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( _____ G_e_c_e_kl __ v_e_au. __ s_a_b_a_ı_ıı_~_i_B_a_b_e_r_ı_e_r __ ) 
Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 
Nairobi 18 {A.A.) - Resmi t.ebllğ: 

Juba nehri hattı üzerindeki hatekô.t, 
devam etmektedir. 

Alman teblifi 
Bertin 18 (A.A.) - Resmi tebll~: 

Savaş tayyareleri dün İngillz adala
nnda mühim hedefleri muvaffakıyetle 
bombardıman ederek yangınlar tutuş
tut•ınuş ve doğu sahilinde bir liman 
tesi~ııtını hasara uğratmışlardır. 
Hull'ün doğu cenubunda bir fabrik:ı
ya yapılan hücum esnasında tam isa
betlerle büyük infilaklar tevlld edll
mlstir. 
Şlmali'İskoçyadaki Moray - 1''lrth'te 

bir petrol deposu tutuşturulm~tur. 
Shetland adalanndakl antrepolarla 

v:ıpurlara da tam muvaffakıyetli ta
arruzlar yapılmıştır. 

Bu gece mühim savaş tayyare fllo
Jan cenup ve şark sahili üzerinde li
man teslsatlle proJektör yuvalanna 
lnfllU ve yangın bombalarlle muvaf
fakıyf!tli taarruzlar yapmışlardır. 
Düşman ne Alınan erazlsJne, ne de 

l gal altındaki erazl üzerlne akm yap
c1a ınıştn. 

Sahil dafl bataryaları Britol - Blen
helın tipinde bir tayyare düşürmüşler
dir. Harp gemileri de, bir düşman tay
y:ıre"I düşürmüşlerdir. Gece be§ bara.J 
balonu Manş bölgesinde gece tayya
relerimiz tarafından düşürülmüştür. 

Iki Alman tayyaresi üslerine dön
n1emısttr. 

Dünkü tebliğde dônmedlti bildirilen 
Alman tayyarelerlnden biri sonradan 
tissüne do:lmüştür. 

Cenubu şarki 
Avrupasında 

ferahlık 

Türk • Bulaar beyanna• 
meal hakkında serdedilen 

mütalaalar 

«Türkiye her türlü yeni 
taarrasa karfi bir kale 
olarak kalmaktadır• 

Amerika 
ayanın da 

mühim bir celse 
Demokratlarin reisi: 

«Hürriyeti korumak için 
lcaJ; ederıe ~övilfece

liz• diyor 

Alman gazete.i, ayan 
azaainin aözlerine 

( iltlra) diyor 

-·· Loadra 18 <A.A.)- tngmz matbuatı- Arnavutlukta esir edilen ltaI7an sabit ve askerlerinden bir kaçı 
Daiıy Express gazetesinin yabancı sü-

tunlar şefi ctıarıea Foley §ÖYie diyor• ispanyada aOOOO Uzak Şarkta Nnyork 18 "<A.A.> - tnıilt.-.oon akşam Türklyenin teahhtitıe- re~ yardım projeeinia lyaa mecJi.. 
rine .sadakati hakkında en yüueıc bir ede müzakeresi ema•ıncla medWn 
kaynaktan &lınan mütalla şudur: k• • kt hWyatmın f&)'mll c:likkat bir tem· 

Türldyeye dalma itimadımız olınuş l'I açı a Japon .az:eteleri l-..Jı. Jıtlrane phit o)unmUfbar. Dün de-
.... olacaktır. Zira Türkiye, yaptıtı te· 'I ••• _ -'- Alı: --
ahhütıerln Büıük Brltanya ile akdet- tereye hücuma lxqlaili 1nU1Uatlaım reili &yand.n _. 
tliti resmi teahhütlere aykırı olmasını I BenlJey, ıu J>eyanatta hulunmutturı 
kabul etmt,eeettır.ıı ki aündenberf yanan ik h Lf uharrl cHUm,.ti tahrip eclihn.kten kur-

Dally Telecraph ıazetesinln dlplo- Santander limani ancali Amer a D r m rı tarmak ~n 'Amerikenıq nl&tlanna• 
matik muhabiri, Türt • Bulgar dek- dün _.,_...1.n~!.1~1 cJapon filoıu harekete cıı.....- zarureti U.ıl oluna, A· 
JA.,.....,onundan, Alınanlar Bulgarlstan 90DUUTWUU A "b d ---!I.. ---..1.1- d"~_ı_ı_ •-.J -r_er·- men ---- :---, an 'iU"--n UY ____ _ 

yollle Şlmall Yunanistan& doiru ller- •--s .w -....- ·t 
lA. lt gibi - d ha k GD.> 

:~r;;, ı::::~nr~:ı :ıuklett =~: . ~ 18 (A.~.)" - iki p.ıcl~· maıı a re ete A:randan Auatin, hemeJı hemen 
dtrde Tütklertn Atıl kalacatı mlnas- l>erı Santander Jimanıocla hükum ııeçecektir• eliyor PM lıeyecanh bir Hale tS:vte haykır-
nm çıkanlamıyaeatı kanaatindedir. ıüren yansın hilen 'butırılmıttat. ......,, cDunyada kanlı Lir Mrpten 

Diler taraftan De.Uy Telegraph ıa.· Vukua ıelesı huann kıymeti, 4 mfe 
18 

(AA) p M tok d.u mütbit teYler •.dar. O da 
setem, bqmablesinde, Alman l.IWAG yar pezeta talamin eclilmekteclfr. N~ . L__'end c Pulff' Hltleria tahakkümü altmda ..ı. oJ. 
tatdirlnde, Trakyanın bir yıldıl'Un E.vıiz kalmıt olan 30 bin kiti mu· cazetesfnın ..bibi .... d JL ~ •- makbr.> 
harbine müaalt. erazl olmadıtmı Ti vaJdlM J1llek ) d . la da vazbleti haWunda )'U 1151 DiT ma-.:a• e• .!t.-Luri i ~ • 
Blnpzt mıntatasının saptmdanberl b en .. bt~hıs erb' e. IKUJd noı_kr "- lede diyor ld: lr Cuınn yetç ayanın 
daha serbes bir hale gelmlf olan İn· ve una m~fa 1 ma ar a • an Eğer J on filoıu Hollanda Hin· aözleri 

Jtalyan teblı.Jt.{ gtllz hava tuvvetıerlnln Yunantatana edihnektedır. dıleta ar harekete ıeçerae Vetialton 18 (A.A) De-
5 kudretlt bir şeklide yardım etmek Bir nahive tamamen ~na •rtı . ' . . · nd-

. ii7.ere bulunudutunu kaydetmektedir. ı Amerilta clonanmw da Japoınyaya mollruıkTe yardım haklı akl ka· 
Jtom_a 18 <A.AJ - Italyıın orduları Atlna'nın Wavel'le son müzakereleri, ortadan kayboldu l:arp harekete ıeçeoelıtir. . Bu hld~ nun projesinin Ayanda mUzakerelli 

umum~ kararg~hının 252 numaralı Llbyada pek parlak neticeler vermiş MMrit 18 (A.A.) - (Stefanl) ı ..ler, eier ol~ .. >:~ar, .•ruanda projenin hararetli tanftar· 
ıe~tti. h ld 11 1 el ordu mın- olan denir., hava ve kara. lt beraber- Münabl&bn tekrar 'baflamuı Uzerf· hattl hafta içinde 'beklenebilir. lanndliı B. Pepper pmlari .&ylc
t.akaU::~a c':fune~ı:n ır:ın anudane Jllfnln Baltan muh~bealnde de bir ne kaaırll'anın mühim huarat huwle r~o 18 (~.A.) - (D.N.B.)ı mi~· .•Bizi .harbe .·~kliy~k °-'· 
uuharebeler olmuştur. Düşman aıtıt rol oynıyacatını düşünm~e hrıtln getiıdii' öir~nilmipir. lepo;ıo t11a· Hancıye Nazın muaWDI B. Alıutf. a l>ıle Amenkan milletı lo11Jterenın 
s::ıyiata uğramış ve hatlarımızı yerin· vermektedir. " Jeti clahilinde TreYİjano mılıiyai ta· m.huean meclieincle bqanatta ~ ydulmuma möaade etmfyec~. 
den oynatamamlftır. B1z1m de zayla· Muharrir yazısına şoyle devam edl- mamile ortadan kaybofmattur. Her hanarak Japonyanua Pollaeaya ,q.,. f ...... eyf ne .-pıp yapep •lllW• 
ıı.ınız. hissedilir .~~~ece~edir. ~va ta- yor: .. . tarafta birçok nler yıkıhmtbr. eetinden haheetmit n bu •uetl ktnt.uaeailz. 'Amerib .ıkAn ....-
fekküllerimlz, buton gun ta~ıye bakı· Teahhutıerine sadık olan Türkiye, S..tandeT· de Qkan J&nl'ft ıön- caarahatan ıulhçu lık 8İyaMt> eJa.. m~ J;unu Jete,ip ~ 
mından kıtaıarımızla ifblrlıtl ederek İWJ7an taarruıruna ta.qı Yunanilta· . ı. • L.~. ak il · · " biniz. 
dütman müferuelerlni bombardıman nın mttcla"'•un& ırirJfmif olan İngll- dürtilmliftür. Kfai)'e. ,_üz ya~- r tav• .*'" •ttir: .. ıorece >.. . . 
etmişler ve mitralyöz ateşi altına a.1· t.ereye elinde olan her yardımı yap· makta olan enkaa1 hutmnaia ug- B. Aeuti. 1 :laine toYle de.un Vfm1ont hük.4mebm Mnlell eda 
mışlardır. mat&& devam edecektir. npıuıke.dır. etmiftirı cHollanda Hincliete-.a o&nhuriy~ B. Auatin diler _ 1Mr 

Alman hava kuvvetlerine menl\Q> Türt:iye llJWtbıln ıenlf mikyuta 300 baJıkçi pmial ait meeelelercle jllı rririifmelercle M· aza ile lıal'Uetli bir mlnab.,.cl.n 
filolar Bingazlde dii.fmanın geı-llerini Ru polltltaanın tealrhıe manı1 bu· ha ld :ıa •l&itefehhtimelr :zuhur etmİIM ele (Devamı 'J nel laldfelle)' 
ve üslerini bombardıman etmlştır. lunduıtunu göllden uut tutmamak rap o u bwılaı ~· Pil olm~. Bu 

R(54 doıU21ndA dii~e>n te>IJVO-l.o.l m•n•f•'k vhu. T;;.n. '1ug-.laruuu ~ı· •tc• 1D {AA.) -"Müllüi Ü· ım.u.taki mu..kwelere yakında~·· 
İtalyan adnlarının üzerinden uçarak bestlal Sovyetıcri pek ziyade allladar ıırıan• tahrip ettiii mmtakalarla niden bq)anacaktır.t Amiral Darlan Parfafe 
yangın ve inflllk bombaları atmlflar- eden bir prenslptü'. Ve son Alman • muhabere ve milnakale daha taia Mal B Parll 18 (A.A) D 1' B 1 Amiral 
dır. Rus anlaşmalannda Botazl:ırı Al· 1 amıtt r Haberler pe-k lef aya ve urma Dutuı baıin . ölled~ - Partle 
Şaı·~ Mrikada Eritre mıntakasında manyanın kontrolu altına koyan ve 

0

1unan:_ d 
1 

• r_L ö" ild.... hududlarinda lnailiz -•-•·'ye fevblide bA-.. •1"' B de 
mevzlı mahiyette bazı hareketler ol- Sonetıer ıaratından da tabul edilen a ınma-.ta ır. rlUlat gren ıgme • o~......, ...,_ ,,. · 
muştur. _ . .. hüktlmler mneud oldutunu zanMtJ- ıöre, ö~enlerin mikta~ı 100 ? ı~- tahfıdab . . . ~ Be~= alua mahfil· 

Kenya cephesinde yurüyuş kolları- rebllecek en küçük bir emare dahi mektedır. Yalnız Seaimhra limanın· Tokyo 18 (A.A.) - Nııl Nıp lerdm'7:enudi~e IÖft ami1'll Dar 
mızdan biri düşmanın tanklannı ve meveud dellldlr. • da 300 balıkçı gemisi harap olmuı· Şimbun ll'azetemain Baqkok'daa lan Pallatetı fkameU ' 4a Jj 
matinell vesaitini bozıuna utratımt- Tlmea 7U1Yor: cTilrklye ne Büyük tur. elen haberlere atfa lrltilizlerin ı.a..:aı ne b ....... ____ tmum · 
ıır. B ınya. anandakl anla4ma malı· 1 B h d 1 20 ... .......-~ 
Limanı tamamlle tıkadıktan sonra ..ıur. Tilrklye her türlil yeni taar• ~alaya ve ur!1'a .~. ~t ~~a 

ALI De VELi 

Paıtırma kokuıile 
mücadele! 

Ali - Vay beyım, nedir bu 
):>öyle ... 

Veli - Ne olmuş, ne var~ 
- Buram buram kolonya ko

kuyorsun... Yoksa bayanın ,,_ 
tal &zerine mi devrileli~ 

- Hayır, tramv:ıya binip bu
&Ün sağa sola bir hayli dolaş
mak mec.buriyetindeyim; onun 
için ..• 

- EL .. 
- İtte bu eeheple mendilime 

kolonya boca ett.i.m, burnuma 
tıbyonun. 

- Sebep) 
- Sebep meydanda. Alici-

iim... Soian, aarmıaak, hele 
putırma kolusile mücadele 
için ..• Bizim memleket ıon za
manda Marej)yayı da geçti ma
pllab... Burnumun direği kırı
lıyor... Eskiden nakil valdaları 
IÜeDeten ae~ek nüfusluyken pek 
Lu derece !,elli olmazdı... U
Mn e1ralann bir lunnı kalktık· 
tan ıo.nra kesafet artb... iyi 
harlaııdmlmıt bir teshinat c.iha· 
zında p.İfercesine. soğanlar, ur-
mıaklar, pubrmalar kendini 
aa.terinıfyor... Ah bari fU ve
eait l>uhranmda bu mübarek
i.re kup &Z1Cak perhizlıılr ol
aak. Ali... Cenzim doldu, ba
fllll dönüyor... B~ıhnalar ae9-
riyorum .•• 

Küt/evi lngiliz 
bombardımanı 

Almanyada hallı taarru
u karti Mzırlanıyor, 

)'eni ııiina)dar yapdıy°' 

llomall setr kıtaıanmız KJainayu Öl- .;a tar11 tale olarak kalınaktadır.11 Alman han aıker tabşıd etajıns bildinnek- T 
:!11!!::eeJ=~~ı::.taka- inıili• cene1 kurmayİmn ~ier ıazeteler de bıgilizlerln unanın Yunan taarruzu 
_Afatı Cub&'da nehirden ~ek için Türk mal(amlarile tayyare Çunking ile sizli hir .ktifak 1nuahe4 sedlerı· beş davam adı·yor d~anın yaptıtJ. flddetll hucumıar desi müzakere dmekte olduklarını 

serı püetürtUimilfttlr. müzakereıi ı 
HarekA.tın başlangıcından bert bal- • t yazı~or ar. • . 

J8J1 hava ımvvetıerlnln ya.rdımı ce- ......_ 18 <A.A.l - Reuter aJuw zayıa 1 Bır Japon gazeteaııın Lo. Anıe- erde k ldı (Bq tarafı 1 inci ııahifetle) 
•retl ve einnmerdane tan dökmeal blldlrtyor: Ahnanlar, patta alt tafsllA- leeteki muhabiri pmu llddiriyorı y YI 1 Lirlerin Uadesine ~re, •on V.. 
n bilhassa son muharebelerde göater- tm SOfyada Ankaradan evvel Uln Uzak Şark eularmda bulunan 'bU~ naa DlUYaffakiyetleri lta\ran batkqa 
dili cesaret ve fedaklrlıklar İtalyan edllmtllıı~~-"!~fadhae !!1~.!!~ kendi İngı"Jı•zler hı•r haftada &Un Amerikan npurlannın kaptan- mandaiıhlını hayrete d::...::-.::.w&..c 
mllletlnln takdirini kazannuştır. propap.n......-ınwo. ....._... uymı. lan ı h"'-.11.- t Jeizl • S la 300 L!)Oldetre _.._ .... , 

JU1 bam teJmlhlerde bulunmutJar le kiz ta d" .. d"I yanız umtumetten e e emar U r .. mg. ÇGnkü me*Gr kumandanlık Y• 

Hitlerin 
baş belası 

ba paktın Tüttdyenln zayıflaııwnnı 19 yyare UfUI' u er aldıklan uman ~lıı luıe mü- rabbalık aaha)'I kaplacli unW.nn ifaal ettikleTi mevzilen 
'N AJmanlara C6te Baltanlırda harp- hürlü zarfları hamil li~lunmakt.dır· zl lht •ptedilemez teli.ili edfyordu. 
0111&1fttleltaıtlpedenBrltanya.a1Ja- Londra 18 (A.A.) - Pazartesi Jar. •arar Ye yan m~ Mmnbr 18 (A.A.) - Reuter 
•&inin IUkuhmu ••••un ett.111 ki· sünü aabahındaiıberi 7 Alman ta.y- Japon pzetelerinln -iamuua Arnavtdl.k ludaclundaW 
cllumda KlunmutıardJr. 7arai dütüıülmiiftür. Bu t&Y'Jarele- lnsiltereye hücumu lh-lepette 18 (A.~) - ~ ·ıaulwıhiri W~rı Ywa ileri U.. 

(Det • 'r ilci IÜUede) rin dardil pazarteeiyi aalıya balla· ... eol ealJlindakl aedla Mli • ,.. weketıl )Ntüa timal cepheeincle d• 
Jn..;lizler için AmerikaCfa 7aıı ıeee tahrip olunmuıtur. Bunlar- T~ l8 (A.A.) - Japon hl- .t arfmda ı;., ,...- ,..._. T• Tam etmektedir. Yalnız Pogra~ •• A 1 1 1 elan ilçünU bava dafi batar)'alan k6meti nanuna ~ hahmma· ..ı.r '00 kilometre mwe\bahk 'bir mmtaltuına bir eükunet &nz 0 (. 

~apılan yeni tip tana· man va ta yan clütiimıtiflür. ia memur o~ B. KokoiP b.a .ı.ıa .... J'l bpknutbr. Ba ıece Tul.Jet •uttu. 
reye böyle deniyor . ıazete mahabirlednl kabul ederek ı.m..-. Epo.taa ile civannda çol O.U.~ dailumda İtalyan mq. 

1 b• hU ~a 18 ~~A.) - Amıralbk hükGmetfn Uzak Şarkta ıeralnlik olddt te1'W edilmekte idi. Hamiye liabil taarruzları dtiıman için at. 
tn '"'in vapur arına ır cum dabemun te~l~ı Bu aa~h l1k sa· meyçgt oldujuna C:lair .dfte n te- Nami cliin ~hak--'--- -'6- av2atla püekürtülmii•tür. Daha ce-

~=..,~~~~1.:~~:iei:.y. atlercle, İngılız Stel~ ~el may~ l&t verici muhtelif ..,w.n tewilr ~ il kCS,. tabliı•~ aa"~ta, YunanWar p;di Tepedelea 
ıare tipleri arasında Dougla.s 19 L!ml ~7ıch. b~~~çı ll'eDU9ı, Şi~al d~e!.11- ve teeeeiifle karplapp heJ•tına Bbcok köyler de t"ricl edilmft bir ve Klieura mmtakumll hakim bü-
•ertıen sl~bkulb~~ ... ~dırr bombardıman iki vapur babrıldi, ikiıi zmü til~ ır uşman tayyareeı tur· ok.umuttur. t . . • ,..,.ettıedlr. Birçok. ev JWlnuttır. til• el.ilan ele •eçİrmiı hulunU)'OT• 
tayyare un.......... Jel buna Hlt- m f r. . Bu beJanatta. .......... T• 'lir l' ulert .. nv• Tuna aehrbııl Ba- la 
Jerin bat bellsı da denHmettedlr. Bu de haaara uğratıldi ı..dra 18 (A.A.) _ Dahilt meribnıa tenine olamk =:. ~== _.__ .. _~e a..L_ .. 9..__ r. 
ıenı tayyare en btiJ'Gk tnsmz bombar- L--- ~llllllUll ---- .__ - t_ -!ı dıman ıayyarelerhıfn ilc1 mlll1 bÜ)'WC. Emniyet Nezaretinin tebliii: Pazar· nan .... ., armu bilhw aı1t •• 16 lıilometrelik ... .,..,.. Wr ı.a. uqpderenin Kanada 
JQinde olup dilnJanın uteı naklhıde 1 ••ılnı 18 (A.A.) - lnciliz ami- te9iyi ealıya bailaıJan ceceld baslaıı· ~et edilmektedir. • kiitlealni bomMlaıla paıplaıqb•. feYkalade koJDiaerl.:x.: 
de tull&nılabllecet en muazzam tay- ralLk clalreainin tebliği: lta)yanlar lar hakkında alman mütemmim taf· Japon cazeteleri apiıclald .-. $.,, Macar ovumcla hlrtok ıı.-r uga 
J&l"f8ldi1". Fılbülka mezktr tayyare taafmdan late -W olarak kulla- eilat. tarki lnpııere bölıeainin ba- .. dlarla pıopapnda mllcadalni JÇUak ,uke.JmelrtecliP. T- ttıla- l.oadra 18 (A.A.) - Kral, BUCııı 
l29 uterl btittiD &eçhlmtlle naltlede· mlan ~ 4000 tonlak bir Al- za 1•lerinde vuku bulan lauar•tm yapmakta olu laaiheıQ• kar• .W- .. de huara ........_ A i 1 in .,. kinafwn aal'll)'lllda e.,Mil B. 
ldleelı: ft yeniden benl1ıı ~ut lh:!; man ticaret npuru orta Akclenizde bidayette tahmin edilen huarclu dctli hüctuDa batle.....-d11. h ..- .ı.a Jaallr ..San ....... ltlıa ~ ~ s.ı::~ B~ L~ 
Pf ııı.etmeblzbl UOO m lngiliz hup ıemileri tarafından ba- blra& fazla olduiunu ıöatennek• ye ıunlardırı 'llmma,b bir ,_... p1., •ta- ...,... 
-=~~U::,~ getlrllmesl mılmıfbr. dir. F~t _bu huar hiçbir tarafta 1 - Hudut mhbpmn• lıalli d.. Sulana B.d..,... ........ ~.:;~c1·:::-:~.ıa: 
1f1Jı ICIO tadar mWıendls dört seneden Kaa 6000 tonluk bir İtalyaiı ia- alır delildir. MkfrmclMJ Frlliıas • Sima allzak., •Hwalü mfüaak•IAb .-..,. 111-
lula. -11fl'l'fW'. .. ....mtne ele ..... tayyareleri ta- relerini haltalamd. ..muyaealı Gmıcl emim.ebedir. JlaPılmıatır. ı 

Amerltada ıma.ı edilen. diler btt nıfmclan ataYaffakiyetle taanuz U b • f _J · ·2 - Yalnız AY111P• için delil. Pnchpı ... 18 (A.A.) - Tuu.-t:v:= tıpı de İnlllf,enden A~ edilmiftir. lnailiz tanueleri taarruz na Bf ,. anua Uzalc Şaft ~ de Ahnan mlzafıe- Din tqmaaı netlceeiiıde .......... 
~ı!!:~ıı!.~~~= ,.melen qnluken vapurun ~ retini elde etmek, da JOO 1rıllome1N 111111ÜhaLJc l»r 
bil! bombardıman tanareatdlr Bu tip ...,. ı.....-ta ve npurclaıa büyük 1 ' - Tokyoda ve Batavyada ce- •banın aulaı altmda bLLiım Ma-
1&1Yarelerden blrl İnglltereye' gitmek hir duman bulutu çıkmakta idi. talyanlar bazı mühim reyan etmekte olan Franeuı • Slam ear radyoau lıilclıirmittir. Nal), ..-. 
tlzere JOl& cıtmlftır. Diler altı taneal MUrettebatın tabii.iye aandallarile karakollari tahliye •e Hollanda • Japon görütmeleri nal Horthy dGn tanu• Re aulu al-
de teslime hazır bir haldedir. vapuru terkatikleri görülmiitttir. , için milıkülat ihdas etmek. tuıda kalan arazi jizıerincle tlol.,. 

Buffalo tehrl İngWz bava kuvvetle- 4000 tonluk diğer bir İtalyan vapu· ettiler mııtar. 
rıne emsalslz a'fcı tanareıer1 ıma1 et- 11 1ıı1 tıaty uavin harp ıe- e· • ha 
nıek için Azam! rand•manJa.rl& çalışan ru •. e r an m . . - - - ıngazıye IOD va 
blrlncı Amerikan tehridlr. DUaJ taY'Jare taarruzları netıceıınde Kahire 18 (A.A.) -YaJun Şarli- taarruzund ı,• ka Sovyet •Japon ticaret 

Bu şehrin barbln sonuna kadar hasara uğraınıılardır. taki İngiliz umumi kararslbının I a ır 9 6zak in enlde 
baflıca vazifesi İnglltereye on binlerce Filo hava kuvvetlerinin, Orta tehliiiı Habeıietanda: Habeı va- ta)yan öldtl m erea e ~ n 
tayyare yetıştlrmekt.en ibaret olacak- Şark İngiliz umumi karargahının 1 tanperverlerinin faaliyetleri netice- Kahh 18 (A.A.) - Dütmaırnn baılandi 
tı~lrJta9 uda!' dlğ hl 1 d ıubat tarihli re•mİ tebliğinde bildi· sinde İtalyanlar Gojjam bölgesinde Bingaziye yapbft eo9 hava akını Mo.IEova 18 (A.A.) - Geçen 
Buffnlo'y:~tl~et ve ~~linti~ ~~nl~ ~~en Orta Akdeniz feıaliyetlerine bir Dangelayı ve d~er '!1üblm karakol- eenu.ında bir kaç aJvı1 ltalyan ölmüılnlaancla tnkıtaa afra~ o1an !o... 
z!nln öbür tarafına gönderilecek avcı ılave tqkil eden bu harekattan lan tahliye etmıılerdır. ve hır tok ev~ Jlkılmattır. Ablan y« • Japon tleuet müzakenledn• 
ve bombardıman tayyareleri hakiki bütün tayJVelerimiz aalimeia dön- Diier bütün cephelerde n~et hombal"'dan ~ ~Q ma· d11 ticaret komiMrJ.iPMle dU. 1at-
blr teWe halinde akıp gidecektir. müılerdir. deiitmemiftir. ~Glatınd~ ~ )>aflap!QlttJI• 

•• .... u, 
IWııtet Kemal Cailar, tiatac1 

~ılqa Kemal'• dair nol:w .. 4 

nrlaruıı y~ b:r makalede 
bOıFGk taidn -.ld tara ...ıem. .. 
d• almuneler zikrediyor. Fakat 
yuıht Jatimab olunm1111 

Dabdt dalref bllU piri munla· 
yız 

dememeli; 
Dahili dalrd ~I U peri mol

,la'yı:ı I ... 

demeli! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
• 
Fantezi meraki 

Sahife S 

("-____ m __ ff_D_i_R __ a_.-::A;:-B __ B_R_L __ E_R_ı_· __ ) ıı--~:::~;·-ıı 
Umumi meclis 

toplandı 
İthalat eşyasmdan lüzum görü-1 Jhracat .:.~ ~ .. ;d ı:..ı......m: - Nedir bu milletin ruhundaki 

fantezi merala?·- Bizim servetimi%e 
•Yar varlığı olan milletlerin ~ 
leri Balkanlı denen tarz.da giyinir.
En kabadayısmm iki üç elbisesi 
olur... Hem de ne ucuz cinsten.-
Bizim orta hallilerimiz lııgi]ü lorda - aı· · · 
ile tı1ık atmaia kallayor.- Kal kat Belediye zabıtası t Im:at-

lenler için fiat tayin edilecek faaliyeti 2~f~?~~-0~~ 
Almanyaya üıraç edile- Beyoğlundo bir takını lokantalarda 

k ..., ·ı ı · lık barlarda son a ce ac:aip bir dill 
Yazlıklar, mevsiml.ikler, lallıkbr, namesinin müzakeresme 
etnpenneabller, pardösüler. p:ılto- '-1 d 'idi k b k . . ce ~ mı >:on ır.a • ewa yaz!lm.ış ye.mel< listeleri. lnıla, I' F iat müra a e omısyonu pıya. taksım edadı halilan ile dolu olan bu tabeliılar-
lar, kürklü paltolar ••• Hele bayan- uevam e ı 
larımız. •• Kocası bareme, kendi İM 
Par.is modasına tabi... Avrupa yolu 
kapansa bile masraf kapıamı zam
retmi$ gibi kendi karihum.dan ~ 
Yor ••. Tırrnt. .• Çorap gitti. .. cOf .•• 
Benim modelden bir elbiseye 
rastladım, vtık aiymem!> Yaba, 
kinUz, neyiz, ne oluyoruz?- Ho
ausi ticarethanem.izin tesiaat lante-
21Sıne, yan resmi müesaesaniVn 
tnaroken koltuklarma bak... Bu ne 
fatafat .•. insan çaldıracak. .. 

da vo bu Ustelerde türkçe katlcdW. 

Sa JQ tetkikler yaptnag"' Q bas, /adı Dft.n muhtelif mcmlckeilero 320 bin yor.~ 

••• 
Y uknnki örf tenkidine karlılık 

olsun diye şu hı"kayeyİ hatırlattıları 
. ······· .................. ······ .......... . 
Paşaya haber venn41erı 
- Amnn efendimizi 
- Ne var? 
- Serasker. maiyeti ile konab-

nıza iftara geldi. •• 
- Buyursun ... 
- Bir hazırlık liızım değil mi? 
- Yok canım... Sofrıımız.d• mi-

safir ağırlayncak yemek bulunur 
elhamdülillah ..• 

Biraz sonra: 
- Efendim, Kaptan paşa da bir 

kalabalıkla belirdi. •• 
- Baş üzere yeri var. 
Derken daha büyük bir tdit ı 

Umumi meclts dftn blrtn.c:\ re1s ..... a~ ıtra tutnrındıı. ihracat yap~. th- • Dünyanın bet tarafında muhar. 
kll1 B. Necip serdengcçt1'ntn rtya.sct1 racat eşyn.ırmın ba.şında AI.manyaya nrler kullandıklara dillerin manevi 
altında topı.anmıştır. Erın:=: Fiat mOrakabe komJsyoiıu it- 1 tıat üzerinden sa~ tem.ine sevkedllen yaprak ttlt.Onler gelmekte- bekçileri olmakla iftilıar ederler 
~ ::ı:~~ııı: tallmAtnaulb- halAt eşyasından lüzum göril- çalışmaktadır. Yeni ftat tesbttin- dit. Bunun H:in arkadaıunm dil bahım: 
sin

in mtıznkerestne geçflmJJtlr. tenler i"'"" fiat tespit ve llAn ede- de İstanbul mıntaka ticaret mil- Almn.nlarla evvelce yapılan 21 mll· de gösterdiği titizlik ana dil türle 
\"""" 1on l.lralılc anlaşmanın 19 mllyon 11- olmı berkesin ıon derececi h çe 

ıns::mıann glydlRf her nevi kUllan11- cektlr. Fiat müra.k.abe bürosu dürlüğa. tarafından bu hazırla- ralığı 1h.mç cd.Uml.§, geriye 1k1 milyon ·d---'-tır' H-'..!'--t L--e _?1UD• 
n açavraınrm kul1anılmış tı llralık ~ Dü.n. T1ca.rot odnsı gı t.:C<:K • 1UUKU en UiU;l dükkan 

:;:a~ :e~nı tathlrl 'yn.pıJmadan piyasada tedkiklere b~lamış1 r. nacak rapora VekAlet tarafından salonunda toplanan :lhnı.ca.tçtlar iki tabelilannda in1J8 hntaları insaıu 
.satılmasını yasak eden nuı.ddeler garll- tthalo.t eşyalarının malıyet f at- ehemmiyet verilmektedir. Tedki- mUyon lirayı arıı.la.nndn taks1m etmlJJ- çileden çıkarta. Bundan bir müd
şülm~- Şeh1r meclls1 cuma gim1l lerlle şimdiki perakende satış fi. kat sırasında bu maddelerin 1938 lerdl.r. Toplantıda Mıntalca. T1carct det evvCJ Bcyo lunda bir lokanta-
toplanacakt.U'. atıerl ctüd edilecektir. Büronun ve 1939 senelerindeki satış flatlerl miidüril B. Said Rauf Parter. T1catct nın listesinde •öyle bir yemek • 

odası umum.t kft.tlbl B. CCvn.d Düzenli okuduğumu çok iyi hatırlıyorum • 

42 
i)kmektep binasi mümkıblerl ithalAt tüc:lan ve de lgö-ı önünde tutuıaca.k.t.ır. r:r~llkleı:: umum.t kl\W>l bulunmu~- Dolma yalancıktan!.. • 

ala 
d merasimle piyasa ile tcdkik !e tem a: yap- htikar suçuyla mail- İk1 milyon ııranm 600 btn ıınısı bar- Evet - hiç mübalağasız -

Y n a maktadır. Flat mürakabe burosu, kemeye verilenler sak ihracatçıln.rına, 300 bin ıırası ba- «Dolma yalancıktan•. Yani listeyi 
açılacak 1thalı'it birlikleri reislerine birer Anadolu vfillyetlerinden btrln- lık ihracn.tçılnnnıı., 31 bin ıırası batmu- kaleme alan lisanı kuvvetli adrun-

Çat:ı.lca Slllvr1 ve Şile nzalAn kOy- tezkere ~'7.Tl'lı.c::. ithal edilen mal- d İstanbul ~-ıı t mu ihrncatçılannıı., 300 bin JJ.nım pey- cağız yalancı dolma d~ck istiyOJ" 
• u 42 lllônek- "--_., en a mcu.1.1.la ura alm.ağa n1r 1hrncatçılnnnıı., 245 bin llra.sı p:ı- fok t b d al ı. J' •• 

ıertnde inşaatı ikmal ed en çllıı.· ıann maliyet fiatıerini istemiştir. gelen Abdurrahman adında bir çnvra lhrncatçılarma vo bir k1smı da a ~ra a •Y ancı» ·e ımcsmı 
tep b1naSl yaktnda merns1mle a Büro mümkıblerinln tedkiklerin- . diğer ihracatçılara tevzi olunmuştur. 10~ lf ve onu «~nlancıktan11 
ca'ktır. Maarlf mildiirlilğn taratından _ tüccara mal vermek istemiyen I .1. I I • b" şeklme ~~.~··· Hanı ,akacıktan 

ı. birer birer mekteı> den ve ithalı'it birliklerinin bu hu Katırcı hanında bir tüccar lhtl- ngı ız er e yem U' dolma ~bı barşey •.. 
:~b1l'k:~ gezmekte, ın.şa.a.t1 susta vereceği malfunattan son- kfı.r suçundan, bir yerli makara anlaşma hazırlığı ~ türkçenin b~hnd edildiği 
kontrol etmektedir. Mekteplerden blr ra hazırlanacak rapor Ticaret fabrlkası sahJbl ve bir kauçukçu Anknrnd.an İstanbul ~lcaret piyasa- en m~ım yer mubamr arkad ımı-

23 nlsa.nda bir kısmı da 19 ma.- VekMet1ne g&ıdertıecektir. talim tn harek ., sına gelen bit hnbere gore, İngilizlerle zın goiüne çarpmam?$. 
tısmı • a ameye mugayır e..- on milyon llra.lık yeni bl.r anl~m Avrupnda bazırlanm.q fakat Tq,.. 
yıs gihıtl açılacaktır. Ticaret Vekaleti, her nevi itha- lerlndenı fiat müraka.be komJsyo- esaslan hazırln.nmaktadır. kiyede sablması için ambnltı.j!an-

IAt eşyasırun memleketin her ta- nu tarafından Cümhurlyet müd- nu,, kutuya konmuş bir takım ilaç-

ratında perStende olarak ayni delumunüllğine verilmlştir. 8, erberler cem·ıyetı' lamı 'çinden çıkan kiığıllardaki kor-
kmıç türkçcyi hatrrlnbnak istiyo-Otomobiller 

- Padişah efendimiz de ma-
beyni üe teşrif buyurdular. l§ıkları karartma mec-

Pıışa, biran durmuş: buriyeti kaldırılacak mı? 
KÜÇÜK HABERLER M . . ru;;. kabil ilac kutularının içinden * Emniyet Kaçakçılık şubesi me- Karilerlmlzln ektep açmak fikrmdenlçıknn kağıdlan okudugunuz zaman 

- Harem için yapılan yemek· 
lerden bir ~ bir sebze. bir bamw', 
bir de tatlı bu akşnma mahsm ol· 
ınak ilıCl"e seiamlığa verilai:n... Ki
fayet eder .•• 

Ve mesele ballolunmllf. .. 
••• 

Bunu anlatan iliıve etti ı 
- İ§te biz böyle dedelerin to

runlarıyız ... 
Mecliste bulunanlardan biri de, 

bir edibimiz tıırafından bikiye ha
line getirilen fU fıkrayı anlatb ı 

••• 
Vezir mazulmüş. Senelerce sat• 

' . M nuş yemiş, satmış Yernıt... uza.. 
yaknsındıın su sızdınnanu;... Niha· 
yet günün birinde: • 

_ Elçi gönderileceksin... Gel, 
harcırahını al ••• • demişler. 

Gitmiş, 81mış... Fakat ihsanı oa· 
haneyi meğer sar yda ~ 
lar .•. Para az... Bunoola beraber, 
Yİne sesini çıkarmamış. •. 

Devleti iyi temsil etmek istedi· 
iinden bedestene gideıaek orada sör
düğü emsnlsiz bir pembe kaftanı 
bütün parasile satın alarak vazifesi 
başına yollanmq1. 

Nezdine yollandığı hükümdara 
İtinıadııamesini vermek üzere, deb
debe ve ihtişamla bir de huzura 
R'İrmiş ki ne gönün 7 Ayakta kalma
ia mecbur olsun diye bütüıı sedir· 
ler. koltuklar~. Yahus devlet 
reis.i tahtında ... 

O da hemen pembe kaftanım 
Yere sermiş ve debdebeyle baidat 
kurrn~. Tabii birfey diyememİfler, 
aohbetten sonra kalkmq, kapıya 
Yollanmış: 

- Elçi hazretleri. •• İncili kaftanı· 
nazı unuttunuz •••• demiflcr. 

- Hayır, wıutmadmı. .. - ceva· 
hun vermİş. - Kalsın... B~~ 
sonra gdecek itibarlı misıı.firlenNZ 
::. • d t -erın e o W'Ul"··· • • bü' •• 

Ve böylece bir caka ıçuı tün 
vannı, yoğunu bı.raknuş·-

. :: i~~~:.:·ö' ~d~d;~. ;~·~·;;~_ 
• diye tckrarladJar. 

Biri de köşeden atıldı. 
- Ayranlı atlı meşhur darbı 

aıeııel.i çıkaran ecdada da tonmJa.. 
ll'lYa... ()mı da unutmayua ~
lart. •• İfrata da varnu.Yalım hanı. •• 

(Vi.-Nu) 

-

murlo.n Tahtakalede Seyfeddin, Meh- m ektU P 1 arı vazgeçildi bir dile ne müthiş suikastlar yapılabi-
mcd ve Cemal isminde üç Ctolncl ya.- leccğinj anlıyorsunuz. Türkçe adeta 

Işıklan karartma mecburlyet.1 tal· kalaml§tır. Suçlulsır Cfimhurlyet müd- ' Bemerler ccmlyeti yıllık kongresi bir kaynaktan stizülür gibi bttrak 
dınldlktnn sonra otomobll, kamY0:1 ... ~ delumumlllğlne teslim edllmJştır. 6 aydanberi cevap dün 6,.,eden sonra Emınt blrllklerl __ bir sa halinde aktığı ve en giizel. 
otobii5 fenerlerindeki karattın& t= .... - il • • •d ~ ..... · c.kJ. • buld b tıntı olduğu glbl bırakıl.rmltL Buna *İstanbul Maarif müdürlüğ\\ tara- ver mıyen ııti a lonlannda toplanını.ştU'. ide.re heyeti- en tema ş uıa uğu u zaman. 
mukabil denizdeki motarlll vesaitin fınd:ın enteresan bir istatistik vücude n1n mesa1 raporu okundukta.n mnm da siz şu cümleye bakın•z: 
geceleri aerbesçe projektör kullıuıbll- getlrUmLştlr. Bu ı.sta.tıstlğe göre birse- Berber m.ektebl.nbı açılıp ııçılmıyaca. «Terakkiyab asrİyeyc tamamiJe 
melerlne 1zln vertımlştl Şehrin birçok ne içinde İstanbul Maarif müdürlüğtl Gôrdea Jandarm& t:umandanh- tı humsu konuşulmuştur. Müzakere- uygun bir teori ile ihzar kılınıp 
se:mtıerl geceleri ışıkınzdır. bilhassa k.ıı.n!ıllle \zlıı alan mnaDlmlcrden yüz- tından mütekalt babam 11.st tet- ler aonunda :reye mü.rn.caa.t olunm\11, muhtelif ·v mütenevvi mcvadı mü· 
uzak .semtlerde ışıksıZ rokaklan fazla.- de doksan b~l kadın mualll.mdlr. Me- men Ali R1zadan m.a&.I talıs1ıJl 1çJıı Berberler mektebl.nbı açılmnmaana ıekkine ile tahlil olunmağla istimali-
d.ır. zun.lyetıerln yüzde altm1şı hastalık: do- blllrey;~da940 .. ~~uı ~"!f.Adammyettne ta.ra.r v~. Bundan sonra ber- nin d--...: ıüh· uleti· hadd. • • 

ErnnJyet alt.ıncı şube mildürlüğü ge- l:ı.yısUe alınmaktadır. ~... '""ULMJI aw herler bir mektep mezunu olamıyacalt, isal k:J"""'"• 1 
1 azrunıye 

celerl taksi otomobillerinin ~ık * Dlln İstanbul Maarif mlldürlil- numa.ra.!l (12005) tıt. Mtiteaddlt hepsi ehllfet.ll berber. lUbar olun.a.cak- mnuş 0 an işbu ilacın bil· 
yüzilnden uzak Bemtlere mtlştert g~- ğünde MAar1f VekAlet1 Te!~ heyeti müracatlarım& rağmen, bugihle tır. cümle Avrupa etibbayı hazikasmın 
tUrmediklerlnden Şik!yet edilmesi reisinin rlyasetı altmdıı. ve Vekfı.le~ :t.ıı..da.r mO...~ menfi. blr cevap Muanım zn.m.anlarda toula.ntı n.oo- dcrecei nihniyede nazarı takdir ve 
üzerine ~klere başlamıştır. Tedklk- orta tedrlsa.t müfettl.şlerlnln lştlrnklle aiamadım. Esasen pek fakir ve cnk oln.n Berberler ccmlyetl., ~ kes- tiihsinini mucip olm.ağln...» 
ıertn sonunda bir karor verllecektlt. blr toplantı yapılm.ışt.ır. Toplantıda per.Lsan bir halde bulunduğum- mes1n.l öğrenenlere ehliyetname vere- Biz cSaf türkçeb diye yu1ma}ım, 

kıdem zıımmı &rD.$1 gelen 250 orta dan, mwı.melcm1n b1r an evvel cekt!r. çırpmalun .•• Siz fU bale bakınız: 
ıktisad Vekilının• . tedrisat munlllmlntn teftlşlerlne ıı.ıt lkmall için 1ca.b eden mnkamlann Iı k • . b--'·-

bftO,.. •--••-- verilml ... ,... Tert!ıllere dikkat na.zarlarmı cclbetmenlz\ B 1 d' 'l" • flo aynen opyo ettiğim -
dkikı • ..... ···~.-. ... ~ 9.... .,, rl e e ıye ve vı ayetin b" --L-te erı bugünden ttıbarcn başlanacaktır. C!l ederim. ır _... .... er: 

Şchrtmizde b ıI nan İktısad VekJll * İstanbul Belediyesi, Elektrik, Anııdolnblsan: Otağ"tepe c:ıd- gayrımenkulleri Fnnnnkolojik tecrübelerle P.bit 
B. Hüsnü Çıı.kır cdklklerlne dlln de T ""'-el •·• t --• m desi No. 6 da albay :lsman Bak· olduğu veçbile iki mruldenin mÜfll· rrunvny Te ... uu .-e m.,.,. umu in yanında Ali a= kızı Zehr.ı Da.hlliyc veıtn.letı, Belediyeden. 1939 r eti bir tnnıftan adem' tah ::ı 
devam e~. Bfimer Bnnk Yerli mal- müdtirHiğil d:ı.hlll ~kilAtuuı. alt tali- J senesi bütçesinin s:ırrtynt ve vnrldııt.ı- d"~ .. 1 aınm..._ 
Ia:r müesses:ıtı m!ldllrlflğfuıde meşgul matnamcyt hnzırlamıştır. Tallmatna- nn n.ıt rıı.krunlnrla, Beledlyeye nlt bl- rger ~~ ftan fnlaüddcm mu dı 
olmuştur. me, Şehir mccl1s1n1n önflmflzdcki gftn. na. ve crozı kıymetıcrlnln mlkt:ınnı cevheridır.» 

1crdek1 topln.ntılanna sevkedllccekUr. Hava .kurumuna ıstcmtşUr. Ynpılnn hcs:ıpln.m gllrc. Be- Manasını o.rJadmız mı? HalbUki 
• • *Şoför Zfilflkann tdıırcslndckl oto- t b ··ı ledi Vlli tın .- kUltı ı b kal alan - k Fener cınayeti mobil, dün Köprü üzerinde, bir taraf- e erru er • ye ve ye gn, •• men a - unu eme tur çe yazdığı 

ak 
• truı dlğer tarafa geçmekte olan Emln Hava Kurumundan: İsalı:: Koen IJ- tı milyon 11..ra ttıtD.nndadır. 1939 sene- iddinmıdadır. 

muh emesi isminde b1rlne çn.rp:ırnk ynralanmnsı- mltcd §lrkett 1000, Vn.hm.m biraderler sinde !\bide ve meydanlara ~ yib bln Hikm~ F cridun E.a 
Bundan blr müddet eV"fel Fenerde olm tur Şofö 300, Mustnfa ve Şevket Sallhoğlu 300, llrn, köprlller lnşantına 550 bin Ura, ...................................... .. 

bir cinayet işlenmı.,, ve Hüseyin ısmın- ~sebep uş . r yakala.nınış- Yordan Pllld.ls 300, Yase! Abnımanel mezbahaya 56 bin llm, hn.sta.ntlete 95 • 

de 
blr gernlcı, önce nLş:ı.nlıı..nıP sonra *. Kil~~·"-'• oturn.n ruza. ne 297, Yaset Yafer 250, İkbal ir..anbul bin llra, ıstlmldk 1Şlerlne 850 blıı llnı Merhum Sabrı Toprak'ın 

A ı.sminde ıı--~ '"'"keti 250 M hm d Zeki Ha....ı hru'ca.nnuştır. Belecllye Muhasebe mn- • k b . . t d'ld. Jı:cndlslnden yüz çeviren yşe Neşet b1rlblrlerlle tavge. etmişler, Ne- ._ • e e ve ,, •• dürlüa;ı, Dahlllye VekAletln.ln istedi- a rı zıyare e ı ı 
bir ıozuı o.nası cemileyi yar81anııŞ, oet ruzanm b:14Ula su tesUs1n1 vur- Terazi 250, Yako Amlra 250, Kam.ll- ğ1 malOma.tı hazırlıuıuığa bqlamı-+•.. Yllksck Zlrnat enstıtüsil Orm:ın ta-
ba sımda araya giren kom§ula:n Nazif ma.k suretne ehemmtyet.ıl §Ckllde ya- Yıı.9 Hlrlstldla 25-0, M1hal Nlkol:ıdla 250, 11

""· kilıtesı tnrn!mdtın Zlrnat Veklll mcr-
adında blr genel de öldürmüşttl. rolanm.:ı.sma sebep oJ.mU§tur. Po?ts, ya- Asadur Karagözlü 250, Roberı Russo hum B. Sa.brl Toprağın ölümünün 

Hllseylnln 1klnc1 njµrccza mahkeme- ra.ııyı tedavi altına aldınnı§.. Neşet 250, Allnı uaıır "Te Mustafa on.ven 250, Belediye kooperatifinin yıidi5nü.mll mllno.sebetUe dün blr 
sinde yaptlm:ıkta. olan mnh:ııtemes1 yataııınnralt hakkında takibata b:ı.,,- I..Azaro Franko mahtumlan 200. Ah- mahlut yağlan lht.l!al tertip edllmlşUr. Merhumun 
dün sona ennlştlt. ınrunışt.U'. med Ata Köseoğlu 200, Mehmed Mu- Asri mezarlıktaki kabri zlynret edllml§ 

Bu celsede mllddelumumı ıddla.mlt * Kuruçeşmede gümrük ant.reposu :radoğlu 200 llra teberril etml.şletdlr. Blr gazete, Belediye kooperıı.un ta- burada fakülte dctnnı profesör B• 
serdetmiş ve Hüscyinln Nazili teıım· önünde ballı bulunn.n Erol upurun- Ankara 18 CA.A.) - Türk Ha.va Ku- r:ıtından lmal cdllen mahlQt yağlann Mnzhnr Dlker, Sabri Toprajp.n hnyn~ 
mOden ntıett1ği s:ü>lt olduğu cihetle dan kömür boŞalt.ılmakta. iken, büyük rumuna yapılan yardımlar hakkmd!\. gayri sıhhl bir surette ha.zırlandı~ -ve hlzınetlert hakkında hitabede bu
Cezıı tan ununun 448 inci mtıddesl mu- bir kömür p:ırça.sı. ambarda çalışan blze vcrllen malfunata. g&-e, İstanbul- ynzmaktadır. Bu hususta Belediye lunmUf ve Zl.rnat enstıt.iisU namına blr 
clbtnce cezalandınlmasını ıs+,,emlştl.r. Hakkının başına düşerek ehernmlyeW da. All Ihs:ın NeclboR'lıı. Nahm1yu Teftit heyeti relsl fU izahatı vermiş- çelenk bırakılmıştır 
s~ıu müdafaa için ıstJmb.a.l et.tlğin- surette yaraJ.anmasuıa sebep olmuş- P~ 1250 §er, Ahmed Tatıırl. K1l'}'ako tir: • 

den. bu talebi kabul olunmuş, müda- tur. Yamlı. polis tara.tından hastane- Pamuko~u. İstepan Giimll§ran 1000 er cKooperat1t1n mahlQt yaı;In.n sıhh1 
fn.a ve Jtıı.rar lçln muhakeme b:ı:şta. c\i· ye kıı.ldınlmıştır. llra, Jalı:: Ovadya. ve D. N. Kohen şartlar nltında hazırlanıyor, Yn~lar. 
ne bırakılmıştır. *Emniyet müdürlüğü altıncı şube- 750 şer, Trus Acemyan 650, Ar§avir Sıhhiye VekAletl tarafından tahlil 

İthal ed-ı"len tenekelerin since dün yapılan beledi kont.rolda fı- Anadls blrnderler, Menelvar ve Yani cdllmlş, muvafık garülm~iir. Aynca 
rmcı Osman. Hasan ve Ta.hlt, sıhhl Bcmbo, Karabet l3alyan, Dokwnncılık 1.malflthnnede çalışan l.şçllertn vazlye-

tevziine başlandı gernlte ve temizliğe :rtayet etmedikle- ve şerit şlrketl be~cr yüz, Lnltlakçıo~u t1 blr doktor tn.ratındnn, yatlar blr 

Bafrada tütün sab ları 
Samsun 16 (A.A.) - Bnfrada 

tütün piyan.sı açılmış. Türk tütün 
li:nUted airketi ilk olarak t 30 kurut
tan mübayaata başlnmı~hr. İthal edllen tenekelerin tevzl.atınl\ r1nden. Ba.latttı tınncı Zekeriya. sn- Ynnl ve Nlko 400, Yorgo Apato~lu da klmyacer tnmfından dalml blr nezn-

:Mınt:ı.ka Ticaret m!idilrlfiefi tnrarın- leyman ve Hamdl muayenesiz i{çl ça- 300 lira verml§lerdlr. ret altmdn bulundurulmaktadır. on-
Kandıra civarında yeni 

bir su bulundu 
dan ~anmıştır. s:uınyt birliği umu- J.ıştırdıkln.rmda.n ce7;11ya çarptın!~- Dörtyol knznsıne. batlı ki57ler halkı zcten1n neşriyatı ıı.sılsrzdır.• 
m1 tAU.bi B. Halid Güleryüz. :Mıntaka lardır. . da Kunm1n 2100 Ura ile 26 dönüm tat,.. 
Ticaret müdürlüğüne davet edllın~. bu * Dün y:ı.pılıln seyrüsefer kontro- la. 5 dönüm bahçe yert ft lkl dllkkAn 
hususta izahat alınmlŞtır. lWlda ka.nıestz çall§:ıll altı, otonıoblll· a.rsa!1 teberrü eylemlıJlerdlr • 

istanbulun senelik: teneke sartıyatı ne lstlab haddinden fazl.a Yolcu alan 

280 bJn kllo teneke tutanndldır. Tevzi blr, sıhht munyenes1nl yaptırmıynn 
edilecek: tenekelerin mJktn.n 28 bin ki- 1k1. kullandı~ otobllste sigara içen 
lodan nmretttr. Mmtab Tlearet mil- blr.plAkala.n mtlhürstız otomobU ktıJ
dOrUlğil. şimdilik 28 bln tno tenekeyi l:ınan !kl şoförle, otobllsüne 1stlah 
teni e&!cek. bllll.ha.re teneke ıthallne haddinden .faz!& yolcu alan blr kon-
intızar oıanacaJttı.r. dükt3r cezaya çaptı.nJmı4tır. 

* Şehremininde zıya Gökalp tc>
kağında oturan Tahlı: 1.sm.lnde blr QO
cuk. .Samatyad& kale tızer1ndo OJil&
makta iken ayağı kayarak dil.lmllf. 
aAı.r surette yaralnndı~daı:ı. Cer:rah
pa.p. hastane:dne ta.ldınlmlftır. 

B&J' Amcaya göre·-

Matbuat baloıu Kruıdıra (Al!şam) - Kandıra 
Basın Blrll{;1nln tertip ettlğt yıllık ile Adapazan anunnda Fmdıkldı:~ 

lmlcı ön:Qmllz.de.t! cumnrtest ak.şamı yü yanında Oflalı:. :mevkiinde ycftf 
Taksimde Şehir raztnosunda nı1le- bir su bulunmu~r. Sa. bilbaua mi
cekt1r. do ve hazını cihan üzerinde iyi t• 

Balo akşamı camJı aalonla. ba.Z kıl· lir yapıııalı:tadır. B11 yüzden m~ 
mı d& gazl.no~un mutad mdşterllett bama dvudan birçok baJk gitmek.-
için serbe.ıı bulunacaktır. tcdir. 

... 

kek ı Gelsin istri.d-ı - Eh üçu .. ncü tifo a~cını da ... Artık .. 
bu·· • ~--gun oldum bay Amca... yeler._ 

- Gelsin salatalar ... Sular ••• - Korkmadan yer .... 

1 
- 'Ürkmeden içerimi .. B. A. - Boşuna sevinme, ihti

kara karşı aşılanmadan istekle
rini yapamazsın! •• 



rildr ve San'a't 

-

AııNl TEŞEKKOR 
1/2/Hl tarlhlndı hayata r&Lıerlni ••••• .. 

kapayan muhabere yüzb~ Azmi 

BUGCN 

Mi L L i 
MIRNA LOY 

19 Şubat 1941 

ALEMDAR 
TYRONE POWER 3 FİLM BİRDEN 

Tamel'ln tenazeainde bulunmak ve 
tulyetname göndermek lftttunda. bu
lunan •vata ayrı ayrı teşekküre 
teeasürOın mA.ni oldutundan gazete
nir:tn tava&utunu rica. ederim. Yer yUzUnUn servet ve ihtişam cenneti: 

Joachim du Bellay AUe.si: Nezihe Tamel Hindin akıllar durduran debcl'ebo ve ihtipmı, cöz)er .kamaştırıcı aervetleri, insanları hlıımlıyan 
unn arasında çeTrllcn ıincma dünyaıının mutantan hArikası: 

bin bir 

* Eınlnönll Halkevinden: 1 - 20/ 2/ 
1941 perşembe günü aaa.t 18 de Evimiz 
salonunda Müze ve Tarih eubemlz 
Azasından E:ftalettin Tekiner tara.fm
da.n (İsta.nbuldaki tarih! al.vll m1mar1 
eserleri) mevzuunda bir konferans ve
rllece.tttr. 

1 -HiND RUYASI (TUrkce sözlU) 
• 

Aynca: 

Bir utetllc meselesi - Şairin hayatına 
ve uerlerliıe aerl bir bakış - Yedi 

"sone,, ılnin tercümesi 2 - Türkiye Sanat mektepleri mc
ırunlan cemiyetinin seri kon:feransla
rmdan 1tınc1.si 21/2/ 1941 cuma gtlnü 
saat 18,30 da. muall1m Sabri Şükrü 
Bayındır ta.rafından verllecekltlr. 
Mevzuu (Melca.nlğin tatbik aahalan) 
dır. Her 1:t1 konferansa giriş serbestır. 

2 -GUrllltülU Tiyatro <Nefis bir komedi) 3 -Maymun Askı (Vanlı Fan tuta) 

' 011r1n 171 terciiınesl pek mtlfdldtır, 
~lkl do 1mtlnmı.dıl; d.emJlttm, Bu
sıunla. ben.bir, Ron.s&rd'm Jt1 clO
ııeısinl ,.. ban be:yitlerlıı.1 Mıot\me 
•derek: 1.Ak.p.Iılld& nefl'etttm.. (16 tl
nunusanl 1941 nü.sbuı.) Gtıo betenen, 
ıevk ve irfan aahJbt ~ıeı tecrü
belerimi hO§ buldular n devam et
ıneml istediler. Bu temennller bent, 
klfıslk olmu.ş ırranm fa.lrlerlnin biç 
olmazsa. birkaç parça. eserini, fırsat 
buldukça türkçeye 99v1nneR'e tetvik 
•diyor. Bugün karllerlme, Pl&de'in 
diğer üstadı Joachlm du Be)Jay'l ta
nıtmaya çalışacaRun. P'aka.t evveli\, 
akla gelen bir suale cevap vermek 1s
terlm: Şiir tercümesi mevzun mu, yok
.sa men.sur mu olmalıdır 

Estetik bahislerinin ekserlslnde ol
duğu gibi bu meselede dahi kati bir 
:talde yoktur; müterc1m tamamlle aer
tıesttlr; tek miyar, ılde ettJli netice
nin güzel olup olmayı~ıdır. ingııterc, 
İtalya ve bilhassa Alma.nya'da bir ta
kım mtlterc1mler vezin yolunu aeçmi.ş-

Ya%an: iZZET MELiH 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

AL KAZAR 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 
Okyanusun 1250 mil açığında 
ıssız bir adada Robenson aile
ıinin uğradığı tüyler ürpertici 
maceralann (Tüccar Horn) 
danbcri henüz bir qi yapılma
mı~ ve ondan daha mükemmel 

bir film. 

ler; ne derecede muva.ftak olduklanm Tepehaıı dram kıımı 
bilmiyorum. Benim fikrimce, manzum Jo•"him du Bellay ııece saat 20,30 da 
bir tercüme yapmaya. kalkışmak, za- -
ten :revkalMe çetin olan b1r mtl§külil MEŞALELER 

' 

, 

1 
tsTANBUL'un en çok raibet c8ren ~ b~k l aincmA11nda 

Bq\in Matbıelerden itibaren emsalsiz Programı 

- İ l K A Ş K 1 DENNA DURBlN'in 
(3 MODERN KIZ), (100 ERKEfil. BİR KIZ), (NE SEKER ŞEY). (iLK UYANIŞ) 

ıonra en aon çevirdiği taheaer 
2 - PARAMUNT En ıon harp hnvadialcr: (TÜRKÇE) 

3 - İlAve olarak aynca: 

FERAfl'ta 
ASILAMAYAN ADAM 

Karlof) Doktor Fran
korku ve deh et filminde 

Çemberlitas'ta 
BENDEN MES'UT Kİl\1 VAR? 

Büyük Te."lor cTİTO ŞİPAıt nın 
hissi musi,kal filmi. 

Senenin en N elis Filmi 

BU KADIN BENiMDiR 
SPENCER TRACY - HEDDY LAMARR yenmek ımklnını, vezin ve kafiye k&- Ye l&eO dA, hent1z otwı bet yaşlannda İatildal caddesi kome 

yıdlarlle ezmek, hatta. be.zan botmak- fken &ldQ. Tam o aırada. amcuı tar- di ltımıı ııilndüz ıaat 
tır. Hem niçin? Ş11rln aslındaki huııul dtn.al, Bordo Arfeveklltınden oeklle- 14 de çocuk oyuınu 
ahengi, bir nevi mu.slldyi yabancı bir relı:: pire bu makamı tevcih ıttırıntf gece saat 20,30 da CX) 
dilde ya~tm.ıık i:abll mi? Mesel! " savallı yeğenini rahat ye refaha KİRALIK ODALAR mmm 1 
ealexandrln mısralar fransızcayn ve tuuştunn&k ı.stıeml.şttl 
frenkçenln o veznine has blr ha.va, bir ••• Beyazıt, Uleli, Aksaray, Şehre- • 

'I'ORKÇE SÖZLÜ NÜSHASI 

i P E K'te 
ORiJİNAL DİLDE NÜSHASI 

M E L E Kete 
~ Gördüğü fevaklade rag~bet üzerine naCmedir ki başka b1r dile, b~ka blr Mtınekldd Emile Fa.guet. Du Bella.r mini ·n Topkapıya otobüı temin 

1 

vezne geçemez; zorla geçirmek ı.te- n1n pek ht1z11nlü ve b1.raz mistik olan olunmuıtur. '-ııııııı•••••••••• DAHA BlRKAC GÜNGÖSTERILECEKTİR. 
sek, dağılır, inhll~l eder. Böyle bir t6- bam ıurıert mtına.o;ebetlle La.martıne'i --------------
§ebbüs, bir ..sonahdakl ahenk ve nat- yadeder ve mesel~ Ollve'den aldıA'J 
meyi hicaz faslile ifadeye yeltenmek aşa.lıdaki c~one.yi: . 
glbi bir ~eydlr ... Şllrl nesirle nakleder- ı:ter ba,.atımız, ebediyet lçinde blr 
ken hiç o1mazaa dAha hür n daha cinden daha u ise, eter 4evreden ıe
cevval bir vasıta. kullanarak aşlın mA- ne, lmrümtıri, ndet ftmldJ bırakma
na.sına, hattl (garlb görünür, amma dan kovalıyorsa, e~r dotan her,e, 
doğrudur) edasına. d&ha. sadık kalabt- flnl ise, 
llyoruz. Ey benhn mahbıu canım, ne diitii-

a67oraun? Seni, daha aydınlık. blr ,.a-
San 'a tklra.ne r.evk.lerlne lna.ndıA'ım PJl!J& dotru uçuracak kanad omu

Fransızlar, f11rl umum1yetıe nesirle smı4a iyice yerleşm.lş be, cilnflmilziln 
tercUme e~erdiı'. Fazla tatsll~ta ..,._-ı...._ ......... ..,. .. h,.., ..... ..,.,. .... n., 
.apmadan pek mühlm lk1 m1sal ala- Her rubun ktedll1 IJUJk oradadırı 
bm: Leeonte de Lt.sle, Yunanlı llome- herkesin cUledlli istirahat orada4ırı 
re'in İllade ve Odyas~e ne§ldelerlnl ,.. &flı: oradadır, ıı:evlı: de oradadır: 
Stephane Malla.mı~ Amerikalı Edgar orada ey benim canım en ytibek 
Poe'nin ~llrler1n1 fren.kçeye men.sur sik tab~kaama nrarak, ba dün,.ada 
olarak çevirdiler. Bu t:udretll fl.lrler, bpmdıtım Jhelllk mefhumuna an
bu vezin ve kafiye bt\yücülerl 1.stese- bJablleceksin. 
lerdl en l.Ji manzum met.Uıler1 t:ura- t.Te:fekltllrler:. mübdllnln Lıolement 
blllrlerdl. Fak.at bana Oflo reUyor t1 manzumesindeki 111 mmalarla. ka.r11-
Leconte de L1sle ve Mallann~, en lyl laftınr. 
manzum tercümenin bile l.Ji olamıya- _ Baklld Pııeşln batka ıemalan 
~ını dll.şünerek neşri terclh ettı- ay4ınlattıtı yerler .•. Cesedlml toprata 
Jer. Malların~. Edga.r Poe fllrlerlnde- Jnrakabllse,dJm, kaç zamandır ba,.al 
tı heyecan ve rüya. ha.vuınm, elle tu- etttttm teY ıözlerlme rörünürdil. 
tuımaz bu eervetın ten:ümede <tal>ll Orada, tefneııl oldotum kaynaktan 
tendi nef.18 ne.srlnde) ka.ybolmadıtmı ~mest olurdum: orada hem ftml
ıöyler ve cmüten:ln'llerin ya.rdımcıaı ele, hem ıevgiye, hem de her ruhun 41-
btr şeytan»ın me~~~d1yetıne inanır... 1e7tp de yeryüzünde adını blle bula-

. madıtı mutlak lylllte kavuşurdum. 
Ronsard.'a. da.lr ma.kalemde, ortaçaa Gene Ollve'den iki csone.: 

f1ir1ne karşı gelen 1.Pl~1ade• stı.mreal- tılbl ateşler, aşk Ye letafet n Jiik-
nl anlntmıştım. Gerek o tecrübemin 11ek değerle çnrllmişU; ıökler renra-
1'0 gerek bu yazımın esasını ve (eğer renk parlak çl7.(fli, kıymettar bir hil'at ı 
TarSa) ehemm\yet.ini, manzume ter- rfymlştl; 
oümelert teşkil ettllti için uzun ıa.ıı.ıtl- Berşey rüıellik n bahtiyarlıkla do
lere ilrlşmlyor, şa1r1n hayat ve ese- lu, denlı l&lı:1n n rüsrlr tatlı idi: 
rlnden b1rnz ba.luıettıkten ıonra nak- dtlnyanm bO.tün ıere:flni ıasbeden o 
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MARMARA'da Müstesna bir 

Sayın lstanbul 
program 
halkına 

2 sinema harikası sunuyor: 
İngiliz FillmcDiğinin 941 ~enesinin en 

büyük eseri 
aon en büyük eseri: 

KANLI BiR Ki$ ! 
har plçlnde çevrilen 

DAVA GECESi 
Sophie Stewart 
Barry Bornes 

Pi ER RE 
BLANCHARD 

SADİ TEK - HALİDE PlŞKİN 
TİYATROSU 

Bu gece (ÜSKODAR) da (BJzlM) 
•İnemada ''e yann gece (KADI

KÖY) de (SOREYYADA) da 

LOKMAM 
ledllen parçnlann ne gibl hldlseler kadın fU flnJ dünyaya ıelditl zaman... Büyük Kahhha eseri 
arasında doğduğunu ~retle 1ktıfa Tenini, beyazlaşan ıı:ambaklardan, 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ediyorum. <Belki bir Jti?• &ynca c!A bafmı altın4an, lkl dndafmı güllerden lan sevmem, idrake dayanırım, Aıaylşinb, riltbelertnls daha foktur, 
Pl~ladeı başlıklı b1r etüd yapanın.) Ye p'palı ıözlcrlnl (Üneşten aldı: Bünyem marlzdlr, halbuki 7olculok amma bizim byrunıs daha udır . 

.Joochlın du Bella.y, esk.1 Yunan, LA.- Tann, .emahat gösurerelt, feyizle- etmeliyim; dotu.şum Uhanı perisi için- Blrlmle lrtlhza ederslnJs, amma bh 
ıtn 'Ve İtalyan şalrlerlne meftun, llrilt rtnı onun ruhuna ekdl ve namı Ulhlar dlr, ban& ev kahyalıtı ettirirler. de aynlnl ,.apa~. Fabt ı6ylenen feJ' 
blr p.1.rd1.r. On dördüncü asır İtalya'ııı- ebed.lyeUne er1,tı. ' Söyle l\lorcl ben dünyanın en aciz kulaktan U9&r lider, halbuki yaıı:ılan 
nm meıhur Petrarque'ından .. .sone» mahluku detn' miyim? fef öyle ıı:a::rt olınaıı:. = alarak frenkçenin en g11zel fi- St.ıln yüzünüzden çektltim acı ,ıd- <Eski şairlerde ldet olduğu gibi, du 

den bazılannı yazdı. Du Bellay, detll ise de, ona fenalık derneğe dJlim 
1 

Bellay, şiirinde bir dosta, Morel'e hlta.b Ronsar~ Atik devlerin ~u 
lfk ııırıerinde, Ron.sa.rd gibl, ınce ve ft11nlyor, zira ılıden relen blı1ey yok- ediyor; nnsıl ki 8.§8.ğlda göreceğiniz ıördüm: er tarah açık, JUvallak ti-
nazik, sade, h8..'JS8.S ve munistir. Uldn tm ld bana zevk ıetlnnesin. diğer bir sonede, Ronsard.'a seslenir.) yatrolan. liltunlan, t&kl.an, kemerli 
onu dostundan ayıran VB.3tf, hlclvlert- yüksek mabedlerl Te 46rt köıe, clOdJJ 
nJ.n zchlrl1 oklan, "akıcı •!,.,.,...,.klertdlr. Fakat benhn için daha büyük bir taşların dm başlarmı .Jtrdüm. 

# "'--ır- •••p du-şun" celennı' ı' kapısını •ize a,. Acıık de11'İlim ki, !Hll'"'"iyi yaza.ıun •, gü- •v Du Bel.lay, riya., müdahene ve fesada - ' n n ..,- ' • .. ~ imparatorlann bftytlk halk hamam-
h"-umlarile b1ztm Fuzul1'y1 andırır. mak tstedltlm zaman, hüznümün için- ıel clnı!nım yok ld hüsnü andan _ dflm lbl 

"" " hb 1..-1 ht _. bahsed-ı- ·, tathlılh yazmam, zira ıannı ıor ; ıı:amanm yen4Jli • 
1624 Ue 1525 arasında Anjou eyaleUn1n " 8 ma. us ... ıp ana an çenreme- "'".... •• delerlnJ Ye yosunla kapb ailzel aray-
Ltri tö~ ... de doğa.n talı', :y1rm1 lk.1 ya- ::rt.lmdlr... ıertıikten başka blrşey duymuyorum: •-nnı ıördüm·, ... _ ... _ Roma __. __ _ 

".... Ete ıa ıu ahla 1:cvkl yaımryorum, çünkü acı içinde- ... llUMJ.Llll •tu••n 
pda tken RoI138l'd lle tenıftı ve r coııı. ,.., nm, ya cı rım ve nm toz:.Ju, mukaddes emanetlerfnt (6r-
Pl~1ade'm mühlm blr rWmQ, hattı elemlerlm nannnı~a-~fi aşk tahld- ylm. dilm. 
bu yed1 ıenç fa.İl' m&h!elinJn bayrak- Jer1 degUse, artık nlumümden pyrl, Bahtiyar değilim ki uadeti yaza- Velhasıl Roma'nm yml. na4lr, mi-
tan oldu. J'1lha.ktka, Pl~lade'in estetlk dse nrecek ne ~~lb _15ba.~ım, ne yım: premıeslml görmüyorum ki lütuf kemmel ve muh~ ııe.t nna hep
nazartye ve pyelerlnl llln eden ve ahdmı kahrT Uıkln olilmun gosterdl- ve ihsandan bahsedeyim; servetleri sini ıördti.ın; fakat buralarda 111 Har
Jlolleau'den evvel fra.n..&1%"canın 1lk 11 kedere, he,hat! fazla ıeç deva bu- yarmam, dra zenıtn delilim: ınhhatl ıuerite kadar defertt 191 heniz ı6r-
\)Qytlk ten1dd ve WJ1m. e.sertnı yazan, lunur. ••• yazmam, kendimi derman~ız bnluyo- medlm; 
Defen.se et İllostratlon de la lanıue nım. l'tlarg'Uerıte Jd, T•nr1 e.Jd uvlarm 
- -•-· muha.rrlriA'- Du Bell loacb1m du Bellay Rom.a'da amcası Pttnslmden u7.ak oldu"'um için sa- - .. .... o_._ uu. ay, il • pn ve tereflnl sllmek için, en neftı 
tdebly&tla u~akla. beraber, geçl- K&rdlno.l'Uı yanında. yaşadığı m d- rayı yazmam: yabancı diyardayım, atlyelerlntn kemalhıl onda topla-·_."', 
~ilmek ı 1n k1ll3ey int1 detçe Papalık erUnını yaltından tanı- Fransa'dan bah.oıetmem; şeref n bay- ......_... 

tti ~!., bıalrlnrayai ve 0 --~ mıt n bu nüfuzlu ve ihtı""mlı ıat- slyetl yazmam, çüiıkü buralarda ıör.: (Marguer1te, oa.tr1n J'ransa'd&tı .,.,_ f&P e • A.4~ c Françoı.. n .... _ ,... gllist Matınueı de Vlol• olsa ıertk.) 
lllncl Henrt'nln ta.r1n1 oldu ve U153 de, lann a.hlllc feaadla.rını ve sefahı>tle- müyorum. 
tmca.sı tard.tna.1 Jean du Bellay'nln r1n1 anla.mtftı. Roma'de.kl gö~lerlne Dostlatu ya.mıam, ıahtcllkten ba,- ••• 
{lı.tJ1et1nde Roma.'ya gtttL Papalık pa- ~ı~ray hayatlannı, ve yurdıle sev- ka b~ey bıılmuyorum; faziletten J. du Bella1'n1n pek blllnme,m 'b1r 
Jıtahtında geç1rd1~ 0.ç sene, pire en • ....._..ı düşünerek duyduğu hasreti bahsetmem, buralarda hiç )'Oktur; ki- i:ıtasını buldum. Bunda plr, ha.rı> •
Olühlm"°lk.1 kitabının mevzu ve ilhamı- tarıştır:ı.rak Les Regrets son::!! rint Use erklnı arasında ilmi kale almam. terini defne ve 1Ulht1 lleytin dalı re-

tavermlştlr: ~ Recrets (özleyişler, yazdı. İşte bunlardan dört tane: mlzlerlle ıöatererek diyor 1d: 
...sone>)ve Les AnUquI•L. Romain•• Delnenbı ekllll parlaktırı ıolpn M;ı;:t "'"' 8 - . Ey saray nedimleri, şairler delidir, renkli _., .a-ım .Jt-..-.ı.1 "-h 

~
atik eserleri .u ·•"'ne·). Du urrıyeti ıeverlm de hizmette ura- &e.r ... n .... m .v .. ...,... .... a 

.,..., •av • ü dersinJz; bu, hakikattir; fakat ben d "-tn nln "-h 
Y, bunlardan e'"'el, memle"'etinde rıp ıolarım; 1arayı hiç sevmem vem • as ır, amma ...., e me)"t'&Sl ...,. a • • " şunu töylemcğe cüret ederim ki ne d 

--dı~ bir kızın (Viole) ıs-•-ı. frenk- daheneye mahkıimum; riyayı sevmem acı ır: 
-· •• uu.u •-b il olursanız olunu7., sizler de, herkese na-.__._ 1.anngrammea dediklert hart ve - r e mecburum: ıadellği seve- ıreytln atacının bize verdJli yemiş _,.... _. slb olan o t:ıtıı cinnete müptelisınız. 
OJUn,l.le derPştırerek Ollve namını ver- ... m de yalnız şeytanet ötrenlriın. Jso daha tatlıdır. 
dJ#1 ellr mecmuasını bastırmıştı (115 Mal ve mülke tapınmam da hlssete Ancak, efendiler, sizin mizacınıza 
90ne.) Kıymeti daha az olan Les Jeux ilet olurum: ıö terişll payeleri sev- hakinı olan o his, başka hareketlerde 
Rastiqnes (Kır eğlencelerl)ni de kay- mem ve onlara kıymet vermeliyim; ve muhtelif şekillerde kendini ıöste
dedellm. Du Bellay Roma'dan Parls'e lmıınımı mulıafauı etnıcğl dilerim, rlr. Dider. kafiyeli mecrıunuı: ılzJer 
döntlnce, biraz da hırçın mizacının halbuki onu kırnıağa mecburum; fa- ise mensur delllenlnlz; aramızdaki 
tıebeblyet verdiği kötü talih darbelerile dleti ararım, ancak fezahat bnlurum. fark bundan ibaret! 
acılar, ııkıntılar çekti. Zaten dalma Rahatı özlerim ve bulamam; zevke Şüphesiz ~nıtanııt sblerc daha mO.
nnhlf ve hastalıklı ıdl; dayanamadı, Mnlınm da melale dü~erlm; bo1 lAf- saittlr, amma ıöhrctlnlz uz.on aümıe2. 

Dört yüz aene evvel bu mısraları ya
zan du Bellay, o zama.ndanberi hırs
lan ve zaafları hiç de~meyen beşeri
yetin bu günkü pe~lıtun göre~di 
mutlaka pek acı ve pek flddetıı hiciv
ler yapardı. Fakat 1.delli şairleri kim 
dinler?,_ 

izzet Alclih 

Sinema dünyasına daima ölmiyen eserler yanılan 

Büyük Rejisör: MICHAEL CORTEZ 
Her filminde bir kahraman her eserinde bir aslan olan 

ERROLL FL YNN De Güzel JOAN BLONDELL'e 
bfr ıaheser yarattırdı. 

A .. ._, . . 
Yarın akşam LALE' de gorecegın1z 

(Fransızca) 

BAKiR ADAM 
Kadın tanımay11ı11, Aıkın zevlcini günahın heyecanını tatmıyan bir 

ıendn romanıdır. , 

.---JENNY JUGo--~ 

NAN ETTE~~~~~ 
lllmbıde bu Cwna Alqamından itibaren 

ş A R K (Eski EKLER> Sinemasında 
Şa7anı hayret A,k tarihçe.ini nakledecektir. 

ARABACININ KIZI DUNYASKA 
ilminin toıı ıUnlerinden let:lfade ediniz. 

Yann akşam SARAY Sinemasında 
ltnemaaııı CQ JUs•I ı..ıt ~·tkrl 

MARIA CEBOT ARl-~CLAUDIO GROLL 
,.. Roma Op.uı o.t .. t:ruı .,.. teaannf heyetlerinbı l~tiraklle 

Dama*- LAJlAM O KAMELYA'du ldibu n OPERAYA 
adapte edilen 

LA TRAVIATA 
rlLM1ND& ~ BlR NUSOO. FE.s11V ALİ 

M.tkt tuiJ.ra ean katan mUkemnwİ b~ · ,abeeerd!r. Yerlerlnl.zi ı 
wneldeın aldmm& 

~--------------------------·~ BU<lON Matiulerden itibaren l.tanbulun 2 büyük 
~ımda birden ı 

AZAK ve TURAN 
1.ıı'atm lUkıe w Jhd,amla cerçevelenen en bUyUk mucizesi 

Milyonerler Barı 
DUnyanm IWıt ıtizeli MADELEİNE CAROLL, sevimli yıldız 

FRED MACMUREY'in 
yar.ttılı ~ bir e1er, Paramunt Şirketine ııurur veren bir ılnemn 
zafeı'idfr. Milyonlarla hllZlrlanan bir lük.a... Sam' atla ıüslenon bir 

fantazi ... Aııkla güzelleşen hır hayat romanı •. . 
Her 2 sinemada ilave olarak: 

TURAN'da il AZAK'da 
Kumarhane Şeytanı 

CiM HOLT . STEFFI DUNNA POUS AVCI TABURU 
Büyük ıeıgüzeşt flimi BOB LEVlNGSTON 



SÖZOll BELIŞI 
KUŞ BAKl$lı 

Yeni ibtiralar 1 

Muhtekir tüccann meslek- 11azp11r dalma,- •""ıarm 
ğı f ı k bffedfimmfne aebep olur. Bunun 

taşlanna yapb · ena ı tçtn muharebe bqla,mca her 

Girid adası şarki 
Akdenizin anahtarıdır 

lüaJ h .... lalr ... tlecanD tarafta hususi bGrO]ar lfJIJdl edl-

H = ":::!-~-=:-:.-:= :, :,:-,..ı -::=ı.:: Bu adayı elinde tutan ~evlet kuvveUi bir 
~.:.:=:..~ ....... ~._!!!: :ı-r~..:=-ı!:donanmaya ve havacıllga da mallkolursa 
earm ......., ...,,.,., .aklayarak parça paraf ortaJa .---. 1IUfade edilebilecek kA Akd • k - ı:..;.. _... ....... lnlrUp ~~ ..,:.-:: :;:~ tecrllbellnt ,apar. şar ı enıze uş uçurtmaz 
taccar, bJllhklı ltbnad ve mmb'e& ... dJllle Ketlf btlrO)arma herkes JUi ne 
mmcla .,..,esini unutmak bedbahtblma .a::;:. ...,... maraca&t edebilir. Bu hmusta 
sihl prt1nttyor. Fakat muhtekir dampllle ,.,...ıan ıe- lhtilU aranmu. 

1nbdllm bu bedbalıttarm bndl ~ ~ ~ 191f - 1918 harbi emunda 
nalık, habis olarü _......., tlf "'9 kurUfUD1I __... .. 1ıla binlerce 
-ı.-J- ·~u. e&tlklerl wtanhp blP ~ -v- tngnterede bu bllroya 
~"'5., .....,..... mUraca&Ue bulunulmuttu. Buıı-
lı:at vahimdir. ...... _. "*· lleHIWne Jlsml laruı ço11ı akla, hayale ge1mlye-

AJmtaımak lhttmall .._.. 114ma dlfiltab eek garip pylercU. Yeni harpte 
olan mah ttlecanlan tecıarlb ...:::..-,;:--............. ilah- de kefil btırosU tunıımuş ve ıfıü
mıen Hanı buıtiJI, 9&JI bir ftlrkAna "1mek, taıccar1a kar- racaatıerl kabul etmeie başla
tekirin mevcucllyeU, milJtslde Eline .watı mala lstenllm nqtır. Bu defald mtıracaatler 
plaşmü: cesaretini ~T Yoba a)datıhyor muT Kar- aramnda, gariplik noktasından 
flat acaba o maim •eler ftatl mi ima bndlslnl bDdll'mAJ& geçen harpteldlert gölgede bıra
psındald adanı baJdlratl mi llyHl)'GI', ~ tflphe budur " kacak teJler ftrdır. Bunlardan 
mı çahpnaktadırf Baıttn mapertJI tatmaya ll1* oımadılı na· blrtaçm1 yazıyo11;1Z: 
mubteldrhı, yambllfDM1• 1;n' m!'ı!ev1 arar da buDc1an btlJilk ola· 1 _ Bulutıan dondurup buz 
muslu mesJektapna nrd hallne gettrecek bir mtısıahzar 
maz. · --h•h itim...,.... A4aJet;ln nud Bu_, __ buz talJakAsı 
· Ttieeann en ...ıı ıe:~1....., ........ 1nı taneli ...- Dlfettlm. W&&& _.__ asma -pıpcalı -· ... "!.:":-.._ .. .... Qlerfne tayyarelerle tayyare daf1l Glrld IMlamda llaDplan '* ...... 
-- 111 ...;.,.~ ttalı itin msr'athllan ......- .ul· toplar naklederek yerlefUrmek ltalya, Ywwmtana harp ilin et· 
mak ~Onlar .:r-adalefhl 1f1n1 blaJ~ bir :er Rado ft cli)pnan tayyarelerine at.eş et- tikten aonra ln.Uterenin ~denizin 
edilmeli, Şn - mek kabildir hemen hemen ortuında klin ot. 
fesi -~· 111111u 1111111H11111111-•

1111
"PH • Cirid aduma uker çıkararak oruı· 

1111111111111
111111111111111 2 - cBlr alyah, fU&'• buldum. m. bahrt ve havai bir U. ittihaz et· 

~t~~ OLD Bu p' geceleri aym Jflltm ört- mai ~t~ .,.. Doiu Akdenizde v.•· 
o @IE.CID mette ve ortaııtı 11mstyah yapa- .,.tlerını fnbllde kuvvetlendir-

rak gece uçuşlanm tmlrAnsız mit. ltalyanlann Oniki adadaki n.-
ç lf il }CJ i ektedir )erini ayn bir hale koymuttur. ada ilk devekuşu 1=' bale getlrm . Cirid, Orta Akdenizde büyük bir 

A vru p Ameribda Patason)'a" 3 - Keşfetttttm makine aunt adadır. Meaalıai tathiye.i 8618 ki-
A d ilk defa clevekuta .,.. rak CenRibl de ı.. Plala .. namıda Jlmşekler yapıyor Bu şimfekler lometre murab'baı olup nllfuau 400 
. vrup~ ~ bir~ kunıJmQfblr. da " 0...ıad.leri tm edimitdr· · """''erini binden fazladır. Girid, Akdenizde 

llftirmek iÇID bi}dirildiiüıe slre SoT• d.-kuiu ~ ,.alnız 'bazı tayyare pllOtlannın &~ ıarptan prka doiru 140 kiJomet-
Moak~a~ Cenubi Afribda in· A~• bahçelerinde 1-lenmek- Adeta kör etmekte, hlçbtr feY re uzamaktadır. Yunan idaresinde 
Je! h • eme. ettikleri devekutu .,... ha,...anat görmelerine tmkAn bırakmamak· bulunan Girici aduı. Kandiye, Han· 
:::.:-:ıabau8 çiftiii nOmun~ t~ faydalı ~an ça1Nk ~oialır. tadır. ya. Reımo, Uaiti villyetlerine ay· 
.....,L ederek Cenubi RUIY&da hay r:ı-1.n ..ı:..a clenkUfU MDede T...d eri nlır . 
..uıaz ricada ıetirmei• ...-- -.. artlamaktadır lJI 4 - Tahtelbahlrl arayıp Girid ıahillerinde deniz pek el• 
~= ::.= Şillldid• -= ~i!:r ';';aurtaclan 1Nr • lıa~ bulmak tçln martılardan lstlfade rm olup, ekle!' ~rlerde 1,000 met• 
Jannın ~.-·ene " p .. m e.111· ... ,.tifiyor. etmek kabildir. Marblann talim reyi \>uluyor. 
miiaaid ... ...ı tedarik BJr clevekutunun yumurtad-:n ç&. ve terbiye gördükten ııonra bu işi Girid~n cenup 1a~il~~· ~pra Vu
lllilttir• . MI clflikte her tıktlıil blr .- aonra ~erı alın- mükemmelen becerebileceklerine na denılen Uç dag ıılıı~em uzamak· 

Cenubi Afrikad ek1lfG lildıfliril· malctadır. Fakat en neBa tüyler il-- tirdim tadır. Bunlann en yüksek tep-1 
e otuz bin dtrY 1 · lra edi· tıibali IGin erkek dnekaeunun dart kannat ge · 2,470 metre ~liiinde buhman 

mektedir. BwJann: enpara :_. ._. t171eri bedacle 1makılmalıdır. 5 _ Hücuma geçllecell za. Ptiloriti (diler imli lda) claiıdır. 
Jerek memlekete m mı Baadan eoma laer _. SO lll 40 man, depnan C(lllelerlnln aç\ılı Girici, pek eeki bir medeniyetin 
ediliyor. Afrika de A1Jrum tay aham...-. çukurlan kapamak Gsere lclDde merkezidir. ~ddaa dlrt bin ... Glrld adall!ll!I prld Alrdmlmield '*'1etlnl "9tedr harita 

Devekula .W. ..ı..- Scn,et Mldbaed dnebta Pfll- ...nn .. ~ tulL Bu ne evvel Akclenız hanaaanda 'bat-
J:~~~ Jald ~ tana dip b· llnJn mıemlek ... milhlm Mr ....ndat çakıl dolu bir •- ~e lQlP Lirbiriııi takip •• iakitaf ecl• Mana Matruhtan Sh.ukte haban eek -ı1ar1a mabat bulunmuı w 

lıir ~-~. ola• temin edeeelW ı.-., *5fp. gW1e •Jealnde piyade çulcmlan dirt m~eaiJ'etin ~ ~ ~ U.leıiae nrahllmek illa JSO Wlo- bu -*le .. .,. taarruzlarmdan k .. 
dar 'bu IDIDtablarm Dtayea ~. :yahut Mina. mecleni7etidir. Minoe metrelik m..te btetmele mecbur la)ohkla konmabilecek evaah h,. 

Ayı avı 1 Amertbdül ımnı teottıer dal- ••eaö:•tinin ·•• "ii: 'baluıaaJ-orlanh. ....... CtrWma oım. .... r. 
t1 bun tehri idi. Otuz bet ._. ene lnıWz tanareled .,..ı )We ftllUk hal,a,.. 7Ümbiı clolayıaile ... 

qılaruı talcbrmuı ihdmaffne kUll resine yapılan mQracaa er • siliz laan ltib mütehaeum B. için ~ 200 ldlometrelik Wr me- ak han bllcumlanna ufrayan Mal-
Bu sene Frauada tiddetli kıt hG- edhlr ahn•...... lantan daha prlptlr. Plttaburg Evw tarafuaclaıa :rapalu kamlarla aafe btebnelerl klfldtr. ta Wlncl• dnamlı bir surette 9o 

kim elirmektedir· Piren• dallarma t o.tlann ..aJerinde aftl pupllr fehrJDde IOager ft Poth lpntnde 1 ~qclana ~an - Knoeoe .... Girici tfma)de " cwıpta ~k dfade edemi:ren lnsillz filoıu. a 
Ba ,e.den lemektedlr· Aydar ,akalan- iki klfl havaya çe1tk sl!ıctrler fır- n. Kandıye phrinclıtn otomobille Hm..lan MYa ecli:ror. Fakat • rW aduuacla, Akcleniz:in ortuında 

pek eok kar yalm=., lııuDele dm Mk isleri takip edilerek Iatacak bir gülle keşfeWklerlDl 2S • 30 dakika meeafededir. lmHhhnnM, ltflıp;lk cloaaamalann ,... 91ıuJatelif bup eabalanna çok yam 
41ailard. .,.1ar • 1..1.. Wm· L-~--:J:W.S buJunmuına p.h- iddia edfyorlar. Bu mıctr parça· Akdenizin bu ~ü>:'"' adaaı, Yu· dntnotluın clmıirlenm•ina in- Te Maltaclan daha emin ve daha 
MtJU!Ufbr. ŞimdfJ• kadar ....., ._....... n..U.tanın en Yerımli •• en zensbı kallde mGaaid bet "7Gk n ealan ma...cl Wr • bulmuttur. 
-:re taarras ..,.......,, r.kat ..ıuMt1r. lan dtpnan tayyarelerinin per- Yillyetlerini ihtiva eder. Adada derin k&rfeı:e malik 1Malumnuacla. Ciridin Şıukl Akdenizde müıt_. 

1 
vanelel'lile takılarak buDlann Uzfim, zeytin. hubu'bat. portakal. Bu kirfezlerin en mDMmml 7'1hn· aa enkuJcenl yaziyetini anlam .. 

A nada sakh servet hareketine mani olacak ve tay· mandalina, limon, kitra Ye her Deft da e&ylediiimiz Sacla Utı.wtr. icln methur Yunuı &lozofu Anıt .. 
Y hlt biri netice yarentn dOşmestn1 tntae edecek- meıyvalarla hvbubat :retipnektedir. Hanyaclan 20 • 25 clakib m .. - nan millcM.n 330 aene evvel ıö,-
~ ~ ..ıer dUtünmlt. fakat mlf ! Ciridin en bUyük tehirleri ol~ fede klin olan Suda k&rfai. lt.J. 1ediii l'1 .azleri dkrebnek. Uf.lelin 

Almaa7ada ka,and bir ...-memittir· oJclala Kandiye, Hanya. Remıo adanın fi• ya Yananiatana taarruz ettiiiaden cMinomn niçin denizlere hlkila 
~ Raacbn • Wr im aıUddell Mtllllk .. •QDUID Bir bqka. mucld de mhlılann mal •hillerinde klindır. beri. Akdeni&de bulanan ln.ailiz 1· olduiuu anhyonuu. Mal6mdur ~ 
adam prip bir ...et• ~ •• _.... ealoadald ı.:"' ,_ .l.bmda Ozertne konar.ak muanam vantı- Fakat GUidin asıl ehemmiyetini )osunun a.tilhareketl olmuttur. Su- mll&c1dan 4,000 aene ene) teraJdıl 
MrYete lronm11fl111

• ~ nfatm· lbalad• tnıf• --:. awtncleld ._.. lltlSr ptıtnde bir llet keşfettiii· tetkil eden ıey ne c;ok uki medeni· da k&rfezl. hem çok derin, hem 4'e ft tntipf etmit olan Cirid medenlıo 
lat eden 8atb'ar bir b b• ..bJch· ell P:rarakh.... banlarm aadm.. nt blldtrml§tir. Bu &ıet düşen yeti, ne topraimın verimliliği, ne yüzlerce harp ıemlllnl lltiap edecek :retl amanmda. orada tetekkül • 
4lan l>lru .nel olhma afi solan cin~ bal çekerek merkezden de ikliminin letafet ve mutedilliii bir büyijklüktedir. Bu k&-fala dl- mit olu hak6metlerin kra11arına 
• aman talondaW aJ'U7I ~ .ı • ~ fena hawe canı aaka-~ an bıese elbln deii), aevkulceni vaziyetidir. ier bfr meziyed de it taraftan Jlk· MiDoe d.ı.cu. 
• '87lemltdr· JCadnma .as:- .,.,;,. Ba adam parçalanm toplama· uzaklqtırma 81 

mu ee Girid, coiraft vaziyeti itibarUe ı 1 
... bun .... ...n ..,..... 

1 
.. 1Mı 1 m:. Bu -- aynuua denize atacakm11ı Şarkt Akdenizin anahtan mesabe- 1 G .. N u N AN s·KLO PED. s· 

Jllt vermeaafttlr· eler 191"'it. la 1!• arbandald bahta kaplama Bir üçüncü müracaat de §U· mdedir. Bu adayı elinde tutan dn· U 1 1 1 
O __.dan 1Mri een ..,..,. tıt- ::.. ukıftmlm11 1"r demir :ra.a dur: Hususi vapurlara tahtelba- Jet, ~uvvetli ~ donanmaya ve ha· ~ _ 

.. adam m.k ~ olmı.,.... kata s&rmlldlr· Derhal ..,....,.. birleri denizin dlblnden çekecek vacı.lııa da malik oluna. ~rkt Ak- • • 
.... "daha - - ,leclll aklma plmif. btu:ru ao- demzde kuı uçurbnaz. Cinde bu "IBERıK KELIMESı • .............. b'::d.Son =-. aa lgladen on ı-. mark ta- çok mnanam mllmatialer kon- müstesna aevkulceyıt yaziyeti temin H 
4lefa aldlla 11111 umeaılnlD P" tan ~ aenet pknuftll'. ması, bu suretle bun1ann faalt· eden cihet, ıerek Oniki ada.va. ı•· lbd ---..ıı ela lıılr D--b,_ •----- lıldl& ettlkl. 
~ para ltulmak IPn tlrlB p• yetlerlne nllıayet verllmestl... rek Yunaniatana ve ıerek Süven h t lm,,. .. ..-wn pmaa ~ =:•r-~:a_ L-'-'~ 
~ L 1 Afrik • 1 --L!I) r ına o Uf. ... ---. ......... - ..,,. __ 

1 1 •ı • 1 Bu f8J't&n! lhttralann yanın- ".ana ına ve.. "anın pna .uuı e- ı. de PortelUla ...--... ........ _.... 11111 oluü hlll 

Kır koıuıarı ıstanbul hırını ıı da Aqlmede ·- .gemileri :i..:.:..~~ ı.!i.'1:.-: ı:.;o:: :.b!.~~ .... ı.:: : ..:::. .. .ı:.:.:-:=:t .... 
1 

10 da Şltl tramyq deposuna yakan aynalah çocuk oyuncağı cek ·ye uç tara~an ~larla muhat mine lber·ı.r cl•n-111&. • , n'Jllır MW~er. Aral. 
W•w ..... •••• ...... ;:.. tetrifl-I rica ohmmı glbl kalıJ'Ol'I 'bulunan Suda körfezidir. lber'ier •ıbl Avı ule .... ...... tılı~ ldaü ele ınad .... 

..... lıt- .Aııll Clnl'1 Hikmet Bulan. Ab- Girid adaa tahillerinin uzunlula 'bahaettlli' ilk ..... ~ .... ........ Babai ıeçea 
1 ~ JJ pat 941 a..Ar•• 1-SüUJ8e' Ftruzua Tekil. Ned- 24S ve ıenitliii de 12. 45 kilo- 8unJanD dilJed. .W.. w ... ._.,. ıı'' J• • medenltl .... 

...ı.ı ble lıidD Pfll ~;d:: Teldi. c....i1 Umaolhı. Mma Amerika lnailtereye metre olduiunu möylemek miat_. art bYimlerle mhsa .. ılW -W.. ••• ,.,, T...ıe1aa devletiy• 

... 1f11rek edd kllP T• • U oilu. Fethi omo-. Melih. • k _;t-d ecek enkulcent ftZi:reti hakkında Wr badMl malt\mat .............. 8 ı Jımm ,..ı.m. bmmlan. tarilıi 
-.t 9 JO ela Wı.-hal.,... tnılD· l.. c. Bapran. ~.ıu. H6- yıyece ·- er fikir vermeie k&ficlir. Fakat MillltllD - ... - ................ tırılDI • ..ı.m.ı.n Yarclı. 
~~da hami ~an ~ e&ell. Zeki Gllafak, ıu..- Vıı...,_ 18 (A.A.) - Dün Girid adaa Roclottan. tanare ile Fmikelderle .._.. lldltlld_. ... la anrl 1pı. de eekl KMlirdeM 
laa banar 

30 
:.m p later ş.wr Baraer, Zıeld y_. 'beıraz ...,.ela B. Rooeevelt'in riTa· j 20, ·ye ltal:ranlann Onild adada • bit olumnUflur. Baalu ..,_,.. .. Cu:ı .. ı'... Banlar 4la RomatJ.;. 

2 ° ı.drak ec1ecekler taM 9, 0 
• ...der Maldtdn Özbp. 18tinde ~ mlihim toplaiıab7& 1 bUıptik bahri w ha•al a.G olan hillerine yer)epnİf)enlL a .... mı:b"NDetledle tema~ ._ JO bdar 1811ekk• .-bal- mak. Ala. ' siraat umı B. W-aarcl'm da itti- Lmyozclan 25 dakikabk mesafe- lhtlmal ki mflte.. -)uda ...a. ...... kip wlarda lbeı'l-" 

t..de atı.:... ajanlllma ınUracUtla nıık etm1t olmaaa lqnıere;re ,...nı~ dedir. Franaanm Rb6ne w ltal7um fo • .......... alap1-naıqtn. Bw 
._. ~ eaat 10 daa 1'1----'- .W Şeref ataM!..I• cek ~eeelı: maddeleri m..Jetlnin Ciridin A•lonya ile arası SSO, vadiaine ya:rı)chJar: lialJırqa 4'a tar ..... lrıaWmlerle llııtJ1lt etmtp 
ionra ra .&ecek 

0
1.J:r 1ae amnar• ~ ...-1 garOtGlen mevzular araaında hulun· SGven kanalına mesafeei 500, Draç ıeçtiler. Colraffa tllıfrlerlndta bu 1.dbı. Kendilerinin Vucon 'H Basit 

~ sibi m0tahakaJa da ~I Erkek mektepleri fUtbol duiuna ihtimal yeriJmekt~ir. , tle aruı 640 ye Brendiziye uzak- neticeler çakanlıyor. lara .edadı olduktan iddia edilir. 
1ttirak edemezl Kotu mah•lli ıe· • ~ bqkanJıiından: Sanat O. içtimadan aonra B. W~~ bir tıiı 630 kilometredir. BuıünkG Caule havalWnln marua bldılı -iııııııııillliıiıiıııııiiiıiıııııiılıiiiiiiiiiiiiiiııııiıiıi-.-iiiiıi.. 
W dinıkt&rlilk k~punun aynidir. ~et taat 14 hakem 8. Ulu&s. pzet~ ttm'Mf .a-;lemıttirı aeri tayyareler, bu mesafeleri ba· istilalar dola111ile h>erlerin ;ra)'l)ma. Sahte aened)e aalıtelir~ 

3 _ yartf birinci ye ikinci kate• 'tik)ll • Pertemiyal 1Ut 1S,15 ha-1 «lngiltet"enin müdafaası için sıda mt bir ıaat. bir aa~t. bir çeyrekte ları ~ıla~m ~lbncı amnda durdu. Kmlay meıbzl umumtal mubı• 
IOriler arumda ,apılacaktır. B Uluöz. • b ""k b" ih. ferah ferah katedebılırler. Evveli Uıure ler ıelerek lber OV• veznes!nde m1ı.sta.bdem tk1 memuna 

4 _ Kazanan takımlara kupa. k~ · ha pnü Emülann Halk-- 1 maddehrme ~e 6yü ır .tty~ç Girid aduı, gerek Libyada ve ge· mini ikin ayırdılar; yarısını l.pan· 'n!Zlll evrakı berinde tabrlf Tt ..-

derece kazanan atletlere madalya . .J:~unda yapılacak maçlar: 1 olduiuna kanıım. Fakat en .uya e rek Arnavutluktaki harekat için yada, yans.mı ltalyada bırakblar. sened t.a.nz.tmı nretlle ~atar..:; 
•eritecektir evi .... trnen • ftık 1aat 14 hakan muhtaç olduiumuz ıey bu yıyecek· ayni faydalan temin eder. Sonra Kelt ler geldiler. Onlar da ra~ ~tl=:.. bedDt "1 mt-

S _ Ji~ klüptıaı ı O kitiden faz· ~~:ney, Erenköy L • ~önO )eri nakledecek olan vapurlardır.• Geçen eylulde, ltalyanlar, Mısıra lberleri bugunkü Fran~nın ar~in- ::ı~:ı, ~url:ret m~um. 
lıa atlet ittirak edemez. • 14 30 hakem S. Açıkoney, B 1 · dün ayanda müza· doiru ilk taanuz hamlelerini yap· den attılar ve ancak P1Rneler cıva· ne •cu edllmll '" ıeGlt 01qpaıat 

6 - Ataiıda isimleri yazılı ha· !;-_~~~: ı..'. BoiaziGi. ı... ,..t IS u ~es.~ ~n~ld"rilmektedir tıl&:lan zaman İngiliz tayyareleri. Ttnda :rqamalanna •üaade ettiler. bıJdarsnda ta'9!1•Wn•ıpq. 
..... •bclatların 2 3 pbat 941 ta· .,..._..... S. AçıkaneJ kere edilcliii ı ı • 
.a.n.e mllsadif pazar pnO a'bahı hakem 
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HER AKŞAM 
BİR HİKAYE Komsunun ahcısı , , Köpekl~r konuşulan 1 ORDULARI DURDURAN KADIN ) 

şeyleri anlar mı? Tefrika No. 44. Yazan: iSKENDERF.SERTELLI Emin ellndek1 ince zlncir1 işaret ı nün aeslni dlııleıniyor deltldL Bu set 
parmağının etrafında. döndüre dön- ona.: 

Köpeklerin muhakeme sahibi 

düre pencereye yaklaştı. Tembel tem- tı:Sen ne pisbojtaz adamsın yahu. .. 
bel esneyerek sokağı seyre başladı. t,_ Hayatta midenden başka. zevkin yok 
te t:ı.m bu sırada karşıkl evin k:ı.pısı mu? Bak iU genQ kadın, güzel komşun 
açıldı. Kom§usunun iri yan htzmetçisl. en nerı.s baklavadan daha tatlı, fırın
elinde bir tepsi oldu~ halde dışarıya. dan henüz çıkmış bir tepsi börekten 
çıktı. Emin şimdi baştan ayaıa. kadar dıı.ha. sıcak deRll mi? Vaı ge9 bu boltal ol Ju''-larını go"s~eTen 
dlkknt kesllmlştl. Tepsiye baktı. Kar- zevklnden. Sonra mldı fesadın& uğ- Uı R birkac misal , 

- i'akat, benim böyle şeylerden ha
berim yok. Ben herkesle arkadaş glbl 
konuşuyorum. 

- Tu~cu Ahmed sent - har yerde-
delice sevd1ğl.n1 söyliiyor. Sen de her 
zaman onunla berabel'! geziyorsun! 
Bunu !nkAra lüzum var mı? 

şıkl. komşusu gene börek yaptırmıştı. rarsın ... Ahçısını kandıracağın yerde Sahibile y9.§ıyan köpelC. efendisl· 
Hizmetçi onu fırına götürüyordu. onun güzel hanımı lle alakadar ob dl- nln yaptıil hareketlerden aınlar. Me· 

Emin olduğu yerde yutkundu. Çün- yordu. Fakat gönlü sesini keser kes
kil genç adam hamur 1şlııl pek sever- n:ez. bu seter midesi Emine şunları ıelA. avcı. av elbiıesini giydiği V'e av 
dl. Bugünkft ınsanlar.n ekserlslnln ak- söylüyordu: çantasını da omuzlıyarak tüfeğini 
sine olarak midesinden, barsııklann- cBehey apdal. .. A§k dediğin şeyden eline ald1iı zaman köpeğ!i, ava gidil
dan hiç bir §ik!yeti yoktu. Bunun için şlmdJyo kadar kim mesud olmllf kL diğini anlıyuak, hlç emir bekleme· 
perhiz filAn b!lmeı:d1. Hayatta en çok Klm ondan tam iblr saadet bulmuş ... den hemen sahibinin onüne katılır 
sevdiği şey de hamu.r işleri idi. Bakla- Me§hur aşk ı,Urlerlnl şByle bir tedklk aevfoe sev.ine ava gider Kıezalik bi; 

~ - Hayır. Hepsi yalan. Ben kimseyi 
sevemem.~ Onun da bent sevdlğine 
1narunam. Çünk11 bana. hiç blr gün 
böyle bl.r şeyden bahsetme~. Hem, 
ben onun başka blr sevgUlsl olduğuna 
kanfün. O bana, her zaman sevglllsln
den bahseder dururdu. 

• valıı.ra, böreklere, gözlemeleret bayılır- et ... fiepsl caht tan cob tan lbaret• b . d · .. .. d 
dı. Fakat son zamanlarda, her vakit tir. HatU. ~ıklar cv'ısaı. :zamanların- ayanın ev~ 8 aynasın1n onun e • 
gittiği lokantada da a~ız tndile bir dan iblle şlklyet etmlşlerdlr. Vazgeo tuvalet yaptıgmı ve sonra başına da 
baklava, börek ylyemtyordu. Çilnkll sen sevgUlnln mercan dudaklarından ıaplc.asını geçird:iğini gören küçük ev 

Köse Mahmud güldilı 
- Onun senden başka .sevgU1&1 yok

tıı.r. Bentm sözüme inan. Saide! O sent 
aldatıyor. Günün birinde padişah .seni 
ona verirse, öldiln, mahvoldun demek
tırl gitt!ğl lokıı.nlanın sahlbl ahçısını de- ve kara. gözlerinden ... Ye böreğini, yut köpeği, sokağa gezmeğa çıkıla"cağı-

~iştlrıniştl. Eskiden gııyet güzel bakla- baklavanı be budıda ... Kar~ki kom.l}u- nı anlar vo koşarak kapının açılma-
va yapan 1hti}'ar ahçı art•k çalışa.mı- nun baygın gözlerine kapılacağına 11nı bekler. 
yacak bir çağa gelm!ştt. Gen~ ahçısı ahçı.suu karıdırmağa bak ...• 

- Padişah böyle işlere de kAn§lr 
mı? Ben evlenecek olsam, varacağım 

::.=:~~'°"'""1 erkeği kendim seçerim. Bu mesele için 

ise lıaınur i§lerlnde hio de ,muvaffak İşte Emln mldesi lle gönlü arasında Köpeklerin akıllı ve muhakame 
olamıyordu. Hattfı. kendisinden lokan- kalmıştı. Ha.ngl.slnin arzusunu yerine sahibi olduklannı ıu hadiseler de 
ta snhlbi bile memnun değlldl. Knç getlreceıtını bir türlü bllm.l.yordu. Nl- gösterir vo bizi hayretto bırakın 
kere Emine: hayet midesinin sözleri ~aUp geldi. Ayağı kırılan bir köpeği bir baytar 

- Hamur l~lnde Ustad denilecek ah- Ha.yatta güzel kndın ~ok~u, fakat ma- tedavi etmiıtir. Bundan 
1

bıir müddet 
çı kalın.adı bayım ... Nerede o bak.lava hlr ahçı bulmnk müşkfildtl. Bunun . ı.- k v • • el" 
sanatkfırlnrı? Nerede o b5rek üstad1:ı.- için 1r1 yarı ahçı kadını kandırmağa ~onra. aynı .. ıaı::o~~ • ayag! .ınc•nen ': 
rı? oenc ahçılar h:ı.mur işinde n:ı.flle .•. ko.rar verdi. Bu da. Emin 1ç1n pek güç ııer bır kopegı, ke~dısınl tedavı 
Zut n hamur işl do gözden düştü ya... oldu. Bir gün fırından dönerken ahçı eden bu baytara getırmiı ve arka· 
diy~ ılkayet etmişti. kııdınta konuşmnk muvaffakıyetlnl daşının da tedaV'i edilmesini acı acı 

İşte vaziyet böyle iken Eminin otur- gösterdi. Ona doğrudan doğruya. fik- havlıyarak doktordan rica etmiştir. 

memleketimde baba.mm reylııl bUe 
sormağa lüzum görmedim. 

Saidenin canı sıkılmıştı. Yağmur 
olanca şlddetile devam ediyordu. 

Köse Mahmud: 
- Haydi, boş yere ıslanma! dedi -

atını sür ... Kararglha koş. 
Sal.de atını sürdll: 
- Yardımınıza. teşekkür ederim. Bu 

!cdakarlığınızı unutınıya.cnğım, Mah
mud beyi 

••• duğ'u evin tam karşısına bir genç ka- rlnl açtı. Zaten ahçı kadın birçok kapı 
dm t a . :mıştı. Bu zayıf, gayet zarif, değlştirınl§, bu l.§ln kurdu, aKırk ev Diğer bir Londra hastanesindo 
uznn boylu, giyinişi ve hareketleri iti- ked!sb tabir edilen cinstendi doktorlar, buna benzer şu hakikatle 

~~,~~~il Çelebi 'sultan Mehmedin 
bacağı inciniyor -

Saide, ordu konak mahalline gellr 
gelmez atı blr askere verdi.. Tekrar 

barUe pek züppe tesirini uyandıran Emine: de karşılaımışlardır: Hastaneye ya-
blr kndmdı. Güzeldi. - üc Ura daha. !aıla. verirsen size kın bir kitapçının iki iri köpeği var· 

Hani meşhur bir !ilozo!: qBıı.na. ye- gellrlm ... dedi. mıı. Her gün hu köpekler, elleri, 
dlğ1n yemeği söyle, sana nasıl blr 1n- dt~ınln tereddild etmeden cevap ver- yüzleri kıı.nlaınmıı veya ayağt kırıl
san olduğunu haber vereyim .. ,,, der. · l h t' "ld'k - Peki ... Sana. oradan aldılhndan mtş ınsan arın aıtaneye ge ırı ı -
l<:arşı'ki komşusunu gördükten sonra 61 1 • ı h d 3 lira daha. fazla ue-'-iml... enni ve sonra bun arın astane en 
artık Emin filozofun bu söziine inan- • lu 
nıaz olmuştu. Erte3! gün, ahçı kadın bohçası kol- çıktıklarını göriirlermiş. Nihayet kö-

Çünkü karşıdaki genç, gil.zel kadın tuğunda. Enı.lnln evine gelml§tL Gen9 pekleT, hastanenin yaralılann teda-
o kadar ince yapılı idi, öyle kopacak- adam bu lşten l'lcdan nzabı da duy- vi edilmeaine mahsus yer olduğunu 
nıış gibl bir hall vardı kl, kendisinin maz detfldl. Çünkü bundıın sonra gü- anlamıılardır. Bir gün bu köpekler, 
ağır hamur trı.t.lılıınnıı, böreklere, bak- zel kom~usu kendlsinden nefret ede- tedavi edilmesi maksadile hastaneye 

cektl. Ahçısmı ayartan adama belki 
lavalııra düşkün blr insan olduğunu de düşman olacaktı. LO.kln yiyeceği ayağı kınlmıı bir dişi köpek getir-
kallyen tahmin edemezdi. baklavalar, börekler Entlnl teseill edl- mişler va yaralıyı ameliyat masası 

Onu gören tatlı olımı.k kompoztodan yordu. baş~na kadar sevk.etmişlerdir. 
başka blr şey yemediğini sanırdı. Hal- Dn.h rt ı u ,. h "ftdın k k b J a. e es g nu a çı Mı. a: Köpek, an layı• kabiliyetinden yü se ten ütün tar ayı gözlemiş, 
bukl işte o tepsl tepsi su böreklerini, _ Haydi bablım., d· .. •, kollanın .. v ı d 1 d 

b ki al k d lfi ri t <::"Uı d '- d" in h f • · h İnegin tar a İçerisin e o ma ıgv ını gö· 
o a av arı, o a a e yap ırtm sıva. da, bana. b1r hamur tatlısı yap... maa a, ~en u e mu a aza !lçın a-
hep bu züppe tavırlı, ince belU, zarlf, Ahçı kadın omuzlannı kaldırdı, ce- vale edilen teyi de bütün sadakatile rlince, gitmiş ahıra ela bakmıı v~ 
~ıtkırıldım kadındı. vap verdi: korur vo verilen hizmeti hakkile ya- ineği orada bağh görmüştür. Bun• 

Emin kendl kendine: - Ben hamur 1.şt bilmem... Et va par. icabında bunun uğrunda kendi- dan sonra tekrar sahibinin yanına 
- Şu tnsanlann görünüşlerine, dı.' sebze yemeklerini blllrlm... sini de feda eder. Çünkü bu 5adaka· gelip yatmı,tır. 

manzaralarına. katlyen. aldanmam.alı... Emin, del1§e~ içinde: tile o, sahibin.in sevgi vo himayesini 
Ben bu kadını tanımasaydım ve tıir - Ya o fırına giden tepsi tepsi bö-- k . v bil' J"'tl dl b' "f Birkaç giln sonra sahihı.i tekrar 
yerde görseyd!m, bana. bir arkadaşım: rekler, baklavalar... ~zaınacagını •W•ır. u an 1 ~~ çı • arkadaşınaı (ineğin patates tarlası
aBu kadın Jumur tatııı:ı.rını. Mm.ur -Onla.H bl.m!.m--hAnım Jıı:.ım.cil yapar- çı,Lpkatıı.t:es ektıbgı tkarlasına bekçıkola· na girdi-. clcm1,,. K8pek gene taraça-
1.şlni çok yer mi?ıı diye sorsaydı hemen dı. Bana el slirdiirtmezdl. ru. öpegini ıra mııtır. Köpe ge• y.a çıkmış, oradan ela ahıra Inmi~, 
ııöyle cevap ·verlrdlm: ııKatiyen ... Bu ce gündüz tarlanın etrafında koıa- . V• • d b l ld ld .., Emin, şlmdl: ~negı yerm e u mu§ ve a atı ığını 
kadın hnmur işlerlnl ağzına. bUe sok- _ Ah ne bllirdlm; 0 zllppe tavırlı rak hiç kimse}"i ve hiçbir hayvanı anlıyarak gelip ıahibinin yanına 
maz.a Hatta bu mesele üzerinde para. kadının, manlkürltl parmaklan lle ok- tarlaya sokmuyor, hiçbir kuşu da oturmuştur. 
bahsine bile tutuşur, tabll knduun dl- lava elinde, hamur tahtası Uzer1nde kondurmuyormu~. Sahibi bir gün, 
Um dilim baklavaları, parça p:ı.rça. bö- t'•ft 11- h dak Sahibi üçüncü defa da köpeği ay-
reklerl gövdeye indirdiğini göriinçe ~a. yu """ acacaı;.ını nasıl tahmin edebi- köpğinin anlayış issini ve sa a· 
şınr kalırdım. Bu kadının mide ar- 11rd1m .... diye dOvilntlp duruyor.... tini denemek için köpeği yMı.ında ni suretle aldatmak istemiş, ınegın 
zuları ile görünü~ü arasında ne büyi.ik Hikmet Feridun E' iken, arkada!Jına, mahsusı cZann&o tarlaya girdiğini söylemiş. Fakat kö· 
fark var ... '11 clersem, bir inek patate5 tarlasına pek, yalnız hafifçe başını kaldırmı~. 

Emin böyle kendi kendine mırılda- AKŞAM girdib demiştir. Köpeği o anda }>;er· kulaklarını dikmiı ve kuyruğunu s'\l-
nırken karşıki evln açık penceresi ö-1' dıt yatıp uyulduyormuf. Muhavereyi lıyarak, sanki: cBenl aldatıyorsu-
nünc;le genç, güzel bir kadın bellrd.1. İş- duyunca hemen yerinden fırlamış, nuz ... > demek 1stİyerek yerinde.ıı 
te Eminin komşusu bu idl. Hergilnkü tarladaki evin tararasına rıkarak kallc.marnıcıtır. 
ııbı gayet zari! g1ylnmt5U. Abone ücretleri -------:s---"-------"--------

Evleri oldukça blrlblrlerine yakındı. -
Pencereden pencereye bakarken bazen Ttlrkiye Eenebı 
göz gö"e geliyorlardı. Emin çirkin bir 
del!k:ınn değildi, Hattı'- kadınlar onu Seneııt 1400 kurut 2700 kut'Uf 

1~ • 
800 • 

pek dikkate değer bir insan addeder- 6 Aylık 750 ı 
lerdl. Emln karşıkl ko?ll§usunun ken- 3 Aylık 400 ı 
dls1ne kar§ı hiç llkayıd olmadığını he- 1 Aylık 150 ı ı men anlamıştı. , __ .._ _____ ._ ___ ;,;..._ 

Eğer genç adam istemi§ olsaydı bu Posta ittihadına dahil olmıyan 
.rarit, bu güzel kadınla kendi arasında ecnebi memleketler: Seneuıı: 
pek·!~ bir arkada§lık kurabilirdi :ve bu 3800, altı aylığı lgoo, il~ aylılı 
çok hoş, çok güzel blr§ey olurdu. 1000 kuruştur. 

Lakin Eminin maksadı başka td.1. o 
mide ~1n1, gönü! l.şlne tercih ediyor- Telelonlal'llll.Ul: Başmnlıarrlr: !056 
du. Bw1un için delikanlıyı karşık:l gQ.. Yazı "lerl: 21'7U - İdare !060 
zel, zarlf komşusundan ziyade, onun ı-----M""'ii_d_llr_: _z_04...;91~----ı 
trt yarı ahçısı alO.kada.r ediyordu. O 
tepsi tepsl baklavaları, börekleri ya
pan ahçı kadını. .• 

Ah onu bir kandırıp da yaıun& ala
bilseydi, 1.!Jte o zaman ha.yatta en mO.
lılm Ze\'klerlnden b1r1nl, 1.ste~ glbt 
yerine getlrebilecektt. 

:&luharrenı !3 - Kasım 104 
8. 1ın. GU. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
B. ıue ı,M 1,•ı 9,ss ı2,oo ı,sı 
Va. B,12 7,52 13,28 18,25 18,47 20,87 

İdarehane: BabıMl civan 
Acı.musluk sokak No. 13 

F.ıkat bazen de ııeno ada.m ıranın- ••••••••••••• 

Tıbbi 
.. 

musamere 
Haydarp~a askerl hastanesinde 

Jklncl tıbbl milsamere diln verllıntş

tlr. Toplantı başheklm albay Dr. Za
btd Tolun'un re1sl1ğl altında yapılınl§
tll'. Dahlliye asısta.nı Dr. Ziya Göğem 
pnömonide uıtraseptyl ve miri dllat:ıs
yonu: bevUye mütehassısı Dr. Sadet
tin Tosun kad!p sut teşekkllllerl ve 
.sünne~ hatalan hakkında. teblit yap
nu.,le.r vo hutala.nnı takdim etmişler: 
dlr. 

Münakaşalara. Dr. Zahid Tolun, Dr. 
Ra.lt Birer, Dr. Sallhaddin Ye.kal, Dr. 
Sadettin Tosun, Dr. Sedat Altuğ, Dr. 
Şüla11 Anaay, Dt. Hamdi Ergene, Dr. 

'tsınet Ulu~, Dr. Nurt Beger, Dr. Rüştü 
Bllge, Dr. Turgut Aktürk, Dr. R~ad 
muğ, Dr. Mustare. Etil iştirak etmlş
ıerdtr. 

f ANKARA RADYosul 
19 şubat çarşamba ölle ve ak,am 

12,30: Program, 12,!3: Hatif earkı
lar. 12,50: AJall5 haberleri, 13,05: Muh
tellf türküler, 13,20: Salon orkestrası, 
18,03: Dans müziği (Pl.), 18,30: Konuş • 
ma (dış politika. havad1.slert), ıs.~: 

Çocuk sa.atı, 19,30: AJ:a.ru haberleri, 
19,45: Geçld programı, 20,15: Radyo 
Ga:ı:etesl, 20,•s: Fa.!ıl heyeti, 21,10: 
Konuşma, 21,25: Türkçe film şarkılan, 
21,45: Rlyasetlcllmhur bandosu, 22,30: 
Ajans ve borsa haberleri, 22,45: Dam 
müziği (Pl.). 23 ,25. Yarınki program. 

20 şubat perşembe sabahı 

8: Program, 8,03: Aja.ruJ haberleri, 
8,18: Ham parçalar (Pl.), a,45: Ev 
kadını. 

·. Köso Mahmud beye gönderdl Bundan 
sonra. bl.r çadırn. girdi. Kocu~u çı
kardı, slllndi. Ve yağmur durunca 
Tuğcu Ahmed! aradı. 
Baltacılardan bl.rl: 
- Tuğcu, padişahın çadırında.dır. 

dedi, cok lazımsa gid1p çağı.rayım? 
- Hayır. Çıktığı zaman görüşürüm. 
- Çabuk çıkacağını zannetmem. Zi-

ra padişahın ayağı burkuldu. 
- Ne dedln ... Pa~ah .rahatsız mı? 
- Evet ... Yağmura tutulmuş. Çadıra. 

doğru kaçarken düşman ... AyaRı bur
kulmuş. Fena. halde sancıyormu~. 

- Peki amma, Tuğcu pe d1ye padi
şahın çadınnda duruyor? 

- Pad1şa.hı düştüğü yerden kaldırıp 
kucakla. cadı.rına. geth"en odur. Tuğcu 
böyle inciklerden de çok Jyi anlar. 
Şimdi efendimizin bacağını uRuştut'
makla, ll!çlamakla meşgul. 

Saide hiddetinden dudaklarını ısın
yordu. Bir hayli geklem1ş, fakııt o glln 
Tu]"cuyu bir ttl.rlü glirememlştl. 

Saide çadırda otururken düşünüyor
du: 

- O bana mütemadiyen bir sevgill
den bahseder dururdu. Demek k1, beni 
seviyormuş 1 Lakin buna inanmak ap
t:illık olmıı.z mı? Ben de sevilecek, ho
şa. gidecek blr kadın mıyım? Babam 
bana: «Seni alacak erkek mut.taka. kör 
olmalı!» derdi. Çok doğru söylerdi. 
Ben Tuğ"cuyu güreşte yendim. Yenll
mLcs bir erkekle ben nasıl evlenebllt
rim? Köyümüzün eski bllglnlerinden 
blri, blrkaç yıl önce bana.: ııKmml 
Sen ancak, seni yenebilecek bir erkek
le evlenirsen, mesud olursun!• demiş
ti. En doğrusunu o söylemiş. Ben gözü 
kör bir erkekle evlenemem. Fa.kat, be
ni yenen bir erkeğe boyun eğebillrlm. 
Tuğcu, benim serçe parmağımla yere 
devrilen ko! bir adamdır. Ben böyle 
cılız bir erkekle evlenirsem. onu sık 
sık döverim ... Ka.vga ederse, derhal 
sırtını yere vururum. Hayır ... Tuğcu 
ba.ruı. koca. olamaa 

Saide birdenbire kendi kendine gül~ 
meğe başladı: 

- Bu işte mutJaka bir yanlışlık ola
cak. Köse Mahmud bey, belki de Tu~
cuyu çekemiyor ..• Ortaya böyle bir ırır 
atarak, onunla. benim aramı bozmak 
istiyor. Ne olursa olsun, Tuğcu merd 
ve atılgan bir adrundır_. İyi bl.r arka· 
daştır. Benim, Türk ordusunda böyle 
bir arka.~a. ihtiyacım vardır. 

Bir aralık ayağa kalktı .. Okunu te
mlzledl ... Yayını çadınn d.l.reğlne as
tı: 

- Türklerin ellne esir dü~üğüm za
man, bir kürekçi bana.: ıSakın evlen-

mel Evlendiğin gün öldün demekt1r 
Sen bir dişi kartala. benziyorsun, Sa~ 
dövüşmek, akından akına koşmak, er.. 
g1n denizlerde dolaşmak yarn.5ır. I:''1 
erkekle evlenirsen, ev ked!si gtbl, ev 
beklemekten başka. btr ~e yaramaz
sın!• deml.ştl Köyümdeki bUginden ve 
ba.bamdan daha. doğru söyleyen bu 
kürekçi benim 1çim1 aynada. görür gibi 
görmüş. Ben hiç bir zaman ev lı:edlsi, 
ev bekç1.s1 olamam. Padişah Samsun
da.n ayrılınca Bizans yolu lle Ed!rneyı 
dönecek. Bana: UJiza.nsa sent de gö
tilreceğ'lm ! • dedi. Hele bl.r kere o Utır 
llinl de göreyim... Oradan Edlrneye 
döndükten sonra, ne yapıp yapacağı.m, 
Akdentza gltme~e çalışaca~. Hattl. 
Akden1ze gitmenin yolunu bulamas
.sa.m, kaçmak suretUe bu yolu bulaca.
iım. 

Saide bir müddet kendi kendine söy
lendikten sonra çadırın kapısından 
dışarıya baktı. Saatlerce yağan }rağ
murdan ortalık adama.kıllı ıslanmıo, 
her tarafı sular kaplamıştı. Açıkta ka
lan akıncılar iyice ısl:ı.runıştı. 
Tuğcu Ahmed Ml~ padişahın çadı

rından çıkmamıştı. 
Sal.de padl.şnhın maiyetindeki nö-

betçilerden birine: 
- Efendimiz lyileşmed1 ml? 
Dlye sordu. Nöbetçi başını salladı: 
- Bacağı çok sızlıyormuş. Şehirden 

blı çıkıkcı getirecekler. Belki o za.~ 
man ıztırabı dl11er. 

- Demek ki, şimdiye kadar efendi
mizin ıztırabı dlnmedl, öyle ml? 

- Hayır. 
Saide bir dakika tereddütle ayakta 

dolaştı. Sonra. birden p:ıdişahın çadı
rına doğ'ru yürüdü: 

- Haydi git, çadınn kapısında. du
I"9Jl Hızır beye söyle ... Ben bu işten an
larını. Kabllem!z arasında bu lnclklerl 
ben iyi ederdim. Efendimizin ayağını 
blr kere de ben göreyim. 

Nöbetçi ko~tu. Hızır beye, Sa!denln 
söylediklerini anlattı. 

Hızır bey, Saideye seslendi: 
- Haydi, gel bakalım. Bir kere de 

seni deneyellm. SaDL!llnda çıkıkçı ara
tıyoruz. Biri. gelinceye kadar, sen de 
bir gör ... 
Hızır bey çadıra ııtrdl... Pad!şah& 

haber verdi 
Saide biraz SOIU"a. padişahın ça.dın

na kabul edlldl. 
Çelebi Sultan Mehmed yatakta 

uzanmış yatıyordu. Tuğcu Ahmed, ç~ 
1eb1 Mehmedln ayağını Oğmakla. met
guldü. Birdenbire Saidenln geldiğini 
görlince sev1nd1. 
Padişah. Saldeye sordu: 
- Sen Incllttcn, çıkıktan ania.r mı

sısın? 

- Köyümde bu glbl işlere ben ba
kardım. Hele bir göreyim ... 

Derhal yere eğlldi. Pad!şahın yağla• 
içinde uzanmış, ve fazla oğmaktan 
şlfmlş olan sol bacağının ayak ma.t'
salını eme muayene ettı: 

- Kırık yok ... Müsterih olunuz, şev
ketJlml 

Dedl, Tuğcu bir kenara çek!ldl. Sai
de onun yerine geçti, kollannı sıva
dı: 

- Allahın lnayetlle şimdi ızt1rnbınız 
dinecek_. Ve biraz sonra ayağınızın 
üstüne basarak yürüyeceksin z! 

Biraz da o oğuşturdu ... S:ılln::!ı... Ç~
klşUrdi. Ve nlhııyet blrdenb!re - kut-
diye bir scıı duyuldu. 

Saide sevinçle ba~rdı: 
- Geçmiş olsun, şevketlim ı Çıl:ık, 

yerine girdi. 
Çelebi Mehmedln gözleri blrdı!nbire 

açıldı. İçine bir ferahlık çöktü ve sa
atlerdenberi çektiği ıztırab, S.'lnkl bı
çakla. kesllınlş gibi, birden durdu ce
lebi Mehmedln gözlerinin lçi güIÜ.yÔr
du: 

- Allab senden razı olsun, S:ı.idel 
Bent bu ıztıraptan kurtardın. 

Dlyerek, genç kadının ba0ını okşa
dı. Ve geniş bir nefes alarak sıtt fısLil 
yn.tağa uzandı. 

- Biraz dlnleneyl.m, çccuklar! Beni 
artık yalnız bırakınız. 

Çelebi Mehmedln fazla konuşn·n~a 
vakti yoktu. Çok ıztırap çekml~t.I. Din
lennıeğe muht:ı.çtı. Çadırdan çıktılar. 

Tuğcu Ahmed, Saideye döndii: 
(Ark sı var) 

Te!rt.ka No. 78 ahenkdar hat... roam .. · insan neySD lSyle kalır... - Evet, .ince, zeki ve sadık in- Cidden, isbat ettiniz... Öte-
Dora'nın gözleri kocasına çev• Ve ilave etti& sanlar. den beri Sant' Anna'nın Amerikalı 

rildL Erkek, koltultta deminki halini - Şimdi efendim, sizden ricam... _ Tabit... kadınlar arasında muvaffakıyetJ 
almıştı. Gözleri kapalı olarak, mil- Va'ktile Battiato Vıuano isimli blri. vardı. 

L, • d - Esaıen maiyetimdeki adam-
:ı;iği dinliyordu. ~~etınıd "z e buluııımU§. .• Onun lardan memnunum ... Amerikalı ha· Kontes, ne~eli nc~li: 

Erkckl• Romalı pren~ arasın· ~.K.ın a malWııat almak istiyorum. 
da.ki ırk rabıtaıım hlsactti. Lelo ayağa kalktıı nımlanndan bir nevi korkulan var... - Hayret etmem ... - dedi. 

' - Sak.ın ziyaretimle rahataıı ~- rattıın • ., Baaia gir tq, ı{Sylemez HiddotU bir luakançlıklaı - Sizi bırakayım da ev i~lerinden Fakat bell'im de Sakıon huıunetim Soınra, yerinden kalkarak: 
Jnl~ okuyayım) mlmıU>. < Anl ılı h •• ı_ nJ hah din B n1ml '"' onların mülayimliii önUnde erı. B tt .• _,_ t ·~· - q yor •.• 11'lS C11J ay se ... e e ııeoyor musun, Ek yakı ln.aa l - u ıaa e sızı r&na sız cttiğım-

Donna Vittoria, aecleyles - Momnuniyetlı... kandan!> dedi. Vergal... yor... •eriya • ııklı nar den dolayı beni af buyurunuz. 
- Asla efendim... Ne ml1nau- Lolo, 1vhe pir erbli ouursuzlu.· Donna Vittortia ıarkıaını bitirince, Dora, ho§nut.uzluklaı arasından uıak. ~ızmet~ teçiyo· Ba.ttisto'ya derhal cevap ver~eği-

J.)et ..• Sizi görmekten bilak:ia dalına ğiloı iki erkek onu hararetle alkııladı. - Ay, beni beklemiyor mueu- rub'~::_:: Buh'huedl~lerı1le de ben! bU.- mi ıöylemiJtim de .... Tavsiyena 
ınemnun olurum... Buyurun. ohı· - Cordiııiam'ılln, fU roma.namı Ma.rld Vergaı nlR>. u ..... tce 11 ıyor ar... iizerine kendisini tutacağım ..• Yıuua 
run .. · bize tekrar •ÖyleaeıUz... - Bu kijçiik muaild ıilrindek.i ba- - Hayır .. , Yürümek ihtbıuınd.,. Bunu hiçbk fena mana.ya çe.k.ilmi- bayan Swift'in çayına gelecek misi-

- Bu ıaatio sarnimt doatlanhıa Prense.sin yüzünde bir iztırap ifa- ait ve hakikt teha.sıüalerl ne gllz.el yım... Eve yaya gideceğim... yecek basit bir tanda ıöy]emiıtL n.iJı~ 
bas olduiunu biliyorum,.. Fakat deııl belirdl Aaabiyetloı ifade ettiniz! - dedi. - Nasıl laterıenix... Prensea: Preruıcs h.imayeklr bir tavırla: 
soracak..bazı 3eylcrim vardı da ıe· _ Hayır ... Hiç bir 101• yerud• Doraı Erkek, bir en bile. bu komeıdinbı - Demek güzel insandan pek _ Evet bu kozmopolit toplantı-
çerken uiradım. Şayet kocamın bu- baılamamalıdır... lyiai mi gelin do - Sizin tarzıntzda eöyliyen hlo hakikt manasını anlamaktan ıerl hoılanıfllnı:d .. diye ıordu. lan gittikçe ho§Uma gidiyor... En· 
raya buKÜn gelecei1ni bilseydim ıize Monti'nin bir romansını ıöyll· kimseye raalamıı değilim ... - Üe· kalmamı§tı. - Evet... J b · · k d" · dL 1 l tı, · tere.an fey er .•. Yerimden lumıt-

u ışı en ısıne havale ederdim. yeyim ... UtJf besteleıi vardır... - ta yada Y9.§adığun zaman- ı.ıci er:kclı:: salondan aynlıınca, Dora, munlferano bir ifa<!ey)es damaksızm bu suretle Amerikan 
Dora, bütün bu yalanların bilyük Vo le.adının ince parmaklan tll§- d~ beri banjo çaldığımdan utan· prense.ı - İsbat da ettim ... - dedi sosyetesile tanışmıı oluyorum..~ 

~ir tabiifikle ağzından çıktığına. deh· far üzerjnde dol~tı. Nazenin se1i ~~ga haoladım. · · Bu llet baına ne - Battisto hakkında ancak: lyj .Kocasının oekil ve §emaili hak.- H!leti ruhiyern.iziiı, huylanmmna 
oetle 3a31yordu. güzel beste vs güfteyi söyledi Sa- ıptidat, ne zenci iri görünüyor·.. ~eyler söyliyebilirim 1 - dedi. - kın ela yapt$ bu telmih pek kiba- aynlığuu görerdt hayretlere düş~ 

- İtizar etmenize lüzum yok lon aık va tatlılıkla dolu bir latif Donna Vittoria, zarafetle cevap Hasta olan u_şaklanmdan biti ye.. rane değildi. Fakat genç kadın in· yorum ... Ayni kilrel o.rzın msaôtlaı1 
efendim ... Kapım açık olunca dost· hava j]a doldu. vercll: rind«t üç ay müddetle evimde ~ tikam almak arzusilıo için için ya• değiUz sanki ... 
larım ve dostlarımın dostlan giro- Genç Amerikalı kadı~ kalbi - Öyle söylemeyiniz ... Pek ori- lıştı. Kendisinden pelt memnun k.al- nıp tutu~yordu. Genç kadın 'da bu s8zlere fçerleo 
l>ilirlcr ... Bilhassa zevceleri.·· «.İhtiyar kadtM d~diği bu prensesin jina1 alettir... Hele sizin çalııınız <lım. Jyi insandU'. Maksadııiı~ C!a her halde erişti. di. Kocasına ruhan yabancı oldlJll 

Prenses bu sözleri, esrarengiz bir kaTşı;nnda gıpta.yla burkuldu. Raki- ciddeın latif... - Pekala öylOJ13e. •• Benim d-e Zira Donna Vittorianm kirpikleri ğunu ih~ etmeleri boauna g~ 
tebessümle söyledi. besi h&la pek cazipti. Şu lince profilı - Gerçi benim karakter.ime uyu- hoşuma gittiydi zaten... yaralı kut kanatlan. gibi çırpmdı. medi. 

- Eıret, ben de böyle dü~ün- en&e Üzerine güzel bir itina ile inen yor ... El:ine bir gitar alıp hassa. §at• - İtalyan hizmetkarlardan ho}- ince eludaklıuıodı. iatihfaf J'O b· mezdt. 
Clüm ... Fakat musikinizi sekteye uğ- bu kızıla bo)•anmif saçlar, bıı- kılar söylemeği kendime yakı§tu- laruyor musunuzt tihza. Ueı 

Kadın~ -Zaferi 
Müelliff: P. de Coulevafn l.lff;J Tercüme eden: (Vl .. Nd) 

~~-----H4--~---~ 

( Arkua 'f1lll') 
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Meriyete giren koordinasyon Cenubi şarki 
Avrupasında ferahlık 

Yugoslavyaya 
yapılan teklifler 

ltalyan hava 
kuvveti 

1 Günlük Borsa 1 

heyeti kararlan .(Bal tarafı 1 inci sahüede)' ,(Baş tarafı ı bıcl sahifede) 

l 

.Ayni delillere Jstlnad eden .Almanlal . Bir Am !ı_ •• • - .. aşe t k ·ı· ..C.f ı· ı· T. t 1 T ket b• pakt> kendi .ı,asetıerl !Oln bir mu- tan lelnne hudut ta.ıuhl.n yap> ima- erı&a muteliasam 

ESHAM Ye TAllVİLAT- JtAMBil'.O 

" NmaJD PİATLERi 

dJrler. umanda Ncu'll h d · ü B Y ----;:;;::::::;=~~:__ ___ _ eş ı u ı ç n ı ıcare y e - vaff•"""' eseri ·-- göstermekte- •ma muvafakat edecek id;. Aoni bunu pek zayıf bulu or 11 , ... t .... 

l t 
• • J60 000 ı · ·ıd • Bal bu ıs.. ıu nokta>ı tebarllz et- ' Y mua c "" • ul- • DEVLllT e l efflf tne , lrQ veri t tırellnı. ki, büyük rlltbeli inglll% genel- ıar:arda? ab~m,. olan ararinln Bul- Atına 18 (A.A.) - Atina ajan- BOBÇL&Bl 

Petrol ve ticaret ofislerinin merkezi lstanbulda 
olacaktır. Bilumum hakiki ve htikmt ıahislar 
elindeki arpa ve yulaf fiatleri de tespit edildi 

ktırJnllY .subayla.nnlll TÜr'k mnkaınati- gar ara sadesıne rıza gösterecekti. sındanı Faıist propagandası A 
le yapımş olduklDl'l müz:ıkereJer her Banla< yapobn<a, Macadann aran vutluk oephe.ında lngilı. y ,,,._ S ,_.. 933 - L. K. 
iki taraf !Oln ele mcmnuu1yeU muclb olarak talep edecekler; ancak Bur- tayyue ...,;.ı. hak km da• 

1 ı.."""j! • • 1938 ~ borcu 1. iL m 19.35 b~ neticeye vardıktan sonra Knblreye genland kalacaktı. rakamlar zikretmekt d' Hak?"'k 
1 

• • 1933 i mlyell 19.'12 donm!lflerdlr 1 T d e "· ı at kramlyeJI "'1luıl 
_.,.mô hakkında daha tnını ng• " gazeteleri eLeriyet ltibad- ou ur' 8 • 1 4 oubat .,.,..da iYunan , 7 1 A. B. c maltımatı.ıntızaıen fU nolctaY' :imdi· la; Yug?•la v elk&n umum;,.,..ınln hova ~.vvetleri 13, lnıöllz hava kuv· • 934 Blvu-Erz.;,.,.. 1 10.08 

den tesblt etmek kabildir ki Bulgarls- boyle hır muamele yapılmasına mü· vetlerı ı.e muhakkak olarak 16 ; 1934 Bivaa-Brzuııım 1 • 1199 .. 4555 d d w h 1 » 1932 Hazine bonoı·--... 

Ankara 18 (Telefonla) _Milli kezi :lstanbuldadır. tan hükümetl hloblr asked hareket ~ e e eceıönden ıilPh• etmekte· ".'u teme oluak 3 lıalyan tayya ' • • 1934 , -· 60.50 k yapnınk niyetinde olmadı~mı tomln d>r. Fakat bhknç .,., •on,. çıkan • düoümıüıle.d;r. ltalyanlann J,':; • • 1035 , • 15.50 onınma kmıununa :lsllnaden Ticaret ofisi atın .. ve bu suretle Ywıanlstan v..ı- gazeteler, memleketin sulh namın• muhakkak 29 tay,..,. kayıbma kar· • 1938 • • 29.50 
memleketin iaşe işlerinin mun· Ankara 18 (Telefonla) - Halk ye~~~çbir dıe~kllk o1nuumştIT. yapması lazım olan fedakarlıklar §1 İngiliz • Yunan zayjab bir 1 · ı · A. Demlryolu tahvlll ;_n 62.'15 taıa "d .. ·-·~·>< ge ince elier Bulgaristan hakkı d N K 1 • 

1 
• d n. """" • 41.SO .. m ı are ve murakabesi!• ve milli müdafaa lhtiyaçlan lçlıı kendi ınem!eketlnln' Almanya tara- bnı n •, ~İrd. u oveç in beyana· ~yytresın e~. 1ı arettir. Bunun da A. Demiryolu m~ m 40.85 ınukellef olmak üzere Ticaret ıuzuın1u olan leşe maddelcrlle fmdan lstıll .edllemslne mU...de ede- ~~'.e mıo " ":. . _ P 

0 

• P•'.aşut .~ athyank kurtul- Ha,..,,,_ -..,, _, 38.50 
VekfüeUne bağiı bir leşe teşkllitı malzemeıdnln alım ve satım ~e- cek oıu= Türkiye bu pakU her vakit Sa ahiyeu~_r _Jngiliz mahafd.. Al- mu,ı~. lıu lngohz '"""'"; k.,ı.ol- H. Umanı m- senedi ,.,., lru lplal edebilecek mevkide bulUJunakta manyanın buyuk fikrinin matlup mu,ıur. -----;;;;;:;::-:=::;==:......-~4~0.~75 

rulmasına dair olan koordl· rlle meşgul olınak ilure Ticaret dır- • olan bütün hedefle · Th - A 'k ı "h . Blsa UNETLERt 
nasyon heyetinin karan bugün· VekA!etıne bağlı hükmi şa!ısiyetl Roma 18 (A.A.l- D. N. B, ajansı caat etmek•Wn eld:• e':.:.eka olmd u;a· venkmyerıAa ı ~u esn·dıı·'w· bdinbaşı So-k" blldfrtyor· d - ugu- m"~• ""•"' e yapbi> T c M 

u Resmi Gazete ile neşroıunarak haiz bir ticaret ofisi kurulmasına Italyan ·resmi bfiU 
1 

ü naih . aır olan bu haberleri büyük bir beyanatta İtalyan tayyare le · . · · · erkez bankası 109.

25 

...., • . . . B k f . ma er T rk - Bul- tıyatla ka l k . . 1 ·ı· mun ne T . I.ş bankası nama muharrer 

... erıyete gırmıştır. U arara ve bu o ise S mılyon -ya kadar gar anı-ası lıaklwtda henüz va.iye! b 1 1 rp ama tav..,...mde ngı "' tayya<e gemile<ine kaqo ne T. iş bankası (lıamlle alt) 9.95 
göre memleketin iaşe işlerinin sennaye verilmesine dair olan ko- almanuşlar.,,. · u "~;""1 udu. Burada umumi to- de Adriyaı;k ve Akden;zde bfr ıey T. I< banka" müme"ll hla ıo~o 
tanzim, idare ve mürakabeSlle ordinasyon heyeti karan bugün 1ı:ı::ı;d~~~:~ybee rfl RoBmla slrlstyasi mab- mTı~a!uyamet~ebz~~~lir:. . d yapba~1 adığını, hatta ltalyan filosu· A. Demlryol.ları flrketi <% Go> 

103

·-.. .. kurul ...ı. r1 te gi . . e u ga :ın ara- b" • e~e ·ouı el'Jnı ta ece nu ı e muhafaza edem d•W• . .. A. Demlryolları şirketi (% 100 22.65 

mukellef olmak uzere an uıe ye nnlştir. Ticaret ofisi sındaki müsalemetperver münasebet- ır sinir harbi harekabna h t l · ... · M"h d' e ıgırul eoy- Esldşehlr çimento •lrketl 

37

.

5

0 

(T

. .,,,.,trıı•t) .. " lerin idam l •-ıt .. 1 y aııre me· emı.,.ır. u en ıs bunun ta'- Şlr " '180 ıcaret Vekaleti iaşe ~ a ı her türlu iaşe madde ve mel2eme- il ,,..,_ es ım .. n arının sempati ııe muvaffak olamadıiı takdirde u- tayyarelerini k b k IO'un ketı Hayriye · 

Ti 

e -vdandotı blldlrllmekt .. fü ke 1 • • '1 - •• n oymet • ımından Şlrfttl Ha ı te 26.-
caret Veklllnin emrl altında sini satın almak, satmak, bu hu- Roma 18 (A.A) _ D N 

8
. 

01
• .r e.rını .1 en aurmekt~ tereddüt et· aıağılığından ve rnüeııtebat ---:::yr=y:ae:--=:-:m-:e:-tt-:ü:----~2~1'..::.: 

b

. ·· · ·· ta ed • d' · · · · .. ornale ""yecekt" • , ın ma-ır musleşarla, bır musteşal' sus lca en !tbab.t ve lhracatı '"""': ıazetesl ıu satorlan yazoyor: · ~~., ve teknik oev;ye.inln düıliklü· - TABVİLLEBI 
muavininden ve iaşe işbirliği he· yapmak ve memleketin muhtelü 

1 
Turki~~ıe Bulgaristan arasında an- Amerı·ka gün<len ileri gcldiiini ıöylern'İfliT. -------==:..::=~---

yeti, iaşe umum mildürlOğü, !lat mahallerinCI• stoklar vüeude ge- Q nüt!'~e =~e;::,en•~,;ı:.~1n1n Kredi Fond:re llGS 107-

mürnkabe müdürlüğü, matbuat, tirmek veya bu işleri mevcut ve- it!•• teyld ey!<m•ktodlr. Bu anıa:~ A Bir haftada batan : : !:.... '°'-
muhasebe .zat işleıi, levazım .... yahut ırurııcağı teşekkiiller vası- : =eket a:"'ndakl mllnasebalta ayanında mü- ı T • • Kupan Ol.-

Tak, dosya ve şifre servisleri ve tasııe gördürmek, iştigal mevzu- faatıe...:, -:ı"...n"":~P men- h• b" ngı ız vapurlari NlJl[IJT uo 
viliyet toşkililtuıdan terekküp una giren maddelerin tıatıerinin pek ziyade yanlım rlnı.ktedl~ı:::.:~ 1 m 1 f ce ise Load!'". 

1
8. (A.A.) - Bahdye = -:---:----- ::.:..:.__... _ _ _ 

edecektir. tesbitl ve bu maddelerin tev.i iş- :;'.':, h!~~'ı.ı,b~g;::tkü safhasında bun- Nezaretmm bcaret va,u<U uyiatt Türk altını 
23

~
0 

Ticaret VekAletıne bağlı toJ>: !erinin tanzimi husus~nda Tica- ehemmi;!ıı h~lı~~:~nı'!:ı,:~":.e~'. (Baş taralı 1 üıcl sahifede) :~:::ı:~ ~=~~ı~,.,:a~:r:•.:b.~ ~:~:n~:"ıı':..:!~:'nknotı 2BO 

rak mahsulleri ofisi, petrol o!lsı caret Vekiletıne teklıf yapmak Jeket v~ılyeUndekl bu tava7'uhu oon•a ceaareı albna dü .. dako zayiata dal, ıu ••kamla, veril- ------------

2

·

50 

ve ticaret ofisi ile ileride ayni ve gerek bu. maddelerin stoku ve memynoyetıe .•ar••1"'· •• • diinya bat'pkn de, ölümd:::'1e :;!'. mokted;n KAMBiYO 
maksadl• kurulacak teşekkülle- gerekse bu sevkıyatın icap ettir- unanıstan musaıt te• b;r oeydi," dediği zaman hür· lng;ı;, vapu•u, Cem• ı 9. 3

04 

tin Vek!ıletleki işleıi iaşe müste- dlğl nakbyat tşlerile meşgul ola- . karşıladı m<0li,; büyük ?'r heyecan kap~~ tonluk 9 ... pur. n §'U'lığınca görüle<•ktlr. caktır. Ticaret ofls!nln merkezi bil~• 16 <A.A.) - Reuler al•nm ;ıoı.,. B._ ~usbn ıözl.,ine fUnları Müttefik vapuda" Ceman ı o 4
42 

iaşe işbirliği heyeti Milli Mü· fstanbulda olup bir umum mli- Bu I.";:"~hkl ga"'"' tof 1.1 ~- ,,:";e: ett~ıtir:lcE.ğ~ harp etmek aa- tonluk 4 vapur. ' 

Türk lirası 

5.24 
132.20 

Londra üzerine l sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Parls üzerine 100 frank 
Milano üzerine ıoo liret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atina üzerine 100 drahmi 
SOfya Yzerlne 100 leva 
Madrid üzerine 100 pezeta 
B~dapeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama tızerlne 100 yen 
Stokholm üaı.erlne 100 kuron 

+.. .. d"' l"'k il i edi . s ı e ... ,e naza- ası o una narp edeceğiz> Bit f Ba 
dalaa, Maliye, ,&tlsad, Munaka- uru e dare !eoektlr. ran Ywıan .ıUn umumlyesl Türlt • Bu oözler hay,e_ d • ·- a<a ••P~' lan yoktur. ıaı ve Ziraat Vek8letlerl mütneS- Fazla mesai ve ücretleri Br:1ttega~~~l~rasylıonunu müsait 'blr aıı- aükiitla karıılanmış fakat ogdaı.nnl ~I~ Yekun: Ceman 29,806 tonluk 13 -~ı am~ r. ı I ey1cı vapur 

slllerlle Ticaret Vekllinln tensip Ankara 18 (Telefonla) - Muh- Gaz~leler, dekllr..,yon<ta :ınlainlA· t'' a~n~an k?p.•n alkotl"' bu aü· =~=·-=---------111: 

29.6875 
o 9975 
1.6225 

12.9375 

edeceği iaşe daire am1rıerinden telif kararlarla verilen miliaade- nın doğer devletlerle akded;.ını, olan Utu ıhla! etm•ot><. 
mürekkep olacak ve bu heyet Jere istinaden Devlet demiryolla· ~=:.~',ura~ ver~ıyecetlnln kay. Alman gazetesinin cevabı 
iaşe ı.,ıerinln görilşülmeslnde all- n ve llmanlan idaresi, Darphlİne Keza dekı=.:.:::1~:r · IJJ d. Berlın 18 . ( A.A. l - D. N. B. bilkalı VekAJetlerle irtibat, tatbikat· .e Damga matbaası, her nevl ip- Jed •rasmdakl tyi kOlnfUluk ':.~na:!: d"'Y

0

" Vaoorgtonda ô.Y•n m<cB•in· 
ta sürat ve elblr!lği temlnile mu- lik ve dokuma fabrika ve . n betleri ruhwıdan mülhem n TÜt'klye 1 e ~Jmcnyaya ka.o• yapolan ;fti<a-vaı.zaf bulunacaktr. ha.neleri! Sü" ·banka ~a ~ • ~arliclye Vekl!lnln de d('di~i gibi, Bal- arhıa d~ıs m~vzuu eden Nachtauı· 

.. . . . e meı baglı hı!- ruı an arzuya şayan olmıyan ihtilat- •• e <Y
0

r ki' 
İaşe m~steşarı, ~eyetm_reısı, umum fabrikalar, Maarif matba- lann b~z daha haricinde bulwıdur- «Vaı;ngtonda lyan mec!D;nde 

iaşe teşkilat Amirleıı de tabu Aza-

1 

ası. Devlet denizyolları v d 
1 

t mdlağa ınusalt olduğu Ui\ve edilmekte- bütün hatipler, naayoınal 801 

li t 
• "d"' ,.. • .. e eve r. Al Y• • sıdır. ıaşe umum mu ur ugu limanları işletmeleri idaresinin B l l . . man.y~ya karşı küfürlerde ve bil-

memleketin faşe ihtiyaçlarının ~ yerlerinde yapılmakt 1 u gar gazete erının ~na ,k, ıahki<de bulunmuoJard ... lcabettlrdiği şeklide iUıal, ihraç, günde üç saate kadar 
1 
~ 0 an makaleleri ~any~mn •~evvela h" tü•lü hü.ri-. . • :~·hı~ki ta . a a me- Sofya 18 (A.A.} - D N B ajansı yeb orta an ıı:aldırmak, sall';yen dün· 

stok ve tevzı ışlerile, ı.;:,~ı ıı n- saıye atd munzam ücretlerin tş bildiriyor: · · · ya hakim!yetinc vannalc 
1•1ı d·w· . ·· k 8ab h .. l . , e ıgmı 

zbn ve tedvir edecek umum mu- anununun 37 ncl maddesi hü-
1 

k • g:.uı.eıerı_ Tilri<-Bulpr dost- ~y_ e_m'.' -.di<. Bôz, Almanlar bu 
dürliik Uıtiyaçıar ofisler ve nak· kümlerine güre ödenmesine He- ;:,,.;'! "::'~1 

!.:,:'•vuz d~kl•nuovonunun ~·bı ,fo.ola" aloıokoz ve ci~ biltün , , u ga tan içın defll bütün ınsaniyet değil d in b" • d 

llyat "ube!erinden mürekkep ola- yeti Vekllece karar verllınişt!r. Balkan memleketıert için ola~ ehenı- moz balı' e ya 
1

11 

ızım ava-• miyetlni bllhusa kayıt 
1 

İ 11 mevzuu o muı bulunsay· 
caktır. Ankara 18 (Telefonla) - Ko- mektedlrle<. " şar<t et- do. ngiliz ve yalıudi prop•••..ı....-

Fiat mürakabe müdürlüğü la- ordinasyon heyetinin yeni bir ZO"' ga,.tesıne oöre, Baltan yanm dan. mülhem -~ulunan bu oörde A· şe maddelerine müteallik fiatle- karan ile, İstanbul belediyesine !~~:ı;tnl şaklrkbkısmındıı barış temin menkaln 1 polıt'lkacıları ile hiç de . . . . . El kt ik ., r ' u da Almanyanın ve meşgu o mazdık. 
rın ve icabında muhtelıf tıcaret bağlı Sular idaresı ıle e r ı Sovyetıer blrll~nln arzusuna tevaf k Modern tariht b" t ı. d"" d' 

• --t kA ·· · ı t ı · ·a etmektedl u e ır e.. unya ik-
ve sanayi v.ümrelerlnın lz•uu ar Tramvay ve Tünel~ eme en ı a- r. taıödüğü v .. il<uo mal.ımdu b d 
hadlanrun esaslarını hazırlayıp resinin if yerlerinde günde üç sa- .. ~!fck:;":~:.~t~~.';;'1:'"ıa ııe !ki v .... m .. •Ö•d• muah.d,,.;~ı..: • 
mürakabe edecek, hayat pahllhlt· ate kadar fazla mesai yapııması- cağmı y...,aktamr. Buyü~"ı:';'ıı::.;; Kanada Başvekilinin 
ğının seyrini tedkik eyllyecektir. na müsaade edilmektedir. ";"\;'nu' •ian,.~u d~Uuk daha büyük beyanatı 

1 
. . . . tl d ki O )" • ük" il f" • b r arpte e d edilmiş bulunmnkta Ott aşe teşkilatının vılaye er e cret ı lf m e e ıyeü mr " ı.tikbalde daha 1y1 meyvalar ve: awa 1 8 ( A.A.) - Dün Ka-

lşieri VekAletin viliyetıer teşki· An)ıan 18 (Telefonla) - Mili! re<ekttr. n~d~ A~".n kamaraunda h.,.ı.;
0 

nuo, iki memleketin diğer devleUe 1 Başvekil Mackenzi K" d · · 

YENi NEŞRIY .\'l' 

Yicel 

3.175 
31.1375 
31.005 

~ylık fikir ve .sanat mecmuası Yu
cel in 72 nci sayısı, her zamanki gibi 
dolgun blı:_ münderleatıa lnılpr etınl -
tir. Bu nushada Orhan Barian O ş 
rnan Nebi, Me~~ Öqil, Behçet K!: 
nıal, Snffet Dengi, Vednd Günyol Fn 
llh Rlfkı Atay, Haydar Tolun N~r~l
lah Berk, Fikret Adll'ln mubteiıt -
ve _fikir bahislerine dair mak !sanat 
etüdlerl. Relik Topkan'ın bir~ ve 
Yahya Kemal, Ahmed Ku&ı T yesı, 

Solda nsata ~e Yllkarıdan aşalı: ~!ya Osman Saba, Yusuf Mardi~cer, 
ı Çok kıymetli dl I.smet Bozdat'ın -'lrle-' Cem ve - ve na r blr çl- rln bir tarltatüriı u, al Nadi-

çek. ederiz. vardır. •ravstye 

a - Tahriren blldlm1e • tlmld eı _ 1 1~~-~~·••••••• Beyan edatı. • l I 
3 - Nida. - A.'k ateşi. Ev A part 
4 - Boğazlçlnde bir ıskele. ' 1 man 
~ - Boş cezen - Kadının başı k ira lamak lçı·n 
8 - Kibir - İki Mrf. · 
., - Ummak. 
8 - Beyaz - Maksad. 
9 - Tersi bir nevi aayf lye binasıdır _ 

Siyah. 
10 - Ölı:ü • Ay. 

li\tı ve bu husus için ırnrulınUŞ korunma kanununun 9 uncu zan .gaze""1. bu yeni dekllnısyo- mülnm had,.elerinl gö7den """;"" 
ve kurulacak sair teşldllt tarafın- ınaddeslne göre yol, köprü, mey- olan mün ... betlerl üz•rlne ıeoır eıO:ı'. ki' e mg, emoohr Geçen bıılmt<amwn ..uı 
dan görülecektir. Bu teşldlitın dan ve isirele lnJaat işleri için te- - lraydeylemekledlr. Scnen;0 en müh. had" . Solda 

0

,.ta ve Jukandaıı aplıı 
muhtelif masrall= 1!'1" ~ ıuJıat • •.edilen ttcre~ 1! .milkelle!fyetf Macariatana göre mohat memleketi;;: "'"~~e k~:: c A 1..---• in JC.n..ük" 
31 mayıs 1941 tarihli dod aylık müddetinin degıştirilınesıne He- 8 ........ ıs (A.A.) - Türlt. Bul- '' koymalau için onlara faftl y l - Oyun, İA, 

2 

- 'YugoslaTJ&, ı- ~u ~ gar deklirasYon l d d - u- Ulur, Aruav, 4 - Normaııcllp I b • -' • t1i 
deVl'eye münhasır ve kal'şıbğı ol- yeti Veltllece karar verllml§tir. tanda çok bü.vüı:'.~ .....,, Macarls· om a .hulunulmaoı !eh;nde Amed- Amca, Ak,•_ iJAncdar, 

7 
_ ~ aman en llÜn. • ft 

mak üzere TicaI'Ct VekAJetl emri· BU karara göre, mükellel bir tak· Bu sabah gazetoleJ ya::"!::-ia ka. efkk":rı umumiycsinin gÖ&tCTdiği ya, 8 - Avnl, Aarlf, 9 - Yt.yar İ!e en UCUZ YaSİta..ı:-. · · t · hakkındaki J ' şm:ı serı ın ışaftır 10 - Kavalı:. Efes. ' ' lm••••••••UJr•••~• 
ne 160000 lira venımış ir. vim senesı zarfında iki aydan b' a ans haberlerlnl büyük Am 'k · .. . . 

1 f

• • t 1 fa "k 11 f" ı· üd ır_ yerde neşretmektedir. Muhabl - ~rı anın mutemadıyen artan 
Petro 

0 

ıaı ibare o an ~ mu e e ıye ı m - ıerın teıgranru-ı m"' tterik r kudretı müte · ·ıı 1 • ~r··-~=~~~~--~•••••••••••••• · U · dik · . • u an, bu yeni . cavız mı ~t erın tepe· 
Ankara 18 (Telefonla) - Mıl detin! bitir ten sonra isterse d•ploınatik v..ıkanın cenubu ııırkl Av- "'."'!e, dü,mek üz.,.e olan bfr 

0 

korunma kanununa istinaden n- daha fazla da çalıpbllecektir. ;-u:dakl .. , .. ı havaya ciddi bir gıbo dn<uyo•. Zafe•den kafiyeoı -~ ~ "1"1lrld:r• O•mı.-..a-eu 
caret vekllllğln• bağlı hükmi Arpa ve yulaf fiatleri ~:....ıne ·.::= :.::~~·;a;~.:,uı~ün he eım;,_.,~~- Fakat Oyle ... :e~- z· 1 R A A T B A ... N 61 K A s 1 
phslyetl haiz bir petrol ofisi ku· Aııkartı 18 (Telefonla) - Za· ceııını kaydeylem•lrtedlr. • •- ~?'"';;.ki hm zafoc götümek yol, ruımasına ve bu ofise 5 milyon bire ticaretile uğraşmayan müs- le~ipl_?matiksofmahflllerdekl düşünce- ç:~od~~~nır.t. tasavkvudr ettiğinden Kurul . gore, Ja ile Ankara aram d çe m, ço aha uzun ve uı tarihi: 1888. - Bennaye.ı: 100.000.000 Ttlrlt ııraaı. fabt 

11 

nra kadar bir sermaye venıme- tahsilden gayri b!IOmum ha!dkl k1 milnasebetlerln aydınJatıım \~- müthif olaoakı.,, ajana &dt<ll: 2tli 
sine dair olan koordinasyon he- ve hıııanl plııB!arın elinde bulu- hass& - der bunun netkesln~ıirk: B. Clark'ln pro · · Zhal 

19 

-.ı ı.a - - •= ıldrl 
yeti reisliğinin karan bugünden nan buğd&Y ve çavdarın beyan- :,uıga~1;.'!-:==aklB kıtalar çeklllr- krtı hu" Jeye Para 1rirlktlrenlen 18,• Ura 11ı-.,. ,.., •. 

· · ı· ... A"'l t tulm h"'""""""da ,._ """' , aı1tanıarda. ınsı- cumu 
itibaren meriyete gınnış ır. nameye""' u ası ~· • =...........,ciddi bir zaşıfla v...._ 18 (AA ı A 

Petrol ofisi halk ve ı:nill1 müda- ki kararın hükümleri aşağıda oı~a.banak te!şir ~dllmektedlr. ması meclisinde bugün B. c"ıa k d yakn 
' • ,,,...,. h -1-1 -~'" 1 rd ll cı müşahidler arasınd ki k il d . r ' emo • 

!aa !htlyaçlan içlıı ıazım o-· er j....,.erl y_.. yere e ~ e naaıe göre, anlqrnanm mAn a •- ,., "e yar un proj..;ne ka.,. hü-
türlü petrol ve m~arını .... yulafa ti& teşmil edllmi§tır. - Berlhtde, gırelc .......... • ;:ı;:ı~~ o· açm" ve ~zcümle demiftir ı;, tın almak ve satmak, memleket Eskişehir, Kütahya, Afyon, ~~~:~tıruıı· Zira ı bu anlqma, bir §ik ~e~~ntunl ~~ore-h ~~mherilca Birle-~ t 1 . U N'wd Ka --~ ar an aşmazlıtı takdiri e erını armn emen yanı 
haricinden satın aldıgt pe ro ve Burdur, DeniZ • ıg e, y~-. de orta:ra-blleeek bir - n- bapna götümıelctedfr Kond" dal nıilştaklannı !th:ıl etmek, mem· Kırşehir, yozgat, Çorum. .Anka· ..ıe.ını tamaınlle bertaraf .:.:.~~ nom müdafa..,oda l~ıilWe~= .~: 
leketln muhtelif maJıallerinde ra, .AmllS)'&. Sıvas, Diyaı·bakır, :.F:m".!'i~aı;;, eden Yunan mesele- ıe,dôği _!<alınnnanlık ka,,,.,.dalci ı>etrol ve muş" !aklan stoklan VÜ· lspal'IB, Urfa, Maidin vllAyetle- ........ , ..... ~ ... ~~.~~~~!:ı'l[o,. halyranlıg-ım ne kadar. b~yük ~!ursa k il vilayetinin o aun, ben, memleketımı Brıtanya 
•ude gctinnek, biltün petrol rlnde, Tokadın merl<ez azas e . merkez kazasile Bile- mıparato.Iuibnun müdafm•na an-ffiÜ§taklarmın fiatıertnin tesbltl Artova, Erbaa. Zile kazalan. (Bu clk vilıiyetınln Bozük kazasında gaje eımeğe Mç de mütemayil de- .. ,;',::;_:,; ::ı.=.: =~~e~' ihbarsız tasarruf hesaplamıda .. 
ve tevziatını ta112hn etmek lşlerlle J<a1,alarda ekstra arpalar kilosu ve Samsun şehrinde (ekstra ar- iiilim. göre ikramiye dal!thlaeakbr: •çekilecek kur'a ile •ıalıdakl pllna 
meşguı olacaktır Olis ıiizunlun- 6,25 ıruruş beyaz arpalar 6, siyah palar 7, beyaz arpalar 6,75 siyah f ~· Cl~rk. bundan ba§ka, muhale- ~ adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 100 adet 50 liralık 5 

d 

. , , f 6 50 ve çakır a 1 6 50 , etin muzakereleri itiz.um .. 5an 000 Ura 
a ve imkfuı nisbetinde tasfiveha- ve çakır arpalar 5,75, yula , • rpa ar , , yulaf 7,25, uzatmak a d b 1 suz ırere > vv > !,000 • 120 , . Istanbul ehr" il İs rzuaun a u wımadığım f 25 • tO • .. 800 

heler tesis ve Ticaret Vekil etinin kuru!• satın alınacaktır. l . . ş 1 • tan bul vllflye-1 .. ıahiyelta• bir •u<ette oö ı di"" . • O • 1 000 • 160 ., • ltıüsaadesi ile memleket içinde ve ıı:onya vllAyetinln merkez ka- t~ın k"".alar merkezinde ve tz-1 illi.ve eım;, ve yalnoz hhk~ .. :;:_ (0 • 100 • 4:000 • • 21 • l,2tl • ~nda lüzum gördüğü yerlerde zasile Ak§ehlr, Beyşehir, Cihan- mır şehrınde ekstra arpalar 7,50, K;"nlük müz~kmden bah•eylcnüş- DiKKAT' Hesaplarındaki Patal bl lo.ş!tiıAt ypacaktır beyli, çumra. Ereği!, Ilgın, l{a- beyaz arpalar 7,25, siyah ve ça- tor. _B._ <;la<~ ın bu beyanab, kanun dü<m!yecıere ikramiye çıktığı takdi~~ r sene içinde 50 Hnıdan aıatı 
l3ir umum .. d .. lilk ue idare dınhanı Karaman, Karapınar, kır arpalar 7, yulaf 7,75 kul'Uşa.ıproı~·~ n"~.'''" ,.,; b;, eu•ette Kur'lar sen:ıe 4_defa 1 eylill,e f :~=:~"'=" 

•dilecek olan ;~o~rofisinin mer· seydış.hır kazalarında Çankm !satın alınacaktır. ::;7.,;;=.::;,~akkında yeni ünUt· l-.~---•••hazira•••n•t•arib•'•len••·•nd•e• •çe~~k;il~eee~ktir;.;~·-----' 
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T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T asarral. H esaplari 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 Liralık 
s • 1000 • 

• 

.. 
150 • 
500 ., 
250 • 

= %000.-

= 3000- " 
= 1500.- " 
= 2000- " 
= %000- .. 

35 ,. 100 " = S500.-- " 
80 .. 50 " = 4000- .. 

300 ,, 20 .. = 6000- .. 

:AKŞAM 19 Şubat 1941 

lstanbal Levazim 
amlrliği safin alma 
komisyonu ilanlari 

BiR HAKiTAT ! Sayın müşterilerimizin nazan dikkatine: 

ıooo 8.det et satıh ve 5000 adet et 
, bıçağı müteahhid nam "T6 hesabına. 
alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 
20/ 2/ 941 perşembe günü saat 14 de 
Tophanede Lv. !m1.rllği satınalma ko
misyonunda. yapılacaktır. Ta,hmln be
deli 6500 J.1ra. ilk t.emlnatı 487 11.m 50 
kuruştur. Numuneleri komisyonda gö
rülür. isteklilerin belli saatte komis-

Pırlantalı ve elmash saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A T i demektir. Çünkft: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saatl almalısınız. ve saatin üzerindeki SİNGER mar
kasına, müessesem1zin adresine dikkat etmeniz lazımdır. 

yona. gelmeleri. (886-1060) 
••• 

Modayı takip eden her a.sr1 kadın 1çlıi kıymetli taşlarlle ve nefis işlemeslle hakikaten nazarı dlkkati celbeden 
böyle bir harikulide SİNGER saatine sahip olmak Adeta bir saadettir . 

Adet 

300 Alpaka. yemek k.rujığı. 
300 Alpaka yemek çatalı. 
300 Alpaka yemek bıçağı. 

SiNGER SAATi hoşa gidecek en makbul ve en ~üzeı Hediyeliktir 
No. 82 • A 200 elmas ve 11 pırlantalı 500 lira EMSAU.ERl GtBl 15 SENE GARANTİLİDİR. 

Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızc.a satılır. istanbulda şubemiz yoktur. 
50 Ba.lor ça.y gü~ü. 
50 Cam sürahi (beyaz). 

••••••••- Adres: SİNGER SAAT Mağazaları, İstanbul, Eminönü No. 8 

50 9. No. yemek t.evzt kepçesi.. 
50 İki gözlü cam tuzluk. 

300 Su bardağı. 
ıoo Galvanlzll t.el nlhalin. 

Tesisatı elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi 300 Porselen çay fincanı, ına.a. ta.bak. 

5000 Kilo yataklık pamuk. 
Yukarıda. yazılı malzemenin pazar- 26 Mart 1941 Çarıamba gÜnÜ 

lıkla. eksitlmesi 20/2/941 perşembe Umwni Heyetin adi surette 
gün saat 15 de Tophanede Lv. Amir- toplanması 
liği satın alma komisyonunda yapı- . . . .. . 
lacaktır. Taliplerin getirecekleri nü- Tesısatı EJektrıqye Turk Anonnn 
munelerden beıtenilerek alınacağından Şirketi hisııedarlan, 1941 MaTtının 
nümune ve teminatıarile belll vakit- 26 ncı çarşamba gÜnÜ, eaat 15 de 
t.e komisyona. gelmeleri. (894-1161) Beyoğlun<la, Tünel Pasajında 2 nci 

••• kattaki İdare Merkezinde adi su-
Kilosuna 390 kuruş tahmin edilen ı ak • h d 

2500 kilo kendir ipliği alınacaktır. Pa- rette top 80lac wnumı eyete a• 
zarlıkla eksiltmesi 20/2/941 perşembe vet olunurlaT. 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. En az yirmi beı hisse senedine 
Amirliği satı nalına. komisyonunda. ya. mal:i.k olup bu toplantıda hazır bu· 
pılacaktı_r. Nümunesl komsiyonda. gö- Junmak isteyen hissedarların Tica· 
rülür. isteklilerin belli saatte ko- ret kanununun 3 71 inci maddeaine 
misyona gelmele~~. rn97 - 1164) göre toplantıdan laakal bir hafta 

650 Ura tahmln edilen bir adet ar- evvel vadeleri gelmemi§ kuponlan 
pa ezme makinesi alınacaktır. Pazar- ile beraber hisse senetlerini, btan
lıkla. eksiltmesi 21/2/941 cuma günü bulda Şirketin İdare Merkezine ve
saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği ya Selanik Bankasına tevdi eyle· 
satın alma. komisyonunda yapılacak- meleri icab eder. 
tll'. İlk teminatı 48 lira 75 kuruştur. Hisse senetlerinin tevdiine müte
Şekil ve şartlan komisyonda görülür. u·k _] . ·mıer tevdi 

(895 _ 1162) a ı uamga vesaır resı 

edenlere ~ttir • ••• 
MÜZAKERAT RUZNAMESi Beher kilosuna 327 kuruş 50 santim 

tahmin edilen 15 ton kadar kundura
lık kösele alınacaktır. Pazarlıkla ek- J - İdare Meclisi ile Murakıpler 
siltmesl 21/2/941 cuma günü saat ve Hesap komiserleri raporlarının 
14,30 da Tophanede İs. Lv Amirliği okunması; . . 
satın alma k?misyonund_a yapılacak- 2 - Mevcudat hesabı ile bilanço 
tır. ~ati temı_natı 7368 lıra 75 k~ruş- ve kar ve zarar hesabının tasdiki. 
tur. Isteklllenn belU saatte komısyo- . . . ..' 
na gelmlerl. c896 • 1163) 3 -:--: Mur~~plerın tayım ve uc· 

••• retlennın tesbıtı; 
Adet 

25 masa. 
69 gardörop, 

345 sandalye. 
Yukarıda yazılı malzemeler 24/2/ 941 

pazartesi günü saat 14 de Tophonede 
LV. Aniırllıtı satın alma. komlsyonun
da. pazarlıkla. satın alınacaktır. Tah
min bedeli 2527 lira ilk teminatı 189 
Ura 52 kuruştuı'. Nümuneleri komis
yonda. görülür. İsteklilerin bell! va.
kitte komisyona. gelmeleri. 

(902 - 1232) 
••• 

10, 000 adet cam rnatranın bakır 
barda.kla.n ile mantarı alınacak ve 
ayrıca matraların kılıflattınlması 
yaptmlacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
24/2/941 pazartesi günü saat 15 de 

4 - İdare Meclisi aza.una bizzat 
veya bilvasıta alakadar olabilecek· 
leri Şirketler veya Ticarethaneler 
Üe lüzumu takdirinde Şirket namı· 
na ticari muameleler yapabilmesi 
için T!caret kanununun 3 7 3 üncü 
maddesine göre me:1.uniyet veril· 
mesi. 

İDARE MECLİSİ 

Umumi heyet daveti 

ANT A·L YA 
Umumi Nakliyat 

il Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme 
Umum idaresi ilanları 1 

23 metre uzunluğunda ve 9 metre gen1şllğinde ve 2,70 metre yüksekll
ğinde ahşap bir çift yeni dubanın inşası ve bu dubaların birbirine bağlan
ması ve 180 günde Devlet demir yollan Haydarpaşa llmanında teslimi ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmll§tur. Muhammen bedeli cı3585211 liradır. 
Eksiltme Haydarpaşada. gar binası dahilinde birinci işletme komisyonu ta
rafında.n 3/ 3/ 941 tarihine müsadi! pazartesi günü saat db on blrde icra 
edilecektir. Bu gibi deniz vesaitini evvelce hüsnü suretle yaptıklarına dair 
bir ehliyet -reslkası lle birlikte teklif mektuplarını mazru.fen aynı gün saat 
ona kadar koınlsyon reisliğine vermeleri lazımdır. Posta. ile gönderilecek 
tekllfier için postada vaki olabilecek teehhürler kabul edilmez. 

Muva.katk teminat e:2688t lira ı9• kuruştur. Fenni ve eksiltme şartname 
lerile mukavelename esasları ve plAnlan idaremlzln Haydarpaşa, Ankara 
ve İzmir veznelerinden 180 kuruş mukabilinde alınır. (756) 

* Muhammen bedeli 8700 (Sekiz bin yedi yüz) lira. olan 15 ton pamuk 
yağı 5/ 3/1941 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulll ile Ankara'd.a. 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 652,50 (Altı yüz elli ikl lira. elll kuruş> lira
lık muvakkat temlnat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklinerln.1 ay
nı gün saat 14 e kadar komisyon relsli!ı;ine vermleri 1§.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpa-
şa'da. Tesellüm ve Sevk ŞeCllğinden dağıtılacaktır. (1118) 

Yüksek öğretmen okulu eksiltme komisyonundan 
Cinsi Miktarı Tahmin fiyatı İlk teminatı 

Muhtelif r enkte kumaş 40 metre 525 15,75 
» "il ıı 60 ,. 590 26,55 

Elbiselik lacivert kumaş 30 .. 625 14.63 
Muhtelif renkte kumaş 250 » 725 135.94 

Yüksek öğretmen okulu erkek talebeleri için lüzumlu olan yukarda 
miktarı ve tahmin bedellerlle ilk teminatı yazılı kumaşların 3/ Mart/ 941 
pazartesi günü saat 10 da açık ek.slltmeleri yapılacaktır. Eksiltme ~tanbul 
erkek lisesl yanında yüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan okul 
komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odasının yenı yıl vesikası ve ilk teminat makbuzile 
birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyonda bulunma.lan. 

Ilk teminat yatırmak ve şartnameyi görmek isteyenlerin Vefada. yüse:t 
öğretmen okulu idaresine müracaatları. «1144.t 
.............................................................................. ] 
1 Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beher kilonun tahmin bedeli 
201.360 K ilo Sığır eti 48.77 Kuruş 
105.123 Kilo kuzu etl 68.70 Kuruş 
148.442 K!lo koyun eti 71.38 Kuruş 
ı - Yukarda cins ve m.ikda!' ve beher kilolarının tahmin edilen bedell 

yazılı üç kalem etin 26/Şubat/941 çarşamba. günü saat 14 de kapalı zarna 
eksiltmesi yapılacaktır . 

2 - İlk teminatı cı14.805• lira c23 .. kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan ıı:138211 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ıstediği tarzda tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarım havi kapalı zarflarını en geç belll gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasınıpaşada. bulunan komisyon başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri, (817) Tophanede Lv. Amirliği satın alma T·· k A • • k ti" d 

koınlsyonunda. yapılacaktır. Hepsinin ur nonım şır e n en 
Marmara tlssübahri K. satınalma komisyonundan tahmin bedeli 11,500 lira ilk teminatı 

862 lira 50 kuruştur. Nümunelerl ko
misyonda. görülür. İsteklilerin belli 

Şrrketiınizin senelik bissedaran 
umumi heyetinin aşağıda yazılı 
ruznamedeki mevaddın müzakeresi saatte komisyona. gelmeleri. 

(903 - 1233) için 2 7 mart 194 J tarihine müsadil 
••• perşembe günü saat 16,30 da ~irket 

UN lLANI 
ı - Ta.hm.1ıı edilen bedeli 26950 Ura olan 140.000 kllo un. pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Eksiltmesi 20 Şubat. 941 perşembe günü. saat 14 de t&
mitte t.emase kapısındaki komisyon binasında. yapılacaktır. 

ikramiye Planı Keşideleri: 4 Şubat, ı Mayıs, 1 Atns 
tos, 3 İklnciteşrfn tarihinde ,.apılır 

38 kalem ca.m laboratuar malzemesi idare merkezinin bulunduğu Istan
alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi bul da Sirkecide Y alıköşkü cadde· 
24/2/941 pa.za.rte3!; gün~ saat 14,30 da sinde Antalya hanında adiyen İç· 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma timaa davetıi kararlaştınlmış oldu-

Şartnamesi her gün komisyonda görülebillr. 
2 - Pazarlığa. iştirA.lt edecek isteklilerin bu işlerle alil.kadar oldukları· 

na. dalil tlcaret ves.tkalartle birl.lkte 2021 J.1ra. 25 kuruştan ibaret muvakkat 
teminat makbuzlannı muayyen gün ve saatte komisyon başkanlığına. ver-

D. D. Yolları 8 nci işletme 
Komisyonundan: 

Muhammen bedeli «26250» lira olan lzmır ·Manisa hattın· 
da Emir alem ile Müradiye arasından ihzar edilecek d5000> M3 
kırma ve toplama balast işi 12.3.941 çarşamba günü saat 16 da 
kapalı zarf usulile İzmir Alsancakta işletme binaSJncla komisyo
numuzca ihalesi yapılacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin «1969» 
liralık M. teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları w teklif 
mektuplarını ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri I.izımdır. Şartnamesi al.32» lira mukabilinde Ankara, 
Haydarpaşa ve İzmirde idare veznelerinde satılır. 54'1 • 1186 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden ı. 

Açık Eksiltme ilanı 
7/3/ 941 tarihine müsadi! cuma günü öğleden sonra. sa.at 111 de tstan.

bulda. Cağaloğlunda kain Nafia Müd~lüA'\i blna.sında. ekslltma kom.lsyoo.u 
odasında. (9068.04) lira. keşif bedelll Istanbul - Ed.lrne :yolunda. yapılacak 
cıkaklar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık 1.şleıi Genel husu.si ve fennt §9.rtn.ame
IerL proje keşif hul§.sasiyle buna mütefetri d1ıter evrak da.iresind& göz:Qıe
cektir. 

Muvakkat tem.inat (680) lira. (10) kuruştur. 
İstekl!lerin en az bir tea.hhütte (4000) Ural.ık bu 1şe benr.er iş Ya.ı>tılı

na. dair idarelerinden almış olduğu vesikala.l'a. 1st1naden İstanbul VUA.yethıe 
müracaatla. eksl.Itme tarihinden (3) gün evvel ~ ebllyet ve 941 Ylluıa 
alt Ticaret Odası vesikaları ile mczküt gün ve saatte gelmeleri IAzımd.ı-. 

( 1229 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ---------------ı - Mevcud müfredat listeleri mucibince 1:31011 M3 sandık eb'adında 
kesilmiş köknar ve mütebaklsi tam boy köknar çıralı çam, karaa~ ve 
yarma gürgen olmak üzere ceman «436.290• M3 sandıklık tahta. llt c35> 
adet kcntrpll\k pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarhk 21/2/941 cuma günü saat 14 te Kaba.taşta. Levazım. ve 
mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Eb'at listesi sözü geçen şubeden parasız alınablllr. 

komlsyonunda. yapılacaktır. Tahmin y • d ı .. 
bedeli 3935 J.1ra. kati teminatı 590 lira gundan hısse ~r a~m. muayyen gun 
25 kuruştur. Müfredat listesi komis- ve saatte teşrıflen nca olunur. 
yonda görülür. İsteklilerin belli saat- İçtima gününden bir hafta evvel 
te koml.syona. gelmeleri. (904 - 1234) hissedarların malik olduklan h-is~ 

••• seleri şirkete ihraz ederek duhuliye 
varakaları almaları İcab eder. 

Antalya Umumi Nakliyet Türk 
Anoninı Şirketi 

RUZNAME 

Slrkeel rıhtımında Demirkapıda.k.i 
anbarıı. 200 ton yulaf ve arpa nakil 
ettirilecektir. Pazarlıkla. eksitlmesl 
21/2/ 941 cuma .günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amlrllği satın alma 
komisyonunda. yapılacaktır. Şartna- J - 1940 senesi idare meclisi ve 
mesi komisyonda. görülür. İsteklilerin muralcib raporlannm okunması, 
temlnatıarile belli saatte komisyona 2 - J 940 senesi bil~ço, kar ve 
gelmeleri. (905 - 1235) zarar h~ablannın tasdiki, idare 

••• meclisi azalarile murakıblann ibra.st. 
Sirkeciden Ba.kırköyüne 4000 ton 3 - Müddeti biten idare meclisi 

yem ve erzak na.kll. ettlrllecektir. Pa- azalarının ycnid-en intihabı. 
zarlı.kla eksiltmesi 21/2/941 cuma gü- 4- 1940 aenefli temettüünün teıı· 
nü sa.at 15,30 da. Tophanede Lv. viye şekli ve tarih.inin kara.rlaştml• 
Amirliği satın alma komisyonunda ma.sı (madde 77) 
yapılacaktır. Şa.rt.namesi komisyonda • 
görülür, İsteklllerJn belll saatte ko- 5 - 1941 sene~ıı murakıblarının 
misyona. gel.melerl. (906 _ 1236) intihab ve ücretlerinin tayini. 

••• 
Beher kllosuna 70 kuruş ta.hm.in edi

len 11,521 kilo 400 gram &lya.h saç 
levha alınaea.Jcta.lı Pazarlıkla. eksiltme
si 20/2/941 peqembe günü saat 14 tıe 
Tophanede L1'. A.mlrllği sa.tın alma 
komisyonunda. yapılacaktır. İsteklile
rin bell1 saa.tt.e kom.tsyona. gelmeleri. 

(901 - 1231) 

Dr. F ET H i 
LABORATUVARI 

Cerrahpa§a hastanesi l:>akteri• 
yoloğu kan. idrar, palgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id· 
rar vaaıtasile gebeliğin ilk gün
lerinae katt teıhisi) yapılır. 
8eyoğlu: ffakalmo giderken 
Meoelik •okağı Ferah apartl• 

manı. Tel: 40534 

Çocuğunuza Dadı 

Bulmak için 
cAk§am>' ın KOçOK tı..AN

LAR: en aüratli ve en ucuz 
vasıtadır. 

Fabrika. ve lm.alltb..ane sahiplerine: 

ıv - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte t.ekill edecekleri mlkdar 
.,e fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkilr tom1qona 
müracaatları. (1049) ••••••••••••• 

Biltt\n gftncı. veya. muayyen saat
ıetre ::vanm tonluk otomobWe ytlltle
rJnl mıın blrı ıını:mte taşıtmak fstl
,.enlBI' mat n.anuırM telefoaA m.l· ..... -

meleri. (1146) 

··1·········································································1~· .. Askeri Fabrikalar Satın Alma 
Komisyonu 'llanlari 

................................................................................ 
Telll ve t.elsiz telefon ve bmı.Jara. alt ben.ztn motor1an ta.mira.tından 

aııla.r usta ve işçi alınacaktır. 
Anka.rada. çalıştırılmalr: üzere, tallp olanlarm. bir ıstıda ne Askeri fab-

rikalar umum müdürlüğüne müraeaa.t etmesi. ve istida. lle birlikte, şjm~ 
kacla.1' ~ :yerlerden aldıgı borumvts suretıel'lıı!n de gönderilmesi. llAD. 
olunur. d187 .. 

Tllrk Madencilik Anonim SirKetinden: 
Türk Madencilik Anonim Şiıkeıt hissedarlan 19 Mart 941 tari

hine müsadif Çarşamba günü saat 11.30 da Beyoğlunda Afrika harun
daki t No. lu Şirket Merkezinde aCliyen akdolunacak. senelik. Umuml 
Heyet içtimaına davet olunurlar. 

Asaleten veya vekaleten laalcal ,1 O hiııseye malik olup toplantıya 
iştirak arzu eden biseedarlann lçtimaa tekaddüm eden 1 O gÜn zarfında 
Şirket Merkezine müracaatla biaselerini tevdi ederek duhuilye va.raka.
lannı alınalım i18ciı olunur. 

Kadıköy İkinci Sulll hukuk hakimliğinden : 
Mirasçılar tarafından mirası red edilen ve UlA.sm açıldığı Akşam gaze

teslle ilA.n edilen öUl Anadolu vapuru çarkçı bQ.IJlSl Kara.bet oğ'lu Sa.hak 
Nurtc1yana aid mücevhel'letın 2-0/2/941 perşembe günll saat 14 de Belediye 
müzayede salonunda satılacağı al~darla.ra nruı olunur. d256• 

Bahçekapi Şapçİ hanin daki Kor Satın Alma 
Komisyonundan : 

tkı adet portatif baraka. yapılacaktır. Teminatı tekarrür edecek fiyat 
üzerinden alınacaktır. Pazarlığı 20/2/941 günü Şapçı hanındaki komisyon· 
da; yapılacaktır. Plan ve şa.rtna.mesi komisyonda göıiilecektlr. Tallpl&-
tln m.1.marlık ves!kalartle komisyona müracaa.tla.n. c1227» 

Gerede Belediye Riyasetinden : 
Gerede belediyesi elektrik santralında buhar lokon:':obill ll~ elektrik 

ıasnum idare etmek üzere bir makiniste ihtiyaç vardır. Ucret yuz liradır. 
Taliplerin evvelemirde ellerindeld vesika suret.ı.e.rlle Gerede belediyesine 
m.Omcaatlan llAn olunur. dl'l'b 


