rünmzuna. mektupla 
müracaat. - 3 

llEltTIJ.PLAlUNIZI 4LDIBINLZ 
oazetenı.lz idarehanesini ndres 

olarak gösterml~ olan karnerl
mJzden 
B.A.T. - :\l.T. - G.:\I. - B.K. -

B. A. Ş. - A. R. - N. lt. - I-:ık 

namıanna gelen mektuplan ida· 
ııehanemlzden aldırmalan mer
cudur 

ittihat değirmencilik 
Türk anonim 
şirketinden : 

SATILIK piYANO - Istoyer Berll.n 
ınarkah büyük ve yeni bir Alman pı· 
yanosu Jçi demir ve çapraz olarak sa
tılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağhan! 

SiRKECİDE - Kargir iki ev 6000 ŞİŞLİDE ViLLA - En güzel blr yer-
l!raya sablıktır. Dosya No. 303 Gala- de Tramvaya 2 dakikalık mesafede 3 
tasaray lisesi korşısında No. 184 Em- kat üzerine yapılmış ve her katta nl
laklş. Telefon: 49010 tışar odalı bahçe içinde bir vııııı snt1-
İstanbul §Ubesl, EmlnönU Anadolu han lıktır. Telefonu kaloriferi sıcak suyu 
birinci kat telefon: 24694 - 1 mevclıttnr. Ayrıca tenis mahalll ve 

Ticaret kanunile iç 11lzamnamemlz 
ahkamına tevfikan 1tUhat Değirmen
ellik Türk .Anonim Şirketi Hısscdar
lar umumi heyeti 1941 senesi martı
nın 20 inci perşembe gunü saat ıo da 
Galatada Ömer Ablt Hanında 12, 13, 
15 numaralı yazıhanede Adiyen içtl
maa d:ıvet olunurlar. 

aokak No. 50 

SATILIK OPEL KAPTAN - Bol l~s
tikli işler taksi müracaat Cihangir Su
sam sokak No. 29 D3. 

4 _ Kiralık • Satılık 
EJULAKİŞ _ Cihangirde deni~e 

nazır senede 1930 lira ıradı olan bır 
a artımım 30,ooo lira.ya satılıktır. Dos
~ No. 386 Galo.tasarny lisesi karşısın
~ No 184 Emlfıkiş Telefon 49010 
r:tanb.ul şubesi, Eminönü Anadolu han 
birinci kat telefon: 24694 - 1 

SULTANAJIMETl'E _Denize nazır garajı vardır. Bahçesi 1200 M2 dtr. 
ahşap on bir: odalı bir. ev 6000 liraya Bedeli 30.000 lira Dosya No. 389 Ga.la
satılıktıl". Dosya No. 302 Galatasaray tasnray lisesi karşısında No. 184 Em-

lfıklş, Telefon: 49010 . 
lisesi kcırşısındo. No. 184 Eml~kiş. Te- Istnnbul ~ubesl. Eminönünde Ana-
lefon: 49010 "I 

İstanbul şubesi, Emlnönii Anadolu hnn dolu han birinci knt Telefon: 24694 -1 
birinci kat telefon: 24694 - ı l\IAHI\IUTPAŞANIN - İşlek blr mev-
KURTULUŞTA - Tramvay cadde- Jdinde 1000 liraya. dükkan satılıktır. 

.sinde mükemmel bir apartıman 75000 Dosya. No. 401 Gnlntasaray lisesi kar
liraya satılıktır. Randımanı yüz-Oe n:ı- şısında Na. 184 EmlakJş. Telefon: 49010 
tıdır. Dosya No. 358 Galatasaı-ay lisesi Istanbul şubesi. Eminönunde Ann
karşısındıı. No. 184 Emlfıkiş. 'l'clcfon: dolu han blrlncl kat Telefon: 24694 -1 
49010 Yın.iKAPIDA SANDIK BUl<NU 'DA 
~t:;n~ul şubesi, Enılnönü Anadolu han 25 Nn. Jı _ Içklll gazino heyeti nsllye
bırıncı kat telefon: 24694 - ı sile satılaca!;;"l gibi ortak ı.·eya icarla 

YEŞİLKÖYDE _ oenlz kenarında 
3792 M2 arsa satılıktır. Bir cephesi de
niz diğer oephesi istanbul caddesi::~· 
Metre karesi 2 liradır. Dosya NNo. ıs4 
Galatasaray ıısesi karşısında o. FENETtYOLU~DA - İstnsyon kn'rşı- da verilir. Tallblerin Ccrrahpaşa hns

tanesi kap•cısı Hu ytne müracnntı. 

Müzakere ruznamesi 
1 - Mecllsi idare ,.e mlıraklp rn

porlarının okunması ve tasdıkl, 

2 - 940 senesi bllançoslle kar v~ za
rar hesaplarının tasvlblle med rl 
idare ve miırakiplerln zlnımetı rlııln 
ibrası, 

3 - Murnklbin bulunmadığı zaman
da icrnyi vazife etmek üzere ikiııcl 
bir mfiraklbl11 intihabı. 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık - Emlakiş Telefon: 49010 sında mükemmel çam ormanlı bahçe -2 
Pos

•" ittlh"dUl" dahll 0ınuyan İstanbul. şubesi, Eminönü Anadolu han içinde mükemmel bir köşk kiralıktır. 
.,... ,. " UIM b'..;..,ci kat telefon: 24694 - 1 Telefon teslsatı da vardır. Galata.saray SA1'U,Ili Al'ARTll\IAN - Taksimde 

ecnebi memleketler: sene ı;•: .,..,, ~l B lisesi karşısında No. 184 Emlô.klş. Te- merkezı vaziyette ve scncv1 (2400) lira 

J.l.roHTIRA: Şirketimiz iç niz:mmıı.
mesinin 34 üncü maddesi hukmıinP 
uyarak nsa1etcn veya Yekiı.leten n 
aşağı on hisse senedine malik olan 
hissedarlar mezkür meclis içtlmnındn 
bulunabilmek uzerc içtima giınünden 
bir hnfta evveline kadar hamil ol
dukları hisse senetlerini Şirketın vez
nesine tevdi eylemeleri lfızımdır. Mal\ 
müesseselere yntınlan hisse senetleri
ne mukabil alınan veslknlar kabul 
olunur. 

S6UO altı aylığ'l 1900, üç aylığı -BALIKPAZARINDA - Bcyo u a- lefon: 49010 geliri olan 3 ve 4 odalı ve bir ho1u havi 
1000 kuruştur. - arında ayda 35 lira kirası olan · b ı b si E ı · · A d 1 h k r ı d · t k ti bl rt c•2) - lıkp~ bir ev 

6500 
llrnya satılıktır. ıstan u şu e , m namı na o u an on or u or a ı r apn mum .,. 

Teıefonilarunız •. Ba~mubarrlrı %056 kargır 11 1 ka'""ı birinci kat telefon: 24694 - 1 bin liraya satılıktır. 
~ ı No 384 Galo.tasal'aY ses •v • Taksim Abdillhak Hamid caddesi 

Yazı işleri: 20765 -· idare 2068 Do~r No · 184 Emlfıkiş. Telefon: 490lO KADIKÖYtJNDE -Çarşı içinde üze- Bozkw·t EınUık Na. 23 Tel: 43532 
Meclisi İdare 

1 Sahife '1 

IANKARA RADYosul 
18 Şubat snlı öğle \e akşam 

12,30 Program. 12,33 Türkçe plaklar, 
12,50 Ajans haberleri, 13 05 Turkçe 
plaklar, 13,20 Karışık program (Pl.}, 
18.03 Cazbnnd (Pi.), 18,30 Konuşma. 
(Çitçinin saati), 19 Piyano resıtall, 
19,30 Ajans haberleri, 19,45 Fasıl he
yeti, 20,15 Radl o gazetesi, 20,45 Kume 
heyeti, 21,30 Konuşma, 21,45 Salon or
kestrası, 22.30 Ajans ve borsa haber
leri, 22,45 Salon orkestrası 23 caz-
band (Pl.) ' 

l9 ubat ~~rşamba abahı 
8 ~rogram, 8,03 Ajans haberleri, a ıs 

Hnfıf program <Pl.), 8,45 Ev kadını 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Soldan s:ığ:ı \'C Yukarıdan asağı: 
ı - Lübiyat - Bir peygamb r. 
2 - Bir Balkan devleti. 
3 - Meymenet - Amnvudun başL 
4 - Fransada bir eyalet. 
5 - Babanın kardeşi - Beya . 
6 - Ilan lşlerile meşgul olanlar. 
7 - Blr clns balık. 
8 - Bir erkek i mi - Başma M ge. 

lirse küıtur işleri olur. 
9 - Neşreder - Şart cdut.ı. 
10 - Bir agaç - Ege bölgesinde blr 

harabe. 
Geçen bulmacammn halli 

Soldnu sa,a ve Yukarıdan aşağı: 
ı - Selaniic, Ge, 2 - Eslralın, n 3-

Likorinoz, 4 - Arob, Şeş, 5 - ~nr, 
ltclte, 6 - Iliştırmek, '1 - Kın, Erl, 
Al, 8 - No lm, Ali. 9 - Gazetcalan. 
10 - En, Şekline. 

Tasfiye halinde bu
lunan istanbul tram

vay şirketi 
25 Mart 1941 sah gu
nü u rr umi heyetin adi 

surette toplanması 
Tasfiye halinde bulunan Istanbul 

Tramvay Şirketi ~edarl:ıı-1, 1941 
martının 25 inci Salı gunu, saat 
15,30 d:ı Bcyoğlunda, Istlklii.l cadde
sinde, No. 475 Botter Hnnındn, ı No. lı 
dairedeki idar~ merkezinde aaı uret
te toplanacak umumi 11eyet-0 d:l\ et 
olunurlar. 

En az on hisse senedine nıalfk olup 
bu toplantıda hazır bulunmak isteyen 
lılssedarların ticaret knııununun 
371 inci maddesine göre toplantıdan 
lAakal bir hatta evvel vadeleri gelme
ınlş kuponlarılc beraber hisse en t
lerinl: 

Istnnbuld;l şlrketln idare merkezine, 
Osmanlı Bankasına, Seltmlk Bankn
aına tevdi eylemeleri kab eder. 

Hisse seneUerlnin tevdilııe muteal
Jik danıgn yesafr resimler tevdi eden
lere nlttir. 

Müzakerat ruznaL _ si 
1 - Tasfiye memurları ve murakıp 

raporlarının okunması, 
2 - Tasfiyenin ı K. Saniden 31 K. 

Evvel 1940 tarihine kadar ki dene
nin bilanço ve Jestiyon hcs .. bı 1111 

tasdiki, 
3 - Bir yeni tasfiye memurıle b?r 

yedek tasfiye menıınunwı •u:ıinl \e 
tasfıye memurlarının selahiyet ve uc
retıerlnln tesbitı, 

4 - Murakıpların tayini Ye ücretle
rinin tesbiti. 

Ta tiye l\lemurlar• 

Çocuk anaları 
Babaları! 

aYa\'lUmn ne hediye \erccct;ım 
diye art k dfişunmeylnlz. işte 
emniyetle sec bılece ntz giizı>J 

hecUyeJe.r 

Çocuklar CoP:rcfya 
kıraatleri 

Y:u~an: Faih: Sabri Ouran 
50 kuruş , ___ _ 

Tarih öğreniyorum 
Yazo.n: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevzi yeri: AKŞA'.\I matbatisı 
Tel. 206!11 

Yüzde 20 tennliit kuponu 
Bu kuponu kesip s1par1ş mek
tubunuzıa gönderırsenlz kitap 
flatlerlnden yüzde 20 tenzU6.ta 
hak ko.znnırsınız. Slpatiş bede-

lini o suretle hesap ederek 
gbı:ıderlnizl 

1 ____ .;;M;;.;il;;,;;d;,;;;ü;;.;r:;.;2.;.;0;.;.~9'7,;._----ı r \ul §ubesl Eminönü Ana.dolu han rinde S oda. bir sofası olduğu için 
Muharrem 21 _Kasım103 bsJ:~cl kat tel~fon: 24694 - 1 allesiniıı de iknmetine clverişUı çok SATILIK APARTIMA'N - Beyoğlun-

y t b~~:!~=~::::.-:::;:;:---;:-;:~; mu.,tertll bir bakkal dükkanı devren da santral bir mevkide 35 metre blr s. im. Gü. öx.. İki. Ak. a · .:. Denize tamamen v ı ı E. ll,27 1,07 6
6
,42 9,38 12,oo 1,s ctHANGiRDE - N 650 liraya. satılıktır. Telefon tesisatı da cadde üzerinde eiyevın 1269 l ra var -

1 18•9 :M2 arsa satılıktır. Dosya 0
• vardır. Galatasaray ıısesı· karşısında datı olnn dört buçuk katlı bir apartı-

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğünden 
Fabrıkalarımızın blrlnde çalışmak üzere soo • 400 kuruş yevmiye ile 

poataba;ıılık yapacak kabiliyette birinci sın1ı: tesviyeci ve ayarcı ustası alı
nacaktır. TaHplertn birer lstidıı 11e umum müdUrlıiltc veya e11 ynkın asker1 
labrlkalardan biline mürncaatı:m. U07f) 

va. 6,13 7 11.3 13,28 16,24 18,46 20, nazır •-sı ka ... ısında No 
"' 379 Galatasaray l~ 

490
io · No. 184 Emlaklş. Telefon: 4.9010 nıan 06250) l~raya satılıktır. 

İdarehane: Babıall civarı 184 EmlAkl§. TelEefo~~ntl Anad.ohı ban İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han Taksim Abdulhak H:lm1d caddesi 
Acımusiuk sokak No. 13 İstanbul ıubesi, m 1 ~irin"' "'at telefnn: 24694 - ı Bozkurt Emlfl.k No. 23 Ttl: ~532 

blrlı101 kat ~ıef ont •~9• • ıu 1<1 ~ -u .. 
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Sahlfe 8 ·~ • 'Ş 'Ji. il 

"'~-Maksim-.-~T"Aslan ve Esklhl~at 
J\LATURKA KI!MIND~ 1 

ç feFIAd~tAwN &ÖRE' v YO s ~o 
Fevkalade dekorlar ve kostümler 

Bayan S A F i Y E 
've 20 kişilik muLt~em SAZ heyetile 30 kitilik büJiill 

llAVAY ADALARINDA BİR GECE 
R evüsü b üyiik muva(faloyetle 'devam etmektedir. 

mlittehit çimento ve 
su kireci fabrikaları 
anonim şirketi ı 

ilan 

YE _GAN~ 

Clld ~Unsuru "Oran.~ 
B iR 

BIOSE L 
Buruşuklukları 

Temamen giderir. 
-- -

..--------------------------.. 'Dcare~ kanununun 361 ncl ve şic-1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 ıııet mutaveıenamesi ahkAmına. tevfi-

• 

_________________________ .... _ • ~ ASlan ve Eskihlsar müttehit çl-
m~ato vo su kireci fabrika.lan anonim 
itrketl liWedaranı 17 Mart 1941 ta
iihlne müsa.dif Pazartesi günü saat 
16,3-0 da Beyo~lunda. İstiklAl cadde
sinde SerlÖldoryan (Cercle d'Orient) 
blna8lnda. lnilfat edecek adi hlsseda
ra.u heyeti umumiyesl toplantısına 
da-ret olunurlar. 

J{eşlt 
bedeli 

İlk 
teminat 

6287,10 
1552,16 

471,53 
116.41 

Kadıkö Kurbağalıderenln ta.thlrt~Jtl. 
Kabata-1 Vapur 1ske1esl karşısında yaptI!'llacak tahtez
zemln Plsvarlar inşaatı. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarda. yazılı işler ayn ayrı 
ııçık eksiltmeye konulmuştur. Şa.rtruı.meleri Zabıt ve Muameıa.t Müdürlü
Aü kaleminde görülebilir. İhale 3/3/941 pazartesi günft saat H de dalnıt 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları. 
ihale tarihinden 8 gün evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne mü.racaatıa 
olncaklan fenni ehliyet ve 941 yılına. o.it ticaret veslkalarlle 1hale günü 
:muayyen saatte daimi encümende bulunma.lan. (1114) 

Taksim Belediye Gazinosu 
Müdüriyeti: C1dden memleketimiz lçin blr 1nkl1Ap 
teşkil edecek yeni ve büyük varyete programının bil 
akşamki fevka.llde temsllinl sayın halka ilAn eyler. 

Beykoz Askeri Sabn Alma Komisyonundan ı 
ı - 65 ton kuru ot 24/2/941 günü saat 14 de Beykozda asked satınal

mıı komisyonunca münakasaya konmuştur. 
2 - Tekarrür eden !lali üzerinden % 15 temlnat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her gün mezkur komisyonda. görüleblllr. (1178> 

Beykoz Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
ı - 4-0 ton kuru ot 2412/941 günü saat 14 de Beykozda askeı1 satın al

m:ı komisyonunca münakasaya konmuştur. 
2 - Tekarrür eden fiat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkfir komisyonda görülebilir. c1179.t 

Gerede Belediye Riyasetinden : 
Gerede belediyesi elektrik santralında buhar lokomoblll lle elektrik 

kısmını idare etmek üzere bir makiniste ihtiyaç vardır. ücret yüz liradır. 
Taliplerin evvelemlrde ellerindeki vesika suretlerile Gerede belediyesine 
müracaatları ilan olunur. cl177• 

Yedikule iplik Fabri~ası 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketlmlz esas mtikaveıenamesının 24 uncu maaaesıne 
tevfikan hissedarlar umumi heyeti, aşağıda. yazılı ruznamede
kl maddeleri müzakere etmek üzere 20 Mart 1941 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 11 de lstanbulda Yenipostane ar
kasında Hanımeli sokağında İstanbul hanındaki İdare merke
zinde sureti adiyede toplacağından lAakal (10) hisse senedine 
sahip olan hissedarlar umumt heyet içtirnaında hazır bulun
mak hakkını haizdir. 

Umumi heyet içtlmaında esaleten veya vekAleten hazır 

bulunmak istiyen hissedarların, hamil oldukları hisse senetle
rini veya bu senetlerin İstanbulda her hangi bir Bankaya tevdi 
edilmiş olduğunu natık vesikalarını içtima gününden bir hafta 
evvel şirketin idare Merkezine tevdi etmeleri icap eder. 

M0 ZAKERAT RUZNJ\J.)ffiSİ 
1 - İdare Meclisi ve murakıp raporlarının okunması, 
2 - 1940 senesi biWJıço ve hesaplarının tedkik ve tasvibi 

ve İdare Meclisi ve Murakibinin ibrası, 
3 - İdare Meclisinin kAnn sureti tevzii hkkmdakl teklifi

nin tasvibi, 
4 - İdare Meclisi azalığından çıkan iki zatın tekrar inti

hapları veya tebdilleri, 
5 - Memuriyeti hitam bulan murakıp Mtifit Sayın'ın 

tekrar muraklpliğe intihabı. 

İDARE l\IECLİSl 

Beykoz askeri satın almakomiayonundan: 
1. - 131 metre 423 desi mikabı kereste Beykoz askeri satm alına ko

m!syonunca 3/3f941 pazartesi günü saat 14 de münakasaya konmuştur. 
2. - Tekarrür eden fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 

1 

3. - Evsaf ve şerait her gün mezkur komisyonda görüleblllr. d 12b 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bede il ( 11625) lJra olan muhtelif cins ve eb'atta 1050 adet 
Yün Dnttanlye (313/1941) pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpa.şada 
Gar binası dahllJndekl komisyon tarafından kapalı zart usullle satın alına
caktır. 

Bu tşe girmek isteyenlerin (871) llra (881 kuruşluk muvakkat teminatı 
kanunun tayin ettiği vcsikıilarla tekl!flerlnl muhtevi zarnannı ayni gün sa.at 
(14l on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
' (1137) 

* Fındık nakliyatına mahsus D.D./243 numaralı tenzllll tarife 1/3/1942 
t.:ırlhine kadar olmak üzere bir sene daha temdit edilmiştir. t883ı c1172ı 

* Hcıydarpa.şa liman arazlslndekl 4 No. lı anbardan müfrez 3.32X3.45 eb'a-
dındakl bir oda 1820 kuruş aylık muhammen bede!Ue pazarlıkla ve bir sene 
n:üddetle kiraya verilecektir. Pazarlık 28/2/941 tarihinde saat 15 de Hay
darpaşa Işletme müdürlüğünde yapılacaktır. Tallplerin muhanunen bedelin 
% 7,50 nlsbetindeki muvakkat teminat bedell ve gereken kanuni vesaik!e 
birlikte mezkur gün ve saatte müracaatıan. d180ı 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisl idare raporu ile müra

kıp raporunun kıraati, 
2 - 1940 senesl muamelatına. ald 

hesabatın kabulü ve Meclisi idare 
AzaBının Jbrası ve mezkur sene neta
ylci muamelatına dair Meclisi idare
nin tekllfl. 

3 - Meclisi idare Azasına verilecek 
ücreti huzurun taylnl Jle beraber 
umuru şirketin idaresine sureti mah
susa.da. memur edilecek Aza aidatının 
tesbltl, 

Yaptığı tesirden cidden hayrette 
kaldım. Yalnız birkaç hafta zarfın
da adeta beni on ya, gençleştirdi. 

4 - Meclisi idareden çıkan fiznnın \l k h d" k' y 
l i ll rinl intıh b 

Bir güze ri müte assl8l ıyor ı: i-
yer er ne yen e n n ı, O . . . f .. ı · d 

5 1941 1 1 1 
bl ti kı yana nıversıtesı pro esor erın. e:l 

- senes c n r m ra P b' . t f d k fedilen ve B!O 
intihabı lle aidatının tesbltl ve mü- m ara. ın ~n e~ . . : 
rakıbln mazereti halinde ifayı vazife SEL tab:r edıle? cıld cevhen, şımc!~ 
eylemek üzere diğer bir zatın tayini. pembe renktekı TOKALON kremı 

Lll.akal 25 hisse senedine malik olup terk·ibi.,de mevcuttur. Ak~amlan 
ta. bu toplantıda. hazır bulunmak is- yatmazdan evvel bu kremi ve aa
teyen zevat ticaret kanununun 371 n- hahları da beyaz renkteki TOKA
ci maddesine tevfikan toplantı tarı- LON kremini kullanınız. Bu sayede 
hinden bl.r harta evvel hisselerini şir- b' f ı·v· · · 
ket merkezine tevdi etmelidirler az ır zaman zar ında genç ıgınızı 

Bankalara tevdi edUecek hlss
0

e se- temin -edecek ve esmer ve çirkin blr 
nedatı mukabillnde alınacak mektup- cild yerine şeffaf, taze ve buruşıık
lar şirket merkezine tevdiat mahiye- suz bir cild ikame edeC"ektir. 
tinde olarak kabul edilecektir. 

:lleclisi İdare 

Tasfiye halinde bulu
nan lstanbul mülhaka
tından Galata ile Bey
oğlu beyninde f ahtel
arz dem iryolu Türk 

anonim şi rkef i 
%5 Mart 19U Salı ıünü umumi heyetin 

adi surette toplanması 

Tasrıye halinde bulunan İstanbul 
mülhakatından Galata Ue Beyo~ıu 
beyninde tahtelarz Demlryolu Türk 
Anonim Şirketi hissedarları, 1941 
Martının 25 inci salı günü, saat 15 de 
Beyoğlunda, Istlk.!Al caddesinde, No. 
475 Botter Hanında, 1 No. 1ı dairedeki 
idare merke1.lnde adi surette topla
nacak umumi heyete davet olunurl~r. 

En az on hisse senedine malik olup 
bu toplantıda hazır bulunmak isteyen 
hissedarların ticaret kanununun 
371 inci maddesine göre toplantıdan 
lbkal bir hafta evvel vft.deleri gelme
ml.ş kuponlarlle beraber hisse senet
lerini: 
İstanbulda şirketin idare merkezine, 

Osmanlı Bankasına, SeHlnik Banka
sına tevdi eylemeleri lcab eder. 

Hisse senetlerinin tevdllne müteal
lik damga vesatr resimler tevdi eden
lere aittir. 

Mtl7..AKERAT RUZNAMESİ 

1 - Tasfiye memurları ve mürnkıp 
rnporlannın okunması, 

2 - Tas!lyenin 1 K. Sanlden 31 K. 
Evvel 1940 tarihine kndar kl devre
nin bilanço ve Jestlyon hesabının 
tasdiki, 

3 - Bir yeni tasfiye memurıle bir 
yedek tasfiye memurunun ctayini ve 
tasfiye memurlarının selAhlyet ve üc
retıerlnln tesblti, 

4 - Murakıpların tayini ve ücretle
rinin tesbitl 

Tasfiye l\lemurlan 

Zayi anahtar 
Bir zincire bağlı 2 adet anahtar 

15/2/941 cumartesi günü öğle zamanı 
İstanbul Postane yan sokağı, A.şlrefen
di caddesi, Hoca Kasun Köprü sokağı 
ile Acı-Musluk soka.klan arasında 
düşürülmüştür. Bulanlar matbaıı.mıza 
getirdlklerl takdirde memnun edile
ceklerdir. 

Dr. A. Asim Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Unutmayınız 
Zarif giyinmek isterseniz) 

ZARaF 
TÜCCAR TERZiHANESiNE 

müracaat ediniz. 
Beyoğlu, İstiklal caddesi Haşet 

Kitaphanesi kartısında 
No. 378 

I stanbul Levazım 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

ıooo adet et satın ve 5000 adet et 
bıçağı müteahhid nam ve hesabına. 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20/2/941 perşembe günü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 6500 Ura ilk teminatı 487 lira 50 
kuruştur. Nümunelerl komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belll saatte komis-
yona gelmeleri. (886-1060) 

••• 
100 ton lavamarln kömürü. nlına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi l!l/2//941 
çarşamba günü saat 14 de Tophane
de Lv. A.mirllğl satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi koll\isyonda göriilür. istekli
lerin knU temlnatıarlle belli 8aat~ 
komisyona gelmeleri. (891 - 1126) .... 

Beher kilosuna 360 kuruş tahmin 
edilen on ton kadar siyah yağlı kö
sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
21/21941 .cuma günü saat 15 de Top
hanede Ist. Lv Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Katı te
minatı 5400 liradır. İsteklllerln belli 
vakitte komisyona. gelmeleri. 

(898 - 1200) 
••• 

Kilosuna 34-0 kuruş tahmin edilen 
3400 kilo san vaketa alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 21/2/941 cuma gü
nü saat 14,45 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapı
~acaktır. Katı teminatı 1734 llradır. 
Isteklilerln belll saatte komisyona gel-
meleri. (900 - 1202) 

••• 
Fenerbahçe aktarma anbannda 

50,000 ton miktarında eşya. ve saire 
tahmil ve tahliye ettlrllniek üzere pa
zarlıkla. elcsııt.mesi 21/2/941 cuma gü
I}il. saat 15,30 da Tophanede Ist Lv. 
Amlrlltt satın alına. komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. lsteklllerln teklif edecekleri 
fiate göre ilk temlnatıarile belli saat
te komisyona gelmeleri. (899-1201) 

ZA Yt - İstanbul liman dairesinden 
aldığım 11/1807 numaralı liman cüz
danımı zayi ettim. Yenisini alacağım
dan e.o;k1sl.nln hükmü yoktur. 

Şehiı gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında f evkala· 
de güzel manzaralı çok temiz 

İst. Hava Mıntaka De po Amirliğinden : ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 

Kasımpaşa. Mescid sokn~ı 9-11 No 
da Rizeli Ali Temizel 

1 - Hava blrllkleri için alınacağı evvelce llan edllen 150 çırt dem.lr 
karyola flatı Vektı.letçe yüksek görüldüğünden tekrar pazarlığa konmuıtur. hastane. Sinirlerini ve yorgun- , Dr. Horhorunı· 

.2 - Pazarlıkla ihalesi 27/2/941 perşembe günü saat a de Yeşllkoy Ha.- luğunu dinlendirmek ve neka-
va mıntaka depo A.mirllği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. hat d evrini geçirmek istiyen- t::rönü Nimet Abla gişesi 

3 - Isteklllerln §artname ve nümuneyl gormek üzer& her gün pazarlı- lere mahsus yeglne müessese. smdakl muayenehanesinde 
t a gireceklerin belll gün ve .saatte tekarrür edecek flat üzerinden belll ola- ı' Telefon: 42221 l ha.stalannı kabul eder . 
cak kat'i teminatıarlle birlikte koml.syona müracaatları. (U21) il•••••••••••.. Telefon: 2U31. ••• 

18 Şubat 1941 . 

-TIMOFUJ 
'(Abdest bozan) Clediğimiz barsak kul'tlarmm devasıdır. 

Bunlar sığır etile yapılmıf pastırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunlukları dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TIMOFUJ bu kurtların en birinci devası· 
dar. Sıhhat Vekaletinin müsaadeini haizdir. Her Eczanede bulunur. 
reçete ilr satılır. 

Türkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesı: ıoo.000.000 Türk Urası. Şube ye 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
a7. 50 Ur:ı.o;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'n ııe aşağıdaki plılna 
q-öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
4: • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llradan aşa~ 

dü~m!yer.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazıasııe verilecektir. 
Korlar senede 4 defa 1 eyl(U, 1 blrincikinun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

2G/l/9U ıünü Ankara Belediye Salonunda senelik 8 inci kongresini akteden 

Teknik Okulu Mezunları Birliği 
~ağıdakl duıları yeni İdare Heyeti olarak seçmiştir: 

Reis: Narıa Vekaleti E. t. E. Mühendis Hakkı Kurtcebe. 
U. Kil.tip: Nafia Vekaleti Ynpı işleri Relsllğl Fen hey'etinden Mühendis 

Kemal Tümer. 

Aza: Müteahhlt Mühendis HuH'ısl Kurtuluş. 
.Aza: Nafia Vekaleti Şoseler Fen Hey'etinde Mühendis Rıfat Sönmez. 
Aza: Nafia. Vekaleti Yapı İşleri Reisliği Fen Hey'etinde Mühendt.s 

Halit Erel. 

Aıa: Nafia Vekileti Şehlrclllk Bürosunda Mühendis Nnzım Kurşunlu, 
Azn.: Nafia Vekaleti Köprüler Fen Heyetinde Muhendls Hüseyin Demire!. 

l·············································································ı 
Deniz LaCJa:"inı Safin Alma Komisyonu ilanları 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 -- Tahmin edilen bedeli 2816 Ura olan on altı kalemde cem'an 35000 

kilo muhtelf c!ns yaş sebzenin 19. Şubat. 941 çarşamba gün üs:ıat 14 de nçıt 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk te:nlnatı 211 lira 20 kuruş olup şartnamesi her gün komisyon
dan alınabilir. 

3 - İsteiclllerin belll gün ve saatte Kasımpaşada buluan komisyona mil-
racaatları. C?27) .. 

Marmara ttssübahri K. satınalma komisyonundan 

UN İLANI 
ı - Tahmin edilen bedell 26950 Ura. olan 14-0.000 kllo un. vazarlıkla sa

tın alınacaktır. Eksiltmesi 20 Şubat. 941 verşembe günil saat 14 de İı:
mıt.te ternase kapısındaki komisyon binasında -yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
2 - Pazarlığa iştirak edecek lsteklllerin bu işlerle alakadar olduklan

na daiıl ticaret vesikalarlle birlikte 2021 llra. 25 kuruştan ibaret muvakkat 
teminat makbuzlarını muayyen gün ve saatte komisyon başkanlı~ına ver-
meleri. <1146> 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşluklann yerine Da.ntelll bir kuruşluklar darp ve pi· 

y:ısaya kAfl miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlması kararlaştınlmıştır. 

Dantc1S1z bir kuruşluklar ı nisan 941 tarihinden 1t1baren artık tedavnı 
etn.iyecek ve bu tarihten it.ibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal san
dıklarile Cumhuriyet Merkez bankası şubelerince ve Cumhuriyet merkez 
bankası şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat bankası şubelerince kabul edl
lebllecektır. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklarlle 
Cümhurlyet merkez ve Ziraat bankaları şubelerine tebdil ettirmeleri 111n 
olur.ur. (9035 - 12523> 

Zonguldak Belediyesinden: 
1 - Belediyece gösterilecek yerde bir umumi sıjpnak kapalı zarfla ek-

siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli «18000.t liradır. 

3 - Muvakkat teminatı c1350ı liradır. 
4 - İhale 4 mart salı günü saa.t 16 da Belediye binasında daimi encü

men tarafından yapılacaktır. 
5 - Şartname, keşif ve projesini görmek ısteyt.>nlerln Belediye fen şu

besine müracaatları. 
6 - Teklif mektuplan ihale günü saat 15 e kadar kabul olunacaktır. 

(755) 

Karacabey Merinos Y.etiştirme çiftliği 
müdürlüğünden 

Müessese koyunlarının 28/Şubat/941 tarihinden 31/Mayıs/941 tarihine 
kadaıı Istllısal edilecek tahminen 100,000 ııtre süt kapalı zart usullle arttır
maya çıkarılmıştır. Arttırma 25/2/941 tarihine tesadüf eden salı günli saat 
15 de çl!tıik müdürlük binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 638 lira.
dır. Şartname tatil gilnleri müstesna her gün Merinos yetiştirme milfettlşll
ğl ile çiftlik muhasebesinde görüleblllr. İsteklilerin mezkür gün ve saatte 
çlftll.k: merkezinde bulunmalan. (8811) 

İstanbul Deniz Komutanlığından : 
Kuruluşumuz romorkörlerlnde çalıştırılmak üzere blr makinist alına

caktır. İstekli olacakların aşağıda yazılı vesıılkle birlikte Kasımpa.,ada bu
lunan dt:nlz komutanlığına müracaatları. 

ı - Nüfus tezkeresinin tasdlkll iki sureti. 
2 - Makinistlik şehadetnamesinin tasdikli suretl 

3 - Askerlik terhis vesikası sureti . 
4 - Üç sene ücretle çalışaedına dair ııümunesl komutanlıktan vert

lecek teahhüd senedi. 
ö - Tam teşekkı.illü bir hastanenin heyetL sıhhiye raporıı. cMu.ayene 

~i komutanlıkca yaptırılacaktır .• 
ı - Beş adet vesika fotoğrafı. (1081)' 


